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ABSTRACT
Introduction: Migraine is a common, painful and potentially debilitating disease that is
characterized by frequent, unilateral, pulsating attacks of moderate to severe severity. The main
cause of migraine is unknown. It seems the B vitamins aﬀect clinical symptoms of the migraine
headache. In this study, we reviewed the effects of some vitamins B on improving the symptoms
of migraine headaches and their possible mechanism of action. In this study, we evaluated the
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articles published between 2002 and 2018 on this topic in Scopus, Science Direct, PubMed,
and Google Scholar.

Conclusion: The findings of several studies suggest that some of

vitamins B can improve migraine headaches, particularly their frequency and severity. Dietary
supplementation of vitamins B could efficiently prevent or alleviate different symptoms of the
migraine headache.
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مقدمه :میگرن یک بیماری شایع ،دردناک و به طور بالقوه ناتوانکننده است كه با حمالت مکرر ،یکطرفه
و ضرباندار با شدت متوسط تا شدید مشخص میشود .علت اصلی وقوع ميگرن ناشناخته است .به نظر
میرسد گروه ویتامین  Bبر عاليم باليني سردرد میگرنی تأثیر ميگذارد .در این مطالعه به بررسی اثرات
برخی از ویتامینهای گروه  Bدر بهبود عاليم سردردهای میگرنی و مکانیسم های عملكرد احتمالي آنها
خواهیم پرداخت .در این مطالعه مقاالتي را كه بين سالهای  2002تا  2018منتشر شده است در اين زمينه
در Scopus ،Science Direct ،PubMedو  Google Scholarارزيابي كرديم .نتيجهگيري :نتایج چندين
مطالعه نشان ميدهد كه برخي ویتامینهای گروه  Bميتوانند سردردهاي ميگرني بهخصوص دفعات و
شدت آنها را بهبود بخشند .مكملهاي غذايي ویتامینهای گروه  Bميتوانند به طور مؤثر مانع عاليم
مختلف سردرد ميگرني و يا كاهش آن شوند.
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در حــال حاضــر میگــرن بــر اســاس معیارهــای مشــخص شــده
توســط انجمــن بینالمللــی ســردرد ( 3)IHSتشــخیص داده
میشــود IHS .دو دســتة اصلــی از میگــرن را تعریــف کــرده
اســت :میگــرن بــدون اورا کــه تقریبـاً  70درصــد از میگــرن در
جمعیــت را تشــکیل میدهــد و میگــرن بــا اورا ( 4)MAکــه
حــدود  25درصــد از همــة میگرنیهــا را تشــکیل میدهــد
( .)6، 7حملــة میگرنــی را میتــوان بــه فازهــای مختلــف
تقســیم کــرد کــه بــر اســاس رابطــة زمانــی بــا ســردرد بــه
فــاز پیشآگهــی (قبــل از ســردرد) ،فــاز اورا (بالفاصلــه قبــل
از ســردرد یــا همــراه بــا ســردرد) در مــواردی کــه همــراه بــا
اورا اســت ،فــاز ســردرد و فــاز پــس از ســردرد (پــس از قطــع
ســردرد) تقســیم میشــوند ( .)5ویژگیهــای بالینــی میگــرن
اپیزودیــک شــامل ســردردهای بــا تواتــر پاییــن (کمتــر از 15
روز در مــاه) ،)8(-درد یکطرفــه ،ضربــاندار و تشدیدشــونده
بــا فعالیــت بدنــی اســت .ســردرد ممکــن اســت بــا انــواع
مختلــف عاليــم اتونــوم ،عاطفــی ،شــناختی و حســی همــراه
باشــد .وســعت ایــن عاليــم نشــان میدهــد کــه میگــرن
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میگــرن یــک بیمــاری شــایع ،دردنــاک و در مــوارد شــدید و
مزمــن ناتوانکننــده اســت کــه بــا حمــات مکــرر ،یکطرفــه و
ضرب��اندار ب��ا ش��دت متوس��ط ت��ا ش��دید مش��خص میش��ود و
در حــدود  10تــا  20درصــد افــراد در سراســر جهــان را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد ( .)1بــر اســاس اعــام ســازمان بهداشــت
جهانــی ( ،1)WHOحــدود  303میلیــون نفــر در جهــان تحــت
تأثیــر میگــرن قــرار دارنــد ( .)2بیشــتر حمــات میگرنــی در
دوران بلــوغ آغــاز میشــود و افــراد بیــن  35تــا  45ســال
را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد .شــيوع ميگــرن در زنــان در
مناطــق مختلــف جهــان ( 5تــا  25درصــد) و بيشــتر از مــردان
( 2تــا  10درصــد) اســت .حمــات میگرنــی تأثیــر زیــادی بــر
کار ،خانــواده و زندگــی اجتماعــی دارنــد .ناتوانــی ناشــی از
ســردرد یــک نگرانــی عمــده در بیمــاران مبتــا بــه میگــرن
اســت ،زیــرا کیفیــت زندگــی و توانایــی کار افــراد را کاهــش
میدهــد .طبــق اعــام ســازمان بهداشــت جهانــی ،میگــرن
نوزدهمیــن علــت اصلــی ناتوانــی در ســالهای زندگــی اســت.
عــاوه بــر ایــن ،میگــرن بــار اقتصــادی بــر خانــوادة بیمــار و
همچنیــن کشــور وارد میکنــد ( .)3شــیوع میگــرن در ایــران،
بــه میــزان  14درصــد تخمیــن زده شــده اســت و مشــابه یــا
حتــی باالتــر از درصــد متوســط شــیوع جهانــی آن اســت (.)4
طبقهبنــدی بینالمللــی اختــاالت ســردرد ( 2)ICHDمنبــع
ارزشــمند بــرای معیارهــای تشــخیص میگــرن اســت ،تغییــر
و تکامــل ایــن سیســتم طبقهبنــدی ،نشــانی از ناهمگونــی
اختــاالت ســردرد و تغییــرات بالینــی آنهــا اســت (.)5

