CLINICAL CONCEPTS AND COMMENTARY

KL‹N‹K KAVRAMLAR VE YORUMLAR

S›cak ve gazl› içeceklerle tetiklenen baﬂ a¤r›s›: Dondurma
baﬂ a¤r›s› ile benzerli¤i
Hamit Macit Selekler*, Sezer ﬁener Komﬂuo¤lu**
SUMMARY
The headache triggered with ingestion of hot and soft fizzy drinks: Similarity with ice cream headache
Ice cream headache is more frequent in migraineurs. This is probably due to the specific interactions between neural
and vascular systems in migraine patients. Two patients suffering from ice cream headache reported us that a similar
headache occurred during migraine attacks with various stimuli such as ingesting hot and fizzy drinks. In addition to
the pace of ingestion and temperature of the material, central sensitization may also have a role in the occurrence of
this pain. We think that various factors play role in this neuro-vascular interaction. Accepting the ice cream headache
as a prototype of this neuro-vascular interaction could provide path to new concepts.
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ÖZET
Dondurma baﬂ a¤r›s›na migrenlilerde daha s›k rastlan›r. Muhtemelen bu, migren hastalar›nda nöral ve vasküler sistem
aras›ndaki spesifik etkileﬂim nedeniyledir. Dondurma baﬂ a¤r›s› hikayesi bulunan iki hasta migren ataklar› s›ras›nda
da s›cak ve gazl› içeceklerle benzer nitelikte bir a¤r›n›n oluﬂtu¤unu bildirdiler. Materyalin yutulma h›z› ve ›s› derecesi
yan›nda, santral sensitizasyonun da a¤r›n›n oluﬂumunda rolü bulunabilir. Bizce, sözü edilen nöro-vasküler
etkileﬂimde farkl› faktörler rol oynamaktad›r. Dondurma baﬂ a¤r›s›n› bu nöro-vasküler etkileﬂimin sadece bir prototipi
olarak kabul etmek konu hakk›nda yeni aç›l›mlar sa¤layabilir.
Anahtar kelimeler: Dondurma baﬂ a¤r›s›, santral sensitizasyon, yutma
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Giriﬂ
¤›zda so¤uk bir obje tutmak veya so¤uk
bir g›day› (yiyecek veya içecek) bolus ﬂeklinde yutmak, damak veya bo¤azda a¤r›ya
yol açabilir. A¤r› trigeminal sinir yolu ile al›n ve
ﬂakaklara, glossofaringeal sinir yolu ile de kulaklara yans›yabilir (Lance ve Goadsby 2000, Lance
ve Goadsby 1998). Eski ad› “dondurma baﬂ a¤r›s›”
olan, so¤uk g›da yutma s›ras›nda ortaya ç›kan baﬂ
a¤r›s›, Uluslararas› Baﬂ A¤r›s› Derne¤i (IHS 1988)
taraf›ndan “so¤uk-etkenli baﬂ a¤r›lar›” ana baﬂl›¤›
alt›nda incelenmiﬂ ve “duyarl› kiﬂilerde, kat› veya
s›v› olsun, so¤uk materyalin damak veya posterior faringeal duvara temas› ile oluﬂan a¤r›” olarak
tan›mlanm›ﬂt›r.

A

Konu Hakk›nda Yap›lan Çal›ﬂmalar
Bird ve ark. (1992) migren hastalar› ve kontrollerde dama¤›n sa¤ ve soluna dondurma uygulayarak
ve dondurma yutturarak baﬂ a¤r›s› oluﬂturmuﬂlard›r. Uygulanan metot ile, migrenliler aras›nda baﬂ
a¤r›s› oluﬂturulan hastalar›n oran›, hikayesinde
dondurma baﬂ a¤r›s› bulunanlara göre daha az
oranda bulunmuﬂtur (s›ras›yla, % 17 ve % 27). Buna karﬂ›n kontroller aras›nda ayn› yöntemle baﬂ
a¤r›s› oluﬂturulan kiﬂilerin oran›, kontrollerin bildirdi¤i dondurma baﬂ a¤r›s› hikayesine oranla daha fazla olarak bulunmuﬂtur (s›ras›yla, % 46 ve
% 40). Bird ve ark. (1992) bu oranlarda iki faktörün rol oynayabilece¤ini belirtmiﬂlerdir: Birincisi,
kontrollere a¤r› oluﬂturmak için migrenlilere göre
daha so¤uk dondurma uygulanmas› (s›ras›yla, -26
°C ve -15 °C); ikincisi migrenlilerin koruyucu tedavi alt›nda olmas›.
Mattson (2001) ise, 0-4 °C aras›nda 150 ml buzlu
suyu bir pipet arac›l›¤› ile içirterek, çal›ﬂma grubunun sadece % 8’inde baﬂ a¤r›s› oluﬂtu¤unu bildirmiﬂtir. Bu bulgu, Bird ve ark.’lar›n›n (1992) çal›ﬂmas› ile beraber de¤erlendirildi¤inde, baﬂ a¤r›s›n›n oluﬂma oran›n›n yutulan materyalin so¤uklu¤u ile iliﬂkili oldu¤unu düﬂündürmektedir. Nitekim; yutulan materyalin so¤uklu¤u artt›kça daha
önce dondurma baﬂ a¤r›s› yaﬂamam›ﬂ kiﬂilerde bile bu tip a¤r› oluﬂmaktad›r (Bird ve ark. 1992).
Kaczorowski ve Kaczorowski (2002) dondurma
baﬂ a¤r›s› prevalans›n›, 100 ml dondurmay› 5 saniyenin alt›nda yiyen çocuklarda, ayn› miktarda
dondurman›n yar›s›n› 30 saniyede yiyen çocuklara oranla 2 kat daha yüksek olarak bulmuﬂtur (s›ras›yla, % 27 ve % 13). Bu çal›ﬂmada ise dikkati
çeken di¤er bir nokta, dondurmay› yeme h›z›n›n
artmas› ile beraber dondurma baﬂ a¤r›s› prevalanA¤r›, 17:2, 2005

