1397  زمستان، شماره اول،دوره هفتم

A Review on the Structural and Metabolic Biomarkers in Migraine

[ DOI: 10.29252/shefa.7.1.63 ]
Downloaded from shefayekhatam.ir at 7:47 +0330 on Monday September 21st 2020

R e v i e w A rt i c l e

Fereshteh Dalouchi1, 2, Fatemeh Moradi3, Sayed Mostafa Modarres Mousavi1, 4, Fariba Karimzadeh5*
Shefa Neuroscience Research Center, Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran
Department of Physiology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3
Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4
Department of Nanobiotechnology, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
5
Cellular and Molecular Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
1

2

Received: 13 Sep 2018

Article Info:

Accepted: 18 Dec 2018

ABSTRACT
Introduction: Migraine is a neurovascular illness with repeated attacks of modest to intense
headache, lasting 4-72 hours and linked to nausea, vomiting, and sensitivity to light and
noise. Migraine is often associated with asthma, anxiety, depression, and chronic pain. Recent
development in basic and clinical investigations has augmented our grasp of the pathophysiology
of these headaches. New drugs and treatment for the improvement of these headaches are
emergent. Therefore, biomarkers provide a dynamic and a potent indicator to understanding the
spectrum of neurological disease with applications in observational and analytic epidemiology,
randomized clinical trials, screening and analysis and forecast. Biomarkers can also reflect the
entire spectrum of disease from the earliest manifestations to the terminal stages. Conclusion:
This review discusses the definition and uses of migraine biomarkers, particularly their role in
diagnosis, risk stratification and management of disease.
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مروری بر نشانگرهای زیستی ساختاری و متابولیتی در میگرن
فرشته دلوچی ،1، 2فاطمه مرادی ،3سید مصطفی مدرس موسوی ،1، 4فریبا کریم زاده

*5

1مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا ،بیمارستان خاتماالنبیا ،تهران ایران
2گروه فیزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
3گروه آناتومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
4گروه نانوبیوتکنولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
5مرکز سلولی و مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران ،تهران ،ایران

چــــــــكيده
مقدمه :میگرن یک بیماری عصبی عروقی با حمالت مکرر سردرد خفیف تا شدید است و به مدت 4-72
ساعت طول ميکشد و با تهوع ،استفراغ و حساسيت به نور و صدا همراه است .میگرن اغلب با آسم،
اضطراب ،افسردگی و درد مزمن همراه است .پیشرفتهای اخیر در تحقیقات پایه و بالینی به درک ما از
پاتوفیزیولوژی این سردردها افزوده است .داروهاي جديد و درمان جهت بهبود اين سردردها ضروري است.
بنابراين نشانگرهای زیستی شاخصي بالقوه و پویا برای درک طيف بيماريهاي عصبي با برنامههاي كاربردي
در اپيدميولوژی مشاهدات و تحليل ،آزمايشهاي باليني تصادفي ،غربالگري و تجزيه و تحليل و پيشبيني
هستند .نشانگرهاي زيستي همچنين ميتوانند طيف وسيعي از بيماري را از اولین تظاهرات به مراحل نهایی
منعکس کنند .نتيجهگيري :این مقالۀ مروری در مورد تعريف و استفاده از نشانگرهاي زيستي ميگرن بهويژه
نقش آنها در تشخیص ،ردهبندی خطر و مدیریت بیماری بحث ميكند.

كليد واژهها:
 .1اختالالت میگرنی
 .2نشانگرهای زیستی
 .3سردرد
 .4مغز

* نويسنده مسئول :فریبا کریم زاده
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تعریف بیماری

میگــرن بــدون اورا ( )MOبــا فاکتورهــای محیطــی و ژنتیکــی
مشــخص میشــود ( .)7دیــد دوتایــی ،بینایــی  2و  3بعــدی،
درک تغییــر وزن و انــدازة بــدن در بیمــاران بــدون اورا بیشــتر
از بــا اورا اســت ( .)5معیارهــای تشــخیصی بــرای میگــرن
بــدون اورا شــامل :الــف) ســردردی کــه حداقــل  2مــورد از
ایــن ویژگیهــا را دارد :محــل یکطرفــه ،خصوصیــت پالســی،
Parietal
Occipital
12
Dysphasia
13
Dysarthria
14
Ataxia
15
Familial or sporadic hemiplegic migraine
16
Dementia
17
Quadriplegia

شیوع بیماری
حــدود ده درصــد جمعیــت غربــی و تقریبـاً  3درصــد جمعیــت
ایالــت متحــده از میگــرن مزمــن بــا بیــش از  15روز ســردرد
در مــاه رنــج میبرنــد .عــاوه بــر ایــن تخمیــن زده شــده
اســت کــه میگــرن در میــان  4شــرایطی اســت کــه ســبب
ســطح باالیــی از ناتوانــی فــردی میشــود؛ ســه اختــال دیگــر
شــامل بیمــاری روانــی حــاد ،زوال عقــل یــا دمانــس 16و فلــج
چهــار انــدام 17هســتند ( .)11شــیوع میگــرن در هــر ســال
 10درصــد میباشــد و هزینههــای اجتماعــی -اقتصــادی
ســاالنه ناشــی از آن باالســت ( .)6میگــرن حــدود  15درصــد
مــردم را در کشــورهای در حــال توســعه تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد و در زنــان  3برابــر بیشــتر از مــردان اســت ( )8کــه
هورمونهــای جنســی زنانــه نقــش مهمــی در تعییــن خطــر
میگــرن دارنــد ( .)12بــر اســاس فراوانــی ،میگــرن بــه  2نــوع
تقســیم میشــود :میگــرن اپیزودیــک (کمتــر از  15روز
ســردرد در مــاه) و میگــرن مزمــن (بیــش از  15یــا  15روز
ســردرد در مــاه) .)4(-
عوارض جانبی بیماری

بیمــاران بــه طــور متوســط یــک حملــه در هــر مــاه و 25
درصــد حداقــل  2حملــه در هــر مــاه دارنــد .بیمارانــی بــا
بیــش از یــک حملــه در هــر مــاه در معــرض خطــر ابتــا بــه
ضایعــات مغــزی هســتند .میگــرن تأثیــر عمیقــی روی عملکــرد
Migraine with aura
Migraine without aura
3
New persistent daily headache
4
Trigeminal autonomic cephalalgia
5
Tension-type headache
6
Photophobia
7
Phonophobia
8
Frontotemporal
9
Ocular

10

1

11

2
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جمعیــت زیــادی از جهــان از ســردرد رنــج میبرنــد ،بــه طــور
کلــی دو نــوع ســردرد وجــود دارد :اولیــه و ثانویــه؛ رایجتریــن
ســردردهای اولیــه  1MAو  2MOهســتند و ســردردهایی
4
اولیــهای کــه کمتــر رایــج هســتند شــاملTAC، 3NPDH :
 5TTH،هســتند .ســردردهایی کــه بــه دلیــل اســتفادة بیــش از
حــد انواعــی از داروهــا ایجــاد میشــود ،میتوانــد ســردردهای
اولیــه را شــدت بخشــیده یــا تبدیــل بــه ســردردهای ثانویــه
نمایــد ( .)1میگــرن ســومین اختــال پزشــکی رایــج در جهــان
اســت ( )2و یــک اختــال عروقــی -عصبــی (نوروواســکوالر)
اســت کــه بــا ســردردهای یکطرفــه تکرارشــونده همــراه
بــا تهــوع ،بــی اشــتهایی ،اســتفراغ ،اســهال ،نورگریــزی 6و
صداگریــزی 7توصیــف میشــود ( .)3، 4درد میگــرن در 60
درصــد مــوارد یکطرفــه و در  40درصــد دوطرفــه اســت .درد،
9
بیشــتر در قســمتهای پیشــانی -گیجگاهــی 8و چشــم
11
قبــل از گســترش بــه نواحــی آهيانــهاي 10و پسســري
شــدیدتر اســت .هــر ناحیـهای از ســر یــا صــورت ممکــن اســت
تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد از جملــه :ناحیــة آهيانــهاي ،فــک
یــا دندانهــای بــاال یــا پاییــن ،برجســتگی گونــه و قســمت
قدامــی گــردن ( .)5میگــرن بــدون اورا و بــا اورا دو نــوع
کلینیکــی عمــدة میگــرن هســتند ( )6بــا توجــه بــه مطالعــات
انجــام شــده ،نــوع بــا اورا ( )MAیــک اختــال نورولوژیــک
مرکــزی موقــت اســت و بــا نشــانههایی مثــل اختــال بینایــی،
پاراســتزیای یکطرفــه ،اختــاالت زبانــی 12مشــخص میشــود
و تــا  30درصــد در جمعیــت رایــج اســت ( .)7مبتالیــان
میگــرن بــا اورا ترکیبــی از عاليمــی شــامل عاليــم بصــری،
حســی ،گفتــاری و زبــان را دارنــد کــه هــر کــدام بــه طــور
کامــل برگشــتپذیرند .بهعــاوه حداقــل  2تــا از نشــانههای:
اختــال تکلــم ،13ســرگیجه ،وزوز گــوش ،دوبینــی ،بینظمــی
حــرکات عضالنــی ،14کاهــش ســطح آگاهــی را نیــز دارنــد (.)5
میگــرن بــا او را عمدتــأ توســط فاکتورهــای ژنتیکــی توصیــف
میشــود ( )7و شــدیدترین عاليــم نورولوژیکــی ماننــد
 ،hemiparesisبخشــی از طیــف کلینیکــی اورا هســتند (FHM
یــا .)8(-15)SHM
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مقدمه

