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Sammanfattning

Stamning är en komplex motorisk talstörning, vars neurologisk bakgrund fortfarande inte är 

klarlagd. En växande mängd studier ger dock stöd för att stamning kan vara orsakat av 

strukturella avvikelser i den vänstra hemisfären. En studie (Sommer et al., 2003) som använde 

transkraniell magnetstimulering (TMS) för att undersöka kortikal inhibition hos personer som 

stammar (PsS) fann som ett bi-fynd att den stammande gruppen hade signifikant högre 

motortrösklar (MT) för vänster hemisfärs handmotorarea, det vill säga att det krävdes starkare 

stimulering för att väcka en muskelrespons i den kontralaterala handen. Resultat har dock inte 

uppmärksammats av senare forskning, och behöver verifieras. Den aktuella studien syftade till 

att undersöka om PsS tenderar att ha förhöjda MT, samt om det finns avvikande 

hemisfärsskilnader i MT hos PsS. MT mättes från båda hemisfärernas handmotorareor hos 15 

PsS och 15 matchade kontollförsökspersoner med flytande tal. Resultatet visade på signifikant 

avvikande lateralisering av MT (p = 0,005) hos PsS; tvärtemot gruppen med flytande tal 

visade den stammande gruppen tendens till lägst MT i höger hemisfär, med 6 av 15 

stammande som hade starkare högersidig lateralisering än någon i kontrollgruppen. 

Samstämmigt med resultaten från  Sommer et al. (2003) var MT för vänster hemisfär 

signifikant högre i den stammande gruppen jämfört med kontrollgruppen (p = 0,049). 

Däremot fanns ingen tendens till avvikande MT i höger hemisfär (p = 0,92). Den förhöjda 

vänstersidiga MT kan vara relaterad till strukturella avvikelser i vänster hemisfär hos PsS.

Nyckelord: stamning, transkraniell magnet stimulering, motortröskel
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Förkortningsförteckning

DTI = Diffusion tensor imaging

FA = Fractional anisotropi

fMRT = Funktionell magnetresonanstomografi

MEP = Motor evoked potential 

MT = Motortröskelvärde

MR = Magnetröntgen

PET =  Positronemissionstomografi

PsS = Personer som stammar

TMS = Transkraniell magnetstimulering
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 1 Introduktion

Stamning är en komplex motorisk talstörning som normalt debuterar under förskoleåldern och 

som kvarstår till vuxen ålder hos ca 0,7 % av befolkningen (Craig et al., 2000). Detta gör 

stamning till en av våra vanligaste talstörningar. Trots att forskning bedrivits under lång tid för 

att kartlägga vad som orsakar stamningssymptom har bakgrundmekanismerna till stamning 

förblivit ett av den neurologiska forskningens olösta mysterium. De förklaringsmodeller som 

lagts fram har haft sin utgångspunkt i vitt skilda skolor och speglar psykologiska, lingvistiska 

och neurologiska teorier om talproduktion.

I takt med att fler och fler moderna neurovetenskapliga undersökningsmetoder blivit 

tillgängliga för att undersöka typisk talproduktion har också antalet studier vilka fokuserar på 

stamning som en konsekvens av avvikelser i det centrala nervsystemet ökat markant. En 

metod som relativt nyligen börjat användas för att utforska neurologin bakom stamning är 

transkraniell magnetstimulering (TMS). I en TMS-studie som undersökte stamnings 

eventuella koppling till dystoni (Sommer et al., 2003) gjordes ett intressant bifynd, nämligen 

en indikation på att stammande som grupp verkar svara med svagare reaktion på transkraniell 

magnetstimulering av vänster hemisfärs handmotorarea.

 1.1 Översikt

I denna uppsats vill vi undersöka om det bifynd som Sommer et al. (2003) gjorde kan 

reproduceras och relateras till andra neurologiska avvikelser som observerats hos personer 

som stammar (PsS). Då Sommer et al. (2003) endast undersökte vänster hemisfär, väcktes 

frågan om huruvida PsS har en generellt förhöjd tröskel för att initiera rörelser eller om 

avvikelsen var begränsad till den vänstra hemisfären. 

Bakgrunden i uppsatsen består av två huvuddelar: I det första avsnittet diskuteras olika 

neurologiska fynd kring stamning. I det andra avsnittet diskuteras vad TMS som 

undersökningsmetod har för möjligheter och begränsningar. Därefter presenteras mer i detalj 

de frågeställningar som kommer att hypotesprövas inom ramen för denna studie. 
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 2 Bakgrund: Stamning 

Idag finns det inom stamningsforskningen ett starkt stöd för att stamning i många fall har en 

genetisk komponent och orsakas av dysfunktion i det centrala nervsystemet (CNS) (Büchel & 

Sommer, 2004). Slutsatsen att stamning har sin grund i CNS stödjer sig både på observerade 

neurologiska avvikelser hos PsS och den enkla iakttagelsen att stamningssymptom omedelbart 

kan försvinna när talaren manipulerar sitt tal t.ex. genom att växla till sång eller tala i takt med 

en metronom. Om stamning orsakades av en defekt på perifer nivå skulle det vara osannolikt 

att denna typ av manipulation kunde ha effekt på symptomen. Sannolikt är det i stället en 

störning som berör strukturer involverade i planering och initiering av talmotorik (Brown et 

al., 2005).

 2.1 Lateraliseringsteorin 

Redan i början av 1900-talet framlades en teori om att stamningssymptom sannolikt är en 

konsekvens av avvikande lateralisering mellan hemisfärerna (Van Riper, 1982). Den 

grundläggande tanken i denna förklaringsmodell var att personer med stamning saknar en 

språkligt dominant hemisfär. Bristande lateralisering för språk skulle i sin tur ge upphov till 

icke synkroniserade nervimpulser för de muskler som är involverade i talproduktion (Van 

Borsel et al., 2003). Teorin om avvikande lateralisering har följt med mycket av 

stamningsforskningen sedan dess och såväl tidiga neurofysiologiska studier som senare 

modern neurovetenskaplig forskning har gjort fynd som stödjer hypotesen att 

stamningssymptom uppkommer som en konsekvens av en dysfunktion i den vänstra 

hemisfären. Vi kommer här nedan se närmare på några av de fynd som gjorts med moderna 

neurovetenskapliga metoder.

 2.1.1 En neurologisk ”signatur” för tal hos personer som stammar?

Funktionell magnetresonanstomografi (fMRT, på engelska functional magnetic resonance 

imaging, förkortat fMRI) och positronemissionstomografi (PET) är två metoder som används 

för att undersöka hjärnaktiveringsmönster under olika betingelser. Brown et al. (2005) 

genomförde en metastudie på befintlig data från åtta fMRT- och PET-studier som mätt 

hjärnaktiveringsmönster hos PsS vid tal. I data från PsS kunde fyra typer av avvikelser ses 

som återkom i flera av de ingående studierna: 

a) Avvikande hög aktivering i höger hemisfärs operculum/anteriora insula i 
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jämförelse med motsvarande strukturer i vänster hemisfär

(b) Lägre aktivering i auditiva kortex bilateralt  

(c) Avvikande hög aktivering i motoriska strukturer vid hjärnans mittlinje (mediala): 

supplementära motorarean (SMA), främre cingulum och cerebellum (vermis).

Brown et al. (2005) menade att dessa avvikelser var så frekvent förekommande att de skulle 

kunna betraktas som en neurologisk ”signatur” typisk för stammande tal. De betonade dock 

att denna ”signatur” snarare ska ses som en generell bild vid tal hos PsS än som en 

hjärnaktiveringsprofil specifik för stamningstillfällen. Vid närmare granskning av de ingående 

studierna framkom nämligen att denna ”neurologiska signatur” syntes både i datamaterial från 

studier där deltagarna haft stamningssymtom under mätningarna och från studier där inga 

symptom förekom under själva mättillfället.

 2.1.2 Minskad gråvävnad i frontala områden kopplade till talproduktion – en grund till  

avvikande hjärnaktiveringsmönster? 

Kell et al. (2009) byggde vidare på resultaten från Brown et al. (2005) och argumenterar starkt 

för att det är just den avvikande lateraliseringen av talproduktion som är centralt vid stamning. 

Till grund för denna argumentation ligger ett relativt omfattande datamaterial. I studien 

kombinerades fMRT-mätningar vid tal med metod för att upptäcka mindre strukturella 

avvikelser i hjärnvävnaden (MR, Magnetröntgen; DTI, diffusion tensor imaging). Jämförelse 

av data gjordes också mellan fler grupper än enbart PsS och friska kontroller. Utöver en 

stammande grupp, vars hjärnaktiveringsmönster jämfördes före och efter så kallad Fluency 

shaping- behandling1 rekryterades en grupp av personer som slutat stamma i vuxen ålder. Med 

utgångspunkt i detta material lägger Kell et al. (2009) fram en neurologisk modell av 

stamning. Modellen bygger på huvudsakligen tre teser: (a) att minskad gråvävnadsvolym i 

frontala områden2 kopplade till talproduktion kan tänkas orsaka stamningssymtom, (b) att 

höger hemisfär fungerar kompenserande hos de som forsätter stamma, och (c) att det typiska 

1  Stamningsbehandling av typen fluency shaping bygger på observationen att stamning kan försvinna helt när 

talaren förändrar sitt sätt att tala. Genom intensiv träning under flera veckor på att modifiera olika aspekter av 

talet såsom taltempo, rytm, artikulation och andningsteknik, kan stamningsfrekvensen minskas markant. 

Upprepad träning krävs dock för att kunna behålla denna låga stamningsfrekvens (Kell et al., 2009. 

2  Till frontala talområden räknades Brocas area, ventrala premotor kortex och anteriora delar av insula. 
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för de som slutat stamma i vuxen ålder var att de vid tal hade ett mer normalt vänstersidigt 

lateraliserat aktiveringsmönster. Flera argument ges för denna tolkning. Minskad 

gråvävnadsvolym i frontala områden kopplade till talproduktion var direkt korrelerat till grad 

av stamning och verkade vara typiskt för PsS, då det sågs hos samtliga deltagare med 

stamning. Även de deltagare som slutat stamma i vuxen ålder uppvisade minskad gråvävnad i 

det aktuella området, men då till en mindre grad än de med kvarstående stamning. Samma 

avvikelse har också setts hos skolbarn som stammar i en tidigare studie (Chang et al., 2008). 

Argumentationen stärks också av fMRT-data. Hos friska försökspersoner verkar aktivering av 

vänster sidas frontala talområden vara kopplat till planering av tal medan höger sidas 

motsvarande hjärnområden aktiveras starkare vid t.ex. sång (Riecker et al., 2000) och 

uppgifter som har fokus på prosodiska aspekter av talet (Hesling et al., 2004, enligt Brown et 

al., 2005). Gruppen av PsS uppvisade dock ett annorlunda aktiveringsmönster, där aktivering i 

vänster hemisfärs frontala talområden var förenat med svårare stamning medan aktivering i 

högersidas motsvarande strukturer var förenat med minskad mängd stamningssymptom (Kell 

et al., 2009). Utmärkande för överaktiveringen i högersidas frontala talområden var att denna 

till skillnad från andra avvikelser kvarstod även efter genomförd stamningsbehandling. 