بیــش از مقولــة یــک ســردرد اســت ( .)9وقــوع میگــرن
ســیکل پیچیــدهای از آزاد شــدن انتقالدهندههــاي عصبــي،5
مهــار منتشرشــوندة قشــری ( ،6)CSDفعالســازی نورونهــا،
وازودیالتاســیون و انتشــار فاکتورهــای التهابــی اســت (.)10
عاليــم میتواننــد ناشــی از ترکیبــی از رویدادهــای عروقــی
و عصبــی باشــند کــه در مننــژ جمجمــهای رخ میدهنــد و
در نتیجــه ایــن اختــال ،بــا منشــا عصبــی -عروقــی توصیــف
میشــود ( )11و در نهایــت ســردرد ،ناشــی از وازودیالتاســیون
عــروق مغــز و مننــژ اســت .اجــزای عصــب حســی تریژمینــال،
چندیــن نوروپپتیــد وازواکتیــو را ذخیــره میکننــد کــه شــامل
مــادة  ،Pپپتیــد مرتبــط بــا ژن کلســیتونین (،7)CGRP
نوروکینیــن  ،Aگلوتامــات ،نیتریــک اکســید ( 8)NOو پپتیــد
فعــال آدنیــات ســیکالز هیپوفیــز ( 9)PACAPاســت .ایــن
نوروپپتیدهــا مولکولهــای مهمــی هســتند کــه موجــب
انبســاط و افزایــش جریــان خــون و در نهایــت منجــر بــه ادم
و پاســخ التهابــی در ســاختارهای عروقــی در مننــژ میشــوند
کــه بــه نظــر میرســد مســئول ســردرد میباشــند (.)8
شــرایط ژنتیکــی و عوامــل خطــر محیطــی نقــش مؤثــری را در
سلســله مراتــب منجــر بــه ســردرد میگرنــی ایفــاء میکننــد.
جهــش در ژن  ،10MTHFRژن گیرنــدة اســتروژن ،11)ESR( 1
ســطوح غیرطبیعــی ویتامیــن  ،Dتولیــد عوامــل التهابــی
در اطــراف اعصــاب و مایــع مغــزی نخاعــی ،ســطح پاییــن
ســروتونین ،افزایــش پپتیــد مرتبــط بــا ژن کلســیتونین،
متالوپروتئینــاز ماتریکــس ،12)MMP-9( 9-هموسیســتئین و
نیتریــک اکســید ،اختــال عملکــرد میتوکنــدری و کاهــش
ســطح آنزیمهــای متابولیــک از مهمتریــن علــل ابتــا بــه
میگــرن هســتند ( .)12، 13هموسیســتئین اســیدآمینة بســیار
فعال��ی اس��ت کــه باعــث آســیب ســلولی اندوتلیــال میشــود.
اختــاالت اندوتليالــی مرتبــط بــا هموسيســتئين ممكــن اســت
در شــروع و حفــظ اســتقرار ميگــرن اپیزودیــک دخيــل باشــد
( .)14آســیب اندوتلیــوم وابســته بــه هیپرهموسیســتئینمی
ممکــن اســت فعــال شــدن کمپلکــس تریژمینالــو واســکولر
را بــه دنبــال داشــته باشــد کــه منجــر بــه واکنــش التهابــی
در مننــژ همــراه بــا اتســاع عــروق بــزرگ مغــزی میشــود.
تصــور میشــود ایــن واکنــش در ایجــاد درد در بیمــاران
مبتــا بــه میگــرن بــا اورا مشــارکت داشــته باشــد (.)2، 15
ارتبــاط دیگــر بیــن هموسیســتئین در مغــز و میگــرن ،از
طریــق اســترس اکســیداتیو اســت .هموسیســتئین میتوانــد
اســترس اکســیداتیو را بــا مهــار عملکــرد آنزیمهــای
آنتیاکســیدان ماننــد سوپراکســید دیســموتاز خــارج ســلولی
کــه بــه نوبــة خــود بــا میگــرن مرتبــط هســتند ،افزایــش دهــد
( .)12همچنیــن هموسیســتئین بــا تولیــد اکســید نیتریــک
اندوتلیــال کــه یــک فاکتــور خطــر واســکولوپاتیک و در عیــن
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حــال درگیــر در بيماريزايــي 13میگــرن اســت ،همبســتگی دارد
( .)16اهــداف اصلــی درمــان میگــرن شــامل کاهــش درد،
بازگردانــدن عملکــرد و کاهــش دفعــات ســردرد میباشــد.
اولیــن انتخــاب بــرای درمــان پیشــگیریکنندة میگــرن
جهــت کاهــش شــدت و دفعــات میگــرن شــامل بالکرهــای بتــا
آدرنرژیــک (پروپرانولــول) ،مســدودکنندههای کانــال کلســیم
( ،)ﬂunarizineضــد تشــنجها ،مهارکنندههــای بازجــذب
ســروتونین ،تزریقــات  onabotulinum toxin Aدر درمــان
میگــرن مزمــن و جهــت درمــان مرحلــة حــاد ضــد دردهــای
اختصاصــی ماننــد تريپتانهــا NSAID ،هــا و اســتامینوفن و
مســکنهای ترکیبــی میباشــند ( .)3عــاوه بــر درمانهــای
پیشــگیرانة ذکــر شــده ،مطالعــات نشــان دادهانــد کــه بعضــی
از مــواد معدنــی ماننــد منیزیــم ،کوآنزیــم  ،Q10آلفالیپوئیــک،
ویتامیــن  D ،B12 ،B3 ،B2و کارنیتیــن میتواننــد بــرای
جلوگیــری از میگــرن مؤثــر باشــند (.)12
بــه نظــر میرســد پیریدوکســین ،فــوالت و کباالمیــن
میتواننــد نقــش مهمــی در شــدت و فراوانــی حمــات
میگرنــی داشــته باشــند ( .)19از ســوي ديگــر ،برخــي
مطالعــات ارتبــاط بیــن هيپرهموسیســتئينمي و ميگــرن را
همــراه بــا نقــش ويتامينهــاي  B9 ،B6و  B12در كاهــش
ســطح هموسيســتئين در بيمــاران نشــان دادهانــد (12، 18
 .)1، 3،در ایــن مطالعــه بــا مــرور یافتههــای محققــان بــه
بررســی تأثیــر ویتامینهــای گــروه  Bبــر انــواع ســردرد
خواهیــم پرداخــت.