شــدت درد متوســط یــا شــدید ،تشــدید شــدن بــا فعالیــت
فیزیکــی معمولــی مثــل راه رفتــن یــا باالرفتــن از پلــه ،ب)
در طــول ســردرد حداقــل یکــی از ایــن مــوارد را دارنــد:
تهــوع و اســتفراغ ،فوتوفوبیــا یــا فونوفوبیــا ،ج) بــه اختــال
دیگــری وابســته نیســت ( .)9تظاهــرات بالینــی میگــرن تحــت
تأثیــر عوامــل تغذی ـهای و گوارشــی نیــز قــرار میگیــرد ،ایــن
عوامــل شــامل اختــال گوارشــی در طــول و بیــن حمــات
میگــرن ،افزایــش اشــتها ،افزایــش میگــرن بــا چاقــی ،التهــاب
سیســتمیک و گوارشــی همــراه شــده بــا میگــرن توســط
تغذیــه ،آلرژیهــای غذایــی خــاص مثــل لبنیــات و گلوتــن
هســتند ( .)10مقابلــه بــا میگــرن از چنــد طریــق امکانپذیــر
اســت -1 :از بیــن بــردن ســریع و مؤثــر عاليــم ناتوانکننــده
ناشــی از حملــه شــامل درد ،فوتوفوبیــا ،فونوفوبیــا ،اختــاالت
گوارشــی ماننــد تهــوع و اســتفراغ و نشــانههای عصبــی ماننــد
اختــاالت بینایــی یــا مشــکل حســی -حرکتــی یکطرفــه
(هیــچ درمانــی بــرای نــوع اورا تاکنــون وجــود نداشــته اســت)
 -2اســتفادة مؤثــر و مطمئــن از عوامــل پیشــگیری کننــده
فارماکولوژیــکال  -3راهبردهــاي غیردارویــی ماننــد مدیریــت
اســترس ،عادتهــای غذایــی ســالم (.)11
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پاتوفیزیولوژی بیماری

ســردردهای میگرنــی معمــوالً بــا فعــال شــدن فیبرهــای
آوران حســی از شــاخه افتالمیــک عصــب تــری ژمینــال آغــاز
میشــود .از آنجایــی کــه قشــر مغــزی بســیاری از بیمــاران
مبتــا بــه میگــرن خیلــی تحریکپذیــر اســت ،اگــر منشــأ
آن از محــرک خارجــی باشــد ،فعالیــت غیرطبیعــی قشــر

66
66

NG-LMonomethyl arginine
Ventral postero-lateral
25
Ventral postero-medial
26
Cortical spreading depression
27
Trigeminal nerve

همــان طــور کــه اشــاره گردیــد نوروپپتیدهــا نیــز از جملــه
عوامــل مؤثــر در پاتوفیزیولــوژی میگــرن هســتند .مطالعــات
کلینیکــی قبلــی نشــان میدهنــد کــه اندوتلیــن و CGRP
نقــش مهمــی در ایجــاد و هدایــت  CSDدارنــد .اختــال CNS
منجــر بــه فعالســازی  antidromicگیرندههــای درد مننژیــال
بــه دنبــال آزاد شــدن نوروپپتیدهــای ماننــد  CGRPو مــادة P
در انتهــای محیطــی آن گیرندههــای درد میشــوند .پپتیدهــا
موجــب وازودیالســیون نوروژنیــک ســخت شــامه ،اســتخراج
پروتئیــن پالســما و حساســیت گیرنــدة درد میشــوند کــه
میتوانــد توســط لیگاندهــای گيرندههــاي پپتیــد تعدیــل
شــود .وازودیالســیون و حساســیت محیطــی بــه نوبــة خــود
توســط حساســیت سیســتم تــری ژمینــال مرکــزی دنبــال
میشــود .در حالــی کــه ،بهعنــوان مثــال  CGRPحساســیت
نورونهــای مرکــزی را تقویــت میکنــد ،نشــان داده شــده
اســت کــه لیگاندهــای گيرنــدة سوماتوســتاتین ،نورونهــای
مرکــزی را حساســیتزدایی میکننــد .وازودیالســیون و آزاد
شــدن مــواد پیــش التهابــی بــه نوبــة خــود ســبب حساســیت
عصــب مرکــزی در سیســتم تــری ژمینــال میشــوند .در نهایــت
حساســیت تــری ژمینــال افزایــش یافتــه بهعنــوان ســردرد
حــس میشــود .مطالعــات قبلــی بــه چندیــن نوروپپتیــد اشــاره
میکنــد کــه در پاتوفیزیولــوژی ایــن بیمــاری نقــش دارد کــه از
آن جملــه بــه اثر بخشــی کلینیکــی آنتاگونیســت  CGRPاشــاره
شــده اســت .احتمــال مــیرود آنتاگونیســت  CGRPاز طریــق
مهــار وازودیالســیون و حساســیت مرکــزی عمــل کنــد .عــاوه
بــر ایــن ،پیشــنهاد شــده اســت کــه آگونیســت سوماتوســتاتین
ممکــن اســت در درمــان میگــرن از طریــق حساســیتزدایی
نورونهــای ســاقة مغــز مؤثــر باشــد ((- )19تصويــر .)2
Hypothalamic-pituitary-adernal
Prefrontal cortex
20
Endothelial NOS
21
Neuronal NOS
22
Inducible NOS