Utifrån detta görs tolkningen att strukturavvikelser i vänster hemisfär kan vara orsakande vid 

stamningssymtomen medan höger hemisfärs motsvarande områden är centrala för att 

kompensera de störningar som uppstår i talet. Kell et al. (2009) betonar dock att denna 

kompensation inte kan anses vara jämförbar med den som sågs hos personer som slutat 

stamma i vuxen ålder. Till skillnad från PsS både före och efter behandling, aktiverade de som 

slutat stamma i vuxen ålder ett område i vänster hemisfär ( i Brodmann area 47), som var 

lokaliserat precis framför det område som setts ha minskad gråvävnadsvolym. Att högersidig 

aktivering inte gav fullgod kompensation för symptom tolkar Kell et al. (2009) som att det 

skulle vara ogynnsamt för talflytet att den talmotoriska planeringen inte sker i samma 

hemisfär som processandet av högre språkliga förmågor. Den grundläggande tanken i detta 

resonemang går i linje med den ursprungliga lateraliseringsteorin. Vid produktion av tal krävs 

det att flera hjärnareor samverkar med exakt tidsmässig precision. Att detta inte kan ske lika 

effektivt när båda hemisfärerna ska samverka har förklarats av att längre interhemisfäriska 

banor har visat sig vara mindre effektiva än korta intrahemisfäriska banor, när höga krav ställs 

på tidsmässig exakthet (Ringo et al., 1994). 
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 2.1.3 Vitvävnadsavvikelse hos personer som stammaer

Avvikelse i vitvävnaden under den sensoriska och motoriska representationen av mun och 

svalg är en annan typ av strukturell avvikelse som setts hos vuxna PsS. Även denna avvikelse 

har lyfts fram för dess möjliga kausala roll vid stamning.

”Diffusion Tensor Imaging” (DTI) är den metod som främst används för att undersöka små 

strukturavvikelser i vitvävnad. Vid DTI utnyttjas faktumet att vattenmolekyler rör sig lättare 

längs med, än vinkelrätt i myeliniserade banor. Genom att mäta hur vattenmolekyler rör sig i 

hjärnvävnaden är det möjligt att urskilja vitvävnad från omliggande strukturer och samtidigt 

få ett mått på dess orientering. Enheten som används för att beskriva avvikelser i vitvävnaden 

benämns FA (på engelska "fractional anisotropy"). En låg FA innebär att vattenmolekylerna 

rör sig i en mindre enhetlig riktning genom vävnaden (Klöppel et al., 2008). 

Vitvävnad fungerar bl.a. som förbindelselänk mellan olika delar av kortex. Som diskuterats 

ovan antas det vara avgörande vid uppgifter som tal, att banorna mellan de områden som ska 

samverka har snabba effektiva förbindelser (Ringo et al., 1994). Att låga FA-värden setts  i 

vitvänaden som kopplar till oralmotoriska områden hos PsS blir därför intressant. Låga FA-

värderna kan nämligen antas indikera mindre effektiva signalvägar (se t.ex. Klöppel et al., 

2008).

Den studie som först rapporterade sänkta FA-värden i det aktuella vitvävnadsområdet hos PsS 

var Sommer et al. (2002). De undersökte 15 vuxna personer med stamning och 15 

kontrollförsökspersoner, och rapporterade att den stammande gruppen hade signifikant 

reducerade FA-värden i det aktuella området men att det också fanns en överlappning i 

resultat mellan grupperna. Flera PsS visade alltså FA-värden som var jämförbara med 

kontrollgruppens. 

Tolkningen Sommer et al. (2002) gjorde av resultatet var att den avvikande orienteringen på 

vitvävnad skulle kunna leda till bristande förmåga att integrera sensorisk och motorisk 

information vilket ses som nödvändigt för flytande tal. Vidare tänkte sig Sommer et al. (2002) 

att den observerade vitvävnadsavvikelsen även skulle kunna bidra till de avvikelser som setts i 

aktiveringen av vänster hemisfärs premotorkortex och primära motor kortex (Salmelin et al., 

2000). I studien av Salmelin et al. (2002) användes magnetencephalografi (MEG) för att mäta 

hjärnaktiviteten vid tal hos PsS och en kontrollgrupp. Trots att knappt någon hörbar stamning 

kunde observeras under mätningarna avvek den stammande gruppen i hjärnaktivering. 

Studien indikerade en generellt lägre aktivering av primära motorkortex hos den stammande 
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gruppen men också en sidoskillnad i aktivering mellan grupperna. I enlighet med fMRT-data 

precenterad ovan, hade kontrollgruppen en generellt starkare aktivering i vänster hemisfärs 

frontala talområden medan den stammande gruppen hade en starkare högersidig aktivering. 

Att vitvävnadsavvikelser skulle kunna bidra till aktiveringsavvikelser av det slag som setts i 

MEG och fMRT data tänker sig Sommer et al. (2002) är för att signalerna som sänds till 

primära motorkortex från vänster hemisfärs frontala talområden störs av de sämre 

signalvägarna. 

Resultaten av sänkta FA-värden i det aktuella området har bekräftats i senare forskning på 

vuxna, ungdomar och barn som stammar (Cykowski et al., 2010; Chang et al., 2008; Watkins 

et al., 2008). Det verkar dock finnas en heterogenitet i den stammande gruppen. Där vissa har 

signifikant sänkta FA-värden medan andra har FA-värden jämförbara med kontrollgruppen. 

Kell et al. (2009) undersökte även de FA-avvikelser hos vuxna PsS och resultaten de fann ger 

skäl till att just reflektera kring den stammande gruppens heterogenitet alternativt DTI-

mätningarnas reliabilitet. Kell et al. (2009) kunde nämligen endast se reducerade FA-värden i 

detta område när de analyserade data som ej korrigerats för multipla jämförelser.

Ovan beskrivna hjärnstrukturavvikelser kan likt studierna som mätt hjärnaktivitet vid tal ses 

som stöd för lateraliseringsteorin. Synen på att en dysfunktion i den vänstra hemisfären som 

normalt styr talproduktion, kan vara orsakande vid stamning medan höger hemisfär fungerar 

kompenserande får stöd både av DTI-studierna och av studierna som mätt gråvävnadsvolym. 

Samtidigt visar resultaten på den stora komplexiteten i olika neurologiska mekanismers 

samverkan vid stamning. Den relativa enhetlighet som Brown et al. (2005) kunde ge uttryck 

för när de presenterar en neurologisk signatur för stammande tal visar sig bli mycket mer 

komplex när de ska relateras till strukturella avvikelser och neurologisk kompensation för 

symptom. Att hjärnaktiveringsmönstret vid fullgod kompensation skiljer sig från det vid 

flytskapande behandling säger oss att det kan finnas möjligheter att utforma behandling som 

har mer kvarstående effekt, men ännu saknar vi kunskap om vad som är avgörande för att 

kompenserande strukturer i vänster hemisfär ska kunna aktiveras.

 2.2 Avvikande muskelaktivering hos personer med stamning – de motoriska 

effekterna av avvikande hjärnaktivering?

Ett sätt att nå bättre förståelse för de neurologiska mekanismerna vid stamning har varit att i 

detalj undersöka motoriska aspekter av tal och talmotorik. Flera studier av detta slag indikerar 

att PsS skulle ha en avvikande och inte tillräcklig aktivering av artikulatorer. Att en minskad 
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muskelaktivering setts hos PsS ser vi som intressant ur perspektivet att PsS även visat sig 

svara med en svagare muskelrespons på den aktivering som sker av primära motorkortex vid 

TMS. Därför vill här nedan diskutera två typer av fynd som framkommit i studier som 

undersökt (a) lateralisering i läppaktivitet hos PsS, och (b) svårigheter med aktivering av 

talmuskulatur.

 2.2.1 Avvikande lateralisering av läppaktivitet 

För dem som arbetar med patienter som drabbats av afasi blir det tydligt att språkliga 

förmågor normalt är lokaliserade till vänster hemisfär. Att lateraliseringen för språk även 

yttrar sig i asymmetrisk läppaktivering är dock mindre känt. Graves och Landies (1990) som 

undersökt läppasymmetrier hos friska kontrollförsökspersoner kunde i sin översiktsartikel 

konstatera att höger sida av läpparna normalt öppnas och aktiveras mer vid tal. Två mindre 

studier har undersökt läpplateralisering hos PsS. Resultaten de fått indikerar att PsS även i 

detta avseende uppvisar ett avvikande lateraliseringsmönster (Code, 2005; Choo et al., 2010). 

Till skillnad från kontrollpersoner hade PsS en mer jämn alternativt starkare aktivering på 

vänster sida av läpparna. 

Den förklaring Graves och Landies (1990) ger till att höger sida av läpparna normalt aktiveras 

starkare vid tal, är att tal normalt styrs och planeras från främre laterala områden i vänster 

hemisfär och att dessa strukturer har starka kopplingar till högersidas läppmuskulatur. 

Aktivering av vänster sidas läppmuskulatur kan dock endast ske genom svaga ipsilaterala 

banor eller signaler som sänds genom corpus callosum till höger hemisfärs primära 

motorkortex (Graves & Landies, 1990). Att olika uppgifter som kräver läppaktivitet skapar 

olika stora sidoskillnader stärker tolkningen att det inte enbart kan vara perifera fasta 

anatomiska skillnader som ger upphov till detta lateraliseringsfenomen. Ett exempel Graves 

och Landies (1990) tar upp är leende, som visat sig generera starkare vänstersidig 

läppaktivering. I en tidigare studie undersökte Graves och Landies även asymmetrier i 

läppöppning hos strokepatienter som drabbats av afasi. Typiskt för personer som drabbats av 

afasi är att förmågan till så kallat automatiskt tal (t.ex. sång, uppräknande av veckodagar och 

att räkna till tio) är bevarad. I linje med detta kunde Graves och Landies rapportera att 

försökspersonerna med afasi hade en normal större vänstersidig läppöppning vid produktion 

av ”vanligt tal” medan ”automatiskt tal” genererade en mer jämn öppning alternativt större 

läppöppning på höger sida. 
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Att PsS i de två studier som gjorts om läppasymmetri uppvisat starkare vänstersidig aktivering 

är särskilt intressant mot bakgrund av att det följer mönstret från de hjärnavbildningsstudier 

som diskuterats ovan. Både vid hjärnaktiveringsstudier och läppasymmetristudier verkar PsS 

ha ett avvikande lateraliseringsmönster med starkare aktivering av högerhemisfär och svagare 

aktivering i vänsterhemisfär. 

Den reducerade muskelaktiveringen i höger sida av läpparna finner vi även intressant då det 

stämmer väl överens med att de DTI studier som diskuterats ovan, indikerat försämrade 

singnalvägar till oralmotoriska områden i vänster hemisfär hos många PsS. 

 2.2.2 Svårigheter med aktivering av talmuskulatur 

Både vid själva stamningstillfället och i sekvenser av flytande tal har det hos PsS setts 

avvikelser i form av avsaknad eller försvagad muskelaktivering i berörda artikualtorer. 

