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یکیستیک و سردردهای اولیه :یک مطالعه
سندرم تخمدان پل 
مرور نقلی
دکتر مرضیه ساعی قرهناز ،1مه بانو فرهادی آذر ،2دکتر فهیمه رمضانی تهرانی

*3

 .1دکترای سالمت باروری ،مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل ،پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم ،دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ،مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل ،پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .3استاد ،مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولیدمثل ،پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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مقدمه :سندرم تخمدان پلیکیستیک و سردردهای اولیه ،از مشکالت شایع سالمت زنان در سراسر جهان محسوب می-
شوند .برخی شواهد حاکی از این است که این دو اختالل ممکن است برخی عوامل خطر را به اشتراک بگذارند .مطالعه
مرور نقلی حاضر با هدف بررسی مسیرهای مشترک دخیل در بروز همزمان این دو اختالل انجام شد.
روشکار :در این مطالعه مرور نقلی ،کلید واژههای مرتبط نظیر سندرم تخمدان پلیکیستیک و سردرد اولیه (میگرن،
سردرد خوشهای و سردرد تنشی) در پایگاههای اطالعاتی  Web of Science ،Scopus ،PubMedو Google
 Scholarبا اعمال محدودیت زبان انگلیسی و بدون اعمال محدودیت زمانی تا نوامبر  2021مورد جستجو قرار گرفتند.
معیارهای ورود مقاالت شامل مطالعات از نوع مشاهدهای ،تجربی و مروری و مقاالتی که یافتههای متناسب با اهداف این
مطالعه مروری را ارائه کرده بودند .گزارش یافتههای این مطالعه بهصورت کیفی ارائه شد.
یافتهها :در این مطالعه  60مقاله استخراج شده مورد بررسی قرار گرفت .برخی عوامل خطر و پیامدهای بالینی سندرم
تخمدان پلیکیستیک و سردردهای اولیه از جمله میگرن ،مشترک است ،اما تداخل احتمالی بروز همزمان این دو اختالل
هنوز مشخص نشده است .شواهد متعدد حاکی از آن بود که سبک زندگی و فاکتورهای روانشناختی ،از جمله
فاکتورهای مهمی هستند که در بروز هر دو این اختالل نقش دارند .به عالوه از دیگر مسیرهای پاتولوژیک احتمالی
مشترک بین این دو اختالل میتوان به اختالالت هورمونی (هورمونهای جنسی ،هورمون تیروئیدی ،پروالکتین)،
فاکتورهای خطر مربوط به اختالالت متابولیک (مقاومت به انسولین ،فشارخون باال ،اختالل لیپیدی) ،چاقی و فاکتورهای
التهابی اشاره کرد.
نتیجهگیری :شواهد در دسترس بهطور عمده بیانگر مسیرهای مشترک از جمله اختالالت هورمونی ،متابولیک و
التهابی در بروز سندرم تخمدان پلیکیستیک و سردردهای اولیه از جمله میگرن هستند.
کلمات کلیدی :سردرد اولیه ،سندرم تخمدان پلیکیستیک ،مروری ،میگرن

* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر فهیمه رمضانی تهرانی؛ پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران .تلفن:
021-22432500؛ پست الكترونیکfah.tehrani@gmail.com :
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مقدمه
1

سندرم تخمدان پلیکیستیک (  ،)PCOSیکی از
مشکالت شایع سیستم غدد درونریز در میان زنان
سنین باروری میباشد که  %4-20زنان سنین باروری در
سراسر جهان از آن رنج میبرند ( .)1-4در واقع سندرم
تخمدان پلیکیستیک با حضور مجموعهای از اختالالت
شامل افزایش سطح آندروژنها (عالئم بالینی و یا
بیوشیمیایی) ،عدم تخمکگذاری و یا الیگواووالسیون و
رؤیت کیستهای کوچک و فراوان در تخمدانها از طریق
سونوگرافی تشخیص داده میشود ( .)6 ،5شواهد نشان
میدهند عوامل مختلفی ممکن است در بروز این سندرم
نقش داشته باشند که از جمله میتوان به سابقه
خانوادگی ،عوامل مرتبط با محیط داخل رحمی و
مقاومت به انسولین اشاره کرد (.)7
همچنین زنان مبتال به این سندرم در معرض افزایش
خطر ابتالء به بسیاری از اختالالت از جمله مقاومت به
انسولین ،فشارخون باال ،دیابت نوع  ،2بیماری قلبی،
اختالالت خلقی (مانند افسردگی و اضطراب) ،اختالل در
چربی خون ،سندرم متابولیک ،عوارض بارداری و
ناباروری و در نهایت اختالل کیفیت زندگی میباشند
( .)8-13چاقی و اضافه وزن باعث تشدید این خطرات
میشود ( .)8عالوه بر موارد ذکر شده ،اخیراً شواهد
علمی ،باال بودن فراوانی بروز سردردها و در پی آن
اختالل در کیفیت زندگی افراد مبتال به سندرم تخمدان
پلیکیستیک را گزارش کردهاند (.)14
سردردهای اولیه ،انواعی از سردردها هستند که در غیاب
یک فرآیند پاتولوژیک زمینهای ،بیماری یا آسیب
تروماتیک باعث ایجاد سردرد اپیزودیک و مزمن میشوند.
شایعترین نوع سردردهای اولیه شامل میگرن ،سردرد
تنشی و سردردهای خوشهای هستند ( .)15هر سه نوع
سردرد هم در مردان و هم در زنان رخ میدهد ،با
اینحال تفاوتهای جنسیتی نشان میدهد که هر دو
هورمون جنسی مردانه و زنانه میتوانند در بروز
سردردهای اولیه تأثیر بگذارند ( .)16بر اساس دانش ما،
تعداد محدودی شواهد علمی در مورد بروز سردردهای
اولیه در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک
Polycystic Ovary Syndrome

روشکار
این مطالعه مرور نقلی با هدف تعیین ارتباط سندرم
تخمدان پلیکیستیک با سردردهای اولیه (سردرد تنشی،
خوشهای و میگرن) انجام شد .مراحل تدوین این مطالعه
مرور نقلی بر اساس چکلیست سانرا انجام شد (.)20
در این مطالعه مروری ،جستجو با اعمال محدودیت زبان
انگلیسی و بدون اعمال محدودیت زمانی تا نوامبر سال
 2021با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط در پایگاههای
اطالعاتی ،Web of Science ،Scopus ،PubMed
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وجود دارد ( .)17-19اختالل هورمونی ،یکی از
ویژگیهای بارز سندرم تخمدان پلیکیستیک میباشد،
این درحالی است که ارتباط سردرهای اولیه با هورمون-
های جنسی نیز اخیراً مورد توجه محققان بوده است؛
بهطور مثال در مورد میگرن بهعنوان یکی از انواع
سردرهای اولیه شایع ،شواهد مختلف حاکی از ارتباط
بین میگرن و هورمونهای جنسی زنانه میباشد؛
بهطوریکه تعداد زنان مبتال به میگرن حداقل با نسبت
 2:1از مردان بیشتر گزارش شده است و الگوهای
مشخصی از حمالت سردرد میگرنی در طول قاعدگی،
بارداری و در یائسگی مشاهده میشود که به وضوح نقش
تغییرات قابل توجه هورمونهای جنسی در بروز سردردها
را در این دوران به تصویر میکشد؛ بهطوریکه حتی
گزارش شده است که جایگزینی هورمونی با استروژن
میتواند میگرن را تشدید کند و همچنین قرصهای
ضدبارداری خوراکی میتوانند ماهیت و دفعات سردرد
میگرنی را تغییر دهند ( .)16از اینرو بهنظر میرسد
برخی مسیرهای پاتولوژیک مشابه ممکن هست زمینه
بروز همزمان سندرم تخمدن پلیکیستیک و سردردهای
اولیه را فراهم کنند.
مطالعه مرور نقلی حاضر با هدف بررسی مسیرهای
احتمالی (عوامل خطر مشترک و عوارض) که ممکن
است ارتباط بین سردردهای اولیه و سندرم تخمدان
پلیکیستیک را شفاف کند ،انجام شد .انجام مطالعه در
این زمینه ممکن است سرنخهایی برای پاتوفیزیولوژی
سردرد در افراد مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک
ارائه دهد که مدیریت بهتر عالئم حین بروز همزمان این
دو اختالل را امکانپذیر میکند.

