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rTMS-neuromodulaatio

Magneettipulssihoito

TranskraniaalinenTranskraniaalinen magneettistimulaatiomagneettistimulaatio

Magneettikenttä

TMS-kelaSähkövirta

Diagnostiikassa 1992 lähtien (SeKS)
* Motorisen radaston häiriöt
* ALS, MS, selkäydinvauriot

Terapiasovellukset
* rTMS 2012 ->
* Sisäiset stimulaattorit?
* Kohtaushoito?
* Neurologinen kuntoutus?
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rTMSrTMS -- IndikaatiotIndikaatiot
•• DepressioDepressio

–– FDA:nFDA:n hyvhyvääksymksymää 10/2008, K10/2008, Kääypypää HoitoHoito --suositus 10/2010suositus 10/2010
–– TeholtaanTeholtaan ECT:nECT:n ja lja lääääkehoidon vkehoidon väälimaastossalimaastossa
–– NNääytytöön asten aste AA

•• Muita (eiMuita (ei vielvielää virallista hyvvirallista hyvääksyntksyntääää))
–– NeuropaattinenNeuropaattinen kipu, nkipu, nääytytöön asten aste AA
–– Krooniset kipusyndroomat, CRPS II (C),Krooniset kipusyndroomat, CRPS II (C), fibromyalgiafibromyalgia (B)(B)
–– TinnitusTinnitus (B), kuulohallusinaatiot (TP3(B), kuulohallusinaatiot (TP3--alue)alue)
–– PakkoPakko--oireet, skitsofrenia,oireet, skitsofrenia, depersonalisaatiohdepersonalisaatiohääiriiriöö
–– Ahdistusoireet (GAD)Ahdistusoireet (GAD)
–– Bulimia, anorexiaBulimia, anorexia
–– Addikt iotAddikt iot (nikotiini, alkoholi, kokaiini)(nikotiini, alkoholi, kokaiini)
–– PaniikkihPaniikkihääiriiriöö
–– Epilepsia, kohtaushoitoEpilepsia, kohtaushoito

TranskraniaalinenTranskraniaalinen ssäähkhkööhoitohoito -- ECTECT

Wagner & Fregni, 2007
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rTMSrTMS -- LaitteistoLaitteisto
Manuaalinen navigointi

”Hand knob” M1

¤ Jännitekentän mukaan
navigoiva TMS-laite

¤ Potilaan pään
rakenne-MRI

¤ Infrapunakamera
¤ TMS:n kohdistus

indusoituneen jännite-
kentän mukaan

Kohdennuksessa
Voidaan hyödyntää:
DTI-traktografia-,
PET- ja fMRI-tuloksia

E-field navigated TMSNavigoiva rTMS
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rTMSrTMS DEPRESSIOSSA: TEORIAADEPRESSIOSSA: TEORIAA

•• Masentuneilla oikea DLPFC onMasentuneilla oikea DLPFC on
hyperaktiivinen ja vasenhyperaktiivinen ja vasen hypoaktiivinenhypoaktiivinen

•• OikeanOikean DLPFC:nDLPFC:n hyperaktiivisuus onhyperaktiivisuus on
yhteydessyhteydessää masennuksen vaikeusmasennuksen vaikeus--
asteeseenasteeseen

•• VasemmanVasemman DLPFC:nDLPFC:n hypoaktiivisuushypoaktiivisuus onon
yhteydessyhteydessää kielteisiin tunteisiinkielteisiin tunteisiin

H HeikkilH Heikkilää 16.5.201316.5.2013
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rTMSrTMS -- ToteutusToteutus
•• Hoidon suunnitteluHoidon suunnittelu

–– Esitiedot, tavoitteet, lEsitiedot, tavoitteet, läähete (lhete (lääääkitys!)kitys!)
•• Turvallisuusselvitys, strukturoitu kyselyTurvallisuusselvitys, strukturoitu kysely
•• EnsimmEnsimmääinen kinen kääynti (ynti (KNFKNF--llääääkkääriri))

–– StimStim. kohdan m. kohdan määääritys (DLPFC),ritys (DLPFC), BrodmanBrodman areaarea 9 ja9 ja
46 rajalla, F3 etupuolella, APB motorisesta pisteest46 rajalla, F3 etupuolella, APB motorisesta pisteestää
44--7 cm7 cm anteriorisestianteriorisesti

–– RMT mRMT määääritys, annosintensiteetti 90ritys, annosintensiteetti 90--120 %120 %
•• HoitokHoitokääynnitynnit

