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Bevezetés
Annak ellenére, hogy ma már számos, klinikailag hatásos migrénellenes

gyógyszerrel rendelkezünk, mindmáig nem sikerült teljes egészében megismernünk a
migrén kialakulásának pontos patofiziológiai hátterét (6). A múlt század 40-es éveiben
két alapvető elméletet dolgoztak ki, amelyek azonban csak részben tudtak magyarázatot
adni a migrén okaira és tüneteire. A Wolff és munkatársai nevéhez fűződő vasculáris
hipotézis azon a megfigyelésen alapult, hogy az intracraniális nagyerek ingerlése a
migrénhez hasonló fájdalommal jár és a migrénes roham során ezen erek átmérője
változik. A Leao és munkacsoportja által kidolgozott neurogén migrénelmélet
kiindulópontja az, hogy a vasculáris történéseket egy 2-5 mm/perc sebességgel
tovahaladó agykérgi gátlás (cortical spreading depression) előzi meg. A biokémiai
ismereteink fejlődésével egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a szerotonin is rendkívül
fontos szerepet játszik a migrén kialakulásában. Erre utaltak azok a megfigyelések,
amelyek szerint a migrénesek szerotonerg anyagcseréje megváltozik a migrénes roham
alatt (1), valamint a szerotoninfelszabadulást okozó szerek, illetve bizonyos
szerotoninreceptor agonista készítmények migrénes rohamot provokálnak (2). A
szerotonin jelentőségét támasztja alá az a tény is, hogy a ma használatos migrénellenes
gyógyszerek többsége a szerotonerg rendszeren keresztül hat (3). A fenti elméleteket és
az újabb neurokémiai eredményeket próbálta ötvözni és kiegészíteni a ma
legelfogadottabb un. trigemino-vasculáris migrénelmélet, melynek kidolgozása
Moskowitz és Fozard kutatócsoportjainak köszönhető (2, 5).
Populációgenetikai vizsgálatok bizonyították, hogy a migrén gyakrabban
előforduló variánsai poligénes öröklődésmenetű, multifaktoriális kórképek (4). Mivel a
molekuláris genetikai módszerek ugrásszerű fejlődése gyökeres változást hozott a
kutatásban, ma már alapvető igény a biokémiai módszerekkel kimutatott eltérések
genetikai hátterének megismerése a migrén vizsgálata során is.
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Célkitűzések
Dolgozatomban a szerotonerg rendszer és a migrén kapcsolatának továbbra is

kérdéses pontjaival foglalkozom. Irodalmi adatok alapján valószínű, hogy a szerotonin
nem oki kapcsolatban áll a migrénnel, hanem bonyolult szabályozó folyamatokban vesz
részt. Ugyanakkor, főként állatkísérletes eredmények alapján feltételezzük, hogy a
CGRP (calcitonin gén relációs peptid) kulcsszerepet játszik a migrénes fájdalom
kialakulásában. Sajnos rendkívül kevés humán vizsgálatot végeztek ezzel kapcsolatban
és az állatkísérletes migrénmodellek alapján nyert eredmények több szempontból is
megkérdőjelezhetőek. Továbbá a szerotonin és a CGRP kölcsönhatásairól nem áll
rendelkezésünkre humán, klinikai adat. Egy másik alapvető probléma, hogy a
szerotonerg rendszeren keresztül ható migrénellenes szerek pontos hatásmechanizmusát
ma sem ismerjük. A fentieket figyelembe véve munkám során a következő kérdésekre
keresem a választ:
1) A migrénesek szerotonerg anyagcseréje eltér-e a kontroll személyekétől az általunk
vizsgált populációban?
2) A szerotonin transzporter és az 5-HT2A receptor gének általunk vizsgált
polimorfizmusai szerepet játszanak-e a migrén kialakulásában?
a) Eltérőek-e az allél és genotípus frekvenciák a migrénes betegekben a kontroll
populációhoz képest?
b) Az 5-HT transzporter gén funkcionális 5-HTTLPR polimorfizmusa összefüggést
mutat-e a trombocita szerotonin koncentrációval?
c) Önmagában az 5-HT transzporter gén funkcionális 5-HTTLPR polimorfizmusa
lehet-e a migrén rizikófaktora?
3) Igazolható-e a szerotonin és a CGRP szerepe a migrén modellnek tekintett
nitroglicerin provokálta migrénes roham létrejöttében?
a) A migrénesek érzékenyebbek-e az NO-donor nitroglicerinre?
b) Milyen neurokémiai tényezők hajlamosítanak az NO provokálta migrénes roham
kialakulására?
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c) Milyen neurokémiai változások következnek be a migrénes roham során?
d) Milyen szoros összefüggést mutatnak ezek a fejfájással?
e) Milyen neurokémiai változásokat idéz elő a migrénes roham sumatriptan
terápiája?

