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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Essentiell tremor (ET) behandlas bland annat med djup hjärnstimulering 
(DBS). Många patienter drabbas av stimuleringsinducerad dysartri (SID) till följd av 
behandlingsmetoden, vilket i sin tur kan påverka talförståeligheten. Oral diadochokinesi 
(DDK) används av kliniker vid utvärdering av dysartri då det pressar det artikulatoriska 
systemet. Studier har påvisat samband mellan akustiska egenskaper från DDK och naturligt 
tal. Ett fåtal studier har undersökt sambandet mellan DDK och talförståelighet men i 
dagsläget saknas studier inom området som bygger på fler än en kvantifiering av DDK. 
 
Syfte: Att undersöka om DDK kan predicera nedsatt talförståelighet till följd av DBS hos 
patienter med ET. 
 
Metod: Inspelade DDK-sekvenser av stavelserna [pa], [ta] och [ka] från 36 patienter med 
ET samlades in och matchades med skattningar av deras talförståelighet. Inspelningarna 
märktes upp med hjälp av en tränad mjukvara och kontrollerades sedan manuellt. Ett 
batteri av 45 akustiska parametrar beräknades på samtliga sekvenser. Statistiska 
beräkningar genomfördes för att undersöka om erhållna mått kunde predicera 
talförståelighet.  
 
Resultat: För prediktion av talförståelighet påvisades [pa] vara mer värdefull än [ta] och 
[ka]. Högst uppnådda resultat visade att [pa] kunde förklara 23% av variationen i 
talförståelighet. 
 
Slutsatser: Resultatet visar att DDK kan fungera som en relativt god prediktor av nedsatt 
talförståelighet till följd av DBS hos patienter med ET. Däremot bör man vara försiktig med 
att tillskriva DDK ett större förtroende gällande dess samband med talförståelighet, 
eftersom låga resultat erhölls i vissa beräkningar. Vidare forskning bör validera den 
använda modellen.  
 
Nyckelord: Essentiell tremor, DBS, DDK, stimuleringsinducerad dysartri, talförståelighet 
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Introduktion 
 
Stimuleringsinducerad dysartri som följd av djup hjärnstimulering hos patienter med 
essentiell tremor har observerats hos många patienter (Della Flora, Perera, Cameron, & 
Maddern, 2010). Dysartri kan i sin tur leda till nedsatt talförståelighet (Kent, Weismer, 
Kent, & Rosenbek, 1989). Oral diadochokinesi (DDK) är ett mått som används av kliniker 
vid utvärdering av dysartri då det pressar det artikulatoriska systemet (Wang, Kent, Duffy, 
& Thomas, 2009). Akustisk analys av DDK-sekvenser har visat sig fånga upp 
oregelbundenheter i talet hos personer dysartri (Skodda, 2011, 2015). 
I dagsläget finns endast ett fåtal studier på sambandet mellan DDK och talförståelighet 
(Becker et al., 2017; Ziegler & Wessel, 1996). 

Bakgrund 
 

Essentiell tremor och djup hjärnstimulering 
 
Tremor definieras som rytmisk och ofrivillig rörelse av någon kroppsdel (Elias & Shah, 
2014). Essentiell tremor (ET) är en av de neurologiska sjukdomarna med högst prevalens 
såväl som den vanligaste rörelsestörningen hos vuxna (Deuschl, Bain, & Brin, 1998; Louis 
& Ferreira, 2010). Prevalensen ligger på 0,9% sett över alla åldrar (Deuschl, Raethjen, 
Hellriegel, & Rodger, 2011) men ökar markant med åldern och drabbar 4,0–5,6% av 
personer över 40 år och ökar sedermera uppemot 9,0% hos personer över 65 år (Larson, 
2014).  

Etiologin bakom ET är okänd (Larson, 2014) och eftersom det inte finns några 
biologiska markörer eller diagnostiska test görs diagnosticering genom klinisk bedömning 
och neurologisk anamnes (Deuschl et al., 2011). Efter att patienters gångmönster har 
studerats har slutsatsen att det föreligger en cerebellär dysfunktion hos patienter med ET 
dragits (Hoskovcová et al., 2013). Den kliniska bilden har likheter med Parkinsons sjukdom 
(PD) och det finns ett antal överlappande symptom, liksom indikationer på att PD kan 
föregås av ET (Thenganatt & Jankovic, 2015). Inklusionskriterierna för diagnosen ET är 
bilateral, symmetrisk postural tremor, med eller utan kinetisk tremor, som omfattar händer 
och underarmar, vilken är synbar och ihållande. Tremor ska ha funnits längre än fem år 
(Deuschl et al., 1998). Huvud-  och rösttremor tillhör inte inklusionskriterierna men är två 
vanliga symptom (Deuschl et al., 2011). 

ET kan behandlas framgångsrikt med djup hjärnstimulering (DBS), vilket i bästa fall 
kan reducera tremor upp till 80% (Larson, 2014). Stimuleringen sker i basala ganglierna 
och det vanligaste området är ventrala intermediära kärnan av thalamus (Vim) som länge 
har setts som det mest effektiva området för DBS (Deuschl et al., 2011). På senare tid har 
läkare, bland annat vid Norrlands universitetssjukhus, börjat rikta in sig mot posteriora 
subthalamiska området (PSA), som innefattar kaudala zona incerta (Zi), på grund av dess 
cerebellära kopplingar, som tycks spela stor roll för tremor (Blomstedt, Sandvik, & Tisch, 
2010). DBS kan däremot medföra negativa sidoeffekter för många patienter. Bilateral Vim-
DBS tycks vara mer effektiv än unilateral DBS både vad gäller reduktion av tremor i övre 
extremiteter och huvudtremor men är i sin tur mer sannolik att medföra 
stimuleringsinducerad dysartri (SID) (Deuschl et al., 2011). Dysartri är en neurologisk 
motorisk talstörning som associeras med störningar av respiration, laryngeal funktion, 
luftflödesriktning och artikulation (Enderby, 2013). Dysartri leder ofta till nedsatt 
talförståelighet (Kent, Weismer, Kent, & Rosenbek, 1989). Det är ett vanligt symptom till 
följd av skador på komponenter i det centrala och perifera nervsystemet som involverar 
kontroll och utförande av talrörelser (Staiger, Schölderle, Brendel, & Ziegler, 2017). Det är 
vanligt att ET-patienter drabbas av rösttremor, men generellt sett ses inte dysartri som ett 
direkt symptom till följd av sjukdomen. SID är således någonting som kan uppstå till följd 
av behandling med DBS (Deuschl et al., 2011).  
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Hur många personer med ET som upp drabbas av SID råder det olika meningar om, 
men en meta-analys (Della Flora, Perera, Cameron, & Maddern, 2010) klargör att det är en 
av de vanligaste bieffekterna av DBS och presenterar en prevalens på 9%. Plaha et al. (2011) 
och Larson (2014) rapporterar att upp till 20% respektive 30% blir drabbade. 

