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Bakgrund

Smärta är ett mycket vanligt symtom vid PNP. 
Kronisk-, inte minst neuropatisk smärta är ofta 
mycket svårbehandlad med konventionell terapi.

Vad göra!?



Neuromodulering!
Neuromodulering är ett samlingsbegrepp för olika 
tekniker (oftast elektromagnetisk stimulering) 
syftande att återställa balansen i dysfunktionella 
CNS-system. (Jag.)
“Neuromodulation is the alteration of nerve activity 
through targeted delivery of a stimulus, such as 
electrical stimulation or chemical agents, to specific 
neurological sites in the body. It is carried out to 
normalize – or modulate – nervous tissue function.” 
(Wikipedia)





Universums mest komplicerade 
anhopning av materia.

Dess plasticitet!



Bakgrund
Tidigare publikationer anger att man kan påverka 
signalering i ryggmärgen genom svagströms-
stimulering (tsDCS; transspinal Direct Current
Stimulation).

tsDCS 0 (Wikipedia)
77 (PubMed)

Kan detta bli en metod för att behandla smärta 
t.ex. vid polyneuropati?



Material och Metod
19 st. friska frivilliga
LEP som induktion- och objektiv kvantifiering av 
smärtsignalering (amplitud, latens)

Subjektiv kvantifiering av smärta (”psykofysik”; VAS, 
tre kvaliteter)

Anodal tsDCS (Th11, 20 min) som smärtsignalblockerare
Två lokaler; hand, fot
Tre tidpunkter; Basalt, T0, T30
Dubbelblint, placebokontrollerat, korsat

Medverkande
Hedayet Rahin, Mats Svantesson



LEP
Laser Evoked Potentials



tsDCS





Resultat
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Anodal tsDCS kan förlångsamma 
smärtsignalering från fötter och minska 
smärtupplevelsen.

Stor interindividuell variation.

Konklusion



Fortsatta studier på patienter med 
smärtande polyneuropati.

Tre behandlingar under en vecka.

Nästa steg



Fjorton patienter har genomgått stimulering.
En tredjedel av dem fick god/mycket god effekt 
av behandlingen.

Preliminärt resultat

Stor interindividuell variation



Fortsatt utveckling



Individualisering!
Stor interindividuell variation

BDNF
Brain Derived Neurotrophic Factor 

Beräkning av det elektriska fältet



En strålande framtid
för neuromodulering!



The future’s so bright, I 
got to wear shades.
(Timbuk3, 1986)



Tackar!


