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REZUMAT
Cefaleea are o prevalen¡å mai mare la femei (91%) comparativ cu sexul masculin (69%). Evenimentele neuroendocrine legate de
stadiile reproductive cât ¿i interven¡iile hormonale, cum ar fi contracep¡ia oralå ¿i terapia de substitu¡ie hormonalå, pot cauza o
modificare profundå în profilul clinic al migrenei.
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ABSTRACT
Women have a higher prevalence of headache than man (91% and 69%, respectively). Neuroendocrine events linked to reproductive
stages and hormonal interventions, such as oral contraception and replacement therapy can cause a deep change in the clinical
pattern of migraine.
Key words: Menstrual migraine; pregnancy; hormone replacement therapy; menopause

REFERATE GENERALE

Literatura medicalå a legat sexul feminin de mi-
grenå, nu numai datoritå predominan¡ei acestei afec¡iuni
la femei de la pubertate pânå la menopauzå, dar ¿i
datoritå faptului cå atât evenimentele neuroendocrine
legate de stadiile reproductive cât ¿i interven¡iile hor-
monale, cum ar fi contracep¡ia oralå ¿i terapia de sub-
stitu¡ie hormonalå, pot cauza o modificare profundå în
profilul clinic al migrenei.

Cefaleea are o prevalen¡å mai mare la femei (91%)
comparativ cu sexul masculin (69%).

Studiile de prevalen¡å a migrenei sugereazå cå 17%
dintre femei sunt afectate comparativ cu 6% dintre
bårba¡i, iar cre¿terea semnificativå în inciden¡a migre-
nei la femei începe de la vârsta de 10-12 ani, când apar
evenimentele tipice pentru pubertate.

Cea de a II-a Clasificare Interna¡ionalå a Cefaleelor
recunoa¿te ca entitå¡i în cadrul cefaleelor primare:
• migrena menstrualå purå (pure menstrual migrai-

ne) – definitå ca:
– atacuri de cafelee care îndeplinesc criteriile de

Migrenå fårå aurå
– atacurile survin exclusiv în zilele 1 ± 2 (zilele –

2 la +3) de menstrua¡ie la cel pu¡in 2 din 3 cicluri
menstruale ¿i în nici un alt moment al ciclului
menstrual

• migrena legatå de menstrå (mentrually-related
migraine) – definitå ca:
– atacuri de cafelee care îndeplinesc criteriile de

Migrenå fårå aurå
– atacurile survin în zilele 1 ± 2 (zilele –2 la +3)

de menstrua¡ie la cel pu¡in 2 din 3 cicluri

menstruale ¿i adi¡ional în alte moment al ciclului
menstrual.

Pânå la 69% dintre femeile migrenoase raporteazå
apari¡ia migrenei legate de menstrå, dar numai la
5-8% dintre femei apare migrena menstrualå purå.
Existå ¿i raportåri anecdotice de „migrenå ovulatorie“
la care apare exacerbarea cefaleei asociatå cu ovula¡ia.

Prevalen¡a migrenei menstruale este foarte varia-
bilå datoritå lipsei criteriilor unice de defini¡ie. Aceasta
se datoreazå faptului cå legåtura dintre ciclul men-
strual ¿i migrenå nu este limitatå la menstrua¡ie, iar
mecanismele probabile care declan¿eazå cefaleele
legate de profilul hormonal sunt variabile în func¡ie
de complexitatea controlului neuroendocrin al func¡iei
reproductive. În plus, prezen¡a afec¡iunilor legate de
menstrå, cum ar fi afec¡iunea disforicå de fazå lutealå
tardivå ¿i dismenoreea, complicå în plus tabloul clinic.

Existå o importantå comorbiditate între migrena
¿i sindromul premenstrual, ceea ce determinå apari¡ia
unui tablou clinic heterogen. Nappi RE considerå cå
principalele simptome premenstruale legate de migrenå
sunt: modificårile de comportament, tulburårile de
concentrare, oscila¡iile dispozi¡iei, depresia, anxie-
tatea, starea de veghe, durerea, simptome neurovege-
tative, reten¡ia hidrosalinå.

Atacurile de migrenå menstrualå sunt similare cu
cele de migrenå fårå aurå, dar au tendin¡a de a dura
mai mult ¿i de a fi mai rezistente la tratament, compa-
rativ cu atacurile non-menstruale.

Mul¡i clinicieni au impresia cå atacurile de migrenå
legate de menstrå sunt mai severe, dureazå mai mult
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¿i sunt refractare atât la tratamentul acut cât ¿i la cel
profilactic. Recent s-a confirmat faptul cå atacurile
perimenstruale din cadrul migrenei legatå de menstrå
sunt mai lungi ¿i mai pu¡in responsive la tratamentul
acut comparativ cu atacurile nonmenstruale.