Det finns olika typer av dysartri men vilken typ som uppstår till följd av DBS är något 
oklart. Däremot föder den dokumenterade påverkan på cerebellum (Hoskovcová et al., 
2013) misstankar om ataktisk dysartri. Mücke et al. (2018) undersökte hur artikulationen 
påverkades hos ET-patienter med hjälp av en artikulograf, för att kunna spåra 
artikulatorernas rörelser. De noterade att patienterna hade artikulatorisk dyskoordination, 
vilket innebär en försämrad förmåga att koordinera läppar och tunga, som i sin tur leder till 
oprecis och långsam artikulation. Vidare observerade de att artikulatorisk dyskoordination 
förvärrades vid DBS på, jämfört med DBS av samt att patienternas motoriska talsystem blev 
generellt förlångsammat. Dessa resultat indikerar en cerebellär nedsättning eller negativ 
påverkan på de övre motorfibrerna i capsula interna, vilket möjliggör att ET-patienter kan 
drabbas av antingen ataktisk eller spastisk dysartri (Mücke et al., 2018). 

Ataktisk dysartri karakteriseras av artikulatoriska sammanbrott, överdriven eller 
utjämnad betoning, förvrängda vokaler och överdriven variation i ljudstyrka. Vid spastisk 
dysartri påverkas talet huvudsakligen genom långsamt taltempo, ansträngd eller pressad 
röstkvalitet samt abnormala tonhöjningar (Duffy, 2005).  
 

Talförståelighet 
 
Talförståelighet definieras enligt med vilken säkerhet en lyssnare kan avkoda en talares 
menade budskap genom den akustiska signalen (Yorkston, Strand, & Kennedy, 1996). För 
att kunna producera förståeligt och naturligt tal måste rörelserna av de respiratoriska, 
laryngeala, velofaryngeala och artikulatoriska musklerna samordnas snabbt med precis 
timing (Staiger et al., 2017). Talförståelighet tjänar som ett relevant mått i bedömning av 
talstörningar och dess grad beror på funktionen av talarens artikulation, prosodi, röst och 
resonans. Dessa fyra dimensioner kan vara påverkade vid dysartri (Van Nuffelen, Middag, 
De Bodt, & Martens, 2009) och kan således leda till nedsatt talförståelighet (Kent et al., 
1989).  

Patienter med Parkinsons sjukdom som behandlades med cZi-DBS fick till följd av 
behandlingen nedsatt förståelighet på ordnivå (Johansson et al., 2014). För majoriteten av 
patienterna överfördes däremot inte denna nedsättning av förståelighet när man 
undersökte spontantal (Sandström, Hägglund, Johansson, Blomstedt, & Karlsson, 2015). 

I ett examensarbete av två logopedstudenter (Frilund & Hagenvald, 2017) 
undersöktes kontextfri talförståelighet hos 36 patienter med ET. Syftet var att ta reda på 
hur talförståelighet påverkades av DBS på kontra DBS av, samt om man kunde identifiera 
skillnader vid ökad stimuleringsnivå. Samtliga patienter fick under olika 
stimuleringsstyrkor läsa upp meningsdelen av Swedish Test of Intelligibility (STI), som är 
ett standardiserat testmaterial för bedömning av talförståelighet (Lillvik, Allemark, 
Karlström, & Hartelius, 1999). Testmeningarna är syntaktiskt korrekta men semantiskt 
innehållslösa och är således fria från kontextuella ledtrådar som eventuellt skulle kunna 
underlätta för lyssnaren att förstå meningarna utan att kunna identifiera vartenda ord. 
Talförståelighet skattades sedan i procent utifrån antal korrekt transkriberade ord (Frilund 
& Hagenvald, 2017). På gruppnivå kunde man ej notera någon signifikant skillnad i 
talförståelighet mellan DBS på och DBS av och författarna kunde inte heller se någon 
skillnad vid ökad stimuleringsstyrka. Man kunde däremot konstatera att nitton patienter 
hade en högre skattad talförståelighet vid DBS på. Det stod även klart att somliga klart 
gynnades av ökad stimulering, likväl som att andra missgynnades eller att stimulering 
tycktes vara betydelselös för talförståelighet. Författarna drog utifrån dessa resultat 
slutsatsen att Zi-DBS, på gruppnivå, inte har någon påverkan på talförståelighet hos 
patienter med ET (Frilund & Hagenvald, 2017). 
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Diadochokinesi 
 
Diadochokinesi innebär upprepning av alternerande rörelser och fungerar som ett bra mått 
för bedömning av motorisk funktion (Wang, Kent, Duffy, & Thomas, 2009). Oral 
diadochokinesi (DDK) är ett frekvent förekommande mått vid forskning samt klinisk 
bedömning av dysartri och andra talstörningar (Montaña, Campos-Roca, & Pérez, 2017; 
Wang et al., 2009). Det finns två typer av DDK-uppgifter. Alternerande rörelsehastighet 
(AMR), där vanligen stavelserna [pa], [ta] och [ka] upprepas separat i normal och snabb 
takt, och sekventiell rörelsehastighet (SMR) där det sker en sekvensering av de tre 
stavelserna (Duffy, 2005). Den genomsnittliga repetitionshastigheten hos normala talare 
beräknas vara mellan fem till sju stavelser per sekund, med något lägre repetitionshastighet 
för [ka] än [pa] och [ta] (Kent, Kent, & Rosenbek, 1987). Inom logopedin används DDK som 
ett kliniskt mått för att bedöma hastighet och korrekthet i repetitiva rörelser av 
artikulatorerna och uppgiften ställer således höga krav på det artikulatoriska systemet 
(Wang et al., 2009). 

