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SUBTALAAMISEN TUMAKKEEN STIMULAATION VAIKUTUS PARKINSONIN TAUTIA SAIRASTAVIEN ÄÄNEEN JA PUHEESEEN
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten subtalaamisen tumakkeen
stimulaatio vaikuttaa Parkinsonin tautia sairastavien äänen voimakkuuteen, intonaatioon, äänenlaatuun, artikulaatioon, puhenopeuteen sekä puhunnoksen pituuteen.
Lisänäkökulma tutkimukseen oli myös tarkastella elektrodien sijaintien yhteyttä STNstimulaation vaikutukseen.
Tutkimukseen osallistui yhdeksän Parkinson-potilasta, jotka olivat käyneet
subtalaamisen tumakkeen stimulaatioleikkauksessa (STN-DBS) vuonna 2015. Näistä
kahdeksan tutkittavan (n = 8) tulokset sisällytettiin tähän tutkimukseen. Tutkittavilta
äänitettiin pitkää vokaaliääntöä (fonaatiota), luentaa (sanat ja teksti) sekä
spontaanipuhetta. Aineistonkeruu toteutettiin samoilla tutkittavilla asetelmassa: stimon (stimulaatio aktiivinen) ja stim-off (stimulaatio kytkettynä pois päältä). Aineiston
akustinen analysointi toteutettiin Praat-ohjelmalla. Lisäksi tutkittavilta kerättiin
itsearvioinnit ennen tutkimusta (VHI) ja heti tutkimusasetelmien jälkeen (äänioirelomake).
Tässä tutkimuksessa STN-stimulaatiolla saavutettiin ryhmätasolla tilastollisesti
merkitsevä kasvu tutkittavien puheen keskiarvoisessa perustaajuudessa stim-on -tilassa verrattuna stim-off -tilaan. Lisäksi stimulaatio kasvatti tilastollisesti merkitsevästi puhenopeutta tutkittavilla, joilla oli tutkimushetkellä stimulaation rinnalla
Parkinson-lääkitys. Ainoastaan puhunnoksen pituuden tuloksissa havaittiin sukupuolella olevan merkitystä stimulaation tilastollisesti merkitsevään puhunnoksen pituutta
kasvattavaan vaikutukseen. Muilta osin tutkimustulokset eivät olleet tilastollisesti
merkitseviä. Yksilötasoisen tarkastelun perusteella stimulaatiolla oli vaihtelevia
vaikutuksia niin tutkittavien välillä kuin tehtävien välillä. Elektrodien sijaintien yhteys positiivisiin tai negatiivisiin STN-stimulaation vaikutuksiin vaihtelivat tutkittavilla tehtävien välillä, paitsi kahdella tutkittavalla positiiviset vaikutukset olivat
johdonmukaisia.
Tutkimuksesta saadut tulokset olivat yhdenmukaisia aikaisemmin julkaistujen
tutkimusten kanssa tulosten vaihtelevuuden ja ristiriitaisuuksien vuoksi. Tulosten
perusteella STN-stimulaatiolla näyttäisi olevan enemmissä määrin myönteinen vaikutus tai ei laisinkaan vaikutusta tutkittavien ääneen ja erityisesti puheeseen. Negatiiviset vaikutukset ilmenivät eniten äänenlaadussa. Tutkimustuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina pienen otoskoon (n = 8) vuoksi. Yksilöllisten tekijöiden, kuten kielellisten taitojen, henkilökohtaisen historian sekä elektrodien sijainnin subtalaamisessa
tumakkeessa, merkitys tutkimustuloksiin jää kaipaamaan jatkotutkimusta. Aihetta
olisi hyvä tutkia lisäksi suuremmalla tutkittavajoukolla verrattaen terveeseen joukkoon ennen STN-leikkausta ja leikkauksen jälkeen.
Avainsanat: aivojen syvästimulaatio, Parkinsonin tauti, puhe, subtalaaminen tumake,
ääni

ESIPUHE
Olen aina etsinyt vastauksia kysymyksiin: ”miksi” ja ”miten”. Logopedian opintojen
aikana olen löytänyt itseni neurologisten aihepiirien parista. Tästä kumpusi
mielenkiintoni tutkia neurokirurgisen hoitomenetelmän vaikutuksia Parkinson-potilaiden ääneen ja puheeseen, yhdistäen täten sekä logopedisen että lääketieteellisen
näkökulman. Pro gradu -tutkielmani luomisprosessi on antanut paljon ja haluankin
ensimmäisenä kiittää niin ohjauksesta että tuesta tutkielmani ohjaajaa Matti Lehtihalmesta.
Haluan myös osoittaa kiitollisuuteni Oulun yliopistollisen sairaalan neurokirurgian
DBS-tiimille, ensisijaisesti erityisesti ohjaajilleni neurokirurgian erikoislääkäri Maija
Lahtiselle ja dosentti Jani Katiskolle. Annoitte mahdollisuuden syventyä erittäin
mielenkiintoiseen aiheeseen; annoitte aikaanne opettaaksenne sekä tarjositte
ainutlaatuisen kokemuksen päästessäni seuraamaan DBS-leikkausta paikan päältä.
Mitä nöyrin kiitos myös Oulun yliopiston fonetiikan lehtori Pentti Körkölle, jota ilman aineiston analysointi ei olisi ollut mahdollista. Lisäksi haluan kiittää myös
puheterapeutti Jenni Holappaa puheterapeuttisista näkemyksistään, Oulun yliopiston
Humanistista Kiltaa graduapurahasta sekä kiitokset Lapin keskussairaalan neurologian klinikan ylilääkäri Riitta Pirilälle ja Vaasan keskussairaalan neurologian ylilääkäri Jukka Saariselle avusta tutkimuksen toteuttamisessa. Kiitosta kuuluu myös Oulun
yliopiston ruotsin kielen aineenopettajan koulutuksen opiskelija Annastina Sundbergille ruotsinkielisen aineiston analysoinnista.
Lopuksi haluan osoittaa lämpimimmät kiitokseni perheelleni tuesta ja hyvistä neuvoista sekä avopuolisolleni kirjoitusrauhasta ja loputtomasta kannustuksesta ja tuesta
läpi koko graduprosessin. Erityismaininta myös kissallemme taukojen muistuttamisesta.
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1 JOHDANTO
Parkinsonin tauti on yksi yleisimmistä etenevistä rappeutumissairauksista, jota Suomessa sairastaa Suomen Parkinson-liitto ry:n (2015) arvion mukaan noin 14 000
henkilöä. Tautia voi esiintyä jo 50-vuotiailla ja yleensä riski sairastua kasvaa iän
myötä (Kaakkola, 2012). Tautiin ei ole parannuskeinoa eikä sen etiologiaa vielä tunneta.
Yleisesti Parkinsonin tauti aiheuttaa motorisia oireita, kuten lepovapinaa, lihasjäykkyyttä, motorisen aktiivisuuden vähenemistä ja tasapainovaikeuksia (Duffy, 2013, s.
173). Lisäksi Parkinson-potilaista noin 90 prosenttia sairastaa jossakin vaiheessa taudin kulkua hypokineettistä dysartriaa (Logemann, Fisher, Boshes & Blonsky, 1978;
Trail ym., 2005), mikä aiheuttaa äänen monotonisuutta ja hiljaisuutta, äänenlaadun
muutoksia, puhenopeuden vaihtelevuutta, puhunnosten lyhentymisiä sekä epätarkkoja
artikulaatioliikkeitä (Duffy, 2013, s. 173; Logemann ym., 1978).
Oireiden ensisijaisen lääkehoidon vasteen heikentyessä ja sen aiheuttamien
sivuvaikutusten pahentuessa osa Parkinson-potilaista turvautuu kirurgiseen hoitoon,
kuten subtalaamisen tumakkeen (STN) syvästimulaatioon (engl. deep brain stimulation of subthalamic nucleus, STN-DBS), jossa aivojen syviin osiin asetetaan elektrodit (Kuopio, 2010, s. 45). Syvästimulaatiolla on todistetusti helpotettu taudin motorisia oireita (Limousin ym., 1998; Xie ym., 2011), mutta hoitomenetelmän vaikutukset
ääneen ja puheeseen vaihtelevat hyödyistä haittoihin (Ho, Bradshaw & Iansek, 2008;
Tripoliti ym., 2011; Xie ym., 2011).
Ääni- ja puheoireiden suuren esiintyvyyden vuoksi STN-stimulaatiohoitoa tulisi
kehittää siten, että Parkinson-potilaiden puhemotoriset oireet helpottuisivat tai eivät
ainakaan pahentuisi. Tämän vuoksi pro gradu -tutkielmassani haluan selvittää STNstimulaation vaikutuksia Parkinsonin tautia sairastavien ääneen ja puheeseen. Lisäksi
tutkielmassani haetaan tietoa siitä, millainen yhteys nykyisellä leikkaustekniikalla on
stimulaation vaikuttavuustuloksiin puheen ja äänen osalta.
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1.1 Parkinsonin tauti
Parkinsonin tauti on yksi etenevistä neurologisista sairauksista, joka vaikuttaa
tavallisimmin yli 50-vuotiaiden henkilöiden motoriikkaan ja motoriseen säätelyyn
(Kaakkola, 2012). Tyypillisesti tauti ilmenee alussa toispuolisina raajojen lepovapinana, hidastuneina liikkeinä sekä lihasjäykkyytenä. Taudin oireisto on kuitenkin
tyypillisimpiä motorisia oireita laaja-alaisempi vaikuttaen mahdollisesti tautia
sairastavien autonomisen hermoston toimintaan, puheeseen ja nielemiseen sekä
ilmeettömyyteen. Osa

Parkinson-potilaista saattaa taudin

edetessä sairastua

muistisairauteen tai masennukseen.
Maailmanlaajuisesti sukupuolesta riippumatta noin 1–2 prosenttia ihmisistä sairastuu
Parkinsonin tautiin (Suomen Parkinson-liitto ry, 2015). Suomessa tautia sairastaa
arviolta 14 000 ihmistä. Tiedossa olevien esiintyvyyslukujen perusteella miehillä ja
valkoihoisilla näyttäisi olevan suurempi riski sairastumiseen (Van Den Eeden ym.,
2003). Parkinsonin taudin etiologia on kuitenkin yhä tuntematon (Moore, West, Dawson & Dawson, 2005), vaikka yksilö- ja ympäristötekijöillä, kuten fyysisellä
aktiivisuudella, ahdistuneisuudella ja masennuksella sekä tupakoinnilla, on havaittu
olevan yhteyttä kyseiseen tautiin (Bellou, Belbasis, Tzoulaki, Evangelou & Ioannidis,
2016).
Parkinsonin tauti on yksi muoto parkinsonismisairauksista (Jellinger, 2011). Tauti
johtuu dopamiini-välittäjäaineen vajauksesta, mikä puolestaan johtuu aivojen syvissä
osissa mustatumakkeessa tapahtuvasta solukuolemasta (Moore ym., 2005). Parkinsonin tauti on parantumaton. Vähemmän tunnettuja ja harvinaisempia parkinsonismin
muotoja ovat muun muassa kortikobasaalinen degeneraatio, Lewyn kappale -dementia
ja normaalipaineinen hydrokefalus (Kaakkola, 2012). Tässä tutkielmassa keskitytään
ainoastaan idiopaattiseen eli tuntemattomasta syystä johtuvaan Parkinsonin tautiin.

1.1.1 Taudin neurologinen synty ja kulku
Parkinsonin tauti johtuu solukuoleman aiheuttamasta aivorakenteiden rappeutumisesta, mikä johtaa dopamiini-välittäjäaineen vajaukseen (Kaakkola, 2012). Dopa-
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miinivaje puolestaan aiheuttaa muutoksia aivojen rakenteiden välisissä toiminnoissa,
jotka ilmenevät Parkinsonin taudille tyypillisinä motorisina liike- ja asento-oireina.
Motoriseen

toimintaan

ja

säätelyyn

osallistuvia

rakenteita

ovat

motoriset

aivokuorialueet, pikkuaivot, aivojen syvissä osissa sijaitsevat tyvitumakkeet sekä
aivorunko (Duffy, 2013, s. 46). Lisäksi toimintaan osallistuvat näitä rakenteita
yhdistävät liikehermoradat, kuten ekstrapyramidaaliradat ja kortikospinaalirata sekä
siihen kuuluva kortikobulbaarirata, kuten myös liikehermosyyt, jotka johtavat lopulta
lihaksiin aivorungon ja selkäytimen tasolta (Leppäluoto ym., 2013, s. 423–424).
Keskiaivojen syvien osien tyvitumakkeet (engl. basal ganglia) toimivat merkittävässä
roolissa motorisen säätelyn normaalin ja häiriintyneen toiminnan taustalla (Smith,
2011). Tyvitumakkeet muodostuvat useammasta tumakkeesta, joita ovat aivokuorukasta (engl. putamen) ja häntätumakkeesta muodostuva aivojuovio (engl. striatum),
linssitumakkeen pallo (engl. pallidum), subtalaaminen tumake (engl. subthalamic nucleus, STN) sekä mustatumake (engl. substantia nigra, SN) (Duffy, 2013, s. 47).
Tyvitumakkeita hermottavat primaarinen motorinen aivokuori, premotorinen aivokuori,

aivokuoren

(pre)suplementaarinen

motorinen

alue

sekä

aivokuoren

sensorimotoriset, assosiatiiviset ja limbiset alueet (Brunenberg ym., 2012; Duffy,
2013, s. 39–48; Smith, 2011). Tyvitumaketasolla prosessoitu neuraalinen tieto välittyy
lopulta takaisin aivokuorialueille talamuksen kautta. Tällöin mahdollistuu normaalissa, tasapainoisessa toiminnassa motoristen liikkeiden hallinta ja aloitus. Osa
neuraalisesta tiedosta välittyy myös suoraan aivorunkoon ja selkäytimeen.
Motoristen liikkeiden aloittaminen, suorittaminen ja hallinta monimutkaistenkin
liiketoimintojen, kuten puheentuotossa, vaatii tyvitumakkeiden aktivaation tasapainoista toimintaa, jota säätelee dopamiini (DeLong & Wichmann, 2009). Dopamiinia
syntetisoi mustatumake (engl. subtantia nigra pars compacta, SNc), josta välittäjäainetta välittyy nigrostriataaliradan kautta aivojuovion dopamiinireseptoreille (Duffy,
2013, s. 48). Säätelevä dopamiini vaikuttaa siihen, miten herkästi tyvitumakkeiden
neuronit reagoivat inhiboivaan eli estävään tai stimuloivaan eli kiihdyttävään
projisointiin eli aktivaatioon. Näitä estävää tai kiihdyttävää aktivaatiota aiheuttavia
dopamiinin säätelemiä välittäjäaineita ovat inhiboiva GABA-välittäjäaine sekä
ominaisuudeltaan kiihdyttävä glutamaatti-välittäjäaine. Parkinsonin taudissa dopamiinivaje horjuttaa neuronien asianmukaista reagointia välittäjäaineille johtaen siten
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toiminnan häiriöön ilmeten motorisina oireina (Bergman, Wichmann & DeLong,
1990; Lang & Lozano, 1998; Smith, 2011).
Dopamiini säätelee tyvitumakkeiden toimintaa suoran ja epäsuoran reitin kautta
(Kuva 1) (Bergman ym., 1990; DeLong & Wichman, 2009; Smith, 2011). Näiden
reittien välityksellä on tarkoitus mahdollistaa motoristen aivokuorialueiden riittävä ja
tarkoituksenmukainen stimulaatio motoristen liikesarjojen suorittamiseksi (Bergman
ym., 1990; Lang & Lozano, 1998; Smith, 2011). Aivokuoren stimulaatio perustuu
talamuksen kiihdyttävää yhteyteen, minkä voimakkuutta säätelee suoran ja epäsuoran
reitin tasapainoinen yhteistoiminta (Bergman ym., 1990; Smith, 2011). Suora reitti
(engl. direct pathway) kulkeutuu aivojuoviolta linssitumakkeen pallon sisempään
osaan (engl. internal globus pallidus, GPi), josta se jatkuu välittömästi talamuksen
kautta takaisin aivokuorelle (Bergman ym., 1990; DeLong & Wichman, 2009; Smith,
2011). Epäsuora reitti (engl. indirect pathway) puolestaan kulkeutuu aivojuoviolta
ensin linssitumakkeen pallon ulompaan osaan (engl. external globus pallidus, GPe)
jatkaen subtalaamisen tumakkeen (STN) kautta GPi:hin. Epäsuora reitti päättyy suoran reitin tavoin GPi:ltä talamukseen ja siitä edelleen aivokuorelle. Tyvitumakkeiden
väliset yhteydet ovat pääosin estäviä (DeLong & Wichamann, 2009) lukuun ottamatta
STN:n kiihdyttävää yhteyttä GPi:hin talamuksen ja aivokuoren välisen yhteyden lisäksi (Bergman ym., 1990; Smith, 2011). Näiden reittien lisäksi STN:llä on osoitettu
olevan myös välittömiä yhteyksiä (engl. hyperdirect connection) aivokuorialueille
(Brunenberg ym., 2012).
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Inhiboiva
Kiihdyttävä

Kuva 1. Dopamiinin säätelemällä tasapainoisella ja normaalilla suoran ja epäsuoran reitin toiminnalla
viitataan siihen, että suorassa reitissä aivojuovion kautta hillitään GPi:n (linssitumakkeen pallon sisemmän osan) inhiboivaa eli estävää vaikutusta talamukseen, kun taas epäsuorassa reitissä puolestaan
kiihdytetään tätä GPi:n estävää vaikutusta (Bergman ym., 1990; Duffy, 2013, s. 47; Lang & Lozano,
1998; Smith, 2011). Tällöin epäsuoran reitin tarkoituksena on talamuksen estävän yhteyden ylläpitämisen avulla hillitä irrelevanttien motoristen liikesarjojen suunnittelu ja prosessointi samanaikaisesti
tarkoituksenmukaisen suunnittelun kanssa. Tämä edellyttää STN:n (subtaalamisen tumakkeen)
normaalin GPi:n estävän vaikutuksen voimistamisen, jotta talamus ei vapaudu stimuloimaan aivokuorta epätarkoituksenmukaisesti. Parkinsonin taudissa dopamiinivaje horjuttaa suoran ja epäsuoran
reitin tasapainoista toimintaa, jolloin molempien reittien voimakas estävä yhteys talamukseen johtaa
heikentyneeseen aivokuoren stimulaatioon (Bergman ym., 1990; Lang & Lozano, 1998; Smith, 2011).
Epätasapainoinen toiminta perustuu epäsuoran reitin toiminnan kiihtymiseen suoran reitin kustannuksella. Tällöin suoran reitin kautta poikkeavasti estetäänkin talamusta stimuloimasta aivokuorta riittävissä määrin. Epäsuoran reitin kautta STN:n hyperaktivaatio voimistaa entisestään GPi:n estävää
vaikutusta talamukseen. Dopamiinin normaalin tuotannon ja toiminnan häiriö johtaa siten aivokuoren
heikkoon stimulaatioon, mikä ilmenee Parkinsonin taudille tyypillisinä motorisina oireina, kuten
liikkeiden ja asennon häiriöinä (Duffy, 2013, s. 48–49; Lang & Lozano, 1998) sekä puhemotoriikan
osalta dysartriana (Seikel, King & Drumright, 2000, s. 431).

1.1.2 Motoriset oireet
Parkinsonin taudissa dopamiinivaje johtaa epänormaaliin motoriseen toimintaan,
mikä ilmenee oireiston laajana kirjona (Jokinen, 2011). Laaja-alaiset oireet eivät
kuitenkaan ilmene kuin vasta huomattavan (57–80 %) solukuoleman jälkeen (Jellinger, 2011), josta eteenpäin ne pahenevat (Skodda, Grönheit, Mancinelli & Schlegel,
2013). Keskeisimpinä motorisina oireina ilmenee tremoria eli lepovapinaa, rigiditeettiä eli lihasjäykkyyttä, bradykinesiaa eli motorisen aktiivisuuden vähentymistä sekä
tasapainovaikeuksia (Blitzer, Brin & Velickovic, 2011; Jankovic, 2008). Liikeoireita
selittävät motoristen aivokuorialueiden heikko stimulaatio, kun taas aivorungon
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heikko stimulaatio selittää tasapaino-ongelmat ja asentovirheet (Lang & Lozano,
1998), kuten etukumaran asennon ja nopeat lyhyet askeleet (Blitzer ym., 2011).
Oireista tunnistettavin ja yleisin on lepovapina, mikä kohdistuu Parkinsonin taudissa
pääsääntöisesti toispuolisena ääriraajoihin, kuten käteen, tai kasvojen alueella vain
huuliin ja leukaan (Duffy, 2013, s. 166; Jankovic, 2008). Lepovapinalle ominaista on
sen hälveneminen tahdonalaisten liikkeiden aikana. Oireen syntyyn oletetaan liittyvän
keskiaivojen lisäksi niiden vaurioituneet yhteydet pikkuaivoihin (Jellinger, 2011).
Lepovapinaa häiritsevämpänä koetaan kuitenkin motorisen aktiivisuuden väheneminen, mikä ilmenee liikkeiden hitautena (bradykinesia), liikesarjojen aloittamisen
vaikeutena eli liikkumattomuutena (akinesia), sekä liikkeiden määrän vähenemisenä
(hypokinesia) (Blitzer ym., 2011; Duffy, 2013, s. 49, 166–167; Jankovic, 2011; Murdoch, 2004). Tämä vaikuttaa niin ilmehtimiseen, kuolaamiseen, elehdintään kuin
kävelytyyliin (Blitzer ym., 2011). Näiden lisäksi lisääntynyt lihastonus eli lihasjäykkyys ilmenee sekä motoristen liikkeiden aloittamisen tai keskeyttämisen vaikeutena
että liikkeiden hitautena (Duffy, 2013, s. 49, 166). Lihasjäykkyyttä voi näyttäytyä
kaulan, hartioiden ja lantion alueella tai ääriraajoissa (Jankovic, 2008).

