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Non-invasiv hjernestimulering 

• Er fellesbetegnelse på metoder 

som benyttes for å endre 

styrke i cerebrale 

nettverk/funksjoner.  

• Må ikke forveksles med ECT.  

• Ble «gjenoppfunnet» rundt år 

2000..  

• To hovedtyper: Transkraniell 

Magnet Stimulering (TMS) og 

transkraniell 

likestrømsstimulering / 

transcranial direct current 

stimulation (tDCS).  
Dayan et al., 2013, Nat Neurosci 



Hvorfor er dette interessant?  

 

• Det trengs flere alternativer til medikamentell smertebehandling.  

• NIBS har få bivirkninger.  

• Relativt kostnadseffektivt.  

• Behandling kan gjøres utenfor sykehus.  

• Forskning: Kan manipulere cerebrale funksjoner for å studere 

smerteprosessering og kognisjon. 

 

• Mekanismene er fortsatt ikke fullstendig forstått.  

• Fortsatt for få kliniske studier av høy kvalitet.  

• Ikke enighet om standard protokoller, verken for forskning eller klinikk. 

 

 

 

 



NIBS 

• TMS: Skaper aksjonspotensialer.  

• tDCS: Endrer terskel for aksjonspotensialer og nevral aktivitet  - både 

eksitatorisk og inhibitorisk.    

 

Datta et al., 2009, Brain Stimul 



Intrakraniell stimulering - epilepsi 



tDCS og TMS på flere tilstander:  

Fox et al., 2014, PNAS 



Mekanismer for effekt 

• TMS: Pulser (trains) skaper LTP eller LTD i stimulerte områder. 

• tDCS: Endrer hvilemembranpotensialer i nevroner, og endrer dermed 

terskelen for nevral fyring.  

TMS = NevroSTIMULATOR 
 
tDCS = NevroMODULATOR 



Mekanismer 

• Uklar mekanisme for  

     effekt i “lavere lag”.. 

 

Både for TMS og tDCS. 

           ? 



Cerebralt mål: 

Fregni & Pascual-Leone, 2007, Nat clin Pract Neurol 



Dosering..  

• TMS: Virker ofte umiddelbart, men kan ha markante bivirkninger.  

• tDCS: Må minimum stimulere i 3-4 minutter med standard elektroder på 

7 X 5 cm (1-2 mA) for å endre kortikal eksitabilitet (Nitsche & Paulus, 2000, J 

Physiol)  

• Effekten av tDCS er kumulativ; hyppigere stimulering gir større kortikal 

endring (Charvet et al., 2015, Front Syst Neurosci).  

 

• tDCS kan også gi umiddelbar smertedempende effekt, men det er 

usikkert hvor lenge effekten varer.  

• Vekt, skalletykkelse, variasjon i cerebral anatomi, kjønn, medisinering, 

alder og genetiske faktorer er kjente variabler som påvirker effekten av 

tDCS (Li, Uehara, Hankawa, 2015, Front Cell Neurosci).   

 



Eksperimentell smerte 

Aslaksen et al., 2013, Exp Brain Res 

Ihle et al., 2014, Pain 

Flere studier finner effekt av anodal tDCS på 
smerteintensitet, men færre studier finner 
økning av smerteterskel (varmesmerte). 



Kroniske smerter 

• O'Connell et al., 2014, Cochrane Review (studier fram til juli 2013):  

 

• «Liten, og variabel effekt av tDCS på kroniske smerter. Svært få studier 

med akseptabel kvalitet. Ikke støtte for at metoden har effekt ut fra 

foreliggende studier» 

 

• «TMS: Ikke støtte for at dette er effektivt for kroniske smerter».  

 

• Etter O'Connells review har det kommet to studier (Volz et al., 2015, 

Pain – Betent tykktarm; Fagerlund et al., 2015, Pain - fibromyalgi) som 

trolig ville endret konklusjonene noe, men det er fortsatt alt for få.  



Klinisk 

RCT på fibromyalgipasienter. Signifikant effekt på smerteintensitet, men store 
individuelle variasjoner. 
Smerte målt 3 X daglig med SMS (Fagerlund, Hansen, Aslaksen, 2015, Pain).   



Klinisk 

Castillo-Saavedra et al., 2016, J Pain 



Kommersialisering.. 



Hva må gjøres?  

• Individuell tilpasning – hjernestruktur:  

 



Modellering av effekt i cerebralt vev 

Individuelle MR-
bilder benyttes for 
tilpasning av 
strømstyrke og 
elektrodeplassering 

http://simnibs.de 



Intracerebralt 



Nøyaktig stimulering 



Nøyaktig stimulering 

Dayan et al., 2013, Nat Neurosci 



Hva må gjøres?  

• Vi vet ikke langtidseffektene av 

NIBS.  

• Vi vet det har en effekt på flere 

tilstander, men mekanismene 

er ikke fullstendig forklart.  

• Vi vet at det er store 

individuelle forskjeller vedr 

effekt.  

• Potensialet er stort –  

• Men misbrukspotensialet like 

stort.  

• Standardisering.  

• Lovregulering?  

• Flere eksperimentelle og 

kliniske studier av høy 

metodologisk kvalitet.  

• Kartlegge individuelle faktorer 

som bidrar til forskjell i effekt.  

 



Takk for oppmerksomheten!  