3
3.1

Módszerek
Vizsgálati személyek
Vizsgálatainkban az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, a Zuglói

Egészségügyi Szolgálat Ideggyógyászati Szakrendelőjének és a Sport Kórház Fejfájás
Ambulanciájának migrénes betegei (aura nélküli és típusos aurával járó migrén),
valamint egészséges kórházi dolgozók és diákok vettek részt. Mindannyian magyar
származású

nők

voltak,

felmenőiket

tekintve

a

közép-európai

(kaukázusi)

népcsoporthoz tartoztak. Valamennyiüktől részletes anamnézist vettünk föl, különös
tekintettel a fejfájásra és egyéb pszichiátriai vagy neurológiai betegségre. Ezután, még a
vizsgálatokba történt beválasztásuk előtt, belgyógyászati, neurológiai és pszichológiai
kivizsgáláson estek át. A fejfájás diagnózisának megállapításában az IHS (International
Headache

Society)

kritériumrendszerét

használtuk.

Vizsgálataink

során

a

betegpopuláció adatait egészséges kontroll személyekéhez hasonlítottuk. A vizsgálati
protokollokat az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Etikai Bizottsága
engedélyezte. A vizsgálatok megkezdése előtt valamennyi résztvevő személytől írásos
belegyező nyilatkozatot kértünk.

3.2

Mért paraméterek
-

trombocita szerotoninkoncentráció mérése, trombocitadús plazmából,
HPLC-hez kapcsolódó elektrokémiai detektor segítségével

-

progeszteron és ösztradiol koncentráció mérése RIA módszerrel

-

a

szerotonin

transzporter

gén

meghatározása PCR segítségével
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5-HTTLPR

polimorfizmusának

-

az 5-HT2A receptor gén 102 T/C polimorfizmusának meghatározása PCR
és Msp.I. restrikciós endonukleáz enzim emésztés módszerével

-

calcitonin gén relációs peptid (CGRP) koncentrációjának mérése
speciális és érzékeny RIA módszer segítségével

-

fejfájás napló vezetése a fejfájás gyakoriságának, jellegének és az
alkalmazott terápiák hatékonyságának nyomon követésére

-

a fejfájás erősségének mérése 0-tól 10-ig pontozó verbális skála
segítségével

-

a fejfájás minőségének és az alkalmazott terápia hatásának követése előre
összeállított kérdőívek segítségével

3.3

Statisztika
A kapott adatokat egy és többszempontos varianciaanalízissel (ANOVA)

elemeztük, Newman-Keuls post hoc összehasonlításokkal kiegészítve. A nonparaméteres eredményeket Friedman-féle ANOVA-val és Mann-Whitney U teszttel
vizsgáltuk. A többszörös összehasonlítások esetén Bonferroni-féle korrekciót
végeztünk. A résztvevők, az allélok és a genotípusok statisztikai megoszlását a
különböző

csoportok

között

khi

négyzet

próbával

vizsgáltuk.

Korrelációs

vizsgálatainkhoz Spearman-féle rank order korrelációs próbát és Pearson product
moment korrelációs tesztet alkalmaztunk. Logisztikus regresszió módszerével teszteltük
az általunk vizsgált két polimorfizmus kölcsönhatását. Az Odds értékeket és a 95%-os
konfidencia határt standard módszerekkel számítottuk ki.
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Eredmények
Munkám– mely a szerotonerg rendszer és a migrén kapcsolatának mélyebb

megismerésére, valamint a migrénes rohamot kísérő neurokémiai változások
vizsgálatára irányult – eredményei a következőkben foglalhatók össze:
-

Az aura nélküli migrénesek trombocita szerotonin koncentrációja, fejfájásmentes

állapotban,

szignifikánsan
5

alacsonyabb,

amennyiben

a

kontrollcsoportot nem, életkor és menstruációs ciklus szempontjából
gondosan illesztjük a betegpopulációhoz.
-

A szerotonin transzporter gén vagy egy vele kapcsoltan öröklődő génszakasz
a

migrén

kialakulásának

rizikófaktora

lehet,

mert

az

5-HTTLPR

polimorfizmus S allélja migrénesekben szignifikánsan gyakrabban fordul
elő, mint kontroll személyekben. A migrénes betegekben mért alacsonyabb
trombocita

szerotonin

koncentráció

viszont

nem

az

5-HTTLPR

polimorfizmus eltérő allél-gyakoriságának következménye, tehát a két
rizikófaktor külön-külön is fennáll. Az un. „stressz szenzitív” S allél a
szorongásosság fokozásán keresztül is kifejtheti migrénre hajlamosító
hatását.
-

Az 5-HT2A receptor gén nem befolyásolja a migrén kialakulását.