1.1.3 Ääni- ja puheoireet
Parkinsonin taudissa ilmenevä dopamiinivaje ja siitä aiheutuva tyvitumakkeiden ja
niiden

yhteyksien

epänormaali

toiminta

voi

myös

vaikuttaa

heikentävästi

puhemotoriikkaan (Duffy, 2013, s. 165, 168). Parkinsonin taudissa noin 90 % potilaista oirehtii taudin aikana motorista puhehäiriötä, hypokineettistä dysartriaa (Logemann ym., 1978; Trail ym., 2005). Puhehäiriössä ilmenee puhemotoriikan kannalta
olennaisten lihasten vapinaa, jäykkyyttä ja heikkoutta sekä liikkeiden hitautta ja
vähäisyyttä (Duffy, 2013, s. 165; Kaakkola, 2012). Puhehäiriö vaikuttaa hengitykseen, fonaatioon, resonaatioon ja artikulaatioon, mutta ilmeisimmät vaikeudet
kohdistuvat tyypillisesti ääneen, artikulaatioon ja prosodiaan (Duffy, 2013, s. 165–
166). Äänioireina yleisimmin koetaan alhaista äänen voimakkuutta, monotonisuutta,
vapinaa sekä äänen käheyttä ja huokoisuutta (Darley, Aronson & Brown, 1969). Lisäksi oireina ovat usein kiihtynyt puhenopeus, puhenopeuden vaihtelut, puhunnoksen
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pituuden lyheneminen sekä epätarkat artikulaatioliikkeet. Lisäksi useat Parkinsonpotilaat kokevat nielemisvaikeuksia tai epätavallista kuolaamista (Duffy, 2013, s.
165–166).
Kuulonvaraista ääni- ja puhearviointia voidaan täydentää ja tukea akustisin menetelmin (Duffy, 2013, s. 7–9). Kuulonvaraisesti Parkinson-potilaiden äänestä on havaittavissa sen alhaista voimakkuutta sekä heikkoa intonaatiota eli sävelkorkeuden vaihtelun vähäisyyttä. Akustisesta näkökulmasta näitä termejä vastaavat äänen intensiteetti
(Shriberg & Kent, 2003, s. 99), jota voidaan mitata desibeleissä (engl. decibel, dB)
äänenpainetasomittauksilla (engl. sound pressure level, SPL) (s. 306, 331), sekä
perustaajuus ja sen vaihtelevuus, joita voidaan puolestaan ilmaista hertseinä (engl.
hertz, Hz) ja perustaajuuden keskihajonnalla (engl. standard deviation of fundamental
frequency, F0sd) (s. 17).
Yhdenmukaisten tutkimustulosten mukaan äänen intensiteetissä on havaittavissa
Parkinson-potilailla laskua (Ho, Iansek & Bradshaw, 1999; Lundgren ym., 2011) ja
perustaajuuden vaihtelussa sen kaventumista (Jiménez-Jiménez ym., 1997; Skodda
ym., 2013; Skodda, Grönheit & Schlegel, 2011), erityisesti naisilla (Skodda ym.,
2013). Sen sijaan pitkän vokaaliäännön aikana perustaajuuden vaihtelevuudessa on
puolestaan huomattavaa kasvua (Skodda, Rinsche & Schlegel, 2008). Hiljaisen ja
monotonisen äänen lisäksi ääni voidaan havaita normaalia matalampana tai korkeampana sukupuolesta riippuen.
Hypokineettistä dysartriaa sairastavien äänenlaadun muutokset ovat kuulonvaraisesti
havaittavissa äänen käheytenä, karheutena ja huokoisuutena (Duffy, 2013, s. 171–
174), mutta niiden ilmeneminen akustisin mittauksin ei ole Horiin ym. (1980) mukaan
aina ilmeistä ja mittausten hyötyä ovat muun muassa Titze ym. (1994) kyseenalaistaneet (ks. Jiménez-Jiménez ym., 1997). Mittaukset voivat kuitenkin kertoa puhujan
kyvystä ylläpitää puhe-elinten muotoa muuttumattomana tasaista ääntöä varten (Orlikoff, 1995). Äänenlaatua voidaan akustisesti tarkastella perustaajuuden ja intensiteetin amplitudin perturbaatiomittauksilla (Jiménez-Jiménez ym., 1997), jotka kuvaavat
peräkkäisten periodien eli jaksojen perustaajuuden vaihtelevuutta (jitter) sekä
peräkkäisten periodien amplitudivaihtelua (shimmer) (Sellman, 2004). Parkinsonpotilailla nämä arvot ovat poikkeuksellisen suuria, mikä kertoo puhe-elimistön
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lihaksiston kontrollin vaikeudesta (Holmes, Oates, Phyland & Hughes, 2000) johtaen
epävakaaseen äänihuulivärähtelyyn ja epäsäännölliseen äänihuuliraon sulkuun (Orlikoff, 1995). Sen sijaan hälyn suhdetta harmonisiin komponentteihin ilmaiseva harmoonisuusaste tai signaali-kohinasuhde (Sellman, 2004) on osoittautunut hyvin
vaihtelevaksi Parkinsonin tautia sairastavilla (Jiménez-Jiménez ym., 1997).
Äänen ja äänenlaadun lisäksi Parkinson-potilailla voi ilmetä puhenopeuden, artikulaatioliikkeiden ja puhunnoksen pituuden muutoksia (Darley ym., 1969; Duffy, 2013, s.
173). Tyypillisesti puhenopeudessa havaitaan sekä sen vaihtelua että kasvua, erityisesti loppua kohden, mutta Netsellin ym. (1975) mukaan perseptuaalisesti arvioitua
nopeaa puhetta eivät välttämättä akustiset mittaustulokset aina tue (ks. Kent & Rosenbek, 1982). Tähän oletetaan vaikuttavan hypokineettisessä dysartriassa ilmenevät
epätarkat artikulaatioliikkeet sekä jatkuva ääntö, jolloin puhe vain vaikuttaa nopeutetulta. Toisaalta on raportoitu myös puheen olevan tavallista hitaampaa (Gräber, Hertrich, Daum, Spieker & Ackermann, 2002). Puhenopeutta voidaan akustisesti mitata
laskemalla tavujen määrä sekuntia kohden (Kuo & Tjaden, 2016) tai laskemalla niin
tavujen määrä kuin taukojen prosentuaalinen osuus koko luenta-ajasta (Klostermann
ym., 2008).
Artikulaationopeutta voinevat selittää huulien, leuan ja kielen liikkeiden nopeuden ja
liikelaajuuden muutokset hypokineettisessä dysartriassa (Kim, Weismer, Kent &
Duffy, 2009). Parkinsonin taudissa hidastunut artikulaatioliikesarjojen aloittaminen ja
vaihtaminen kaventaa F2-formanttisiirtymiä sekä hidastaa siirtymänopeutta (Forrest,
Weismer & Turner, 1989; Kim ym., 2009; Rosen, Kent & Delaney, 2006). F2-formantti on äänen harmoninen komponentti, jota ääniväylän resonaattorit vahvistavat
eri vokaalien kohdalla yksilöllisellä tavalla, jolloin formantit kuvastavat puhe-elinten
asentoa ääniväylässä (Skodda, Visser & Schlegel, 2011). F2-formantti on riippuvainen erityisesti kielen liikkeiden etisyydestä ja takaisuudesta sekä huulion muodosta
(Poluha, Teulings & Brookshire, 1998; Tanaka ym., 2016; Weismer, Yunusova &
Bunton, 2012). Diftongien, kuten /ai/ ja /iu/, alkua ja loppua kuvastaa F2formanttisiirtymä hertseissä tietyn aikaikkunan aikana (Kim ym., 2009).
Lihasjäykkyydellä, hidasliikkeisyydellä ja kaventuneella liikeradalla sekä heikentyneellä hengitystuella voi olla yhteyttä Parkinsonin taudin ääni- ja puheoireisiin
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(Duffy, 2013, s. 165). Toisaalta Huberin ja Darlingin (2011) mukaan yksinomaan
hengitystuen säätely ja sen suunnittelu ei ole vaikeutunut taudissa vaan myös yleisesti
puheentuoton suunnittelu on kognitiivis-lingvistisesti haastavampaa Parkinson-potilailla. Nämä osaltaan vaikuttavat myös raportoituun puhunnoksen pituuden laskuun
(Huber & Darling, 2011), vaikka tästäkin on eriäviä tutkimustuloksia (Murray &
Lentz, 2001). Puhunnoksen pituutta voidaan mitata laskemalla tavujen määrä yhden
hengitysjakson aikana (sisäänhengityksestä seuraavaan sisäänhengitykseen) (Huber,
2008).

1.1.4 Diagnostiikka, oireiden arviointi ja hoito
Parkinsonin taudin diagnoosi perustuu kliiniseen arvioon (Gelb, Oliver & Gilman,
1999). Diagnoosi saa vahvistusta, mikäli potilas oirehtii kahta tai useampaa taudin
pääoiretta (tremor, rigiditeetti tai bradykinesia) (Gelb ym., 1999), erityisesti
toispuoleisesti (Kaakkola, 2012). Tärkeää on myös erotusdiagnostiikka, jossa
poissuljetaan muut parkinsonismin muodot ja neurologiset sairaudet. Parkinsonin taudin diagnosoinnissa hyödynnetään lisäksi potilaan oireiden vastetta levodopalääkitykseen.

Neurologin

aivokuvantamismenetelmillä,

suorittaman
kuten

kliinisen
magneettikuvilla

arvioinnin
(MRI)

lisäksi
tai

positroniemissiotopograpfialla (PET) voidaan etsiä aivoperäisiä löydöksiä tukemaan
diagnoosia (Jellinger, 2011; Kaakkola, 2012).
Motorisia ja puhemotorisia oireita arvioidaan usein standardoitujen arviointimenetelmien avulla, kuten Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS III) -menetelmällä, joka koostuu motoristen oireiden arvioinnin ja puheen subjektiivisen arvioinnin
(UPDRS III item 18) osuudesta (mm. Klosternmann ym., 2008; Xie ym., 2011). Puhetta arvioidaan asteikolla 0–4 (0 = normaali, ei oireita, 4 = vaikea, paljon oireita).
Ääni- ja puheoireita voidaan arvioida lisäksi Voice Handicap Index (VHI) -kyselyn
avulla, jossa potilas itse arvioi oireitaan ja niiden vaikutusta elämänlaatuun (MartelSauvageau ym., 2014). Ei-motorisia oireita voidaan puolestaan arvioida muun muassa
The Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ-39) –kyselyn avulla (Chaudhuri ym.,
2007). Tässä tutkielmassa kuitenkin keskitytään ainoastaan motorisiin ja erityisesti
puhemotorisiin oireisiin ja niiden hoitoon.
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Diagnoosin jälkeen Parkinson-potilaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma pitkälle aikavälille (Kaakkola, 2012). Lääkehoito on ensisijainen keino korvata
dopamiinivajetta tai estää kyseisen välittäjäaineen hajoamista. Yleisesti käytössä
oleva dopaminerginen lääke on levodopa, mikä on osoittautunut tehokkaaksi motoristen oireiden lieventäjäksi. Lääkitys kuitenkin aiheuttaa useimmiten sivuvaikutuksia,
kuten ei-tahdonalaisia liikkeitä (dyskinesiaa) ja päivittäisiä tilanvaihteluita (engl. onoff fluctuations), jolloin motoriset oireet pahenevat (off) ja helpottuvat (on). Levodopan vaikutus ääni- ja puheoireisiin on saavuttanut varsin ristiriitaisia tutkimustuloksia
(mm. Tripoliti ym., 2011, Ho ym., 2008). Äänioireita voidaan helpottaa
puheterapiakuntoutuksella, kuten Lee Silverman Voice Treatment (LSVT©) -menetelmällä, joka on osoittautunut tutkimuksin vaikuttavaksi kuntoutusmenetelmäksi erityisesti äänen voimakkuuden ja intonaation osalta (Ramig, Sapir, Fox & Countryman,
2001; Wight & Miller, 2015). Sekä lääkkeiden että puheterapian pitkäaikaisvaikutukset ovat rajallisia, jolloin oireiden hoitoon voidaan myös harkita kirurgista toimenpidettä, kuten aivojen syvästimulaatiota. Yleensä syvästimulaation ansiosta potilaan
lääkeannostusta voidaan pienentää ja siten vähentää tilanvaihteluiden ja dyskinesioiden ilmenemistä (Dromey & Bjarnason, 2011; Kaakkola, 2012).

1.2 Subtalaamisen tumakkeen stimulaatiohoito
Parkinsonin

taudin

oireiden

hoito

on

kehittynyt

edistyksellisten

aivokuvantamismenetelmien ja uusien leikkaustekniikoiden myötä. Ablatiivisten eli
aivorakenteita pysyvästi ja peruuttamattomasti vaurioittavien leikkauksien sijaan
motorisia oireita on voitu vuodesta 1993 lähtien hoitaa subtalaamisen tumakkeen
korkeataajuisella stimulaatiolla (engl. high-frequency stimulation, HFS), jonka avulla
on vältytty peruuttamattomilta ja odottamattomilta vaurioilta (Benabid ym., 2011).
Korkeataajuisella stimulaatiolla on kuitenkin saavutettu samat vaikutukset kuin
ablatiivisilla menetelmillä: kohteiden paikallinen mutta väliaikainen vaurioittaminen,
jolla voidaan palauttaa aivorakenteiden normaali toiminta (Limousin ym., 1998; Xie
ym., 2011). Menetelmällä lievennetään näin Parkinsonin taudin motorisia oireita kuten lepovapinaa, rigiditeettiä ja bradykinesiaa. Menetelmä sisältää aivoverenvuodon ja
infektion riskin, mutta hyödyt ovat merkittävät: hoidon peruutettavuus, kliiniseen
hyötyyn vaikuttaminen asetussäädöin sekä pieni kuolleisuus (Benabid ym., 2011).

11
Varhaiset tutkimukset ovat osoittaneet subtalaamisen tumakkeen olevan optimaalisin
kohde korkeataajuiselle stimulaatiolle, minkä vuoksi pitkälle edenneen Parkinsonin
taudin oireita suositellaan hoidettavan juuri STN-stimulaatiolla (Benabid ym., 2011).
Subtalaaminen tumake löytyy parillisena molemmin puolin aivopuoliskoja ja usein
stimulaatioleikkaus toteutetaankin bilateraalisesti eli molemminpuoleisesti (Rezai
ym., 2008). STN voidaan jakaa dorsolateraalisesti (taka- ja sivuosassa) sijaitsevaan
sensorimotoriseen, assosiatiiviseen ja limbiseen sektoriin (Benabid ym., 2011).
Tutkimusten

perusteella

parhaimman

kliinisen

hyödyn

tuottaa

tumakkeen

sensorimotorisen sektorin stimulaatio, minkä vuoksi elektrodien sijoittelu usein
kohdistuu tälle dorsolateraaliselle alueelle (Benabid, Chabardès & Seigneuret, 2005;
Herzog ym., 2004).
Hyödyn saavuttamiseksi stimulaation tulee olla taajuudeltaan yli 100 Hz, jotta päästään STN:n yliaktiivisen toiminnan hillitsemiseen (Benabid ym., 2011). Sen sijaan
matalataajuisempi stimulaatio vain pahentaisi Parkinsonin taudin motorisia oireita.
Toisaalta eräiden tutkimusten (Hammer, Barlow, Lyons & Pahwa, 2010; Knowles
ym., 2018; Törnqvist, Schalén & Rehncrona, 2005) mukaan juuri matalataajuisella
stimulaatiolla olisi otollisemmat vaikutukset puheentuottoon verrattuna korkeataajuiseen stimulaatioon. STN:n korkeataajuisella stimulaatiolla pyritään normalisoimaan
talamokortikaalista aktivaatiota hillitsemällä STN:n kiihdyttävää vaikutusta GPi:hin
(linssitumakkeen pallon sisempi osa). Palauttamalla STN:n normaalin neuraalisen
toiminnan, GPi:n talamusta estävä vaikutus hiljenee ja täten talamus vapautuu
stimuloimaan motorisia aivokuorialueita normaaliin tapaan. STN-stimulaatio lisää
siten supplementaarisen motorisen aivokuorialueen aktivaatiota ja vähentää primaarisen motorisen aivokuoren aktivaatiota, jota pidetään kompensatorisena yhteytenä
(Benabid ym., 2005).

1.2.1 Leikkaustekniikat ja -suunnitelma
STN-stimulaatioleikkaukseen soveltuvat idiopaattisen Parkinsonin taudin diagnoosin
saaneet potilaat, jotka ovat hyötyneet levodopa-lääkityksestä, mutta oireilevat levodopan aiheuttamista dyskinesioista ja vaikeista motorisista tilanvaihteluista (Isaias &
Tagliati, 2011). Leikkaukseen soveltuvuutta arvioidaan riski-hyötysuhteen avulla ja
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soveltuvuudessa huomioidaan potilaan kognitiivinen toimintakyky. Esimerkiksi
dementia on poissulkeva kriteeri. Valintakriteereihin perustuva huolellinen potilaiden
valikointi leikkaukseen on osoittautunut merkittäväksi kliinisen hyödyn ennakoivaksi
tekijäksi. Stimulaation kliinistä hyötyä voidaan ennakoida esimerkiksi myös hyvän
lääkevasteen avulla (Krack ym., 1998; Nakajima ym., 2018). Soveltuvuuteen
vaikuttavat lisäksi taudin kesto (keskimäärin 11–14 vuotta) sekä ikä. Oulun
yliopistollisessa sairaalassa ohjeellisena yläikärajana on 70 vuotta (Jani Katisko,
henkilökohtainen tiedonanto 11.04.2017).
Stimulaatioleikkaustekniikka on kehittynyt vuosikymmenien ajan ja eri tekniikoiden
hyödyntäminen vaihtelee sekä sairaaloittain että kirurgien välillä (Rezai ym., 2008).
Varhaisin elektrodien kohdentamistekniikka on perustunut aivojen anatomiseen atlakseen eli kartastoon, jonka avulla määritettiin kohdentaminen tiettyjen aivorakenteiden
(AC–PC: anterior commisure–posterior commisure) etäisyyksien perusteella (Niemann, Naujokat, Pohl, Wollner & Keyserlingk, 1994; Richter, Hoque, Halliday, Lozano & Saint-Cyr, 2004). Menetelmä ei ottanut huomioon syvien aivorakenteiden
todellisia sijainteja eikä koon tai muodon kolmiulotteisuutta ja yksilöllistä vaihtelevuutta, minkä vuoksi kohdentamista tarkennettiin myöhemmin myös magneettikuvilla
(engl. Magnetic Resonance Imaging, MRI) tai CT-kuvilla (engl. computerized tomography, CT) (mm. Blume ym., 2017; Kochanski & Sani, 2018; Holloway & Docef,
2013). Yhä tänä päivänä leikkaussuunnitelman laatiminen perustuu vaihtelevasti joko
yksittäisen kohdentamistekniikan käyttöön tai tekniikoiden yhdistelyyn (Kochanski &
Sani, 2018; Rezai ym., 2008). Näiden lisäksi diffuusiokuvilla määritetään elektrodien
turvallinen kohdentamiskulma ympäristön tärkeiden rakenteiden määrittämiseksi
(Coenen, Jenkner, Honey & Mädler, 2016; Rezai ym., 2008). Yleisesti käytössä ovat
lisäksi mikroelektrodirekisteröinti (engl. microelectroderecording, MER), jolla
varmistetaan elektrodien sijainti kohderakenteessa, sekä usein suoritetaan myös
koestimulaatio (Blume ym., 2017). Koestimulaatiolla arvioidaan kliinisesti sen hyötyjä ja sivuvaikutuksia ja haetaan hereillä olevalle potilaalle optimaalisin stimulaatiokohde ja -taajuus valitsemalla elektrodin kohtioista optimaalisin. Elektrodien
todellinen lopullinen sijainti kuvien avulla voi kuitenkin selvitä vasta myöhemmin
leikkauksen jälkeen.
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Oulun yliopistollisessa sairaalassa STN-stimulaatioleikkaus perustuu huolellisen
leikkaussuunnitelman AC–PC koordinaattien, MRI-kuvien ja preoperatiivisten CTkuvien fuusioon, minkä mukaan stimulaation kohteesta (STN) lasketaan ja kirjataan
tarkat yksilökohtaiset koordinaatit (Katisko, Kauppinen, Koivukangas & Heikkinen,
2012). Kuvien avulla määritellyt koordinaatit suhteutetaan potilaan kalloon kiinnitettyyn stereotaktiseen raamiin. Tämän raamin kolmiulotteisen koordinaatiston avulla
elektrodit kohdistetaan millimetrin osien tarkkuudella kohdealueeseen, mikä
varmistetaan vielä mikroelektrodirekisteröinnin avulla. Rekisteröinti osoittaa elektrodin sijainnin neurofysiologisena signaalina (Benabid ym., 2011). Parkinsonin taudissa
ilmenevää subtalaamisen tumakkeen solujen poikkeuksellista sysäyksittäistä aktivaatioryöppyilyä kuvastaa epäsäännöllinen ja korkeataajuinen signaali. Oireiden
lievittämiseksi stimulaatiolla pyritäänkin hillitsemään tätä ryöpsähtelevää aktivaatiota.
Lopuksi haetaan potilaalle optimaalisin kohtio, stimulaation jännite (volttia, V),
pulssinleveys (mikrosekuntia, μ) ja taajuus (hertsiä, Hz) koestimulaation avulla.
Kliinisen hyödyn varmistamiseksi ja myöhäisempien korjausleikkauksien välttämiseksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa panostetaan kohdistamistarkkuuteen välittömillä leikkauksen aikana ja lopussa otettavilla aivokuvilla. Elektrodien sijainti
varmistetaan leikkauksen lopussa päätä useita kertoja kuvantamalla kirurgisella
kuvantamislaitteella, O-kaaren (engl. O-arm) avulla, joka valmistaa kolmiulotteisen
kuvan

kohteesta

(Blume

ym.,

2017;

Katisko

ym.,

2012).