Ett antal studier har visat på oregelbundenheter i utförandet av DDK hos patienter 
med olika neurologiska sjukdomar och medföljande dysartri, så som Parkinsons sjukdom 
(Skodda, 2015; Skodda, Flasskamp, & Schlegel, 2011), Huntingtons sjukdom (Skodda, 
Schlegel, Hoffmann, & Saft, 2013) och Progressiv supranukleär pares (Skodda, Grönheit, & 
Schlegel, 2012). Vidare har studier påvisat att DDK kunnat användas som markör för 
försämring av talet över tid vid amyotrofisk lateral skleros (Nishio & Niimi, 2000), ataktiska 
sjukdomar (Ackermann, Hertrich, & Hehr, 1995), multipel skleros (Tjaden & Watling, 
2003) och Parkinsons sjukdom (Skodda et al., 2011; Tjaden & Watling, 2003). 

Tidigare inom forskning på DDK har stort fokus riktats mot 
stavelserepetitionshastighet. Ziegler och Wessel (1996) undersökte stavelseproduktioner 
hos patienter med ataktisk dysartri och kom fram till att DDK fungerade som en relativt god 
prediktor för upplevd dysartrisk svårighetsgrad såväl som för förståelighet. De beräknade 
sina prediktioner utifrån maximal stavelsehastighet, som kunde förklara 69% av 
variationen i dysartrisk svårighetsgrad och 59% av variationen i förståelighet.  Med detta 
argumenterade de för att DDK tjänar som ett känsligt och valitt mått i utvärdering av 
talpåverkan vid cerebellära sjukdomar. 

På senare tid har andra kvantifieringar av DDK fått utrymme och visat sig vara valida 
mått vid skattning av talförmåga. Mücke et al. (2014) menar att den negativa effekten på 
talet till följd av DBS kan kvantifieras genom akustiska mått på subsyllabisk nivå. De 
jämförde DDK-sekvenser mellan ET-patienter och normala talare och fann att ET-
patienterna hade högre grad av voicing och frikation under ocklusionsfasen, vilket tyder på 
oprecis artikulation. 

Becker et al. (2017) mätte stavelseduration och intensitetsratio i DDK hos patienter 
med ET. De kunde konstatera en signifikant ökning av stavelseduration vid bilateral 
stimulering jämfört med stimulering avslagen. Stavelseduration visade sig sedan ha en 
signifikant effekt på förståelighet, då förståelighet skattades som sämre hos talare med 
förlängd stavelseduration i DDK. Stavelseduration kunde förklara 36% av variationen i 
förståelighet. Ziegler (2002) presenterade att långsammare DDK-prestation noterades hos 
patienter med högre graderad dysartrisk svårighetsgrad. Han påvisade också högre 
korrelationer mellan stavelseduration i DDK och stavelseduration i talade meningar, liksom 
hög korrelation mellan stavelseduration i DDK och upplevt taltempo. Med tanke på dessa 
samband kan man anta att taltempo och stavelsehastighet är lika mottagliga för 
patomekanismer i neuromotoriska talstörningar och att DDK därför kan användas som ett 
diagnostiskt index av talnedsättningar (Ziegler, 2002).  

Oregelbundenheter i DDK som man funnit hos patienter med olika neurologiska 
sjukdomar innefattar reducerat tempo, pauseringar och nedsatt hastighet eller större 
variation av stabilitet i tempo över en sekvens (Becker et al., 2017; Skodda, 2015; Skodda et 
al., 2011; Skodda et al., 2012; Skodda et al., 2014; Ziegler & Wessel, 1996).  

Långsamt tempo i DDK beror huvudsakligen på förlängda vokaldurationer (Kent et 
al., 2000; Ziegler, 2002; Wang et al., 2004). Ett antal studier på vokalproduktioner från 
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taluppgifter, däribland DDK, antyder att akustisk analys kan ha en klinisk betydelse. Rusz 
et al. (2013) studerade och jämförde PD-patienters produktion av vokaler i olika 
taluppgifter med en kontrollgrupp och fann att vokaler producerade i monologer kunde 
predicera PD till 80%. I sitt examensarbete bidrog Björinder och Rosenberg (2017) med 
ytterligare kunskap om skillnader i vokalproduktion, då de påvisade signifikant skillnad i 
vokalduration mellan PD-patienter och normala talare i utförandet av DDK-sekvenser. 
Studierna antyder således att akustisk analys av vokaler skulle kunna vara ett användbart 
mått vid diagnosticering av PD. Denna idé styrks av resultaten från Lansford och Liss (2014) 
som visade att man med relativt hög tillförlitlighet kan diskriminera dysartriska talare från 
friska talare utifrån akustiska egenskaper i producerade vokaler. Montaña et al. (2018) 
utvecklade en modell som utifrån temporala och spektrala egenskaper från Voice Onset 
Time-segment av stavelser i DDK kunde diskriminera PD-patienter från friska talare. Dessa 
egenskaper var främst durationsrelaterade. 

Den information som kan hämtas från vokalproduktioner ger information om vad 
som sker inuti stavelsen men det har också visat sig finnas relevant information när man 
tittar på vad som sker över hela sekvenser. PD-patienter har uppvisat avvikande stabilitet 
av hastighet vid stavelserepetitioner och således kan DDK fungera som ett mått för att 
upptäcka subtila abnormiteter i motorisk talförmåga i ett tidigt skede av sjukdomen. PD-
patienter tenderar dessutom att accelerera tempot under DDK-sekvenser (Skodda, 2015). 
Acceleration har dock visat sig vara signifikant för PD-patienter med dominerande 
vänstersidiga kroppsliga symptom, och inte alls förekommande hos patienter med 
högersidiga symptom (Flasskamp, Kotz, Schlegel, & Skodda, 2012). Patienter med 
vänstersidiga symptom tycks dessutom hålla generellt högre tempo i DDK, vilket tyder på 
att dysfunktion av högra basala ganglierna leder till nedsatt förmåga att kunna upprätthålla 
stabil hastighet (Flasskamp et al., 2012). Vidare tycks basala ganglierna vara viktiga för 
initiering och upprätthållande av talmotoriska rörelser (Skodda, Schlegel, Hoffman, & Saft, 
2014). Ökat taltempo antas däremot vara relaterat till cerebellära nervbanor, snarare än 
kopplingar till basala ganglierna (Riecker et al., 2002). Således drar Flasskamp et al. (2012) 
slutsatsen att ökat taltempo kan bero på en kompensatorisk mekanism till följd av en 
oförmåga att hålla ett stabilt tempo. 