s›n›n art›yor olmas›d›r. Bu durum, stimulusun
ardarda ve h›zl› verilmesi ile, yani h›zl› yutma ile,
so¤uk materyalin damak ve farinks arka duvar›
üzerinde oluﬂturdu¤u uyar›n›n ﬂiddetinin artmas›
ile aç›klanabilir.
Biz dama¤a uygulad›¤›m›z bir buz kal›b› ile deneysel yolla baﬂ a¤r›s› oluﬂturarak (Selekler ve
ark. 2004a), epizodik gerilim-tipi baﬂ a¤r›l› ve migrenli ﬂah›slarda bu tip a¤r›n›n klinik özelliklerini
inceledik. Bird ve ark.’lar›ndan farkl› olarak, so¤uk materyal 30 saniye yerine, 90 saniye süre ile
uygulanm›ﬂt›. Bununla orant›l› olarak da migrenlilerde baﬂ a¤r›s› oluﬂma oran› 3 kat daha fazla ç›km›ﬂt› (% 26’ya karﬂ›n % 74). Yani önceki çal›ﬂmalara ek olarak, uygulanan materyalin so¤uklu¤u
ve stimulusun uygulama h›z›na ek olarak, temas
süresi de so¤uk-nedenli baﬂ a¤r›s›n›n oluﬂmas›nda
rol oynamakta idi. So¤uk materyalin uygulama süresi artt›kça, muhtemelen irritasyonun artmas›na
ba¤l› olarak, oran daha da art›yordu. Nitekim trigeminal sinirin dermatomal irritasyon bölgesine
uyar ﬂekilde, so¤uk-nedenli baﬂ a¤r›s› % 94 oran›nda vertex veya verteksin ön taraf›nda oluﬂmaktad›r (Selekler ve ark. 2004b).
Gerilim tipi baﬂ a¤r›l› hastalardaki so¤uk-nedenli
baﬂ a¤r›s›ndan farkl› olarak, migrenlilerde so¤uk
nedenli baﬂ a¤r›s›n›n büyük oranda ﬂakak bölgesinde oluﬂtu¤u ve zonklay›c› nitelikte oldu¤u gösterilmiﬂtir (Selekler ve ark. 2004a). Migrenin nörovasküler bir hastal›k oldu¤u kabul edilmektedir.
Bu çal›ﬂman›n bulgular› bize, nöral ve vasküler
sistemin karﬂ›l›kl› etkileﬂiminin, migrene özgü bir
yol izledi¤ini ve neticesinde klinik yans›malar›n›n
migrenlilerde farkl› oldu¤unu düﬂündürdü.

‹ki Olgu Temelinde Konu Hakk›nda
Bir Görüﬂ
Biz migrene özgü bir nöral-vasküler etkileﬂimin
mevcut oldu¤unu ve damak ve farinkste irritasyon
yaratan bir materyalin muhtemelen refleks bir mekanizma ile a¤r› oluﬂturabilece¤ini düﬂünmekteyiz. So¤uk maddelerin yutulmas› s›ras›nda baﬂ a¤r›s› oluﬂan, eski deyimiyle dondurma baﬂ a¤r›s›
bulunan iki hasta ayn› zamanda s›cak ve gazl› içeceklerin de kendilerinde migren ata¤› s›ras›nda
baﬂ a¤r›s› oluﬂturdu¤unu bize bildirdi.