23

18

24
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بررســی و شــواهد کلینیکــی نشــان میدهــد کــه اســترسهای
اولیــة زندگــی منجــر بــه تغییــرات طوالنیمدتــی در سیســتم
عصبــی ســمپاتیک و محــور  18HPAمیشــود کــه مســیر
اصلــی پاســخ بــه اســترس اســت و در میگــرن مهــم هســتند.
تجربــة اســترس اولیــه همچنیــن منجــر بــه تضعیــف توســعة
قشــر پيشپيشــاني 19چــپ ،آمیگــدال ،هیپوکامــپ و تمــام
ســاختارهایی کــه بــا هــم در ارتباطنــد میشــود و نقــش
مهمــی در ماتریکــس درد ایفــاء میکننــد ( .)13اولســون
و همــکاران پیشــنهاد کردنــد کــه  NOنقــش مهمــی در
پاتوفیزیولــوژی ســردرد میگــرن دارد ( NO .)14، 15از کاتالیــز
21
-Lآرژنیــن توســط  3ایزوفــرم  NOســنتازnNOS، 20eNOS :
و  22iNOSتشــکیل میشــود 23L-NMMA .یــک مهارکننــدة
غیرانتخابــی هــر ســه آنزیــم  NOSاســت و ســبب کاهــش 60
درصــد شــدت درد در طــی حمــات حــاد میگرنــی در یــک
آزمایــش تجربــی شــده اســت ( .)6، 16آغــاز حمــات میگرنــی
شــامل یــک اتفــاق اولیــه در سیســتم عصبــی مرکــزی اســت،
شــاید مربــوط بــه ترکیبــی از تغییــرات ژنتیکــی در کانالهــای
یونــی و تغيیــرات محیطــی اســت ( .)3، 4درد از ســر شــروع
میشــود و حداقــل بــه وســیلة مســیر ســه نورونــی منتقــل
میشــود .نورونهــای دســتة اول آورانهــای دوقطبــی هســتند
کــه از طریــق گانگلیــون تــری ژمینــال از مســیرهای قدامــی
(صورت/جلــوی ســر) و از طریــق گانگلیــون ریشــة خلفــی در
مســیرهای گردنــی خلفــی (درون جمجمــه خلفی/تحتانــی)
هدایــت میشــوند .در مســیر تــری ژمینــال ،نورونهــای
دوقطبــی از طریــق راه تــری ژمینــال نخاعــی بــه ســاقة مغــز
تــا ســطح  C2نــزول پیــدا میکننــد و در آنجــا آنهــا همــراه
بــا نورونهــای دوقطبــی از گانگلیــون ریشــة خلفــی و هــر
دو ســیناپس موجــود بــر نــورون دســتة دوم در شــاخ خلفــی
نخــاع عبــور میکننــد .مســیرهای دســتة دوم از نظــر مجــازی
غیرقابــل تمایزنــد و از چندیــن مســیر صعــود میکننــد کــه
شــامل مســیرهای  spinothalamicو trigeminothalamic
میباشــد کــه هــر دو در نهایــت در تاالمــوس علیالخصــوص
هســتة  24VPLبــرای مســیرهای گردنــی و هســتة  25VPMبرای
مســیرهای تــری ژمینــال ختــم میشــوند .نورونهــای دســتة
ســوم در نهایــت اطالعــات را بــه قشــر حســی -پیکــری در لــوب
آهيانــهاي منتقــل میکننــد (.)17

میتوانــد منجــر بــه آزادســازی مــواد مختلــف بــه مایــع خــارج
ســلولی ماننــد گلوتامــات ،یــون  ،Kیــون  ،Hنیتریــک اکســاید،
آراشــیدونیک اســید و پروســتاگالندین شــود .تغییــرات در مایع
27
خــارج ســلولی باعــث فعــال شــدن و حســاس شــدن TGN
میشــود .بــا فعــال شــدن  ،TGNنوروپپتیدهایــی (کــه در
ادامــه نقــش آنهــا را بیشــتر توضیــح خواهیــم داد) بــه وســیلة
نورونهــای گانگلیــون تــری ژمینــال آزاد میشــوند کــه
منجــر بــه التهــاب نوروژنیــک در ســخت شــامه میشــود .بــه
عبــارت دیگــر اتســاع عــروق مننــژ ،اختــال کارکــرد اندوتلیــال
مغــزی منجــر بــه از بیــن رفتــن ماستســلها و آزادســازی
مــواد پیــش التهابــی میشــود .تحریــک غیرطبیعــی و مــدام
سیســتم  TGNمیتوانــد حساســیت مرکــزی را تســریع کنــد.
اهمیــت نســبی التهــاب نوروژنیــک و اتســاع ســخت شــامه و
حساســیت مرکــزی در ایجــاد و حفــظ درد میگرنــی هنــوز
نامشــخص اســت .دادههــای موجــود نشــان میدهــد کــه فعــال
شــدن آورانهــای  TGNدر شــروع درد میگــرن و حساســیت
مرکــزی نقــش دارنــد (تصويــر .)18(-)1

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.1.63

کلــی و ســامت فــرد نــه تنهــا در طــول حملــه حــاد ،بلکــه
در رابطــه بــا انجــام کارهــا ،روابــط اجتماعــی و خانوادگــی و
موفقیــت در امــور دارد (.)8

منجــر بــه مهــار منتشــر شــونده ( 26)CSDمیشــودCSD .

مقاله مروري

دوره هفتم ،شماره اول ،زمستان 1397

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.1.63
Downloaded from shefayekhatam.ir at 7:47 +0330 on Monday September 21st 2020

تصويــر  -1آزادســازی نوروپپتیدهــا و فعــال شــدن سیســتم عصبــی تــری ژمینــال و ایجــاد درد در میگــرن .فعالیــت غیرطبیعــی نورونهــا ممکــن اســت منجــر بــه
مهــار منتشــر شــونده شــود از آنجایــی کــه مطالعــات نشــان میدهــد کــه  CSDیــک رویــداد اولیــه در فعــال شــدن سیســتم  TGNدر  MAو بــه طــور بالقــوه در MO
اســت CSD .ســبب آزاد شــدن مــواد مختلــف بــه مایــع خــارج ســلولی میشــود و تغییــرات مایــع خــارج ســلولی فعــال شــدن  TGNرا بــه دنبــال دارد .بــا فعــال شــدن
 TGNنوروپپتیدهــا آزاد شــده و ســبب التهــاب نوروژنیــک در ســخت شــامه میشــوند .بــه دنبــال ایــن رویدادهــا تخریــب ماستس ـلها نیــز ســبب آزاد شــدن مــواد
پیــش التهابــی میشــوند (.)18

تصويــر  -2نقــش نوروپپتیــد در پاتوفیزیولــوژی میگــرن .اندوتلیــن و  CGRPنقــش مهمــی در ایجــاد  CSDدارنــد .اختــال  CNSســبب فعالســازی گیرندههــای درد
مننژیــال بــه دنبــال آزاد شــدن نوروپپتیدهــای میشــوند .پپتیدهــا موجــب وازودیالســیون نوروژنیــک ســخت شــامه و حساســیت گیرنــدة درد میشــوند .بهعنــوان
مثــال  CGRPحساســیت نورونهــای مرکــزی را تقویــت میکنــد .در نهایــت حساســیت تــری ژمینــال افزایــش یافتــه بهعنــوان ســردرد حــس میشــود .احتمــال
م ـیرود آنتاگونیســت  CGRPاز طریــق مهــار وازودیالســیون و حساســیت مرکــزی عمــل کنــد .عــاوه بــر ایــن ،پیشــنهاد شــده اســت کــه آگونیســت سوماتوســتاتین
ممکــن اســت در درمــان میگــرن از طریــق حساســیت زدایــی نورونهــای ســاقة مغــز مؤثــر باشــد (.)19
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توســعة درمانــی بــرای درمــان میگــرن قبــأ بــه دلیــل
کمبــود نشــانگرهای زیســتی و مدلهــای حیوانــی نــادر
بــود .ایــن وضعیــت بــه طــور چشــمگیری در دهــة گذشــته
دچــار تغییــر شــد کــه در طــی آن مولکولهــای پيامرســاني
متعــددی دخیــل بــوده و مــدارات میگرنــی بســیاری روشــن
شــدهاند ( .)6آگونیســت گیرنــدة ســروتونین کــه تمایــل
باالیــی بــرای گيرندههــاي  5-HT1Dو  5-HT1Bدارنــد و
مابقــی (بــا تمایــات متغیــر) آگونیســت گيرنــدة 5-HT1F
از جملــه درمانهــای پیشــنهادی بــرای میگــرن هســتند.
گيرندههــاي  5-HT1Dو  5-HT1Fروی پایانــة مرکــزی و
محیطــی نورونهــای تــری ژمینــال حســی قــرار گرفتهانــد
و هیــچ عملکــرد تنــگ کنندگــی عروقــی ندارنــد .آنهــا
پایانــة نورونهــا را هیپرپالریــزه میکننــد و از ایــن طریــق
از ایمپالسهــای تــری ژمینــال جلوگیــری میکننــد (.)6، 16

