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Hjärnans plasticitet?

Disposition
Från spekulationer till klinisk relevans…
• Prekliniska studier
• Kliniska studier
• Kunskapsläge och utmaningar
• ”Individuell plasticitetsprofil” - för bedömning av prognos och
skräddarsydd behandling?

“Brain plasticity”
• William James (1842-1910) – amerikansk
psykolog och filosof
• Hjärnfunktioner är inte fixerade genom livet
(Principles of Psychology 1890)
•

“The amount of activity at any given point in the brain
cortex is the sum of the tendencies of all other points to
discharge into it, such tendencies being proportionate
(1) to the number of times the excitement of each other
point may have accompanied that of the point in
question; (2) to the intensity of such excitements and
(3) ……” (- jmfr ”Hebbian learning” )

Nervceller och nätverk
• Santiago Ramón y
Cajal (1852 –1934)
• Nervcellens och
synapsens struktur
• ”neural network
theory”

Fig. 4 Functional topography of the
thalamocortical system in human
Rui Yuan et al , Brain Struct Funct 2015

Synaps
• Synaps - grekiska "synaptein” – länka ihop
• Charles Sherrington ( 1857 – 1952) engelsk
neurofysiolog och histolog

100 miljarder nervceller - varje cell har kontakt
med 1000 andra celler/flera tusen synapser/cell i
komplexa nätverk

Synaptisk plasticitet- “Hebbian
learning”
• Donald Hebb (1904 –1985) kanadensisk
psykolog

• föreslog att "When an axon of cell A is
near enough to excite a cell B and
repeatedly or persistently takes part in
firing it, some growth process or metabolic
change takes place in one or both cells
such that A’s efficiency, as one of the cells
firing B, is increased.” (1949)

Synaptisk styrka - Lång Tids
Potentiering / Depression
• Terje Lømo, norsk neurofysiolog: 1966 nervceller i
hippocampus visade efter repetitiv elektrisk
stimulering ökning av den postsynaptiska cellens
känslighet för signaler från presynaptiska celler
• Long-Term-Potentiation/Depression -LTP/LTD viktiga mekanismer för inlärning och minne

Long Term Potentiation - NMDA (Nmetyl-D-aspartat) receptorn
•

NMDA kanaler har magnesium joner (AMPA
kanaler har inte)

•

Glutamat aktiverar AMPA receptorer, Natrium
passerar in i cellen genom AMPA kanaler och
leder till depolarisation

•

Vid en viss nivå av depolarisation kommer
magnesium joner i NMDA kanalerna att frigöras,
vilket leder till att Calcium och Natrium kan
passera in cellen – proteinkinaser aktiveras och
spelar roll för ombyggnad/LTP

Prekliniska studier av plasticitet –
sensoriska nätverk
• Hubel DH, Wiesel TN.
synbarken – kritiska
perioder, 1960-talet
• Merzenich MM and Blake
DT hörsel och
känselbarken
• Jenkins WM et al –
känselbarken
Fig 1. Cortical sensory areas activated by touch of
index finger in monkey A) before och B) after intense
sensory stimulation (from Jenkins WM et al, 1990 J
Neurophysiol).

Prekliniska studier - plasticitet efter
fokal skada i motoriska nätverk
Randolph J. Nudo. Rewiring of
intracortical pathways after ischemic
injury to M1. Stroke, 2007
“Oskadade regioner nära infarkten
och på stort avstånd från infarkten
förändras funktionellt på ett sätt som
påverkas av träning”
Långa förbindelser inom hjärnbarken
kan ledas om till helt nya områden

”Hjärnans plasticitet” introducerad i
Rehabiliteringsmedicin

• Paul Bach-y-Rita (1934 - 2006)
amerikansk läkare, professor,
medverkade i Olle Hööks lärobok
Medicinsk Rehabilitering 1988
• ”Sensory substitution”

Hjärnans plasticitet
• Livslång, dynamik i hjärnans funktionella
organisation
• Fundamental för inlärning och minne och för
återinlärning efter hjärnskada
• En skada i hjärnan initierar i sig plastiska
förändringar; dessa är starkt relaterade till
aktivitet i nätverken och kan påverkas av
behandling
• Fundamental för behandlingsutvecklingen vid
skadebetingade funktionsnedsättningar

Metoder för undersökning av
hjärnans plasticitet hos människa
• Bildmetoder – Positron Emmisions Tomografi, Magnetic Resonance
Imaging/MRI/funktionell MRI

fMRI - aktiveringskartor
under aktiva och passiva
handrörelser (till stor del
samma…)