در برخــی از مطالعــات ســطح ســرمی ویتامیــن ،B1 ،B6 ،B12
 B9مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در یــک مطالعــه ســطح
پاییــن ســرمی تیامیــن و در مطالعــة مــورد -شــاهدی نیــز
ســطح پاییــن ویتامیــن  B12در  24درصــد از افــراد گــروه
مــورد و  8درصــد از افــراد گــروه کنتــرل نشــان داده شــده
اســت ( .)20، 21ســطح پاییــن ویتامینهــای گــروه  Bدر
خــون ممکــن اســت ناشــی از مصــرف کــم غــذا باشــد کــه
بــه علــت اختــاالت گوارشــی ماننــد اســتفراغ و حالــت
تهــوع در بیمــاران میگرنــی میتوانــد ایجــاد شــود (21
 .)1،هیپرهموسیســتئینمی ناشــی از بیوســنتز غیرطبیعــی
متیونیــن بــه علــت کمبــود فــوالت ،ویتامیــن  B12و ویتامیــن
 B6اســت .ویتامینهــای گــروه  Bکوفاکتورهــای مهــم در
حفــظ هموســتاز هموسیســتئین از طریــق چرخــة متیالســیون
هســتند ( .)22بــه نظــر میرســد علیرغــم اثــرات ژنوتیــپ
بـ�ر سـ�طح هموسیسـ�تئین ،اثربخشـ�ی درمانهـ�ای ویتامیـ�ن
 B9 ،B6و  B12در بیمــار مبتــا بــه چنــد شــکلیهای ژن
متیونیــن ســنتتاز ردوکتــاز ( ،14)MTRRمســتقل از نــوع
متیــل تتراهیدروفــات ردوکتــاز بــود ( Lea .)3و همــکاران
در ســال  2009اثــرات مکملیــاری ویتامیــن و ژنوتیــپ
( MTHFR (C677Tرا بــر کاهــش هموسیســتئین و ناتوانــی
میگــرن مــورد بررســی قــرار دادنــد .ایــن کارآزمایــی بالینــی

Pathogenicity
Methionine synthase reductase

122

13
14

] [ DOI: 10.29252/shefa.8.2.119

تصويــر  -1پاتوفیزیولــوژی بیمــاری میگــرن .میگــرن ناشــی از فعالیتهــای غیرطبیعــی در قشــر ( )CSDیــا ســاقة
مغــز اســت .اندوتلیــن و  CGRPممکــن اســت در ایجــاد و هدایــت  CSDنقــش داشــته باشــند ( .)17اختالالت سیســتم
عصبــی مرکــزی منجــر بــه فعالســازی گیرندههــای درد مننژیــال بــه دنبــال انتشــار نوروپپتیدهایــی ماننــد مــادة
 Pو  CGRPمیشــوند .پپتیدهــا موجــب وازودیالتاســیون نوروژنیــک سختشــامه و حساســیت گیرندههــای درد
میشــوند .وازودیالتاســیون و حساســیت محیطــی بــا حساســیت سیســتم مرکــزی تریژمینــال دنبــال میشــود.
 CGRPحساســیت نورونهــای مرکــزی را تقویــت میکنــد ،در حالــی کــه لیگاندهــای گیرنــدة سوماتواســتاتین
حساســیت ایــن نورونهــا را کاهــش میدهــد .در نهایــت افزایــش حساســیت تریژمینــال باعــث حــس ســردرد
میشــود (.)17، 18
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در ایــن مطالعــه بــه مــرور مقــاالت در فاصلــة ســالهای
 2002تــا  2018پرداختهایــم .مقــاالت منتشــر شــده در

پایگاههــای جســتجو ، PubMed، Science Direct، Scopus
 Google Scholarجمـعآوری و بررســی شــد .بــرای جســتجو
از کلیــد واژههــای vitamin ،headache ، migraine disorders
،folic acid ،vitamin B12 ، vitamin B9 ،vitamin B1 ،B6
 pyridoxine ،thiamine ،cobalaminاســتفاده شــد.
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دیاگــرام زیــر را احتمــاالً بتــوان در مــورد نقــش ویتامینهــای
گــروه ب در نظــر گرفــت.
ویتامینهای گروه B
ویتامین B12

