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Diagnostik och Återhämtning

(I) Intra- and Interjudge Reliability of the Apraxia of Speech Rating Scale 
in Early Stroke Patients

(II) Assessing Apraxia of Speech in Patients Early after Stroke: Description 
of an Initial Version of a Clinical Assessment Protocol and Preliminary 
Findings 

(III) Recovery of Apraxia of Speech and Aphasia in Patients With Hand 
Motor Impairment After Stroke

(IV) Longitudinal Changes in Functional Connectivity in Speech Motor 
Networks in Patients with Apraxia of Speech after Stroke 
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Kommunikationsstörningar 
efter stroke

• Kommunikationsstörningar efter stroke ≈ 65 % (Mitchell et al., 2020)

ØAfasi (förvärvad språkstörning)
ØDysartri (neurologiskt orsakad talstörning)
ØKognitiv kommunikationsstörning (CCD - Cognitive

Communication Disorder)
ØTalapraxi

• Samförekomst – varierande svårighetsgrad (Baker et al., 2021)
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Talapraxi (eng. Apraxia of speech)
Definition:
”A neurologic speech disorder that reflects an impaired capacity to plan 
or program sensorimotor commands necessary for directing
movements that result in phonetically and prosodically normal speech.
It can occur in the absence of physiological disturbances associated
with the dysarthrias and in the absence of disturbence in any
component of language” (Duffy, 2013)

• .



Inklusion av personer med tal- och  
språkstörningar

• Personer med grava tal- språkstörningar ofta exkluderade i 
forskning (Daleman, Wade & van den Heuvel, 2009)

• Högst behov – minst undersökt (Brady, Fredrick & Williams, 
2013)

• Påverkar också studier av handmotorik efter stroke (van der 
Vliet et al., 2020)

• Anpassad information möjliggör informerat samtycke och 
deltagande (Brady, Fredrick & Williams, 2013)

.
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Delarbete I och II
SAMMANFATTNING

Diagnostisering

• Låg interbedömarreliabilitet vid perceptuella bedömningar
• Lovade resultat för bedömningar baserade på kvantitativa resultat
• Behov av bedömningsinstrument för talapraxi av alla svårighetsgrader 

ØKliniskt anpassat
ØKvantitativa mått
Øsamma diagnostiska kriterier longitudinellt 
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Delarbete III och IV                                                
ProHand Studien

Återhämtning av handfunktion efter stroke – en longitudinell studie med 
nya mätmetoder för kvantifiering av handens motorik och hjärnans 

funktionella nätverk

• Start mars 2013, avslut datainsamling juni 2019
• Inklusionskriterie: Patienter Stockholms region, förstagångsstroke med övre hemipares
• Vid avslut: 89 patienter inkluderade, 70 svenska första språk
• Bedömning av språk- och talfunktion
• Två bedömningstillfällen: 2-6 veckor (A1); 6 månader (A2)
• Hjärnavbildning

Ø Konventionell MRI; 
ØResting state funktionell magnetresonanstomografi (rs-fMRI)

2 oktober 2022 Helena Hybbinette 8



Delarbete III 
Tal, språk och motorik

• Stroke vänster arteria cerebri media  → talapraxi, afasi, högersidig
motoriknedsättning (Duffy, 2020)

• Brocas afasi: 80 % högersidig svaghet (Anderlini et al., 2019)
• Koppling handens funktion och tal-språk – delade hjärnkorrelat (t.ex. 

Binkofski & Buccino, 2006; Harnish et al., 2011; Wortman-Jutt et al., 2019)
• “Kamp om resurser” (Primaßin et al., 2015) – gemensamma mekanismer? 

(Corbetta et al., 2015; Rijntjes, 2006)
• Få studier av återhämtning inom flera domäner (Ginex et al., 2020; Ramsey 

et al., 2017)
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(III) Recovery of Apraxia of Speech 
and Aphasia in Patients With Hand Motor 
Impairment After Stroke 

Syfte 
Undersöka förekomst av talapraxi och afasi i en grupp patienter med nedsatt 
handfunktion i ett subakut skede efter stroke, samt jämföra återhämtning vid 6 
månader mellan de olika domänerna. 
Ytterligare syfte var att undersöka prediktorer för återhämtning av talapraxi vid 6 
månader.

Hybbinette, H., Schalling, E., Plantin, J., Nygren-Deboussard, C., Schütz, M., Östberg, P., & Lindberg, P. G. (2021). Recovery of Apraxia of 
Speech and Aphasia in Patients With Hand Motor Impairment After Stroke. Frontiers in Neurology, 12, 398. 
https://doi.org/10.3389/fneur.2021.634065
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(III) Recovery of Apraxia of Speech and Aphasia in Patients 
With Hand Motor Impairment After Stroke 

• Mätinstrument: Fugl-Meyer (FMA-UE); A-ning Neurolingvistisk Afasiundersökning; Boston 
Naming Test; Apraxia of Speech Rating Scale 

• Prevalens: 70 deltagare med nedsatt handmotorik, halva gruppen (n = 35) vänstersidig skada, 
övriga (n =35) högersidig skada.

