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Reduction in perceived stress as a migraine trigger: Testing the 

"let-down headache" hypothesis 

 لشقيقة: اختبار فرضيّة "صداع التناقص"لكعامل مثير  الملحوظ اإلجهاد النفسي انخفاض

)  أو تناقص اإلجهاد النفسي  الملحوظالملحوظ  النفسي   اختبار ما إذا كان مستوى اإلجهاد الغاية:

 .الشقيقة ند الناس الذين يعانون منع)الشقيقة( ترتبط مع بداية نوبات الصداع النصفي ي " (التناقص"

( لعالج tertiary center) يمن مركز ثالث الشقيقةالذين يعانون من  المرضى تم دعوة طريقة البحث:

نت نوبات يومية بيانات  لمشاركينأدخل ا .أشهر 3لمد ة  لكترونيةإ, إلى المشاركة في دراسة الشقيقة تضم 

: النفسي   اإلجهادتم استخدام مقياسين لقياس معد ل  .وغيرها من البيانات النفسي   معدالت اإلجهادو الشقيقة

. اإلجهادتقدير المريض نفسه لمعد ل ( 2و  الملحوظ النفسي   اإلجهاد( 1 -logitتم استخدام ) النفسي 

normal,) ( والتأثيرات العشوائي ةrandom-effects)  نسبة األرجحيةلقياس (odds ratio )

. مستوى اإلجهاد على بناء   على عدة أطر زمنية حتماالت حدوث الصداع النصفيال  النفسي 

( مشاركا  سنة 83.4متوس ط األعمار ) 11دراسة, أكمل لدرجوا باالذين أ 22ـ مشاركين المن ال النتائج:

لته  33كثر من ألبيانات ال نت  .إدخاال   2311يوما  بما محص  نوبات  5)متوس ط  شقيقة ةنوب 113تضم 

. لكن  تناقص  اإلجهادلم يرتبط معد ل لكل شخص(.  النفسي  بشكل عام بحدوث نوبة الصداع النصفي 

 6ـ في فترة ال الصداع النصفي  ارتبط بزيادة في بدء حدوث من يوم إلى اليوم الذي يليه  اإلجهاد النفسي  

بين  في اإلجهاد النفسي  الملحوظ ساعة التالية. تراوحت نسبة األرجحي ة 14 ـساعة و ال 12 ـالساعات و

1.5-1.1 (p <0.05 لكل المتغي رات) بغض  النظر عن  الشقيقة تناقص اإلجهاد النفسي  ببداية. ارتبط

معد ل اإلجهاد النفسي  في جميع النقاط الزمني ة. كانت النتائج مماثلة عند استخدام تقدير المريض نفسه 

. اإلجهادلمعد ل   النفسي 

من يوم إلى آخر يرتبط مع الصداع النصفي بداية من اليوم التالي.  النفسي   اإلجهاد تناقص :الستنتاجاتا 
ا يخلق فرصة للت دخ هجوم الصداع النصفيلقد يكون عالمة وشيكة  النفسي   اإلجهاد تناقص  التمم 
 الوقائي ة 

 

Objective: To test whether level of perceived stress and reductions in levels of perceived stress (i.e., 

“let-down”) are associated with the onset of migraine attacks in persons with migraine.  

Methods: Patients with migraine from a tertiary headache center were invited to participate in a 3-

month electronic diary study. Participants entered data daily regarding migraine attack experience, 

subjective stress ratings, and other data. Stress was assessed using 2 measures: the Perceived Stress 

Scale and the Self-Reported Stress Scale. Logit-normal, random-effects models were used to estimate 

the odds ratio for migraine occurrence as a function of level of stress over several time frames.  

Results: Of 22 enrolled participants, 17 (median age 43.8 years) completed >30 days of diaries, 

yielding 2,011 diary entries including 110 eligible migraine attacks (median 5 attacks per person). 

Level of stress was not generally associated with migraine occurrence. However, decline in stress from 

one evening diary to the next was associated with increased migraine onset over the subsequent 6, 12, 
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and 18 hours, with odds ratios ranging from 1.5 to 1.9 (all p values < 0.05) for the Perceived Stress 

Scale. Decline in stress was associated with migraine onset after controlling for level of stress for all 

time points. Findings were similar using the Self-Reported Stress Scale.  

Conclusions: Reduction in stress from one day to the next is associated with migraine onset the next 

day. Decline in stress may be a marker for an impending migraine attack and may create opportunities 

for preemptive pharmacologic or behavioral interventions.  
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