ویتامیــن  B12نقــش مهمــی در متابولیســم انــرژی و ســایر
فرایندهــای بیولوژیــک ایفــاء میکنــد .کمبــود ویتامیــن
 B12بــا گاســتریت آتروفیــک ،آنمــی پرنیشــیوز ،خســتگی،
نوروپاتــی ،وزوز گــوش ،میگــرن ،آســم ،افســردگی ،از دســت
دادن حافظــه ،بیمــاری آلزایمــر ،بیمــاری کلیــوی و مالتیپــل
اســکلروز همــراه اســت ( .)24کمبــود ویتامیــن  B12در اکثــر
بیمــاران مبتــا بــه میگــرن مشــاهده میشــود .شــواهد نشــان
میدهــد کــه بیــن آســیب معــده و میگــرن ارتبــاط وجــود
دارد .آســیب معــده در بیمــاران مبتــا بــه میگــرن ممکــن
اســت ناشــی از مصــرف بیــش از حــد  NSAIDهــا 15باشــد
کــه در حمــات میگرنــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
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تصويــر  -2کمبــود ویتامیــن پیریدوکســین ( ،)B6کوباالمیــن ( )B12و اســیدفولیک میتوانــد ســبب
هیپرهموسیســتئینمی شــود کــه ممکــن اســت بــه دنبــال آن سیســتم تریژمینــال فعــال شــده و ســبب شــروع
حملــة میگرنــیگــردد.
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تصادفــی دوســو کــور ،کنترلشــده ،بــه مــدت  6مــاه بــا
دریافــت مکمــل ویتامیــن بــه صــورت روزانــه ( 2میلیگــرم
اســیدفولیک 25 ،میلیگــرم ویتامیــن  B6و  400میکروگــرم
ویتامیــن  )B12در  52بیمــار مبتــا بــه میگــرن انجــام شــد.
در ایــن مطالعــه مکمــل ویتامیــن باعــث کاهــش  39درصــدی
هموسیســتئین در مقايســه بــا مقاديــر پايــه و نســبت بــه
دارونمــا شــد .مکمــل ویتامیــن شــیوع ناتوانــی میگــرن را از
 60درصــد در شــروع بــه  30درصــد پــس از  6مــاه کاهــش
داد .دفعــات ســردرد و شــدت درد نیــز کاهــش یافتنــد .در ایــن
گــروه از بیمــاران اثــرات درمــان بــر ســطح هموسیســتئین و
ناتوانــی میگــرن بــا ژنوتیــپ ( MTHFR (C677Tمرتبــط بــود
کــه در آن ،حاملهــای آلــل  Cپاســخ بیشــتری نســبت
بــه ژنوتیــپ  TTداشــتند ( .)14در مطالع�هـای دیگ��ر اثــرات
ژنوتیــپ ژنهــای ( MTHFR (C677Tو (MTRR (A66G
بــر ناتوانــی میگــرن در پاســخ بــه مکملیــاری ویتامیــن
مــورد بررســی قــرار گرفــت .ایــن مطالعــه یــک کارآزمایــی
بالینــی تصادفــی دوســو کــور کنترلشــده بــا دارونمــا بــود
کــه بــه مــدت  6مــاه بــا مکملیــاری روزانــة ویتامیــن ،B6
 B12 ،B9بــه ترتیــب بــا دوز  25میلیگــرم 2 ،میلیگــرم
و  400میکروگرــم بــرای کاهــش هموسیســتئین و کاهــش
ناتوانــی میگــرن در  206بیمــار زن مبتــا بــه میگــرن بــا اورا
انجــام شــد .يافتههــا نشــان داد کــه مکملیــاری بــا ایــن
ویتامینهــا بــه طــور معنــيداري ســطح هموسيســتئين،
شــدت درد ميگــرن و ناتوانــی میگــرن را در ميگرنیهــا نســبت
بــه دارونمــا کاهــش میدهــد .هنگامــی کــه گــروه تحــت
درمــان بــا ویتامیــن توســط ژنوتیــپ طبقهبنــدی شــدند،
ناقلیــن آلــل  Cاز نــوع ( MTHFR (C677Tکاهــش بیشــتری
در ســطح هموسیســتئین ،شــدت درد میگــرن و درصــد بــاالی
ناتوانــی میگــرن در مقایســه بــا ژنوتیــپ  TTنشــان دادنــد .بــه
طــور مشــابه ،حاملهــای آلــل  Aاز نــوع (MTRR (A66G
میــزان بیشــتری از کاهــش ســطح هموسیســتئین ،شــدت
درد میگــرن و درصــد بــاالی ناتوانــی میگــرن در مقایســه بــا
ژنوتیــپ  GGرا نش�اـن دادن�دـ .ش�وـاهد ای�نـ مطالعـ�ه نشــان