Stromsta och Fibiger (1980) undersökte läppaktivering vid stamningstillfällen hos PsS. Som 

målord användes ord med inledande konsonantkluster följt av vokal med läpprundning (t.ex. 

ord som skruv och skrot). Normalt ger ord av detta slag upphov till läpprundning redan vid 

initieringen av det inledande konsontklustret. Hos PsS sågs dock ett mönster av avsaknad av 

förberedande läpprundning. När ord som t.ex. “skruv” gav upphov till stamning, av typen, 

“sk, sk, sk, skruv”, var det bara vid det lyckade sista försöket som de stammande 

försökspersonerna hade förberedande läpprundning. Bristen på förberedande läppaktivering 

menade Stromsta och Fibiger (1980) var utmärkande för kärnproblematiken vid stamning, de 

tänkte sig att mätningar av läppaktivitet på detta sätt kunde erbjuda en metod för att skilja 

stamningstillfällen från normala omtagningar som ses hos talare utan stamning.

Den tolkning Stromsta och Fibiger (1980) gjorde av resultaten var att avsaknaden av 

förberedande läpprundning var en konsekvens av bristande planering av nästkommande 

fonem. En alternativ tolkning är att signalerna om muskelaktivering är för svaga för att 

aktivera primära motorkortex. Detta skulle i så fall gå i linje med att vitvävnadsavvikelser stör 

signalerna till primära motorkortex. Peters et al. (2000) är ett annat forskarlag som studerat 

motoriska aspekter av stammandes tal och de argumenterar i sin artikel för att dysfunktionen 

vid stamning inte avser planeringsfasen av talet utan själva den motoriska exekveringen. 

Vidare menar Peter et al. (2000) att även om kärnproblemet vid stamning skulle finnas i själva 

aktiveringen av artikulatorerna kan den kognitiva belastningen vid t.ex. utförande av mer 

motoriskt och lingvistiskt  komplexa sekvenser sänka hjärnans förmåga att kompensera för 

svårigheterna med att producera talrörelserna. 
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 2.3 TMS och stamning

Vad vi vet har endast tre studier undersökt neurologiska aspekter på stamning med hjälp av 

TMS (Busan et al., 2009; Sommer et al., 2003; Sommer et al., 2009) . En av dessa undersökte 

huruvida stamning och dystoni skulle kunna tänkas ha en gemensam etiologi (Sommer et al., 

2003). Vid tidigare TMS-studier av dystoni har det framkommit att personer med dystoni 

uppvisar en försvagad intrakortikal inhibition men opåverkade motortrösklar (MT) (Ridding 

et al., 2005, enligt Sommer et al., 2003). För att undersöka om PsS som grupp uppvisade ett 

liknande mönster genomförde Sommer et al. (2003) en TMS studie, där de mätte den intra-

kortikala inhibitionen och MT för vänster hemisfärs handmotorarea hos 16 PsS och 18 

kontrollförsökspersoner. Resultaten visade på att PsS som grupp hade en normal intrakortikal 

inhibition, men samtidigt gjordes ett intressant bi-fynd om att den stammande gruppen hade 

signifikant förhöjda värden för MT jämfört med kontroller. Den signifikant skillnaden i MT 

på gruppnivå var en produkt av en tydlig gruppskillnad mellan PsS och friska kontroller, men 

i den stammande gruppen sågs också en dubbelt så stor spridning (PsS medel-MT ca 55 SD 

12; kontrollgrupp medel MT 47 SD 6), vilket bör ses som att några PsS hade MT-värden 

jämförbara med kontrollgruppens, eller t.o.m. lägre. Då resultaten gick rakt emot den i förväg 

uppsatta hypotesen valde Sommer et al.(2003) att inte göra några tolkningar av resultatet eller 

ställa det i relation till andra observerade neurologiska avvikelser hos PsS.

Vi fann flera skäl till att det var intressant gå vidare med observationen om förhöjda värden på 

MT hos PsS. Som vi beskrivits ovan har flera studier indikerat en avvikande svag 

muskelaktivering hos PsS. En brist på aktivering av läppmuskulatur har också föreslagits som 

kärnproblematiken vid stamning. Om det hos PsS skulle visa sig finnas en förhöjd tröskel för 

att initiera rörelser skulle detta hypotetiskt sätt kunna bidra till den bristande 

muskelaktiveringen. Att den ursprungliga lateraliseringsteorin vunnit mycket stöd i modern 

neuroforskning och att en svagare aktivering setts specifikt i högersida av läpparna (som 

aktiveras från vänster hemisfärs primära motorkortex), ledde fram till beslutet att det också 

var av särskild vikt att kunna jämföra MT-värden för båda hemisfärerna.
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 3 Bakgrund: Transkraniell magnetstimulering

Transkraniell magnetstimulering (TMS) erbjuder en icke-invasiv möjlighet att från utsidan av 

hjärnan aktivera och på så sätt studera hjärnbarkens olika funktioner. Ett av de viktigaste 

tillämpningsområdena för TMS har blivit att utforska motorcortex uppbyggnad och retbarhet 

(Ziemann et al.,1998). Barker et al. (1985) var de första att kunna visa hur en magnetspole, 

genom induktion, kan stimulera motorcortex att framkalla mätbar muskelaktivering i motsatt 

kroppshalva. Sedan publiceringen av denna artikel har mycket forskning ägnats åt att närmare 

undersöka det fenomen Barker et al. (1985) observerade. Muskelaktivering till följd av 

transkraniell stimulering har givits namnet ”motor evoked potential” (MEP) och utforskandet 

av denna respons neurofysiologiska bakgrund har blivit ett av de grundläggande stråken inom 

TMS-forskningen. Detta har öppnat för möjligheten att undersöka hur olika kliniska grupper 

med neurologiskt orsakade sjukdomar skiljer sig åt i muskelrespons vid TMS. I följande 

avsnitt kommer vi gå närmare in på den neurofysiologiska bakgrunden till varför en MEP 

uppstår och hur detta relaterar till det för denna studie relevanta måttet, motortröskelvärde 

(MT). Under rubriken ”Motortrösklar och tal” diskuteras vad som gör MT mätt från 

handmotorarean till en intressant variabel vid forskning om stamning. Avslutningsvis, under 

rubriken ”Validitet och reliabilitet i TMS mätningar”, diskuteras olika faktorer som visat sig 

påverka resultatet vid uppmätningar av MT.

 3.1 Motortröskelvärdets neurofysiologiska bakgrund

Enkelt uttryckt kan MT definieras som den lägsta intensitet en magnetpuls behöver ha för att i 

ca 50 procent av fallen utlösa ett MEP-svar i den valda målmuskeln (Rossini et al., 1994). För 

att förstå vad MT är ett mått på blir det därför centralt att förstå hur en MEP uppstår. 

Precis som vid viljemässigt initierade rörelser är den märkbara muskelaktiviteten vid TMS 

slutprodukten av en kedja av synapser som har sitt ursprung i kortikala neuron (Kobayashi & 

Pascual-Leone, 2003). Till skillnad från vid viljemässiga rörelser föregås muskelresponsen 

vid TMS-stimulering inte av någon motorisk planering, trots det har den kortikala delen av 

synapskedjan visat sig vara mer komplex än att endast innefatta kortikospinala neuron.

 3.1.1 Kortikal och perifer påverkan på motortrösklar

Ett första steg till att förstå den kortikala delen av synapskedjan är att undersöka den i relation 

till dess perifera del. Detta kan göras genom att under olika betingelser jämföra MEP-svaren 

med responsen på perifer nivå vid elektrisk stimulering. H-reflex och F-vågor (F-waves) är 
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två typer av responser som speglar aktivering på perifer nivå. Om H-reflexen och F-vågorna 

är konstanta, men styrkan i MEP-svaren varierar, kan antagandet göras att en påverkan skett 

på den kortikala delen av synapskedjan. På detta sätt har man kunnat visa att kortikala 

processer kan påverka MT oberoende av aktiveringsgrad på perifer nivå. Ett exempel är hur 

MT påverkas av så kallade imaginära (tänkta men ej utförda) rörelser. Faschini et al. (2002) 

och Abbruzzense och Trompetto (2002) har visat att uppgiften att föreställa sig en rörelse med 

en specifik handmuskel resulterar i förhöjda MEP-svar från just den aktuella muskeln utan att 

någon påverkan på F-vågor och H-reflex kan observeras. MT sänks alltså av att 

försökspersonen bara föreställer sig att den ska göra en rörelse Detta tolkas av Faschini et al. 

(2002) som att vid aktivering av premotorcortex påverkas även retbarheten i berörda områden 

i primära motorcortex.

För att närmare förstå vilka neuron och mekanismer som är inblandade i de kortikala 

processer som påverkar MT har omfattande forskning bedrivits. Hur MT kan anses bero på 

olika faktorer i centrala nervsystemet har undersökts på flera nivåer. Däribland har 

undersökningar gjorts för att se hur MT påverkas av strukturella skillnader i hjärnvävnad. 

Därutöver har direkta analyser gjorts av de nervimpulser som når ryggraden efter stimulering. 

Bilden som växt fram är komplex och även om en del samband klarlagts saknas det 

fortfarande en fullständig förståelse för hur olika mekanismer samverkar när ett MEP-svar 

uppstår.

Direkta analyser av de nervimpulser som når ryggraden efter TMS kan ge information om 

vilka kortikala neuron som aktiverats vid stimuleringen. När kortikospinala neuron 

(pyramidala neuron) aktiveras direkt ger de upphov till impulser som snabbt når ryggraden. 

Dessa snabbgående impulsvågor brukar även kallas direkta vågor (D-waves) och kan urskiljas 

från så kallade indirekta vågor. Indirekta vågor (I-waves) når ryggraden långsammare än de 

direkta vågorna. Vid djurstudier på apor är det möjligt att mäta aktiviteten i specifika neuron 

och detta har visat att direkta vågor uppkommer när de pyramidala neuronen aktiveras direkt 

medan indirekta vågor uppkommer när de pyramidala neuronen aktiveras transsynaptiskt via 

interneuron som kopplar till de pyramidala cellerna (Kernell och Chien-Ping, 1967; Patton 

och Amassian 1954; enligt Abbruzzense och Trompetto, 2002). 

Analyser av direkta respektive indirekta vågor har bland annat kunnat visa att magnetfältets 

riktning samt styrkan i strömmen som induceras är avgörande för vilka neuron som aktiveras 

(Nakamura et al., 1996; Di Lizzaro et al., 1998). Vid stimulering med en så kallad åttaformad 
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magnetspole för TMS styrs magnetfältets riktning av hur spolen hålls. Vid stimulering med 

spolens handtag riktat rakt bakåt ut från huvudet, i så kallad posterior anterior riktning, 

aktiveras främst interneuron som kopplar till de pyramidala neuronen medan vid stimulering 

med spolens handtag riktat, i lateral medial riktning, rakt ut från den interaurala linjen sker 

främst en direkt aktivering av pyramidala neuron. Av detta har slutsatsen dragits att vid MT-

mätningar med spolen orienterad för att ge maximalt stora MEP-svar (ca 45 grader lateralt 

bakåt, posterior-lateral riktning), aktiveras både pyramidala neuron och interneuron vid 

uppkomsten av ett MEP-svar (Klöppel et al 2008; Ziemann et al., 1998).

Att ett MEP-svar är en produkt av mer än pyramidala neuron stärks också av en studie som 

undersökte sambandet mellan MT och uppbyggnaden i hjärnans vitvävnad. Klöppel et al. 

