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פורפ ' Eugen Trinka-  הגילה לש  יתנש  - יצחה סוניכה  ךותמ  דימע –  סוקיטפליפא  - סוטטסב לופיטכ  היצלודומוריונ 
היספליפא תעינמל  .

פורפ לארשיב  .  היספליפא  תעינמל  הגילה  לש  יתנש  - יצחה סוניכה  ךרענ  ילויל 2020 , Eugen Trinka 'ב 15 
לש ה תיפוריאה  החולשה  "ר  וי  ) הירטסוא גרובצלזמ   ILAE ) תויגולנכטב שומישה   " " אשונב חרוא  תאצרה  ריבעה 
לופיטל ב תונוש  היצלודומוריונ   - Status Epilepticus". 
פורפ ' Trinka  תא ראתל  ךישמהו   18 האמב ה -  רבכ  הלחהש  היגולויבוריונב  יבצעה  יוריגה  לש  הירוטסהה  תא  רקס 
םדא - ינבו םייח  - ילעבב םייוסנב  וכישמהו  ולחהש ב 1950  היספליפא  ילוחל  היצלומיטסוריונ  לש  םייפיצפסה  םייוסינה 
לש םינוש  םיבצמב   Status Epilepticus (SE) ילאגוו יוריג  ןוגכ  םויה , םג  ונל  תורכומש  תויגולונכטב   (VNS)
קומע יחומ  יוריגו  .

שומישב הכ  דע  רבצנש  ינילקה  ןויסנב  הדקמתה  הטמל ,)  הטלקהל  רושיקב  הקדמ 23  לחה   ) האצרהה ךשמה 
לש םינוש  םיבצמב  םיזפשואמה  םילפוטמב  תונוש  תויגולונכטב  היצלומיטסוריונב   SE.

יבצמב היצלומיטסוריונב  הכ  דע  םייקש  רתויב  בחרנה  עדימה    SE , ילאגוו יוריגב  לופיטב  אוה   (VNS) . םימייק
םילפוטמ תורשעב  םירקחמ  .

לשב םיזופשא  לש  הירוטסה  םע  םילפוטמ  רחא 238  ובקע  וב  בושח  רקחמ  םג  ןייצ  הקנירט  פורפ '  SE
לופיטה ב תליחת  רחאל  םינשה   3 בש -  הארהש , -VNS, תחפ םיסוכרפ  לשב  םיזופשא  לש  תונשיהה 

לשב םיזופשא  לש  תונשיההו  יצחל )  ) יפ 2  SE 3 יפ תחפ  .

לש בצמב  םילפוטמב  היצלומיטסוריונב  לופיט  רקוסה  רתויב  לודגה  םילפוטמה  רפסמ  לעב  רמאמה   SE 2019 םסרופ ב
ולפוטש ב םילפוטמ  ורקס 43  וב   - VNS בקע ךשוממ   זופשא  ךלהמב   SE. 67% ב תומישרמ :  ויה  תואצותה 
לופיטב ב הממי  ךות  םהלש  סוטטסה  בצמב  הגופה  התפצנ   םילפוטמהמ   - VNS. התחפהמ םג  ונהנ  םילוחהמ  תיצחמ 
בקעמ תנש  רחאל  םיפקתהה   תורידתב  תיתועמשמ  .

ןוגכ תורחא  תוינשלופ  יחומ  יורג  תויגולונכטב  שומישב  םילפוטמ  לש  דדוב  רפסמב  תורפסב  םיחוויד  םג  םימייק   RNS ו-
DBS ןוגכ תוינשלופ  אלו   TMS tDCS ו - ECT םירקמהמ קלחב  םינוש  החלצה  יזוחא  םע  .

פורפ ןייצ  האצרהה  םוכיסב  ' Trinka, םתוא בלשלו  ולא  תויגולונכט  לש  שומישה  יבגל  רתוי  ןיבהל  לכונש  תנמ   לע 
לש בצמב  םילפוטמב  ףיצר  ןפואב   SE, לש םירטמרפה  היגולונכטה , גוס  יבגל  םייביטקפסורפ  םירקחמ  רתוי  עצבל  ונילע 
יללכ וא  ידקומ  סוטטס   ) םילפוטמה תריחבו  יבצעה  יוריגה  ).

פורפ ןייצ  ןכ  , ומכ  ' Trinka  שומיש ב לוקשל  םוקמ  טלחהב  שיש   - VNS םע םילפוטמל   Super-Refractory SE
שומישה ב וב  הינמרג  גרובצלזב , ולש  הקלחמב  עצובש  הרקמ  יבגל  םג  להקה  תא  ףתישו   - VNS תידיימ הגופהל  םרת 
לש בצמב  זפשואמ  לפוטמ  לש  םיפקתהב   SE.
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https://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/content.asp?CatID=46&ContentID=840220
http://www.youtube.com/watch?v=8d_Dws3icpQ
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