ميدهــد کــه مکملیــاری بــا ويتامينهــای مــورد مطالعــه
در کاهــش ناتوانــی ميگــرن مؤثــر اســت و همچنيــن هریــک از
ژنهــای  MTHFRو  MTRRبــرای تأثیــر در درمــان میگــرن
مســتقل عمــل میکننــد ( .)2وقــوع میگــرن در پاســخ بــه
مکملهــای ویتامیــن بــا دوز پاییــن اســیدفولیک مــورد
بررســی قــرار گرفــت ( .)23ایــن مطالعــه یــک کارآزمایــی
بالینــی تصادفــی دوســو کــور کنترلشــده بــا دارونمــا بــود
کــه بــه مــدت  6مــاه بــا مکملیــاری روزانــه ویتامیــن حــاوی
 1میلیگــرم اســیدفولیک 25 ،میلیگــرم ویتامیــن  B6و 400
میکروگــرم ویتامیــن  ،B12بــر روی کاهــش هموسیســتئین و
وقــوع میگــرن در  300بیمــار زن مبتــا بــه میگــرن بــا اورا
صــورت گرفــت .نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه  1میلیگــرم
اســیدفولیک در ترکیــب بــا ویتامیــن  B6و  B12در کاهــش
عاليــم مرتبــط بــا میگــرن نســبت بــه دوز قبلــی  2میلیگــرم
اســیدفولیک در ترکیــب بــا  25میلیگــرم ویتامیــن  B6و 400
میکروگــرم ویتامیــن  B12دارای تأثیــر کمتــری اســت (.)23
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Cyclic guanosine monophosphate
Scavenger
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Tetrahydrobiopterin
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فوالت در ســامت انســان اهمیــت حیاتی دارد .اشــکال مختلف
فــوالت ماننــد دیهیدروفــوالت ،متیلفــوالت ،پلیگلوتامیــل
فــوالت و مونوگلوتامیــل فــوالت در مــواد غذایــی وجــود دارد.
نقــش مهــم فــوالت در حفاظــت از ســامت مغــز اســت.
چرخــة تتراهیدروبیوپتریــن ( 18)BH4نشــان میدهــد بیــن
فــوالت و انتقالدهندههــای عصبــی بهخصــوص ســروتونین
و دوپامیــن ارتبــاط نزدیکــی وجــود دارد BH4 .و فــوالت دارای
مکانیس��م مش��ابه بــرای عبـ�ور از س��د خون��ی -مغــزی هســتند.
فــوالت از سیســتم قلبــی عروقــی و سیســتم عصبــی در انســان
محافظــت میکنــد .همچنیــن ســطح هموسیســتئین را در
خــون تنظیــم میکنــد ( .)24از ســویی متابولیســم فــوالت
میتوانــد در پاتوفیزیولــوژی میگــرن نقــش داشــته باشــد
( .)30افزایــش ســطح هموسیســتئین پالســما و برخــی از
انــواع ژنهــای آنزیمهــای مرتبــط بــا متابولیســم فــوالت
ماننــد پلیمورفیســمهای ( MTHFR (C677Tبــا میگــرن
مرتبــط هســتند ( .)31متیــل تتراهیدروفــوالت ردوکتــاز نقــش
مهمــی در بيماريزايــي میگــرن و هیپرهموسیســتئینمی دارد.
فالووآنزیــم  5و  10متیــل تتراهیدروفــوالت ردوکتــاز ورود
فــوالت را بــه چرخــة تولیــد نوکلئوتیدهــا و تامیــن گروههــای
متیــل در طــی ســنتز متیونیــن تنظیــم میکنــد و دارای
تأثیــر عمــدهای بــر توزیــع فــوالت داخــل ســلولی میباشــد.
آنزیــم  MTHFRمتابولیــت  5و  10متیــل تتراهیدروفــوالت
را بــه  5متیــل تتراهیدروفــوالت احیــا میکنــد کــه دهنــدة
گــروه اتیــل بــه متابولیــت هموسیســتئین در حیــن تبدیــل آن
بــه متیونیــن اســت .هیپرهموسیســتئینمی ناشــی از بیوســنتز
غیرطبیعــی متیونیــن بــه دلیــل کمبــود فــوالت ،ویتامین B12
و ویتامیــن  B6اســت .فــوالت بــرای ســنتز متیونیــن مــورد
نیــاز اســت .کمبــود فــوالت در رژیــم غذایــی و یــا کاهــش
فعالیــت آنزیمــی  MTHFRمیتوانــد منجــر بــه افزایــش
ســطح هموسیســتئین در پالســمای خــون شــود .ایــن رابطــه
باعــث میشــود کــه هموسیســتئین بهعنــوان یــک واســطة
کلیــدی در متابولیســم واحدهــای تــک کربنــه بــه شــمار آیــد
و نقــش ویتامینهــای  Bرا در انتقــال یــک واحــد کربــن
و ارتبــاط آنهــا را بــا غلظــت کلــی هموسیســتئین آشــکار
میســازد ( .)3، 13در مطالعــهای کــه بــه بررســی ارتبــاط
