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репетитивна Транскраниална Магнитна   

Стимулация  или т.н.

Екстракраниална Невромодулация  !! ???..
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Транскраниалната магнитна 
стимулация (ТМС) е уникален 
метод за проучване на разли-
чни неврологични процеси и 
за третиране на разнообразни 
неврологични заболявания 
поради неговата способност 
за директно модулиране на 
кортикоспиналните и интра-
кортикалните моторни 
пътища  (Valero-Cabre A, 
Pascual-Leone A., 2005)
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• Репетитивната транскрани-
ална магнитна стимулация 
(рТМС) е неинвазивен 
метод за стимулиране 
на мозъка.

• Развива се през 1980 г.

• Използва се магнитна 
индукция за отключване на 
електр. отговор в мозъка в 
рамките на 1-20 мА/см2

• рТМС се прилага в латера-
лно-медиална или в пред-
но-задна конфигурация

• Методът е безболезнен
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• Странични ефекти:

1. Главоболие 

2. Дискомфорт на шийни 
мускули

3. Преходен шум в ушите

4. Гърчове (<< 0.003%)

5. Синкоп  (RR     )
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• Фокусираното магнитно 
поле доставяно от 
магнитния индуктор, 
прониква дълбоко в 
мозъчната тъкан.

• Дълбочината на проникване 
зависи от формата на 
магнитния индуктор

• Стимулира се невронна 
активност в целевата 
мозъчна зона, чрез промяна 
в динамиката на 
невронната й възбудимост 
(Ridding MC, Rothwell JC,.2007)
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• Фокусираното магнитно 
поле доставяно от 
магнитния индуктор, 
прониква дъл- боко в 
мозъчната тъкан.

• Дълбочината на проник-
ване зависи от формата         
на магнитния индуктор

• Стимулира се невронна 
активност в целевата 
мозъчна зона, чрез про-
мяна в динамиката на 
невронната й възбудимост 
(Ridding MC, Rothwell JC,.2007)



25 години, Спец. Болница за Рехаб. на Деца с Церебрална Парализа

• Нискочестотна рТМС                  
(=/< 1 Hz) LTD
намалява кортикал-
ната възбудимост

• Високочестотна рТМС                
(=/> 5 Hz) LTP
повишава кортикал-
ната възбудимост

• рТМС модулира синаптич-
ната пластичност, което 
може да продължи седми-
ци и месеци, показващо 
продължителната ефектив-
ност на метода (Zhang Hui, 

Chen Ying, Hu Ruiping et all,. 2017)
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• Синаптична пластичност – промяна в размера на 
силата на трансмисия на синаптичния сигнал в 
зависимост от активността му. Тя е част от механизма 
на мозъчната пластичност, която играе важна роля по 
време на елиминацията   на синаптичните връзки. 
(Abraham WC 2008)

• Възможно е да се доведе до покачване (LTP) или 
намаляване (LTD) на силата на синаптичните връзки, 
активирано от различни форми на rTMS. (Lang N., 
Siebner HR., 2007)

• Пластичността се покачва по време на развитието 
вероятно поради редукцията на Gaba-ергичната 
инхибиция при децата сравнено с възрастните                          
( Mall V., Berwek S., Fietzek U., 2004)
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• Детството е период от живота, характеризиран от 
усвояването на огромен обем нови и непознати до 
момента дейности. (Tompson RA., 2001)

• В контраст с възрастните, децата по-бързо научават 
нови езици, както и използването на нови музикални 
инструменти (Johnston MV., 2009)

• По време на ранното детство съществува една про-
дукция на нови синапси, синаптичните връзки  се 
разчистват и в зависимост от активността се редeфи-
нират  в по-късното детство или юношеството.

(Johnston MV., 2004,2009)

• Продукцията и усъвършенстването на синаптичните 
израстъци продължава до 30 год. (Petanjek Z., Judas M., 
Simic G., et al 2011)
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• Постнаталният синапсогенезис  е най-бърз на възраст 
между  2 и 4 мес., започвайки във визуалния кортекс, 
последван от елиминация на почти половината 
синапси  около 8-ия мес. (Johnston MV., 2009)

• Синаптичната гъстота във фронталните отдели на 
мозъка достига нейния максимум след 15 мес.
(Huttenlocher PR., De Courten C., 1986)

• След свръхпродукцията на синапси се наблюдава 
активностно-зависима елиминация на синаптични 
връзки, като процеса позволява избор базиран на 
опита и програмирана клетъчна смърт на неврони, 
които няма да бъдат използвани повече.