Olgu 1
35 yaﬂ›nda erkek hasta. Nörolojik ve fizik muayenesi normaldi ve özgeçmiﬂinde bir özellik yoktu.
‹lkokul y›llar›ndan itibaren her ay 1 gün kadar süren 2 ila 3 migren ata¤› yaﬂ›yor oldu¤unu belirtti.
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So¤uk içecekleri h›zl› ﬂekilde yuttu¤unda, verteks
ve orbital bölgede zonklay›c› bir a¤r›n›n ortaya
ç›kt›¤›n› tan›ml›yordu. Hasta, benzer ﬂekilde, çay,
kahve ve çorba gibi s›cak içeceklerin yutulmas› s›ras›nda da ortaya ç›kan bir baﬂ a¤r›s› tan›mlad›.
Dondurma baﬂ a¤r›s› rastlant›sal oluﬂmas›na ra¤men, s›cak nedenli baﬂ a¤r›s›n›n sadece normalden uzun süren migren ataklar› s›ras›nda (1 günden fazla) ortaya ç›kt›¤›n› belirtti. Bu a¤r›n›n, migren ata¤› s›ras›nda birkaç saniye süre ile zonklaman›n ﬂiddetlenmesi ﬂeklinde ya da migren ata¤›
sonlan›rken künt migrenöz a¤r› zemininde zonklama hissi ile kendini belli etti¤i ö¤renildi. Belirtilen dönemlerde ayn› zamanda gazoz, kola gibi
gazl› içeceklerin yutulmas› s›ras›nda da, ayn› nitelikli a¤r› tan›mlanmaktayd›. Hasta, hem gazl›, hem
de s›cak içeceklerin oluﬂturdu¤u a¤r›n›n lokalizasyonunun dondurma baﬂ a¤r›s›n›n bölgesi ile ayn›
oldu¤unu belirtti.

Olgu 2
20 yaﬂ›nda kad›n hasta. Nörolojik ve fizik muayenesi normaldi ve özgeçmiﬂinde bir özellik yoktu.
16 yaﬂ›ndan beri ayda ortalama 4 migren ata¤› oldu¤u ö¤renildi. Dondurma baﬂ a¤r›s› hikayesi bulunan hasta, benzer ﬂekilde bir a¤r›n›n migren
ataklar› s›ras›nda s›cak ve gazl› içecekler sebebiyle de oluﬂtu¤unu bildirdi. Dondurma baﬂ a¤r›s›
verteks bölgesinde hissedilmesine karﬂ›n, s›cak
nedenli baﬂ a¤r›s›n›n mid-frontal alandan baﬂlay›p, orta hat boyunca arkaya do¤ru yay›ld›¤›, migren ata¤› s›ras›nda oluﬂan bu a¤r›n›n birkaç saniye sürdü¤ü ve zonklay›c› nitelikte oldu¤u belirtildi. Hasta bu a¤r›y› migren a¤r›s›ndan, baﬂ›n›n arkas›na do¤ru h›zl›ca yay›lan ve birkaç saniye süren özelli¤i ile ay›r›yordu ve bu s›rada zonklay›c›
migren a¤r›s›n›n daha da ﬂiddetlendi¤ini ifade ediyordu.
Her iki hastada oluﬂan dondurma baﬂ a¤r›s› ile “s›cak veya gazl› içecekler” nedeniyle oluﬂan baﬂ a¤r›s› aras›nda baz› benzerlikler göze çarpmaktad›r.
Her iki tipteki baﬂ a¤r›s› da yutma s›ras›nda ortaya ç›kmakta idi; lokalizasyonlar› benzer ve nitelikleri ayn›yd›. E¤er her iki stimulusun da damak ve
farinkse ayn› ﬂekilde uyguland›¤›n› düﬂünecek
olursak (yutma iﬂlemi ile), s›cak ve gazl› içeceklerin de benzer mekanizma ile, yani damak ve farinks arka duvar›n› irrite ederek, baﬂ a¤r›s› oluﬂturabilece¤i muhtemeldir.
Migren ata¤›n›n baﬂ›nda meydana gelen periferik
sensitizasyonu takiben, C-lifi nosiseptörlerinin trigeminal beyin sap› nükleuslar›nda santral sensiti-
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zasyon oluﬂur. Bunun sonucunda trigeminal sinirin intrakranial (dura) ve ekstrakranial (deri) dallar›n›n reseptif alanlar› geniﬂler; a¤r› ve ›s›ya karﬂ›
duyarl›l›klar› artar (Burstein ve ark. 2000). Tan›mlad›¤›m›z hastalarda s›cak ve gazl› içeceklerin baﬂ
a¤r›s› oluﬂturmas› için damak ve farinks arka duvar›n›n irrite edilmesi yeterli de¤ildi; bu baﬂ a¤r›s›
sadece migren ata¤› zemininde oluﬂuyordu. Bu
durumun aç›klamas›, santral sensitizasyon süreci
ile, damak ve posterior farinks duvar›nda da sensitizasyon oluﬂmas› ile yap›labilir. Bizim kan›m›za
göre, s›cak ve gazl› içeceklerin yutulmas› s›ras›nda ortaya ç›kan baﬂ a¤r›s› da, so¤uk-nedenli baﬂ
a¤r›s› gibi, damak ve farinks duvar›na uygulanan
irritasyon sonucu bir refleks mekanizma ile ortaya
ç›kmakta, santral sensitizasyon ise bu a¤r›n›n
oluﬂmas›nda kolaylaﬂt›r›c› rol oynamaktad›r.

Sonuç
Bizce, so¤uk-nedenli baﬂ a¤r›s›n›, bu nöro-vasküler etkileﬂimin sadece bir prototipi olarak kabul
etmek bu konuda di¤er aç›l›mlar›n yap›lmas›na bir
temel sa¤layabilir.
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