Ovan nämnda resultat uppmuntrar idén om DDK som ett värdefullt mått i klinisk 
verksamhet. Den övergripande synen på användningsbarheten är däremot inte helt 
samstämmig. Det finns studier som indikerar att användningen av DDK inte bör tillskrivas 
något större förtroende när det kommer till prediktion av generell talförmåga. Kent et al. 
(2000) kunde, i motsats till Ziegler och Wessel (1996), inte observera någon signifikant 
korrelation mellan DDK och svårighetsgrad av dysartri. Dysartrisk svårighetsgrad skattades 
av tre oberoende bedömare med bakgrund inom logopedi. De kunde däremot konstatera ett 
samband mellan stavelsehastighet i DDK och stavelsehastighet i höglästa meningar och 
vanlig konversation, och uttryckte liksom sina kollegor (Ziegler & Wessel, 1996) att DDK 
ändå har ett värde vid utvärdering av talet vid cerebellära sjukdomar (Kent et al., 2000).  

Staiger et al. (2017) presenterade resultat som indikerar att de funktioner som ligger 
bakom utförandet av DDK, s.k. talliknande uppgifter, och de funktioner som ligger bakom 
vanligt tal ger mått på olika bakomliggande egenskaper. Deras resultat argumenterar för att 
DDK och vanligt tal styrs av uppgiftsspecifika mekanismer och att de mäter olika 
egenskaper. De menade att talare tenderar att anta specifika, idiosynkratiska 
rörelsestrategier som skiljer sig från vanligt tal men som för DDK är gynnsamma, i syfte att 
prestera så väl som möjligt.  En annan studie visade att PD-talare tycks använda sig av 
kompensatoriska strategier, exempelvis fixerad mandibel, för att kompensera för sitt 
långsamma tempo i DDK (Ackermann, Konczak, & Hertrich, 1997). Staiger et al. (2017) 
antydde utifrån sina observationer att DDK inte är så pass kunskapsgivande om generell 
talförmåga som den kan tänkas vara, med tanke på dess genomträngande användning i 
klinisk verksamhet. De avfärdade däremot inte den kliniska relevansen av DDK helt och 
hållet, utan menade att det kan vara användbart vid exempelvis differentialdiagnostik eller 
kranialnervsundersökning. 

Karlsson, Karlsson & Hartelius (2018) undersökte hur väl objektiva kvantifieringar 
från DDK kunde predicera nedsatt artikulatorisk förmåga hos patienter med PD, samt hur 



 

5 
 

väl dessa kunde identifiera PD-talare bland åldersmatchade kontroller. De uppnådde goda 
resultat vid båda prediktionerna och efter att ha reducerat antalet parametrar fann de ett 
optimalt urval på 11 prediktorer (Karlsson et al., 2018). 

I och med den frekventa användningen av DDK i klinisk verksamhet, där det ofta 
utgör en del i bedömning av tal, kan man anta att dessa stavelserepetitioner vanligen 
tillskrivs ett högt värde som prediktor av generell talförmåga (Staiger et al., 2017). Wang et 
al. (2004) fann en signifikant korrelation mellan stavelsehastighet i DDK och 
talförståelighet hos patienter med traumatisk hjärnskada. En annan studie visade att 
prestationsvärden i naturligt tal och DDK hade en nära korrelation när man observerade 
producerade stavelser per tidsenhet (Nishio & Niimi, 2006). Dessa resultat styrker idén om 
att utförande av talrelaterade beteenden, skilda från naturligt tal, kan säga något om 
generell talförmåga. 

Det rådande forskningsläget antyder att DDK är ett relevant redskap för kliniker vid 
utredning av talstörningar. Sambandet mellan DDK och talförståelighet är däremot 
tämligen outforskat.  
 
Syfte 
  
Således var syftet med denna studie att undersöka sambandet mellan oral DDK och 
talförståelighet vidare. Utifrån tidigare forskning formulerades forskningsfrågan: 

o Kan oral diadochokinesi predicera nedsatt talförståelighet till följd av DBS hos 
patienter med essentiell tremor? 

Metod 
 

Deltagare 
 
I denna studie deltog 36 patienter, varav 16 kvinnor och 20 män. Samtliga patienter var 
diagnosticerade med ET och i åldrarna 38;6–89;3 (år–mån). Alla patienter behandlades 
med cZi-DBS, unilateralt eller bilateralt och samtliga operationer utfördes av samma 
neurokirurg på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Sverige. Patienterna rekryterades 
genom hemskickat informationsbrev.  

 

Analyserat material 
 
Det talmaterial som denna studie utfördes på bestod av inspelade DDK-sekvenser och 
inspelade meningar från Swedish Test of Intelligibility (STI).  

I varje inspelning återfanns DDK-sekvenser av stavelserna [pa], [ta] och [ka], som alla 
användes i statistisk analys. 

För skattning av talförståelighet tillämpades meningsdelen i STI som består av 10 
kontextfria meningar med slumpade ord. Talförståelighet skattades utifrån dessa 
inspelningar i en tidigare studie av Frilund & Hagenvald (2017). Skattningarna angavs i 
procent och återfanns i resultatfilerna från Frilund & Hagenvald. Dessa användes som 
föremål för prediktion i denna studie.  

Vid inspelning av studiens material användes en stationär dator, en huvudmonterad 
mikrofon och datorprogrammet Speech Studio (v. 5.0.1). Materialet bearbetades i 
mjukvaran Praat (Boersma & Weenink, 2017). Ett two-layer feed-forward network with 
sigmoid hidden and softmax output neuron (utvecklat vid Medicinsk teknik, NUS) 
användes för automatisk uppmärkning av DDK-sekvenserna. Manuell kontroll av DDK-
sekvenserna genomfördes i Praat (Boersma & Weenink, 2017). Ett Praat-skript, tidigare 
använt av Björinder & Rosenberg (2017), användes för att beräkna akustiska egenskaper 
från DDK-sekvenserna som behövdes för att kunna genomföra statistisk analys. Vid 
statistisk analys användes det statistiska programmet R (R Core Team, 2013) och vid 
beräkning av interbedömarreliabilitet användes Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS). 
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Materialinsamling 
 
Inspelningar av studiens deltagare utfördes av doktorand Linda Sandström som en del av 
forskningsprojektet ”Tal- och röst-effekter av djup hjärnstimulering hos patienter med 
ärftlig tremor” (Dnr: 2014-67-32M, 2014-02-10). Samtliga inspelningar genomfördes innan 
aktuell studie inleddes och fanns således redan tillgängliga i projektet. Patienterna spelades 
in i ett avskilt rum i deras hem eller på Norrlands universitetssjukhus med hjälp av en 
huvudmonterad mikrofon som placerades cirka 5 centimeter från patientens mungipa. 

