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קבמקום שהוא קיים ניתן בבצבע ירו EBM דירוג ה  

  

תהסיבה לכתיבת ההמלצו  

 

מיגרנה הינה תופעה שכיחה ונחשבת כהפרעה שפירה. עם זאת, מידע מצטבר מהשנים האחרונות מצביע על 

קשר מבוסס בין מיגרנה עם אורה ושבץ מוח. מידע זה מביא לשינוי בגישה למיגרנה עם אורה ובהתאם, 

כות כיצד להתייחס לחולים הסובלים ממיגרנה עם אורה וחשופים לגורמי סיכון וסקולריים אחריםנדרשת היער . 

 

ההמלצות להלן תעסוקנה בגישה לנשים הסובלות ממיגרנה ונוטלות טיפול הורמונלי למניעת הריון שמהווה 

 .כשלעצמו גורם סיכון לשבץ מוח

ירקע מדע  

 

(. מיגרנה היא צורה של כאב 1מהגברים ) 6-12%מהנשים ו  15-18%-מיגרנה הינה תופעה שכיחה המופיעה ב

מחולי מיגרנה אינם מסוגלים לתפקד  30%ראש חזק הגורם לסבל רב והשפעה ניכרת על איכות החיים, כש 

( שהיא הפרעה נוירולוגית 1מכלל חולי המיגרנה סובלים ממיגרנה עם אורה ) 20-30%-בעת ההתקף. כ

פיזיולוגית נוצרת בעת -(. מבחינה פתו2דקות לפני תחילת הכאב ) 20-30כ מוקדית המתרחשת על פי רוב 

התקף מיגרנה דלקת נוירוגנית סביב כלי הדם במוח עם הפרשת נוירופפטידים דלקתיים מסיומות העצב 

3הטריגמינלי והתפתחות דלקת מוקדית סביב דופן כלי הדם במוח ) ). 

 

-4נה עם אורה, מהווה גורם סיכון אפשרי להופעת שבץ מוח )בשנים האחרונות מסתמן שמיגרנה, ובעיקר מיגר

מחקרים על הקשר בין מיגרנה ושבץ מוח נמצא שלחולים הסובלים ממיגרנה קיים  14אנליזה של -(. במטה15

95%; 2.16סיכון מוגבר לשבץ מוח )סיכון יחסי מאוגד   CI 1.89-2.48).  הסיכון היה מוגבר גם במי שסבלו

95%; 2.27סיכון יחסי מאוגד ממיגרנה עם אורה )  CI 1.61-3.19)  וגם במי שאובחנו עם מיגרנה ללא אורה

95%; 1.83)סיכון יחסי מאוגד  CI 1.06-3.15) (4).  בשני מחקרים פרוספקטיבים שפורסמו לאחר דווח זה נמצא

ו ממיגרנה ללקות בשבץ מוח לעומת נשים שלא סבל 1.7שלנשים שסבלו ממיגרנה עם אורה היה סיכוי גבוה פי 

95%)סיכון יחסי;   CI 1.11-2.66) (14),  ובעבודה שנייה נמצא סיכון מוגבר לשבץ מוח בחולי מיגרנה עם אורה

95%; 2.07)סיכון יחסי   CI 0.96-4.44)  אם כי ממצא זה לא היה משמעותי )קרוב לוודאי בגלל דרך קביעת

(. 15, 14ורה בסיכון מוגבר לשבץ מוח )(. בשתי העבודות לא נמצאו חולים במיגרנה ללא א15האבחנה( )

שנים( נמצאו נשים עם מיגרנה  15-49במחקר אחר שבו נלמדו גורמי הסיכון לפתח שבץ מוח בנשים צעירות )



לפתח שבץ מוח 1.5אפשרית וסימפטומים ראיתיים בסיכון פי   (OR; 95% CI 1.1-2.0)  לעומת נשים ללא

היה גבוה יותר כאשר לנשים לא היו גורמי סיכון וסקולרים נוספים מיגרנה. הסיכון לפתח שבץ מוח בנשים אלו 

פעמים בשנה 12וכאשר תדירות המיגרנה היתה מעל   (OR 1.7; 95% CI 1.1-2.8) (5). 