–– KNFKNF--hoitaja+fyysikko+lhoitaja+fyysikko+lääääkkääriri, 15x, 15x áá 6060--90 min90 min
•• Hoitovasteen seuranta ja dokumentointiHoitovasteen seuranta ja dokumentointi

H HeikkilH Heikkilää 9.2.20129.2.2012

Ennen hoitoa …

… ja hoidon jälkeen!
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YLLYLLÄÄPITOHOITOPITOHOITO

•• TutkimustenTutkimusten mukaanmukaan rTMSrTMS--induktioninduktion suotuisasuotuisa
hoitovastehoitovaste jatkuujatkuu 11--22 viikonviikon vvääleinlein toistetullatoistetulla
yllyllääpitoannoksellapitoannoksella

O'ReardonO'Reardon JP,JP, BlumnerBlumner KH,KH, PeshekPeshek AD,AD, PradillaPradilla RR, Pimiento PC.  LRR, Pimiento PC.  Longong--term maintenanceterm maintenance
therapy for major depressive disorder withtherapy for major depressive disorder with rTMSrTMS. J. J ClinClin Psychiatry. 2005 Dec;66(12):1524Psychiatry. 2005 Dec;66(12):1524--
8.8.

Li X,Li X, NahasNahas Z, Anderson B,Z, Anderson B, KozelKozel FA, George MS.FA, George MS. Can left prefrontalCan left prefrontal rTMSrTMS be used as abe used as a
maintenance treatment for bipolar depression?maintenance treatment for bipolar depression? Depress Anxiety 2004 2004;20(2):98Depress Anxiety 2004 2004;20(2):98--100100..

•• ““Our experience shows that it is possible to maintainOur experience shows that it is possible to maintain
patients in remission for several years usingpatients in remission for several years using rTMSrTMS””,, profprof..
FelipeFelipe FregniFregni, MD, PhD, Harvard Medical School., MD, PhD, Harvard Medical School.
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rTMSrTMS -- KontraindikaatiotKontraindikaatiot
•• AbsoluuttisetAbsoluuttiset

–– Metallia pMetallia pääään alueellan alueella
–– SisSisääkorvaimplantti, lkorvaimplantti, lääääkepumppu, tahdistin tms.kepumppu, tahdistin tms.
–– KohtauskynnystKohtauskynnystää alentava lalentava lääääkityskitys
–– Epilepsia tai lEpilepsia tai läähisukulaisenhisukulaisen idiopaattinenidiopaattinen epilepsiaepilepsia
–– Aivovamma, joka alt istaa kohtauksilleAivovamma, joka alt istaa kohtauksille
–– MSMS--tautitauti
–– KKääytytöössssää trisyklisettrisykliset antidepressantitantidepressantit, neuroleptit, neuroleptit
–– UnideprivaatioUnideprivaatio
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rTMSrTMS -- KontraindikaatiotKontraindikaatiot
•• RelatiivisetRelatiiviset

–– Metalliesine kehon alueellaMetalliesine kehon alueella
–– VentrikuloperitoneaalinenVentrikuloperitoneaalinen shunttishuntti
–– Graviditeetti (?)Graviditeetti (?)
–– Vakavan aivovamman tai aivoleikkauksen jVakavan aivovamman tai aivoleikkauksen jäälkit ilalkit ila
–– VaskulaarinenVaskulaarinen aivotapahtumaaivotapahtuma
–– PPääihderiippuvuusihderiippuvuus
–– KouristuskynnystKouristuskynnystää alentava lalentava lääääkitys (kitys (bupropioni, clomipramiini,

naprotiliini, clozapiini, chlorpromaziini)
–– BipolaarinenBipolaarinen hhääiriiriöö ((maniariskimaniariski))
–– SuicidaalisuusSuicidaalisuus
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rTMSrTMS -- KustannuksetKustannukset
•• Unilateraalinen magneettipulssihoito (Unilateraalinen magneettipulssihoito (SeKSSeKS))

PtPt--rTMSrTMS--ThTh 200200 eureur per hoitokertaper hoitokerta
Hoitojakso 15x yhteensHoitojakso 15x yhteensää 30003000 eureur

•• Bilateraalinen magneettipulssihoito (Bilateraalinen magneettipulssihoito (SeKSSeKS))
PtPt--rTMSrTMS--BiBi--ThTh 360360 eureur per hoitokertaper hoitokerta
Hoitojakso 15x yhteensHoitojakso 15x yhteensää 54005400 eureur