بیــن هموسیســتئین و ژن آنزیمهــای وابســته بــه فــوالت در
میگــرن بــا اورا و بــدون اورا پرداختنــد ،نتایج مطالعه نشــان داد
کــه بیمــاران مبتــا بــه میگــرن بــا اورا ســطح هموسیســتئین
باالتــری دارنــد .آنهــا اثــر متقابــل میــان آنزیمهــای وابســته
بــه فــوالت ،جنســیت و ســطوح هموسیســتئین را مشــاهده
کردنــد کــه فنوتیــپ  MAرا پیشبینــی میکننــد .در ایــن
مطالعــه ،عوامــل ژنتیکــی ،تنهــا بخــش کوچکــی از واریانــس
بــرای ســطوح پالســمایی هموسیســتئین و بــرای پیشبینــی
فنوتیــپ  MAرا توضیــح دادنــد .تعییــن ســطوح  MTHFRو
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اســتفادة بیــش از حــد از  NSAIDهــا میتوانــد باعــث
زخــم معــدهشــود .آســیب معــده همچنیــن میتوانــد باعــث
کمبــود فاکتــور داخلــی و در نتیجــه کاهــش جــذب ویتامیــن
 B12گــردد ( .)25دیگــر علــت شــایع گاســتریت ،عفونــت
بــا هلیکوباکتــر پیلــوری اســت .هلیکوباکتــر پیلــوری ســبب
آســیب پیشــرونده بــه مخــاط معــده و ایجــاد بیماریهایــی
از جملــه زخــم معــده میگــردد ( .)26در مطالعــات نشــان
داده شــده اســت کــه پــس از ریش ـهکن کــردن هلیکوباکتــر
پیلــوری ،شــدت ،مــدت زمــان و فراوانــی حمــات میگرنــی
بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش مییابــد ( )27، 28کــه
ممکــن اســت علــت آن بهبــود کمبــود ویتامیــن  B12باشــد.
ویتامیــن  B12از افزایــش ســطح هموسیســتئین جلوگیــری
میکنــد .در واقــع ،ویتامیــن  B12بــا اســتفاده از آنزیــم
متیونیــن ســنتاز بــرای کنتــرل ســطح هموسیســتئین ،آن را
بــه متیونیــن تبدیــل میکنــد S .آدنوزیــل متیونیــن نیــز بــه
طــور همزمــان بــا تبدیــل هموسیســتئین توســط ویتامیــن
 B12بازیافــت میشــود S .آدنوزیــل متیونیــن بهعنــوان
اهداکننــدة گــروه متیــل شــناخته شــده اســت .برخــی از
انتقالدهندههــای عصبــی وابســته بــه آنزیمهــای متیــل
ترانســفراز بــرای ســنتز هســتند و ایــن آنزیمهــا وابســته بــه
گروههــای متیــل هســتند .بنابرایــن متابولیســم متیــل یکــی
دیگــر از نقشهــای کلیــدی ویتامیــن  B12در ســامت مغــز
اســت ( .)24عــاوه بــر ایــن ،هموسيســتئینمی ،بهعنــوان
نشــانگر قابــل اعتمــاد کمبــود ويتاميــن  B12محســوب
میشــود کــه در ميــان ايــن بيمــاران ،بهويــژه در ميگــرن بــا
اورا ،باالتــر اســت .پــس از جبــران ایــن کمبــود ،ویژگیهــای
میگــرن بــه طــور معنـیداری بهبــود مییابــد ( .)12از طــرف
دیگــر کمبــود کباالمیــن ميتوانــد بــا تغييــر ســطوح NO
منجــر بــه حمــات ميگرنــي شــود .نیتریــک اکســید ممکــن
اســت در شــروع فــاز اولیــة حمــات میگــرن نقــش داشــته
باشــد ( .)6اکســید نیتریــک در انتقــال درد ،حساســیت زیــاد
نســبت بــه درد ،درد مزمــن ،التهــاب ،حساســیت مرکــزی و
16
اغلــب مســیر وابســته بــه گوانوزینمونوفســفات ()cGMP
نقــش دارد ( .)12بــر اســاس ایــن فرضیــه ،ویتامیــن B12
بهعنــوان یــک روبنــده 17در برابــر  NOعمــل میکنــد و
نق��ش مهمیــ در پیش��گیری از بیمــاری میگ��رن دارد .در یــک
مطالعــة پایلــوت اثــرات پروفیالکتیــک هیدروکس ـیکوباالمین
بهعنــوان روبنــدة  NOپــس از مصــرف استنشــاقی در میگــرن
مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ایــن مطالعــه میانگیــن
دفعــات حملــه در کل جمعیــت مــورد مطالعــه کاهــش یافــت.
همچنیــن کاهــش در کل مــدت حمــات میگرنــی در مــاه،
تعــداد کل روزهــای میگــرن در مــاه و دوز دارو بــرای درمــان
حــاد در هــر مــاه نشــان داده شــد .بنابرایــن هیدروکســی
کوباالمیــن استنشــاقی ممکــن اســت اثــر پروفیالکتیــک بــر
میگــرن داشــته باشــد (.)29