שנים שדיווחו על מיגרנה עם אורה  45הסיכון להתפתחות שבץ מוח נמצא גבוה במיוחד בנשים צעירות מגיל 

3.8ונע בין   (OR; 95% CI 1.26-11.5) (10)  8.4ל  (OR; 95% CI 2.33-30.1) (12)  ובמיוחד כאשר תדירות

פעמים בשנה 12ההתקפים היתה יותר מ   (OR 10.4; 95% CI 2.18-49.4) (12).  ייתכן שסיכון זה נמשך גם

(. כאשר נבדקה ההשפעה ההדדית של מיגרנה וגורמי סיכון אחרים לשבץ מוח נמצא 15, 14בגיל מאוחר יותר )

, 9בנוכחות שימוש בגלולות למניעת הריון ) 4( וכמעט פי 9במעשנים ) 3ון להתפתחות שבץ מוח עלה פי שהסיכ

(. לגבי מיגרנה 10, 5(. שילוב של מיגרנה, עישון ושימוש בגלולות למניעת הריון העלה את הסיכון אף יותר )10

פתחות שבץ מוח בחלק ללא אורה הממצאים אינם חד משמעיים והיא נמצאה כנושאת סיכון גבוה להת

15, 14ממחקרים רטרוספקטיביים אך סיכון כזה לא נמצא במחקרים פרוספקטיבים ) ). 

 

קליניים, בעיקר בחומר הלבן -תמיכה נוספת בקשר בין מיגרנה ושבץ מוח מגיעה מקיומם של נגעים מוחיים תת

אנליזה של מחקרי הדמיה -(. במטה16-18במוח, המתגלים בשכיחות גבוהה בהדמיית המוח בחולי מיגרנה )

בתהודה מגנטית נמצא סיכוי גבוה למציאת נגעים מוחיים בחומר הלבן בחולי מיגרנה לעומת מי שאינו סובל 

וסיכוי זה היה גבוה גם בצעירים שסבלו ממיגרנה והיו חופשיים מגורמי  ,(OR 3.9; 95% CI 2.3-6.7) ממיגרנה

ממחקר גדול בו נעשו בדיקות (. מסקנות דומות עלו19סיכון וסקלרים אחרים )  MRI  של המוח לחולי מיגרנה

קליניים באזורי אספקת הדם -וקבוצת ביקורת. בעבודה זו נמצא ריבוי משמעותי של אוטמים מוחיים תת

האחורית של המוח בחולי מיגרנה לעומת קבוצת הביקורת ובמיוחד בקבוצת החולים שסבלו ממיגרנה עם 

של נגעים אלו נמצאה בחולים עם מיגרנה עם אורה שקרתה בתדירות של פעם אורה. השכיחות הגבוהה ביותר 

21, 20ויותר בחודש ) ). 

 

בנוסף, פורסמו לאחרונה מממצאי מחקר פרוספקטיבי גדול ממנו עולה שייתכן והקשר בין מיגרנה ומחלות 

שדיווחו על מיגרנה  נשים, נמצאו מי 27000שנות מעקב על יותר מ  10וסקולריות אחרות אף רחב יותר. לאחר 

וסקולרית )שבץ מוח איסכמי, אוטם לבבי, תעוקת -, לפתח מחלה קרדיו2עם אורה בסיכון משמעותי, כמעט פי 

וסקולרי( בהשוואה לנשים שלא דיווחו על מיגרנה ולאחר התאמה לגורמי סיכון -חזה ומוות מאירוע קרדיו

וסקולרית-נושאת סיכון מוגבר למחלה קרדיובמחקר זה לא נמצא שמיגרנה ללא אורה   (.22וסקולריים ) . 

 

ממצאים אלו מצביעים על החשיבות בחשיפתן של חולות מיגרנה לגורמי סיכון וסקולריים מוכרים, כמו גלולות 

מיקרוגרם,  50למניעת הריון. המידע הנוכחי מראה שגם לאחר שכמות האסטרוגן בגלולות ירדה מתחת ל 

, 23סיכון גבוה לשבץ מוח בנשים המשתמשות בגלולות למניעת הריון ) עדיין מצביעות מרבית העבודות על

(. סיכון כפול לפתח שבץ מוח נמצא בנשים שהשתמשו בגלולות לעומת מי שלא השתמשו24  (OR 2.1; 95% 

CI 1.5-3.1),  כשמינון האסטרוגן לא שינה בצורה משמעותית את הסיכון ולא נמצא סיכון גבוה יותר בנשים

25שלישי )-ולות פרוגסטיניות מדורשהשתמשו בגל ). 

סיכום ממצאים אלו מצביע על הוכחות מבוססות שמיגרנה עם אורה קשורה עם סיכון גבוה לפתח שבץ מוח 

משמעי כנושאת -איסכמי וייתכן גם מחלת עורקים כליליים, בעוד שמיגרנה ללא אורה לא נמצאה באופן חד

ה עם אורה קשורה עם הפרעה וסקולרית סיסטמית, אך סיכון כזה. הממצאים מעלים את ההשערה שמיגרנ

המנגנון בו מיגרנה מעורבת בהתפתחות מאורע איסכמי אינו ידוע. אמנם הסיכון המוחלט לפתח מאורע איסכמי 

אורה נמוך, אך חשיפתן של נשים הסובלות ממיגרנה עם אורה לגורם סיכון וסקולרי -בחולים עם מיגרנה עם



ת הריון מעלה אצלן משמעותית את הסיכון לשבץ מוח. בהתאם ניתנות ההמלצות נוסף כמו הגלולות למניע

26להלן, לאור חשיבותן הרבה של הגלולות למניעת הריון לבריאות הציבור ) ). 