(2008) undersökte sambandet mellan FA-värden och MT mätt med spolen riktad i posterior-

lateral riktning. De kunde visa att MT mätt från handarean stod i omvänt förhållande till de 

FA-värden som fås vid DTI-undersökning. En korrelation mellan sänkta FA-värden och 

förhöjda värden för MT har också setts i kliniska grupper med vitvävnadsavvikelser så som 

patienter med multiple scleros (Wasserman et al., 2008, sid. 258) I studien av Klöppel et al. 

(2008) sågs starkast korrelation mellan MT och FA-värden från vitvävnad direkt under 

precentrala kortex. För att förklara detta samband pekar Klöppel et al. (2008) på det faktum 

att varje pyramidalt neuron har synaptiska kopplingar till ca 5000 andra neuron och att dessa 

sannolikt påverkar det kortikala neuronets retbarhet. Höga FA-värden indikerar bättre 

myeliniserade förbindelser vilket Klöppel et al. (2008) menar i detta område skulle kunna 

vara ett mått på hur starka funktionella förbindelser det finns mellan pre- och primära 

motorcortex. En stark förbindelse skulle i sin tur återspeglas i fler interneuron som gör det 

lättare att aktivera de kortikospinala neuronen. 

 3.1.2 Motortröskelvärdets påverkan på motorisk förmåga

Vad vi vet har endast en studie sett ett samband mellan värdet för MT och motorisk förmåga. 

Den normalt relativt stora interindividvariabiliteten i MT (som kommer diskuteras närmare i 

stycke 3.3.1) verkar alltså inte ha något tydligt samband med motorisk förmåga. Den studie 

som funnit ett samband mellan motorisk förmåga och MT (Triggs et al., 1997) undersökte mer 

i detalj kopplingen mellan MT och hänthet. De fann att hemisfärsskillnader i MT korrelerade 

signifikant med hänthet där den dominanta handen uppvisade lägre trösklar. De kunde 

därutöver rapportera en stark signifikant korrelation mellan MT och asymmetriska resultat i 

uppgifter som kräver fingerfärdighet och snabbhet i handrörelser men en svagare korrelation 
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mellan MT och asymmetriska resultat på uppgifter som mäter gripstyrka. Generaliserbarheten 

till många av dagens TMS-studier är dock tveksam. Vid mätningarna som gjordes av Triggs et 

al. (1996) användes en cirkelformad magnetspole och MT mättes, genom stimulering av 

huvudets mittpunkt (vertex). I vår studie och de flesta senare TMS-studier vi tagit del, 

används istället en åtta-formad magnetspole som ger en fokal stimulering av en viss punkt på 

motorcortex. En möjlig förklaring som även Triggs et al. (1996 ger till sina resultat är därför 

att MT mätt från vertex med cirkelformad spole i större utsträckning än MT mätt med 

åttaformade spole, påverkas av handmotorareans storlek. Handmotorareans storlek har i sin 

tur visar sig korrelera med motoriska förmågor. 

Generellt finns det en stor osäkerhet kring hur och om hänthet påverkar motortrösklarna. 

Vissa studier har funnit en signifikant korrelation mellan hänthet och MT (för sammanfattning 

av dessa se Hammond, 2002) medan andra inte kunnat se ett sådant mönster (se t.ex. Cicinelli 

et al., 1997; Klöppel et al., 2008; Mills & Nithi, 1997). En senare studie vi funnit rapporterade 

att samtliga deltagare (8 högerhänta, 7 vänsterhänta, 8 utan tydlig handpreferens) hade 

signifikant högre MT för höger hemisfär oberoende av handpreferens (Klöppel et al., 2008). 

Klöppel et al. (2008) kunde inte ge någon förklaring till den observerade systematiska 

skillnaden i MT mellan hemisfärerna, men resultatet i sig talar för att faktorer i själva 

mätförfarandet kan ge upphov till konsekventa hemisfärsskillnader oberoende av hänthet. 

 3.2 Tal, stamning och motortrösklar

 3.2.1 Motortröskel mätt från munmuskulatur ett mer relevant mått?

Vid första anblicken kan det kännas främmande att se hur MT mätt från handarean kan ha en 

koppling till talmotoriska systemet. Det kan argumenteras för att mätningar av MT i 

munmotorarean vore mer intressant om avvikelser i talmotorik vill studeras. Flera studier 

däribland Sommer et al. (2003) pekar dock på faktumet att mätningar av MT från 

munmotorarean är förenat med stora metodologiska svårigheter, vilket gör det svårt att nå 

reliabla resultat. Detta kan också vara en avgörande förklaringen till att det i litteraturen inte 

gått att finna studier som jämför värdena för MT mätt från hand- och munmuskulatur. 

Det finns dock flera olika faktorer som pekar på att MT mätt från handmotorarean skulle 

spegla munmotorareans MT bättre än t.ex. MT mätt från benmuskulatur. Dels är 

munmotorarean lokaliserad direkt intill munmotorarean och dels så ger flera olika typer av 

studier stöd för tanken att handmotorik och talproduktion kan ha starka neurologiska 
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förbindelser, t.ex. studier vars resultat indikerar att gester med händerna underlättar 

talproduktionen (Rauscher et al., 1996; Iverson & Goldin-Medow, 1998). 

 3.2.2 Specifika neurologiska förbindelser mellan tal och handmotorik?

Bland de studier som argumenterar för en förekomst av specifika neurologiska kopplingar 

mellan hjärnareor involverade i talproduktion och hjärnareor involverade i handmotorik, 

återfinns också ett antal TMS-studier. Dessa studier har  med intressanta resultat studerat 

sambandet mellan handmotorareans retbarhet och processande av språkliga uppgifter. Studier 

som undersöker olika kognitiva uppgifters påverkan på primära motorcortex, mäter oftast 

MEP-amplitud för att observera förändringar i det kortikospinala systemets retbarhet (se t.ex. 

Tokimura et al., 2006 och Meister et al.,2002), där MEP-svar med högre amplitud i en given 

betingelse tolkats som att motortröskeln sänkts. Redan tidigt (Shaaftsma,1988, enligt 

Tokimura et al., 1996) gjordes fynd som indikerade förhöjd MEP-amplitud från handen när 

försökspersonen uppmanas läsa en text högt men vilka faktorer som inverkar vid denna 

facilitering är fortfarande inte helt klarlagt. Genom experiment med noggrant uppsatta 

kontrollbetingelser har dock flera viktiga faktorer kunnat belysas. 

Tokimura et al. (1996) undersökte hur retbarheten i handmotorarean påverkades av 

högläsning, tyst läsning, spontant tal och icke-verbal ljudproduktion, hos 13 försökspersoner 

(10 högerhänta och 3 vänsterhänta). Fyra nya iakttagelser kunde då göras: (a) tyst läsning 

faciliterade inte handmotorarean, (b) högläsning faciliterade främst den dominanta handen, (c) 

Spontant tal faciliterade båda hemisfärerna, och (d) icke verbal ljudproduktion faciliterade till 

mindre grad än verbalt tal och i de fall en facilitering kunde observeras uppträdde den 

bilateralt eller i olika hemisfärer för olika försökspersoner. Simultan mätning av H-reflex 

gjordes också hos en av försökspersonerna vid högläsning. Hos denna försöksperson sågs 

ingen förhöjd retbarhet på perifer nivå men däremot förhöjda MEP-svar. Detta resultat 

tolkades som att den facilitering som observerats endast påverkat på kortikal nivå. Att 

handmotorarean inte faciliterades av tyst läsning tolkades som att faciliteringen var en effekt 

av talproduktion snarare än språkligt processade. Resultaten med facilitering av främst vänster 

hemisfär vid högläsning hos högerhänta, har senare reproducerats av Lin et al. (2002), Meister 

et al. (2002) och Sparing et al. (2007). Meister et al. (2002) och Sparing et al. (2007) kunde 

även rapportera att högläsning inte höjde amplitudsvaren vid MEP-responser från 

benmuskulatur (Meister et al., 2002) och att tal och sång faciliterade olika hemisfärers 

handmotorareor, där tal normalt faciliterade vänster handmotorarea och sång normalt 
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facilterade höger handmotorarea (Sparing et al., 2007). 

Båda Sparing et al., (2007) och Meister et al., (2002) betonar dock att det är fortfarande långt 

ifrån klarlagt vad som ger upphov till det ovan beskrivna faciliteringsfenomenet. En möjlig 

tolkning är att handmotorareans lokalisering intill munmotorarean gör att den faciliteras av 

den närliggande aktiveringen. En annan tolkning är att det skulle finnas specifika neurologisk 

förbindelser mellan högre uppgifts-specifika hjärnareor och handmotorarean.

Utifrån ovan presenterade forskningsområde blir det intressant att undersöka vad de förhöjda 

motortrösklarna som observerats hos PsS i vänster hemisfärs handmotorarea (Sommer et al., 

2003) har för relation till de talmotoiska avvikelser som ses vid stamning. Den avvikande 

lateraliseringen av talproduktion gör också att mätningar av dessa slag skulle vara intressanta 

att genomföra på PsS. Ett första steg för att öppna upp för forskning av detta slag är att 

undersöka om resultaten från Sommer et al. (2003) kan reproduceras samt om de förhöjda 

värdena för MT är begränsad till vänster hemisfär. 

 3.3 Validitet och reliabilitet i motortröskelmätningar från handmotorarean

 3.3.1 Validitet: Vad är det motortröskelvärdet indikerar?

Med validitet avses till vilken utsträckning ett mätinstrument mäter det som man avser mäta 

(Borg & Westerlund, 2009). Vid mycket neurovetenskaplig forskning uppstår en svårighet i att 

ge ett entydigt svar vad det aktuella mätinstrumentet verkligen mäter. Detta gäller även för 

MT-mätningar. Utöver att det saknas en fullständig förståelse för vilka faktorer som är 

avgörande för om en MEP ska uppkomma har det visat sig att även små förändringar i 

mätförfarande och utrustning påverkar vilka neuron som aktiveras, vilket än mer försvårar 

jämförelser mellan studier. I ett försök att med denna osäkerhet ge en kortfattad definition av 

vad MT är ett mått på skulle ovan presenterade data kunna sammanfattas till att MT i vila 

uppmätt från handmotorarean speglar retbarheten i hela synapskedjan från kortikala neuron 

till målmuskel (Kobayashi & Pascual-Leone, 2003).

 3.3.1.1 Interindividvariabilitet – ett validitetsproblem vid motortröskelmätningar

Ett känt faktum om MT som ytterligare försvårat tolkningar av dess neurofysiologiska 

bakgrund, är den höga variationen i MT mellan individer. Interindividvariabiliteten är så stor 

att MT till och med ifrågasatts som lämpligt mått för jämförelser på gruppnivå (Ziemann et 

al., 1998). Framförallt är det svårt att bedöma om ett enskilt MT-värde ligger inom 

normalspannet (Wasserman et al., 2008, sid. 244). Den förklaring som lagts fram till den stora 
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variationen i MT är att avståndet mellan skallytan och underliggande kortex (även kallat 

scalp-cortex distance, SCD) påverkar MT och varierar mellan olika individer. Att MT 

påverkas av individens SCD har visat sig i flera studier (för sammanfattning se Wasserman et 

al., 2008 sid 402). Sambandet mellan MT och SCD går även att förklara fysikaliskt med att 

styrkan i den ström som magnetfältet inducerar avtar exponentiellt med avståndet (Wasserman 

et al., 2008, sid 402). MT blir därför även ett mått på individens SCD, vilket sällan är målet 

med TMS-mätningar.