دوم ،یــک مکانیســم نوروژنیــک در گيرنــدة  5-HT1Dاســت.
 5-HT1B/1Dعصــب تــری ژمینــال محیطــی را مهــار میکنــد
و از آزاد شــدن نوروپپتیدهــا از پایانــة محیطــی فعــال شــده
جلوگیــری میکنــد بنابرایــن اثــر بالقــوة پپتیدهــا بهخصــوص
 CGRPرا حــذف میکنــد.
ســوم ،یــک مکانیــزم مرکــزی گيرنــدة  5-HT1Dدر هســتة
تــری ژمینــال حســی ســاقة مغــز اســت 5-HT1B/1D .بــا نفــوذ
مغــزی آزاد شــدن ناقليــن عصبــي 29را از پایانــة مرکــزی عصــب
تــری ژمینــال فعــال شــده مهــار میکنــد .ایــن عمــل انتقــال
درد را از ســاختار جمجمــه مختــل میکنــد در غیــر ایــن
صــورت عبــور از طریــق ایــن دســتگاه رلــه کننــدة مرکــزی درد
اتفــاق میافتــد ((- )21تصويــر .)3
بیمــاران مبتــا بــه میگــرن ممکــن اســت حساســیت باالیــی
بــه محــرک دوپامینرژیــک داشــته باشــند بنابرایــن بــاک
دوپامینرژیــک یکــی دیگــر از راهکارهــای درمانــی اســت.
استرســورهای فیزیولوژیــک غیرطبیعــی (مثــل اســترسهای
احساســی ،تغيیــرات ســریع در تعــادل هورمونهــای جنســی

تصويــر  -3عمــل کلیــدی  -1 :5-HT1B/1Dتنگــی عــروق از طریــق عمــل در گيرنــدة  5-HT1Bروی عضلــة صــاف عــروق خونــی مننژیــال -2 ،مهــار
عصــب حســی پــری واســکوالر تــری ژمینــال ،جلوگیــری از آزاد شــدن نوروپپتیــد ( )CGRPوازواکتیــو از طریــق فعالیــت در گيرنــدة  -3 ، 5-HT1Dمهــار
انتقــال ســیگنال درد هســتههای دمــی تــری ژمینــال ســاقة مغــز ،توســط جلوگیــری از آزاد شــدن ناقــل عصبــي حســی از طریــق فعالیــت روی گيرنــدة
 5-HT1Dروی پایانــة عصبــی تــری ژمینــال مرکــزی (.)25

Temporal
Neurotransmitter
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اول مکانیســم عروقــی عمــل میکنــد 5-HT1B/1D .بــه صــورت
انتخابــی عــروق خونــی خــارج مغــز داخــل جمجمــه تولیدکنندة
درد را از طریــق عمــل مســتقیم گيرنــدة  5-HT1Bروی عضلــة
صــاف عــروق منقبــض میکنــد .ایــن اثــر وازودیالســیون را
معکــوس میکنــد بنابرایــن فعالیــت عصبــی حســی تــری
ژمینــال در طــول میگــرن را کاهــش میدهــد.

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.1.63

ابــن ســینا معتقــد بــود کــه میگــرن میتوانــد از چندیــن
منبــع حاصــل شــود شــامل :اســتخوان جمجمــه و پارانشــیمال
درونــی ،غشــای زیــر جمجمــه (ســخت شــامه) ،رســیدن مــواد
از محــل دردنــاک یــا از شــریانها و عــروق خارجــی (کرانیــال
خارجــی) ،مننژهــا و مغــز (نــرم شــامه) .او اظهــار داشــت کــه
آخریــن علــت درد در عضــات گيجگاهــي 28اســت .در حــال
حاضــر ،مــا میدانیــم کــه برخــی وقایــع در قشــر مغــز شــامل
پوســت ســر ،ســخت شــامه و قاعــدة جمجمــه میتواننــد روی
وقــوع میگــرن اثــر بگذارنــد .بهعــاوه برخــی مــوادی کــه
از شــریانها میآینــد ماننــد نیتریــک اکســاید یــا CGRP
میتواننــد حمــات میگــرن را تحریــک کننــد (.)20

تصويــر  3مکانهــای کلیــدی عملکــرد اجرایــی آگونیســت
 5-HT1B/1Dعامــل ضــد میگــرن را نشــان میدهــد.

مقاله مروري
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ن بــار توســط مؤسســة
واژة نشــانگر زیســتی 31بــرای نخســتی 
ملــی بهداشــت آمریــکا در ســال  ۱۹۸۰بــه کار برده شــد (.)26
نشــانگرهای زیســتی یــک روش جدیــد در پزشــکی هســتند
کــه بهعنــوان یــک مشــخصة شــاخص فراینــد بیولوژیــک
معمولــی ،فراینــد پاتولوژیــک یــا پاســخهای فارماکولوژیــک
را بــه واســطة درمانــی یــا دیگــر واســطههای بهداشــتی
اندازهگیــری و بررســی میکنــد همچنیــن توالــی ژنــی
 RNA/DNAخــاص ،تعییــن آنتیبادیهــا و اندازهگیــری
متابولیتهــای آلــی را شناســایی میکنــد ( .)27، 28بــرای
مثــال فشــار خــون یــک نشــانگر زیســتی بــرای خطــر ســکته و
ســطح گلوکــز یــک نشــانگر زیســتی بــرای بیمــاران مبتــا بــه
دیابــت اســت همچنیــن ســطح کلســترول بــرای تعییــن خطــر
بیماریهــای قلبــی -عروقــی اســتفاده میشــود ( .)29بــرای
سیســتم عصبــی از خــون ،مایــع مغــزی -نخاعــی ،عضلــه،
عصــب ،پوســت و ادرار بــرای افزایــش اطالعــات از مغــز در
شــرایط ســالم و ناســالم اســتفاده شــده اســت .ایــن ابزارهــا
و تکنولوژیهــا بــه طــور مســتقیم روی اندازهگیــری عوامــل
بیولوژیــک (مثــل خــون یــا مایــع مغــزی -نخاعــی) یــا توســط
عکســبرداری مغــز بــرای اندازهگیــری تغییراتــی در ترکیبــات
و عملکــرد و ســاختار سیســتم عصبــی عمــل میکننــد.
نشــانگرهای زیســتی بــر اســاس توالــی حــوادث از “”Exposure
بــه “ ”Diseaseطبقهبنــدی میشــوند “ .نشــانگرهای زیســتی
 ،”Exposureبــرای پیشبینــی خطــر و بــرای فراهــم کــردن
ارتباطــی بیــن  exposuresخارجــی و  dosimetryداخلــی
اســتفاده میشــوند“ .نشــانگرهای زیســتی  ”Diseaseدر
غربالگــری ،شناســایی و بررســی پیشــرفت بیمــاری بــه کار
میرونــد ( .)30، 31عــاوه بــر ایــن نشــانگرهای زیســتی
میتواننــد بــرای توســعة بیشــتر دارو اســتفاده شــوند کــه
بنابرایــن نتیجــة درمانــی و ســامت را افزایــش میدهنــد
( .)29یــک نشــانگر زیســتی خــوب بایســتی بیــش از 80
درصــد اختصاصیــت و نیــز در همــان ســطح (بیــش از )80
حساســیت داشــته باشــد .نقــش نشــانگرهای زیســتی تنهــا
شناســایی نیســت ،آنهــا همچنیــن پتانســیل پیشبینــی یــا
نقــش در توســعة درمــان جدیــد را نیــز دارنــد (.)32
Migraine generator
Functional MRI

32
33

مطالعــات از پایــگاه هــای اطالعاتــی PubMed (http://www.
ncbi.nih.gov/PubMed)، nature (https://www.nature.
com)، springer (http://link.springer.com)، Google
 Scholarو  sciencedirectبــا اســتفاده از کلیــد واژههــای

