
לחיות,
לא רק לשרוד

קוצב וגאלי VNS, טיפול בדיכאון עמיד



אתם לא לבד.

כ-50% מכלל המטופלים 
הסובלים מדיכאון יחוו דיכאון 

כרוני או דיכאון חוזר.



נטל קשה מנשוא

דיכאון יוצר נטל קשה מנשוא יותר מכל 
מחלה בעולם, ומחלתם של מטופלים 

עם דיכאון כרוני צפויה להיות קשה יותר 
ממטופלים המשיגים רמיסיה )הפוגה(.

סיכון מוגבר לאובדנות 
           

איכות חיים ירודה

הידרדרות מהירה וחוזרת לאחר הפוגה

תקופות קצרות יותר שבהן מרגישים טוב

ירידה בתפקוד היומיומי

יותר אשפוזים

שימוש רב בשירותים רפואיים
 

מחלות נלוות רבות

קושי בדבקות בטיפול



במקרים שבהם טיפולים אחרים אינם עובדים
או הפסיקו לעבוד, האם לא הגיע הזמן לשקול

גישת טיפול חדשה?

טיפול 
בדיכאון עמיד



,VNS® טיפול בקוצב וגאלי
טיפול שאינו תרופתי:

השפעה גוברת ומתמשכת	 

הטיפול ניתן בצורה אוטומטית ורציפה	 

פרופיל בטיחות גבוה ביותר	 

סיכון נמוך יותר לאובדנות בהשוואה לטיפול 	 
המקובל המיטבי

איכות חיים טובה יותר בהשוואה לטיפול 	 
המקובל המיטבי



?)VNS( מהו טיפול בקוצב וגאלי

טיפול בקוצב הוגאלי VNS משמעו Vagus Nerve Stimulation, טיפול באמצעות גרייה של העצב התועה )ואגוס(. 
העצב התועה הוא אחת מדרכי התקשורת העיקריות בין הגוף למוח.

באמצעות גירוי העצב התועה, משפיעים על  פעילות הנוירוטרנסמיטורים )מוליכים  בין-עצביים( במוח.
השינויים הנוצרים בכימיה של המוח עשויים  להפחית משמעותית תסמינים של דיכאון.

הטיפול בקוצב הוגאלי VNS לחולי דיכאון עמיד הינו בעל אישור CE )אישור אירופאי( מ-2001, אישור FDA מ- 2005 
ואישור אמ”ר )אישור משרד הבריאות( מ-2008.



)VNS( טיפול בקוצב וגאלי

קוצב וגאלי הוא מכשיר קטן המושתל בחזה מתחת 
לעצם הבריח. הוא מעביר גרייה לעצב התועה באמצעות 

אלקטרודה  דקה העוברת לאורך הצוואר.

משתילים את הקוצב )Symmetry( מתחת לעור בית 
החזה השמאלי , אלקטרודת גירוי העצב מותקנת סביב 

העצב התועה )אין מעורבות של המוח בהליך ההשתלה(.

הגירוי של הקוצב הוגאלי נמשך בדרך כלל 30 שניות כל 
חמש דקות.

קוצב

אלקטרודה

העצב התועה



ההליך הניתוחי

תכירו את המנתח שיבצע את ההליך.

הליך ההשתלה נעשה בדרך כלל בהרדמה כללית ואורך בין שעה לשעתיים.

הקוצב יושתל מתחת לעור באזור החזה, דרך חתך קטן. אלקטרודת גירוי העצב 
מותקנת סביב העצב התועה בצוואר.



לאחר ההליך הניתוחי

לאחר שבועיים, הפסיכיאטר שלכם יפעיל את הקוצב ויתכנת אותו. החל מרגע זה, הקוצב הוגאלי פעיל.

תופעות הלוואי הנפוצות ביותר של הגירוי שדווחו הן שינויים בגוון הקול, תחושת עקצוץ בעור, הרגשת קוצר 
נשימה, כאב גרון ושיעול מוגבר. תופעות אלו מתרחשות בדרך כלל רק בזמן גירוי, והן נסבלות ופוחתות עם 

הזמן. תופעת הלוואי הנפוצה ביותר המדווחת בהליך ההשתלה הניתוחי היא זיהום.

השפעת הקוצב הוגאלי אינה מידית, אבל בתוך מספר שבועות/חודשים, ייתכן שתבחינו בשיפור משמעותי 
בתסמינים.

 הרופא שלכם יעקוב באופן שוטף אחר ההתקדמות והוא עשוי לשנות את הטיפול לאורך הזמן.



חוזר  או  כרוני חריף  מיועד לטיפול בדיכאון   VNS וגאלי  VNS הטיפול בקוצב  וגאלי  ההתוויה האירופית לשימוש בטיפול בקוצב 
במטופלים הנמצאים במצב של דיכאון קליני עמיד או בעל אי סבילות לטיפול אחר.

התוויות נגד
לא ניתן להשתמש בקוצב וגאלי VNS במטופלים שעברו כריתת עצב תועה מוחי דו צדדי או שמאלי. אין להשתמש בטיפול בחום 

)דיאתרמיה( של גלים קצרים,בטיפול בגלי מיקרוגל, או באולטרסאונד טיפולי במטופלים שמושתל אצלם קוצב וגאלי.