Yhdistämällä

leikkaussuunnitelman kuvat O-kaaresta saatujen kuvien kanssa tarkistetaan elektrodien todelliset sijainnit sekä seurataan niiden mahdollisia siirtymiä leikkausvälineistön purkuvaiheessa. O-kaaren hyödyntäminen mahdollistaa tarvittaessa elektrodien
välittömän uudelleensijoittelun tavoitteiden mukaisesti eikä tällöin myöhemmälle
korjausleikkaukselle ole tarvetta. Stimulaatioleikkaus päätetään pulssigeneraattorin ja
jatkojohtojen implantaatioon (Rezai ym., 2008). Pulssigeneraattori asetetaan nukutuksessa olevan potilaan rintakehän tai vatsan alueelle ja yhdistetään jatkojohdoin
aivoelektrodeihin. Stimulaattori käynnistetään yleensä leikkauksen jälkeisenä päivänä
ja asetussäädöt optimoidaan vähitellen stimulaation voimakkuutta kasvattaen (Jani
Katisko, henkilökohtainen tiedonanto 22.03.2018). Lopulliset hienosäädöt toteutetaan
ensimmäisen vuoden aikana kontrollikäyntien yhteydessä.
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1.2.2 STN-stimulaatio ja lääkehoito
Levodopa-lääkehoito on osoittautunut tehokkaaksi Parkinsonin taudin motoristen
oireiden hoidossa (esim. Xie ym., 2011), kun taas sen vaikutukset puhe- ja äänioireisiin ovat jääneet kiistanalaisiksi (mm. Ho ym., 2008; Tripoliti ym., 2011). STNstimulaatiolla pyritään vaikuttamaan tyvitumakkeiden toimintaan samalla tavalla kuin
dopamiini normaalisti vaikuttaa niihin (ks. Rousseuaux ym., 2004). Houeton ym.
(2000) mukaan STN-stimulaatiolla onkin dopamiinia matkivia vaikutuksia (ks.
Rousseaux ym., 2004). Stimulaatiohoidon rajalliset vaikutukset juuri puhemotoriikkaan voinevatkin selittyä heikolla lääkevasteella, mitä tukevat Pinton ym. (2005) ja
Tripolitin ym. (2011) tutkimukset, joissa Parkinson-potilaat hyötyivät heikosti
dopamiinin vaikutuksia matkivasta levodopa-lääkityksestä heidän ääni- ja puheongelmien hoidossa. Hoitomenetelmien vaikutusten ero oireiden hoidossa ilmentäisi
mahdollista eroa motoristen ja puhemotoristen toimintojen neuraalisessa perustassa
(Dromey, Kumar, Lang & Lozano, 2000), jolloin puheentuottoon vaikuttavat muun
muassa Bonnetin, Lorian, Saint Hilairen, Lhermitten ja Agidin mukaan sellaiset
neuraaliset vauriot, joita ei säätele pääsääntöisesti dopamiini (ks. Rousseaux ym.,
2004).
Subtalaamisen tumakkeen stimulaation vaikutuksia ääneen ja puheeseen on tutkittu
ristiriitaisin tuloksin (mm. Dromey & Bjarnason, 2011; Dromey ym., 2000; Klostermann ym., 2008). Stimulaation vaikuttavuutta ääneen ja puheeseen on tarkasteltu suhteessa Parkinson-potilaiden leikkausta edeltäviin tutkimustuloksiin, suhteessa seurantatuloksiin sekä vertailemalla tuloksia, jotka on saatu stimulaattorin ollessa päällä
ja sammutettuna. Viimeisin tutkimusasetelma antaa tietoa siitä, miten stimulaatio
vaikuttaa ääneen ja puheeseen verrattuna tilaan, jossa stimulaatiota ei vapauteta
subtalaamisen tumakkeeseen. Pro gradu -tutkielmassani käsittelen aiempien tutkimusten kohdalla ainoastaan tätä kyseistä tutkimusasetelmaa käyttäviä artikkeleita.
Lisäksi tutkimuksissa lääkityksen osallisuus on vaihdellut. Niissä on tarkasteltu joko
ainoastaan stimulaation vaikutuksia (D’Alatri ym., 2008; Dromey ym., 2000) tai
stimulaation ja lääkityksen yhteisvaikutuksia (esim. Dromey ym., 2000; Xie ym.,
2011) ääneen ja puheeseen. Tutkimusasetelmasta ja rinnakkaisista hoitomenetelmistä
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riippumatta tulokset ovat osoittautuneet varsin ristiriitaisiksi, minkä vuoksi aihe kaipaisi lisää tutkimusta.

1.2.3 Subtalaamisen tumakkeen stimulaation vaikutus ääneen
Subtalaamisen tumakkeen stimulaation vaikutuksia ääneen ja äänenlaatuun on tutkittu
muun muassa fonaation, lukutehtävien ja spontaanipuheen avulla (mm. Dromey ym.,
2000; Klostermann ym., 2008). Erityisesti pitkästä vokaaliäännöstä on saatu tietoa
Parkinson-potilaan äänen intensiteetistä, keskiarvoisesta perustaajuudesta sekä
perturbaatioarvoista, jotka kertovat äänihuulten värähtelyn tasaisuudesta (Orlikoff,
1995) tukien siten perseptuaalisesti havaittavien äänenlaadun muutosten arviointia
(Duffy, 2013, s. 7–9). Äänen intensiteetin ja perustaajuuden vaihtelevuudesta saadaan
tietoa pitkäkestoisempien ääninäytteiden avulla.
Vaikka STN-stimulaation on osoitettu vaikuttavan rajallisesti ääneen, Dromey ym.
(2000) ja Lundgren ym. (2011) ovat osoittaneet stimulaation kasvattavan sekä äänen
intensiteettiä että perustaajuuden vaihtelevuutta (Dromey, ym., 2000) tilastollisesti
merkitsevästi stimulaation ja lääkityksen yhteisvaikutuksesta. Sen sijaan Rousseauxin
ym. (2004) tutkimus ei tuottanut yhtä positiivisia tuloksia vaan he totesivat, ettei
stimulaatiolla ole vaikutuksia äänen intensiteettiin. Stimulaatiolla yhdessä lääkityksen
kanssa ei myöskään parannettu potilaan monotonisuutta, jolloin perustaajuuden
vaihtelevuus jäikin kapeaksi, mitä tukee myös Klostermannin ym. (2008) ja Xien ym.
(2011) tutkimusten tulokset. Perustaajuuden vaihtelevuus jää Parkinsonin taudille
tyypillisesti kapeaksi myös silloin, kun potilaalla ei ole stimulaation rinnalla lääkitystä
(Dromey ym., 2000; Skodda ym., 2014).
Perturbaatiomittaukset ovat tuottaneet yhtä lailla ristiriitaisia tuloksia vaikuttavuudesta. Dromeyn ja Bjarnasonin (2011) tutkimuksessa ristiriitaisuutta havaittiin jo
tutkittavien välillä sillä osalla tutkittavista jitter, shimmer ja HNR (harmoonisuusaste)
arvot laskivat (positiiviset vaikutukset), osalla ei havaittu tilastollisesti merkitseviä
vaikutuksia ja osalla arvot nousivat ja siten oireet pahenivat. Vaikutuksia ei saavutettu
myöskään D’Alatrin ym. (2008), Klostermannin ym. (2008) taikka Tanakan ym.
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(2015) tutkimuksissa. Pelkällä stimulaatiolla ilman lääkitystä on saavutettu positiivisia vaikutuksia niin jitter (D’Alatri ym., 2008; Gentil, Pinto, Pollak & Benabid, 2003)
kuin NHR (signaali-kohinasuhde) arvoihin. Myös tilastollisesti ei merkitsevistä tuloksista on raportoitu jitterin, shimmerin ja NHR arvojen osalta (D’Alatri ym., 2008;
Valálik, Smehák, Bognár & Csókay, 2011). Subtalaamisen tumakkeen stimulaatio
vaikuttaa vaihtelevasti ääneen sekä tutkimusten välillä että tutkimuksen sisäisten
tutkittavien välillä olevien tulosten ristiriitaisuuksien vuoksi.

1.2.4 Subtalaamisen tumakkeen stimulaation vaikutus puheeseen
Subtalaamisen tumakkeen stimulaation vaikutusta puheeseen voidaan tutkia
tarkastelemalla

Parkinson-potilaan

puhenopeutta

sekä

artikulaatiotarkkuutta.

Puhenopeuden tutkimuksissa usein lasketaan spontaanipuheesta tai luennasta tuotettujen tavujen tai sanojen määrä sekuntia kohden (artikulaationopeus), mutta nopeutta
voidaan arvioida myös huomioimalla puheesta tauot (puhenopeus) (ks. Karlsson ym.,
2011; Klostermann ym., 2008). Artikulaatiotarkkuutta voidaan puolestaan mitata sekä
konsonanttien että vokaalien osalta. Tutkimuksissa on kiinnostuttu havainnoimaan,
miten taudille ominainen lihasjäykkyys puhe-elimistön lihaksistossa vaikuttaa
artikulaatioliikkeiden laajuuteen ja siirtymänopeuteen (engl. F2 slope, F2-formanttien
siirtymänopeus).
Puhenopeudesta on raportoitu yhtä lailla vaihtelevia tutkimustuloksia. Tutkimusten
mukaan STN-stimulaatio ilman lääkitystä (Cantiniaux ym., 2010) tai lääkityksen
kanssa (Cantiniaux ym., 2010; Duez, Jankowiski, Purson & Viallet, 2012; Schulz
ym., 2012; Skodda ym., 2014) ei kasvata tai hidasta Parkinson-potilaiden puhenopeutta tilastollisesti merkitsevästi. Duez ym. (2012) raportoivat kuitenkin tutkimuksen
sisäisistä yksilöllisistä puhenopeuden hidastumisista stimulaation johdosta kun taas
Schulz ym. (2012) puolestaan puhenopeuden lievästä, muttei tilastollisesti merkitsevästä kiihtymisestä. Sen sijaan Karlsson ym. (2011) ja Klostermann kumppaneineen
(2008) osoittivat tutkimustulostensa pohjalta puhenopeuden kiihtymistä stimulaation
ja lääkityksen yhteisvaikutuksesta.
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Artikulaatioliikkeiden

siirtymänopeutta

voidaan

arvioida

F2-formanttien

siirtymänopeuksilla tarkasteltaessa sanoja, jotka sisältävät diftongeja (Poluha ym.,
1998). STN-stimulaation vaikutuksia artikulaatioliikkeiden siirtymänopeuksiin on
tutkittu vähän. Dromey ja Bjarnason (2011) sekä Martel-Sauvageau ja Tjaden (2017)
raportoivat

tutkimuksissaan

vaihtelevia

tuloksia

tutkittavien

välillä.

F2-

formanttisiirtymien nopeudet osoittautuivat vaihtelevasti kiihtyvän tutkittavien ja kohteena olevien diftongien välillä stimulaattorin ollessa päällä ja sammutettuna. Siirtymien nopeutuminen viittaa motorisen lihasjäykkyyden ja hidasliikkeisyyden
helpottumiseen (Poluha ym., 1998), vaikka tätä teoriaa on myös kritisoitu (Dromey
ym., 2000). Artikulaatioliikkeiden tutkimisen lisäksi puhunnoksen pituutta on tutkittu
vähän. Parkinson-potilaiden kuvakerronta- tai keskusteluääninäytteiden perusteella
tutkimustulokset ovat osoittaneet puhunnoksen pituuden lyhentyneen verrattaessa
terveisiin henkilöihin (Huber & Darling, 2011; Murray & Lentz, 2001). STNstimulaation vaikutuksesta puhunnoksen pituuden lyhentymiseen tai pidentymiseen ei
tietojeni mukaan vielä tänä päivänä löydy tutkimusta.
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TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia subtalaamisen
tumakkeen stimulaatiolla on Parkinsonin tautia sairastavien ääneen ja puheeseen.
Tutkimuksen avulla halutaan tietoa subtalaamisen tumakkeen stimulaation vaikutuksista ääntä, äänenlaatua ja puhetta kuvaaviin akustisiin parametreihin stimulaattorin
ollessa optimaalisten säätöjen mukaisesti kytkettynä päälle ja sammutettuna.
Tutkimuksen avulla halutaan lisäksi tietoa, minkälainen yhteys elektrodien sijainnilla
on stimulaation vaikuttavuustuloksiin tarkentuneen kohdentamistekniikan ansiosta.
Tutkimuksen avulla etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1. Minkälaisia vaikutuksia subtalaamisen tumakkeen stimulaatiolla on Parkinsonin tautia sairastavien äänen voimakkuuteen, intonaatioon ja äänenlaatuun?
2.

Minkälaisia vaikutuksia subtalaamisen tumakkeen stimulaatiolla on Parkinsonin tautia sairastavien artikulaatioon, puhenopeuteen ja puhunnoksen pituuteen?

3. Minkälainen yhteys tarkentuneella elektrodien sijainnilla on stimulaation
vaikutukseen?
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3

3.1

MENETELMÄT

Tutkimushenkilöt

Tutkimukseen rekrytoitiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) vuonna 2015
subtalaamisen tumakkeen stimulaatiohoidon saaneet Parkinson-potilaat (N = 9), jotka
täyttivät tutkimuksen valintakriteerit. Valintakriteereihin kuuluivat 1) idiopaattisen
Parkinsonin taudin diagnoosi, 2) bilateraalinen STN-stimulaatioleikkaus käytynä
vähintään 12kk ennen tutkimusta, 3) muiden neurologisten sairauksien puuttuminen
sekä 4) suomi tai ruotsi äidinkielenä. Harkinnanvarainen näyte pyrittiin vastaamaan
näillä valintakriteereillä mahdollisimman lähinten populaatiota. Tutkittavat kuuluivat
neurokirurgian erikoislääkäri Maija Lahtisen väitöskirja-aineistoon. Tutkimukseen
osallistuvia

informoitiin

tutkimuksen

sisällöstä

ja

siihen

osallistumisen

vapaaehtoisuudesta sekä suullisesti että kirjallisesti (Liite 1). Tutkimukseen osallistuneet allekirjoittivat erillisen suostumusasiakirjan (Liite 2). Lisäksi tutkimusaineiston
video- ja äänitallenteiden esittämisestä ammatillisissa ympäristöissä sovittiin erikseen
toisella suostumusasiakirjalla (Liite 3).
Tutkimukseen osallistuneet tutkittavat (T, N = 9) olivat 50–65-vuotiaita miehiä (n =
6) ja 60–63-vuotiaita naisia (n = 3) (Taulukko 1). Kaikkien tutkittavien keskiarvoinen
ikä oli 60 vuotta. Tutkittavat olivat sairastaneet idiopaattista Parkinsonin tautia 8–15
vuotta. Tutkittavista kuudella oli yhä leikkauksen jälkeen käytössään Parkinsonin tautiin tarkoitettu lääkitys, joista neljällä levodopan määrä oli vähintäänkin puolittunut
(Taulukko 1 ja 2). Kahdella tutkittavalla (T3, T8) puolestaan lääkitys oli jäänyt
leikkauksen jälkeen kokonaan pois ja tutkimuksen aikana kolme tutkittavaa (T1, T3,
T8) raportoi olevansa ilman lääkitystä. Kaikki tutkittavat olivat suomenkielisiä, paitsi
T5, jonka ensimmäisenä äidinkielenä oli ruotsin kieli. T8:lla epäiltiin diagnosoimatonta muistisairautta. Tutkittavilta ei löytynyt aiempaa tietoa puhehäiriöstä tai sen
vaikeusasteesta. Tutkittavista kolme (T1, T3, T7) oli saanut puheterapiaa ennen
leikkausta. Neljä tutkittavaa (T1, T2, T3, T7) puolestaan raportoi harjoittaneensa ääntänsä itsenäisesti muun muassa karaoke-harrastuksella leikkauksen jälkeen. Lisäksi
viiden tutkittavan (T2, T3, T5, T6, T8) kohdalla raportoitiin mahdollisesta nielemisvaikeudesta tai syljen liiallisesta erityksestä.
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Kaikille tutkittaville (n = 9) oli asetettu elektrodit subtalaamisiin tumakkeisiin
bilateraalisesti eli molemminpuoleisesti aivoja, mutta T9 vasen elektrodi oli vaurioitunut leikkauksen ja tutkimuksen välisenä aikana. T9:n tutkimustuloksia ei sen vuoksi
oteta tähän tutkimukseen mukaan laisinkaan. Tutkittavien (n = 8) stimulaatiota koskevat tarkemmat tiedot löytyvät taulukosta 3.
Taulukko 1. Tutkittavien taustatiedot

Taulukko 2. Tutkittavien (n = 8) levodopan (dopaLED) ja kokonaislääkityksen (LEDD) annosmäärien
prosentuaalinen (%) pienentyminen leikkauksen jälkeen (1 vuoden seuranta)

Taulukko 3. Tutkittavien vasemman ja oikean aivopuoliskon elektrodien stimulaation jännite voltteina
(V), pulssinleveys mikrosekunteina (μs) ja taajuus hertseinä (Hz)
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3.2

Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto kerättiin tutkittavien normaalien neurologian kontrollikäyntien
yhteydessä. Tutkimukset suoritettiin kolmella (3) paikkakunnalla joko Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS), Rovaniemen keskussairaalan tai Vaasa keskussairaalan
poliklinikan tiloissa. Tutkimukselle luvan myönsivät OYS:n operatiivisen tulosalueen
johtaja, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajaylilääkäri sekä Vaasan
keskussairaalan johtajaylilääkäri. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellinen
eettinen toimikunta myönsi tutkimukselle puoltavan lausunnon (Liite 4).
Tutkittavilta äänitettiin ääntä ja puhetta E-MU 0404 -audioliitännäisen ja Vector 3 äänitysohjelman avulla, jossa näytteenottotaajuutena oli 44,1 kHz ja resoluutiona 16
bittiä. Kunkin tutkittavan mikrofoni sijaitsi lähellä vasenta suupieltä ja mikrofonin
sijainti suhteessa äänilähteeseen säilyi lähes samana tutkittavilla läpi tutkimuskäynnin
sekä tutkittavien välillä. Sony ECM-55B -elektrettimikrofoni asetettiin tutkittavien
kaulukseen teknisten ongelmien varalta, mutta tutkimuksessa analysoitiin ainoastaan
Sennheiser MZA 900P -mikrofonilla (lähellä suupieltä) nauhoitettuja äänitteitä.
Tutkittavia lisäksi videoitiin Sony HDR-CX570E -videokameralla. Tutkimusaineisto
koostui seuraavaksi läpikäytävistä tehtävistä, jotka luonnollisesti toistettiin kahteen
otteeseen: ensimmäisen kerran stimulaation aktiivitilassa (stim-on) ja toisen kerran
stimulaation ollessa sammutettuna (stim-off). Stimulaation sammuttamisen jälkeen
pidettiin 30 minuutin tauko stimulaation vaikutuksen hälvenemiseksi (Farris & Giroux, 2016). Tehtävien toteutumisjärjestys säilyi samana läpi tutkimuskäynnin ja
tutkittavien välillä.
Tutkittavilta äänitettiin fonaatiota eli /a/-vokaaliääntöä maksimaalisesti tuotettuna
sekä noin viiden sekunnin mittaisina tuotoksina kolme kertaa toistetusti. Seuraavaksi
tutkittavat tutustuivat neljään sanaan (kauko, poika, paita ja kiusa), jotka luettiin
vuorotellen erillisiltä paperilapuilta kolmesti. Sanojen esittämisjärjestyksellä ei katsottu olevan merkitystä. Tutkittavat ohjeistettiin myös tutustumaan ensin rauhassa
standardoituun tekstiin ”Aurinko ja pohjatuuli” (Liite 5), jonka jälkeen lukutehtävä
suoritettiin kokonaisuudessaan kerran (korjaukset olivat sallittuja). Suomenruotsalaiselle tutkittavalle tarjottiin vastaava lukutehtävä ruotsinkielisenä (Liite 5). Viimeisenä
tehtävänä tutkittavia pyydettiin kertomaan valitsemistaan puheenaiheista noin kolmen
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minuutin ajan (Huber, 2008). Tutkittavat lisäksi arvioivat kyselylomakkeen (Liite 6)
avulla, miten kokivat äänioireensa tutkimuskäynnin aikana eri stimulaatiotilojen jälkeen. Heitä myös haastateltiin taustatietojen kartoittamiseksi. Lisäksi ennen tutkimukseen saapumista tutkittavilta pyydettiin täyttämään Voice Handicap Index -kyselylomake (Liite 7).
Tutkittavien elektrodien vasemman ja oikean aivopuoliskon eli bilateraalisten elektrodien kohtioiden (yhden tai useamman) sijaintitiedot koordinaatistoissa saatiin Oulun
yliopistollisen sairaalan erikoissairaalafyysikolta Jani Katiskolta.

3.3

Aineiston analysointi

Tutkimuksen aineisto analysoitiin Praat (versio 6.0.28)- ja Excel 2010 -ohjelmilla.
Praat-ohjelman avulla (Boersma & Weenink, 2017) määritettiin akustiset parametrit
fonaatiosta, sanojen ja tekstin lukunäytteistä sekä spontaanipuheesta. Toistetuista
tehtävistä valittiin kuulonvaraiseen ja akustiseen arvioon perustuen paras mahdollinen
(esimerkiksi tasaisin tai puhtain) näyte. Analysoitavat näytteet rajattiin ensimmäisen
äänteen alun ja viimeisen äänteen akustisen energian loppumisen välille manuaalisesti
tarkastelemalla äänen aaltomuotoa sekä leveäkaistaspektrogrammia (Peterson & Lehiste, 1960). Kaikki analyysit toistettiin tai tulokset tarkistettiin vähintään kahdesti
mahdollisten virheiden poissulkemiseksi.
Fonaatiosta rajattiin sen keskialueelta tasaisin kolmen (3±0.1s) sekunnin vokaaliäännön näyte. Fonaatiosta määritettiin manuaalisesti: äänen keskiarvoinen intensiteetti
desibeleinä (dB), keskiarvoinen perustaajuus (F0) hertseinä (Hz), prosentuaaliset
perustaajuus- ja amplitudiperturbaatiot sekä harmoonisuusaste (parametrit selitetty
taulukossa 4). Äänenpainetasoa (engl. sound pressure level, SPL) mitattiin
kalibrointiäänen avulla kunkin tehtävän jälkeen käyttäen äänenpainetasomittaria
mikrofonin vierellä. Kalibrointiäänilähteen ja mittarin/mikrofonin etäisyys pysyi lähes
samana kunkin tutkittavan tutkimuskäynnin aikana, mutta etäisyydet todennäköisesti
vaihtelivat tutkittavien välillä. Praat-ohjelman fonaatiosta, luku- ja puhenäytteistä
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antamat äänen intensiteetin (dB) tasot muutettiin erotuksen verran saman ohjelman
näyttämien kalibrointiäänien dB-asteikoille.
Taulukko 4. Tutkimuksessa fonaatiota kuvaavat akustiset parametrit (Boersma & Weenink, 2017)

Sanatehtävän kohdalla Praat-ohjelmalla rajattiin ja nimikoitiin kolmesti toistettujen
sanojen sisäiset kohdediftongit (/au/, /oi/, /ai/ ja /iu/). Diftongien kokonaiskestosta (s)
rajattiin manuaalisesti vielä alue, joka alkoi kokonaiskestosta 20 prosentin kohdalla
(”onset”) ja 80 prosentin kohdalla (”offset ”) ja jolle määrittyi uusi millisekunteiksi
(ms) muunnettu kesto (Lansford & Liss, 2014). Näille rajoille katsottiin F2-formantin
arvot hertseinä (Hz). Lopullista analysointia varten valittiin parhaimmat edustukset
F2-formanttiarvoista. F2-formanttisiirtymänopeus laskettiin kaavalla:
(F2 onset – F2 offset) Hz
ms
”Aurinko ja pohjatuuli” -lukunäytteistä rajattiin ja nimikoitiin äänieditorissa
manuaalisesti yli 150 millisekunnin kestävät tauot sekä taukojen väliin jäävät
puhejaksot.