Deltagarna blev under inspelning först instruerade att upprepa stavelsen [pa] i ett 
lugnt och jämnt tempo och därefter i ett så snabbt och tydligt tempo som möjligt. Detta 
upprepades sedan med stavelserna [ta] och [ka].  Sekvensering av de tre stavelserna, [pa ta 
ka], spelades också in men dessa användes inte i aktuell studie. 

Patienterna fick sedan genomföra meningsdelen i STI som sedermera utgjorde 
underlaget för skattning av talförståelighet (Frilund & Hagenvald, 2017).  

Samtliga patienter spelades in under olika styrkor av DBS vilket innebär att det finns 
ungefär åtta inspelningar av varje patient i projektet. 

Efter inspelningarna klipptes DDK-sekvenserna ut i programvaran Praat (Boersma & 
Weenink, 2017) och avidentifierades genom att samtliga ljudfiler kodades för att uppnå en 
så hög nivå av anonymitet som möjligt under resterande del av databehandlingen. 
 

Uppmärkning  
 
Automatisk uppmärkning av sekvenserna genomfördes med hjälp av ett two-layer-feed-
forward-nätverk, som tidigare tränats på att hitta mönster i spektrogram av DDK-
sekvenser. Nätverket applicerades på samtliga ljudfiler och markerade stavelserna enligt 
konsonant och vokal. Figur 1 visar ett exempel på uppmärkt segment av stavelsen [ka] 

Eventuellt nedsatt artikulationsförmåga hos studiens deltagare, till följd av DBS, 
kunde leda till att avgränsningen mellan konsonant och vokal blev otydlig eller svår att 
identifiera. Figur 2 visar en uppmärkning av [ka] där avgränsningen är mindre tydlig. 
Resultaten av den automatiska uppmärkningen kontrollerades manuellt i Praat (Boersma 
& Weenink, 2017). Manuell korrigering och uppmärkning gjordes på basis av visuell 
inspektion av spektrogram och akustisk vågform, i kombination med auditiv bedömning för 
att identifiera vokalens början och slut. 150 av 300 ljudfiler fanns sedan tidigare tillgängliga 
i projektet och resterande kontrollerades av studiens författare. 

Figur 1 Exempel på uppmärkning av [ka]. 
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Figur 2 Exempel på uppmärkning av [ka] där avgränsningen mellan konsonant och vokal 
är mindre tydlig än i Figur 1.   
 

Akustiska mått 
 
Efter att samtliga DDK-sekvenser kontrollerats klipptes de ut och därefter applicerades ett 
Praat-skript som analyserade samtliga stavelserepetitioner enligt 45 akustiska parametrar. 
Det stora antalet parametrar valdes för att fånga upp så många variationer i talsignalen som 
möjligt. Till analysen beräknades de i följande stycke angivna parametrar på stavelsenivå. 
Notera att upphöjda bokstäver eller siffror innebär att det förekom två eller flera mått inom 
samma kategori, dessa kan vara standardavvikelser eller variationer på det ursprungliga 
måttet. 

(1a-b) stavelsehastighet, (2) vokalduration, (3a-b) förhållande i amplitud mellan vokal 
och konsonant (Dromey & Bjarnason, 2011), (4a-b) %konsonant med fonation, (Karlsson et 
al., 2012), (5a-b) %vokal med fonation (Karlsson et al., 2012), (6a-d) transientens framträdhet 
(Karlsson et al., 2014), (7a-d) %voicing i konsonantens början och slut (Karlsson et al., 2012), 
(8a-d) %voicing i vokalens början och slut (Karlsson et al., 2012). 

För att undvika initieringseffekter exkluderades den första stavelsen i samtliga 
sekvenser från statistisk analys. Samtliga stavelser initieras med en klusil som börjar med 
tystnad och dessa är svåra att markera korrekt utan föregående stavelse. Initieringen ger 
den första stavelsen högre intensitet och mer aspiration än efterföljande stavelser i 
sekvensen vilket kan ge påverkan på vokalen (Engstrand, 2004). Genom att exkludera 
första stavelsen undviker man således risken för missvisande resultat. 

För hela DDK-sekvenser beräknades följande parametrar. (a1-7) Jitter i formerna Jitt, 
AP, RAP, PPQ5, PPQ5Abs, DDP, DDPAbs (Boersma, 2011), (b1-8) Shimmer i formerna Shim, 
ShimmerAbs, APQ3, APQ3Abs, APQ5, APQ5Abs, DDP_A, DDPAbs_A (Boersma, 2003), 
(c1-2) rPVI & nPVI (Nolan & Asu, 2009), (d) coefficient of variability (Skodda et al., 2011), 
(e) %pace acceleration (Skodda et al., 2011), (f1-2) relative pace stability (Flasskamp et al., 
2012), (g) variabiliteten i transientens framträdhet, (h) trendlinje för %voicing i vokalen 
(Karlsson et al., 2012), (i) trendlinje för stavelsernas duration, (j) trendlinje för stavelsernas 
amplitud. 

De erhållna måtten från stavelserepetitionerna sammanställdes sedan i ett Excel-
dokument där de matchades med respektive deltagares talförståelighet skattad i procent. 
Studiens material bestod av 860 DDK-sekvenser av konsonant-vokal-stavelser hämtade 
från 300 ljudinspelningar. I studien användes stavelserna [pa], [ta]. och [ka]. Detta gav 
totalt 31370 stavelser till statistisk analys, varav 12796 [pa], 8013 [ta] och 10561 [ka}. 

 

Statistisk analys 
 

All data analyserades i R (R Core Team, 2013). För att undersöka hur de oberoende 
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variablerna, måtten på stavelse- och sekvensnivå, kunde predicera den beroende variabeln, 
talförståelighet, tillämpades multipel linjär regression.  