•• TYKS (manuaalinen jaTYKS (manuaalinen ja mrimri--navigointinavigointi))
PtPt--rTMSrTMS--ThTh 510510 eureur per hoitokertaper hoitokerta
Hoitojakso 15x yhteensHoitojakso 15x yhteensää 76507650 eureur
Bilateraalinen st imulaatio: tupla hintaBilateraalinen st imulaatio: tupla hinta
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Hoidon tehon arvioiminenHoidon tehon arvioiminen

Vaikutuksen koko (Vaikutuksen koko (effecteffect sizesize, ES, SMD), ES, SMD)
-- CoheninCohenin d: ryhmien vd: ryhmien väälinen erolinen ero

keskihajonta (SD)keskihajonta (SD) --yksikkyksikkööininää
-- Esim. ero 5 pistettEsim. ero 5 pistettää, SD 15, SD 15

pistettpistettää, ES = 5/15 = 0.33, ES = 5/15 = 0.33
-- tulkinta intuitiivisesti hankalaa:tulkinta intuitiivisesti hankalaa:

CoheninCohenin d: 0.2 = pieni, 0.5 =d: 0.2 = pieni, 0.5 =
keskinkertainen ja 0.8 = suurikeskinkertainen ja 0.8 = suuri

EsimerkkejEsimerkkejää CoheninCohenin dd--luvuistaluvuista
ES 0.2 = 15ES 0.2 = 15-- ja 16ja 16--vuotiaiden tyttvuotiaiden tyttööjen pituusero =jen pituusero = buspironinbuspironin

teho ahdistuksessateho ahdistuksessa

ES 0.5 = 14ES 0.5 = 14-- ja 18ja 18--vuotiaiden tyttvuotiaiden tyttööjen pituusero =jen pituusero = pregabaliininpregabaliinin
teho ahdistuksessateho ahdistuksessa

ES 0.8 = 13ES 0.8 = 13-- ja 18ja 18--vuotiaiden tyttvuotiaiden tyttööjen pituuserojen pituusero

ES 0.9 =ES 0.9 = ECT:nECT:n jaja lumelume--ECT:nECT:n tehon ero masennuksessatehon ero masennuksessa

ES 1.7 = naisten ja miesten pituuseroES 1.7 = naisten ja miesten pituusero
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rTMSrTMS depressiossadepressiossa –– TehoTeho??
•• 66 tasokastatasokasta metameta--analyysianalyysiää ((HerrmanHerrman && EbmeierEbmeier 2006; Gross et2006; Gross et

al. 2007; Lam et al. 2008;al. 2007; Lam et al. 2008; SchutterSchutter 2009;2009; SlotemaSlotema et al. 2010;et al. 2010;
Allan et al. 2011)Allan et al. 2011)

•• CoheninCohenin dd onon vväälilllillää 0.40.4 ((SchutterSchutter 2009)2009) jaja 0.70.7 ((HerrmanHerrman &&
EbmeirEbmeir 2006)2006)

•• UusissaUusissa tutkimuksissatutkimuksissa parempiakinparempiakin tuloksiatuloksia (Gross et al. 2007)(Gross et al. 2007)
•• OikeanOikean puolenpuolen 1 Hz1 Hz rTMSrTMS saattaasaattaa ollaolla tehokkaampitehokkaampi jaja aiheuttaaaiheuttaa

vväähemmhemmäänn kasvokipuakasvokipua verrattunaverrattuna vasemmanvasemman puoleiseenpuoleiseen
((SlotemaSlotema et al. 2010),et al. 2010), -- nnääyttyttöö ttääststää tosintosin heikkoheikko

•• rTMSrTMS (d = 0.5) on(d = 0.5) on tehokkaampitehokkaampi kuinkuin antidepressantitantidepressantit (d(d
= 0.4) tai= 0.4) tai psykoterapiapsykoterapia (d = 0.4),muttei(d = 0.4),muttei yhtyhtää tehokastehokas
kuinkuin ECT (d > 0.8)ECT (d > 0.8)

rTMS nuorilla potilailla
(Marcelo Chiramberro, Helsingin yliopisto 2013)

Wilcoxon Signed-Rank test

{MADRS 35[4,3] vs. 5[5,41], p= 0,007 and Z= -2,677; BDI 30[14,3] vs. 10.5[11,3], p=0.012. }

n = 10, 14-16 v
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Hoidon jälkeen ....