Ainoastaan

hiljaisuudet

määriteltiin

tauoiksi

ja

muut

erilaiset

sujumattomuudet rajattiin näytteistä ulkopuolelle (muun muassa rykimiset ja
naurahdukset). Vertailukelpoisuuden vuoksi tutkittavien analysoitavat lukunäytteet
pyrittiin sisällyttämään lähes yhtä monta tavua (174–179 tavua), jolloin näytteistä
joko rajattiin pois tai näytteeseen sisällytettiin ylimääräisinä tuotetut äänteet, tavut tai
sanat. Tekstin otsikkoa ei sisällytetty analyysiin. Puhejaksojen ja taukojen kestot (s)
saatiin Kawasaki Shigeton skriptin (versio 10/3/2010) avulla taulukoitua Excel -ohjelmaan, jossa puhenopeutta (pnop) mitattiin jakamalla tavumäärien summa sekä
puhejaksojen että taukojen kokonaiskestoilla. Artikulaationopeus (artnop) saavutettiin
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jakamalla tavumäärien summa puhejaksojen kokonaiskestolla (miinus taukojen
kesto).
Spontaanipuhenäytteestä myös rajattiin tauot ja puhejaksot. Tässä tapauksessa tauko
määrittyi sisäänhengityksen perusteella, jolle ei asetettu kriteeriä tauon kestolle. Puhejakso

määräytyi

siten

kahden

sisäänhengityksen

väliin.

Praat-ohjelmalla

sisäänhengitysten ilmenemistä arvioitiin niin kuulonvaraisesti että tarkastelemalla taukoja

erityisesti

leveäkaistaspektrogrammista.

Tauoksi

laskettiin

myös

ne

sisäänhengitykset, jotka ilmenivät kesken puhunnoksen tai kun puhe tuotettiin
sisäänhengityksenä. Analysoitavat noin 60±1.0 sekunnin näytteet rajattiin ja valittiin
koko puhenäytteen alusta ja lopusta (noin 30 sekuntia kummastakin päästä) huomioiden mahdollisesti sekä tutkittavan parhaimmat (alku) ja heikoimmat (loppu) puheentuotot että stimulaation vaikutuksen hälvenemisnopeuden vaihtelevuuden tutkittavien
välillä. Puhejaksojen valinta perustui sujuviin toisiaan seuraaviin jaksoihin, jolloin
sujumattomuudet (kuten erittäin epäselvä puhe, lyhyet vastaukset haastattelijan esittämiin kysymyksiin tai naurahdukset) jätettiin analyysistä pois. Puhenäytteen
kokonaiskeston lyhyyden tai yleisen sujumattoman puheen tapauksissa analysoitaviksi näytteiksi valikoituivat parhaimmat rajaukset koko näytteestä.
Puhejaksot lisäksi litteroitiin eli puhtaaksikirjoitettiin tekstimuotoon Praat-ohjelman
nimikkotyökalun avulla. Ruotsinkielisen aineiston litteroi Oulun yliopiston ruotsin
kielen aineenopettajan koulutuksen opiskelija Annastina Sundberg. Litteroinnissa tavuksi laskettiin kaikki puheentuotoksen rakenneosat, myös muun muassa sanan
alkuäänteen toistot (esimerkiksi [a-ajatella] sisältää viisi tavua). Sen sijaan ilmiselviä
äänen vapinasta johtuvia äänteiden toistoja ei laskettu tavuiksi. Mikäli tutkittavan
puhe oli joltain osin hyvin epäselvä, laskettiin tuotos yhdeksi tavuksi ja yhdeksi sanaksi. Sanan määritelmä käsitti merkityssisältöiset rakenneosat (kuten kokonaiset sanat, epäsanat sekä tavurakenteet, jotka eivät olleet seuraavan sanan rakenneosien toistoa). Sanaksi ei laskettu siten esimerkiksi [om-ompelen] ensimmäisen tavun toistoa.
Poikkeuksena oli mikäli sanaa hapuiltiin rakenneosaa toistaen useammin kuin kahdesti.
Puhenäytteiden puhejaksojen lukumäärä sekä litteroidun puheen toteutuneet tavu- ja
sanamäärät laskettiin ja kirjattiin Excel-taulukkoon. Puhunnoksen pituus laskettiin
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jakamalla sekä toteutuneiden tavumäärien että sanamäärien summa puhejaksojen eli
hengitysjaksojen (sisäänhengityksestä seuraavaan sisäänhengitykseen) lukumäärällä.
Tulokset osoittivat, kuinka monta tavua tai sanaa tutkittava kykeni tuottamaan
keskimäärin yhdellä uloshengityksellä.
Praat-ohjelmalla rajatuista luku- ja puhenäytteiden puhejaksoista määritettiin skriptin
avulla lisäksi äänen keskiarvoinen intensiteetti ja perustaajuus sekä perustaajuuden
keskihajonta (F0sd).
Subjektiivisten oman äänen arviointilomakkeiden pisteet 1–3 (1 = kyllä, koen oireen
helposti tai voimakkaasti; 2 = koen oireen jonkin verran; 3 = ei ollenkaan oireen
kokemista) taulukoitiin tutkittavakohtaisesti. Mikäli tutkittava oli ympyröinyt useamman kuin yhden vaihtoehdon tai tutkittavan vastaus oli epäselvä kysymyskohtaisesti,
vastaukselle annettiin arvo 0.

3.4

Tilastolliset menetelmät

Aineiston arvot syötettiin Excel-taulukoista SPSS 24 -ohjelmaan, jolla toteutettiin
aineiston

tilastollinen

analyysi.

Analysoitavan

aineiston

muuttujien

normaalijakautuneisuus testattiin Shapiro-Wilkin testillä, mutta harkinnanvaraisen
näytteen koon (n < 50) vuoksi aineisto käsiteltiin epäparametrisin menetetelmin
(Nummenmaa, 2004, s. 143). Samat tutkittavat suorittivat samat tehtävät stim-on ja
stim-off -tilassa, jolloin toisistaan riippuvien otoksien muuttujien (keski)arvoja
analysoitiin Wilcoxsonin merkittyjen järjestyslukujen testillä (s. 253). Testin
nollahypoteesiksi asetettiin, ettei muuttujien välillä ole eroa (s. 136). Vastahypoteesina muuttujien välille odotettiin eroa, mutta ennakko-odotuksia erojen suunnasta eli
muutoksesta ei ollut. Muuttujien välistä yhteyttä varten käytettiin Spearmanin
järjestyskorrelaatiokerrointa r, joka ilmoittaa yhteyden voimakkuuden arvojen [-1, 1]
välillä (s. 271). Muuttujien välinen yhteys katsottiin sitä voimakkaammaksi, mitä
lähempänä arvoa 0 korrelaatiokerroin r sai arvonsa. Tilastollisen merkitsevyyden rajaarvoksi määritettiin p-arvo 0,05 (s. 137). Mikäli virhepäätelmien todennäköisyys oli
alle 5 prosentin (p < 0,05), muuttujien väliset erot katsottiin tilastollisesti merkitseviksi. Tilastollisesti merkitsevät erot kumosivat nollahypoteesin.
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4 TULOKSET

Tässä luvussa esitellään tulokset subtalaamisen tumakkeen stimulaation vaikutuksista
Parkinson-potilaiden ääneen ja puheeseen. Lisäksi esitellään tulokset elektrodien
sijaintien yhteyksistä tutkimustuloksiin ja STN-stimulaation vaikutukseen. Tulokset
on esitetty tutkimuskysymysten järjestystä mukaillen. Tulokset perustuvat objektiivisiin akustisiin mittauksiin ja tutkijan subjektiiviseen kokemukseen tutkimustilanteessa
sekä videotallenteihin.

4.1 Subtalaamisen tumakkeen stimulaation vaikutus ääneen

Tutkittavien äänen voimakkuutta arvioitiin useiden näytteiden pohjalta, joiden
yksilökohtaiset

tulokset

löytyvät

koosteena

taulukosta

5.

Fonaatio-

eli

vokaaliääntönäytteiden perusteella tutkittavien äänen intensiteetissä (dB) ei ollut
tilastollisesti merkitsevää eroa (Z = −0,507, p = 0,612) stimulaation ollessa kytkettynä
päälle (stim-on) ja sen ollessa sammutettuna (stim-off). Yksilötasolla tarkasteltaessa
havaittiin kuitenkin neljällä tutkittavalla intensiteetin nousseen 0,3–5,9 dB verran
stimulaation aktiivitilassa, kun taas kolmella tutkittavalla intensiteetti laski 4,7–10,9
dB verran stimulaation vaikutuksesta. Huomattavimmat intensiteetin laskut ilmenivät
T2:lla ja T5:lla. T6:n äänen intensiteetin tuloksia fonaatiosta ei ollut saatavilla teknisistä syistä.
Äänen intensiteettiä (dB) mitattiin lisäksi luku- ja puhenäytteistä, joista saatujen tulosten perusteella ryhmätasolla tarkasteltuna STN-stimulaatiolla ei ollut tilastollisesti
merkitsevää vaikutusta äänen intensiteettiin (luku: Z = −1,120, p = 0,263; puhe: Z =
0,507, p = 0,612). Lähemmin tarkasteltaessa havaittiin luennan osalta tutkittavilla
ilmenevän lähes yhtä suurta sekä intensiteetin nousua (n = 4) että laskua (n = 4).
Spontaani puheessa puolestaan STN-stimulaation vaikutuksesta äänen intensiteetit
nousivat puolella tutkittavista 4,2–8,6 dB verran ja puolella laskevan 1,3–10,9 dB verran. T6:n äänen intensiteetin tuloksia spontaani puheesta ei ollut saatavilla teknisistä
syistä.
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Taulukko 5. Äänen intensiteetin (dB) keskiarvot ja keskiarvojen erotukset tutkittavilla STN-stimulaation aktiivitilassa (stim-on) ja stimulaation ollessa sammutettuna (stim-off) fonaation (/a/), luennan
sekä spontaanipuheen aikana

Äänen perustaajuuden keskiarvot (Hz) eivät poikenneet tilastollisesti merkitsevästi
stim-on ja stim-off -tilojen välillä fonaatiossa /a/ taikka luettaessa (fonaatio: Z =
−8,40, p = 0,401; luku: Z = −1,120, p = 0,263). Fonaatiossa STN-stimulaation
vaikutuksesta keskiarvoiset perustaajuudet nousivat tutkittavista kolmella 11,9–16,1
Hz verran ja viidellä arvot laskivat 2,8–57,9 Hz verran (Taulukko 6). Erityisesti T4:llä
ja T5:lla erot olivat muita tutkittavia huomattavampia. Kuulonvaraisesti muutos
kuitenkin havaittiin jäävän lieväksi. Luettaessa jopa kuudella tutkittavalla stimulaatio
nosti perustaajuutta 2,5–28,6 Hz verran. Vain kahdella tutkittavalla tulokset laskivat
(T1: 3,7 Hz; T2: 9,7 Hz). Spontaanipuheesta havaittiin lähes kaikilla tutkittavilla
perustaajuuden nousua (vaihteluvälein 0,3–27,2 Hz) stimulaation johdosta. Ainoastaan T6:n tulos osoitti perustaajuuden laskua 2,9 Hz verran stim-on -tilassa. Erot olivat kuitenkin ryhmätasolla tilastollisesti merkitseviä (Z = −2,100, p = 0,036).
Taulukko 6. Puheen perustaajuuden keskiarvot (F0 Hz) fonaatiossa, luettaessa ja spontaanipuheessa
sekä keskihajonnat (F0sd Hz) luettaessa ja spontaanipuheessa tutkittavilla STN-stimulaation aktiivitilassa (stim-on) ja stimulaation ollessa sammutettuna (stim-off)

Tarkemmin puheen intonaatiota arvioitiin perustaajuuden vaihtelevuudella eli
perustaajuuden keskihajonnan (F0sd Hz) perusteella luku- ja puhenäytteistä. Näyt-
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teistä raportoitavat tulokset eivät saavuttaneet ryhmätasolla tilastollista merkitsevyyttä
(luku: Z = −1,400, p = 0,161; puhe: Z = −0,700, p = 0,484). Myöskään yksilötasolla
kenenkään tutkittavan tulokset eivät kiinnittäneet erityistä huomiota, lukuun ottamatta
T8:n perustaajuuden vaihtelevuuden laajentumista 7,6 Hz verran stim-on -tilassa
spontaanipuheessa (Kuvio 1, Taulukko 6). Myös kuulonvaraisesti T8:n puhe havaittiin melko poikkeava intonaation osalta. Luettaessa kuudella tutkittavalla vaihtelevuus
laajentui 0,3–2,5 Hz verran ja kahdella lievästi kaventui. Neljällä tutkittavalla
vaihtelevuus laajentui puheessa 1,1–7,6 Hz verran, kolmella kaventui 1,2–2,9 Hz verran ja yhdellä (T1) muutosta ei tapahtunut stimulaation vaikutuksesta.

Kuvio 1. Tutkittavien perustaajuuden vaihtelevuus (F0sd Hz) luettaessa (vasen) ja spontaanipuheessa
(oikea) stim-on (sininen) ja stim-off (harmaa) -tilassa. Erotuspalkit (keltainen) osoittavat STNstimulaation vaikutuksen suunnan (− = stim on < stim off; ei etuliitettä = stim on > stim off).

Fonaatiota tarkasteltaessa STN-stimulaatiolla ei ollut ryhmätasolla tilastollisesti
merkitsevää vaikutusta äänenlaatuun amplitudi- ja perustaajuusperturbaatioiden
perusteella (RAP: Z = −1,260, p = 0,208; APQ3: Z = −0,420, p = 0,674; APQ11: Z =
−0,841, p = 0,4). Stimulaation vaikutukset vaihtelivat tutkittavien välillä lähes
tasapuolisesti sekä nousevaan että laskevaan suuntaan (Kuvio 2, Taulukko 7).
Huomattavimmat stimulaation (negatiiviset) vaikutukset esiintyivät T5:lla. Kaikista
tutkittavista T4:lla ilmeni poikkeavimmat tulokset, mitä tukee lisäksi tutkijan
subjektiivinen kokemus tutkittavan poikkeavasta äänenlaadusta. MDVP:n (engl.
multidimensional voice program analysis) asettaman patologisuuden raja-arvon ylittivät T4 perustaajuusperturbaatiossa (raja-arvo >0,680) sekä T3, T4, T5 ja T6 amplitudiperturbaatiossa (raja-arvo > 3,070) (Boersma & Weenink, 2017). Ainoastaan T5:lla
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raja-arvo alittui stim-off -tilassa, kun taas T3:lla ja T6:lla arvo nousi entisestään. Harmoonisuusasteen (HNR) raja-arvon 20 dB alittivat T4 ja T6 molemmissa stimulaation
tiloissa, T3 vain stim-off -tilassa ja T5 vain stim-on -tilassa. Harmoonisuusasteen erot
eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä ryhmätasolla (HNR: Z = −0,420, p =
0,674).
Taulukko 7. Amplitudi- ja perustaajuusperturbaatiot (APQ3, APQ11, jitRAP) sekä harmoonisuusaste
(HNR) tutkittavilla STN-stimulaation aktiivitilassa (stim-on) ja stimulaation ollessa sammutettuna
(stim-off) fonaatiossa

Objektiivisten akustisten mittaustulosten ja subjektiivisesti arvioitujen äänioireiden
pisteytyksen (Taulukko 11) välillä ei havaittu ryhmätasolla tilastollisesti merkitsevää
yhteyttä (p > 0,05). Yhteyttä tarkasteltiin tutkittavien äänen intensiteetin
mittaustulosten (kaikissa aineistomenetelmissä) ja äänen kuuluvuuden (Liite 6: Kysymys 1) arviointipisteytystulosten välillä. Puheen perustaajuuden vaihtelevuuden (Hz)
mittaustuloksia (luettaessa ja spontaani puheessa) puolestaan suhteutettiin tutkittavien
kokemukseen oman äänensä monotonisuudesta (Kysymys 4). Tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota ilmeni ainoastaan stim-on -tilassa puhenäytteistä analysoitujen F0sd
(Hz) tulosten ja monotonisuus-pisteytyksen tulosten välillä (r = −0,784, p = 0,021).
Tutkittavat arvioivat kokeneensa monotonisuutta varmasti (1 = kyllä, koen oireen helposti tai voimakkaasti) tai jonkin verran (2). Sekä stim-on että stim-off -tilassa pisteet
jakautuivat välille 1–2, jolloin kaikki tutkittavat kokivat vähintään jonkin verran äänen alhaista voimakkuutta ja monotonisuutta.
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Kuvio 2. Amplitudi- ja perustaajuusperturbaatiot (APQ3, APQ11 ja jitRAP) sekä harmoonisuusaste
(HNR) stim-on (sininen) ja stim-off (harmaa) -tilassa. Erotuspalkit (keltainen) osoittavat STNstimulaation vaikutuksen suunnan (− = stim on < stim off; ei etuliitettä = stim on > stim off).

4.2 Subtalaamisen tumakkeen stimulaation vaikutus puheeseen
F2-formanttien siirtymänopeudet analysoitiin kohdesanojen /kauko/, /poika/, /paita/ ja
/kiusa/ diftongeista (lihavoitu). Ryhmätasolla tarkasteltuna tilastollista merkitsevyyttä
ei havaittu F2-siirtymänopeuksissa (Hz/ms) stimulaation vaikutuksesta (/au/: Z =
−0,280, p = 0,779; /ai/: Z = −1,540, p = 0,123; /iu/: Z = −1,260, p = 0,208), paitsi
diftongissa /oi/ tilastollinen merkitsevyys saavutettiin (Z = −2,521, p = 0,012).
Ainoastaan /oi/-diftongissa kunkin tutkittavan artikulaatioliikkeet hidastuivat eli F2siirtymänopeudet laskivat stimulaation johdosta (Kuvio 3, Taulukko 8). Tutkittavien
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kesken erityisesti T4:lla oli havaittavissa siirtymänopeuden laskua sanoissa /kauko/ ja
/poika/. Sen sijaan niin diftongin /au/ kuin diftongin /iu/ kohdalla siirtymänopeudet
sekä kasvoivat (n = 5) että laskivat (n = 3) tutkittavien välillä. Osalla tutkittavista
muutos oli minimaalinen tai lähes olematon. Diftongissa /ai/ tutkittavista jopa kuudella siirtymät nopeutuivat, erityisesti T7:lla ja T8:lla.
Taulukko 8. F2-formanttisiirtymänopeudet (Hz/ms) sanoista /kauko/, /poika/, /paita/ ja /kiusa/
stimulaation aktiivitilassa (stim-on) ja stimulaation ollessa sammutettuna (stim-off)

/au/

/oi/

/ai/

/iu/

Kuvio 3. F2-formanttisiirtymänopeudet (Hz/ms) stim-on (sininen) ja stim-off (harmaa) -tiloissa
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Puhenopeutta (pnop) analysoitiin lukunäytteestä puhejaksot ja tauot sisällyttäen, kun
taas artikulaationopeutta (artnop) arvioitiin ainoastaan puhejaksoilla. Kuitenkaan
ryhmätasoisen tarkastelun pohjalta ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa
stimulaation tilojen välillä (pnop: Z = −1,400, p = 0,161; artnop: Z = −1,260, p =
0,208), paitsi tarkasteltaessa lääkitystä käyttäviä tutkittavia (n = 5) ryhmänä (pnop: Z
= −2,023, p = 0,043). Yksilötasoisen tarkastelun perusteella kuudella tutkittavalla
STN-stimulaatio kasvatti ja kahdella hidasti nopeutta, mutta erot olivat pienet (Taulukko 9). Samoin myös artikulaationopeus kasvoi (n = 5) ja laski (n = 3) lievästi.
Huomattavimmat muutokset nopeuksissa ilmenivät T6:lla.
Taulukko 9. Tutkittavien puhenopeudet (pnop) ja artikulaationopeudet (artnop) sekä näiden erotukset
tavuina sekunnissa luettaessa stimulaation aktiivitilassa (stim-on) ja stimulaatio ollessa sammutettuna
(stim-off)

Puhunnoksen pituutta arvioitiin spontaanipuheesta tavuina ja sanoina hengitysjaksoa
kohden. Suurimmalla osalla tutkittavista (n = 6) puhunnoksen pituus kasvoi 0,5–7,3
tavun ja 0,3–4,4 sanan verran per hengitysjakso stimulaation vaikutuksesta (Kuvio 4).
Kahdella tutkittavalla (T4, T7) tavumäärä laski keskimäärin 2,5 verran ja kahdella
tutkittavalla (T6, T7) sanojen määrä laski keskimäärin 0,7 sanan verran. Huomattavin
STN-stimulaatiosta johtuva muutos ilmeni T8:lla. Stimulaation vaikutus ei kuitenkaan
ollut ryhmätasolla tilastollisesti merkitsevä (Z = −1,260, p = 0,208), paitsi miehillä (Z
= −2,023, p = 0,043).
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Kuvio 4. Tutkittavien puhunnoksen pituudet tavuina/hengitysjakso (vasen) ja sanoina/hengitysjakso
(oikea) stim-on (sininen) ja stim-off (harmaa) -tilassa spontaanipuheessa

Tutkittavat lisäksi arvioivat itse niin hengitysilman riittävyyttä puheeseen (Liite 6:
Kysymys 5), tauottamisen tarvetta (Kysymys 6) kuin puhenopeutta (Kysymys 7).
Itsearviointien yhteyttä tarkasteltiin objektiivisten mittaustulosten kanssa. Hengitysilman riittävyyden yhteyttä tarkasteltiin sekä maksimaalisen fonaatioajan että
puhunnoksen pituuden kanssa. Maksimaalinen fonaatioaika (Taulukko 10) ei muuttunut ryhmätasolla tarkasteltuna tilastollisesti merkitsevästi (Z = 0,00; p = 1,000)
stimulaatio johdosta, mutta positiivinen yhteys kuitenkin saavutettiin stimulaation
vaikutuksesta näiden mittaustulosten ja tutkittavien hengitysilman riittävyyden
kokemuksen välillä (r = −0,869, p = 0,011). Tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota ei
kuitenkaan saavutettu hengitysilman riittävyyden ja maksimaalisen fonaatioajan välillä stim-off –tilassa (r = −0,546, p = 0,162) eikä puhunnoksen pituuden kanssa
(Stim-on tavuja/hengitysjakso: r = 0,321, p = 0,482; Stim-on sanat/hengitysjakso: r =
−0,019, p = 0,968; Stim-off tavut/hengitysjakso: r = 0,218, p = 0,604; Stim-off sanat/hengitysjakso: r = 0,546, p = 0,162).
Tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ei myöskään havaittu taukojen tarpeen ja puhenopeuden (pnop) (Stim-on: r = 0,495, p = 0,212; Stim-off: r = 0,577, p = 0,134) tai
liian nopeaksi koetun puheen ja mitatun puhenopeuden (Stim-on: r = 0,290, p =
0,486; Stim-off: r = −0,082, p = 0,846) tai artikulaationopeuden (artnop) kanssa
(Stim-on: r = 0.491, p = 0,216; Stim-off: r = −0,179, p = 0,672). Yksilökohtaiset kaikkien äänioireiden arviointien pisteytykset ilmenevät taulukosta 11.
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Taulukko (alhaalla oikealla) 10. Tutkittavien
maksimaaliset fonaatioajat (s) stim-on ja stim-off tilassa sekä kestojen erotus
Taulukko
(vasemmalla)
11.
Tutkittavien
subjektiiviset arviot äänioireista. Kysymyskohtaiset
vastaukset pisteytetty 0 = tietoa ei saatavilla tai
tieto on ristiriitaista; 1 = Kyllä, koen oiretta helposti
tai voimakkaasti; 2 = Koen oiretta jonkin verran ja
3 = Ei, en koe oiretta ollenkaan.
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Objektiivisten ja subjektiivisten mittaustulosten välisten yhteyksien tutkimisen lisäksi
tarkasteltiin tiettyjä objektiivisia mittaustuloksia keskenään korrelaation selvittämiseksi. Tilastollisesti merktisevää yhteyttä ei kuitenkaan saavutettu ryhmätasolla
maksimaalisen

fonaatioajan

ja

puhunnoksen

pituuden

välillä (Stim-on

ta-

vuja/hengitysjakso: r = 0,452, p = 0,260; Stim-on sanat/hengitysjakso: r = 0,238, p =
0,570; Stim-off tavut/hengitysjakso ja sanat/hengitysjakso: r = 0,048, p = 0,911).
Myöskään puhenopeuden ja puhunnoksen pituuden (Stim-on tavuja/hengitysjakso: r
= 0,190, p = 0,651; Stim-on sanat/hengitysjakso: r = 0,214, p = 0,610; Stim-off tavut/hengitysjakso: r = 0,238, p = 0,570 ja sanat/hengitysjakso: r = 0,048, p = 0,911)
tai artikulaationopeuden ja puhunnoksen pituuden (Stim-on tavuja/hengitysjakso: r =
−0,095, p = 0,823; Stim-on sanat/hengitysjakso: r = −0,214, p = 0,610; Stim-off tavut/hengitysjakso: r = −0,143, p = 0,736; Stim-off sanat/hengitysjakso: r = −0,310, p
= 0,456) välillä ei havaittu tilastollista merkitsevyyttä.

