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Wyniki stymulacji audio-psycho-lingwistycznej u dzieci
z guzkami g³osowymi
The results of audio-psycho-linguistic stimulation in children with vocal fold nodules
AGATA SZKIE£KOWSKA, JOANNA RATYÑSKA, BOGUS£AW BARAÑSKI, MAREK KURKOWSKI, RENATA MARKOWSKA
Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu w Warszawie, ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa

Wprowadzenie. Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna (metoda Tomatisa) polega na dŸwiêkowej stymulacji uk³adu s³uchowego w celu usprawnienia umiejêtnoœci czynnego s³uchania.
Cel. Celem pracy by³a ocena wp³ywu zastosowania stymulacji audio-psycho-lingwistycznej na jakoœæ g³osu u dzieci z guzkami g³osowymi.
Materia³ i metody
metody.. Badaniami objêto 30 pacjentów w wieku od 6 do 12 lat
z guzkami g³osowymi i towarzysz¹cymi zaburzeniami g³osu. U wszystkich
dzieci przeprowadzono badanie endoskopowe krtani i analizê akustyczn¹
g³osu oraz test uwagi i lateralizacji s³uchowej wed³ug procedury Tomatisa.
Nieprawid³owe wyniki ostatnich z tych testów stanowi³y podstawê kwalifikowania do udzia³u w stymulacji audio-psycho-lingwistycznej. Badania powtarzano po zakoñczeniu pe³nego cyklu terapeutycznego, a nastêpnie po
7-miesiêcznym okresie obserwacji.
Wyniki. Po zakoñczeniu leczenia u 25 (83%) z 30 dzieci nie stwierdzono
guzków g³osowych w obrêbie krtani. Istotn¹ statystycznie poprawê uwagi
s³uchowej uzyskano u 80-88% dzieci, a poprawê w zakresie lateralizacji
s³uchowej u 90% pacjentów. U 24 (80%) osób stwierdzono normalizacjê
parametrów akustycznych g³osu, dotycz¹cych czêstotliwoœci i amplitudy.
Pozytywny efekt terapeutyczny utrzymywa³ siê po okresie 7 miesiêcy od zakoñczenia leczenia.
Wnioski. Ocena uwagi s³uchowej i lateralizacji s³uchowej wg metody Tomatisa wskazuje na wspó³istnienie zaburzeñ percepcji s³uchowej i wp³yw
czynnika emocjonalnego na proces tworzenia g³osu u dzieci z guzkami g³osowymi. Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna jest efektywn¹ metod¹ uzupe³niaj¹c¹ terapiê dzieci z czynnoœciowymi zaburzeniami g³osu.
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Introduction. The audio-psycho-linguistic stimulation (Tomatis method) involves auditory stimulation to improve listening ability and audio-vocal control.
Aim. The aim of the study was to assess the effect of audio-psycho-linguistic
stimulation on the quality of voice in children with vocal fold nodules.
Materials and methods. The study subjects included 30 patients aged 6 to
12 years, with vocal nodules and accompanying dysphonia. Laryngoscopy,
acoustic analysis of voice and the tests of listening ability and auditory laterality using the Tomatis method were performed in all patients. Abnormal
results of the two latter tests were used as the criterion for subjecting the
children to the audio-psycho-linguistic stimulation procedure. The examinations were repeated after completion of the full therapeutic cycle and after
7-month observation period.
Results. After completion of the treatment, vocal nodules were not detected
in 25 (83%) out of 30 treated children. A statistically significant improvement in the listening attention was found in 80-88% treated children, while
improved auditory laterality was detected in 90% of patients. In 24 (80%)
children, frequency and amplitude voice parameters returned to normal. The
favourable effects of the treatment continued after 7 months following completion of the treatment.
Conclusions. Assessment of listening ability and auditory laterality by the
Tomatis procedure shows that disturbed auditory perception and the influence of emotional factors on voice production may coexist in children with
vocal fold nodules. Audio-psycho-linguistic stimulation is an effective procedure which supplements other methods used to treat children with functional voice disorders.
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Nadu¿ywanie g³osu jest bardzo typowe dla dzieci
w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Czêstoœæ zaburzeñ g³osu z tym zwi¹zanych jest trudna do okreœlenia, a ró¿ni autorzy szacuj¹ j¹ w granicach od 7% do 23%
[1,2]. Toohill stwierdzi³ obecnoœæ guzków g³osowych jedynie u 1% dzieci, przy czym trzykrotnie czêœciej u ch³opców ni¿ u dziewcz¹t; najczêœciej miêdzy 5 a 10 r.¿. [3].
Natomiast wed³ug McAllister i wsp. guzki g³osowe wystêpuj¹ u 10% dzieci [4].