“میگــرن”“ ،ســردرد”“ ،بیومارکــر” بررســی شــدند .مقــاالت
اکثــرا ً از ســال  2000بــه بعــد بودنــد.
نشــانگرهای زیســتی بهعنــوان یــک درمــان ضــد میگــرن
جدیــد قابــل اســتفاده هســتند ( .)18شناســایی نشــانگرهای
زیســتی میتوانــد بــه کشــف فرایندهــای پاتولوژیــک درگیــر
در میگــرن ،بــه آزمایشــات تشــخیصی یــا راهبردهــاي درمانــی
جدیــد کمــک کنــد ( .)36نشــانگرهای زیســتی میگــرن شــامل
پالســما ،مایــع مغــزی -نخاعــی و ژنتیکــی هســتند (جــدول.)1
از آنجایــی کــه میگــرن یــک بیمــاری عصبــی بــا حمــات
ســردرد ،حساســیت بــه بینایــی ،شــنوایی ،بویایــی ،محرکهــای
سوماتوسنســوری ،حالــت تهــوع و اســتفراغ اســت؛ قــرار گرفتــن
در معــرض محرکهــای حســی ماننــد بــو ،محــرک بینایــی
33
و صــدا معمــوالً باعــث حمــات میگرنــی میشــوندfMRI .
بــرای بررســی مکانیســمهایی کــه منجــر بــه حساســیت
بیــش از حــد حســی میگــرن میشــوند توســط اندازهگیــری
پاســخ مغــزی بــه محرکهــای بینایــی ،بویایــی و محرکهــای
پوســتی دردنــاک مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .شناســایی
مکانیســمهایی کــه منجــر بــه افزایــش حساســیت حســی
میگــرن و حمــات میگــرن در پاســخ بــه محرکهــای حســی
میشــوند میتواننــد بــه بهبــود درک اختــاالت عصبــی در
میگــرن کمــک کنــد و اهــداف جدیــدی را بــرای پیشــگیری
از میگــرن فراهــم کنــد .بنابرایــن نشــانگرهای زیســتی fMRI
میتواننــد پاســخهای اولیــه را بــه درمــان پیشــگیرانه فراهــم
کنــد .از آنجایــی کــه میگــرن اساســاً یــک اختــال عملکــرد
مغــزی اســت ،مطالعــات  fMRIمغــزی بــرای مطالعــة
مکانیســمهای اساســی میگــرن اســتفاده میشــوند (.)37، 38
Neuromodulation
Biomarkers

30
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زنانــه ،آســیب بــه ســر) آســتانة فایرینــگ نورونهــا را کاهــش
میدهــد ( .)11داروهــای ضــد التهابــی حــاوی ایبوبروفــن،
ناپروکســن ســدیم ،آســپرین و اســتامینوفن انتخــاب مناســبی
بــرای اولیــن درمــان هســتند .بهعــاوه تریپتانهایــی کــه
بــرای جمعیــت اطفــال مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت
حــاوی ریزاتریپتــان ،آلموتریپتــان ،اســپری بینــی زولمیتریپتــان
و ترکیــب ســدیم ناپروکسن/ســوماتریپتان هســتند ( .)22راهبرد
بــرای درمــان میگــرن شــامل درمــان اپیوئیــدی بهعنــوان یــک
درمــان ردة دوم یــا ســوم اســت ( .)23ســایر انتخابهــای
درمانــی شــامل داروهــای خوراکــی ،بــاک عصبــی بــا بیحســی
موضعــی یــا کورتیکوئیــد و تنظیــم عصبــی 30هســتند (.)24

خمیــازه کشــیدن بیــش از حــد یــک شــاخص بــه خوبــی
شــناخته شــدة میگــرن اســت کــه بــا تغییــرات ســریع خلــق
و خــو و خســتگی همــراه اســت ( .)33مطالعــات در  1980و
در اواســط  1990نشــان داد کــه ارتبــاط قدرتمنــدی بیــن
تغییــرات جریــان خــون و ســردرد وجــود نــدارد امــا در عــوض
مطالعــات تصویربــرداری نشــان داد کــه رویدادهــای باالدســت
در ســاقة مغــز بــه نــام  32MGمنجــر بــه آبشــاری در درد
میگرنــی میشــود ( .)34نشــانگرهای زیســتی معتبــر میگــرن،
بهویــژه نشــانگرهای زیســتی ژنتیکــی ،امــکان پیشبینــی
اســتعداد ابتــا بــه بیمــاری و شــدت آن را فراهــم میکننــد
( .)35از آنجــا کــه کشــف نشــانگرهای زیســتی بــرای
تشــخیص ،پیــش آگاهــی و درمــان بیماریهــا مهــم اســت مــا
در ایــن مطالعــة مــروری ســعی بــر آن داریــم کــه بــه معرفــی
انــواع نشــانگر زیســتی شــناخته شــده در تشــخیص و درمــان
بیمــاری میگــرن بپردازیــم.
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نشــانگرهای زیســتی پالســمایی بــه نشــانگرهای زیســتی
التهابــی ،نشــانگرهای زیســتی ترومبــوز و لختــه ،نشــانگرهای
زیســتی فعالســازی و اختــال اندوتلیــال تقســیم میشــوند
کــه هــر کــدام حــاوی زیــر گروههایــی هســتند (.)39

 :37IL-6یــک ســایتوکین تولیــد شــده در محــل آســیب و
التهــاب بافتــی اســت کــه در  2ســاعت اولیــه پــس از شــروع
حملــة  MOافزایــش مییابــد (.)13، 18، 39
 :38IL-1βاز ماکروفاژهــا و مونوســیتها آزاد میشــود و یــک
افزایــش ســطح ســرمی  IL-1βدر بیمــاران مبتــا بــه میگــرن
نســبت بــه کنتــرل وجــود دارد (.)18 ،39

 :34CRPپروتئینــی اســت کــه بــه طــور عمــده از بافــت چربــی
و کبــد در واکنــش بــه اســترس التهابــی آزاد میشــود و در
ایمنــی میزبــان دخیــل اســت .از ســوی دیگــر ،واکنــش آن
بــا گيرنــدة  35FCمنجــر بــه ایجــاد ســایتوکینهای پیــش
التهابــی میشــود .بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده ،ســطح
 CRPخــون در بیمــاران مبتــا بــه میگــرن بهخصــوص زنــان
و میگــرن بــا اورا افزایــش مییابــد (.)13، 18، 39

 :39IL-10بهعنــوان یــک ســایتوکین ضــد التهابــی شــناخته
میشــود و ســنتز ســایتوکینهای پیــش التهابــی ماننــد IL-
 1β، IL-6و  TNF-αرا مهــار میکنــد .بنابرایــن ســطح ســرمی
پایینــی از  IL-10در بیمــاران میگرنــی نســبت بــه کنتــرل
وجــود دارد و ایــن ســبب افزایــش تولیــد ســایتوکینهای
پیــش التهابــی میشــود (.)18 ،39

 :36TNF-αبهعنــوان یــک ســایتوکین پیــش التهابــی نقــش
کلیــدی در تنظیــم ســلولهای ایمنــی دارد و همچنیــن در
تشــکیل لختــه ،متابولیســم لیپیدهــا ،تکثیــر ســلول و آپوپتــوز
دخالــت دارد کــه بــه دنبــال حمــات میگرنــی در پالســما

 :40TGF-β1یــک ســایتوکین پیــش التهابــی چنــد عملکــردی
اســت کــه باعــث کنتــرل رشــد ســلول ،تحــرک ،تمایــز و
آپوپتــوز میشــود و نقــش مهمــی در ایجــاد رگهــای خونــی
و عملکــرد سیســتم ایمنــی دارد ( .)18 ،39ســطح TGF-β1
در بیمــاران میگــرن در مقایســه بــا کنتــرل افزایــش مییابــد
( ،)13امــا تفاوتــی در ســطح آن بیــن میگــرن بــا اورا و بــدون
اورا وجــود نــدارد .خســتگی و فقــدان انــرژی در طــول میگــرن
بــه علــت افزایــش ســطح  TGF-β1اســت (.)40

ســایتوکینها :بهعنــوان پروتئینهــای کوچکــی هســتند
کــه توســط نوروپپتیدهــای تحریــک کننــدهای کــه در میگــرن
درگیــر هســتند ،آزاد میشــوند .بنابرایــن ســطح ســرمی آنهــا
در حمــات میگرنــی افزایــش مییابــد ( )39بــه طــور نمونــه:

Interleukin-1β
Interleukin-10
40
Transforming growth factor beta 1

C-reactive protein
Fragment of crystallizable
36
Tumor necrosis factor alpha
37
Interleukin-6

38

34

39

35
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نشانگرهای زیستی پالسمایی میگرن

افزایــش مییابــد (.)13، 18، 39

نشانگرهای زیستی التهابی

70
70
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جدول  -1طبقهبندی نشانگرهای زیستی پالسما و  CSFدر میگرن :افزایش در میگرن.