 3.3.2 Reliabilitet: Slumpmässiga faktorer som påverkar resultaten vid  

motortröskelmätningar

Reliabilitet refererar till i vilken grad ett mätinstrument kan reproducera samma resultat från 

ett tillfälle till ett annat (Clark-Carter, 2004). I ett kunskapsläge där man inte fullt ut kan 

besvara frågan vad det centrala mätinstrumentet avser mäta, blir reliabilitet om möjligt än 

viktigare. För att på ett meningsfullt sätt kunna jämföra olika studiers resultat och relatera det 

aktuella mätvärdet till andra närliggande undersökningsmetoder är det av avgörande vikt att 

försöka uppnå kontroll över vilka  metodologiska faktorer som påverkar mätresultatet. Här 

nedan kommer därför en sammanställning ges över de kända faktorer som påverkar resultatet 

vid MT-mätningar.

Inledningsvis bör noteras att MT hos en given individ anses vara ett tillräckligt stabilt mått för 

att vara värdefullt för longitudinella studier (Ziemann, 1998; Wasserman et al., 2008, s. 245). 

En studie med upprepade mätningar från 102 individer fann att med 95% sannolikhet 

varierade MT mindre än 10 procentsteg mellan upprepade mätningar. Större variationer än 10 

(procentsteg av maximal stimuleringsstyrka) har  också ansetts vara patologiskt. Att ge något 

mer exakt mått på vad som är normala variation har varit svårt att göra, dels varierar MT 

normalt som en funktion av bl.a. dygnsfaktorer och dels för att antalet studier som gjort 

upprepade MT-mätningar från samma individer är relativt begränsat (Kimiskidis et al. 2004). 

Ett flertal studier har dock mätt MT från båda hemisfärerna och konstaterat att värdena från 

respektive hemisfär oftast inte skiljer sig mer än ca 5 procentsteg i maximal 

stimuleringsstyrka (se t.ex. Cicinelli et al., 1997; Wassermann et al., 2008, sid. 245 ). För 

studier som mäter MT från båda hemisfärerna innebär detta en alternativ möjlighet att få en 

indikation på det valda mätförfarandets reproducerbarhet. Om stora skillnader i MT mellan 

hemisfärerna uppmäts hos friska försökspersoner, kan reproducerbarheten i resultaten 

ifrågasättas.
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För att skapa en överskådlig bild av de kända faktorer i själva mätförfarandet som är 

avgörande för mätresultatet vid MT-mätningar har vi valt att kategorisera in dessa i följande 

tre kategorier: 

1) Definition av MT

Ovan har en till synes enkel definitionen av MT givits. Där MT definieras som den minsta 

stimuleringsstyrka som krävs för att väcka en uppmätbar muskelrespons i målmuskeln ca 20 

millisekunder efter stimulering (Rossini et al., 1994). För att på ett tillförlitligt sätt kunna 

använda sig av denna definition krävs dock att flera av de i definitionen ingående 

parametrarna definieras. Vilka avvikelser i EMG-signalen ska räknas som ett MEP-svar? Hur 

hanteras faktumet att en och samma stimuleringsstyrka inte alltid ger samma påverkan på 

EMG-signalen? Ingen av dessa frågor har haft något självklart svar och konsekvensen har 

blivit att flera olika definitioner på MT uppstått. 

Den definition som först presenterades och som också fått störst utbredning är hämtad från 

Rossini et al., (1994). Där definieras MT som den stimuleringsstyrka som i 50% av 10-20 på 

varandra följande försök ger upphov till en avvikelse i EMG signalen, större än 100 µV. Till 

följd av svårigheter att uppmäta exakt storlek på avvikelse i EMG signalen har även synliga 

rörelse i målmuskulatur använts som definition på MEP vilket visat sig ha jämförbar 

reliabilitet (Pridmore et al., 1998). Mills och Nithi (1997) lade fram en alternativ metod för 

mätningar av motortröskel med målsättningen att den skulle ge bättre reproducerbarhet och 

större noggrannhet. Resultatet var en metod där MT definieras som ett genomsnitt av två 

uppmätta tröskelvärden, ”lower motor threshold” (LMT) och ”upper motor threshold” (UMT

). LMT definierades som den högsta stimuleringsstyrkan som ej genererade något MEP-svar 

>20 µV i 10 på varandra följande försök. UMT definierades som en den lägsta 

stimuleringsstyrkan som genererade MEP-svar >20 µV i 10 på varandra följande försök. 

Metoden skulle visa sig ha god reproducerbarhet men till priset av ett tidsödande förfarande 

som kräver många stimuleringar. 

För att undgå problem med tidsödande mätningar har det på senare år utarbetats datorprogram 

som stöd utarbetats för motortröskelmätningar. Programmen som tagits fram bygger på 

datorbaserade algoritmer som med hjälp av inmatade muskelsvar från olika 

stimuleringsstyrkor beräknar ett sannolikt värde för MT. Dessa har visat sig vara 

framgångsrika och kan anses ha en reproducerbarhet i linje med den som uppmättes i Mills 

och Nithis studie (1997) (Mishory et al., 2004). En viktig metodologisk faktor som är värd att 
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nämnas i sammanhangen är det intervall med vilket stimuleringarna sker. Oavsett vilken av 

ovan nämnda metoder som väljs betonar samtliga vikten av att upprätthålla ett intervall med 

minst 3 sekunders mellanrum då föregående stimulering annars riskerar att inhibera den 

efterföljande (Wasserman et al., 2008, sid. 245). 

2) Försökspersonen

 Flera faktorer hos försökspersonen och de instruktioner som ges denne har visat sig kunna 

påverka motortröskelvärdet signifikant. Medicinintag är en sådan faktor. I Wassermann (2008) 

kapitel 13 ges en sammanfattning av hur olika mediciner påverkar den kortikala retbarheten. 

Av denna framgår att bl.a. epilepsimediciner och SSRI-preparat kan påverka 

motortröskelvärdet. Därför är det rekommenderbart att eventuell medicinering hos 

försökspersoner kartläggs. I studier av MT ses ibland även koffeinintag som 

exklusionskriterium (t.ex. Livingstone & Ingersoll, 2008), en nyligen publicerad studie (Orth 

et al., 2005) om koffeins påverkan vid TMS-mätningar tyder dock på att normalt intag av 

kaffe inte påverkar MT. Några signifikanta skillnader kopplade till kön har ej kunnat 

rapporteras (Mills et al., 1997; Wasserman 2002). 

I fråga om ålders påverkan finns motstridiga resultat: Rossini et al. (1992) fann svagt förhöjda 

MT kopplade till åldrande, två senare större studier har dock inte kunnat se något sådant 

samband (Mills & Nithi, 1997; Wasserman 2002). Påverkan av hänthet (som diskuterats mer i 

detalj ovan, se styke 3.1.2 Motortröskelvärdets påverkan på motorisk förmåga) har också 

undersökts med motstridiga resultat vilket lett till slutsatsen att försökspersoners hänthet bör 

dokumenteras (Hammond, 2002; Wasserman et al., 2008, sid 245 ).

Hur instruktionerna som ges till försökspersonen påverkar MT har kartlags i ett flertal studier. 

Den kanske viktigaste instruktionen är att behålla muskelavslappning i målmuskeln under 

hela MT-mätningen. Att denna instruktion följs bör även kontrolleras med hjälp av EMG-

signalen. Muskelaktivitet i målmuskeln under mätningarna sänker MT så tydligt3 att MT mätt 

under muskelkontraktion, så kallad active motor threshold (AMT) ses som ett mått skiljt från 

resting motor threshold (RMT), MT mätt i avspänd målmuskel (se t.ex. Rossini et al., 1994). I 

senare studier har man kunnat visa att även så kallade imaginära (tänkta men ej utförda) 

rörelser påverkar MT (Abruzzese et al.,1996). 

Andra aktiviteter som visat sig påverka retbarheten i handmotorarean är tal (Tokimura et al., 

1996) kroppshållning (Ackermann et al., 1991) samt vakenhetsgrad och ögonöppning 

3  MT sjunker med ca 10% av maximal stimuleringsstyrka vid muskelkontraktion (se t.ex. Sommer 2003)
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(Rossini et al., 1994) En generell slutsats att dra är att försökspersoners uppträdande under 

MT-mätningarna i största möjliga grad bör standardiseras genom att noggranna och identiska 

instruktioner ges till samtliga försökspersoner.

3) Spolens orientering

Magnetspolens orientering i förhållande till försökspersonens huvud har på ett tydligt sätt 

visat sig påverka värdet för MT. Detta kan förklaras av att olika neuron aktiveras beroende på 

hur spolen är orienterad (se ovan stycke 3.1 Motortröskelvärdets neurofysiologiska bakgrund

). För att skapa en god reproducerbarhet är det avgörande att spolen hålls på ett standardiserat 

sätt och i samma position under uppmätningen av motortröskeln. Detta kompliceras av att 

samtliga rörelser i alla tre dimensioner påverkar mätresultatet. Vi har valt att dela upp dessa 

rörelser i tre kategorier 3a) rörelser i x- och y-led 3b) rörelser i z-led 3c) spolens vinkel i 

förhållande till den interhemisfäriska fåran (Se figur 1).

Figur 1. Spolens position i förhållande till försökspersonens huvud

3a. Rörelse i x- och y-led avser rörelser längs med huvudet se figur X1. Genom att söka av ett 

område i dessa riktningar lokaliseras den punkt som ger starkaste amplitudsvaret i 

målmuskeln, den så kallade ”hot-spoten”. Lägsta värdet för MT uppnås vid stimulering av 

målmuskelns hotspot (se t.ex. Cicinelli et al., 1997). En studie som undersökt varitationen i 

lokalisation av hotspot för lillfingrets muskel abductor digiti minimi kunde visa att i en 5 cm x 

5cm stor kvadrat lokaliserad 5 cm lateralt och 1,5 cm anteriort om vertex (huvudets mittpunkt

) hade 19 av 20 försökspersoner sin hotspot lokaliserad (Cicinelli et al., 1997). Detta indikerar 

att en avsökning av detta område med största sannolikhet kommer generera en korrekt 

hotspot. Exakt hur stor påverkan rörelser i x- och y-led ger på det uppmätta 

motortröskelvärdet hos en given individ kan antas vara individuellt då ytstorleken på 

målmuskeln representation i motorcortex varierar för olika individer (Cicinelli et al., 1997) 
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3b. Rörelser i z led avser avståndet från magnetspolens mittpunkt till huvudet. Att denna typ 

av rörelser har stor påverkan kan förklaras med att magnetfältets styrka avtar exponentiellt 

med avståndet (Wasserman et al., 2008, kap. 26 sid. 402). Att detta påverkar MT har man 

även kunnat visa experimentellt genom att variera avståndet från spolen till huvudet (Stokes et 

al. 2005). En studie av Stokes et al. (2005) fann att MT uttryckt i procent av maximal 

stimuleringsstyrka (max. stim.) höjdes linjärt med 3 procent av max. stim. för varje millimeter 

avståndet mellan spolen och huvudet ökade. Detta betonar vikten av att spolens centrum hålls 

tangentiellt emot huvudet. 