I samtliga beräkningsmodeller hanterades [pa], [ta], och [ka] separat. Den beroende 
variabeln, talförståelighet, predicerades inledningsvis med den uppsättning förklarande 
variabler som Karlsson et al. (2018) använde för att predicera nedsatt artikulatorisk 
förmåga hos personer med PD. Dessa var (1a) Syllablerate, (2) Nucleuspercent, (3b) 
Intensitysfraction_mean, (6d) mtransient_mean, (a1) Jitt, (b1) Shim, (b3) APQ3, (i) 
Rateslope, (c1) rPVI, (j) Intensityslope och (h) Precentvoicedslope. En andra beräkning 
utfördes sedan med samtliga variabler på stavelse- och sekvensnivå som förklarande 
variabler. Signifikansnivån sattes till p<0,05 och effektstorlek skattades med korrigerat R².
   
 
Reliabilitet 
 
Interbedömarreliabiliteten mellan studiens författare och handledare bedömdes genom att 
mäta måttens effekt utifrån tio slumpmässigt utvalda inspelningar. Intraclass correlation 
coefficient (ICC) beräknades för måttens överensstämmelse och utifrån Cicchettis (1994) 
riktlinjer för tolkning visade samstämmigheten överlag på ett gott till utmärkt samband. 
Däremot erhölls några låga resultat, liksom några negativa resultat. Enligt Giraudeau 
(1996) är negativa värden teoretiskt omöjliga men presenterar formler för hur detta 
möjligen kan bli observerbart. ICC för samtliga mått redovisas i Tabell 1. 
 
Tabell 1 Intraclass correlation coefficient för analyserade mått. 

Mått [pa] [ta] [ka] 

Nucleuspercent 

transient_mean 

transient_sd 

mtransient_mean 

mtransient_sd 

syllablerate 

syllablerate_sd 

intensitysfraction_mean 

intensitysfraction_sd 

Nucleuspercentvoiced_mean 

NucleusPercentVoiced_sd 

OnsetPercentVoiced_mean 

OnsetPercentVoiced_sd 

NucleusPercentVoicedInitial_mean 

NucleusPercentVoicedInitial_sd 

OnsetPercentVoicedInitial_mean 

OnsetPercentVoicedInitial_sd 

NucleusPercentVoicedFinal_mean 

NucleusPercentVoicedFinal_sd 

OnsetPercentVoicedFinal_mean 

OnsetPercentVoicedFinal_sd 

nPVI 

rPVI 

Jitt 

AP 

0,791 

0,775 

0,946 

0,971 

0,985 

0,998 

0,704 

0,995 

0,815 

0,995 

0,885 

0,981 

0,946 

0,986 

0,881 

0,926 

0,611 

0,977 

0,809 

0,94 

0,979 

0,566 

0,824 

0,616 

0,831 

0,956 

0,815 

0,97 

0,983 

0,98 

1 

0,862 

0,984 

0,509 

0,989 

0,901 

0,978 

0,968 

0,991 

0,945 

0,926 

0,898 

0,964 

0,82 

0,986 

0,88 

0,609 

0,426 

0,6 

0,19 

0,914 

0,916 

0,75 

0,994 

0,778 

0,97 

0,469 

0,966 

0,924 

0,963 

0,91 

0,985 

0,964 

0,927 

0,859 

0,949 

0,903 

0,907 

0,915 

0,981 

0,952 

0,663 

0,534 

0,441 

-0,012 
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RAP 

PP5QAbs 

PP5Q 

DDPAbs 

DDP 

ShimmerAbs 

Shim 

APQ3Abs 

APQ3 

APQ5Abs 

APQ5 

DDPAbs_A 

DDP_A 

intensityslope 

rateslope 

precentvoicedslope 

cov5_20 

PS5_12 

PS13_20 

PA 
 

0,568 

0,858 

0,759 

0,831 

0,568 

0,969 

0,968 

0,979 

0,976 

0,979 

0,978 

0,979 

0,976 

0,885 

0,978 

0,923 

0,922 

0,763 

0,857 

0,946 
 

0,484 

0,411 

0,67 

0,19 

0,484 

0,696 

0,725 

0,353 

0,384 

0,648 

0,678 

0,353 

0,384 

0,959 

-0,961 

0,913 

0,905 

0,81 

0,882 

0,932 
 

-0,105 

0,346 

0,37 

-0,012 

-0,105 

0,947 

0,935 

0,969 

0,972 

0,94 

0,943 

0,969 

0,972 

0,828 

0,807 

0,494 

0,983 

0,905 

0,932 

0,972 
  

 

Resultat 
 
De statistiska beräkningarna visade att de tre olika stavelserepetitionerna predicerade 
talförståelighet till olika nivåer. Samtliga beräkningar erhöll statistiskt signifikanta resultat. 
De inledande beräkningarna med (1a) Syllablerate, (2) Nucleuspercent, (3b) 
Intensitysfraction_mean, (6d) mtransient_mean, (a1) Jitt, (b1) Shim, (b3) APQ3, (i) 
Rateslope, (c1) rPVI, (j) Intensityslope och (h) Precentvoicedslope som förklarande 
variabler visade att DDK-sekvenser av stavelsen [pa] förklarade 19% av variationen i 
talförståelighet (korrigerat R² = 0,1925, p = <0,0001), [ta] förklarade 11% av variationen i 
talförståelighet (korrigerat R² = 0,1117, p = <0,0001) och [ka] förklarade 6% av variationen 
i talförståelighet (korrigerat R² = 0,0603, p = 0,0027).  

Vid beräkning med samtliga mått på stavelse- och sekvensnivå, som presenterats i 
metodavsnittet, som beroende variabler erhölls bättre resultat, då [pa] förklarade 23% 
(korrigerat R² = 0,2313, p = <0,0001), [ta] förklarade 15% (korrigerat R² = 0,1497, p = 
0,0075) och [ka] förklarade 11% (korrigerat R² = 0,1166, p = 0,0035) av variationen i 
talförståelighet.  
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om DDK kunde predicera nedsatt talförståelighet 
som en följd av DBS hos patienter med essentiell tremor. För att ta reda på detta beräknades 
ett större antal akustiska egenskaper från patienters producerade DDK-sekvenser av 
stavelserna [pa], [ta], och [ka]. Med hjälp av multipel linjär regressionsanalys predicerades 
patienternas talförståelighet utifrån de beräknade akustiska egenskaperna.  