 دکتر مرضیه ساعی قرهناز و همكاران

 Cochrane Libraryو  Google Scholarانجام
polycystic ovary
شد .از کلیدواژههای
،metabolic syndrome ،PCOS ،syndrome
،sex hormones ،vascular disease ،obesity
،progesterone
،estrogens
،androgens
،hypothalamic-pituitary-gonadal
axis
،sleep
apnea
،insulin
resistance
،oral contraception pills ،amenorrhea
follicle-stimulating ،luteinizing hormone
،estrogen
،progesterone
،hormone
،prolactin
،dehydroepiandrosterone
،migraines
،androgen
،testosterone
،tension type headache ،headache
 cluster headache ،migraineو primary
 headache disordersجهت جستجوی مقاالت
استفاده شد.
معیارهای ورود مقاالت به مطالعه شامل :مطالعات از نوع
مشاهدهای ،تجربی مروری و مقاالتی بود که مطالب
متناسب با اهداف این مطالعه مروری را ارائه کرده بودند.
مقاالت حاوی مطالب تکراری و یا مقاالتی که مطالبی
خارج از اهداف این مطالعه را ارائه کرده بودند ،از مطالعه
خارج شدند .جهت جامعیت جستجو ،فهرست منابع مورد
استفاده در مقاالت مورد بررسی قرار گرفت.
گامهای انجام این مطالعه مرور نقلی به این شرح بود-1 :
جستجوی اولیه در پایگاههای بینالمللی انجام شد-2 .
کلمات کلیدی مرتبط با هدف پژوهش توسط تیم تحقیق
تعیین شد -3 .پس از جستجوی مطالعات با استفاده از
کلیدواژههای تعیین شده ،چکیده مقاالت مورد بررسی
قرار گرفتند و سپس مقاالت مرتبط و واجد شرایط مورد

بررسی کامل قرار گرفتند -4 .در مرحله آخر خالصه
سازی یافتههای مقاالت مرتبط و ترکیب آنها انجام شد
(شکل .)1
با توجه به اینکه این مطالعه یک مطالعه مرور نقلی
میباشد ،تجزیه و تحلیل دادهها بهصورت کیفی و
دستهبندی موضوعی یافتهها انجام شد.

یافتهها
در این مطالعه  60مقاله استخراج شده از روند
جستجوی مقاالت در قالب دستهبندی موضوعی زیر
مورد بحث و بررسی قرار گرفتند .جدول  1خالصهای از
مطالعات وارد شده و شکل  1روند انتخاب مطالعات طی
جستجو در پایگاههای اطالعاتی را نشان میدهد .بهطور
کلی با مروری بر متون موجود مشخص گردید که تعداد
محدودی از مطالعات نشان دادند که سردرد میگرن در
زنان مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک شیوع
باالتری دارد  .اگرچه نیاز به مطالعات بیشتری در آینده
میباشد که انواع دیگر سردردهای اولیه را نیز در زنان
مبتال به این سندرم بررسی کنند .چاقی بهعنوان عامل
مشترک مهم در پاتوژنز  PCOSو سردردهای اولیه
میباشد؛ بهطوریکه انجام مداخالت مربوط به سبک
زندگی ،از گامهای اساسی در مدیرت عالئم  PCOSو
سردردهای اولیه میباشد .همچنین مجموعه مطالعات
مورد بررسی حاکی از این بودند که در مسیر بروز
سندرم تخمدان پلیکیستیک و همچنین سردردهای
اولیه ،بروز اختالالت هورمونی ،اختالل در پروفایل
شاخصهای متابولیکی و نیز اختالل در مسیر التهاب ،از
جمله عوامل مهم مشترک دخیل میباشند.
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شكل  -1روند انتخاب مطالعات طی جستجو در پایگاههای اطالعاتی
جدول  -1خالصه بخشی از مطالعات وارد شده در این مطالعه مروری
نویسنده /سال/
رفرنس

شرکتکنندگان

نوع مطالعه

رازقی جهرمی و
همکاران ()2019
()26

مجموعه مطالعات
مرتبط

مروری

رژیم غذایی کتوژنیک باعث محافظت از عصبی ،بهبود عملکرد میتوکندری و متابولیسم انرژی،
جبران اختالل سروتونرژیک ،کاهش سطح پپتید مرتبط با ژن کلسیتونین و سرکوب التهاب عصبی
شد؛ رژیم غذایی با گلیسمی پایین باعث تضعیف حالت التهابی شد؛ استفاده از استراتژیهای رژیم
غذایی برای کاهش وزن؛ دریافت اسیدهای چرب ضروری ،امگا 6-و امگا 3-بر پاسخهای التهابی،
عملکرد پالکتها و تنظیم تون عروق تأثیر داشت.

آلنا و همکاران
()33( )2019

 163مرد و  87زن
مبتال به سردرد
خوشهای

مشاهدهای

در زنان مبتال به سردرد خوشهای ،شروع بیماری اغلب با دورهای از تغییرات مهم در سطح هورمون-
های جنسی (قاعدگی ،پس از زایمان ،یائسگی) مطابقت داشت.

ریپا و همکاران
()35( )2015

مجموعه مطالعات
مرتبط

مروری

بهبود میگرن را پس از یائسگی ،همراه با افزایش احتمالی قبل از یائسگی نشان داد .برعکس،
مطالعات انجام شده بر روی بیماران مراجعه کننده به مراکز سردرد ،هیچ بهبودی یا حتی بدتر شدن
میگرن را نشان ندادند .در مطالعات مبتنی بر جمعیت مشاهده شد که درمان جایگزینی هورمون
پس از یائسگی با بدتر شدن میگرن مرتبط است.