3c. Spolens vinkel i förhållande till den interhemisfäriska fåran. Att vinkelförändringar av 

detta slag påverkar värdet för MT har visats av bl.a. Pauscal-Leone et al. (1994) och Basil-

Neto et al. (1992).  Detta har förklaras av att värdet för MT är beroende av magnetsfältets 

rikting vilket i sin tur styrs av hur spolen vinklas (se figur 3c). Avgörande för reliabiliteten är 

därför att spolens handtag hålls med en standardiserad vinkel för alla försökspersoner. 

 4 Studiens frågeställningar

Mycket neurologisk forskning kring stamning har givit stöd för teorin att PsS uppvisar en 

dysfunktion i vänster hemisfär. Flera studier visar även på en avvikande svag 

muskelaktivering hos PsS. Genom att replikera och utöka en tidigare studie som hos PsS såg 

avvikande låga svar vid TMS-stimulering av vänster handmotorarea (Sommer et al., 2003) 

vill vi undersöka om PsS har förhöjda motortrösklar och om detta i så fall är begränsat till den 

vänstra hemisfären. 

De två huvudsakliga frågeställningarna studien vill besvara är:

1) Uppvisar vuxna PsS som grupp högre motortrösklar än kontrollförsökspersoner?

2) Finns det hos PsS en avvikande lateralisering av motortröskelvärde?
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 5 Metod

 5.1 Försökspersoner

En grupp av 15 vuxna försökspersoner, som stammat sedan barndomen, inkluderades i 

studien. Gruppen av PsS bestod av 1 kvinna och 14 män och medelåldern i gruppen var 30,0 

år med standardavvikelsen 10,6 år (min 20 år, max 47 år). En modifierad form av Edinburgh 

Handedness Inventory användes för att bedöma hänthet (se Bilaga 1). Edinburgh Handedness 

Inventory genererar en lateraliseringskvot där full högerhänthet motsvarar 100 poäng och full 

vänsterhänthet motsvarar -100 poäng. Den stammande gruppens genomsnittliga 

lateraliseringskvot (LQ) var 82,2 med standardavvikelsen 53,3. 

Där utöver inkluderade 15 friska kontrollförsökspersoner i studien. På gruppnivå matchades 

kontrollgruppen efter kön (1 kvinna, 14 män), ålder (medelålder 29,5 med standardavvikelsen 

11,0, min 20 år, max 52år) och händhet (genomsnittlig LQ 83,3 med standardavvikelsen 51,5) 

. Deltagare nr K10 hade ett syskon som stammat som barn.

 5.1.1 Bortfall

På grund av tekniska problem, obehag vid mätningen, och faktorer hos försökspersonen som 

stred mot uppsatta exklusionskriterier uteslöts 6 rekryterade försökspersoner vid själva 

mättillfället (4 stammande försökspersoner och 2 kontrollförsökspersoner)

 5.1.2 Exklusionskriterier

Minimiålder för deltagande i studien var 18 år. För deltagande i studien sattes även följande 

exklusionskriterier upp: tidigare bakgrund av hjärnskada, neurokirurgi, stroke, epilepsi eller 

andra neurologiska sjukdomar, intag av mediciner som kan påverka den kortikala retbarheten, 

inopererad elektrisk biomedicinsk apparatur, t.ex. pacemaker, hörselinplantat (se Bilaga 2). 

Rekrytering av försökspersoner skedde genom bekvämlighetsurval: genom personliga 

kontakter och genom anslagstavlor, mailutskick till stamningsföreningar och tidningsannons i 

lokaltidning samt lokal studenttidning (se Bilaga 3.1 och 3.2). Utav 30 försökspersoner deltog 

26 försökspersoner även i ett annat examensarbete med fokus på stamning.

 5.1.3 Etiska aspekter

Etiskt godkännande erhölls från den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Samtliga 

deltagare informerades skriftligt och muntligt om försöksförfarandet (se Bilaga 4). 
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Deltagande i studien var frivilligt och försökspersonerna informerades om sin rätt att när som 

helst avbryta sin medverkan, utan att ange skäl. Från samtliga deltagare samlades skriftligt 

samtycke in (se Bilaga 5). Deltagande ersattes med 200 kr.

En deltagare rapporterade övergående obehag i samband med TMS undersökning som då 

omedelbart avbröts. Övriga deltagare rapporterade inte några negativa bieffekter av 

deltagandet i studien.

 5.2 Utrustning

 5.2.1 Magnetstimulering och navigering

För TMS-stimulering användes en platt åtta-formad magnetspole driven av en TMS-

stimulator av typen Magstim Rapid. För exakt navigering av spolen i förhållande till 

deltagarens huvud användes systemet ANT Visor (se www.ant-neuro.com/products/visor). 

Navigering möjliggjordes genom ett kamerasystem som läste av positionen för reflektorkulor 

fästa på försökspersonens huvud och magnetspolen. Genom detta navigationssytem var det 

möjligt att vid upprepade stimuleringar säkerställa att spolen hade samma position i 

förhållande till försökspersonens huvud. Vid definiering av MT var programmet inställt på att 

signalera när spolen var i en position som skiljde sig mindre än 0,5 cm i x och y-led (se 

avsnitt 3.3.2 ovan) från den position den haft när hotspot lokaliserades.

 5.2.2 EMG-registrering

EMG (elektromyografi) registrerades med ANT ASA signalbehandlingssystem. För EMG-

registrering användes under studiens gång två olika typer av elektroder: flergångselektroder 

och engångselektroder. EMG-signalen hade en samplingfrekvens av 1250 hz. Signalen 

filtrerades med ett bandpassfilter med frekvenserna 20 hz- 500 Hz.

 5.2.3 Datorprogram för fastställande av MT

För att bestämma värdet på MT användes en datorbaserad sökalgoritm, genom 

datorprogrammet TMS Motor Threshold Assessment Tool 2.0 från 

www.clinicalresearcher.org/software.htm. Detta program använder information om vilka 

stimuleringsstyrkor som ger upphov till en MEP för att med så få stimuleringar som möjligt 

fastställa värdet för MT.
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 5.3 Procedur

 5.3.1 Förberedelser för stimulering

 5.3.1.1 EMG-elektroder

Mätförfarandet inleddes med skriftligt samtyckesformulär och muntlig information om 

mätförfarandet och eventuella biverkningar. Försökspersonerna satt i en tillbakalutad stol och 

instruerades att ha båda fötterna i golvet. På höger hands sida på lillfingret (abductor digiti 

minimi) fästes mätelektroder med tejp. Händerna placerade på en kudde i den postion som för 

den aktuella försökspersonen inte krävde någon muskelspänning i målmuskeln. Vid studiens 

inledning var jordelektroden placerad på mastoidutskottet bakom höger öra (p.g.a. att 

deltagarna strax före TMS-studien deltog i en studie med mätning av läpp EMG) I ett försök 

att minimera störningar i EMG-signalen ändrades dock placeringen av jordelektroden till 

samma hand som mätelektroderna. Ändringen förefaller inte ha påverkat resultatet, och 

ungefär lika många deltagare testades med de olika placeringarna av jordelektrod. Genom 

aktiv muskelspänning kontrollerades att muskelaktivitet genererade EMG-svar som var tydligt 

urskiljbara från ev. bakgrundsstörning.

 5.3.1.2 Markering av sannolik lokalisation av hotspot

En nätmössa med vidhäftande tejp sattes på försökspersonernas huvud. Tidigare studier 

(Cicinelli et al., 1997, Kimiskidis et al 2004) har visat att hot-spot för handens muskler oftast 

återfinns inom en 5 x 5 cm kvadrat med centrum 5 cm vid sidan om skallens mittlinje och 1,5 

cm fram mittpunkten överst på huvudet (vertex). Hörnpunkterna på kvadraten markerades på 

tejpen, efter att lokalisationen av vertex mätts upp.
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Ett pannband med fyra reflektorkulor fästes på försökspersonernas huvud och kameran 

riktades för optimal avläsning av pannbandets och magnetspolens reflektorkulor. Genom att 

med en speciell markör peka på tre definierade punkter på deltagarens huvud lokaliserade 

navigeringssystemet huvudet i förhållande till en datormodell av en ”standardhjärna”. Med 

navigeringssystemet och stimuleringsspolen markerades hörnen på den kvadrat som ritats på 

huvudet, så att hörnen blev synliga på datormodellen. Med utgångspunkt från dessa 

markeringar söktes sedan den punkt som gav det starkaste svaret på stimuling (hot-spoten). 

 5.3.1.3 Deltagarinstruktioner

En laptop med rullande bildspel av naturbilder placerades framför försökspersonen. 

Försökspersonen instruerades att hålla blicken fäst på bildspelet genom hela undersökningen 

och undvika att röra sig eller prata. Instruktion gavs särskilt om att tal i syfte att ställa frågor 

eller avbryta deltagande inte utgjorde något problem.

 5.3.2 Hotspot-lokalisering

Hot-spot lokaliserades först för vänster sida hos samtliga försökspersoner. Spolen hölls på ett 

standardiserat sätt med handtaget riktat snett bakåt ca 45 grader ut från centralfåran och 

mittpunkten av spolen hölls tangentiellt mot försökspersonens huvud. Före varje stimulering 

lästes EMG-signalen av så att den inte visade tecken på muskelspänning i försökspersonens 

målmuskel. Stimuleringsstyrkan sattes initialt till 50 % av maximal stimuleringsstyrka och 

stimuleringen inleddes i mitten av det på förhand markerade fältet för sannolik representation 

av hot-spot. Vid avsaknad av MEP-svar höjdes stimuleringsstyrkan i steg av 5 procentenheter 

till den lägsta styrkan som gav MEP-svar tydligt urskiljbara från bakgrundsstörningen. 

Hotspot för abductor digiti minimi lokaliserades genom ett nät av stimuleringar som täckte det 

sannolika området för hotspotens lokalisation. För varje stimulering markerades positionen på 

datormodellen på skärmen, och färgen på markören indikerade styrkan på svaret, med rött för 

de starkaste responserna. Tätare stimulering gjordes i de områden som gav MEP-svar med 

högst amplitud. Om en stimuleringspunkt i de yttre delarna av stimuleringsfältet gav upphov 

till MEP-svar utökades sökområdet i denna rikting. Hot-spot definierades som den 

stimuleringspunkt som genererade högst amplitudsvar och befann sig i ett område som 

genererat starka MEP-svar generellt.
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 5.3.3 Definiering av motortröskel

Vid definiring av MT användes TMS Motor Threshold Assessment Tool 2.0.  Tydligt 

urskiljbara avvikelser i EMG-signalen ca 20 msek. efter stiumelring räknade som MEP-svar. 

Värdet på MT ficks genom inmatning av vilka stimuleringsstyrkor som genererade MEP-svar 

och definerades till den styrka som i ca 50 % av fallen utlöste ett MEP-svar.

Efter genomförda mätningar från vänster hemisfär upprepades samma procedur för mätningar 

från höger hemisfär.

 5.4 Analys av data

Bearbetningen av data bestod i två delar. En deskriptiv statistikdel där samtliga uppmätta MT-

värden sammanställdes och redovisades för respektive FP, samt en hypotesprövande del där 

uppsatta hypoteser prövades statistiskt. Mann-Whitney U användes som analys metod för 

samtliga signifikansprövningar och för samtliga prövningar används en alfanivå på 5% 

(tvåsidig prövning)

Följande hypoteser prövades; 

1) Har stammande som grupp högre MT än friska kontroller? Denna hypotes prövades 

genom att jämföra gruppernas MT för respektive hemisfär separat.