Figur 6. Ovan/vänster – DTI: fiberriktning färgindikerad
(blå=superior-inferior; grönt=anterior-posterior; och rött=vänsterhöger). Nedan - funktionell konnektivitet enl resting-state funktionell
MR (rs-fMRI, rött = korrelatiotuderad ner med Pearson koefficient
>0,8). Kontrollperson: tydlig koppling mellan sensorimotoriska
kortex på hö och vä sida; patient med stroke: svagare d:o.
Kapitel 27 Lindberg&Borg i ny version av Rehabiliteringsmedicin Teori och
Praktik, studentlitteratur 2015

Metoder för undersökning av
hjärnans plasticitet hos människa
• Transkraniell Magnet Stimulering /TMS (inklusive navigerad) för
bedömning av kortikospinal konduktion, mapping, excitabilitet,
prediktion, behandling

Metoder för undersökning av
hjärnans plasticitet hos människa
• TMS – nya stimuleringsprotokoll under utveckling för att bedöma
plasticitetspotential
• Transkraniell likströmsstimulering – tDCS – svag likström;
anodal/katodal stimulering ger modulerande - faciliterande respektive
inhiberande effekt; terapeutisk potential?

Metoder för undersökning av hjärnans
plasticitet hos människa
Metod
MRI

Mätnivå
Anatomiska strukturer – grå och vit substans

Avspeglar
Med volymetri kan volymförändringar beskrivas

fMRI

Hemoglobinets syremättnadsnivå

Blodflödesförändringar som en effekt av ökad regional synaptisk
aktivitet

DTI

Vattenmolekylernas rörelser

Struktur i vit substans – myeliniserade nervbanor begränsar
rörligheten

PET

Radioaktivt märkta ligander
(agonister/antagonister)

Förekomst av receptorer framför allt inom neurotransmission

TMS

Muskelsvar på magnetspoleaktivering av motoriska
barken

Utbredning av kortikala områden, som aktiverar avledda muskler

MEG

Magnetfält utlösta av aktiverade
neuronala nätverk

Neuronal aktivitet med hög tidsupplösning

fMRI= funktionell magnetresonans tomografi; DTI= diffusion tensor imaging; PET= positron emissions tomografi; TMS= transkraniell
magnetstimulering; MEG = magnetencephalografi. Lindberg&Borg 2015 ny version av Rehabiliteringsmedicin – Teori och Praktik,
studentlitteratur 2015

Studier av patienter med hjärnskada
Flertal studier av sensorimotoriska nätverk efter fokal hjärnskada
p g a stroke – viktiga i sig och för principstudier

Återhämtning efter stroke
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Time Course of Recovery in Stroke
(Barthel index)

Jörgensen et al Arch Phys Med Rehabil Vol 76, May 1995

Återhämtning av handfunktion efter
stroke – data från ProHandstudien

FM Upper Extremity 4 w, 3 mo and 6 mo after stroke
Plantin et al in progress 2015

Vad förklarar akut respektive senare
förbättring?
Metabola/inflammtoriska förändringar
klingar av under dagar/veckor…
Penumbrazon kan återfå funktion
Plasticitetsrelaterad reorganisation –
hjärnans plasticitet – initieras tidigt och
kulminerar inom tre månader men
fortsätter….

Seitz RJ, Donnan GA. J Magn Reson
Imaging. 2010

Plasticitetsmekanismer efter
hjärnskada - tidsfönster

Figur 21:4. Tidsramar för plasticitetsmekanismer. Flera mekanismer kan bidra till
hjärnans funktionella reorganisation efter en skada. Mekanismerna överlappar i
tid och kan påverka varandra. Översatt och modifierat efter Chen HI et al, 2014.
Lindberg&Borg, i ny version av Rehabiliteringsmedicin – Teori och Praktik, studentlitteratur
2015

Motoriska nätverk över tid efter stroke
Figure 3. Longitudinal changes in motor
network activity in stroke patients scanned in
the first days, weeks and months poststroke.
(A) BOLD-fMRI activity during movements
of the affected or unaffected hand
(B) Early changes in motor network activity
in mildly and severely affected patients.
(C) Recovery map showing voxels in which
activity changes correlate with better motor
recovery. From Rehme and others (2011b),
I Grefkes&Ward The Neuroscientist 2014

•Aktiveringskartan är dynamisk och beroende både av tid
sedan skadan och skadans svårighetsgrad
•Aktivitet i den oskadade hemisfären under
återhämtningsförloppet kan vara funktionellt gynnsam

Afasiförlopp efter stroke

Laska AC, Hellblom A, Murray V, Kahan T, von Arbin M.
Aphasia in acute stroke and relation to outcome. J Intern
Med. 2001 May;249(5):413-22.