اسید فولیک

مقاله مروري

بيمــاران بــه حــد نرمــال رســيد .تغییــرات قاب ـل توجهــی در
مقــدار هموسیســتئین در پیگیــری در طــول درمان ایجاد شــد.
در مقابــل ،تفــاوت آمــاری معن ـیداری بیــن کاهــش حمــات
میگرنــی در مقایســه بــا ســطح پالســمایی هموسیســتئین در
ابتــدا و پایــان درمــان ،کاهــش هموسیســتئین پالســما در طــی
درمــان و ژنوتیــپ بیمــار وجــود نداشــت (.)30
ویتامین B6

ویتامین B1

کمبــود ویتامیــن  B1بــه طــور جــدی بــر سیســتم عصبــی،
گــوارش و قلــب تأثیــر میگــذارد .مغــز نیازمندتریــن ارگان
وابســته بــه انــرژی اســت و در نتیجــه بهشــدت در هنــگام
Total food folate
Gamma-aminobutyric acid
21
Headache diary result
19
20

125
125
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ویتامیــن  B6در تولیــد گلبــول قرمــز ،متابولیســم کربوهیدرات،
سـمزدایی از کبــد ،ســامت مغــز و سیســتم عصبی نقــش دارد.
ایــن ویتامیــن همچنیــن در تولیــد مولکولهــای پیامرســان در
مغــز و سیســتم عصبــی ،بهعنــوان انتقالدهنــدة عصبــی نقــش
دارد .دوپامیــن GABA20 ،و ســروتونین ،انتقالدهندههــای
کلیــدی هســتند کــه بیوســنتز آنهــا وابســته بــه ویتامیــن B6
اســت .ایــن ویتامیــن باعــث بهبــود عملکــرد عــروق میشــود
کــه بــا حمــات میگرنــی مرتبــط اســت ( .)24مکانیســم دقیــق
اثــرات پیریدوکســین بــر میگــرن مشــخص نشــده اســت.
مکمــل پیریدوکســین ممکــن اســت از طریــق کاهــش غلظــت
ســرمی هموسیســتئین باعــث بهبــود عاليــم میگرنــی شــود.
صادقــی و همــکاران مطالعــهای را بــا هــدف ارزیابــی اثــرات
مکمــل پیریدوکســین بــر شــدت ،فراوانــی و مــدت حمــات
میگــرن و همچنیــن نتایــج روزانــة ســردرد ( 21)HDRبــه انجــام
رســاندند .ایــن کارآزمایــی بالینــی تصادفــی دوســو کــور بــر
روی  66بیمــار مبتــا بــه میگــرن بــا اورا انجــام شــد .مکمــل
پیریدوکســین در ایــن افــراد موجــب کاهــش شــدت ســردرد،
مــدت زمــان حملــه و  HDRدر مقایســه بــا دارونمــا شــد ،امــا
فرکانــس حمــات میگرنــی را کاهــش نــداد ( .)19از ســویی
اســتروژن در بســیاری از فرایندهــای فیزیولوژیکــی ،از جملــه
محافظــت از اعصــاب و نیــز در تنظیــم عصــب تریژمینــال
نقــش دارد ( .)37عــاوه بــر ایــن ،از آنجــا کــه میگــرن بــه
طــور عمــده زنــان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،اعتقــاد
بــر ایــن اســت کــه نوســانات ســطوح اســتروژن کــه توســط
پلیمورفیســم گیرنــدة اســتروژن  1کنتــرل میشــوند ،در
میگــرن نقــش مهمــی دارند .حمــات ســردرد معمــوالً در دورة
قاعدگــی هنــگام کاهــش ســطح اســتروژن اتفــاق میافتــد.
افزایــش غلظــت فــرم فعــال ویتامیــن  B6در ســلول میتوانــد
منجــر بــه کاهــش قابــل توجهــی در پاس ـخهای رونویســی ژن
در هنــگام اتصــال اســتروژن بــه گيرنــدة اســتروژن شــود .بــا
تنظیــم بیــان ژن تحریــک شــده توســط اســتروژن بــه ایــن
طریــق ،ویتامیــن  B6میتوانــد اثــرات بیولوژیکــی اســتروژن را
کاهــش دهــد (.)38، 39
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ســطوح هموسیســتئین ممکــن اســت بــرای شناســایی بیماران
بــا خطــر بــاالی  MAمفیــد باشــد ( .)31ســطح هموسیســتئین
بــا ریســک ترومبــوز ارتبــاط دارد و ممکن اســت ســبب آســیب
اندوتلیــال و افزایــش خطــر بیماریهــای قلبــی عروقــی
شــود ( .)31در میگــرن تغییراتــی در پارانشــیم مغــز وجــود
دارد کــه ممکــن اســت ماهیــت ایســکمیک داشــته باشــد و
داشــتن رژیــم غذایــی مناســب و تامیــن کافــی ویتامینهــا
احتمــاالً میتوانــد بــه کاهــش آســیب احتمالــی اندوتلیــال
عــروق مغــزی کمــک کنــد ( Cider .)31و همــکاران در ســال
 2011مطالعــهای را بــا هــدف تعییــن اینکــه آیــا ژنوتیــپ
( MTHFR (C677Tپاســخ بــه مکمــل اســیدفولیک را در طــول
مکملیــاری و س ـ ه مــاه بعــد از قطــع آن تغییــر میدهــد یــا
خیــر ،بــه انجــام رســاندند .غلظــت هموسیســتئین و غلظــت
فــوالت پالســما و گلبــول قرمــز بــا ژنوتيــپ  MTHFRدر
طــول مکملیــاری ،بــدون در نظــر گرفتــن دوز اســيدفوليك
مرتبــط بودنــد MTHFR TT .بــا غلظــت پاییــن فــوالت همــراه
بــود .در ایــن مطالعــه محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
ژنوتيــپ  MTHFRيكــي از پيشبينيكنندههــاي مســتقل
غلظــت هموسيســتئين پالســمايي و فــوالت گلبــول قرمــز و
پالســما اســت و ارتبــاط معنــيداري بــا دوز اســيدفوليك در
طــول مكملیــاری نــدارد ( .)32بــه نظ��ر میرس�دـ ژنهــای
 MTHFR C677Tو  A1298Cبــا افزایــش خطــر ابتــا بــه
میگــرن مرتبــط هســتند ( .)33پلیمورفیســم  C677Tو
 A1298Cژن  MTHFRبــا کاهــش فعالیــت آنزیــم و افزایــش
ســطح پالســمایی هموسیســتئین مرتبــط اســت ( .)30در
ایــن راســتا  Scherو همــکاران ارتبــاط بیــن پلیمورفیســم
 MTHFR C677Tو هیپرهموسیســتئینمی را بــا افزایــش خطر
ابتــا بــه میگــرن در اثــر اختــال متابولیســم هموسیســتئین
و فــوالت گــزارش کردنــد ( .)34در بررســی دیگــری رابطــة
میــزان دریافــت فــوالت از رژیــم غذایــی در فــرم اســیدفولیک
و کل ف��والت موادغذای��ی ( 19)TFFو فراوانــی ،شــدت و ناتوانــی
میگــرن ،ارتبــاط معکوســی بیــن مصــرف معــادل فــوالت
رژیمــی و فراوانــی میگــرن مشــاهده شــد .همچنیــن نشــان
داده شــد در افــراد بــا ژنوتیــپ  CCبـ�رای نـ�وع MTHFR
 ،C677Tفراوانــی میگــرن بــه طــور قابــل توجهــی بــا مصــرف
اســیدفولیک ارتبــاط دارد .بنابرایــن ممکــن اســت مصــرف
فــوالت بــه شــکل اســیدفولیک بــر تعــداد حمــات ســردرد
میگرنــی مؤثــر باشــد ( .)35اگرچ�هـ در مطالع��ة عســگری و
همــکاران کــه اثــرات مکمــل اســیدفولیک و پیریدوکســین بــر