Dupå ce a colectat datele din jurnalele a 155 femei
cu un total de 693 cicluri menstruale, într-un studiu
publicat în 2004 EA MacGregor raporteazå prevalen¡a
migrenei în fiecare zi a ciclului menstrual ¿i comparativ
cu alte momente ale ciclului menstrual a observat cå:
• migrena are un risc de 1,7 ori mai mare de apari¡ie

în timpul primelor 2 zile înainte de mentrua¡ie ¿i
un risc de 2,1 ori mai mare de a fi severå în aceastå
perioadå

• migrena are un risc de 2,5 ori mai mare de apari¡ie
în timpul primelor 3 zile de mentrua¡ie ¿i un risc
de 3,4 ori mai mare de a fi severå în aceastå
perioadå.
Severitatea migrenei precipitatå de menstrå poate

ajunge pânå la status migrenos menstrual caracterizat
printr-o cefalee severå, persistentå care dureazå pentru
mai mult de 72 ore, asociatå frecvent cu grea¡å ¿i vomå
intratabile, cu råspuns slab la analgezice.

Observa¡ia cå este necesarå o perioadå de câteva
zile de de expunere la niveluri crescute de estrogen
înainte ca scåderea abruptå a nivelului de estrogen så
determine apari¡ia migrenei – explicå foarte bine a¿a-
zisa migrenå menstrualå adevåratå, dar nu oferå
explica¡ia de ce femeile sunt susceptibile så dezvolte
migrenå în toatå perioada ciclului menstrual, pre-,
post-menstrual ¿i la momentul ovula¡iei.

În ceea ce prive¿te migrena ¿i sarcina, un studiu
prospectiv recent a aråtat cå migrena se amelioreazå
în 46,8 % din cazuri în primul trimestru, în 83,0% în
timpul celui de al 2-lea ¿i în 87,2% în timpul celui de
al treilea; prezentând o remisiune completå în 10,66%
dintre cazuri în primul trimestru, în 53,2% în cel de
al 2-lea trimestru ¿i respectiv în 78,7% dintre femei în
cel de al treilea trimestru.

Migrena a reapårut în timpul primei såptåmâni dupå
na¿tere la 34,0% dintre femei ¿i la 55,3% din cazuri
în prima lunå postpartum.

Au fost identifica¡i anumi¡i factori de risc lega¡i
de lipsa de îmbunåtå¡ire a migrenei în timpul sarcinii
cum ar fi:
• prezen¡a migrenei menstruale înainte de sarcinå,
• hiperemeza în cel de al 2-lea trimestru de sarcinå ¿i
• cursul patologic al sarcinii.

Alimenta¡ia artificialå a noului nåscut a fost asociatå
cu recuren¡a precoce a migrenei în puerperium.

Cea de a 2-a Clasificare Interna¡ionalå a Cefaleelor
codificå faptul cå migrena sau alte cefalee pot cre¿te
ca frecven¡å sau pot apårea de novo în timpul folosirii
regulate a hormonilor exogeni, utiliza¡i în mod tipic

pentru contracep¡ie sau pentru terapie de substitu¡ie
hormonalå.

În cadrul cefaleelor atribuite (secundare) o catego-
rie o reprezintå cefaleele atribuite utilizårii unei sub-
stan¡e exogene sau sevrajului acesteia în care sunt
descrise:
1. Cefaleea induså de folosirea acutå sau expunerea

la substan¡e
2. Cefaleea de abuz medicamentos
3. Cefaleea ca efect advers atribuitå medica¡iei

cronice – o formå particularå a acesteia fiind cefa-
leea induså de hormoni exogeni, cu urmåtoarele
criterii de diagnostic:
A. Cefaleea sau migrena corespunde criteriilor C

¿i D
B. Folosirea regulatå a hormonilor exogeni
C. Cefaleea sau migrena s-a dezvoltat ori s-a agra-

vat semnificativ în 3 luni de la începutul admi-
nistrårii de hormoni exogeni

D. Cefaleea se remite ori revine la modelul prece-
dent în 3 luni dupå excluderea hormonilor
exogeni

4. Cefaleea de sevraj – o formå particularå a acesteia
fiind cefaleea de sevraj la estrogeni, cu urmåtoarele
criterii de diagnostic:
A. Cefaleea sau migrena care corespunde criteriilor

C ¿i D
B. Utilizarea zilnicå a estrogenilor pentru  3

såptåmâni care este întreruptå
C. Cefaleea sau migrena apare în primele 5 zile

dupå ultima utilizare a estrogenilor
D. Cefaleea sau migrena se remite în 3 zile
Sunt raportate rezultate contradictorii privind folo-

sirea preparatelor hormonale ¿i migrena în func¡ie de
tipul de clinicå care culege datele (centre de cefalee
sau clinici de ginecologie) ¿i în func¡ie de multitudinea
de combina¡ii farmacologice folosite, a proprietå¡ilor
lor biochimice, a dozelor ¿i a cåilor de administrare.

Într-o clinicå de ginecologie cefaleea este cel mai
fecvent efect advers al contraceptivelor orale, dar
numai studii din clinicile de neurologie sau din clinicile
specializate de cefalee pot documenta în mod clar o
cre¿tere a inciden¡ei ¿i severitå¡ii migrenei la femeile
care folosesc contraceptivele orale ¿i sunt diagnos-
ticate ca migrenoase.