Resultatet visade att DDK av stavelsen [pa] fungerade som en relativt god prediktor 
av talförståelighet och kunde som allra högst förklara 23% av variationen. För prediktion av 
talförståelighet påvisades [pa] vara mer värdefull än [ta] och [ka]. Högre 
determinationskoefficient erhölls vid beräkning med samtliga parametrar som förklarande 
variabler, jämfört med beräkningen där urvalet parametrar från Karlsson et al. (2018) 
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användes. Vid båda beräkningarna visade sig [pa] uppnå högst prediktion och [ka] visade 
sig kunna förklara minst variation i talförståelighet. Detta fynd var något oväntat eftersom 
artikulation av [ka] förefaller vara något mer komplicerad än övriga testade stavelser. Detta 
i och med dess velara artikulationsställe, som också leder till längre stavelseduration än [pa] 
och [ta] (Mücke et al., 2014) med sina labiala och denti-alveolara artikulationsställen. [ka] 
har också visat sig vara den bästa bästa stavelsen för att identifiera talare med Parkinsons 
sjukdom (Karlsson et al., 2018). Vidare har [ka] mer pålitligt visat sig kunna spegla 
stimuleringsinducerad påverkan på glottal och artikulatorisk kontroll hos patienter med ET 
(Mücke et al., 2014). Det är av dessa anledningar befogat att förvänta sig att [ka], som bör 
ställa högre krav på artikulationen, borde ge mer varierande information utifrån de 
beräknade parametrarna. Således skulle detta enklare fånga upp större artikulatoriska 
nedsättningar, som skulle kunna vara betydelsefulla för prediktionen. Eventuellt är det 
använda verktyget så pass känsligt att denna viktiga information lika väl kan återfinnas i 
andra stavelser.   

Resultaten motsäger alltså idén om att [ka] skulle vara den lämpligaste detektorn, 
särskilt i och med att även [ta] erhöll högre determinationskoefficient i båda beräkningarna. 
Med samtliga mått som förklarande variabler kunde [ka] endast förklara 11% av variationen 
i talförståelighet, medan [pa] påvisades fungera ungefär dubbelt så bra. 

Traditionellt sett så har forskningen på DDK dominerats av mått på tempo och 
hastighet i stavelserepetitionerna. Fokus har generellt sett varit att på basis av detta 
diskriminera patienter med talstörningar från friska talare, samt att dra samband mellan 
hastighet i DDK och naturligt tal (Becker et al., 2017; Flasskamp et al., 2012; Kent et al., 
2000; Nishio & Niimi, 2006; Riecker et al., 2002; Wang et al., 2004; Ziegler & Wessel, 
1996). Det har på senare tid riktats mer intresse mot vad som sker inuti stavelsen men syftet 
har fortsatt uteslutande varit att diskriminera sjuka från friska talare (Björinder & 
Rosenberg, 2017; Montaña et al., 2018; Mücke et al., 2014). Studier på sambandet mellan 
DDK och talförståelighet, som kan argumenteras för att vara det mest centrala vid 
utvärdering av generell talförmåga, har inte varit högst prioriterat. Becker et al. (2017) samt 
Ziegler och Wessel (1996) är två av få studier som undersökt sambandet. Båda studierna 
uppnådde goda resultat men de drog sina slutsatser utifrån endast en prediktor, vilken var 
stavelsehastighet.  

I denna studie användes ett batteri på 45 parametrar till analysen. Mått på både 
stavelsenivå och sekvensnivå tillämpades för att fånga upp information om vad som sker 
inuti stavelsen och hur detta ger uttryck över hela sekvensen. Måtten på jitter och shimmer, 
som förekom i ett flertal olika former, används frekvent inom forskning på röststörningar. 
I och med användningen av dessa fångades information om eventuella individuella 
röstavvikelser in, något som inte använts i tidigare forskning på det aktuella sambandet. Ett 
stort antal parametrar beräknades som sannolikt sammantaget väl beskriver artikulatoriska 
nedsättningar som följer med dysartri.  

Aktuell studie uppnådde inte lika goda resultat som i de tidigare studierna där 
sambandet mellan DDK och talförståelighet undersöktes (Becker et al., 2017; Ziegler & 
Wessel, 1996). Anledningen till varför de uppnådde bättre resultat går endast att spekulera 
om. En idé är att det större antalet variabler i denna studie ger en mer realistisk bild av hur 
DDK egentligen fungerar som prediktor av talförståelighet, men detta går inte att säga med 
säkerhet. Stavelsehastighet var en god prediktor i tidigare studier och beräknades även i 
denna studie, men frågan är hur stort förtroende man bör ge till dess relevans eftersom det 
inte tycks ha varit särskilt avgörande i denna studie. 

Ziegler och Wessel (1996) utförde sin studie på patienter med ataktiska sjukdomar 
och således byggdes inte resultaten från våra studier på samma patientgrupp, men tanken 
är att det ska vara betydelselöst för modellen. Becker et al. (2017) undersökte däremot ET-
patienter och i jämförelse med deras resultat kunde inte denna studie uppnå lika goda 
prediktioner, men skillnaden är mindre än i jämförelse med Ziegler och Wessel. En 
förklaring till detta kan vara att dataunderlaget i Becker et al. var betydligt mindre än denna 
studies, då större data generellt sett leder till större variabilitet. 

Studiens resultat är grundade på ett stort dataunderlag, då totalt 31370 stavelser 
användes i statistiska beräkningar. Detta är betydligt större dataunderlag än i studien av 
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Becker et al. (2017) som grundade sina resultat på endast 640 stavelser. Vidare utfördes 
deras analys endast på [ka]-stavelser, till skillnad från denna studie som baserades på tre 
olika stavelser ([pa], [ta], [ka]). 

Något att också ta i beaktning är att talförståelighet, till skillnad från underlaget för 
denna studie, inte skattades enligt ett standardiserat test i Becker et al. (2017) och Ziegler 
och Wessel (1996). I Becker et al. (2017) predicerades talförståelighet som hade skattats av 
naiva lyssnare. Det är inte uteslutet att dessa lyssnare påverkats av andra faktorer än själva 
förståeligheten i skattningen, så som exempelvis artikulatorisk precision. Ziegler och 
Wessel (1996) skattade talförståelighet utifrån ett enstaka ord som sattes in i en rammening. 
Andra än ovan nämnda studier har visat att nedsättning i förståelighet som observerats på 
ordnivå (Johansson et al., 2014) inte överförts i samma grad till meningsnivå (Sandström 
et al., 2015) hos patienter med Parkinsons sjukdom. Detta föranleder en idé om att det är 
lättare att predicera förståelighet skattad på ordnivå utifrån DDK, i och med att 
artikulatoriska effekter tycks ha större påverkan på kortare stimuli. Med andra kan det vara 
så att vi har predicerat olika varianter av talförståelighet. 