کوبوس و
همکاران ()2021
()36

 151نفر مبتال به
میگرن و  111نفر
گروه کنترل

مشاهدهای

زنان مبتال به میگرن نسبت  2D:4Dکمتری نسبت به گروه کنترل داشتند و سمت راست کمتر از
چپ ( )Δ2D:4Dبود که نشاندهنده غلبه تستوسترون قبل از تولد است .رابطه معکوس در مردان
مشاهده شد .این نسبت در مردان مبتال به میگرن بیشتر بود و  Δ2D:4Dبیشتر از گروه کنترل بود
که نشاندهنده غلبه استروژن قبل از تولد است.

روی و همکاران
()37( )2018

 251زن مبتال به
PCOS

مشاهدهای

نسبت  2D:4Dبهعنوان ابزاری برای تشخیص سندرم تخمدان پلیکیستیک میتواند کابرد داشته
باشد.

مارتین و همکار
()38( )2006

مجموعه مطالعات
مرتبط

مروری

سردرد میگرنی به شدت تحت تأثیر رویدادهای تولید مثلی است که در طول عمر زنان رخ میدهد.
هر یک از این رویدادهای تولید مثلی دارای محیط هورمونی متفاوتی است که ممکن است سیر
بالینی سردرد میگرنی را تعدیل کند .استروژن و پروژسترون بسته به سطح سرمی ،تداوم قرار گرفتن
در معرض و انواع مشتقات استروژن/پروژسترون میتوانند در شرایط مختلف برای سردرد میگرنی
پیشگیرانه یا تحریک کننده باشند.

وان ولیت و
همکاران ()2006

 224زن مبتال به
سردرد خوشهای

مشاهدهای

یافتهها نشان داد که قاعدگی ،استفاده از داروهای ضدبارداری خوراکی ،بارداری و یائسگی ،تأثیر
بسیار کمتری بر حمالت سردرد خوشهای نسبت به میگرن دارند.

یافتهها

97
97

()39

 دکتر مرضیه ساعی قرهناز و همكاران

 %54/3از مبتالیان به میگرن گزارش دادند که احتمال تجربه سردرد در دوران قاعدگی زیاد است،
در حالی که  %3/9تنها در دوران قاعدگی سردرد داشتند .قاعدگی در مقایسه با سردرد تنشی یک
محرک مهم برای میگرن بود.

کارلی و همکاران
()41( )2012

 5312نفر

مشاهدهای

گالیسر و
همکاران ()2012
()42

 27بیمار مبتال به
سردرد میگرن

تجربی

از  27زن با سابقه سردرد میگرنی خواسته شد تا شدت سردرد خود را با استفاده از یک مقیاس 5
درجهای قبل از درمان ارزیابی کنند و دوباره 3 ،ماه پس از درمان با ایمپلنت تستوسترون ارزیابی
کنند .بهبود در شدت سردرد توسط  %92بیماران مشاهده شد و میانگین سطح بهبود از نظر آماری
معنیدار بود.

دلکور و همکاران
()43( )2019

مجموعه مطالعات
مرتبط

مروری

شواهد قطعی مبنی بر ارتباط هیپرپروالکتینمی و سندرم تخمدان پلیکیستیک وجود ندارد.

گلینتبورگ و
همکاران ()2014
()44

 1007بیمار مبتال
به  PCOSو 116
نفر گروه کنترل

مشاهدهای

سطح پروالکتین در جمعیت بیماران رابطه معکوس با سن ،دور کمر ،کلسترول تام ،تریگلیسیرید و
لیپوپروتئین با چگالی کم و ارتباط مثبت با لیپوپروتئین با چگالی باال ،استرادیول ،تستوسترون تام،
دهیدرواپی آندروسترون سولفات ،دهیدرواپی آندروسترون سولفات ،و سطح کورتیزول داشت.

گازرانی ()2021
()45

مجموعه مطالعات
مرتبط

مروری

سطوح باالتر پروالکتین در افراد مبتال به میگرن با یک روند غالب بر جنسیت زنان مشاهده شد .بیان
گیرنده پروالکتین در پاسخ به تحریکپذیری عصبی و استرس به جنسیت با نقش غالب در زنان
بستگی دارد .این یافتهها پتانسیلهایی را برای توضیح پاتوفیزیولوژی مرتبط با جنسیت میگرن باز
کرده است.

اسئانو و همکاران
()47( )2020

 490نفر مبتال به
سردرد

مشاهدهای

از  427بیمار 253 ،نفر ( )%59/3با میگرن بدون اورا 53 ،نفر ( )%12/4با سردرد تنشی 49 ،نفر
( )%11/5با میگرن همراه با اورا و  29نفر ( )%6/8مبتال به میگرن با اورا تشخیص داده شدند 23 .نفر
( )%5/4با سردرد مختلط (میگرن با /بدون اورا و سردرد نوع تنشی 9 ،نفر ( )%2/1با سردرد خوشهای
و  11نفر ( )%2/6با انواع دیگر سردردهای اولیه) .شیوع هر نوع اختالل تیروئید 89/427( %20/8
نفر) بود .در کل نمونه 27 ،بیمار ( )%6/3کمکاری تیروئید 18 ،نفر ( )%4/2تیروئیدوپاتی نامشخص،
 14نفر ( )%3/3ندول تیروئید 12 ،نفر ( )%2/8تیروئیدیت هاشیموتو 12 ،نفر ( )%2/8تیروئیدکتومی،
 3نفر گواتر ( )%0/7و  3مورد پرکاری تیروئید ( )%0/7داشتند.

سینگال و
همکاران ()2015
()48

مجموعه مطالعات
مرتبط

مروری

ارتباط  PCOSو بیماری خودایمنی تیروئید بهطور فزایندهای در حال شناسایی است .در حالی که
علیت این ارتباط هنوز نامشخص است .هر دو سندرم دارای ویژگیهای مشترک ،عوامل خطر و
ویژگی پاتوفیزیولوژیک مشترکی هستند .تخمدانهای پلیکیستیک ظاهر شده یکی از ویژگیهای
بالینی کمکاری تیروئید هستند .بهنظر میرسد چاقی ،افزایش مقاومت به انسولین ،لپتین باال،
شواهدی از اختالل خودایمنی که همگی در هر دو حالت بیماری وجود دارند ،نقش پیچیدهای در
ارتباط بین این دو اختالل دارند.

یانگ و همکاران
()50( )2010

 310نفر از زنان

مشاهدهای

درصد زنان مبتال به میگرن ،سردرد تنشی ( )TTHو سردرد نامشخص به ترتیب  %15/5 ،%8/4و
 %7/1بود .شایعترین شکایت بیخوابی ،مشکل در بیدار شدن خیلی زود ( )%29/4و پس از آن
مشکل در به خواب ماندن ( )%28ومشکل در به خواب رفتن ( )%24/4بود .زنان مبتال به سردرد
بهطور قابل توجهی بیشتر از زنان بدون سردرد عالئم بیخوابی را گزارش کردند.

دیاموند ()2007
()51

مجموعه مطالعات
مرتبط

مروری

مبتالیان به میگرن میتوانند عالئم افسردگی ،اضطراب ،خستگی و افزایش سطح استرس ،عصبانیت
را هم در حین و هم در بین حمالت (چرخه میگرن) تجربه کنند .عالوه بر این ،میگرن با اختالل در
فعالیتهای اجتماعی مرتبط است.

