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What is Vagus Nerve
Stimulation (VNS)?
• VNS is a brain stimulation procedure. It is approved by the U.S. Food
and Drug Administration for depression that is chronic and resistant
to treatment.
• A pulse generator similar to a heart pacemaker is implanted in your
chest, under your skin. This pulse generator sends an electric current
into the brain.
• The electric current first activates the vagus nerve in your neck and then
the brain cells, which are thought to be associated with depression.

What is VNS used for?
• VNS is used as an alternative or an additional treatment for depression
when you have not benefitted from standardized treatments including:
a. Antidepressant medications
b. Psychotherapy
c. Electroconvulsive Therapy (ECT)
• VNS does not necessarily replace your medications. It may help reduce
them over time. Your doctor will follow up with you regularly on your
treatment regimen.
• VNS may or may not be effective for all patients with depression.
• VNS is an effective treatment for neurological disorders such as epilepsy.

How do I
receive VNS?
• You will need surgery to implant
the VNS device. This can be
done as an outpatient procedure
or you can be admitted to the
hospital for one night only.
• The surgery lasts 1 to 2 hours.
It can be done under local or
general anesthesia.
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• Two to three weeks after the surgery, your doctor will turn on the
VNS device.
• The device will send intermittent (on and off) electrical pulses 24 hours
a day, 7 days a week.
• You will be given a magnetic device that allows you to control the
electrical current. You can also turn off the device temporarily during
certain activities.

How can I benefit from VNS?
• VNS may improve your symptoms, but it will take several months before
you start observing these improvements.
• VNS may protect you from future relapses of depression.
• VNS will not impair your memory or ability to concentrate.

What are the risks of VNS?
• Similar to any procedure using general anesthesia, there is a very low
probability of death (1 in 10,000 patients).
• VNS has risks and side effects associated with the surgery and treatment
after the surgery. Your doctor can help you assess your risks given your
medical condition.
• You may feel a tingling sensation or mild pain in your neck.
• If you experience any side effects, the electric impulses can be adjusted
to minimize them.
• If you cannot tolerate the side effects, the device can be shut
off or removed.
Ask your doctor if you wish to know about ongoing research studies
on VNS.

This educational material provides general information only.
It does not constitute medical advice. Consult your health care provider to
determine whether the information applies to you.

• ّ
يشغل طبيبك جهاز تحفيز العصب المبهم بعد أسبوعين إلى
ثالثة من العملية الجراحية.
•يقوم الجهاز بإرسال نبضات كهربائية متقطعة  24ساعة في النهار ،سبعة أيام في األسبوع.
•سوف تحصل على جهاز مغناطيسي تسيطر من خالله على النبضات الكهربائية .كما
باستطاعتك إيقاف الجهاز بشكل مؤقت خالل أنشطة معينة.

كيف يمكنني االستفادة من تحفيز
العصب المبهم؟
ّ
•قد يؤدي تحفيز العصب المبهم إلى ّ
هذا  التحسن
تحسن في أعراضك ،ولكنك لن تلمس
قبل عدة أشهر.
•قد يحميك تحفيز العصب المبهم من االنتكاسات في حالة االكتئاب.
•لن يسبب تحفيز العصب المبهم أي ضعف في الذاكرة أو القدرة على التركيز.

ما هي مخاطر تحفيز العصب المبهم؟
•ككل إجراء ينطوي على التخدير العام ،هناك احتمال بعيد جدا ً للموت ( 1في  10,000مريض).

•ترافق تحفيز العصب المبهم مخاطر وآثار جانبية متعلقة بالجراحة والعالج ما بعد الجراحة.
سيساعدك طبيبك في تقييم مخاطرك استنادا ً إلى حالتك الطبية.
•قد تشعر بوخز أو ألم خفيف في عنقك.
•من الممكن تعديل النبضات الكهربائية للتقليل من بعض آثارها الجانبية.
•إذا لم تستطع تحمل اآلثار الجانبية ،يمكن إيقاف الجهاز أو إزالته.
اسأل طبيبك إذا رغبت في االطالع على الدراسات البحثية الجارية حول تحفيز
العصب المبهم.

يحتوي هذا املستند عىل معلومات عامة ال تش ّكل نصائح طبية بأي شكل من األشكال .إسترش
املسؤول عن رعايتك الصحية ملعرفة ما إذا كانت املعلومات الواردة هنا تنطبق عليك.

ما هو تحفيز العصب المبهم؟
•تحفيز العصب المبهم ) (Vagus Nerve Stimulationهو إجراء لتحفيز الدماغ .وقد
تمت الموافقة عليه من قبل إدارة األغذية والدواء األميركية ) (FDAلعالج اضطراب االكتئاب
المزمن والمقاوم للعالج.
•يرسل جهاز يسمى مو ّلد النبض ) (pulse generatorتيارا ً كهربائيا ً إلى الدماغ .هذا
الجهاز شبيه ببطارية القلب ) (pacemakerويتم زرعه في الصدر تحت الجلد.
• ّ
ينشط التيار الكهربائي العصب المبهم في رقبتك أوال ً ثم خاليا الدماغ التي يُعتقد أنها
مرتبطة باالكتئاب.

لماذا يستخدم تحفيز العصب المبهم؟
•يستخدم تحفيز العصب المبهم كعالج بديل ومضاف لالكتئاب في حال لم تستفد
من العالجات التقليدية مثل:
 .أاألدوية المضادة لالكتئاب
.بالعالج النفسي
.ج العالج بالجلسات الكهربائية )(Electroconvulsive Therapy
•ليس من الضروري أن يحل تحفيز العصب المبهم محل األدوية .ولكنه قد يساعد على
الحد منها مع مرور الزمن .سيقوم طبيبك بمتابعة عالجك بانتظام.
•قد ال يكون تحفيز العصب المبهم فعاال ً لجميع المرضى الذين يعانون من االكتئاب.
• هذا وقد ثبتت فعالية تحفيز العصب المبهم لمعالجة اضطرابات عصبية مثل الصرع).(epilepsy

كيف أتلقى تحفيز
العصب المبهم؟

•سوف تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لزرع
جهاز تحفيز العصب المبهم .يت ّم إجراء هذه
العملية في العيادة الخارجية أو قد تستلزم
البقاء في المستشفى لليلة واحدة.
•تستغرق الجراحة ساعة إلى ساعتين.
		
ويمكن  	أن تت ّم تحت تخدير
		
موضعي أو عام    .
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