کاهش در میگرن.

مقاله مروري
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لیپیــد :تحقیقــات نشــان میدهــد کــه بیــن کلســترول بــاال و
میگــرن رابطــه وجــود دارد .عــاوه بر کلســترول کل ،شــواهدی
وجــود دارد کــه بــاال رفتــن دیگــر ســاب تایپهــای لیپیــد
ماننــد تــری گلیســیرید LDL-c ،LDL-c41 ،اکســید شــده و
همچنیــن کاهــش در  42HDL-cضــد التهابــی در افــراد مبتــا
بــه میگــرن دیــده میشــود (.)39، 41
فعالســازی پالکــت :پالکتهــا مســئول انتقــال ســروتونین
خــون ،تنظیــم کننــدة فعالیــت عــروق 43و حساســیت بــه درد
هســتند .پالکتهــا بــرای تجمــع یافتــن هنــگام قرارگیــری
44
در معــرض آســیب بــه اندوتلیــال و شــرایط تنــش برشــی
بــاال فعــال میشــوند .عملکــرد پالکتهــا در طــول و بیــن
حمــات میگــرن افزایــش مییابــد (.)39، 42
 :45vWFگيرندههــاي گلیکوپروتئینــی پالکــت  IIb/IIaرا فعــال
میکنــد و باعــث ایجــاد چســبندگی و تجمــع پالکتهــا
میشــود .ســطح  vWFدر افــراد مبتــا بــه میگــرن بــا ســابقة
قبلــی ســکته باالتــر از بــدون ســکته اســت .بهعــاوه در هــر
دو گــروه مبتــا بــه میگــرن (بــا ســابقة قبلــی ســکته و بــدون
ســکته) ســطح  vWFنســبت بــه گــروه کنتــرل بیشــتر اســت
(.)13، 18، 39، 42
فیبرینــوژن :یــک گلیکوپروتئیــن تولیــد شــده توســط کبــد
اســت کــه در هموســتاز اولیــه و تجمــع پالکتهــا درگیــر
اســت .اگرچــه نتایــج متفاوتــی در مطالعــات متعــدد از ســطح
فیبرینــوژن خــون وجــود دارد ،امــا نتایــج نهایــی بــر ایــن
اســاس اســت کــه میــزان فیبرینــوژن در میگــرن بهخصــوص
در زنــان افزایــش مییابــد (.)39
 :46tPAیــک آنزیــم ســرین پروتئــازی درگیــر در شکســتن
لختههــا اســت و پالســمینوژن را بــه پالســمین کاتالیــز
میکنــد .ســطح  tPAدر  MOکاهــش مییابــد (.)18، 39، 42
 :47HCهموسیســتئین یــک متابولیــت آمینواســید متیونیــن
اســت کــه خطــر ابتــا بــه بیماریهــای عروقــی و ترومبــوز
را افزایــش میدهــد .ســطح هموسیســتئین در بیمــاران مبتــا
بــه میگــرن در مقایســه بــا کنتــرل باالســت (.)18، 39، 42

نشــانگرهای زیســتی فعالیــت و اختــال عملکــرد
اندوتلیــال

Endothelial microparticle
Asymmetric dimethylarginine
51
Pro-brain natruretic peptide
52
Cerebrospinal fluid
53
Calcitonin gene-related peptide
54
Nerve growth factor
55
Cluster headache
56
Tension-type headeache

 :50ADMAیــک مهــار کننــدة انــدوژن  NOSاســت ،بنابرایــن
در اســترس اکســیداتیو ،ED ،آتروســکلروز و بیمــاری قلبــی
عروقــی درگیــر اســت .غلظــت  ADMAدر میگــرن نســبتبــه کنتــرل باالتــر اســت (.)39
 :51Pro-BNPیــک نوروهورمــون قلبــی ترشــح شــده از بطنهــا
در پاســخ بــه توســعة حجــم و فشــار بیــش از حــد اســت کــه
میتوانــد سیســتم عصبــی ســمپاتیک و همچنیــن سیســتم
رنیــن –آنژیوتانســن -آلدســترون را مهــار کنــد .نتایــج نشــان
میدهــد کــه ســطح  Pro-BNPدر میگــرن نســبت بــه کنتــرل
باالتــر اســت (.)39
اســترس اکســیداتیو :ســطح رادیکالهــای آزاد در افــراد مبتــا
بــه میگــرن افزایــش مییابــد بنابرایــن اســترس اکســیداتیو
توســط رادیکالهــای آزاد ایجــاد میشــود و نقــش مهمــی در
بيماريزايــي میگــرن ایفــاء میکنــد (.)42 ،43
در خالصــه ،نشــانگرهای زیســتی پالســمایی میگــرن
بهخصــوص  ،MAســطح  NOxپاییــن بــود و فعالیــت vWF،
 hsCRP، TNF-α، TGF-β1، IL-6و آنتــیژن  tPAو اســترس

اکســیداتیو بــاال اســت (.)13

نشانگرهای زیستی مایع مغزی -نخاعی میگرن
 52CSFتغییــرات بیوشــیمیایی در مغــز را منعکــس میکنــد
بنابرایــن میتوانــد ســبب اختــاالت مغــزی شــود .از 62
ترکیــب خــاص اندازهگیــری شــده در  CSFبیمــاران مبتــا
بــه میگــرن ،بــه غلظتهــای مهــم گلوتامــات β ،اندورفیــن،
 54NGF ،HC ،53CGRPو گابــا اشــاره میشــود (.)36
البتــه تفاوتــی بیــن نشــانگرهای زیســتی  CSFدر میگــرن،
ســردردهای خوشــهای ،55ســردردهای تنشــی ،56ســردردهای
Low-density lipoprotein cholesterol
High-density lipoprotein cholesterol
43
Vasoactivity
44
Shear stress
45
Von willebrand factor
46
Tissue plasminogen activator
47
Homocysteine
48
Pathogenicity

49

41

50

42
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نشانگرهای زیستی ترومبوز و لخته

 :49EMPمیکروپارتیکلهــا ،وزیکولهــای کوچــک آزاد شــده
از غشــای ســلول بــه جریــان خــون در پاســخ بــه محرکهــای
مختلــف هســتند EMP .هــا در گــردش خــون ،نشــانگرهای
زیســتی جدیــد اختــال عملکــرد اندوتلیــال هســتند .آنهــا
ســایتوکینها را آزاد میکننــد و لکوســیتها را بــه ســطح
اندوتلیــوم فــرا میخواننــد ،بنابرایــن منجــر بــه توســعة التهــاب
و ترومبــوز میشــود .از ســوی دیگــر ،آنهــا میتواننــد NOS
را بهعنــوان یــک فاکتــور گشــاد کننــدة عــروق ،مهــار کننــد.
مطالعــات نشــان میدهــد کــه ســطح  EMPدر  MAباالتــر
اســت (.)39
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آدیپونکتیــن :از بافــت چربــی آزاد میشــود و یــک ســایتوکین
ضــد التهابــی ماننــد  IL-10اســت کــه بیــان ســایتوکینهای
پیــش التهابــی را مهــار میکنــد .نقــش مهمــی در تنظیــم
هموســتاز گلوکــز و دیگــر فرایندهــای متابولیــک دارد و همــراه
بــا چاقــی و  BMIاســت (.)13، 39

از آنجایــی کــه اندوتلیــوم یــک انــدام متابولیــک و اندوکریــن
فعــال اســت کــه مقــدار زیــادی از مــواد را تولیــد میکنــد
و گيرندههــاي مختلــف را القــاء میکنــد ،بنابرایــن نقــش
مهمــی در بيماريزايــي 48میگــرن دارد (.)39