فالویگنا و همکاران
()53( )2013

 1013نفر

مشاهدهای

بین سردردهای اولیه و افسردگی ارتباط معناداری وجود داشت.

لوتر و همکاران
()54( )2016

 462نفر مبتال به
سردرد خوشهای و
 177نفر کنترل

مشاهدهای

افراد مبتال به سردرد خوشهای  3برابر بیشتر افسردگی را تجربه میکردند.

روبینسون
()55( )2013

مجموعه مطالعات
مرتبط

مروری

دادههای موجود نشان داد که طیف وسیعی از بیماری روانپزشکی با سردرهای خوشهای ایجاد
میشود.

سانگ و همکاران
()56( )2016

 2695نفر از زنان و
مردان

مشاهدهای

 %21/2افراد در طول  1سال گذشته سردرد تنشی داشتند .در شرکتکنندگان مبتال به سردرد
تنشی ،شیوع اضطراب و افسردگی بهطور قابل توجهی بیشتر از شرکتکنندگان بدون سردرد بود.

پراشر و همکاران
()57( )2014

 20نفر مبتال به
میگرن و  20نفر
گروه کنترل

مشاهدهای

اضطراب همراه با استرس یا افسردگی همراه با استرس در گروه میگرنی بهطور معنیداری بیشتر از
گروه شاهد بود .شانس بروز استرس در گروه میگرنی بیشتر از گروه غیرمیگرنی بود.
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بوس و همکاران
()63( )2020

 15133نفر مبتال به
میگرن و 77453
نفر گروه کنترل

مشاهدهای

افراد مبتال به میگرن بهطور معناداری احتمال بیشتری داشت که بیخوابی را گزارش کنند .افزایش
شدت درد سردرد با بیماریهای مرتبط با التهاب (پسوریازیس ،آلرژی) ،اختالالت روانپزشکی و
اختالل خواب (بیخوابی) همراه بود.

کپونوتو و
همکاران ()2021
()65

 139مطالعه مرتبط

مرور سیستماتیک
و متاآنالیز

شایعترین بیماریهای همراه سردردهای اولیه شامل :اختالالت افسردگی ،که در  51مطالعه مورد
بررسی قرار گرفت (نسبت ادغام شده  .)%23فشارخون باال ،در  48مطالعه مورد بررسی قرار گرفت
(نسبت ادغام شده  )%24و اختالالت اضطرابی در  40مطالعه مورد بررسی قرار گرفت (نسبت ادغام
شده  )%25بود.

بیگال و همکار
()80( )2012

 30215نفر از زنان
و مردان

مشاهدهای

در گروه وزن نرمال %4/4 ،افراد  10-15روز در ماه سردرد داشتند .نسبت افراد مبتال به سردرد
شدید با  BMIافزایش یافت و در افراد چاق بیمار نسبت به وزن عادی  2برابر بود.

ادامت و همکاران
()68( )2007

 1499نفر از زنان و
مردان

مشاهدهای

شیوع میگرن در میان افراد مبتال به دیابت در مقایسه با افراد بدون دیابت کمتر بود ،ارتباط واضحی
بین سردرد غیرمیگرنی و دیابت وجود نداشت.

مینن و همکاران
()31( )2019

 104926نفر از زنان
و مردان

مشاهدهای

افراد با سابقه میگرن ،شانس بیشتری برای گزارش یک بیماری مزمن داشتند و بیش از  2برابر
احتمال گزارش دو یا چند بیماری مزمن داشتند.

حسینپور و
همکاران ()2021
()70

تعداد  15مقاله
مرتبط

مرور
سیستماتیک

 5مطالعه وجود میگرن را در افراد دیابتی ارزیابی کردند 9 ،مطالعه وجود دیابت را در افراد مبتال به
میگرن ارزیابی کردند .مطالعه کوهورت نسبت خطر دیابت را  1/06برای زنان مبتال به میگرن با اورا،
 1/01برای زنان بدون اورا و  1/13گزارش کرد.

گلدکین و
همکاران ()2009
()71

 210بیمار مبتال به
سندرم متابولیک

مشاهدهای

شیوع میگرن در زنان مبتال به سندرم متابولیک  %22/5برآورد شد .از مؤلفههای سندرم متابولیک،
دیابت ،افزایش دور کمر و شاخص توده بدنی در بیماران مبتال به میگرن بهطور معنیداری بیشتر از
افراد بدون میگرن بود.

لیامپاز و همکاران
()72( )2021

تعداد  16مطالعه
مرتبط

مرور سیستماتیک
و متاآنالیز

لیپوپروتئین با چگالی کم و توتال کلسترول در افراد مبتال به میگرن باالتر بود ،اما تفاوت معناداری
در لیپوپروتئین با چگالی باال وجود نداشت.

زنگنه و همکاران
()73( )2015

 85بیمار مبتال به
 PCOSو  85نفر
گروه کنترل

مشاهدهای

اینترلوکین ( 1آلفا و بتا) در گروه بیمار بیشتر از کنترل بود و افزایش اینترلوکین  1بتا در گروه
بیماران مبتال معنیدار بود .برخی مدیاتورهای التهابی در سرم خون بیماران مبتال به  PCOsبهطور
معنیداری کمتر از گروه کنترل بود.

رودنیکا و
همکاران ()2021
()74

مجموعه مطالعات
مرتبط

مروری

چندین مطالعه ارتباط بین  PCOSو التهاب مزمن درجه پایین را گزارش کردهاند .این حالت
التهابی مزمن با چاقی و هیپرانسولینمی تشدید میشد.

مارتامی و
همکاران ()2018
()75

 43بیمار مبتال به
میگرن و  40نفر
گروه کنترل

مشاهدهای

در مقایسه با افراد کنترل ،هم گروه میگرن اپیزودیک و هم میگرن مزمن بهطور قابل توجهی سطوح
باالتری از  TNF-αداشتند .هیچ ارتباط معنیداری بین میگرن و  CRPسرم نشان داده نشد.

فورد و همکاران
()76( )2008

 7601نفر از مردان
و زنان باالی 20
سال

مشاهدهای

نتایج این مطالعه نشان داد که افراد با شاخص توده بدنی کمتر از  18/5و باالی  30کیلوگرم بر متر
مربع در معرض افزایش خطر سردرد هستند.

وروتی و همکاران
()77( )2014

مجموعه مطالعات
مرتبط

مروری

شیوع و شدت میگرن با افزایش شاخص توده بدنی افزایش مییابد ،اگرچه این شواهد توسط تمام
مطالعات مورد بررسی تأیید نشده است.

چای و همکاران
()82( )2014

تعداد  16مطالعه
مرتبط

مرور
سیستماتیک

خطر بروز میگرن در سنین باروری بیشتر میباشد و خطر ابتالء به میگرن بهطور کلی با افزایش
وضعیت چاقی از حالت طبیعی به اضافه وزن و به چاق افزایش مییابد .همچنین افرادی که دچار
سردرد اپیزودیک هستند و چاق هستند ،بیشتر از کسانی که چاق نیستند ،دچار سردرد اپیزودیک
میشوند.