Språknätverk över tid efter stroke
Tre faser:
”starkt reducerad aktivering av
språkområden i akutfas ....
ökad aktivering av homologa
språkområden, vilket korrelerar
med förbättrad språkfunktion...
normaliserat aktiveringsmönster
ses och återspeglar eventuellt
konsolidering av språksystemet”

Dorothee Saur, Rudiger Lange, Annette
Baumgaertner, Valeska Schraknepper,Klaus Willmes,
Michel Rijntjes and Cornelius Weiller
Dynamics of language reorganization after stroke. Brain
(2006), 129, 1371–1384

Effekter av intensiv träning i kroniskt
skede efter stroke
Lindberg P et al Use-dependent up- and down-regulation of sensorimotor
brain circuits in stroke patients. Neurorehabil Neural Repair. 2007
•
•
•
•

fMRI under standardiserade passiva handrörelser
7 patienter 9-84 månader efter stroke
6 friska kontroller
Intensiv guidad träning av handrörelser träning 20 min 5 dgr/v x 4 v

”use it or lose it”

Figure 3. In (A) passive
movement-related brain
activity, which correlates
negatively with time post
stroke

Figure 4. Brain activity in stroke group (A) before training and (B) after training:
increases in neuronal activity in the supplementary motor area (SMA), primary
sensory cortex (S1), prefrontal cortex (PFC), and cerebellum (Crb) similar to
findings in group analysis of training effect. (C) Single-subject fixed effects
analysis of training effect showing that activity increased in the cerebellum and
primary sensory and motor areas in all patients. Increased activity in the SMA
and pre-SMA was found in 4 patients

• Minskad aktivering av sensorimotoriska nätverk med ökande tid efter stroke
• Intensiv träning kan reversera aktiveringen

Effekter av intensiv träning i tidigt skede
efter stroke
Isobel J. Hubbard et al. A Randomized Controlled Trial of theEffect of
Early Upper-Limb Training on Stroke Recovery and Brain Activation.
Neurorehabilitation and Neural Repair 2014
• Första ischemisk stroke med pares övre extremitet
• “standard-care” (n=12) eller “intensive-training” (n=11) , som
utöver reguljärt program fick totalt 30 timmar uppgiftsträning (2
tim/dagx5dgrx3 veckor)
• Baslinjemätning 1 v efter stroke, utvärdering vid avslutad
intervention/en månad efter stroke, och 3 månader efter stroke
• Primärt utfall: förändrad hjärnaktivering enligt fMRI; fingertapping vs vila paradigm
• Sekundära utfall: motorisk funktion, mRS

Effekter av intensiv träning i tidigt
skede efter stroke

Figure 2. Sagittal, coronal, and axial slices showing clusters of brain activation in the
ipsilesional anterior cingulate and supplementary motor areas that are significantly
greater in the intensive-training group when compared with the standard-care group.
The contrasts analyzed were those reporting the affected finger tapping versus rest,
across all 3 sessions. Isobel J. Hubbard et al Neurorehabilitation and Neural Repair 2014

Effekter av intensiv träning i tidigt
skede efter stroke
• Ökad aktivering av ipsilesionella SMA och främre cingulum områden som har associerats med tidig motorisk inlärning och
uppmärksamhet
• Mer “konsistent” (mindre avvikelser från medel) förbättring i
intensivträningsgruppen
• “This study is also the first to report a potential association
between more intensive UL training in the first month poststroke
and more predictable and consistent motor recovery” Isobel J.
Hubbard et al 2014

Slutsatser I
•

Hjärnans nätverk reorganiseras efter skada

•

Det finns stöd för att reorganisation efter en fokal skada är funktionellt
relevant och för att reorganisationen kan påverkas av
rehabiliteringsmedicinska interventioner

•

Reorganisationen räcker vanligen inte för att återställa motorisk funktion till
samma som före skadan men är till stöd för den funktion som återkommer

•

Kvarvarande/nytt nätverk bestäms av skadans omfattning/läge men också av
andra faktorer som biologisk ålder, genetiska faktorer, läkemedel etc

Slutsatser II
•

Reorganisationen av hjärnans nätverk kan påverkas av intensiv
funktionsträning både i akut och kroniskt skede efter stroke – “more is better”

•

För att förbättra behandlingen krävs mer kunskap om plasticitetsmekanismer
och hur dessa kan påverkas i olika skeden efter stroke och andra hjärnskador
hos den enskilde patienten (med träning, farmaka (Fluoxetin?), icke-invasiv
hjärnstimulering etc

•

Framtida, individanpassad behandling kommer sannolikt att baseras på
detaljerad kartläggning av hjärnans funktionella arkitektur i olika skeden efter
skada och därmed på de individuella förutsättningarna för att svara på viss typ
av behandling

•

Resting state fMRI och repetitiv TMS blir standardmetoder?

Många utmaningar och möjligheter…
en dröm för ST-läkare….?