دوره هفتم ،شماره اول ،زمستان 1397

جــدول  :M -2میگــرن :CH .ســردرد خوشـهای :TH .ســردرد تنشــی :CTH .ســردرد تنشــی
حــاد :CM .میگــرن حــاد :C .کنتــرل :C= .بیانگــر ایــن اســت کــه بــا گــروه کنتــرل تفاوتــی
نــدارد .و بــه ترتیــب بیانگــر افزایــش و کاهــش در مقایســه بــا کنتــرل هســتند (.)44

هموسیســتئین ( :)HCغلظــت  HCکل در  CSFبــه طــور قابــل
توجهــی بــرای هــر دو بیمــاران  41( MAدرصــد) و بیمــاران
 37( MOدرصــد) در مقایســه بــا گــروه کنتــرل افزایــش
مییابــد (.)49
نشانگرهای زیستی ژنتیکی میگرن

گابــا :یکــی از نشــانگرهای زیســتی میگــرن در  CSFگاباســت.
گابــا یــک ناقــل عصبــي مهــاری در  CNSاســت و یــک
تنظیمکننــدة مهــم تعــادل بیــن تحریــک و مهــار در مغــز
اســت .بررســیها نشــان داد کــه ســطح گابــای مغــز بــه
طــور قابــل توجهــی در افــراد مبتــا بــه میگــرن در مقایســه
بــا کنتــرل باالتــر اســت و نشــان میدهــد کــه گابــا عامــل
تشــخیصی خوبــی بــرای میگــرن اســت .درد توســط گابــا
مدولــه میشــود ،بنابرایــن هــر تغییــری در درد ممکــن اســت
بــا تغییــر در ســطح گابــا همــراه باشــد .حساســیت CNS
در میگــرن نیــز بــه صــورت تئــوری بــا ســطح گابــا لینــک
میشــود .نظــر بــه اینکــه یــک مکانیســم پاتوفیزیولوژیــک
پیشــنهادی بــرای میگــرن اســت .فــرض بــر ایــن اســت کــه
عــدم تعــادل تحریــک -مهــار کورتیــکال در میگــرن منجــر بــه
ســر درد و دیگــر نشــانهها میشــود .گابــا نقــش مهمــی در
ایــن عــدم تعــادل دارد .بنابرایــن افزایــش ســطح گابــا همــراه
بــا افزایــش درد و نشــانههای حساســیت مرکــزی در میگــرن
اســت (.)45
 βاندورفیــن :غلظــت آن  CSFدر بیمــارن مبتــا بــه میگــرن
کاهــش مییابــد و علــت اینکــه درد مزمــن بیمــاران کاهــش
مییابــد ،فعالیــت ضــد درد  βاندورفیــن اســت (.)36، 44
 2 :CGRPایزوفرم دارد a-CGRP :در  CNSو  PNSو B-CGRP
در پایانــة عصبــی رودهای ( CGRP .)46، 47بهعنــوان یــک

فاکتــور بــرای فعالســازی و حساســیت گيرندههــاي درد
محیطــی مننژیــال اســت کــه ســبب درد میگرنــی میشــود.
غلظــت  CGRPدر  CSFبیمــاران مبتــا بــه میگــرن افزایــش
مییابــد (.)36، 48
 :NGFیــک فاکتــور رشــد اســت کــه میتوانــد ســبب افزایــش

72
72

تغیيــرات در ســطح بیــان  mRNAژنهــای افــراد بــرای
شناســایی نشــانگرهای زیســتی و پاتوفیزیولــوژی میگــرن
اســتفاده میشــوند .بهعنــوان مثــال بیــان  15ژن بیــن
بیمــاران میگــرن و کنترلهــای ســالم متفــاوت اســت .آنالیــز
دقیقتــر وقایــع مولکولــی مربــوط بــه ایــن محصــوالت
ژنــی بــه احتمــال زیــاد منجــر بــه درک بهتــر مکانیســم
پاتوفیزیولوژیــک میگــرن میشــود .در میــان ایــن  15ژن،
 α-fodrinبــه طــور فــراوان در مغــز بیــان میشــود ،چندیــن
نــوع از نورونهــا نیــز حــاوی ایــن پروتئیــن اســکلت ســلولی
هســتند α-fodrin .ســریعأ توســط پروتئازهــای عصبــی فعــال
62
شــده بــا کلســیم ،کالپاینهــا ،کســپازها یــا  MMPهــا
کلیــواژ میشــوند .بیــان  α-fodrinتحــت شــرایط اســترسزا
ماننــد ایســکمی یــا ســکته افزایــش مییابــد MMP .هــا در
افــراد مبتــا بــه میگــرن و مدلهــای حیوانــی  CSDافزایــش
مییابــد از آنجایــی کــه  MMPهــا  α-fodrinرا کاتالیــز
میکننــد بنابرایــن بیــان  α-fodrinدر مبتالیــان میگــرن
Chronic tension-type headeache
Hyperalgesia
59
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گلوتامــات :یــک ناقــل عصبــي تحریکــی در  CNSاســت و
منجــر بــه تحریکپذیــری بیــش از حــد در میگــرن میشــود
بنابرایــن غلظــت گلوتامــات در  CSFبیمــاران میگرنــی باالتــر
اســت (.)36، 44

نشــانگرهای زیســتی ژنتیکــی ،تغییــرات ژنتیکــی (جهــش یــا
پلیمورفیســم) هســتند کــه نقشــی در پیشبینــی اســتعداد
ابتــا بــه بیمــاری ،نتیجــة بیمــاری و یــا پاســخ بــه درمــان
دارنــد .مطالعــات روی جهــش در  3ژن مختلــف کــه مســئول
 59FHMکــه یــک ســاب تایــپ مونوژنیــک میگــرن بــا اورا اســت،
اجــرا شــد .جهشهــای  FHMبهعنــوان نشــانگرهای زیســتی
ژنتیکــی واضــح در میگــرن هســتند .ژن FHM1، CACNA1A
اســت کــه زیرواحدهــای ایجادکننــدة منفــذ  Cav2.1کانــال
کلســیم نــوع  P/Qنورونــی را کــد میکنــد .جهشهــای
بدمعنــی یــا تغییرمعنــی 60در ایــن ژن در حــدود 50-75
درصــد خانوادههــای  FHMیافــت میشــود FHM2 .توســط
جهــش در ژن  ATP1A2روی  1q23ایجــاد میشــود .ایــن
ژن زیــر واحــد  a2پمــپ ســدیم -پتاســیم را کــد میکنــد.
یــک خانــوادة توصیــف شــده کــه در آن یــک جهــش در ژن
 ATP1A2نــه تنهــا بــا  ،FHMبلکــه بــا  61BFICنیــز همــراه
اســت .ژن  FHM3، SCN1Aاســت و روی  2q24قــرار
میگیــرد .ایــن ژن زیرواحــد  a1کانــال ســدیمی دریچــهدار
وابســته بــه ولتــاژ نورونــی  Nav1.1را کــد میکنــد .منطقــة
 CACVA1Aبــه نظــر میرســد در  MOو  MAدرگیــر باشــد.
تغییــرات بدمعنــی  ATP1A2در  MOو  MAیافت شــده اســت.
بنابرایــن جهشهــای  ATP1A2در مــوارد نــادر میتوانــد بــا
انــواع رایــج میگــرن همــراه باشــد (.)50-52

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.1.63

تنشــی حــاد 57و دردهــای عصبــی تــری ژمینــال وجــود دارد
کــه در جــدول  2بــه آنهــا اشــاره میشــود (.)44

درد 58از طریــق تخریــب ماستسـلها شــود بنابرایــن غلظتــش
در  CSFبیمــارن میگــرن افزایــش مییابــد (.)36، 44