نومان و همکاران
()78( )2019

 50فرد مبتال به
میگرن و  90نفر
گروه کنترل

مشاهدهای

خطر ابتالء به میگرن در بیماران مبتال به چاقی مرکزی  2برابر بیشتر بود.

بیگال و همکار
()80( )2012

مجموعه مطالعات
مرتبط

مروری

چاقی با افزایش رویدادهای محیطی و مرکزی در میگرن و در نهایت افزایش پتانسیل عصبی برای
میگرن میتواند بهعنوان یک عامل خطر قابل تغییر برای میگرن باشد.
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 سندرم تخمدان پلیکیستیک و سردردهای اولیه

امیری و همکاران
()61( )2020

 30مطالعه مرتبط

مرور سیستماتیک
و متاآنالیز

زنان سنین باورری مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک در معرض خطر باالی فشارخون بودند ،اما
زنان مبتال سنین یائسه در معرض خطر باال نبودند.

سردرد میگرنی با حمالت دورهای ،سردردهای
طوالنیمدت همراه با درد متوسط تا شدید مشخص
میشود و عالئم اصلی میگرن شامل :ترس از نور ،ترس
از صدا ،خستگی ،تهوع ،استفراغ ،عالئم بصری ،حسی
و/یا گفتاری/زبانی برگشتپذیر میباشد (.)25 ،24
سازمان جهانی بهداشت میگرن را بهعنوان یکی از 20
بیماری مهم جهان معرفی کرده است ( .)22همچنین
سردرد میگرنی بهعنوان باالترین عامل ناتوانی در
جمعیت زیر  50سال در جهان رتبهبندی شده است.
تحقیقات گستردهای بهمنظور روشن شدن مکانیسمهای
پاتولوژیک میگرن انجام شده است و بهطور کلی شواهد
نشان داده است که اختالل عملکرد عروقی و فعال
شدن مسیر عروقی ،حالت پیشالتهابی و اکسیداتیو
ممکن است نقش احتمالی در ایجاد درد میگرنی داشته
باشد .اگرچه بهطور کلی همچنان ابهامات در زمینه
پاتوفیزیولوژی آن باقیمانده است ( .)26این در حالی
ا ست که برخی از این مسیرها از جمله مسیر التهابی و
عروقی در بروز سندرم تخمدان پلیکیستیک نیز مشابه
میباشد ( . )27همچنین در همین راستا شواهد موجود،
ارتباط بین بیماریهای عروقی و میگرن را در زنان
مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک حمایت میکنند
(.)28

بحث
 دکتر مرضیه ساعی قرهناز و همكاران

سندرم تخمدان پلیکیستیک و سردردهای اولیه
تاکنون تعداد معدودی از مطالعات به بررسی بروز
سردردهای اولیه در زنان مبتال به سندرم تخمدان
پلیکیستیک پرداختهاند که میتوان به  4مطالعه کوچ
و همکاران ( ،)1985گلیتنبورگ و همکاران (،)2015
پورابولقاسم و همکاران ( )2009و مطالعه زابولینه و
همکاران ( )2020اشاره کرد .بیش از سه دهه قبل در
مطالعه جیمز کوچ و همکاران ( )1985که با هدف
بررسی ارتباط میگرن و سیکل قاعدگی بدون
تخمکگذاری انجام دادند ،میزان بروز سردرد میگرنی
در زنانی که تخمدان پلیکیستیک داشتند و یا افرادی
که از آمنوره مرتبط با گاالکتوره رنج میبردند ،باالتر
بود ( .)21گلینتبورگ و همکاران ( )2015در مطالعه
خود بر روی زنان دانمارکی در سنین باروری (20416
نفر مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک و 57483
نفر گروه کنترل) دریافتند که در زنان مبتال به سندرم
تخمدان پلیکیستیک ،خطر سردرد میگرن حدود 2
برابر بیشتر از گروه کنترل است ( ،)18اما نتایج مطالعه
پورابوالقاسم و همکاران ( )2009در  133نفر از زنان
ایرانی مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک و  107نفر
گروه کنترل نشان داد که شیوع میگرن در زنان مبتال
به سندرم تخمدان پلیکیستیک تفاوت چندانی با زنان
سالم ندارد ( .)17اخیراً در مطالعه زابولینه و همکاران
( )2020که بر روی  114نفر از زنان مبتال به سندرم
تخمدان پلیکیستیک و  80نفر گروه کنترل انجام شد،
 %68/5از شرکتکنندگان سردرد تنشی و  %26از آنها
میگرن داشتند .زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی-
کیستیک بیشتر از زنان گروه کنترل سردرد را تجربه
کردند ( %72/8در مقابل  .)%55همچنین میزان بروز
سردرد تنشی در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی-
کیستیک بیشتر از گروه کنترل بود ( %52/6در مقابل
.)14( )%33/8
همانطور که در باال گزارش شده است ،از میان انواع
سردردهای اولیه ،اکثر مطالعات به سردردهای میگرنی
اشاره کردهاند .میگرن ،یک بیماری مزمن عصبی و یکی
از شایعترین اختالالت ناتوان کننده میباشد (.)23 ،22

سبک زندگی :سندرم تخمدان پلیکیستیک و
سردرهای اولیه
امروزه محققان بر این نکته تأکید کردهاند که استرس و
سبک زندگی ،یکی از عوامل مهم دخیل در بروز
سردردهای اولیه از جمله میگرن در زنان میباشند
( )29و از طرفی دیگر ،اختالالت سبک زندگی در زنان
در بروز و پیشروی سندرم تخمدان پلیکیستیک نقش
بسزایی دارد ( .)30مینن و همکاران ( )2019معتقدند
که سردرد میگرنی با بروز بیماریهای مرتبط با سبک
زندگی ارتباط دارد ( .)31در راستای سبک زندگی ،در
مطالعه زابولینه و همکاران ( )2020سردرد در بین زنان
 PCOSکه هر روز نان سبوسدار و آرد سفید مصرف
میکردند ،کمتر از زنان  PCOSبود که گاهی اوقات
نان غالت کامل و آرد سفید مصرف میکردند .میزان
سردرد در زنان مبتال به  PCOSکه هر روز
100