• Броят на невроните в фронталните кортикални зони 
остава висок до 40-50 год. Възраст (Petjanek Z., 2011)
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• Миелинизацията на мозъка е най-важната предпос-
тавка за обучение в развиващия се мозък, тъй като 
синаптична пластичност може да се наблюдава само 
в миелинизирани аксони. (Garvey MA., Mall V., 2008) 

• От 6 мес. възр. миелинизацията на невр.влакна става 
изключително важна, тъй като подобрява скоростта   
и качеството на информационния поток, както и 
промените в корпус калозум, която свързва двете 
хемисфери на мозъка и така позволява размяната              
и интеграцията на информация между тях, а също              
и инхибицията на кортикалните функции                            
(Fabri M., Pierpaoli C., Barbaresi P., Polonara G., 2014).
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• Развойните увреждания при подрастващото дете 
ограничават постигането на определени функции 
като моторни, комуникативни, перцепционни и 
когнитивни умения. Церебралната парализа (ЦП) е 
едно такова увреждане на развитието, което пречи 
на движенията, говора и ежедневните дейности на 
увреденото дете. (Rosenbaum P., Paneth N., et al 2007)

• При ЦП изучаването на всяка нова задача е много 
бавен процес поради увреди на сензорните и мо-
торни зони на мозъка, увреждащи когнитивните 
възможности на детето (Gupta M., Bhatia D.,2019)
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• Редица проучвания демострират използването 
на рТМС при пациенти с  ЦП, което фацилитира 
моторните и говорните функции след стимулиране 
на определени зони на  кортекса.

• Освен това рТМС може да се ползва за изучаване на 
активността и координацията на различни зони в 
мозъка при ЦП с единична или рТМС, което да 
подобри фукциите му (Kirton A., 2013)

• рТМС приложена при ЦП предполага потенциал за 
невропластични промени в състояние исторически 
определено, като една перманентна или статична 
диагноза на моторен дефицит (Kirton A., 2013)
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СБРДЦП

• Февруари 2021 г. започна прилагането на rTMS, като 
част комплексната рехабилитация, като до юни 2022 
г. са преминали  12 пациенти, момичета и момчета.

• Проведени от 1 до 5 курса на пациент, общо 27 курса

• Пациентите са на възраст от 3г.3м. до 17 години,

• Пациентите са с диагнози:

– ЦП, G80.2 (хемипареза) = 6 

F80    (СРРРЕ) 

» Афазия = 2

» Дисфазия = 3

– Хемипареза, пост Ковид-19 = 1 
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СБРДЦП

• Магнитен стимулатор 
NEUROSOFT -MS/D

• Вид: Монофазна, бифазна, TBS,

• Честотен диапазон:  0,1 до 30 Хц

• Макс.амплитуда  МИ:  до 2,9Т

• Продълж.импулса: 250 микр.сек.

• Серия: до 10 000 импулса

• Безшумно течно охлаждане



25 години, Спец. Болница за Рехаб. на Деца с Церебрална Парализа

СБРДЦП

• Индуктор тип: охлаждаема

„пеперуда“     

позволяваща до 10 000 

импулса в серия.

• Датчик за проследяване 
температурата на индуктора
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СБРДЦП

• 1 терапевтичен курс - 10 
проц. за 2 седмици.

• 30 дни пауза за 2-ри курс

• Локацията на стимулите 
се определяше от 
диагнозата;

• Честота на стимулите  се 
определяше след  пров-
еждане на ЕЕГ-честотен 
анализ и проследяване 
за  интерхемисфериална 
асиметрия.
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СБРДЦП

• Няма стандартизирани протоколи за лечение на ЦП с 
моторен или говорен дефицит

• Спазваше  се принципа:  активиране на увредената 
хемисфера с честота  10Хц. и подтискане на здравата 
хемисфера с честота 1Хц., поради ексцесивна IHI 
(интерхемисфериална инхибиция) на увредения 
кортекс от здравия.

• При пациентите с хемипареза се модулираха: 
моторен кортекс (М1)/(B4) или (DLPFC)/(B8)

• При пациентите със СРРРЕ се модулираха:  (Broca)/ 
(B44,45) или (Wernike) /(B40,39)
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РЕЗУЛТАТИ:

1. Децата понасяха процедурите спокойно. 

2. Не бяха наблюдавани странични явления като: 
главоболие, синкопи или гърчове.

• Родителите бяха инструктирани да ни информират 
ежедневно за появата на позитивни или негативни 
реакции на детето в домашни условия:

3.   При ЦП с хемипареза: 4 от децата показаха: 
подобрение на функцията на ръката - супинацията, 
по-координиран и силен захват, „вземане на чаша 
вода и пиене“, подобряване на походката -
намаляване на вътр. ротация и сковаността; 
изминаване на по-големи дистанции;
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4. При ЦП със СРРРЕ – афазия: при едно от децата се 
появиха: множество звуци, опити за подражание, 
интерес към играчки; „ръмжене“ изразяващо 
негативна емоция.

5. При ЦП със СРРРЕ – дисфазия: при всички три деца 
има нови умения: започва да изпълнява прости 
команди; произнася звуковете по-бавно и по-ясно; 
поява на нови думи, произнася по-сложни думи и 
само се поправя; съставяне на изречения от 2 или 
повече думи; по-самостоятелно в ДЕЖ; изпълнява 
точно поставените задачи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. рТМС е метод, който дава нови възможности за 
отключване моторни и говорно-когнитивни умения 
при ЦП, чрез директна невро-модулация.

2. Методът е безопасен при ЦП без прояви на 
епилепсия.

3. Няма уточнени протоколи за рТМС при ЦП, което 
прави ефективността му относителна.

4. Получените резултати от лечението с рТМС  
съвпадат с резултатите на повечето проучвания.

5. Промени се появяват в различно време: 5-30 проц.

6. Децата понасят добре лечението с рТМС.
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