Kent et al. (2000) kunde i motsats till Ziegler och Wessel (1996) inte finna något 
signifikant samband mellan DDK och dysartrisk svårighetsgrad. Rimligen kan man anta att 
svårighetsgraden av dysartri bör säga något om graden av talförståelighet, då svår dysartri 
bör betyda högre grad av nedsatt talförståelighet. Detta resultat kan man tolka som att 
sambandet mellan DDK och generell talförmåga inte bör tillskrivas något större förtroende, 
vilket då skulle kunna hjälpa till med förklaringen om varför resultaten från denna studie 
och de tidigare studierna ser så pass olika ut. 

En fortsättning på detta spår presenterades av Staiger et al. (2017), som antydde att 
de funktioner som ligger bakom utförandet av DDK och vanligt tal ger mått på olika 
bakomliggande egenskaper. Enligt författarna tenderar talare att anta idiosynkratiska 
rörelsestrategier, åtskilda från naturligt tal, som är gynnsamma för DDK i syfte att prestera 
så väl som möjligt. I aktuell studie riktades inget fokus åt att undersöka detta vidare, men 
av studiens författare upplevdes det som att många deltagare prioriterade maximal 
hastighet före god artikulatorisk kvalitet. Ackermann et al. (1997) rapporterade att talare 
med Parkinsons sjukdom använde sig av kompensatoriska strategier, exempelvis fixerad 
mandibel, för att kompensera för sitt allmänt långsamma tempo i DDK. Det är inte uteslutet 
att denna studies deltagare kan ha tagit till liknande strategier med tanke på att långsamt 
taltempo generellt sett drabbar ET-patienter (Mücke et al., 2018). Dessa strategier skiljer 
sig från naturligt tal, som Staiger et al. (2017) rapporterade, och till följd av detta kan vi 
eventuellt ha mätt akustiska egenskaper som inte speglar de i vanligt tal eller motoriska 
effekter som inte stör lyssnarens perception. 

I denna studie kunde DDK som högst förklara 23% av variationen i talförståelighet. 
En naturlig följdfråga är vad som förklarar resten av variationen? Graden av talförståelighet 
beror på funktionen av de fyra taldimensionerna artikulation, prosodi, röst och resonans 
(Van Nuffelen et al., 2009). När vi talar använder vi oss av varierande tempo, tonhöjd och 
betoning för att skapa en satsmelodi som lyssnare till stor del bygger sin förståelse på. Inför 
utförandet av DDK instrueras talare att repetera en stavelse så snabbt och jämnt som 
möjligt. I och med att man försöker hålla produktionen av dessa stavelserepetitioner så 
jämn som möjligt försvinner variationer i talsignalen som utgör en stor del av det vanliga 
talet. DDK kan alltså ge en relativt god bild av artikulationsförmågan men missar annan 
viktig information.  

Det högsta uppnådda resultatet, 23% förklarad variation, är trots allt ett relativt gott 
resultat som talar för att det kan finnas potential i modellen. Tills vidare bör man använda 
DDK med försiktighet när det kommer till att säga något om dess samband med 
förståelighet, men uppgiften bör bibehålla sin kliniska relevans när det kommer till ex. 
diagnosticering och markör för försämring av talet som ett antal studier föreslagit 
(Ackermann et al., 1995; Lansford & Liss, 2014; Nishio & Niimi, 2000; Rusz et al., 2013; 
Skodda, 2015; Skodda et al., 2011; Tjaden & Watling, 2003). 

Karlsson et al. (2018) identifierade talare med Parkinsons sjukdom samt predicerade 
nedsatt artikulatorisk förmåga utifrån DDK. Efter en reduktion av parametrar fann de en 
optimal uppsättning av 11 prediktorer. I aktuell studie genomfördes inledningsvis en 
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statistisk beräkning med dessa prediktorer från Karlsson et al. som förklarande variabler 
och därefter med samtliga 45. Med anledning av att författarna uppnådde goda resultat 
tillämpades samma uppsättning mått i denna studie. Karlsson et al. hade förstås ett annat 
syfte än denna studie och dessa variabler behövde således inte vara de mest effektiva för 
aktuell studie. Detta stod klart i och med den andra beräkningsmodellen, med samtliga 
parametrar som beroende variabler, då vi uppnådde högre prediktionsvärde för samtliga 
stavelser.  

Bland alla parametrar som beräknades i denna studie, så fanns det ett flertal olika 
former av jitter och shimmer, såväl som några andra snarlika mått. Dessa mått kan tänkas 
korrelera med varandra och föranleda multikollinearitet, vilket dock inte bör ha reducerat 
modellens pålitlighet. Det kan däremot försvåra att säga något om validiteten hos de 
individuella prediktorerna eller om de är överflödiga med avseende på de andra. En idé för 
framtida forskning är således att genomföra en parameterreduktion för att få fram det mest 
effektiva batteriet av prediktorer för talförståelighet.  

Vid beräkning av interbedömarreliabilitet erhölls huvudsakligen goda resultat. 
Däremot visade några mått på en negativ korrelation. Hur man ska tolka dessa resultat är 
inte helt tydligt. Giraudeau (1996) menar ett negativt värde inte är teoretiskt möjligt men 
att de med vissa beräkningar ändå kan bli observerbara. För att hålla sig på den säkra sidan 
kan man i detta fall betrakta överrensstämmelsen för dessa mått som svaga eller opålitliga. 
 

Slutsatser 
 
Resultaten visar att DDK kan fungera som en relativt god prediktor av talförståelighet vid 
analys av sekvenser av stavelsen [pa] hos patienter med ET. Däremot bör man tills vidare 
vara försiktig med att tillskriva DDK något högre förtroende gällande dess samband med 
talförståelighet, eftersom övriga testade stavelsesekvenser erhöll betydligt lägre resultat. 
Fortsatt forskning uppmuntras till att validera eller utveckla den använda modellen för att 
vidare utreda dess validitet och reliabilitet. 
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