هورمونها :سندرم تخمدان پلیکیستیک و
سردردهای اولیه
تاکنون محققان در طی تحقیقات انسانی و حیوانی
متعدد به بررسی نقش مهم مسیرهای هورمونی در بروز
انواع اختالالت مزمن پرداختهاند؛ بهطوریکه مطالعات
نشان میدهند که اختالل در سیستم غدد درونریز
بدن و در نتیجه اختالل در مسیر تولید هورمونها از
جمله هورمونهای جنسی ،پروالکتین و هورمونهای
Calcitonin Gene-Related Peptide
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سیبزمینی میخوردند ،بیشتر از زنان  PCOSبود که
گاهی اوقات سیبزمینی میخوردند ( .)14درحال
حاضر اطالعاتی در زمینه ارتباط سردرد و ورزش و
فعالیت بدنی و سایر ابعاد سبک زندگی در این افراد
وجود ندارد و ضروری است در مطالعات آینده به این
مهم پرداخته شود.
اما نکته جالب توجه این است که همانطور که اصالح
سبک زندگی ،یکی از رویکردهای مهم و اصلی در روند
بهبودی سندرم تخمدان پلیکیستیک میباشد (،)32
امروز شواهد علمی حاکی از این است که در درمان
میگرن نیز اصالحات مربوط به سبک زندگی از جمله
انتخاب رژیم غذایی سالم ،نقش مهمی در بهبود
عملکرد میتوکندری و متابولیسم انرژی ،جبران اختالل
سروتونرژیک ،کاهش سطح پپتید مرتبط با ژن
کلسیتونین ( )CGRP1و سرکوب التهاب عصبی نقش
دارند .همچنین گمان میرود که تجویز رژیم غذایی با
سطح گلیسمی پایین ممکن است در کنترل
سردرد/میگرن از طریق تضعیف حالت التهابی امیدوار
کننده باشد .عالوه بر این ،چاقی و سردرد از جمله
میگرن را میتوان از طریق مکانیسمهایی مانند التهاب
و عملکرد نامنظم هیپوتاالموس به یکدیگر نسبت داد.
بنابراین ،استفاده از استراتژیهای غذایی برای کاهش
وزن ممکن است سردرد/میگرن را نیز بهبود بخشد.
یکی دیگر از مداخالت غذایی مهم که ممکن است در
بهبود سردرد/میگرن مؤثر باشد ،مربوط به تعادل بین
دریافت اسیدهای چرب ضروری ،امگا 6-و امگا 3-است
که همچنین بر پاسخهای التهابی ،عملکرد پالکتها و
تنظیم تون عروق تأثیر میگذارد (.)26

تیروئیدی ،یکی از موارد مهمی میباشد که میتواند در
بروز هر دو اختالل سندرم تخمدان پلیکیستیک و
سردرهای اولیه نقش ایفا کند.
بهطور کلی سندرم تخمدان پلیکیستیک با اختالالت
هورمونهای جنسی مرتبط میباشد ،این درحالی است
که شواهد نشان میدهند که انواع سردردهای اولیه نیز
میتوانند با نوسان هورمونی مرتبط باشد؛ بهطوریکه در
مطالعه آلنا و همکاران ( )2019که بر روی  163نفر
مرد و  87نفر زن که از سردردهای خوشهای رنج
میبردند ،انجام شد ،در دورههای مربوط به نوسان
هورمونهای جنسی مانند منارک ،بعد از زایمان و
یائسگی ،شروع سردردهای خوشهای با این نوسانات
هورمونی مرتبط بود ( .)33در مطالعه عزیز و همکاران
( )2004که بر روی  827نفر از زنان با سطح باالی
هورمون مردانه که تحت درمان دارویی سرکوب
کنندهها قرار داشتند ،انجام شد ،سردرد یکی از شکایات
مطرح شده در  %12مبتالیان بود .الزم به ذکر است که
 %82از افراد شرکت کننده در این مطالعه مبتال به
سندرم تخمدان پلیکیستیک بودند (.)34
میگرن بهعنوان یکی از انواع سردردهای اولیه نیز
میتواند با وضعیت هورمونی زنان مرتبط باشد؛
بهطوریکه در شرایط مختلف مربوط به تغییر هورمونی
مانند دوران قاعدگی ،یائسگی ،بارداری ،مصرف داروهای
ضدبارداری خوراکی و همچنین هورموندرمانی ،بروز
میگرن گزارش شده است ( .)35نتایج مطالعه کوبوس و
همکاران ( )2021نشان داد که بسته به جنسیت،
نسبت متفاوتی از استروئیدهای جنسی قبل از تولد
ممکن است یک عامل خطر برای میگرن در بزرگساالن
باشد؛ بهطوریکه زنان مبتال به میگرن احتماالً در
دوران بارداری در معرض سطوح باالتر تستوسترون
نسبت به استروژن بودند ،در حالی که مردان مبتال به
میگرن احتماالً در دوران بارداری در معرض سطوح
باالتر استروژن نسبت به تستوسترون بودند ( .)36این
درحالی است که در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی-
کیستیک نیز نسبت انگشت دوم به چهارم ،بیانگر میزان
تماس با هورمونهای جنسی در دوران جنینی بوده و
بهعنوان یک ابزار تشخیصی استفاده میشود ( ،)37لذا

 دکتر مرضیه ساعی قرهناز و همكاران

مطالعات قبلی ،با روند غالب جنسیت زنان مشاهده
شده است .مطالعاتی که اخیراً انجام شدهاند ،نشان
دادهاند که بیان گیرنده پروالکتین در پاسخ به
تحریکپذیری عصبی و استرس با نقش غالب در زنان
بستگی دارد ( .)45این یافتهها پتانسیلهایی برای
توضیح پاتوفیزیولوژی مرتبط با پروالکتین و بروز
سردرد اولیه و سندرم تخمدان پلیکیستیک میباشد.
میگرن ،سردرد تنشی و کمکاری تیروئید ،اختالالت
بسیار شایعی هستند .سردرد ،یکی از شایعترین عالئم
کمکاری تیروئید است که تقریباً در یک سوم بیماران
رخ میدهد .تا به امروز ،دادههای مربوط به رابطه بین
میگرن و سردرد تنشی و اختالل عملکرد تیروئید و
بهویژه کمکاری تیروئید متناقض بودهاند ،در حالی که
مبنای پاتوفیزیولوژیکی زمینهای که این ارتباط را
توضیح میدهد ،هنوز نامشخص است ( .)46برخی
محققان شیوع باالی سردردهای نوع اولیه در افراد
مبتال به هیپوتیروئیدیسم را گزارش کرداند ( .)47این
در حالی است که تخمدانهای پلیکیستیک ظاهر
شده ،یکی از ویژگیهای بالینی کمکاری تیروئید
هستند ،اگرچه کمکاری تیروئید باید قبل از تشخیص
 PCOSکنار گذاشته شود .بهنظر میرسد چاقی،
افزایش مقاومت به انسولین ،لپتین باال ،شواهدی از
اختالل خودایمنی که همگی در هر دو حالت بیماری
وجود دارند ،نقش پیچیدهای در ارتباط بین این دو
اختالل دارند (.)48