• Återhämtning och prediktorer:15 deltagare med afasi vid första bedömning; 12 av dessa 
även talapraxi. 
ØSamtliga skador i arteria cerebri medias försörjning;12 ischemisk, 3 hemorragisk
ØSkadevolym M = 133.8 cm³ (SD 84.7)
ØMilda – grava nedsättningar alla domäner
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(III) Recovery of Apraxia of Speech and Aphasia in Patients With
Hand Motor Impairment After Stroke 

Resultat
Prevalens (n = 70)
• Ingen högersidigt skadad med afasi eller talapraxi
• Vänstersidigt skadade (n = 35):

Ø71 % afasi, 57 % talapraxi 
ØAlla med talapraxi samtidig afasi 
Ø80 % av de med afasi hade också talapraxi

• Gruppen med talapraxi och afasi signifikant lägre resultat på FMA-UE 
jämfört med gruppen utan afasi och talapraxi, M=14,7 (SD 21,5) jmf med 
M= 25.1 (SD 24.9)
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III) Recovery of Apraxia of Speech and Aphasia in Patients 
With Hand Motor Impairment After Stroke

Återhämtning och prediktorer (n=15)
• Signifikant korrelerade återhämtningsmönster mellan alla domäner
• Nedsättningsgrad och grad av återhämtning ej kopplat till skadevolym
• Grad av afasi i subakut skede starkast prediktor för återhämtningsgrad av 

talapraxi
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(IV) Longitudinal Changes in Functional Connectivity in 
Speech Motor Networks in Patients with Apraxia of Speech after Stroke

Frågeställningar
(i) Hur relaterar grad av funktionell konnektivitet i ett språk och talmotoriskt nätverk hos personer med 
talapraxi efter vänstersidig stroke till grad av funktionell konnektivitet hos personer utan talapraxi och 
afasi efter en vänstersidig stroke?
(ii) Hur relaterar svårighetsgrad av talapraxi till grad av funktionell konnektivitet i ett språk och 
talmotoriskt nätverk? 
(iii) Kan grad av återhämtning av talapraxi vid 6 månader prediceras av grad av funktionell 
konnektivitet i ett språk och talmotoriskt nätverk vid 4 veckor? 

• Studiedeltagare 
Ø9 deltagare med talapraxi och afasi efter vänstersidig stroke
Ø6 deltagare utan tal- språknedsättning efter vänstersidig stroke
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Föreslagna neuroanatomiska korrelat

• Brocas area, gyrus frontalis inferior, BA 44 (Hillis et al., 
2004; Richardson et al., 2012),

• Insula (Dronkers et al.,1996; Ogar et al., 2006)
• Ventrala premotor cortex och supplementär motor area 

(BA 6) (Botha et al., 2018; Graff-Radford et al., 2014; 
Hartwigsen et al., 2013)

− Basala ganglier (Peach & Tonkovich, 2004)
− Cerebellum (Mariën et al., 2014)
• Talapraxi störning inom ett nätverk av regioner   

(McNeil et al., 2016; New et al., 2015)
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• Tre Regions of Interest (ROI), bilateralt: 
Ø Brocas area (inferior frontal gyrus, IFG)  

Insula
Ø Premotor cortex



(IV) Longitudinal Changes in Functional Connectivity in 
Speech Motor Networks in Patients with Apraxia of Speech after 
Stroke

Resultat
• I subakut skede: funktionell konnektivitet bilaterala vPMC signifikant lägre i gruppen med 

talapraxi och afasi än i gruppen utan talapraxi och afasi (Fisher's z-score 0.08 versus 0.78, 
Mann-Whitney U test p = 0.001)

• Starkare funktionell konnektivitet i höger hjärnhalva hos gruppen med talapraxi, 
• Vid 6 månader: Nedsättningsgrad av talapraxi  korrelerade med funktionell konnektivitet

bilaterala aINS (rho -0.88, p = 0.002).
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(IV) Longitudinal Changes in Functional Connectivity in 
Speech Motor Networks in Patients with Apraxia of Speech 
after Stroke
Resultat 
Återhämtning: Funktionell konnektivitet vid 
4 veckor mellan vänster och höger IFG 
(Brocas area) signifikant prediktor för grad 
av återhämtning av talapraxi vid 6 månader 
(rho 0.92,  p = 0.001/q < 0.003)
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(IV) Longitudinal Changes in Functional Connectivity in 
Speech Motor Networks in Patients with Apraxia of Speech 
after Stroke

Sammanfattning

• Brocas area central för återhämtning av talapraxi
• Ökad aktivering i icke-dominant hjärnhalva gynnsamt 
• Svårighetsgrad av talapraxi relaterad till områden i insula och 

premotor-regioner
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Det är möjligt att inkludera individer med grava tal-
språknedsättningar i forskning!

Tidig, integrerad bedömning av tal och språk! 
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Tack!
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