4.3 Elektrodien sijainnin yhteys STN-stimulaation vaikutukseen

Elektrodien kohtion tai kohtioiden valinta määrittelee stimulaatiolähteen varsinaisen
sijainnin suhteessa määritettyjen aivorakenteiden keskilinjaan (AC–PC). Elektrodien
kohtioiden sijaintien yhteyttä tarkastellaan yksilötasolla suhteessa stimulaation
vaikuttavuustuloksiin.

Tämän

tutkimuskysymyksen

tuloskuviot

perustuvat

tutkimuskysymysten 1 ja 2 tulosten tulkintaan siitä, onko STN-stimulaation vaikutus
tutkittavakohtaisesti positiivinen (tai ei vaikutusta) vai negatiivinen (Taulukot 12 ja
13). Tarkasteltavaksi valitaan tutkimustulokset, joista on mielekkäintä tai johdonmukaisinta muodostaa kokonaisvaltaisia johtopäätöksiä. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät
äänen voimakkuutta ja äänenkorkeutta koskevat tulokset.
Tuloskuviot osoittavat sekä oikean että vasemman puoleisten elektrodien tarkat sijainnit kolmella tasolla: aksiaalisella, koronaalisella sekä sagittaalisella (Kuva 2, Kuvio
5). Kuviot sisältävät kaikkien tutkittavien bilateraaliset sijainnit, paitsi T1:n tiedot
puuttuvat. Kohtioiden sijaintitiedot ja kuviot on koostanut OYS:in dosentti Jani Katisko.

36
Taulukko 12. Tutkittavien (n = 7) stimulaation vaikutukset tutkimustuloksiin perustaajuuden vaihtelevuuden (F0sd), perustaajuus- ja amplitudiperturbaation (jitRAP, APQ3, APQ11) ja harmoonisuusasteen (HNR) osalta. Korostettuina alueina tuloksien johtopäätökset stimulaation yleisemmistä vaikutuksista (+/- = vaihteleva vaikutus). 0 = olematon tai ei muutosta.

Taulukko 13. Tutkittavien (n = 7) stimulaation vaikutukset tutkimustuloksiin artikulaatioliikkeiden
nopeuden (F2-formanttisiirtymänopeus), puhenopeuden (pnop, artnop) ja puhunnoksen pituuden osalta.
Korostettuina alueina tuloksien johtopäätökset stimulaation yleisimmästä vaikutuksesta (+/- = vaihteleva vaikutus). 0 = olematon tai ei muutosta.
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VERT
T
AP

(c)

(a)

LAT

(b)

Kuva 2. Anatomiset leikkaussuunnat: (a) aksiaalinen: jako vertikaalisesti eli ylä-alasuunnassa; (b)
koronaalinen: jako anterioris-posteriorisesti eli etu-takasuunnassa; (c) sagittaalinen: jako lateraalisesti
eli sivuille korvia kohti. Mukaillen kuvaa: NEUROSCIENCE, Third edition, Figure 1.11 (Part 2).
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Kuvio 5. Tutkittavien (n = 7) vasemman ja oikean aivopuoliskon elektrodikohtioiden sijainnit
millimetrin (mm) tarkkuudella aksiaalisella, koronaalisella ja sagittaalisella tasolla. Sagittaalisella tasolla kolmiot = vasen, ympyrät = oikea.
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Kuvio 6. Elektrodien sijainnin yhteys tutkittavien luenta- ja puhenäytteen perustaajuuden vaihtelevuuden (F0sd/Hz) tuloksiin. Perustaajuuden vaihtelevuuden laajentumista vastaa sävelkorkeuden laaja
vaihtelevuus, jolloin puheen intonaatio on luonnollisempaa ja monipuolisempaa (Duffy, 2013, s. 7–9,
17). STN-stimulaation vaikutuksesta vaihtelevuuden laajentuminen katsotaan myönteiseksi vaikutukseksi (vihreä = positiivinen tai ei vaikutusta) ja puolestaan stimulaation aiheuttama perustaajuuden
vaihtelevuuden kaventuminen viittaa stimulaation epäedulliseen vaikutukseen (punainen = negatiivinen) intonaation osalta. Mikäli vaikutukset vaihtelivat luennan ja spontaanipuheen välillä, kuvataan
vaihteleva vaikutus harmaalla. Sagittaalisella tasolla kolmiot = vasen, ympyrät = oikea.
Kuvio havainnollistaa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten levittäytyvän laajalti toistensa läheisyyteen. Positiiviset vaikutukset kuitenkin keskittyvät vasemman elektrodin osalta ilmiselvästi mutta väljästi vertikaalisessa suunnassa alas, anterioris-posteriorisesti negatiivisia huomattavasti taaemmaksi ja
sivusuunnassa lähes samalle linjalle. Aivojen oikean puolen elektrodien positiiviset sijainnit (vaikutukset) sijoittuvat puolestaan lateraalisesti lähes samalle linjalle, vertikaalisesti hajanaisesti alas sekä anterioris-posteriorisessa suunnassa etisesti, päinvastoin kuin aivojen vasemmalla puolen. Negatiiviset
vaikutukset ovat lähes samalla linjalla lateraalisesti, anterioris-posteriorisesti takaisesti, mutta
vertikaalisesti keskilinjan alapuolella etäisyys vaihtelee jonkin verran oikean puolen elektrodien sijainneissa, kun puolestaan vasemmalla puolen sijainti aika sama.
Tutkittavista neljällä (T3, T5, T7, T8) elektrodien sijainnit ovat yhteydessä stimulaation positiiviseen
vaikutukseen, kahdella negatiiviseen (T2, T6) ja yhdellä vaikutus vaihtelee luennan ja puheen välillä
(T4).
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Kuvio 7. Elektrodien sijainnin yhteys tutkittavien fonaationäytteen perustaajuus- ja
amplitudiperturbaation sekä harmonisuusasteen tuloksiin. Perustaajuusperturbaation (jitter, RAP)
patologinen raja-arvo on MDVP:n mukaan 0.680 prosenttia (Boersma & Weenink, 2017), jolloin sitä
pienemmät arvot viittaavat hyvään terveeseen ääneen. Amplitudiperturbaation (shimmer, APQ3,
APQ11) raja-arvo on 3.070 prosenttia, jolloin myös sitä pienemmät arvot viittaavat hyvään terveeseen
ääneen. STN-stimulaation vaikutuksesta näiden arvojen lasku katsotaan myönteiseksi vaikutukseksi
(vihreä = positiivinen tai ei vaikutusta). Harmonisuusasteen (HNR) raja-arvo on 20 dB, jolloin arvot ≥
20 dB viittaavat hyvään terveeseen ääneen. STN-stimulaation vaikutus katsotaan myönteiseksi, mikäli
stimulaation vaikutuksesta vähintäänkin ylitetään mainittu raja-arvo. Epäedulliset vaikutukset osoitetaan punaisella ja mikäli vaikutukset vaihtelevat muuttujien välillä epäjohdonmukaisesti kuvataan
vaihteleva vaikutus harmaalla. Sagittaalisella tasolla kolmiot = vasen, ympyrät = oikea.
Tuloskuviosta havaitaan äänenlaatua koskevien positiivisten vaikutusten sijoittuvan ajoittain
epäjohdonmukaisesti, mutta sijaintien havaitaan levittäytyvän vertikaalisesti negatiivisia alemmas ja
anterioris-posteriorisesti enimmäkseen taakse niin vasemman että oikean aivopuoliskon elektrodin kohdalla. Äänenlaadun osalta negatiivisten vaikutusten sijoittumiset keskittyivät vasemmalla puolen aivoja
samalle tai lähes samalle linjalle lateraalisesti, vertikaalisesti alas ja anterioris-posteriorisesti taakse.
Oikean aivopuoliskon elektrodien sijainnit olivat lateraalisesti (lähes) samat lateraalisesti ja vertikaalisesti (keskellä keskilinjaa), mutta etisyys vaihteli lievästi edestä taakse.
Tutkittavista kolmella (T3, T7, T8) elektrodien sijainnit ovat yhteydessä stimulaation positiiviseen
vaikutukseen, kahdella (T4, T5) negatiiviseen ja kahdella (T2, T6) vaikutus vaihtelee.
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Kuvio 8. Elektrodien sijaintien yhteys tutkittavien neljän kohdesanan diftongien F2formanttisiirtymänopeuksien (Hz/ms) tuloksiin. F2-formanttisiirtymien nopeuksien kasvu katsotaan
kuvastavan lihasjäykkyyden lieventymistä ja siten positiivista tulosta (Poluha ym., 1998). STNstimulaation formanttisiirtymänopeutta kiihdyttävä vaikutus katsotaankin myönteiseksi vaikutukseksi
(vihreä = positiivinen tai ei vaikutusta). Sen sijaan nopeuksien lasku viittaa stimulaation epäedulliseen
vaikutukseen (punainen = negatiivinen). Mikäli vaikutus vaihtelee neljän diftongin välillä
epäjohdonmukaisesti kuvataan vaihteleva vaikutus harmaalla. Sagittaalisella tasolla kolmiot = vasen,
ympyrä = oikea.
STN-stimulaation positiiviset vaikutukset keskittyvät aivojen vasemman puolen elektrodien sijaintien
osalta vertikaalisesti hajanaisesti alas ja anterioris-posteriorisesti negatiivisia takaisimmiksi. Oikean
aivopuoliskon positiiviset sijainnit (vaikutukset) levittäytyvät myös vertikaalisesti hajanaisesti alas,
mutta ainoina anterioris-posteriorisesti etisiksi. Negatiivisten vaikutusten sijainnit vaihtelevat vasemmalla puolen aivoja vain takaisuudeltaan hieman, muutoin sijainnit lateraalisesti ja vertikaalisesti alhaalla aika samat. Oikean puolen negatiiviset sijainnit puolestaan vaihtelevat hieman niin lateraalisesti,
vertikaalisesti alhaalla kuin anterioris-posteriorisesti takana.
Tutkittavista neljällä (T2, T3, T7, T8) elektrodien sijainnit ovat yhteydessä stimulaation positiiviseen
vaikutukseen, yhdellä (T6) negatiiviseen ja kahdella (T2, T5) vaikutus vaihtelee.
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Kuvio 9. Elektrodien sijaintien yhteys tutkittavien luennan puhe- ja artikulaationopeuden tuloksiin (tavuja/sekunti). Parkinson-potilaiden puheen tavallista nopeammasta tai hitaammasta puhenopeudesta on
ristiriitaisia oletuksia ja tuloksia (Darley ym., 1969; Gräber ym., 2002), mutta tässä tutkielmassa oletetaan tutkittavien puhenopeus tavallista hitaammaksi stim-off -tilassa (ks. ”5.2 Subtalaamisen tumakkeen stimulaation vaikutus puheeseen”). STN-stimulaatiolla katsotaan näin ollen olevan myönteinen
vaikutus puhenopeuden kasvaessa (vihreä = positiivinen tai ei vaikutusta), kun taas stimulaation
vaikutuksesta nopeuden hidastuminen viittaisi epäedullisempaan tulokseen. Sagittaalisella tasolla kolmiot = vasen, ympyrät = oikea.
Positiiviset vaikutukset sijoittuvat sekä vasemmalla että oikealla puolella aivoja lateraalisesti samalle
tai lähes samalle linjalle, mutta hajanaisesti vertikaalisesti alas ja anterioris-posteriorisesti taakse. Oikean aivopuoliskon elektrodeista suurin osa kuitenkin keskittyy etiseen asemaan poiketen muista
sijainneista etisyydellään. Negatiivinen vaikutus havaitaan vain yhdellä tutkittavalla, jolla elektrodin
sijainti kohdistuu sekä vasemmalla että oikealla aivopuoliskolla keskenään lateraalisesti samalle linjalle, vertikaalisesti alas ja anterioris-posteriorisesti taakse.
Tutkittavista viidellä (T2, T3, T4, T5, T7, T8) elektrodien sijainnit ovat yhteydessä stimulaation
positiiviseen vaikutukseen ja yhdellä (T6) negatiiviseen vaikutukseen.
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Kuvio 10. Elektrodien sijaintien yhteys tutkittavien spontaanipuheen puhunnoksen pituuteen (tavuja/hengitysjakso, sanoja/hengitysjakso). Parkinson-potilailla on havaittu puhunnosten pituuden
lyhentymistä (Huber & Darling, 2011), jolloin puhunnoksen pituuden kasvu katsotaan verrannolliseksi
hyvään tulokseen. STN-stimulaation myönteiseksi vaikutukseksi (vihreä = positiivinen tai ei vaikutusta) tulkitaankin pituuden kasvu. Lyhyemmät puhunnoksen pituudet puolestaan tulkitaan stimulaation
epäedulliseksi vaikutukseksi (punainen = negatiivinen). Sagittaalisella tasolla kolmiot = vasen, ympyrät = oikea.
Positiiviset vaikutukset levittäytyvät vasemmalla aivopuoliskolla hajanaisesti lateraalisessa, vertikaalisessa (alhaalla) ja anterioris-posteriorisessa (takana) suunnassa. Sen sijaan oikean aivopuoliskon
elektrodit keskittyvät lähes kaikki lateraalisesti ja vertikaalisesti hieman vaihdellen, mutta anteriorisposteriorisesti ainoina etisiksi sijainneiltaan. Negatiiviset vaikutukset puolestaan vasemman aivopuoliskon osalta näyttäisivät sijoittuvat lateraalisesti ja vertikaalisesti lähes samalle linjalle (alas), mutta
sijaintien takaisuudessa havaitaan etäisyyttä. Oikealla puolella negatiiviset sijainnit taas vaihtelevat
kaikin puolin.
Tutkittavista viidellä (T2, T3, T5, T6, T8) elektrodien sijainnit ovat yhteydessä stimulaation positiiviseen vaikutukseen ja kahdella (T4, T7) negatiiviseen vaikutukseen.
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Kuvio 11. Tutkittavien elektrodikohtioiden sijainnit aksiaalisella, koronaalisella ja sagittaalisella tasolla. STN-stimulaation johdonmukaisesti ilmenevien positiivisten vaikutusten yhteys elektrodien
sijanteihin on korostettu (sininen varjostus). Sagittaalisella tasolla kolmiot = vasen, ympyrät = oikea.
Korostukset osoittavat niiden tutkittavien (T3, T8) elektrodien sijainnit, jotka havaitaan optimaalisiksi
ja myönteisiksi äänelle ja puheelle. Korostetut elektrodien sijainnit keskittyvät lähelle toisiaan ja
poikkeuksellisen irralleen muiden tutkittaiven elektrodien sijainneista. Vasemman puoleiset T3:n ja
T8:n elektrodit sijoittuvat anterioris-posteriorisesti taakse ja vertikaalisesti alas, kun taas puolestaan
oikean aivopuoliskon elektrodit sijoittuvat päinvastaisesti etisiksi ja huomattavasti ylemmäs.
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5 POHDINTA

Subtalaamisen tumakkeen stimulaatiohoidolla pyritään lieventämään Parkinsonpotilaiden taudille ominaisia oireita lääkityksen tehon heikennyttyä (Kuopio, 2010,
s.45). Huolimatta hoidon huomattavasta hyödystä motorisiin oireisiin stimulaatiolla ei
ole saavutettu yhtenevää johtopäätöstä sen vaikutuksesta Parkinson-potilaan ääneen ja
puheeseen (mm. Ho ym., 2008; Tripoliti ym., 2001; Xie ym., 2011). Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aiempien tutkimusten tavoin stimulaation yksilöllistä ja vaihtelevaa vaikuttavuutta ääneen ja puheeseen. Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset
kuitenkin osoittavat STN-stimulaatiolla olevan enemmissä määrin myönteinen vaikutus (positiivinen tai neutraali eli ei vaikutusta) ääneen ja puheeseen. Stimulaation
negatiivisille vaikutuksille alteimmiksi osoittautuivat ääni ja erityisesti äänenlaatu.
Aiempien tutkimusten perusteella jopa neljäsosalla tutkittavista Parkinson-potilaista
dysartria pahenee STN-stimulaation vaikutuksesta (mm. Rousseaux ym., 2004; Tripoliti ym., 2011). Tämän tutkimuksen objektiivisten mittaustulosten tulkinnan tueksi
nostettiin tutkijan subjektiivinen kokemus ja kuulohavaintoon perustuvat arviot
tutkimustilanteessa, sekä videotallenteista tehdyt arviot. Tulosten kokonaisvaltaisen
tulkinnan pohjalta tässä tutkimuksessa havaitaan neljän tutkittavan kohdalla
stimulaatiolla olevan lievä myönteinen vaikutus dysartriaan. Sen sijaan kahdella
tutkittavalla (T3, T8) stimulaation vaikutus ilmeni johdonmukaisesti ja suhteellisen
selvästi helpottavan dysartriaa. Yhdellä tutkittavalla (T6) stimulaation vaikutus oli
dysartriaa hieman pahentava, kun taas yhdellä (T4) dysartria paheni selvästi stimulaation takia. Myös tämän tutkimuksen perusteella neljäsosalla tutkittavista dysartria paheni hieman tai selvästi, mikä tukee aiempien tutkimusten johtopäätöksiä. Tutkimuksen tutkittavista neljäsosalla puolestaan dysartria helpottui selvästi.

5.1 Subtalaamisen tumakkeen stimulaation vaikutus ääneen
Parkinson-potilailla havaittuun äänen hiljaisuuteen (Ho ym., 1999; Lundgren ym.,
2011) on pyritty vaikuttamaan ääntä voimistavasti STN-stimulaatiolla, mutta tulokset
ovat vaihdelleet tutkittavien ja tutkimusten välillä (Dromey ym., 2000; Lundgren ym.,
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2011; Rousseaux ym., 2004). Stimulaatiohoidon yksilöllistä vaikutusta äänen
voimakkuuteen tukevat myös tämän tutkimuksen tulokset, sillä kun kahdella tutkittavalla (T1, T8) stimulaatio auttoi vahvistamaan ääntä läpi kaikkien tehtävien ja yhdellä
(T5) sen sijaan heikensi voimakuutta, neljällä muulla tutkittavalla vaikutus oli
epäjohdonmukainen. Tuloksia ei voine selittää hoitomenetelmien monipuolisuudella
(stimulaatio lääkityksen kanssa tai ilman), sillä lääkityksen osallisuus vaihteli niin
tutkittavien kuin tulosten välillä. Toisaalta tulosten epäjohdonmukaisuutta voidaan
selittää heikolla aineistonkeruutavalla, sillä olosuhteet vaihtelivat jossain määrin
tutkimuskäyntien välillä suhteessa tutkittavien mikrofonin todelliseen sijaintiin tai
etäisyyteen kalibrointiäänilähteestä. Tutkimuksen tuloksia stimulaation vaikutuksesta
äänen voimakkuuteen tarkastellaan erittäin kriittisesti.

Hiljaisen äänen lisäksi ääni voidaan havaita miespuolisilla Parkinson-potilailla tavallista korkeampana, kun taas naisilla äänenkorkeus säilyy lähes samalla tasolla
(Skodda ym., 2008). Tutkimuksen tulosten perusteella STN-stimulaatiolla näyttäisi
olevan merkitsevä vaikutus äänenkorkeuden nousuun puhuttaessa. Muutenkin
stimulaatiohoidon vaikutus oli enimmäkseen äänenkorkeutta nostattava, vaikka tulokset eivät olleet täysin johdonmukaisia tutkittavien ja tarkasteltavien tehtävien välillä.
Toisaalta tuloksia vertailtaessa aiemman tutkimuksen (Skodda ym., 2008) terveiden
tutkittavien tuloksiin voidaan havaita, ettei stimulaation vaikutus suinkaan johtanut
enimmissä määrin sukupuolelle epätavanomaisempaan äänenkorkeuteen. Myös tutkijan subjektiivinen kuulonvarainen arvio tutkimustilanteessa ja videotallenteista tukee
tätä oletusta.