-

Mind a spontán migrénes rohamok, mind az NO provokálta migrénes
rohamok kialakulásának fokozott kockázati tényezője a fejfájás-mentes
állapotban mérhető alacsonyabb trombocita szerotonin koncentráció és a
magasabb plazma CGRP koncentráció.

-

A plazma CGRP koncentráció a migrénes fájdalommal időben és
mértékében egyaránt szorosan együtt változó marker, mely alapján
valószínűsíthető, hogy a CGRP oki szerepet játszik a migrén kialakulásában.

-

A nitroglicerin által kiváltott akut, enyhe fejfájás nem mutat összefüggést a
CGRP koncentráció változásával.

-

A trombocita szerotonin felszabadulás nem oka a nitroglicerin indukálta
migrénes rohamnak, hanem ellenkezőleg, megelőzheti vagy csökkentheti a
migrénes fájdalom kialakulását, feltehetően az 5-HT1B/1D receptorok
aktiválásán keresztül.

-

Az 5-HT1B/1D receptor agonista sumatriptan a fájdalommal együtt csökkenti
a plazma CGRP koncentrációt, ami nagy valószínűséggel szerepet játszik
migrénellenes hatásában
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Összefoglalás
Munkám során a szerotonerg rendszer és a CGRP migrénben betöltött szerepét

vizsgáltam. Arra kerestem a választ, hogy mely neurokémiai és genetikai eltérések
hajlamosíthatnak migrénre, illetve, hogy migrénes roham alatt miként változnak ezek a
neurokémiai paraméterek.
Vizsgálataink során alacsonyabb trombocita szerotonin koncentrációt mértünk
aura nélküli migrénes betegeinkben, fejfájás-mentes állapotban, a kontroll csoporthoz
képest. A trombocita szerotonin koncentráció és a migrén kapcsolatának genetikai
hátterét vizsgálva azt találtuk, hogy a szerotonin transzporter gén funkcionális 5HTTLPR polimorfizmusának S allélja gyakoribb migrénesekben a kontroll csoporthoz
képest, bár az alacsonyabb trombocita szerotonin koncentrációt nem az S allél eltérő
allélfrekvenciája határozza meg. A migrénesekben észlelt fokozott szorongásosság arra
utal, hogy a szerotonin transzporter gén un. „stressz szenzitív” S allélja önmagában is a
migrén kialakulásának rizikófaktora lehet. Továbbá bizonyítottuk, hogy az 5-HT2A
receptor gén nem befolyásolja a migrén kialakulását.
Az NO donor nitroglicerin által provokált fejfájás az egyik legelterjedtebben
alkalmazott humán migrénmodell. Vizsgálatainkkal bizonyítottuk, hogy a fejfájásmentes állapotban mérhető alacsonyabb trombocita szerotonin koncentráció és a
magasabb plazma CGRP koncentráció együttes jelenléte fokozott kockázatot jelent
mind a spontán migrénes rohamok, mind az NO provokálta migrénes rohamok
kialakulására. Eredményeink szerint a plazma CGRP koncentráció a migrénes
fájdalommal szorosan együtt változó marker, koncentrációja együtt növekszik a
fejfájással. Ugyanakkor, az 5-HT1B/1D receptor agonista sumatriptan a plazma CGRP
koncentráció csökkentését idézi elő a migrénes roham oldásával egyidejűleg. Továbbá
igazoltuk, hogy a nitroglicerin által kiváltott akut, enyhe, nem migrénes jellegű fejfájás
nem jár CGRP koncentráció-változással. Ezekkel az eredményekkel humán
bizonyítékot szolgáltattunk arra, hogy a CGRP oki szerepet játszik a migrén
kialakulásában.
Végül vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy a trombocita szerotonin
felszabadulás nem oka a nitroglicerin provokálta migrénes rohamnak, hanem
ellenkezőleg, megelőzheti vagy csökkentheti a migrénes fájdalom kialakulását.
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