2) Har stammande som grupp en avvikande hemisfärs asymmetri med avseende på 

MT? Denna hypotes prövades genom att jämföra differensen i hemisfärsasymmetri 

mellan PsS och kontrollgruppen. 

Mann-Whitney U användes som analysmetod vid båda hypotesprövningarna då det fanns en 

misstanke om att den stammande gruppens värden ej var normalfördelade och därutöver hade 

en populationsvarians som skiljde sig från kontrollgruppens. I kontrollgruppen observerades 

även ett extremvärde i avseende på hemisfärsasymmetri som hade riskerat ge en missvisande 

bild om parametrisk metod hade använts.

 5.5 Relibilitet

En central fråga är, kan man lita på resultaten, dvs är mätningarna av MT reliabla? Som 

diskuterats ovan ( Ise 3.3.2 Reliabilitet: Slumpmässiga faktorer som påverkar resultaten vid  

motortröskelmätningar) är skillnaden i MT mellan hemisfärerna hos en individ vanligtvis 

avsevärt mindre än skillnaderna i MT mellan individer. Ett sätt att beräkna relibiliteten 
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statistiskt är då att använda mätningarna av de två hemisfärerna hos en individ för 

reliabilitetstest av typen "test-retest" Denna typ av beräkning ger ett mått på korrelationen 

mellan MT för vänster och höger hemisfär hos de olika individerna. Vi genomförde ett sådant 

test på kontrollgruppens mätvärde. Att den stammande gruppens värden inte användes 

berodde på att PsS kunde misstänkas ha en avvikande hemisfärsasymmetri. Genomsnittliga 

absolutvärden för hemisfärsasymmetri i kontrollgruppen jämfördes också med en annan 

publicerad studie som använt sig av liknande mätapparatur. För att säkerställa intra- och inter-

bedömarreliabiliteten vidtogs också flera åtgärder. 

 5.5.1 Intra-bedömarreliabilitet 

Slumpmässiga skillnader i mätförfarandet mellan olika mättillfällen ökar felvariansen och gör 

det därför svårare att upptäcka en faktisk gruppskillnad i den beroende variabeln (MT) (Borg 

& Westerlund, 2007, sid. 160). I försök att minimera denna risk användes det standardiserade 

mätförfarande som beskrivits ovan. Om det däremot finns en systematik i hur försöksledaren 

förändrar sitt mätförfarande över tid ger detta upphov till så kallade ordningseffekter. 

Ordningseffekter minskar istället validiteten i mätningarna, då en synbar skillnad mellan 

grupperna i avseende på den beroende variabeln egentligen kan vara en konsekvens av att en 

grupp varit överrepresenterad i ett visst skede av försöksprocessen. Ett sätt som vi använde 

oss av för att undvika ordningseffekter var att lägga upp ett schema för mätningarna där 

försökspersoner från respektive grupp varvas (se bilaga 6). På grund av den begränsade 

mängden data kunde ev. ordningseffekter inte testas statistiskt.

 5.5.2 Inter-bedömarereliabilitet

Inter-bedömarereliabilitet avser till vilken grad mätförfarandet ger samma resultat oberoende 

av vem som utför det (Clark-carter, 2004). Som konstaterats ovan finns det många faktorer i 

mätförfarandet som är avgörande för mätresultatet. Den kanske mest kritiska faktorn 

uppkommer under sökandet av hot-spot (se avsnitt 3.3.2 Reliabilitet: Slumpmässiga faktorer  

som påverkar resultaten vid motortröskelmätningar ovan) Det kunde inte uteslutas att det 

skulle kunnat uppstå systematiska skillnader i hur olika försöksledare höll spolen. För att 

dessa eventuella skillnader inte skulle påverka de hemisfärsskillnader som uppmättes beslöts 

att samma försöksledare alltid utförde hot-spotsökning på båda hemisfärerna hos de 

försökspersoner som de ansvarade för. Ett varvat schema (Se Bilaga 6) lades även upp för att 

försöksledare 1 (FL1) och försöksledare 2 (FL2) i största möjliga mån, skulle ha lokaliserat 

hotspot på lika många försökspersoner från respektive grupp. Av praktiska skäl genomfördes 
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fyra av MT -mätningarna av FL3. 
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 6 Resultat

 6.1 Deskriptiv statistik 

Data från 30 försökspersoner inkluderades i analysen. Samtliga värden från inkluderade 

försökspersoner redovisas i tabell 1, tabell 2 och figur 1 nedan.

Tabell 1. Datavärden för samtliga stammande försökspersoner (PsS). Hänthet mätt i lateraliseringskvot beräknad 

genom modifierad version av Edinburgh Handedness Inventory där -100 motsvarar full vänsterhänthet och +100 

motsvarar full högerhänthet, Motortröskelvärden (MT) för respektive hemisfär (MTvä, MThö) mätt i procent av 

maximal stimuleringsstyrka, Hemisfärsasymmetri i MT (MTvä - MThö) samt vilken försöksledare som 

ansvarade för hotspotlokalisering.

Försöks-
persons 

ID
Kön Ålder

Hänthet 
(LQ)

MT 
vänster 

hemisfär 
(MTvä)

MT höger 
hemisfär 
(MThö)

Hemisfärs-
asymmetri 

(MTvä-MThö)

Ansvarig för 
hotspot-

lokalisering

PsS1 Kvinna 22 100 58,74 63,78 -5,04 FL1
PsS2 Man 21 100 48,19 51,86 -3,67 FL2
PsS3 Man 21 -100 52,95 56,17 -3,22 FL1
PsS4 Man 47 100 48,18 49,77 -1,60 FL2
PsS5 Man 20 33 50,96 52,42 -1,46 FL1
PsS6 Man 21 100 61,80 54,70 7,10 FL3
PsS7 Man 35 100 57,91 57,27 0,63 FL1
PsS8 Man 25 100 39,34 36,91 2,43 FL2
PsS9 Man 25 100 48,65 46,19 2,46 FL1
PsS10 Man 20 100 55,70 51,53 4,17 FL1
PsS11 Man 47 100 53,27 46,60 6,67 FL1
PsS12 Man 43 100 62,96 54,26 8,70 FL2
PsS13 Man 44 100 59,00 48,66 10,35 FL1
PsS14 Man 35 100 76,96 64,61 12,35 FL2
PsS15 Man 24 100 63,79 51,08 12,72 FL3
Min 20 -100 39,34 36,91 -5,04
Max 47 100 76,96 64,61 12,72

Medel 30,0 82,2 55,89 52,38 3,51
Std.avvik. 10,6 53,3 8,86 6,87 5,92
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Tabell 2. Datavärden för samtliga kontrollförsökspersoner (K). Hänthet mätt i lateraliseringskvot beräknad 

genom modifierad version av Edinburgh Handness Inventory där -100 motsvarar full vänsterhänthet och +100 

motsvarar full högerhänthet, Motortröskelvärden (MT) för respektive hemisfär (MTvä, MThö) mätt i procent av 

maximal stimuleringsstyka, Hemisfärsasymmetri i MT (MTvä - MThö) samt vilken försöksledare som ansvarade 

för hotspotlokalisering.

Försöks-
persons 

ID
Kön Ålder

Hänthet 
(LQ)

MT vänster 
hemisfär 
(MTvä)

MT höger 
hemisfär 
(MThö)

Hemisfärs-
asymmetri

(MTvä-Mthö)

Ansvarig 
för hotspot-
lokalisering

K1 Man 28 100 42,93 55,61 -12,69 FL2
K2 Man 27 100 40,09 46,47 -6,38 FL1
K3 Man 21 75 56,27 62,62 -6,35 FL1
K4 Man 22 75 54,26 60,49 -6,23 FL1
K5 Man 21 100 48,00 53,33 -5,33 FL3
K6 Man 20 100 41,53 46,16 -4,63 FL2
K7 Man 23 100 52,55 56,79 -4,24 FL1
K8 Kvinna 26 -100 38,68 42,26 -3,59 FL1
K9 Man 26 100 44,54 47,82 -3,28 FL2
K10 Man 46 100 54,41 56,75 -2,34 FL3
K11 Man 52 100 58,03 58,29 -0,26 FL3
K12 Man 22 100 42,58 42,64 -0,06 FL2
K13 Man 33 100 64,87 62,07 2,81 FL2
K14 Man 51 100 56,25 50,51 5,74 FL1
K15 Man 25 100 46,58 42,00 4,58 FL2
Min 20 -100 38,68 42,00 -12,69
Max 52 100 64,87 62,62 5,74

Medel 29,5 83,3 49,44 52,25 -2,82
Std.avvik. 11,0 51,5 7,80 7,33 4,79
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Figur 2. Fördelning av MT för vänster hemisfär och hemisfärsasymmetri i MT (MTvä - MThö) för den 

stammande gruppen (cirklar) respektive kontrollgruppen (trianglar). 

 6.2 Hypotesprövande statistik

Den stammande gruppen hade i genomsnitt 6,5 procentsteg högre MT i vänster hemisfär 

jämfört med kontrollgruppen. Ett test med Mann-Whitney U visade att skillnaden var 

signifikant (p = 0.049)

Som den deskriptiva statistiken visar så hade den stammande gruppen helt normal MT för 

höger hemisfär. Ett test med Mann-Whitney U visade också att ingen signifikant 

gruppskillnad förelåg (p = 0,92). 

En avvikande lateralisering av MT kunde observeras i den stammande gruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Ett test med Mann-Whitney U visade att skillnaden i lateralisering var 

signifikant (p = 0,005)

 6.3 Test-retest-reliabilitet

Studiens reliabilitet testades statistiskt genom ett relibilitetstest av typen ”test-retest”, där 

hemisfärsskillnader i kontrollgruppen användes som underlag. Detta test visade i 

kontrollgruppen (n = 15) på en stark korrelation (r = 0,80) mellan MT mätt från vänster och 
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höger hemisfär. Skillnaden mellan MT för vänster respektive höger hemisfär var i genomsnitt 

4,6 procentsteg i kontrollgruppen (absolutvärde), med en standardavvikelse på 3,0 %, (om en 

outlier räknades bort minskade medelvärdet till 4,0 procentsteg, med standardavvikelse på 2,0 

%, och korrelationen mellan vänster och höger hemisfärers MT ökade till 0,86)
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 7 Diskussion

Våra resultat visade i enlighet med Sommer et al. (2003) signifikant förhöjda MT mätt från 

handmotorarean i vänster hemisfär, hos PsS. Resultaten gav däremot inte stöd för tolkningen 

att MT hos PsS skulle vara generellt förhöjda. Vid jämförelse av MT för höger hemisfär 

kunde ingen tendens till gruppskillnad ses mellan PsS och kontrollgruppen. De förhöjda MT i 

vänster hemisfär gav också upphov till en signifikant avvikande lateralisering av MT hos PsS. 

I motsats till kontrollgruppen såg vi hos PsS ett mönster av lägre MT för den icke-dominanta, 

högra hemisfären. En förhöjd MT för vänster hemisfär går i linje med den växande mängd 

studier som stödjer tanken att stamning har sin grund i en dysfunktion i vänstra hemisfären.