Äänioireena usein koetaan sävelkorkeuden vaihtelevuuden eli intonaation vähäisyyttä
(mm. Skodda ym., 2013; Skodda, Grönheit & Schlegel, 2011), mikä heikentää puheen
luonnollista prosodista käyttöä ja puheen ymmärrettävyyttä. Tutkimuksen tulokset
tukevat aiempien tutkimusten (Dromey ym., 2000; Klostermann ym., 2008; Rousseaux ym., 2004; Skodda ym., 2014; Xie ym., 2011) johtopäätöstä, ettei STNstimulaatiolla vaikuteta merkitsevästi Parkinson-potilaiden äänen monotonisuuteen.
Yksilöllisesti stimulaation johdonmukaista vaikutusta havaittiin tutkimuksen kuudella
tutkittavalla (T2, T3, T5, T6, T8), joista kolmella (T3, T5, T7) äänenkorkeuden
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vaihtelevuus laajentui sekä luettaessa että puhuttaessa stimulaation ansiosta. Sen sijaan kolmella tutkittavalla (T2, T6, T8) puhe oli lievästi luonnollisempaa intonaation
osalta ilman stimulaatiota. Kahden tutkittavan (T1, T4) kohdalla stimulaation vaikutus
vaihteli. Vaikutukset olivat kuitenkin lieviä.

Äänen voimakkuuden ja intonaation tuloksia voidaan selittää STN-stimulaation
vaikutuksella puhe-elimistön lihaksiston jäykkyyteen. Berry (1983) esittääkin
heikentyneen hengitystuen ja äänen voimistamisen kannalta merkittävien kurkunpään
lihasten jäykkyyden selittävän Parkinsonin taudissa ilmenevää äänen hiljaisuutta.
Sama teoria äänenkorkeuden säätelyyn vaikuttavista lihaksista selittäisi puolestaan
kaventuneen äänenkorkeuden vaihtelevuuden. Tätä teoriaa tukevat aiemmat tutkimukset (Dromey ym., 2000; Hammer ym., 2010; Lundgren ym., 2011), jotka ovat myös
tarkastelleet STN-stimulaation vaikutusta äänen voimakkuuteen ja intonaatioon.
Vaikka Lundgren ym. (2011) esittävätkin Hammerin ym. (2010) tutkimustulosten
pohjalta puoltavaa näkemystä stimulaation lihasjäykkyyttä lieventävästä vaikutuksesta, tätä näkemystä on myös kritisoitu. Dromey ym. (2000) mukaan stimulaatiolla ei
mahdollisesti saavuteta välitöntä huomattavaa vaikutusta kurkunpään lihasten tonukseen. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat jälkimmäisten tutkijoiden teoriaa, sillä
tutkimuksessa ei saavutettu tilastollisesti merkitseviä tuloksia eikä stimulaatio johtanut äänen voimistumiseen tai äänenkorkeuden vaihtelevuuden laajentumiseen
johdonmukaisesti läpi kaikkien tutkittavien ja tehtävien. Voidaan pohtia, johtuvatko
tulosten

ristiriitaisuudet

lähinnä

tutkittavien

yksilöllisistä

tekijöistä,

kuten

henkilökohtaisesta puhetyylistä ja persoonallisuudesta, vireystilasta, puhehäiriön
vaikeusasteesta vai tutkimuksen teknisistä virheistä.

Äänenlaatua voidaan arvioida kuulonvaraisuuden lisäksi perturbaatiomittausten
avulla, jotka kuvastavat puhe-elimistön lihaksiston kontrollia (Holmes ym., 2000).
Tutkimuksen tutkittavien tuloksia verrattaessa patologisiin raja-arvoihin (Boersma &
Weenink, 2017) havaitaan tutkittavista neljällä (T3, T4, T5, T6) häiriintynyt äänenlaatu ilmeten mahdollisesti äänen käheytenä, karheutena tai huokoisuutena (Duffy,
2013, s. 171–174). Akustisten mittausten ja kuulonvaraisten arvioiden perusteella
stimulaatiolla näyttäisi olevan enimmäkseen positiivisia vaikutuksia äänenlaatuun,
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mutta erityisesti kahden tutkittavan (T3, T6) kohdalla stimulaation hyöty ilmeni arvojen pudotuksena kohti raja-arvoa eli objektiivisten mittausten perusteella tutkittavien
äänenlaatu muuttui terveemmäksi. Sen sijaan kahdella tutkittavalla stimulaation
vaikutukset olivat laajalti äänenlaatua pahentavat (T4) tai stimulaatio aiheutti
äänenlaadun häiriintymistä (T5). Erityisesti T4:lla havaittiin kuulonvaraisesti huomattava äänenlaadun paheneminen. Stimulaation epäedulliset vaikutukset ilmenivät
tutkittavilla, joilla arvioitiin keskivaikea tai vaikea puhehäiriö (VHI). Tämän perusteella voidaan pohtia puhehäiriön vaikeusasteen vaikutusta äänenlaatuun ja stimulaation vaikuttavuuteen. Toisaalta on huomioitava itsearvioinnin luotettavuus. Tutkimuksen tulokset ovat yhdenmukaisia aiempien tutkimusten (mm. D’Alatri ym., 2008; Tanaka ym., 2015; Valálik ym., 2011) kanssa tulosten vaihtelevuuden ja ristiriitaisuuksien vuoksi.

Tutkimuksen tutkittavien kokemukset äänioireista eivät olleet yhdensuuntaisia
tutkimuksen objektiivisten akustisten mittaustulosten kanssa. Ainoastaan kaksi
tutkittavaa raportoi yhdenmukaisesti objektiivisten tulosten kanssa kokevansa äänensä
voimistuvan stimulaation vaikutuksesta ja yksi tutkittava koki monotonisuuden
vähentyneen stimulaation johdosta niin kuin myös akustiset mittaukset osoittivat.
Suurimmaksi osaksi tutkittavat kuitenkin raportoivat, ettei stimulaatiolla ollut vaikutusta heidän kokemuksiinsa äänioireista. Toisaalta on huomioitava kyselylomakkeen
luotettavuus, sillä ohjeistuksesta huolimatta lomakkeen täyttämiseen vaikuttavat
yksilölliset käsitykset ja mahdollisesti virhemerkinnät. Tarkastelemalla ja vertailemalla subjektiivisia tuloksia objektiivisten kanssa saadaan kuitenkin suuntaa-antavasti
tietoa Parkinson-potilaiden itsearvioinnista sekä oireen haitan merkityksestä. Lisäksi
tuloksiin ovat voineet vaikuttaa huolimattomuuden vuoksi ymmärtämisen puute johtuen mahdollisesti muistivaikeudesta (T8) tai kielen ymmärtämisen vaikeudesta (T5).
Subjektiivisten tulosten luotettavuutta tukisi alan ammattilaisen arvio tutkittavien äänestä ja puheesta.

Subtalaamisen tumakkeen stimulaatio yksinomaan ilman lääkitystä tai lääkityksen
kanssa tai sukupuolesta riippuen ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi äänen
voimakkuuteen, intonaatioon tai äänenlaatuun. STN-stimulaation johdosta ää-
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nioireissa ei ilmennyt muutosta, oireet helpottuivat tai jopa pahentuivat. Suurimmaksi
osin vaikutukset kuitenkin olivat objektiivisten mittaustulosten perusteella joko
positiivisia tai neutraaleja (ei vaikutusta laisinkaan). Myös subjektiiviset tulokset
tukevat tätä oletusta. Kuitenkin huomattavimmat stimulaation aiheuttamat oireiden
pahenemiset ilmenivät kuulonvaraiseen arvioon perustuen äänenlaadussa muutamalla
tutkittavalla. Tutkimustulosten ristiriitaisuus on yhtenevää aiempien tutkimusten
tulosten kanssa.

5.2 Subtalaamisen tumakkeen stimulaation vaikutus puheeseen
Aiempia tutkimuksia mukaillen puhetta koskevat tulokset vaihtelivat tutkittavien ja
tarkastelun kohteena olevien tehtävien välillä. Kuitenkin kokonaisuudessaan STNstimulaation vaikutus puheeseen osoittautui selvästi myönteisemmäksi kuin verrattuna
ääneen. Tutkimuksen perusteella stimulaatio on suotuisampi erityisesti puhenopeudelle ja puhunnoksen pituudelle, sillä vaikutukset ilmenivät enemmissä määrin joko
lievästi positiivisina tai muutosta ei havaittu laisinkaan.
Ääntöväylän muotoa kuvastaa erityisesti formantit F1 ja F2, joista ensimmäinen
ilmaisee herkemmin kielen korkeutta suuontelossa kun taas jälkimmäinen kielen etisyyttä (Tanaka ym., 2016; Weismer ym., 2012). F2-formanttisiirtymien ja niiden
nopeuksien tutkimista kannatetaan, sillä kyseisellä akustisella parametrilla katsotaan
olevan melko suora yhteys puheen toiminnallisuuteen ja ymmärrettävyyteen (Weismer ym., 2012). Vaikka tässä kyseisessä tutkimuksessa ei arvioitu puheen toiminnallisuutta, voidaan näillä tuloksilla saada viitteellistä tietoa STN-stimulaation vaikutuksesta siirtymänopeuksiin eli miten nopeasti Parkinson-potilaat pystyvät muokkaamaan
ääntöväyläänsä tarkoituksenmukaisesti artikulaatiota varten. Tulokset eivät saavuttaneet ryhmätasolla tilastollista merkitsevyyttä ja yksilölliset vaihtelut olivat usein lieviä, jolloin tulosten tulkinnassa on huomioitava kriittisyys.
F2-formanttisiirtymänopeudet vaihtelivat niin tutkimuksen tutkittavien välillä kuin
kohdesanojen diftongien välillä, mikä tukee aiempien tutkimusten ristiriitaisia tuloksia (Dromey & Bjarnason, 2011; Martel-Sauvageau & Tjaden, 2016). F2-formanttien
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kuvastaessa parhaiten kielen liikkeiden edestakaisuutta F2-siirtymänopeudet voidaan
katsoa reagoivan herkimmin diftongeihin /oi/, /ai/ ja /iu/, joissa kielen sijainti suuontelossa muuttuu takaa eteen ja edestä taakse. Sen sijaan diftongin /au/ kohdalla F1formanttisiirtymänopeuksien

tarkastelu

saattaisi

tuottaa

paremmat

tulokset

artikulaatioliikkeiden nopeudesta, sillä kyseisessä diftongissa kielen takaisuus ei
muutu vaan ainoastaan kielen korkeus muuttuu. Tutkimuksessa osalla tutkittavista
kyseisen diftongin F2-formanttisiirtymänopeudet vaihtelivat sekä hidastumiseen,
nopeutumiseen että ei muutokseen päin. Tuloksia voinevat selittää F2-formantin
heikko sensitiivisyys kyseiseen artikulatoriseen liikkeeseen ja tutkittavien yksilöllinen
normaali vaihtelu artikulaatioliikkeiden laajuudessa. Aineiston analysointivirheet
formanttimittauksissa pyrittiin minimoimaan tulosten luotettavuuden vuoksi vertaamalla tutkittavien F2-arvoja suomenkielen vokaalien formanttikartan arvoihin (Iivonen, 2012).
Kielen liikkeiden nopeuden kiihtymistä ilmeni tutkimuksessa eniten diftongissa /ai/,
jossa artikulaatioliikkeet etenevät suoralinjaisesti ja yksinkertaisesti kielen takaisesta
sijainnista etiseen sijaintiin. Stimulaation kiihdyttävää vaikutusta voidaan selittää
yksinkertaisten artikulatoristen liikkeiden helpottumisella entisestään tai stimulaation
vaikutuksella kielen lihaksiston jäykkyyteen (Forrest ym., 1989). Voitaisiin myös
spekuloida stimulaation helpottavan pikemminkin leukalihasten jäykkyyttä, sillä
nopeudet kiihtyivät diftongeissa (/ai/ ja /au/), joissa leukalihaksia käytetään enemmän
vokaalin /a/ vuoksi verrattuna vokaaleihin /u/ (kauko) tai /o/ (poika) (Tanaka ym.,
2016).
Toisaalta stimulaatio näyttäisi jopa pahentavan puhe-elimistön lihaksiston jäykkyyttä
kaikilla tutkittavilla diftongin /oi/ F2-siirtymänopeuksien hidastumisen perusteella.
Tulosten vaihtelevuuden pohjalta katsotaan STN-stimulaation vaikuttavan yksilöllisesti Parkinson-potilaiden lihastonukseen, mutta tulosten ristiriitaisuutta voitaisiin
myös selittää muilla tekijöillä. Tätä ajatusta tukee muun muassa Dromey ym. (2000),
jotka epäilivät pohdinnoissaan stimulaation vaikutusta puhe-elimistön lihaksiston
jäykkyyteen. Forrestin ym. (1989) mukaan siirtymänopeuksia voisi selittää sen sijaan
artikulatoristen liikkeiden vaativuuden perusteella, mikä selittäisi stimulaation
siirtymänopeutta kiihdyttävän eli artikulaatiota helpottavan vaikutuksen diftongissa
/iu/ ja /ai/. Toisaalta tätä teoriaa vastaan asettuvat niiden tutkittavien tulokset, joilla
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F2-siirtymänopeudet sen sijaan hidastuivat diftongeissa /oi/ ja /iu/. F2-formantti on
sensitiivinen kielen etisyyden lisäksi huulion muodolle (Poluha ym., 1998; Tanaka
ym., 2016; Weismer ym., 2012), jolloin voidaan pohtia mikäli huulion pyöreydellä ja
laveudella tai niiden artikulatorisella järjestyksellä (vertaa /oi/ ja /iu/) on merkitystä
näihin stimulaation aiheuttamien siirtymänopeuksien tulosten suuntiin. Tutkimuksen
tuloksien vaihtelevuutta ei voida kuitenkaan selittää tutkittavien sukupuolella taikka
lääkityksen osallisuudella. Tuloksia verrattaessa aiempiin kansainvälisiin tutkimuksiin
on huomioitava kielikohtaisuus diftongeissa.
Parkinsonin taudissa puhenopeus usein raportoidaan tavallista kiihtyneemmäksi,
erityisesti puhunnoksen loppua kohden (Darley ym., 1969; Duffy, 2013, s. 173).
Aiemmin raportoitua puhenopeuden kiihtymistä (Karlsson ym., 2011; Klostermann
ym., 2008) havaittiin myös tässä tutkimuksessa osalla tutkittavista. Tulokset olivat
kuitenkin lieviä ja tilastollisesti ei merkitseviä, kuten myös Schulzin ja kumppaneiden
(2008) tutkimustulokset osoittivat. Lisäksi tämän tutkimuksen puhenopeuksien ja
artikulaationopeuksien hidastumiset olivat verrattain lieviä, jolloin voitaisiin lähinnä
olettaa, ettei STN-stimulaatiolla ole juurikaan vaikutusta tutkittavien puhenopeuteen
tai artikulaationopeuteen. Oletusta tukevat lisäksi Cantiniauxin ym. (2010), Schultzin
ym. (2008) ja Skoddan ym. (2014) tutkimustulokset.
Toisaalta Parkinson-potilailla on myös todettu tavallista hitaampaa puhenopeutta
(Gräber ym., 2002), vaikka kyseisessä taudissa pidetäänkin kiihtynyttä puhenopeutta
eräänlaisena poikkeuksena dysartriatyyppien keskuudessa (Darley ym., 1969). Tämän
tutkimuksen tulokset sen sijaan tukevat aiempia tutkimuksia (Gräber ym., 2002) puheen hitaudesta, sillä vertailtaessa erityisesti tutkittavien stim-off -tuloksia Koskelan
(2013) tutkielman tuloksiin havaitaan tämän tutkimuksen tutkittavilla terveitä
koehenkilöitä lievästi hitaampi puhenopeus ja artikulaationopeus. Kyseisen pro gradu
-tutkielman mukaan suomalaisilla terveillä aikuisilla puhenopeus on keskimäärin 4,96
tavua/sekunnissa ja artikulaationopeus 5,77 tavua/sekunnissa. Tämän tutkimuksen
tulosten ja Koskelan (2013) tutkimustulosten vertailukelpoisuutta tukee yhteinen
aineistonkeruutapa, sillä kummassakin nopeudet analysoitiin koko

”Aurinko ja

pohjatuuli” -tekstin luennasta. Puhenopeuden katsotaan hidastuvan ikääntymisen
myötä (Huber, 2008), jolloin on kuitenkin huomioitava Koskelan (2013) ja tämän
tutkimuksen tutkittavien ikäryhmien (Koskela 2013: 18–40-vuotiaita) eroavaisuus
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tulosten vertailussa. Mikäli ikääntymisestä johtuvaa puhenopeuden hidastumista ei
havaita huomattavina muutoksina objektiivisissa mittaustuloksissa, voitaisiin kuitenkin olettaa tämän tutkimuksen tulosten osoittavan ikäryhmien erosta huolimatta
puhenopeuden ja artikulaationopeuden tavallista hitaammaksi.
Vaikka ryhmätasolla tilastollista merkitsevyyttä ei havaittu nopeuksien muutoksissa,
stimulaation ja lääkityksen yhteisvaikutuksella löydettiin tilastollisesti merkitsevä
lievä

puhenopeutta

ja

artikulaationopeutta

kiihdyttävä

vaikutus.

Tulos

on

yhdenmukainen Karlssonin ym. (2011) ja Klostermannin ym. (2008) tutkimustulosten
kanssa. Mikäli tuloksia yhä vertaillaan Koskelan (2013) suomalaisten terveiden puheen ja artikulaation nopeuksien normitietoon, havaitaan stimulaation yhdessä
lääkityksen kanssa vaikuttavan hyvin lievästi mutta positiivisesti tutkimuksen Parkinson-potilaiden puheeseen. Ainoastaan yhdellä tutkittavalla (T2) artikulaationopeus
hidastui entisestään, mutta muilla tutkittavilla (n = 4) muutos oli suoralinjaisesti
nousevaan suuntaan. Tutkittavista lähes kaikilla (n = 7) nopeuksien muutos olikin
suoralinjaisesti joko nouseva (n = 5) tai laskeva (n = 2), jolloin puhenopeuden kiihtyessä myös artikulaationopeudessa havaittiin nousua tai puhenopeuden hidastumista
seurasi artikulaationopeudessa ilmenevä lasku.
normitietoa