تماس داخل رحمی با هورمونهای جنسی ،بهعنوان
یک عامل خطر هم در بروز میگرن بهعنوان یک نوع
سردرد اولیه و هم بهعنوان عامل خطری برای بروز
سندرم تخمدان پلیکیستیک میباشد .همچنین نتایج
مطالعه مروری مارتین و همکاران ( )2006نشان داد که
نوسان در هورمونهای تولید شده در تخمدان ،مسئول
ایجاد سردردهای میگرنی در زنان مستعد است (.)38
مطالعه وان ویلت و همکاران ( )2006نشان داد که
قاعدگی ،استفاده از داروهای ضدبارداری خوراکی،
بارداری و یائسگی ،تأثیر بسیار کمتری بر حمالت
سردرد خوشهای نسبت به میگرن دارند (.)39
اسپیرونوالکتون ،یکی از داروهای آنتیآندروژن که برای
زنان مبتال به این سندرم تجویز میشود نیز ممکن
هست با عوارضی نظیر بروز سردرد ،اختالل در لیپیدها
و  ...همراه باشد ( .)40بنابراین سوای اختالالت مرتبط
با سندرم تخمدان پلیکیستیک ،درمان عالمتی آن با
برخی داروهای هورمونی به نوبه خود میتواند محرکی
برای بروز سردردها باشد .این درحالی است که عالوه بر
عوامل ژنتیکی ،هورمونهای جنسی از جمله استروژن،
آندروژن و پروژسترون ،نقش اساسی در کاهش و/یا
تشدید سردردهای میگرنی از طریق تغییر گردش خون
مغزی و نفوذپذیری سد خونی مغزی دارند ( .)41نتایج
مطالعه گالسر و همکاران ( )2012که بر روی  27نفر از
بیماران مبتال به سردردهای میگرنی انجام شد ،نشان
داد که سردردهای میگرنی با دوزهای ثابت و کافی از
ترکیبات استروژن و آندروژن و تستوسترون بهتنهایی
در زنان یائسه با اثرات بهبودی همراه است ( ،)42لذا
بهنظر میرسد وجود عوامل خطر مشترک میتواند
محرکی برای بروز همزمان این دو اختالل باشد.
همچنان که مطالعات موجود به ارتباط بین
هیپرپروالکتینمی و سندرم تخمدان پلیکیستیک اشاره
کردهاند ( ،)44 ،43ارتباط پروالکتین و برخی انواع
سردردهای اولیه نیز در برخی مطالعات ذکر شده است.
هورمون پروالکتین ممکن است در بروز میگرن نقش
داشته باشند .نقش پروالکتین در تنظیم سیستمهای
غدد درونریز ،ایمنی و عصبی شناخته شده است.
سطوح باالتر پروالکتین در افراد مبتال به میگرن در

اختالالت روانشناختی :سندرم تخمدان پلی-
کیستیک و سردردهای اولیه
مطالعات نشان میدهند که زنان مبتال به PCOS
اغلب تحت تأثیر اختالالت روانی از نوع خفیف تا
متوسط ،مانند اختالالت خلقی و اختالالت خوردن
هستند ( .)49نتایج مطالعه یونگ و همکاران ()2010
در زنان چینی نشان داد که زنان مبتال به اختالل
بیخوابی که اختالل بیخوابی در آنها با شاخص شدت
بیخوابی سنجیده شده بود ،حدود  2/2برابر با افزایش
خطر ابتالء به سردرد مکرر 3/2 ،برابر افزایش خطر
میگرن و  2/3برابر افزایش خطر سردردهای تنشی
مواجهه بودند ( ،)50بهطور کلی ارتباط بین سردرد و
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اختالالت متابولیک :سندرم تخمدان پلی-
کیستیک و سردردهای اولیه
زنان مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک در معرض
خطر مواجهه با انواع اختالالت متابولیک میباشند
( .)58نتایج مطالعه متاآنالیز امیری و همکاران ()2020
نشان داد که زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی-
کیستیک در سنین باروری در معرض خطر باالی ابتالء
به فشارخون باال هستند ( .)61اگرچه پاتوژنز PCOS
هنوز بهطور کامل مشخص نشده است ،اما گفته میشود
مکانیسمهای متعددی وجود دارد که بهطور بالقوه
مسئول ایجاد فشارخون در  PCOSهستند ،بنابراین،
علت فشارخون باال که در شرایط  PCOSرخ میدهد
نیز چندعاملی است؛ از جمله هیپرآندروژنمی ،مقاومت
به انسولین ،چاقی و افزایش فعالیت سیستم عصبی
سمپاتیک که ممکن است در آن مشارکت داشته باشند
( .)62در مقابل تحقیقات نشان میدهند تعداد بروز
حمالت سردرد (در ماه) در افرادی که از سردردهای
میگرنی رنج میبرند ،با خطر بروز عوارضی مانند دیابت،
آسم ،اضطراب ،افسردگی و مشکالت گوارشی مرتبط
میباشد ( .)63الزم به ذکر است که رابطه بین میگرن و
بیماریهای عروقی مانند فشارخون باال ،اختالالت
مغزی و عروقی مانند بیماری عروق کرونر قلب و سکته
مغزی بهخوبی شناخته شده است ( .)64همچنین نتایج
مطالعه متاآنالیز کاپونتو و همکاران ( )2021نشان داد
که بروز اضطراب ،افسردگی ،دیابت ،فشارخون و
بیماریهای قلبی  -عروقی در افرادی که از سردرهای
اولیه رنج میبرند ،زیاد است ( .)65دلیل ارتباط این
شرایط مشخص نیست ،اما بهدلیل روابط دوطرفه بین
بسیاری از این شرایط مزمن ،یک مسیر نورواندوکرینی
پیشنهاد شده است (.)66
حدود  %50-75افراد مبتال به سندرم تخمدان
پلیکیستیک ممکن هست دچار مقاومت به انسولین
شوند ( .)8در واقع در زنان مبتال به سندرم تخمدان
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مشکالت عاطفی ،استرس و سایر اختالالت
روانشناختی بهطور کامل تأیید نشده است ( .)51اما
همچنان مطالعات به ارتباط بین انواع مختلف سردرهای
اولیه و افسردگی اشاره میکنند ( .)52-54بهطور مثال
سردردهای خوشهای ،یک اختالل عصبی -عروقی و یک
اختالل سیستم عصبی مرکزی است که ساختارهایی در
ساقه مغز و هیپوتاالموس را درگیر میکند که در
افسردگی و اضطراب نیز نقش دارند ( .)55همچنین در
زمینه سردردهای تنشی نیز مطالعات گزارش کردهاند
که فراوانی بروز افسردگی و اضطراب در افرادی که از
سردردهای تنشی رنج میبرند ،شایعتر است ( .)56در
مورد میگرن بهعنوان یکی دیگر از انواع سردردهای
اولیه ،مطالعات نشان میدهند که اکثریت بیماران مبتال
به میگرن را زنان تشکیل میهند که اغلب با اختالل در
فعالیتهای روزمره زندگی ،اوقات فراغت و کار همراه
میباشد ( .)51طبق مطالعات موجود ،ارتباط نسبی بین
سردردهای میگرنی و تغییرات هورمونی مربوط به
منارک ،بارداری و دوران قبل از یائسگی وجود دارد
( .)51میگرن بهویژه نوع بدون اورا ،1در زنان عمدتاً با
اضطراب یا افسردگی مرتبط با استرس همراه است و
زنان در دوره قبل از قاعدگی ،بیشتر مستعد استرس
هستند ( .)57طبق شواهد موجود ،قاعدگی بهعنوان
محرک قوی برای میگرن شناخته شده است و استرس
نیز چنین نقشی دارد ،اما تظاهر سردرد در هر دو مشابه
است .همچنین زنان در برابر استرس و میگرن
آسیبپذیرتر هستند و این باعث ایجاد رابطه پیچیدهای
از قاعدگی ،استرس و میگرن میشود ( .)57سندرم
تخمدان پلیکیستیک ،یکی از شایعترین اختالالت غدد
درونریز زنان در سنین باروری است که با اختالل
قاعدگی همراه میباشد ( .)58سردردهای اولیه -
عمدتاً سردرد تنشی و میگرن  -بر بخش قابل توجهی از
جمعیت تأثیر میگذارد .افسردگی نیز بسیار شایع است.
بنابراین وجود همزمان سردرد اولیه و افسردگی در یک
بیمار ممکن است بهدلیل شیوع باالی این شرایط
تصادفی باشد ،اما ممکن است بین آنها رابطه علت و
معلولی وجود داشته باشد یا سردرد و افسردگی زمینه
Migraine without aura