مقاله مروري

نشانگرهای زیستی درمانی

 :64PGســطح پروســتاگالندین در طــول حمــات میگــرن
قاعدگــی و در مایــع قاعدگــی زنــان مبتــا بــه دیســمنوره،
افزایــش مییابــد .درمــان بــا ســوماتریپتان و ناپروکســن
ســدیم از ســطح افزایــش یافتــه  PGهایــی ماننــد PGD2،
 PGF2و  PGE2در هــر  2یــا  4ســاعت جلوگیــری میکنــد
امــا نمیتوانــد افزایــش در  TXA2را مهــار کنــد (.)18
تریپتــان :از طریــق آگونیســتهای گيرنــدة  5-HTعمــل
میکنــد .تریپتــان آزادســازی پپتیــد وازواکتیــو را از
نورونهــای تــری ژمینــال پــری واســکوالر ،مهــار میکنــد و
بــه ایــن ترتیــب یــک اثــر ضــد التهابــی از طریــق فعالیــت
در گيرنــدة  5-HT1Dپیشسیناپســی روی نورونهــای تــری
ژمینــال دارد ( .)18تجویــز تریپتانهــا (آگونیســتهای
گيرنــدة  )5-HT1B/1Dســبب میشــود کــه ســر درد کاهــش
یابــد و ســطح  CGRPبــه طبيعــي برســد (.)3، 4
 :65SPگیرنــدهای بــه نــام  NK1دارد .بــه طــور گســترده در
فیبرهــای عصبــی تــری ژمینــال بیــان میشــود SP .میتوانــد
درد را بــه مناطــق مختلــف  PNSو  CNSانتقــال دهــد،
بنابرایــن یــک آنتاگونیســت گيرنــدة  NK1بــرای جلوگیــری و
درمــان میگــرن اســتفاده میشــود (.)46، 47
نتیجهگيري
تعــداد و تنــوع نشــانگرهای زیســتی ژنتیکــی در میگــرن بســیار
محــدود اســت بنابرایــن از اهمیــت کمتــری برخــوردار هســتند
( .)50ســرم و پالســما هــر دو جزئــی از خــون هســتند ،پالســما
مایعــی اســت کــه در آن ســلولهای خونــی مختلــف معلــق

 CSFمایــع اطــراف  CNSاســت و بیشــترین نشــانگر مایــع
قابــل دســترس پاتولــوژی مغــز اســت .تغییــرات متابولیتــی مغز
ممکــن اســت در CSFمنعکــس شــود زیــرا  CSFدر تمــاس
مســتقیم بــا  CNSاســت .هیــچ یــک از نشــانگرهای زیســتی
پروتئینی/پپتیــدی یــا مجموعــة نشــانگرهای زیســتی پالســما
تاکنــون موفــق بــه تشــخیص اختــاالت عصبــی در مقایســه
بــا  CSFنشــدهاند در حالــی کــه بررســیها نشــان داد کــه
نشــانگرهای زیســتی  CSFدر میگــرن از دیگــر ســردردها
و اختــاالت عصبــی متفــاوت اســت ( .)57عملکــرد مؤثــر
نشــانگرهای زیســتی  CSFدر تمایــز بیــن اختــاالت عصبــی
نشــان میدهــد کــه تغییــرات خــاص آنهــا میتوانــد حتــی
در مرحلــة بــروز اولیــة عاليــم ،تشــخیص داده شــود ( .)60بدین
ترتیــب میتــوان ازعــان داشــت کــه حساســیت و اختصاصیــت
نشــانگر زیســتی  ،CSFبرخــاف نشــانگر زیســتی پالســما،
بیشــتر از  80-85درصــد اســت ( .)57، 60بنابرایــن CSF
معتبرتریــن منبــع بــرای نشــانگرهای زیســتی میگــرن اســت.
بهعــاوه نوســانات و تغییــرات فیزیولوژیکــی  CSFدر مقایســه
بــا خــون ،بــزاق ،ادرار حداقــل اســت (.)44
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 :CGRPهمــان طــور کــه گفتــه شــد ســطح  CGRPدر
میگــرن باالســت .نتایــج نشــان داد کــه درمــان میگــرن بــا
ریزاتریپتــان ،بــا هــر ســطحی از  ،CGRPدرمــان مؤثــری اســت
و ریزاتریپتــان آن را بــه ســطح پایــه بــر میگردانــد (.)18
همچنیــن آنتاگونیســتهای  ،BS 4096 CGRP ، BIBNدر
درمــان میگــرن حــاد 6 ،ســاعت بعــد از شــروع حملــه مفیــد
اســت BIBN 4096 BS .تمایــل باالیــی بــرای گيرنــدة CGRP
انســان دارد (.)56

هســتند و ســرم مایعــی بــدون فاکتورهــای انعقــاد خــون یــا
ســلولهای خونــی اســت .بــه طــور مشــابه پالســما و ســرم از
خــون بــه واســطة ســانتریفیوژ ،یکــی قبــل از انعقــاد و دیگــری
بعــد از اینکــه خــون کامــ ً
ا منعقــد شــد ،گرفتــه میشــوند.
پالســما قســمت مایــع خــون اســت کــه ســلولهای RBC،
 WBCو پالکتهــا در آن هســتند و ســرم بخــش مایــع خــون
بــدون فاکتورهــای انعقــاد یــا ســلولهای خونــی اســت از
آنجایــی کــه پروتئینهــا از ســرم حــذف میشــوند بنابرایــن
بســته بــه نــوع تحقیــق پالســما بــه جــای ســرم بــرای بررســی
نشــانگرهای زیســتی بــه کار گرفتــه میشــود ( .)57از بیــن
نشــانگرهای زیســتی پالســما ،نشــانگرهای زیســتی ســایتوکینی
بــه علــت تنــوع و تعــداد از اهمیــت ویــژهای برخــوردار بودهانــد.
نشــانگرهای زیســتی ســایتوکین و لختــه شــدن فقــط بــه طــور
مســتقیم در عــروق درگیــر بودنــد .از آنجایــی کــه میگــرن بــا
اورا در آزادســازی ســایتوکینهای التهابــی درگیــر اســت و بــا
فعــال شــدن اندوتلیــوم در نتیجــه منجــر بــه ایســکمی ناشــی
از ترومبــوز و در نهایــت میگــرن بــا اورا و ایســکمی میشــود.
بنابرایــن نشــانگرهای زیســتی التهابــی و لختــه شــدن در
تشــخیص و پیشــگیری میگــرن و خطــر ســکته حائــز اهمیــت
اســت ( .)39، 58نقــش نشــانگرهای زیســتی پالســما در جهــت
راهــی بــرای پیشــگیری از ســکته در مبتالیــان میگــرن ،از
جملــه اســتفاده بــرای جلوگیــری از میگــرن ،ترمیــم اندوتلیــال
عــروق ،مهــار تجمــع پالکتهــا و التهــاب حائــز اهمیــت اســت
( .)42علیرغــم مفیــد بــودن آشــکار کاربــرد نشــانگرهای
زیســتی پالســما و همچنیــن ســهولت بــه دســت آمــدن آنهــا
از بیمــاران ،امــا تاکنــون نتایــج آن قابــل اهتمــام نبــوده اســت.
در مقابــل پیشــرفت قابــل توجهی در نشــانگرهای زیســتی CSF
ایجــاد شــده اســت (.)57، 59

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.1.63

افزایــش مییابــد .بهعــاوه اختــال عملکــرد اندوتلیــال
بهعنــوان یــک علــت پاتوفیزیولوژیــک میگــرن اســت،
پلیمورفیســم حــذف ژن  63ACEممکــن اســت منجــر بــه
اختــال عملکــرد اندوتلیــال و افزایــش حساســیت بــه حمــات
میگــرن میشــود .پلیمورفیســم حــذف ژن  ACEدر بیمــاران
میگــرن شــایع اســت و مهــار  ACEمیتوانــد در جلوگیــری
از میگــرن مؤثــر باشــد ( )53بنابرایــن ســطح  ACEو MMP
در افــراد مبتــا بــه میگــرن افزایــش مییابــد و نقــش مهمــی
در پاتوفیزیولــوژی میگــرن بهعنــوان نشــانگر زیســتی ایفــاء
میکنــد (.)54، 55
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