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NEVROLOGI 
 

 

Nevrologisk årsak til stamming 
 

En myeliniseringsvanske 

Det har vært forsket mye på voksne personer som stammer. Kort oppsummert kan man si at 

denne forskningen har vist at personer som stammer både har avvik i hvordan hjernen er 

oppbygd, men også i aktivitet. Problemet har vært at funnene har vært så forskjellige at det 

har vært vanskelig å finne hvilke avvik personer som stammer har felles.  

Forskning på barn har imidlertid gitt de mer spennende funnene. Her har man sett at felles er 

avvik i organisering av relevante nervebaner tilknyttet talefunksjon, samt avvik i isolering av 

nervenes aksoner.  

 

 

En nervecelle er bestående av en cellekjerne. Den har så en lang hale som utledes av nye 

koblingspunkter som kommuniserer med andre nerveceller. En rekke slike nerveceller ligger 

tett i tett og lager spesifikke nervebaner. Den lange halen kalles akson. Rundt aksonet ligger 

det et fettstoff kalt myelin. Oppgaven til dette fettstoffet er å isolere nervetråden slik at 

nervesignaler kan gå raskt og effektivt.  

Altså, hos personer som stammer ser man at aksonene har mindre myelin og at nervebaner 

følgelig har mindre myelin. Man har også sett at nervebanene er organisert annerledes enn os 

personer som ikke stammer. 

 

Myeliniseringsprosessen 

Myeliniseringsprosessen foregår i hjernens utvikling og skjer tidligere hos jenter. Det er uvisst 

hvorvidt dette er relevant i og med at flere jenter slutter å stamme.  
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En timingforstyrrelse 

Dypt inne i hjernen sitter en struktur kalt basal gangliene. Basal gangliene har som funksjon å 

initiere og stanse motoriske bevegelser gjennom en rekke «start» og «stopp» signaler. 

Årsaken til stamming er nok også relatert til avvik i denne strukturen, men nyere forskning 

tilsier at avvik i basal gangliene synes å være sekundære til avvik i myelin.  

 

Våre forsøk på å overstyre 

Man kan se for seg at stammeøyeblikk oppstår når signaler midlertidig stopper opp eller 

kommer uregelmessig. Det mange som stammer da vil gjøre er å forsøke å overstyre 

signalfeilen gjennom ulik type atferd, hvilket leder til stamming preget av motoriske 

reaksjoner. Se for deg en datamaskin der skjermen henger seg opp. Det mange av oss naturlig 

gjør er å fortsette å be dataen om å utføre operasjoner, bare for å øke informasjonsmengden 

og derav varigheten på avbruddet.  

 

Høy arvelighet 

Stamming er høyst arvelig og går ofte igjen i familier. Hvorvidt andre familiemedlemmer har 

sluttet å stamme eller fortsatt stammer, er av prognostisk verdi. Vi vet ikke sikkert hva som 

arves, men det er tydelig at det må være noen nevrologiske komponenter. Antakelig er det 

snakk om flere gener. 
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