التهاب نوروژنیک در پاتوفیزیولوژی و درمان میگرن
عصب های سه گانه  ،سردرد را منتقل می کنند .علت این درد ها به خوبی درک شناخته نشده است ،اما احتماال
دالیل چندگانه وشیمیایی ،تا حد زیادی در این امر دخیل هستند و در درون پارانشیم مغز ،دیواره رگهای خونی
و خود خون ایجاد می شود.
این عوامل ناشناخته ،باعث تحریک آکسون های اعصاب سه گانه شده ،باعث درد و انتشار نوروپپتید های
وازواکتیو از آکسون های  perivascularمی شوند .
نوروپپتید های آزاد شده ،سلول های اندوتلیالی ،ماست سل ها و پالکت ها را فعال می کنند و سطوح خارج
سلولی آمین ها ،متابولیت های آراشیدونات ،پپتیدها و یون ها افزایش می یابد.
 Hyperalgesiaدر این بیماری به عنوان نتیجه ی تولید محصوالت از سلول های فعال شده وبافت آسیب
دیده است.
طبق مطالعات ،التهاب نوروژنیک و بیان  c.fosتوسط سوماتریپتان و آلکالوئید های ارگوت با تاثیر بر گیرنده
های  5-HTمسدود می شوند.
در این مقاله نقش التهاب نوروژنیک و مکانیزم موثره در پاتوژنز سردرد و درمان سردرد عروقی بررسی شد.
التهاب نوروژنیک بوسیله ی انتشار نوروپروپتوزهای وازواکتیو'neurokinin A ،Pو پپتید مرتبط با ژن
کلسیتونین  ، CGRPایجاد می شود.
مطالعات اخیر میکروسکوپ های نور و الکترونی نشان داده است که در اثر تحریک الکتریکی گانگلیونی سه گانه،
تغییرات قابل توجه در ظاهر اپیتلیوم و ماست سل ها و پالکت های اطراف رخ می دهد.
 Noxious triggerآغاز کننده آبشار پیچیده ای در مننژ است که منجربه ایجاد درد ،حساسیت و
 hyperalgesiaمی شود .هیچ کدام از اتفاقات منحصر به مننژ و میگرن نیست و ممکن است در داخل پوست،
مفاصل ،چشم و همچنین در دستگاه های ادراری و تنفسی اتفاق افتد.
مهمترین واسطه های شیمیایی که تنظیم کننده ی انتقال حسی در بافت ها هستند شامل :پتاسیم ،سروتونین
،برادرکینین،هیستامین،پروستاگالندین،لکوترین،ماده  pو  CGRPهستند.
درد به عنوان یک نتیجه اولیه و پاسخ سلولی به التهاب نوروژنیک رخ می دهد .

نتایج:
مشاهدات فارماکولوژیک  ،نشان دهنده ی این است که التهاب نوروژنیک به طور ویژه ای با سردرد عروقی مرتبط
است.
پیش درمان با ( metergolineآنتاگونیست  ،)5-HT1تنها تا حدی پاسخ به سوماتریپتان را معکوس کرد .
از این رو ،مطالعات فارماکولوژی نشان می دهد که یک زیرمجموعه گیرنده غیر از  5-HTممکن است اثرات
التهابی را نشان دهد .این گیرنده تنها در بافت داخل جمجمه ای  ،و توسط اعصاب  trigeminalتولید می
شود ،وجود دارد .
تحریک مداوم یا طوالنی مدت ،پاسخ قوی را به همراه می آورد .تعداد سلول هایی که حاوی پروتئین c-fos
هستند ،با شدت تحریک ارتباط دارد .به همین ترتیب ،بعد از مصرف ضد درد ،تعداد سلول های مثبت کاهش
می یابد .در آزمایشات فرمالین ،تعداد سلولهای بیان کننده پس از مصرف مورفین در حالت حساس به دوز
وابسته به نالوکسون کاهش می یابد.
نتیجه گیری:
نتایج این مطالعه نشان داد که سوماتریپتان و  DHEدر نهایت باعث از بین رفتن درد و حساسیت در افراد با
سردرد عروقی می شوند .چراکه باعث کاهش انتقاالت در پایانه های اعصاب  trigeminalشده و همچنین
مسیر های التهابی را در فیبر های آوران تحریکی ،بالک می کنند.

مطالعه تاثیر آنتی اکسیدانی و ضد دردی کورکومین در میگرن
میگرن یک بیماری  neurovascularبا پاتولوژی ناشناخته می باشد .کنترل درد در این بیماری نقش اصلی را
ایفا می کند .در برخی تحقیقات رابطه التهاب و میگرن نشان داده شده است .یک مکانیسم احتمالی در میگرن
همراه با  ،auraتولید افزایش یافته نیتریک اکسید می باشد.

کورکومین یک ماده طبیعی می باشد و از ریزوم زردچوبه استخراج می شود .در مطالعات نشان داده شده است
که این ماده نقش ضد التهابی و آنتی اکسیدانی دارد و  coxرا مهار می کند.
در این مطالعه نقش کورکومین در کاهش درد و نقش آن به عنوان آنتی اکسیدان بررسی شده است .و اثر این
ماده با ایندومتاسین و پروپرانولول مقایسه شده است.
روش:
در این مطالعه میگرن در  ratتوسط نیتروگلیسرین القا شد.
در این مطالعه  5گروه و  01حیوان در هر گروه ،بدین ترتیب وجود داشت:
گروه :0گروه کنترل و سالم نرمال سالین  %1.0دریافت کردند
گروه :2گروهی که نیتروگلیسرین دریافت کردند ()1mg/100 gbw, bw = body weight
گروه  :3گروه دریافت کننده کورکومین( )10mg/100 gbwقبل از مصرف نیتروگلیسرین
گروه  :4گروه دریافت کننده پروپرانول ) (𝜇g/100 gbw 100قبل از مصرف نیتروگلیسرین
گروه  :5گروه دریافت کننده ایندومتاسین( .)0.05mg/100 gbwقبل از مصرف نیتروگلیسرین
نتایج:
مطابق جداول ،در نمونه ها پس از انجام تست ها میزان باالیی از اکسیداتیو استرس مشاهده شد و کمترین
میزان  NOx ،MDAو (TOSآسیب استرس اکسیداتیو کلی) در گروه  3مشاهده شد و این تفاوت معنی دار بود.

نتیجه گیری:
پیش درمان با کورکومین  nociceptionرا در  ratپس از مصرف نیتروگلیسرین ،در هر دو مرحله  0و
2کاهش داد ( .در مرحله  0وازودیالسیون غالب بوده و در مرحله  2التهاب غالب است).
کاهش سطح فشار خون و استرس اکسیداتیو در نمونه ها پس از مصرف کورکومین مشاهده شد و نتایج مطالعه
پس از مصرف کورکومین نسبت به گروه کنترل و حتی گروه دریافت کننده ایندومتاسین و پروپرانولول برتری
داشت.