 7.1 Möjliga orsaker till förhöjd MT i vänster hemisfär hos PsS?

 7.1.1 Förhöjda motortrösklar i vänster hemisfär en effekt av vitvävnadsavvikelser?

Som beskrivits ovan ger flera olika typer av studier stöd för att fler neuron än de i pyramidala 

banor är avgörande vid uppkomsten av en MEP. Att ett specifikt samband setts mellan 

förhöjda MT och sänkta FA-värden (Klöppel et al., 2008) finner vi särskilt intressant då flera 

studier som undersökt vitvävnaden hos PsS sett sänkta FA-värden för den vitvävnad som 

kopplat till oralmotoriska områden i primära motor cortex (Sommer et al., 2002; Watkins et 

al., 2008; Cykowski et al., 2010) I studien av Klöppel et al. (2008) sågs starkast samband 

mellan FA-värden och MT för den vitvävnad som låg direkt under primära motorkortex. Att 

handmotorarean ligger direkt intill munmotorarean och en strikt anatomisk indelning är svårt 

att göra, talar därför för att de observerade vitvävnadsavvikelserna hos PsS skulle kunna leda 

till förhöjda MT i vänster hemisfär. 

 7.1.2 Förhöjda motortrösklar i vänster hemisfär en effekt av gråvävnadsavvikelser i  

frontala områden kopplade till talproduktion?

En alternativ tolkning är att de observerade förhöjda värdena för MT i vänster hemisfär 

orsakats av ett ökat avstånd mellan skallytan och underliggande handmotorarean. Sambandet 

mellan MT och avståndet från cortex till skallytan är väl belagt. En studie vi fann relativt sent 

under arbetets gång, hävdar att sambandet är så starkt att det kan förklara 69 % av inter-

individ varitationen i MT (Herbsman et al., 2009). Enligt Herbsman (2009) har även tidigare 

studier rapporterat att SCD (scull to cortex distance) kan förklara en stor del av inter-individ 

variationen, i dessa studier ca 50-60 % variationen. Vad vi vet har ingen studie rapporterat 

ökat SCD hos PsS. Det är dock möjligt att den hos PsS observerade minskade 
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gråvävnadsvolym i frontala talområden i vänster hemisfär, kan ge upphov till ett ökat SCD 

förb närliggande områden. Om så är fallet skulle detta sannolikt generera förhöjda värden för 

MT i vänstra hemisfären.

 7.2 Metoddiskussion

 7.2.1 Reliabilitet

Sammanfattningsvis pekar de statistiska testerna av reliabiliteten på att studiens mätningar 

kan ansetts haft en god reliabilitet. I kontrollgruppen visade MT från vänster och höger 

hemisfär på en stark korrelation (r = 0,80). Eftersom det finns en verklig skillnad i MT mellan 

hemisfärerna, så att korrelationen aldrig kan bli 1, innebär det att mätningarnas reliabilitet är 

högre än 0,80. Detta bör ses som god reliabilitet. 

Den uppmätta genomsnittliga hemisfärsskillnaden i MT för kontrollgruppen (4,6 procentsteg 

med standardavvikelsen 3,0 procentsteg) var också jämförbar med de hemisfärsskillnader som 

rapporterats i publicerade litteraturen t.ex. Cicinelli et al. (1996). Cicinelli et al. (1996) 

använde en metod jämförbar med vår och fann hos 20 försökspersoner en genomsnittlig 

hemisfärsasymmetri på 3,6 procentsteg, med standardavvikelsen 2,9.

 7.2.2 Metodproblem

Under arbetets gång uppstod flera metodproblem. Framförallt resulterade detta i förlängd 

tidsåtgång för vissa mätningar, samt avbrutna mätningar.

 7.2.2.1 Instabilt datorsystem, särskilt för navigering av magnetspole

Ett övergripande problem var att vår studie var den första forskningsstudien som använde sig 

av denna för Uppsala relativt nyinskaffade utrustning, och att navigationssystemet och 

programvaran från Tyskland var i s.k. betaversion, vilket innebär att det inte var slutligt 

utprovat. 

Problem för kameran att lokalisera spolen. Ett mycket besvärande problem var att 

kamerasystemet som hade till uppgift att lokalisera spolens position ibland inte kunde 

detektera spolens reflektorer. Detta ledde till att testningen fick avbrytas för några deltagare, 

men har sannolikt inte påverkat de genomförda mätningarnas noggrannhet. Orsaken visade 

sig så småningom vara att vid vissa vinklar hos spolen skapades interferens mellan spolens 

reflektorer. Detta löstes genom att mekaniskt täcka över hälften av spolens reflektorer.
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Överhettning av datorsystem. Den från Tyskland levererade datorn visade sig ha otillräcklig 

kylning, och vid en körning slutade datorns moderkort permanent att fungera pga 

överhettning. Som temporär lösning flyttades datorns hårddisk till en annan dator av samma 

modell, men med förstärkt kylning.

Problem med dator med svenskt operativsystem. En dator med svenskt operativsystem hade 

tidigare införskaffats som reserv för originaldatorn. Av oklar anledning visade sig denna dator 

ge långsamma responser vid testning, och vid några tillfällen uppstod fel vid placering av 

markeringar på datorns hjärnmodell. Dessa problem ledde till att några testningar fick 

avbrytas, men ska inte ha påverkat mätningarnas noggrannhet. 

Problem med drivrutiner för EMG-sampling. Vid något tillälle tappades kontakten med EMG-

systemet, och det var nödvändigt att installera om datorns drivrutiner för EMG-enheten. 

Också detta ledde till att testning fick avbrytas.

 7.2.2.2 Brus/störningar i EMG-signalen

EMG-signalen från handen var ibland mycket bra och störningsfri, men ofta förekom 

störningar, framför allt i form av 50 Hz sinusvåg, från okänd källa. Försök att minska 

störningen med mjukvarufilter i datorn snarast förvärrade problemet. Det framkom senare att 

filtren i programvaran endast var anpassade för samplingsfrekvenser upp till 1 kHz, och att de 

vid högre samplingsfrekvenser kunde ge s.k. filterartefakter, dvs. nya störningar. (Detta ska ha 

åtgärdats i ny programversion.)

Under studiens gång prövades också flera olika typer av elektroder och placeringar av 

jordelektroden för att minimera störningarna. De elektroder som visade sig reducera mängden 

brus mest effektivt var engångselektroder. Det kan inte uteslutas att det vid mätningarna med 

engångselektroder gick att upptäcka svagare muskelspänning än den som kunde upptäcktes 

under mätningar med flergångselektroder. Vår bedömning är dock att i den mån detta påverkat 

mätresultaten har upplägget med att varvade deltagare från respektive grupp, säkrat att 

påverkan slagit lika för de två grupperna.

Vid några tillfällen var störningarna i EMG-signalen svåra att skilja från avvikelser i EMG-

signalen som kan uppkomma vid muskeltonus. Eftersom MT sänks vid muskeltonus var det 

viktigt för studiens reliabilitet att säkerställa att försökspersonens hand var avspänd. Därför 

togs enskilda stimuleringar om, när störningar som skulle ha kunnat orsakas av 

muskelspänning sågs i EMG-signalen.
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P.g,a. förekomst av relativt starka 50 Hz sinusstörningar var det inte möjligt att ha en exakt 

definierad amplitud för att godkänna MEP-svar. MEP-aktiviteten vid stimulering var dock 

mycket tydligt synlig mot bakgrund av den regelbundna sinusvågen. Därför användes kriteriet 

att MEP-svar godkändes om det var tydligt synligt. För att undvika att detta utrymme för 

subjektivitet skulle påverka mätvärdena systematiskt genom bias hos försöksledarna, fick den 

försöksledare som ej skötte inställningen av stimuleringsnivån (och därför ej kunde se vilket 

värde för MT som beräknades) ansvara för att avgöra om en given muskelrespons vid 

stimulering skulle räknas som ett MEP-svar.

 7.2.2.3 Hårmängd hos försökspersonerna

Distansen mellan spolen och hjärnbarken påverkar MT, därför påverkar sannolikt mängden 

hår utfallet på mätningarna. En försöksperson fick på grund av detta exkluderas från studien, 

då misstanke fanns att mycket ojämnt fördelat hår hade orsakat ett extremvärde i avseende på 

hemisfärsasymmetri. En viktig åtgärd vid de fortsatta mätningarna var att jämna ut håret så att 

det inte skulle skapa missvisande hemisfärsskillnader. För att undvika oförutsedda 

deltagarbortfall skulle vid framtida studier eventuellt ytterligare exklusionskriterier i form av 

stor hårmängd, kunna läggas till vid rekryteringen.

 7.3 Förslag på framtida forskning

 7.3.1 Effekt av avstånd från hjärna till skallyta?

För vår studie skulle vi se det som särskilt värdefullt att en uppföljande studie görs som 

kombinerar MR (magnetröntgen) med TMS. Genom att ta fram värden för MT som 

korrigerats för individuella variationer i avståndet mellan skallytan och kortex skulle det vara 

möjligt att undersöka om de observerade förhöjda MT enbart är en konsekvens av ökat 

avstånd mellan kortex och skallytan i vänster hemisfär. Mätvärden av detta slag är sannolikt 

också mer användbara om eventuella kopplingar mellan förhöjda motortrösklar och motorisk 

funktion vill studeras. 

 7.3.2 Samband mellan FA-avvikelser och förhöjda MT-värden?

Om den avvikande lateraliseringen av MT hos PsS kvarstår i data som korrigerats för 

individuella variationer i avstånd mellan kortex och skallyta, skulle det vara intressant att 

studera om FA-värden som fås med DTI kan föklara observerade förhöjda MT i vänster 

hemisfär hos PsS.
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 7.3.3 Studie av talets lateralisering hos stammande, med TMS

De studier som mätt hur handmotorarean faciliteras vid tal ser vi också som en viktig 

inspiration till framtida TMS-studier kring stamning. Genom att mäta hur tal påverkar 

retbarheten i handmotorarean hos PsS skulle det vara möjligt att undersöka om mönstret av 

starkare högerhemisfärs aktivering även påverkar vilken handarea som faciliteras mest. Med 

fördel skulle mätningar av detta slag kunna kombineras med mätningar av asymmetrisk 

läppaktivering.

 7.4 Slutsatser

Sammanfattningsvis visade våra resultat signifikant förhöjda MT i vänster hemisfär hos PsS. 

MT i höger hemisfär var dock likvärdiga för de två grupperna. Detta gav upphov till en 

signifikant avvikande lateralisering av MT hos PsS. Tvärtemot gruppen med flytande tal 

visade den stammande gruppen på en tendens till lägra trösklar i den icke dominanta högra 

hemisfären. En möjlig tolkning av resultatet är att förhöjda MT i den dominanta vänstra 

hemisfären är en konsekvens av strukturella avvikelser i närliggande vit- och gråvävnad. Mer 

forskning välkomnas för att kunna fastställa om de observerade förhöjda värdena för MT i 

vänster hemisfär är en följd av ökat avstånd mellan skallytan och underliggande kortex, eller 

en produkt av avvikande myelinisering i underliggande vitvävnad. Om den avvikande 

lateraliseringen av MT kvarstår i data som korrigerats för individuella variationer i avstånd 

mellan kortex och skallyta, tror vi att TMS kan utgöra ett värdefullt verktyg för att utforska 

hur vitvävnadsavvikelser hos PsS påverkar primära motorkortex.
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