Beck Depression Invent ory BDI
1–9  = ei masennusta

10–18 = lievä masennus
19–29 = keskivaikea masennus
30–63 = vaikea masennus
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Näytön aste kliinisessä käytössä

M1 tai DLPF sin, nopea

Kuuloa ivokuori (s in), hidas

Sairas hemisfääri, nopea
Terve hemisfääri, hidas

M1, nopea
SMA, nopea

Kuuloa ivokuori, hidas

DLPF dx, hidas
DLPF sin, nopea

M1 (kontralat.), nopea

B/CFibromyalgia

BTinnitus

B
B

Motorinen halvaus

B
B

Parkinsonin taudin motoriset oireet

A/BSkitsofrenian kuuloharhat

A
A

Depressio (unipolaarinen)

ANeuropaattinen kipu

García-Larrea ym. käsikirjoitus, pyydetty näytönastekatsaus (Clin Neurophysiol)

A = Vahva näyttö, B = Kohtalainen näyttö, C = niukka näyttö, D = Ei näyttöä
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rTMSrTMS -- RiskienhallintaRiskienhallinta
•• PPäääänn--kasvojen alueen kipukasvojen alueen kipu

–– Ei kaikilla, johtuu lihasjEi kaikilla, johtuu lihasjäännityksestnnityksestää
–– OhimenevOhimenevääää, voidaan pienent, voidaan pienentääää annostaannosta

•• MeluMelu
–– Kelan nakutusKelan nakutusääääni 90ni 90--130 dB 2130 dB 2--7 kHz => korvatulpat!7 kHz => korvatulpat!

•• KohtausriskiKohtausriski
–– PiilevPiilevää alttius ei aina t iedossa => varauduttavaalttius ei aina t iedossa => varauduttava
–– NeurokardiogeeninenNeurokardiogeeninen synkopesynkope (harvinainen)(harvinainen)

•• LLäämpmpöövaikutus aivoihinvaikutus aivoihin
–– Teoreettinen energian absorboituminen 0,003Teoreettinen energian absorboituminen 0,003--0,006 W (1 Hz)0,006 W (1 Hz)
–– Aivojen oman metabolian teho 13 WAivojen oman metabolian teho 13 W

•• SSäähkhkööturvallisuusturvallisuus –– 4 kV/500 J4 kV/500 J
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rTMSrTMS--metodinmetodin kehitystykehitystyöö jatkuujatkuu……

•• KelojenKelojen muotoamuotoa kehitetkehitetäääänn syvempiensyvempien alueidenalueiden
tavoittamiseksitavoittamiseksi –– kelankelan kuppimainenkuppimainen muotomuoto

• Pulssimuotojen ja -sekvenssien kehittäminen –
yksisuuntainen (kantti)pulssi saattaisi parantaa
menetelmän tehoa

• Stimulaatiossa vaihtuva vai kiinteä frekvenssi?
Stimulusparadigmat?

• Sähkövirtojen mallinnus aivoissa kehittyy

rTMSrTMS -- plussatplussat jaja miinuksetmiinukset

++ TurvallinenTurvallinen jaja toistettavissatoistettavissa ilmanilman rajoituksiarajoituksia
++ EiEi tunnettujatunnettuja biologisiabiologisia haittojahaittoja
++ EiEi merkittmerkittääviviää sivuvaikutuksiasivuvaikutuksia
++ EiEi tarvitatarvita anestesiaaanestesiaa
++ HyvHyvää komplianssikomplianssi

-- RajallinenRajallinen saatavuussaatavuus
-- SitooSitoo henkilhenkilöökuntaakuntaa,, korkeahkotkorkeahkot laitekustannuksetlaitekustannukset
-- KohtausriskiKohtausriski ((pienipieni))
-- InduktiovaiheenInduktiovaiheen hoitohoito ppääivittivittääinin (2(2--44 viikkoaviikkoa))
-- HoitovasteHoitovaste ohimenevohimenevää (3(3--44 kkkk?)?)
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rTMSrTMS -- PohdittavaaPohdittavaa
•• Hoitovasteen dokumentointiHoitovasteen dokumentointi

–– ””MittausMittaus”” ennen/jennen/jäälkeen (Beck?lkeen (Beck? MontgomeryMontgomery--ÅÅsbergsberg?)?)

•• Sopivien potilaiden valintaSopivien potilaiden valinta
–– Hoitavan yksikHoitavan yksiköön kanssa tiivis yhteistyn kanssa tiivis yhteistyöö

•• Resurssien riittResurssien riittäävyys?vyys?
–– Sitoo henkilSitoo henkilöökuntaa suhteellisen paljonkuntaa suhteellisen paljon

•• KKääytytäännnnöön kysymyksin kysymyksiää
–– Tiiv is kliininen seurantaTiiv is kliininen seuranta -->> Suic idiriskiSuic idiriski!!!!

•• Nuorisopsykiatrian potilaat?Nuorisopsykiatrian potilaat?
–– HyHyöötyvtyväät ehkt ehkää eniteneniten