eri

ikäryhmien

terveiden

Toisaalta vielä kaivataan lisää

suomalaisten

puhenopeudesta

ja

artikulaationopeudesta stimulaation hyödyllisyyden tutkimiseksi. Voidaan kuitenkin
olettaa stimulaatiolla olevan positiivisia vaikutuksia oireiden helpottamiseen, mikäli
Parkinson-potilaan puhe havaitaan liian nopeaksi ja tulosten perusteella puhenopeus
ja artikulaationopeus hidastuvat tai puhe havaitaan tavallista hitaammaksi, mutta
stimulaatio kiihdyttää nopeuksia. Toisaalta mikäli Parkinson-potilaan puhe onkin
tavallista hitaampi tai nopeampi, voi stimulaatiolla olla jopa pahentavia vaikutuksia
sen hidastaessa tai kiihdyttäessä nopeuksia. Tässä tutkimuksessa tehdään rohkea oletus tutkittavien tavallista hitaammasta puhenopeudesta stim-off -tilassa pohjautuen
Koskelan (2013) tuloksiin sekä tutkimushetkellä ja myöhemmin videotallenteiden
avulla tehtyihin tutkijan arvioihin puhenopeudesta.
Huolimatta lääkityksen kanssa saavutettua tilastollisesti merkitsevää muutosta puheja artikulaationopeudessa, stimulaation vaikutus jäi kuitenkin hyvin lieväksi.
Stimulaation vähäinen vaikutus puhenopeuteen voi johtua muun kuin dopamiinivälittäjäaineen säätelemästä puheentuottoon vaikuttavasta neuraalisesta vauriosta, jol-
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loin stimulaation dopamiinia matkiva vaikutus jää tehottomaksi (Cantiniaux ym.,
2010; Klostermann ym., 2008; Pinto ym., 2005; Tripoliti ym, 2011). Puhenopeuden
tuloksiin voivat vaikuttaa myös tutkittavien yksilötekijät, kuten muisti tai näkökyky
lukutehtävää suorittaessa. Toisaalta nämä mahdolliset haittatekijät pyrittiin minimoimaan tarjoamalla tutkittaville mahdollisuus korjata lukemistaan tai käyttää lukulaseja
näkökyvyn parantamiseksi. Lisäksi kielimuurilla ei katsota olevan vaikutusta
lukunäytteestä analysoituihin tuloksiin, sillä T5:n kohdalla hyödynnettiin ruotsinkielistä tekstiä luonnollisen ja sujuvan puhenäytteen toteuttamiseksi. Stimulaation
vaikuttamattomuutta voitaisiin vaihtoehtoisesti selittää Netsellin ym. (1975) esiintuodulla epäilyksellä, jonka mukaan puhenopeus ei ole edes kiihtynyt vaan jatkuvan
fonaation ja epätarkkojen artikulaatioliikkeiden vuoksi puhenopeus vain vaikuttaisi
kiihtyneeltä (ks. Kent & Rosenbek, 1982). Mikäli tämä oletus pitää paikkaansa,
stimulaatiolla ei ole vaikutusta nopeuksiin, koska puhenopeus voi olla sekundaarinen
oire tai muuten muista tekijöistä johtuva ilmiö.
Parkinsonin taudissa lihasjäykkyys voi rajoittaa myös hengitystuen säätelyä ja sen
suunnittelua, jolloin sisään- ja uloshengitysten volyymit jäävät alhaisiksi vaikuttaen
puhunnosten pituuksiin (Huber & Darling, 2011). Parkinson-potilailla onkin havaittu
puhunnosten jäävän lyhyiksi, mihin Huber ja Darling (2011) spekuloivat heikon
hengitystuen vaikuttavan. Tässä tutkimuksessa havaittiin, ettei maksimaalisella fonaatioajalla ja puhunnoksen pituudella ollut positiivista korrelaatiota. Hengitystuen ja
puhunnoksen pituuden välistä yhteyttä tulisi kuitenkin jatkossa tutkia syvemmin
tarkastelemalla maksimaalisella uloshengityksellä tuotetun vokaaliäännön lisäksi
muita hengitystukeen liittyviä muuttujia (ks. Huber & Darling, 2011). Toisaalta
puhunnoksen pituuteen katsotaan vaikuttavan hengitystuen lisäksi puheentuoton
kognitiivis-lingvistiset taidot, millä voitaisiin selittää maksimaalisen fonaatioajan ja
puhunnosten pituuden välisen yhteyden puuttumista. Tutkimuksessa ei kuitenkaan
tarkasteltu tutkittavien spontaanipuheen laadullisuutta kognitiivis-lingvististen taitojen
arvioimiseksi.
Spontaanipuheen laadulliset erot tutkittavien välillä lienevät selittävän lisäksi
puhunnoksen pituudesta raportoitujen tulosten vaihtelevuutta, sillä stimulaatiolla ei
havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää tai johdonmukaista vaikutusta puhunnoksen
pituuksiin. Tutkimuksen tuloksia ei voida verrata aiempiin tutkimuksiin niiden
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puuttumisen vuoksi. Puhunnoksen pituuteen voivat vaikuttaa yksilölliset puhetyylit ja
tavat, kuten paikallinen murre, kielen kieliopillinen rakenne (mm. taivutukset, sanojen
lyhentämiset) sekä kielen käyttö (mm. lyhyet sanat tai vähätavuiset sanat, pitkätavuiset sanat). Lisäksi T5:n tuloksiin mahdollisesti vaikutti kielimuuri. Muita yksilöllisiä
tekijöitä ovat henkilökohtainen historia, asuinpaikka sekä koulutus- ja ammattitausta.
Kognitiivis-lingvististen haasteiden osuus yksilölliseen puheeseen jää kaipaamaan
tutkimusta, sillä tutkimuksessa ei selviä mikäli Parkinson-potilaiden kielelliset taidot
ovat tavallista heikommat tai edistyneemmät vaikuttaen näin ollen puhetyyliin ja kielen käyttöön. Huolimatta tutkittavien välisten puheen laadun vaihtelevuuden
vaikutuksista tutkimustuloksiin, puheen monipuolisuus ja rikkaus antaa yleistettävämmän ja kokonaisvaltaisemman kuvan Parkinson-potilaiden puhunnosten pituuksista.
Toisaalta vertailtaessa miehiä ja naisia tilastollinen merkitsevyys saavutettiin miesten
tuloksissa, jotka johdonmukaisesti osoittivat stimulaation kasvattavat puhunnoksen
pituutta sekä tavuina että sanoina per hengitysjakso (paitsi T6:lla tulokset hieman
vaihtelivat). Puhunnoksen pituuden kasvu kertoo tutkittavan kykenevän tuottamaan
useamman tavun ja sanan yhden uloshengityksen aikana. Muutosta voitaisiin selittää
stimulaation vaikutuksella hengityslihasten jäykkyyden lieventämiseen tai suhteellisen uuden näkökulman mukaan stimulaation vaikutuksella kielelliseen järjestelmään,
sillä tyvitumakkeiden vaurio voi johtaa kielellisten taitojen heikkenemiseen muun
muassa nimeämisessä, lauseopillisissa rakenteissa sekä kieliopissa (Silveri ym., 2012;
Zanini ym., 2009). Tutkimustulosta voidaan kuitenkin pitää vain suuntaa-antava pienen otoskoon tilastollisen analyysin luotettavuuden vuoksi. Ero sukupuolten välillä
puhunnoksen pituuden osalta jää kuitenkin taustatiedoltaan mielenkiintoiseksi
jatkotutkimusaiheeksi.
Puhunnoksen pituuden ja puhenopeuksien välillä ei tämän tutkimuksen varjolla löydetty tilastollisesti merkitsevää positiivista korrelaatiota. Siitä huolimatta tarkastelemalla näitä tutkittuja muuttujia yhdessä, havaitaan yksilötasolla tutkittavien välillä
erilaisia stimulaation aiheuttamia muutoksia. Tutkimuksessa osalla tutkittavista (T3,
T5, T8) puhe- ja artikulaationopeudet kiihtyivät yhdessä puhunnoksen pituuden kasvun kanssa, mikä voidaan katsoa kuvastavan yhdenmukaista stimulaation vaikutusta
mahdollisesti sekä hengityslihaksistoon että artikulaatiolihaksiin. Kyseisillä tutkittavilla puhe ilmeni näin ollen nopeampana ja puhetta oli enemmän. Toisaalta havaittiin
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myös nopeuksien hidastumista yhdessä lyhentyneiden puhunnosten kanssa (T7)
kuvastaen mahdollisesti puheen rauhoittumista ja vähäisyyttä. Havaittiin myös
nopeuksien hidastumista yhdessä pidentyneiden puhunnosten kanssa (T1), jolloin voidaan pohtia ilmenikö tutkittavan puhe selkeämpänä ja ymmärrettävämpänä puheen
rauhoittumisen myötä. Puheen ymmärrettävyyttä tutkimalla saataisiin syvällisempää
tietoa nopeuksien ja puhunnoksen pituuksien muutoksien yhteydestä puheen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. Myös yksilöllisellä puhetyylillä tai puheentuoton
suunnittelulla voi olla vaikutusta puheen hidastamiseen tai nopeuttamiseen sekä
taukojen ja sisäänhengitysten ajoittamiseen. Puheentuoton suunnittelun haasteiden
vuoksi tauottaminen voi mahdollisesti lisääntyä ja yksilöllisen puhetyylin vuoksi puheen laatu voi vaihdella vaikuttaen puhunnoksen pituuteen.
STN-stimulaation vaikutukset Parkinson-potilaiden artikulaatioon, puhenopeuteen ja
puhunnoksen pituuteen vaihtelevat tutkimuksen tutkittavien välillä. Tutkimuksessa ei
havaittu lääkityksellä tai sukupuolella olevan merkitystä tutkimustuloksiin muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta. Stimulaatiolla yhdessä lääkityksen kanssa näyttäisi olevan positiivinen vaikutus Parkinson-potilaiden puhenopeuteen, kun taas puolestaan
miehillä stimulaatio mahdollistaa naisia enemmän puhunnosten pidentymisen yhden
uloshengityksen aikana. Tulosten vaihtelevuudesta huolimatta tutkittavakohtaisen
tarkastelun perusteella STN-stimulaation kokonaisvaltainen vaikutus puheeseen on
enemmissä määrin joko positiivinen tai vaikutus jää lähes olemattomaksi suuntaan tai
toiseen. Kokonaisvaltaisesti stimulaation vaikutus tutkittavien ääneen ja puheeseen
osoittaa, että stimulaatio harvoin ja epäjohdonmukaisesti pahentaa äänen ja puheen
oireita. Enemmän negatiivisia vaikutuksia stimulaatiolla näyttäisi olevan tutkittavien
ääneen kuin artikulaatioon, puhenopeuteen tai puhunnoksen pituuteen. Stimulaatiosta
johtuvat muutokset kuitenkin olivat lähes poikkeuksetta lieviä ja tilastollisesti ei
merkitseviä.

5.3 Elektrodien sijaintien yhteys STN-stimulaation vaikutukseen
Tarkkaa

elektrodien

kohtioiden

sijainnin

yhteyttä

STN-stimulaation

vaikuttavuustuloksiin on haastavaa ja antoisaa tutkia. Tutkimusten ja leikkausteknii-
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kan kehittymisen myötä on oletettu subtalaamisen tumakkeen dorsolateraalinen alue
parhaimmaksi stimulaation kohdealueeksi parhaimman saavutetun vasteen vuoksi
(Benabid ym., 2005; Herzog ym., 2004). Sen sijaan yksityiskohtaisesta elektrodien
sijaintien yhteydestä STN-stimulaation vaikuttavuustuloksiin juuri äänen ja puheen
osalta ei löytynyt juurikaan tutkimustietoa, lukuun ottamatta Tsuboin ym. (2015)
tutkimustuloksia

elektrodien

sijaintien

yhteydestä

puheilmiöihin.

Tämän

tutkimuskysymyksen avulla toivotaankin löydettävän karkeaa mutta arvokasta tietoa
stimulaation vaikutusten ja elektrodien sijainnin yhteydestä. Tätä yhteyttä tutkimalla
voidaan pohtia, mikäli motoristen oireiden lieventymisen kannalta optimaalisiksi
todetut sijainnit toteutuivat optimaalisina myös äänelle ja puheelle. Tässä tutkimuksessa sijainnit perustuvat määrättyyn AC–PC linjaan (esim. Niemann ym., 1994;
Richter ym., 2004), jolloin tuloksia ei voida tulkita suhteessa tutkittavien yksilöllisen
subtalaamisen tumakkeen rakenteeseen (elektrodin sijainti tumakkeessa).
Elektrodien yhteyttä STN-stimulaation vaikutukseen tutkittiin verrannollistamalla
muuttujien arvojen kasvut tai laskut stimulaation positiivisiin tai negatiivisiin
vaikutuksiin. Verrannollistaminen perustuu ääntä ja puhetta koskevaan teoriaan ja
aiempaan tutkimustietoon. Kuitenkaan kaikesta ei katsottu olevan kannattavaa,
luotettavaa

tai

mielekästä

johtaa

yhdensuuntaista

päätelmää

stimulaation

vaikutussuunnasta joko teknisten virheiden vuoksi (äänen voimakkuus) tai normitiedon puuttumisesta johtuen. Vertailtavan tiedon puuttuessa äänenkorkeuden eli
keskiarvoisen perustaajuuden (F0) osalta ei voitu luotettavin mielin suorittaa
johtopäätöksiä stimulaation vaikutuksesta ja siten tulosten tarkastelu jäi pois.
Vaikutusten johtopäätökset perustuivat aineiston yleisimmin esiintyneisiin tuloksiin,
mutta tulkinnassa huomioitiin myös tutkijan oma subjektiivinen kokemus
tutkimushetkellä. Myös nauhoitettuja videotallenteita hyödynnettiin muun muassa
puhenopeuden ja puhunnoksen pituuden arvioinnissa.
Tuloskuviot osoittivat vaihtelevuutta ja yksilöllisyyttä elektrodien sijainneissa, mikä
on odotettavissa yksilöllisesti valikoitujen kohdealueiden vuoksi (hyvä vaste).
Elektrodit onkin kohdennettu kullekin tutkittavalle optimaalisesti parhaimman kliinisen hyödyn saavuttamiseksi. Stimulaation hyötyä tutkitaan optimaalisen vasteen
saavuttamiseksi leikkauksen aikana arvioimalla sen vaikutusta motorisiin oireisiin,
kuten lihasjäykkyyteen, sekä ääneen ja puheeseen (Benabid ym., 2011). Optimaalinen
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vaste perustuu kokonaisvaltaiseen stimulaation myönteiseen vaikutukseen sekä
sivuvaikutusten minimointiin. Arvio stimulaation vaikutuksesta ääneen ja puheeseen
jää kuitenkin lopullisen elektrodikohtion valinnassa (sijainti) vaille tarkempaa tutkimusta. Tutkimuskysymyksen tuloskuvioita tarkastelemalla voidaan tutkia yksilöllisten
optimaalisten sijaintien sopivuutta tutkittavien ääneen ja puheeseen kliinisen hyödyn
kannalta.
Tuloskuvioiden perusteella voidaan päätellä yksilöllisten elektrodien sijaintien olevan
enimmäkseen suhteellisen optimaalisia myös äänelle ja puheelle, vaikka vaikutukset
useimmiten olivat vain lievästi positiivisia tai olemattomia. Luotettavin ja
johdonmukaisin tulosten tulkinta saavutetaan kahden tutkittavan (T3, T8) elektrodien
sijaintien yhteydestä STN-stimulaation vaikutukseen. Tutkittavilla stimulaation
myönteiset

vaikutukset

kulkevat

yhdensuuntaisesti

läpi

kaikkien

ääni-

ja

puhetutkimustulosten. Näiden kahden tutkittavan elektrodien sijainnit keskittyvät hyvin lähelle toisiaan ja poikkeuksellisen irralleen useiden muiden tutkittavien elektrodien sijainneista. Mielenkiintoista olisi tarkastella näiden sijantien suhdetta
subtalaamisen tumakkeeseen eli mille tarkalle alueelle elektrodit sijoittuvat tumakkeessa. Erityisen kiintoisan tarkastelun kohteen muodostavat näiden sijaintien
päinvastaisuus etu-takasuunnassa vasemman ja oikean puolen elektrodien välillä
(vasemmalla taaimpana ja oikealla etisimpinä). Pohdinnalle antaa aihetta lisäksi T5:n
tutkimustulokset, joiden perusteella hänelle optimaalisesti kohdennetut elektrodit
johtivat myös stimulaation myönteiseen vaikutukseen lähes johdonmukaisesti, paitsi
artikulaatioliikkeiden nopeuden (vaihteleva vaikutus diftongien välillä) ja äänenlaadun suhteen (negatiivinen vaikutus). T5:n elektrodien sijainnit mukailivat T3:n ja
T8:n sijainteja.
Stimulaatiosta lievemmin hyötynevät T4 ja T6, joiden vaikutukset olivat enimmäkseen negatiivisia tai vaihtelivat huomattavimmin. Yhteinen stimulaation myönteinen
vaikutus havaittiin tutkittavilla puhenopeudessa, mutta positiivinen vaikuttavuus ei
ylettynyt johdonmukaisesti artikulaatioliikkeiden nopeuteen. Puhunnoksen pituuden
suhteen tutkittavat vaikuttavat hyötyvän päinvastaisesti (T4 hyötyy, T6 ei). Näiden
tutkittavien

stimulaation

taajuudet

(160

Hz

ja

220

Hz)

poikkesivat

korkeataajuisuudeillaan muista tutkittavista (130 Hz), mikä herättää kysymyksiä
korkeataajuisuuden haitoista äänelle ja puheelle tukien näin ollen eräiden tutkijoiden
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(Hammer ym., 2010; Knowles ym., 2018; Törnqvist ym., 2005) puoltavaa näkemystä
matalataajuiselle stimulaatiolle, kun kyse on puheentuotosta.
Elektrodien sijantien optimaalisuus vaihteli kahdella tutkittavalla (T2, T7) äänen ja
puheen välillä, sillä stimulaatiolla näyttäisi olevan suhteellisen hyvä vaste T7:n ääneen sävelkorkeuden vaihtelevuuden kontrollin (intonaatio) sekä äänen vakauden
(äänenlaatu) suhteen. Sen sijaan puheen tuottoon (paitsi artikulaatioliikkeiden nopeuteen) elektrodien sijaintien ja tulosten välinen yhteys osoitti epäedullista vaikutusta.
Päinvastaisesti T2:lla elektrodien sijainnit osoittautuivat myönteisiksi juurikin puheen
tuotolle, ei niinkään äänelle. Havaittiin myös, että T2:lla stimulaation vaikutukset olivat minimaalisia, jolloin ne olivat lähinnä olemattomia. Olemattomat muutokset
kuitenkin käsitetään lähes myönteisenä vaikutuksena sillä silloin stimulaatio ei ainakaan johda oireen pahenemiseen.
Tutkittavien kesken havaitaan elektrodien sijainneilla suhteellisen hyvä vaste ääneen
ja puheeseen, erityisesti puhenopeuden ja puhunnoksen pituuden osalta muutamaa
tutkittavaa lukuun ottamatta (T4, T6). Puhenopeuden säätely ja kielellinen tuottaminen yhdessä hengityksen säätelyn kanssa vaativat laajaa, moninaista ja nopeaa
puhemotorista kontrollia juurikin hengityslihaksiston ja kurkunpään lihaksiston suhteen, kun taas äänenlaatuun vaikuttaa ääntöelimistön vakaus. Parkinsonin taudissa
liikesarjojen aloittamisen hitaus ja kankeus vaikuttanevat puhemotorisiin liikkeisiin
(Duffy, 2013, s. 49, 166), jolloin stimulaatiolla tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan olettaa olevan myönteistä vaikutusta aloitteellisuuteen, ajoitukseen ja
kontrolliin. On kuitenkin huomioitava mahdolliset kognitiivis-lingvistiset tekijät sekä
puheentuoton alttius ympäristö- ja yksilötekijöille, kuten tutkimusvirheille tai
yksilölliselle kielen käyttötavalle. Tulosten tulkinnassa on myös huomioitava taudin
eteneminen, aivorakenteiden yksilöllisyys (subtalaaminen tumake) ja moninaiset vielä
tuntemattomat tekijät.
Tutkittavien vasemman ja oikean aivopuoliston elektrodien (kohtioiden) sijaintien
yhteyttä tutkittavakohtaisiin tutkimustuloksiin ja STN-stimulaation vaikutukseen tulee
tulkita harkinnanvaraisesti. Tulosten tulkinnassa on hyvä muistaa karkeiden
johtopäätösten muodostaminen stimulaation yleisimmästä vaikutuksesta, vaikka
päätelmän tueksi huomioitiin lisäksi subjektiiviset kokemukset myös videotallenteita
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seuraamalla. Lisäksi on huomioitava tutkimuksen toteuttamista ja aineiston analysointia koskevat mahdolliset vaillinaisuudet kuten myös ympäristö- tai yksilötekijöiden.
Yksilötekijöistä kuitenkaan lääkityksellä, sukupuolella, iällä, taudin kestolla,
ensimmäisellä äidinkielellä, puhehäiriön vaikeusasteella tai sillä, kauanko tutkittavalla
on ollut stimulaatio, ei näyttäisi olevan selittävää osallisuutta tulosten ristiriitaisuudelle. Tutkimustulosten vertailua aiempiin tutkimukseen ei voida eikä ole edes kovinkaan kannattavaa toteuttaa, sillä yhteyden tarkastelun tarkoituksena ei ole verrata
tutkittavien elektrodien sijainteja keskenään vaan tarkastella tutkittavakohtaisesti
elektrodien sijaintien optimaalisuutta myös äänelle ja puheelle. Sijaintien mahdollisella vertailulla pyritään ainoastaan herättämään kysymyksiä optimaalisesta tai
optimaalisista kohteista niin motoriikan että äänen ja puheen kannalta.

5.4 Tutkimustulosten luotettavuus ja yleistettävyys
Tutkimuksen tulosten luotettavuuteen ja erityisesti yleistettävyyteen vaikuttaa keskeisesti tutkittavien vähäinen määrä (n = 8). Tutkimukseen soveltuvia tutkittavia on
kuitenkin Suomessa suhteellisen harvassa, jolloin tähän lyhyen aikavälin tutkimukseen rekrytoitua kahdeksaa (8) tutkittavaa voidaan pitää kohtuullisen hyvänä otoskokona. Myös aiemmin julkaistujen tieteellisten tutkimusartikkelien perusteella
tutkimuksiin soveltuvien tutkittavien rekrytointi jää usein vähäiseksi. Tutkimuksen
tulosten luotettavuutta tukee kuitenkin niiden yhdenmukaisuus aiempien tutkimusten
tulosten kanssa. Luotettavuutta arvioitaessa on kuitenkin huomioitava tutkittavien
yksilöllisten tekijöiden vaihtelevuus, mikä osaltaan voi selittää tulosten ristiriitaisuutta.
Tutkimuksen tutkittavien välillä vaihtelivat ikä, sukupuoli, taudin kesto diagnoosista
sekä puheoireiden vaikeusaste. Tutkimuksen valintakriteereissä ei otettu huomioon
tutkittavien mahdollisia lääkityksiä, jolloin myös Parkinson-lääkkeiden osallisuus
vaihteli tutkittavien välillä. Toisaalta sukupuolen ja lääkkeiden vaikutusta tuloksiin
pyrittiin arvioimaan tilastollisin menetelmin taustatekijöiden poissulkemiseksi. Näiden tekijöiden realistista osuutta tuloksiin tulee kuitenkin tulkita tilastollisesta
merkitsevyydestä huolimatta kriittisesti tutkimuksen pienen otoskoon vuoksi. Tulosten luotettavuutta pyrittiin kasvattamaan minimoimalla myös tutkimukseen liittyviä
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taustatekijöitä, kuten muun muassa vaikuttamalla lukumateriaalin luettavuuteen ja ergonomiaan. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin vähäiseen muistin kuormitukseen puhtaan
äänen ja puheen tutkimisen näkökulman vuoksi.
Tutkimuksen

luotettavuuteen

vaikuttaa

tutkimuksen

otoskoon

lisäksi

aineistonkeruutavan valinnaisuus satunnaisuuden sijaan. Toisaalta tulosten yleistettävyyttä puoltaa tutkittavien maantieteellinen jakautuminen, sillä tutkittavat koostuivat
laajalti sekä Lapista, Pohjois-Pohjanmaalta että Pohjanmaalta. Jakautuneisuuden ansiosta tutkimukseen sisältyi luonnollisesti ilmenevää ja vaihtelevaa kieltä. Myös
tutkittavien koulutus- ja ammattitaso vaihteli vaikuttaen siten kielen monimuotoisuuteen ja rikkauteen. Näin ollen tutkittavien yksilöllisyys voi puolestaan tukea tulosten
yleistettävyyttä luonnolliseen perusjoukkoon.
Tutkimuksen menetelmät on pyritty kirjaamaan tarkasti tutkimuksen toistettavuuden
mahdollistamiseksi. Tutkimuksen toistettavuutta tukee helposti saatavilla oleva
analysointiohjelma (Praat), tutkimusvälineistön yksinkertaisuus sekä standardoitu aineisto (”Aurinko ja pohjatuuli” suomeksi ja ruotsiksi). Ruotsinkielisen aineiston analysoinnin

luotettavuutta

tukee

suomenruotsalaisen

ruotsin

kielen

aineenopettajakoulutuksen opiskelijan toteuttama analyysi. Aineiston analysointi
perustui osittain automaattisiin skripteihin, mutta analysointi toteutui myös manuaalisesti mikä heikentää tutkimuksen tarkkaa toistettavuutta. Toisaalta manuaalisella analysoinnilla varmistettiin mittausarvojen oikeellisuus teknisten (skriptien) virheiden
minimoimiseksi.
Tutkimusaineiston ja aineistonkeruutavan lisäksi aineiston analyysillä on vaikutusta
tutkimustulosten luotettavuuteen. Aineiston analysoinnissa pyrittiin minimoimaan
arvojen ja niiden kirjausten virheellisyyttä tarkistamalla ja varmistamalla tulokset
vaihe vaiheelta vähintään kahdesti. Lisäksi tulosarvoja verrattiin tarvittaessa saatavilla
olevaan normitietoon. Tutkijan toteuttaman aineiston tilastollisen analyysin
luotettavuuteen puolestaan vaikuttaa tutkijan tilastotieteen asiantuntijuuden puute.
Luotettavuuteen pyrittiin vaikuttamaan suorittamalla samat analyysit vähintään kahdesti tulosten oikeellisuuden tarkistamiseksi.
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5.5 Tulosten kliininen merkitys ja mahdolliset jatkotutkimuksen aiheet
Tutkimuksen tulokset myötäilevät lukuisten aiempien tutkimusten tulosten ristiriitaisuutta, jolloin kaivataan vielä lisää tutkimustietoa STN-stimulaation vaikutuksista
Parkinsonin tautia sairastavien ääneen ja puheeseen. Kattavalla ja alati syventyvällä
tutkimuksella lähestytään stimulaation vaikutusten vaihtelevuuden taustatekijöiden
selvittämistä. Selvittämällä vaikuttavat tekijät voidaan stimulaatiohoitoa kehittää
moniammatillisessa

yhteistyössä

parhaimman

mahdollisen

kliinisen

hyödyn

saavuttamiseksi. Tutkimustietoa kaivataan Parkinson-potilaiden äänestä ja puheesta,
sekä stimulaation vaikutuksista näihin.
Stimulaation hyödyllisyydelle on esitetty ennustavia tekijöitä, jolloin tutkimalla näiden tekijöiden ja tutkimustulosten välistä yhteyttä voidaan kehittää hoitomenetelmän
soveltavuutta Parkison-potilaille. Ennustaviksi tekijöiksi on nostettu ennen leikkausta
koettu lääkehyöty äänioireille sekä puhehäiriön vaikeusaste. Dromey ym. (2000) ja
Krack ym. (1998) esittävätkin hypoteesinä toimivaksi todetun lääkehyödyn ennustavan STN-stimulaation positiivisia vaikutuksia, mitä tukee myös Nakajiman ym.
(2018) tutkimus. On kuitenkin huomioitava, että Krackin ja kumppaneiden (1998)
tutkimuksen ennustava yhteys havaittiin motorisille oireille. Tutkimalla lääkehyötyä
äänelle ja puheelle ennen leikkausta suhteessa leikkauksen jälkeisiin stimulaation
vaikutustuloksiin saavutettaisiin tietoa lääkehyödyn merkityksestä stimulaation vasteelle. Lisäksi huomioimalla lääkkeen vaikutus ääni- ja puheoireisiin kartutettaisiin
tietoa ja ymmärrystä lääkityksen hyödyllisyydestä stimulaation rinnalla, kuten tämän
tutkimuksen puhenopeuden tulokset osoittivat (lääkityksellä ja stimulaatiolla yhdessä
myönteinen vaikutus puhenopeuteen). Mielenkiintoista olisi tutkia myös, mikäli
lääkityksen annosmäärällä on vaikutusta tutkimustuloksiin.
Puhehäiriön vaikeusaste on oletettu ennustavaksi tekijäksi, jolloin lievän tai keskivaikean puhehäiriön kohdalla stimulaatiolle ei jää paljon parantamisen varaa (Dromey
ym., 2000; Duez ym., 2012; Gentil ym., 2003). Tätä teoriaa tukee tämän tutkimuksen
tulokset, sillä lähes kaikkien tutkittavien itsearviointien perusteella puhehäiriön
vaikeusaste jäi lieväksi ja yleisesti tutkimuksessa stimulaation vaikutus jäi lieväksi.
Puolestaan huomattavimmat negatiiviset vaikutukset esimerkiksi äänenlaadussa
ilmenivät juurikin niillä tutkittavilla, joilla raportoitiin keskivaikea tai vaikea puhehäi-
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riö. Tutkimalla puhehäiriön vaikeusasteen yhteyttä stimulaation vaikutukseen ennen
ja jälkeen leikkauksen saataisiin tietoa kliinisen hyödyn ennustettavuudesta ja
stimulaation sopivuudesta osajoukolle Parkinson-potilaista.
Tutkimustietoa kaivattaisiin lisäksi terveiden suomalaisten ja Parkinson-potilaiden
kielen liikkeiden laajuuksista ja nopeuksista (F2-formanttisiirtymät ja niiden nopeudet), jotta stimulaation vaikutusta voitaisiin peilata normitietoon perustuvaan
patologisuuden

raja-arvoon.