אזהרות
כל הסיכונים האפשריים והאירועים החריגים מפורטים במדריכים לרופא של טיפול בקוצב וגאלי VNS. ייתכן שהטיפול בקוצב וגאלי 
VNS לא ירפא דיכאון. התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם. ייתכן שלא ייראו תוצאות מיטיבות במשך חודשים. רוב המטופלים 
יצטרכו להמשיך ליטול תרופות נוגדות דיכאון ו/או טיפול בנזעי חשמלי )ECT( בנוסף לטיפול בקוצב וגאלי VNS. מטופלים המקבלים 
טיפול ב VNS משלים זקוקים למעקב הדוק יותר כדי למנוע החמרה קלינית ואובדנות, במיוחד בזמן שינויי הפרמטרים של גירוי 
הקוצב הוגאלי או שינויים במינון התרופות. על מטופלים שכבר קיימים אצלם קשיי בליעה, קשיים לבביים, או נשימתיים )לרבות 
אולם ללא הגבלה לדום נשימה חסימתי בשינה ומחלת ריאות כרונית( לשוחח עם הרופא האם טיפול בקוצב וגאלי מתאים להם, 
כיוון שקיימת אפשרות שהגירוי עלול להחמיר את מצבם. מטופלים עם קוצב וגאלי VNS מושתל יכולים לעבור הליכי MRI אך ורק 

כמתואר בפרק MRI של המדריך לרופא.

אירועים חריגים
תופעות הלוואי המדווחות הנפוצות ביותר מגירוי הן צרידות )שינויים בגוון הקול(, נמלול )תחושת עקצוץ בעור(, דיספניאה )קוצר 
נשימה(, כאב גרון ושיעול מוגבר. אירועים חריגים מובהקים סטטיסטית אחרים שדווחו במהלך מחקרים קליניים הם אטקסיה )חוסר 
יכולת לתאם את תנועת השרירים(, דיספפסיה )קשיי עיכול(, היפראסטזיה )תחושת מגע לקויה(, נדודי שינה )חוסר יכולת לישון(, 
לרינגיסמוס )התכווצויות של הגרון, בית הקול(, בחילה, כאב, דלקת גרון )דלקת של הלוע, הגרון( והקאה. תופעות אלו מתרחשות 

בדרך כלל רק בזמן גירוי, והן נסבלות ופוחתות עם הזמן. תופעת הלוואי הנפוצה ביותר שמדווחת מהליך ההשתלה היא זיהום.

למידע בטיחותי מקיף, היכנסו לאתר האינטרנט שלנו בכתובת
http://en.eu.livanova.cyberonics.com/healthcare-professionals/resources/product-training.



ביבליוגרפיה
Aaronson ST et al. A 5-Year Observational Study of Patients With Treatment-Resistant Depression Treated With Vagus Nerve Stimulation or Treatment as 

Usual: Comparison of Response, Remission, and Suicidality. Am J Psychiatry 2017;174:640-48.

Benton T et al. Medical co-morbidity in depressive disorders. Ann Clin Psychiatry 2007;19:289-303.

Berry SM et al. A patient level meta-analysis of studies evaluating vagus nerve stimulation therapy for treatment-resistant depression. Med Devices 

2013;6:17-35. Conway CR et al. Chronic Vagus Nerve Stimulation Significantly Improves Quality of Life in Treatment-Resistant Major Depression. J Clin 

Psychiatry 2018;79:18m12178.

Conway CR et al. The Mechanism of Action of Vagus Nerve Stimulation in Treatment-Resistant Depression: Current Conceptualizations. Psychiatr Clin N 

Am 2018;41:395-407.

Conway CR et al. Association of cerebral metabolic activity changes with vagus nerve stimulation antidepressant response in treatment-resistant 

depression. Brain Stimul 2013;6:788-97.

Crown WH et al. The Impact of Treatment-Resistant Depression on Health Care Utilization and Costs. J Clin Psychiatry 2002;63:963-71. Fawcett J. 

Antidepressants: partial response in chronic depression. Br J Psychiatry Suppl 1994;26:37-41.

Gaynes B et al. Assessing the Risk Factors for Difficult-to-Treat Depression and Treatment-Resistant Depression. J Clin Psychiatry 2016;77:4-8.

Judd LL et al. Major depressive disorder: a prospective study of residual subthreshold depressive symptoms as predictor of rapid relapse. J Affect Disord 

1998;50:97-108.

Kessler RC et al. Prevalence and effects of mood disorders on work performance in a nationally representative sample of U.S. workers. Am J Psychiatry 

2006;163:1561-68.

Lepine BA, Moreno RA, Campos RN, et al. Treatment-resistant depression increases health costs and resource utilization. Rev Bras Psiquiatr 2012;34:379-88. 

Mrazek DA et al. A review of the clinical, economic, and societal burden of treatment-resistant depression:1996–2013. Psychiatr Serv 2014;65:977-87.

VNSTherapy® System Physician Manual-OUS-March 2018.



www.livanova.com

IM-7500064-DEP

קיבוץ גליל-ים, הרצליה 46905

טל: 09-9546426 , פקס: 09-9541134

office@sigma-hc.co.il :מייל

www.sigma-hc.co.il