مشترکی داشته باشند ( .)59این در حالی است که
زنان مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک از وجود
اختالل روانشناختی رنج برده ( )60و در پی آن ممکن
هست از انواع سردرهای اولیه رنج ببرند.
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الزم به ذکر است این نوع تغییر میتواند هم در افراد
الغر و هم افراد چاق مبتال به سندرم تخمدان پلی-
کیستیک مشاهده شود ( .)8در همین راستا ،اخیراً
نتایج مطالعه متاآنالیز لیامپاس و همکاران ()2021
نشان داد که در افرادی که از سردردهای میگرنی رنج
میبرند ،اختالالت مرتبط به لیپیدها مشاهده میشود
(.)72

پلیکیستیک میزان حساسیت انسولین %35-40
کاهش مییابد .بیش از  %35زنان مبتال به سندرم
تخمدان پلیکیستیک از اختالل تحمل گلوکز رنج می-
برند ،حدود  %7-10نیز ممکن است معیارهای ابتالء به
دیابت نوع  2را داشته باشند .بهطور معکوس زنان مبتال
به دیابت نوع  2در مقایسه با زنان سالم حدود  6برابر
بیشتر ممکن است مبتال به سندرم تخمدان پلی-
کیستیک باشند ( .)8از سوی دیگر ،ارتباط بین میگرن
و اختالالت متابولیک در بیماران با سطح گلوکز و
انسولین باال (مقاومت به انسولین) و هایپرانسولینمی،
اختالل چربی خون و افزایش شاخص توده بدنی گزارش
شده است ( .)67یافتههای برخی دیگر از مطالعات
حاکی از کاهش شیوع میگرن در افراد مبتال به دیابت
که سبک زندگی خود را اصالح کردهاند ،میباشد ،یا
برعکس ،افراد مبتال به میگرن ممکن است مجبور به
سبک زندگی محافظت کننده در برابر دیابت شوند
( .)68برخی مطالعات به ارتباط بین میگرن و بروز
دیابت اشاره کردهاند ( .)69برخی دیگر از مطالعات
حاکی از نقش مهم انسولین در پاتوژنز میگرن میباشد
( .)70گفته میشود در بیماران مبتال به میگرن،
مقاومت به انسولین شایعتر است که این مقاومت به
انسولین ،زمینهساز پاتوژنز چاقی ،دیابت و فشارخون باال
است که از اجزای سندرم متابولیک هستند (.)71
شباهت در بروز عوارض در سندرم تخمدان
پلیکیستیک و میگرن میتواند بیانگر شباهتهای
احتمالی در مسیر بروز این دو باشد.
اختالل در لیپیدها ،یکی از شایعترین اختالالت
متابولیکی در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی-
کیستیک میباشد .در حدود  %70زنان مبتال به این
سندرم ،حداقل یک افزایش در حد متوسط تا زیاد در
سطح لیپیدها مشاهده میشود ( .)8مقاومت به انسولین
و هیپرانسولینمی (باال بودن سطح انسولین) منجر به
کاهش لیپوپروتئین با چگالی باال ( )HDLو افزایش
سطح تریگلیسیرید میشود ( .)8در برخی افراد ممکن
هست سطح لیپوپروتئین با چگالی پایین ()LDL
افزایش یابد که میتواند ناشی از هیپرآندروژنیسم یا
ناشی از علل ژنتیکی و یا بهعلت نوع تغذیه فرد باشد.

چاقی و التهاب :سندرم تخمدان پلیکیستیک و
سردردهای اولیه
سندرم تخمدان پلیکیستیک ،یک وضعیت پیشالتهابی
است و شواهد نشان میدهد میزان برخی شاخصهای
التهابی در افراد مبتال به این سندرم افزایش مییابد (،8
 .)73همچنین شواهدی وجود دارد که ارتباط بین
سندرم تخمدان پلیکیستیک و التهاب مزمن درجه
پایین را گزارش کردهاند .بر اساس دادههای موجود،
نشانگرهای التهابی یا نشانگرهای ژنی آنها در بیماران
مبتال به  PCOSبیشتر است .در مجموعهای از
مطالعات انجام شده ،ارتباط بین افزایش سطح پروتئین
واکنشی ( ،)CRPاینترلوکین ،)IL-18( 18-فاکتور
نکروز تومور ( ،)TNF-αاینترلوکین ،)IL-6( 6-تعداد
گلبولهای سفید خون ( ،)WBCمونوسیت ،پروتئین
جذب کننده شیمیایی )MCP-1( 1-و پروتئین
التهابی ماکروفاژ )MIP-1α( α1-در زنان مبتال به
 PCOSدر مقایسه با گروه کنترل وجود داشت.
یافتههای این مطالعه مروری ،نشانگر این بودند که این
حالت التهابی مزمن با چاقی و هیپرانسولینمی تشدید
میشود ( .)74در همین راستا ،مطالعه مارتیمی و
همکاران ( )2018نیز به نقش مارکر التهابی در پاتوژنز
سردرد میگرنی اشاره کردهاند (.)75
سندرم تخمدان پلیکیستیک پیامدهای بالینی قابل
توجهی دارد و میتواند منجر به مشکالت سالمتی
مرتبط با تجمع بافت چربی مانند چاقی ،مقاومت به
انسولین ،سندرم متابولیک و دیابت نوع  2شود (.)75
چاقی بهتنهایی خود میتواند با مقاومت به انسولین
همراه باشد .مقاومت به انسولین نیز خود میتواند با
چاقی شکمی همراه باشد ( .)8چاقی در زنان مبتال به
سندرم تخمدان پلیکیستیک بیشتر مرکزی میباشد و
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شواهد متعدد حاکی از آن بود که سبک زندگی و
فاکتوهای روانشناختی ،از جمله فاکتورهای مهمی
هستند که در بروز هر دو اختالل سندرم تخمدان
پلیکیستیک و سردردهای اولیه ،نقش دارند .بنابراین
یکی از گامهای مهم در کاهش بروز این دو اختالل،
اصالح سبک زندگی میباشد .به عالوه از دیگر مسیرهای
پاتولوژیک احتمالی مشترک بین این دو اختالل میتوان
به اختالالت هورمونی (هورمونهای جنسی ،هورمون
تیروئیدی ،پروالکتین) ،فاکتورهای خطر مربوط به
اختالالت متابولیک (مقاومت به انسولین ،فشارخون باال،
اختالل لیپیدی) ،چاقی و فاکتورهای التهابی اشاره کرد.
شناسایی دقیق این مسیرها در مطالعات آینده میتواند
در مدیریت بهتر این دو اختالل مؤثر باشد.

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به پاس
مساعدتهای مربوطه ،تشکر و قدردانی میشود.
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