În mod particular, apare o tendin¡å de cre¿tere a
inciden¡ei atacurilor migrenoase în timpul perioadei
fårå medica¡ie (drug free) a ciclului menstrual, dar ¿i
hormonii pot contribui la apari¡ia simptomatologiei
neurologice.

MacGregor descrie asocierea între scåderea abruptå
a nivelului plasmatic de estrogen ¿i apari¡ia atacurilor
de migrenå fårå aurå, dar ¿i asocierea între nivelurile
înalte estrogenice ¿i apari¡ia migrenei cu aurå.
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Sunt încå necunoscute mecanismele prin care
manipularea steroizilor gonadali influen¡eazå migrena,
dar scåderea abruptå a nivelului plasmatic de estrogeni
înainte de menstrua¡ie este un factor critic bine cunos-
cut care explicå de ce de ce femeile suferå în special
în såptåmâna fårå medica¡ie contraceptivå.

Cefalee legate de scåderea nivelului de estrogen
pot fi concomitente cu alte atacuri de cefalee în perioa-
da în care femeia î¿i administreazå contraceptivul,
sus¡inând ipoteza cå strategiile de tratament trebuie
så aibå ca obiectiv nu numai prevenirea scåderii nive-
lului plasmatic de estrogeni la momentul menstrua¡iei,
dar ¿i prevenirea fluctua¡iilor importante ale nivelu-
rilor de estrogen endogen de-a lungul întregului ciclu
menstrual.

Pe de altå parte, atunci când se prescrie un contra-
ceptiv sau altå suplimentare hormonalå, trebuie avutå
în vedere no¡iunea cå folosirea contraceptivelor orale
¿i migrena pot interac¡iona determinând predispozi¡ia
femeii tinere la apari¡ia accidentelor vasculare ische-
mice. Trebuie aleaså cea mai joaså dozå eficientå de
strogeni sintetici ¿i trebuie oprit tratamentul dacå
migrena î¿i schimbå caracterele din migrenå fårå aurå
devenind migrenå cu aurå.

Mai multe studii epidemiologice popula¡ionale au
constatat un vârf al prevalen¡ei migrenei în decada de
40-50 ani ¿i o scådere abruptå dupå aceastå vârstå.
Menopauza contribuie la ameliorarea migrenei, dar
poate avea o influen¡å negativå asupra evolu¡iei
cefaleei de tip tensional.

Într-adevår, s-a raportat folosirea mai mare a prepa-
ratelor antimigrenoase la cele care folosesc estrogeni
(users) comparativ cu femeile care nu folosesc estro-
geni (non-users) ¿i de asemenea într-un studiu trans-
versal recent s-a observat cå terapia de substitu¡ie
hormonalå folositå actual a fost asociatå cu rate mai
înalte de cefalee migrenoaså comparativ cu lotul care

nu a folosit terapia de substitu¡ie. Foarte pu¡ine studii
prospective sunt disponibile privind folosirea terapiei
de substitu¡ie hormonalå la pacientele cu cefalee în
timpul menopauzei.

Terapia de substitu¡ie hormonalå conven¡ionalå
cu estrogeni ¿i progesteron (EPT) administratå la fe-
meile postmenopauzå într-un regim continuu secven-
¡ial afecteazå semnificativ cursul migrenei, dar nu ¿i
pe cel al cefaleei de tip tensional episodicå.

Într-adevår, folosirea oralå a estrogenilor conjuga¡i
(0,625 mg/zi) plus progestin medroxy-progesteron
acetat (MAP 10 mg/zi pentru 14 zile) exercitå un efect
negativ asupra frecven¡ei atacurilor, a numårului de
zile de cefalee ¿i asupra consumului de analgezice, în
timp ce parametrii migrenei råmân stabili la pacientele
tratate cu estradiol transdermal (50 mcg) plus MAP.

În plus, diferitele fome orale de terapie de substitu¡ie
hormonalå conven¡ionalå cu estrogeni ¿i progesteron
(EPT) înråutå¡esc semnificativ zilele cu migrenå ¿i
consumul de analgezice, dar EPT a fost mai pu¡in
invazivå când a fost administratå într-un regim conti-
nuu combinat pentru a evita fluctua¡iile hormonale ¿i
sângerårile a¿teptate.

Foarte recent, tibolone, un steroid tisular selectiv,
cu proprietå¡i estrogenice, progesteronice ¿i andro-
genice, care reprezintå o ob¡iune pentru terapia hormo-
nalå pentru ameliorarea simptomelor de climateriu, fårå
så stimuleze ¡esutul endometrial – prezintå unele bene-
ficii în tratamentul cefaleei primare din timpul meno-
pauzei, reducând semnificativ numårul de ore în care
intensitatea durerii împiedicå efectuarea activitå¡ilor
zilnice ¿i reducând numårul de analgezice consumate.

Având în vedere cele expuse, decizia de admi-
nistrare a terapiei hormonale la femeile migrenoase
necesitå o evaluare atentå în ceea ce prive¿te calea de
administrare, schema de tratament, doza ¿i natura bio-
chimicå a componentelor hormonale.
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