Ymmärtämällä

eron

terveen

ja

poikkeavan

siirtymänopeuden välillä voidaan arvioida luotettavammin stimulaation hyöty
artikulaatioliikkeille. Tämän kautta saavutettaisiin myös syventävää tietoa stimulaation vaikutuksesta puheen ymmärrettävyydelle ja selkeydelle, sillä siirtymänopeudet
katsotaan olevan yhteydessä puheen selkeyteen (Weismer ym., 2012) mutta myös
ennustavan puheen ymmärrettävyyttä (Martel-Sauvageau & Tjaden, 2017).
Puhenopeuden ja artikulaationopeuden tutkimista voitaisiin syventää ja laajentaa
sisällyttämällä tutkimukseen tarkastelunkohteeksi myös nopeuksien mahdolliset
vaihtelut tai kiihtymiset puhunnoksen loppua kohden, kuten taudissa usein oireena
tavataan (Darley ym., 1969; Duffy, 2013, s. 173). Lisää tutkimustietoa kaivattaisiin
terveistä henkilöistä sekä Parkinson-potilaista puhenopeuksien vertailua varten.
Laadullisesta näkökulmasta olisi mielenkiintoista myös tarkastella taukojen sijoittumista puheessa, jolloin saataisiin laadullista tietoa puheesta ja stimulaation vaikutuksesta tauottamisen sijoittumiseen ja kestoihin puheessa.
Taukojen sijoittumista, suhteellista osuutta tai kestoa ei analysoitu tässä tutkimuksessa, kuten ei myöskään puhejaksojen segmenttien eli konsonantti- ja vokaaliäänteiden kestoja. Stimulaation toiminnallisen vaikutuksen selvittämiseksi tutkimusta
voitaisiin laajentaa lisäksi näiden kestojen analyysin kautta puheen ymmärrettävyyteen. Duez ym. (2012) tutkimuksessa viitataankin teoriaan, jonka mukaan puheen
ymmärrettävyys paranisi puheen selkeytymisen myötä ja puhetta selkeyttäisi teorian
mukaan puheen segmenttien kestojen venyttäminen, kun taas lyhytkestoiset segmentit
pahentaisivat puheen selkeyttä. Tutkimuksen artikulaationopeuden hidastuminen voisi
kuvastaa segmenttien kestojen venyttämistä ja puolestaan nopeuden kiihtyminen
segmenttien lyhytkestoisuutta. Tätä olisi hyvä tarkastella jatkotutkimuksin.
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Toisaalta eräät kritisoivat puhenopeuden kiihtymisen ilmentymistä taudille ominaisena oireena, sillä he perustelevat kuulonvaraisesti havaitun liian nopean puheen
pohjautuvan jatkuvaan fonaatioon ja epätarkkoihin artikulaatioliikkeisiin (ks. Kent &
Rosenbek, 1982). Tämän näkemyksen mukaan puhenopeuteen vaikuttaminen
stimulaatiolla olisi perusteetonta. Teoriaa voitaisiin testata jatkotutkimuksin sisällyttämällä tarkasteltaviksi myös tutkittavien fonaatio ja artikulaatioliikkeet jatkuvan puheen aikana sekä tutkimalla, onko stimulaatiolla vaikutusta näihin muuttujiin.
Artikulaatiota voitaisiin analysoida akustisesti formanttisiirtymillä, mutta tiedon
syventämiseksi lisäksi oraalimotoriikan laadulisella tutkimuksella eli tutkimalla puheelinten liikelaajuuksia ja -nopeuksia.
Puhunnoksen pituudet antavat tietoa Parkinson-potilaiden kyvystä tuottaa, ajoittaa ja
koordinoida artikulointi yhdessä hengityksen kanssa. Puhunnoksen pituudesta kaivataan vielä normitietoa terveiltä, jotta ymmärrettäisiin stimulaation vaikutuksen suunta
Parkinson-potilaiden kohdalla. Kokonaisvaltaisen kuvan mahdollistamiseksi akustisen
analyysin rinnalle tulisi nostaa aerodynaaminen sekä oraalimotorinen analyysi. Myös
puheen laadullisuudella on merkitystä puhunnoksen pituuteen, jolloin laajentamalla
tutkimusta puheen sisällön tarkasteluun saavutettaisiin rikkaampaa tietoa stimulaation
vaikutuksesta puheeseen. Tämän tutkimuksen tulosten varjolla olisi myös mielenkiintoista tarkastella, mikäli sukupuolten välillä on johdonmukaisesti eroa puhunnoksen
pituuksissa, stimulaation vaikutuksessa pituuksiin ja mitkä taustatekijät johtavat
sukupuolten välisiin eroihin.
Parhaimman mahdollisen vasteen saavuttamiseksi kaivataan lisää tutkimusta elektrodien tarkoista sijainneista kohdetumakkeessa. Myös huomioimalla tumaketta
ympäröivät rakenteet sekä stimulaation levinneisyys viereisiin rakenteisiin kartutettaisiin laajempaa ymmärrystä stimulaation hyödyistä ja haitoista suhteessa Parkinsonpotilaiden ääneen ja puheeseen. Jatkossa lisäksi olisi hyvä tarkastella elektrodien
sijaintien lisäksi niiden kohdentamiskulmaa sekä sen vaikutusta ääneen ja puheeseen.
Äänen ja puheen kannalta hyvän vasteen saavuttaminen edellyttäisi tarkkaa,
strukturoitua ja johdonmukaista arviointia kohdentaessa elektrodia. Jatkotutkimuksin
voitaisiin kehittää testimenetelmä alan ammattilaisille, minkä avulla määritettäisiin
kullekin tutkittavalle optimaalinen stimulaation kohde ja asetukset myös äänen ja puheen osalta.
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Tutkimusaiheesta olisi hyvä saada lisää tietoa stimulaation vaikutuksesta verrattaessa
tutkittavia terveeseen joukkoon sekä ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen. Tällä
asetelmalla saavutettaisiin tarkempaa ja luotettavampaa tietoa stimulaation vaikutuksesta. Myös lääkityksen vaikutusta yksinomaan ja yhdessä stimulaation kanssa olisi
mielekästä jatkossa tutkia, jotta ymmärrettäisiin lääkityksen hyöty-haittasuhde ääni- ja
puheoireille. Lisäksi näiden stimulaation vaikutusten yhteyttä elektrodien sijainteihin
tulisi tarkastella suhteessa yksilöllisen subtaalamisen tumakkeen rakenteeseen, jolloin
kattavalla aineistolla voitaisiin selvittää mahdollisesti optimaalisimmat kohteet
elektrodeille subtalaamisessa tumakkeessa. Jatkotutkimuksin tavoiteltaisiin sekä
stimulaation vaikutusten taustatekijöiden ymmärtämistä että subtalaamisen tumakkeen stimulaatiohoidon kohdentamista siitä parhaiten hyötyville.
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Tutkimustiedote
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SUBTALAAMISEN TUMAKKEEN STIMULAATION VAIKUTUS ÄÄNEEN JA
PUHEESEEN

Hei,
Teidät on kutsuttu osallistumaan Oulun yliopiston logopedia-alan opiskelijan ja Oulun yliopistollisen
sairaalan yhteistyössä toteutettavaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää subtalaamisen
tumakkeen stimulaation vaikutuksia Parkinson-potilaiden ääneen ja puheeseen. Olemme arvioineet
hoitavan lääkärin kanssa, että sovellutte tutkimukseen sillä olette osallistuneet vuonna 2015 Oulun
yliopistollisessa sairaalassa Parkinsonin taudin oireiden syvästimulaatiohoitoon, jossa Teille on
asetettu leikkauksessa stimulaattorit subtalaamisiin tumakkeisiin.
Tutkimus toteutetaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Tutkimuskäynnin aikana myös hoitava
lääkärinne vastaanottaa Teidät kontrollikäyntiä varten. Oulun ulkopaikkakuntalaisille pyritään
ajoittamaan tutkimus oman sairaalan neurologin kontrollikäynnin yhteyteen tai sopimalla erillinen
käynti. Tutkimuskäyntejä on vain yksi, jossa aikaa kuluu arviolta 1–1,5 tuntia sisältäen 30 minuutin
tauon kontrollikäyntiä varten. Tutkimus käynnistyy lyhyestä haastattelusta. Varsinainen tutkimus
aloitetaan siten, että Teidän stimulaattorinne on tavallisesti kytkettynä päälle. Tutkimuksessa
äänitämme äänitallentimen (2 kpl) avulla ääntänne ja puhettanne. Pyydämme Teitä tuottamaan
vokaaliääntöä (esim. pitkä /a/ -ääntö), toistamaan perässä muutamia sanoja, lukemaan lyhyen
tekstipätkän sekä kertomaan omin sanoin teemaan liittyvistä asioista. Seuraavassa vaiheessa
pyydämme Teitä sammuttamaan stimulaattorinne seuraavaa äänitysvaihetta varten, mikä toteutetaan
samana kuin ensimmäinen vaihe. Äänitysten lisäksi pyydämme lupaa tallentaa tutkimuskäynti
videonauhoitteelle. Lopuksi pyydämme kytkemään stimulaattorin jälleen päälle.
Osallistuessanne tutkimukseen pyytäisin Teitä täyttämään ohessa olevan kyselylomakkeen (Voice
Handicap Index, VH-indeksi) koskien äänioireitanne. Pyytäisin Teitä tuomaan kyseisen lomakkeen
mukananne tutkimuskäynnille.
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta Teille palkkiota. Tutkimuskäynnit ja lääkärin vastaanotto
ovat Teille ilmaisia. Mahdollisia matkakuluja emme voi Teille korvata. Osallistumistanne arvostetaan
sillä autatte selvittämään, millaisia vaikutuksia Parkinsonin taudin oireiden ajankohtaisella
leikkaushoidolla on ääneen ja puheeseen. Tutkimus ei aiheuta haittavaikutuksia tai vaaraa. Saatatte
kokea oireiden pahenemista stimulaattorin sammutettuanne, mutta oireet helpottuvat
tutkimuskäynnin päätteeksi kun kytkette sen jälleen päälle. Tästä ei koidu Teille pitkäaikaisia
haittavaikutuksia. Voitte halutessanne myös keskeyttää tutkimuksen.
Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä osallistumisesta,
keskeyttää osallistumisenne tai peruuttaa suostumuksenne syytä ilmoittamatta milloin tahansa.
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Kieltäytymisenne, osallistumisen keskeyttäminen tai suostumuksen peruuttaminen eivät vaikuta
mitenkään mahdollisesti tarvitsemaanne hoitoon nyt tai tulevaisuudessa.
Tutkimuksessa henkilöllisyytenne sekä muut tunnistettavat tiedot ovat ainoastaan tutkimuksen
henkilökunnan tiedossa, ja he kaikki ovat salassapitovelvollisia. Kaikkia Teistä kerättyä tietoa ja
tutkimustuloksia käsitellään koodattuina siten, ettei yksittäisiä tietojanne pystytä tunnistamaan
tutkimustuloksista. Tutkimusrekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja
ja rekisteriä säilytetään klinikan lukitussa tilassa 10 vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen.
Tutkimusrekisteristä on laadittu rekisteriseloste, jonka saatte halutessanne nähtäväksi.
Jos osallistumisenne tutkimukseen jostain syystä keskeytyy, keskeyttämiseen mennessä kerättyjä
tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa. Tutkimustuloksia ei luovuteta automaattisesti tutkittaville.
Tuloksista voitte olla myöhemmin tutkijaan sähköpostitse yhteydessä.
Tutkimuksesta vastaavan lääkärin ja tutkijoiden yhteystiedot

Tutkijana toimii:
Emma Säkkinen, HuK, logopedian opiskelija
Oulun yliopisto, p. 050 xxxxxxx
emma.sakkinen@student.oulu.fi
Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii
Matti Lehtihalmes, logopedian professori
Oulun yliopisto, logopedian tutkimusyksikkö, p. 029x xxxxxx
matti.lehtihalmes@oulu.fi

Tutkimuksen vastuulääkärinä toimii
Maija Lahtinen, neurokirurgian erikoislääkäri
Oulun yliopistollinen sairaala, p. 08-xxx xxxx
maija.lahtinen@ppshp.fi

Suostumusasiakirja
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Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen Subtalaamisen tumakkeen stimulaation vaikutus
ääneen ja puheeseen, jonka tarkoituksena on selvittää stimulaatiohoidon vaikutuksia ääneen ja
puheeseen. Olen lukenut tutkimusta koskevan tiedotteen ja saanut mahdollisuuden esittää tarkentavia
kysymyksiä ja keskustella niistä. Tunnen saaneeni riittävästi tietoa oikeuksistani, tutkimuksen
tarkoituksesta ja siihen osallistumisesta sekä tutkimukseen osallistumisen hyödyistä ja mahdollisista
riskeistä.
Tiedän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus kieltäytyä
tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessani myös syytä ilmoittamatta keskeyttää
tutkimus tai peruuttaa suostumukseni. Kieltäytymiseni, osallistumisen keskeyttäminen tai
suostumukseni peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään mahdollisesti tarvitsemaani hoitoon nyt tai
tulevaisuudessakaan. Jos päätän peruuttaa suostumukseni tai osallistumiseni tutkimukseen keskeytyy
jostain muusta syystä, keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa.
Tiedän, että minusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
ja ne hävitetään asianmukaisesti 10 vuoden kuluttua tutkimuksen päättymisestä.
Suostun osallistumaan tutkimukseen

Kyllä ___ Ei ___

Suostun, että hoitavalta lääkäriltänne saatavia terveydentilaani ja sairauttani koskevia tietoja voidaan
käyttää tässä tutkimuksessa
Kyllä ___ Ei ___

Paikka ______________________________________________ Aika _____________________________________________
Tutkittavan nimi ___________________________________ Henkilötunnus ___________________________________
Tutkittavan/huoltajan/edunvalvojan allekirjoitus
ja nimenselvennys

__________________________________________________
__________________________________________________

Osoite ja puhelinnumero

__________________________________________________

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus
ja nimenselvennys

__________________________________________________
Emma Säkkinen

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii

___________________________________________________
Matti Lehtihalmes

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2 kpl), joista toinen annetaan tutkittavalle ja toinen suostumuksen
vastaanottajalle.

Suostumusasiakirja: Tallenteiden esittäminen
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Olen allekirjoittanut suostumusasiakirjan osallistumisestani tutkimukseen Subtalaamisen tumakkeen
stimulaation vaikutus ääneen ja puheeseen, jonka tarkoituksena on selvittää stimulaatiohoidon
vaikutuksia ääneen ja puheeseen. Olen tietoinen siitä, että tutkimuksessa puhettani nauhoitetaan ja
videoidaan. Tiedän, että ääni- ja videonäytteitä käsitellään ja säilytetään luottamuksellisesti ja
salassapitovelvollisuutta noudattaen.
Minulta pyydetään suostumusta siihen, että minulta kerättyjä ääni- ja videonäytteitä voidaan esittää
koulutuksissa ja alan tieteellisissä kongresseissa. Tiedän, että videonäytteistä sensuroidaan kasvot
tunnistamisen estämiseksi.
Tiedän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus kieltäytyä
tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessani myös syytä ilmoittamatta keskeyttää
tutkimus tai peruuttaa suostumukseni. Kieltäytymiseni, osallistumisen keskeyttäminen tai
suostumukseni peruuttaminen eivät vaikuta mitenkään mahdollisesti tarvitsemaani hoitoon nyt tai
tulevaisuudessakaan. Jos päätän peruuttaa suostumukseni tai osallistumiseni tutkimukseen keskeytyy
jostain muusta syystä, keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa.
Suostun, että minulta kerättyjä tunnistamattomia ääninäytteitä voidaan esittää koulutuksissa ja alan
tieteellisissä kongresseissa
Kyllä ___ Ei ___
Suostun, että minulta kerättyjä sensuroituja videonäytteitä voidaan esittää koulutuksissa ja alan
tieteellisissä kongresseissa
Kyllä ___ Ei ___

Paikka ______________________________________________ Aika _____________________________________________
Tutkittavan nimi ___________________________________ Henkilötunnus ___________________________________
Tutkittavan/huoltajan/edunvalvojan allekirjoitus
ja nimenselvennys

__________________________________________________
__________________________________________________

Osoite ja puhelinnumero

__________________________________________________

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus
ja nimenselvennys

___________________________________________________
Emma Säkkinen, p. 050-xxxxxxx

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä toimii

___________________________________________________
Matti Lehtihalmes

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2 kpl), joista toinen annetaan tutkittavalle ja toinen suostumuksen
vastaanottajalle.
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Liite 5
Aurinko ja pohjatuuli
Pohjatuuli ja aurinko väittelivät, kummalla olisi enemmän voimaa, kun samalla
näkivät kulkijan, jolla oli yllään lämmin vaippa. Silloin sovittiin, että se on väkevämpi,
joka pikemmin saa kulkijalta päällysvaatteen pois. Nytkös pohjatuuli puhaltamaan niin
että viuhui, mutta mitä kovemmin se puhalsi, sitä tarkemmin kääri vain mies vaippaa
ympärilleen. Ja viimein tuuli heittikin koko homman sikseen. Silloin alkoi aurinko
lämpimästi loistaa, eikä aikaakaan, niin kulkija riisui vaippansa. Niin oli tuulen pakko
myöntää, että aurinko oli kuin olikin väkevämpi.
Nordanvinden och solen
Nordanvinden och solen tvistade en gång om vem av dem som var skarkast. Just då
kom en vandrare gående längs vägen. Han var insvept i en varm kappa. De kom då
överens om att den som först kunde få vandraren att ta av sig kappan, han skulle anses
vara starkare än den andra. Då blåste nordanvinden så hårt han någonsin kunde, men
ju hårdare han blåste desto tätare svepte vandraren kappan om sig, och till slut gav
nordanvinden upp försöket. Då lät solet sina strålar skina varmt och genast tog
vandraren av sej kappan. Och så var nordanvinden tvungen att erkänna att solen var
den starkaste av dem två.

Liite 6
Oman äänen arviointi
(sovellettu ja muokattu tutkimukseen lähteestä: Sala, E., Sihvo, M. & Laine, A. (2003). Ääniergonomia: Toimiva ääni työvälineenä. Helsinki: Työterveyslaitos, työturvallisuuskeskus (”Liite 1: Oman
äänen arviointilomake”).

Nimi:
Päiväys:
Arvioi tutkimuksen aikana kokeamiasi äänioireita asteikolla 1–3, jossa 1 = kyllä, koen oireen helposti
tai voimakkaasti, 2 = koen oireen jonkin verran, ja 3 = ei ollenkaan oireen kokemista.
Asteikko
Äänioireet

Kyllä

Jonkin
verran

Ei ollenkaan

1. Saatko äänesi huonosti kuulumaan?

1

2

3

2. Tuntuuko vaikealta ylläpitää kuuluvaa ääntä puhuessa?

1

2

3

3. Madaltuuko äänesi puhuessa?

1

2

3

4. Tuntuuko sinusta, että puheesi on monotonista?

1

2

3

1

2

3

1

2

3

7. Puhutko mielestäsi liian nopeasti?

1

2

3

8. Vaihteleeko puhenopeus mielestäsi häiritsevästi?

1

2

3

9. Rasittuuko tai väsyykö äänesi?

1

2

3

10. Tuleeko puhuessa tarve selvittää kurkkua, yskiä tai
rykiä?

1

2

3

5. Tuntuuko sinusta, että happi loppuu usein kesken
puhunnoksen?
6. Tuntuuko sinusta, että joudut usein tauottamaan
puhettasi?

Liite 7