 

 קווי הנחייה לנטילת גלולות למניעת הריון בחולות מיגרנה

יכלל  

 

נשים הסובלות ממיגרנה עם אורה, אך לא נשים הסובלות ממיגרנה ללא אורה, נמצאות בסיכון גבוה יותר  א.

 .לפתח שבץ איסכמי

 

פעמים בשנה(  12המידע הנוכחי מצביע שנשים הסובלות ממיגרנה עם אורה בתדירות גבוהה )מעל ל  ב.

הסובלות ממיגרנה עם אורהמהוות את קבוצת הסיכון הגבוהה לשבץ מוח איסכמי מבין הנשים  . 

 

המידע הנוכחי מצביע שהמרכיב האסטרוגני הכלול בגלולה למניעת הריון הוא הנושא את הסיכון הגבוה  ג.

 .לשבץ מוח ולא המרכיב הפרוגסטרוני

 

הדיווח להלן מתייחס לגלולות למניעת הריון, אך הוא מכוון לכלל אמצעי המניעה ההורמונאליים המשולבים  ד.

ההתייחסות שונה ביחס לאמצעי מניעה הורמונאליים המכילים פרוגסטרון    , מדבקות או טבעת ללדן(.)גלולות

פרוברה[ או התקן תוך רחמי ]מירנה-בלבד )גלולות ]סראזט או מיקרולוט[, זריקה ]דפו ]). 

 

אבחנה של מיגרנה מומלץ לבצע על פי המאפיינים שפורסמו על ידי ה ה. - International Headache 

Society . לעזרה באבחנת מיגרנה וסוגיה ניתן לפנות לייעוץ נוירולוגי. 

 

ההמלצות להלן ניתנו על סמך המידע הקיים בעת כתיבת הדו"ח והן תתעדכנה בהתאם למידע שיתווסף ו. . 

ההמלצות לטיפול בגלולות למניעת הריון בנשים הסובלות ממיגרנ  

 

2לברר אם היא סובלת ממיגרנה לפי הקריטריונים המקובלים ) לפני רישום גלולות למניעת הריון לאישה יש  ): 

 

בנשים הסובלות ממיגרנה יש לקבוע אם מדובר במיגרנה עם אורה ולציין את תדירות התקפי המיגרנה עם  א.

 .אורה

 

בנשים המטופלות בגלולות למניעת הריון חשוב להתעדכן ביחס לתסמינים שקשורים למיגנרה ב. .  

 

פעמים בשנה(, אין לרשום גלולות למניעת  12חנה עם מיגרנה עם אורה בתדירות גבוהה )מעל לאישה שאוב ג.

 .הריון הכוללות אסטרוגן. לנשים אלו ניתן לרשום גלולות למניעת הריון הכוללות פרוגסטרון בלבד

 

בלות פעמים בשנה( או בנשים הסו 12 -לאישה המאובחנת עם מיגרנה עם אורה בתדירות נמוכה )פחות מ ד.

 .ממיגרנה ללא אורה, ניתן לתת גלולות למניעת הריון הכוללות אסטרוגן

 

פעמים בשנה( ואצלן מצוי גורם סיכון  12 -לנשים הסובלות ממיגרנה עם אורה בתדירות נמוכה )פחות מ ה.



וסקולרי נוסף כגון: עישון, יתר שומנים, מחלת לב איסכמית, מחלת כלי דם פריפרים, הפרעות קרישה או 

לגורם הסיכון שזוהה, ניתן סוכרת, אין לרשום גלולות למניעת הריון הכוללות אסטרוגן. לאחר שיקול בהתאם 

 .לרשום לנשים אלו גלולה למניעת הריון הכוללת פרוגסטרון בלבד

 

מומלץ להסביר לאישה שההגבלה על נטילת גלולות שמכילות אסטרוגן נובעת ממידע על גורמי הסיכון עבור  ו.

 .נשים שסובלות ממיגרנה עם אורה

  

הצוות הכנת נייר העמד  

םרה הישראלית לכאבי ראש ופנידר' אמנון מוסק יו"ר החב   

תפרופ' דניאל זיידמן יו"ר החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מיני   

יפרופ' נתן בורנשטין מטעם האגוד הנוירולוג   
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