ویژگیهــای حمــات میگرنــی در بیمــاران مبتــا بــه میگــرن
بــا اورا را مــورد بررســی قــرار دادنــد ،اســیدفولیک منجــر بــه
ایجــاد تغییــر معنـیدار در ویژگیهــای ســردرد میگرنــی نشــد
( .)36در بررســی دیگــری 16 ،کــودک مبتــا بــه میگــرن،
هیپرهموسیســتئینمی و پلیمورفیســم  ،MTHFRتوســط
اســیدفولیک مکملیــاری شــدند و کاهــش حمــات میگرنــی
در آنهـ�ا حاصـ�ل شـ�د .سـ�طح پالسـ�مايی هموسیسـ�تئین در
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نتیجهگیری
نمــودار  1ویژگیهــای ســردرد میگرنــی و اثــرات مصــرف
ویتامینهــای  B1 ،B6 ،B12و اســیدفولیک را بــر متغیرهــای:
مــدت ســردرد ،ســطح هموسیســتئین ،شــدت درد ،ناتوانــی
ناشــی از میگــرن و فراوانــی حمــات را بــه تصویــر کشــانده
اســت 3 .مطالعــه بــه بررســی اثــر ویتامینهــای ،B12 ،B6
 ،)2، 14، 23( B9یــک مطالعــه بــه آنالیــز اثــر ویتامیــن B12
( ،)29دو مطالعــه بــه بررســی اثــر دریافــت فــوالت رژیمــی
و مکمــل اســیدفولیک ( ،)30، 35یــک مطالعــه بــه ارزیابــی
اثــر مکمــل ویتامیــن  B6و اســیدفولیک ( ،)36یــک مطالعــه
بــه بررســی اثــر دریافــت ویتامیــن  )19( B6و یــک مطالعــه
نیــز بــه ارزیابــی اثــر ویتامیــن  )21( B1پرداختهانــد .در
گزارشــات ارائــه شــده 6 ،مطالعــه تغییــرات معنــیداری از
اثــر ویتامینهــای گــروه  Bبــر کاهــش فراوانــی حمــات (36
 2 ،)14، 21، 29، 30، 35،مطالعــه بهبــود در ناتوانــی ناشــی
از میگــرن ( 4 ،)2، 14مطالعــه کاهــش معنــیدار در شــدت
درد ( 3 ،)2، 14، 19، 36مطالعــه تغییــر معنـیدار در کاهــش
هموسیســتئین ( )2، 14، 30و  2مطالعــه کاهــش معنـیدار در
مــدت ســردرد ( )19، 29را نشــان دادهانــد (جــدول  1و .)2
بــر اســاس یافتههــای فــوق بــه نظــر میرســد برخــی از
ویتامینهــای گــروه  Bبهعنــوان بخــش مهمــی از رژیــم
غذایــی بــر روی عاليــم میگــرن اثرگذارنــد .ویتامینهــای گــروه
 Bمیتواننــد بــه جلوگیــری یــا درمــان میگــرن کمــک کننــد.
در برخــی از مطالعــات نظیــر مطالعــة  Menonو همــکاران ()23
علــت عــدم تأثیــر ویتامیــن بــر ویژگیهــای ســردرد میگرنــی
بــه دوز پاییــن اســیدفولیک نســبت بــه مطالعــات دیگــر نســبت
داده شـ�ده اس��ت (جــدول  .)1عــاوه بــر ایــن عــدم بهبــود
ســردرد میگرنــی در برخــی از مطالعــات میتوانــد بــه دلیــل
تأثیــر پلیمورفیســمهای ژنــی در واکنــش بــه درمــان بــا
ویتامیــن باشــد .یکــی از محدودیتهــا در مطالعــات مختلــف
عــدم تعییــن ســطح ســرمی ویتامینهــای گــروه  Bو همچنیــن
شــاخصهایی ماننــد هموسیســتئین ســرمی اســت و نرمــال
بــودن ایــن شــاخصها ممکــن اســت در عــدم نتیجهگیــری
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کمبــود ویتامیــن  B1آســیب میبینــد .بیماریهــای
پارکینســون ،آلزایمــر و بیماریهــای عصبــی مرتبــط بــا
الــکل نیــز بــا کمبــود ویتامیــن  B1مرتبــط هســتند .گســترش
ســاختار و یکپارچگــی ســلولهای مغــزی بــه ویتامیــن B1
وابســته اســت .عــاوه بــر ایــن ،تیامیــن نقــش مهمــی در
ســامت ســلولهای عصبــی دارد .ایــن ویتامیــن در پيشــگيری
از تخریــب ســلولهای عصبــی نقــش دارد و کمبــود آن باعــث
آپوپتــوز و نقــص ســلولی میشــود ( .)40، 41عملکــرد تیامیــن
تنهــا بــه نقــش کوآنزیمــی محــدود نمیشــود ،بلکــه نقــش غیر
کوآنزیمــی آن ،مخصوصـاً در محافظــت از اعصــاب و ســپس در
بیماریهــای تحليــل برنــدة عصبــي ،22شــناخته شــده اســت.
تعــداد زیــادی از مطالعــات اثــرات تیامیــن و مشــتقات آن را در
تنظیــم رونــد درد نشــان دادهانــد .در ایــن مطالعــات درمــان بــا
تیامیــن باعــث بهبــود و تســکین درد شــد .همچنیــن مطالعــات
از نقــش غیــر کوآنزیمــی تیامیــن نیــز حمایــت کــرده اســت
( .)41افــراد مبتــا بــه میگــرن تیامیــن کمتــری نســبت بــه
افــراد ســالم از طریــق رژیــم غذایــی دریافــت میکننــد و ایــن
میتوانــد ارتبــاط بیــن ســردرد میگرنــی و وضعیــت تیامیــن
را توصیــف کنــد .تهــوع ،اســتفراغ و بیاشــتهایی ممکــن
اســت در مصــرف پاییــن تیامیــن در میــان بیمــاران مبتــا
بــه ســردرد میگرنــی نقــش داشــته باشــند ( .)1بــا توجــه بــه
مطالعــات قبلــی ،مکمــل تیامیــن ممکــن اســت منجر بــه بهبود
ســردرد میگرنــی شــود ،امــا مکانیســم دقیــق کمبــود تیامیــن
در بيماريزايــي میگــرن بــه وضــوح شــناخته نشــده اســت (.)21
یکــی از فرضیههــای مرتبــط بــا میگــرن و تیامیــن ،نظریــة
اختــال عملکــرد میتوکنــدری اســت .تیامیــن ،بهعنــوان یــک
کوآنزیــم مهــم تولیــد انــرژی در متابولیســم میتوکندریایــی
ممکــن اســت بــا بیمــاری میگــرن مرتبــط باشــد .اختــال در
عملکــرد میتوکنــدری کــه منجــر بــه اختــال در متابولیســم
اکســیژن میشــود ممکــن اســت بــا بيماريزايــي میگــرن
مرتبــط باشــد ( Prakash .)42و همــکاران در مطالعــهای بــه
بررســی اثــر تياميــن وريــدی بــر ميگــرن مزمــن پرداختنــد.
آنهــا دو زن مبتــا بــه میگــرن مزمــن را گــزارش کردنــد.
هــر دو بیمــار ســطح تیامیــن خونــی کمــی داشــتند .در ایــن
مطالعــه ،مکمــل تیامیــن داخــل وریــدی منجــر بــه بهبــود
ســردرد در هــر دو مــورد شــد ،تعــداد حمــات ســردرد شــدید
نیــز کاهــش یافــت (.)21

اطالعــات مکملهــای غذایــی و یافتههــای مطالعــات بــه
طــور خالصــه در جــدول  1و  2آمــده اســت.
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نظــر میرســد ایــن مکملهــا میتواننــد بــا کمــک درمــان
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.در بیماــران مبت�لا ب��ه میگــرن مؤثــر واقــع شــوند

، بــا ایــن حــال.تحقیــق نقــش مهمــی داشــته باشــد
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