
 כאבי ראש ומיגרנות בהריון    נושא:

 

כאבי ראש בכלל ומיגרנות בפרט הינן תופעה שכיחה אצל נשים )יותר מאשר אצל גברים( וכן גם  רקע:

וכך גם עצמת  50-67% -בהריון. מחקרים רבים הראו שתדירות התקפי המיגרנות יורדת בהריון בכ

(, תדירות 8% -כ(. לחלק קטן של הנשים ) 1הכאב. עיקר ההקלה הינה בטרימסטר השני והשלישי )

 קא עולה בהריון.וההתקפים דו

 20% -מהנשים יחוו הקלה בהתקפי המיגרנות, לכ 60-70%, בספרותדווח מכפי ש   :ספרות

(.  הזרז לכאבי 1,2היה החמרה בהריון ) בתקופת ההריון, ורק למיעוטן ת כלילההתקפים יחלפו 

ב לוצריך להסב את תשומת הינם שכיחים בהריון  ראש/מיגרנה עשוי להיות מתח, חרדה ודכאון אשר

(. שינויים ברמות הורמונליות )בעיקר אסטרוגן ופרוגסטרון( דווחו אף הם 2הרופא המטפל לכך )

עם זאת האבחנה המבדלת של ת בהריון. כגורמים העשויים להשפיע על הארעות כאבי הראש/מיגרנו

כאבי הראש הינה רחבה ויש לבצע בירור נאורולוגי כאשר התלונות פתאומיות, חזקות וממושכות. 

, cerebral vein thrombosis, subarachnoid hemorrhageזאת ע"מ למנוע מצבים מסכני חיים כמו 

נשים עם ל דווח כיות ההריון באופן מהותי. כאבי ראש/מיגרנות בהריון אינם משנים את תוצא. (3ועוד )

 (.5יתר ל"ד בשליש השלישי להריון ) של קיימת שכיחות גבוהה יותר מיגרנות

הטיפול במיגרנות בהריון הינו סימפטומטי תרופתי )במגבלות הניתן בהריון( והתנהגותי   :המלצות

ת מחלה לפי הצורך. אין כאשר ישנו התקף כאב ראש/מיגרנה, ניתן לאפשר למטופלת חופש(. 4,6)

 התוויה לשמירת הריון במצבים אלו.

 סוג עבודה:  

 קשה בינונית קלה

NR NR NR 

 

 טרימסטר: 

 שלישי שני ראשון

- - - 

 

 כןהאם המחלה/סיכון היה קיים לפני ההריון: לא / 

 / כן לאהאם ההריון מגביר את הסיכון ליולדת :  

 / כן לאהאם ההריון מגביר את הסיכון לעובר  
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