Trudno wyjaœniæ, dlaczego zachowania opisywane
jako przekrzykiwanie siê, mówienie w ha³aœliwym otoczeniu, naœladowanie innych g³osów i dŸwiêków, g³oœne
odchrz¹kiwanie, kibicowanie powoduj¹ zaburzenia g³osu u jednych dzieci, a u drugich s¹ nieszkodliwe. Mog¹
mieæ na to wp³yw zarówno warunki anatomiczne, jak
i czynnoœæ krtani dzieciêcej. McAllister i wsp. spostrzegli,
¿e u dzieci wystêpuje nadspodziewanie czêœciej brak zwarcia g³oœni w tylnej czêœci, co koncentruje si³y g³osowe na
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przedniej czêœci fa³dów g³osowych prowadz¹c do tworzenia siê guzków przy niew³aœciwym u¿ywaniu g³osu [4].
Podkreœla siê równie¿ rolê nieprawid³owej koordynacji
czynnoœci oddechowej i fonacyjnej, nadmierne ciœnienie
podg³oœniowe, wzmo¿one napiêcie miêœni krtani i szyi
bez towarzysz¹cego wysi³ku oddechowego. W pojedynczych przypadkach dominuj¹ce w patogenezie s¹ czynniki alergiczne, infekcyjne, œrodowiskowe, hormonalne,
zwi¹zane z refluksem krtaniowo-gard³owym lub uszkodzeniem s³uchu. Istotnym czynnikiem powstawania zaburzeñ g³osu u dzieci s¹ zaburzenia psychosomatyczne.
Dzieci z guzkami g³osowymi s¹ krzykliwe, bardzo ruchliwe, nadu¿ywaj¹ce g³osu w czasie zabaw. Green zauwa¿y³ u nich szczególnie czêsto sk³onnoœæ do agresji,
roztargnienie, zaburzone kontakty rówieœnicze i niedojrza³oœæ emocjonaln¹ [5]. Niew³aœciwy, hyperfunkcyjny
sposób fonacji u tych dzieci mo¿e w konsekwencji prowadziæ do obrzêków fa³dów g³osowych czy tworzenia siê
guzków g³osowych. Obrzêk lub przekrwienie fa³dów g³osowych jako rezultat nadu¿ycia g³osu, infekcji, czy podra¿nienia czynnikami œrodowiskowymi zmusza do sta³ego wysi³ku g³osowego dla efektywnej fonacji i w nastêpstwie do tworzenia siê guzków g³osowych.
Metoda Tomatisa jest metod¹ terapeutyczn¹ polegaj¹c¹ na treningu uk³adu s³uchowego maj¹cym na celu rozwiniêcie umiejêtnoœci czynnego s³uchania. Wed³ug Tomatisa zaburzenia percepcji s³uchowej, zale¿ne od procesów umys³owych, maj¹ konsekwencje dla rozwoju mowy i
funkcji poznawczych [6]. S³yszenie i s³uchanie, zwi¹zane
z aktywnoœci¹ psychiczn¹ cz³owieka ma bezpoœredni wp³yw
na g³os i wymowê. S³uchanie jest specyficzne dla ka¿dego
cz³owieka i warunkuje, ¿e jego g³os i wymowa posiada
charakterystyczne cechy. Modyfikuj¹c proces s³uchania
mo¿emy wp³ywaæ na jakoœæ g³osu i mowy. W przypadku
wykrycia nieprawid³owoœci w teœcie s³uchania, które mog¹
mieæ zwi¹zek z okreœlonymi zaburzeniami, mo¿liwe jest
stosowanie stymulacji audio-psycho-lingwistycznej, maj¹cej na celu poprawê zaburzonych funkcji [6,7].
Leczenie guzków g³osowych u dzieci jest ci¹gle dla
foniatrów nie³atwym zadaniem, g³ównie z uwagi na krótkotrwa³y efekt terapeutyczny i czêste nawroty. Jednoczeœnie, powy¿sze okolicznoœci inspiruj¹ do poszukiwania
nowych metod terapeutycznych dla tej grupy pacjentów.
Autorzy pracy podjêli tak¹ próbê, z zastosowaniem metody Tomatisa (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna)
w terapii dzieci z guzkami g³osowymi. Metoda Tomatisa polega na dŸwiêkowej stymulacji uk³adu s³uchowego
w celu usprawnienia umiejêtnoœci czynnego s³uchania.
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Wszystkie dzieci, przed przyst¹pieniem do terapii
z zastosowaniem stymulacji audio-psycho-lingwistycznej wg procedury Tomatisa przesz³y uprzednio minimum
6-miesiêczn¹ konwencjonaln¹ terapiê g³osow¹, w wyniku której nie uzyskano zadowalaj¹cych efektów. Przed
rozpoczêciem obecnego leczenia dzieci poddano badaniu laryngologiczno-foniatrycznemu z ocen¹ endoskopow¹ krtani oraz analiz¹ akustyczn¹ g³osu za pomoc¹
spektrografu cyfrowego KAY 4300. U wszystkich osób
wykonywano równie¿ testy uwagi i lateralizacji s³uchowej, których zaburzenie stanowi podstawê do kwalifikowania do stymulacji audio-psycho-lingwistycznej. Grupê kontroln¹ stanowi³o 80 dzieci w wieku od 6 do 12 r.¿.
bez zaburzeñ g³osu, z prawid³owym obrazem krtani.

PACJENCI I METODY

Procedura badañ
Test s³uchania, obejmuj¹cy s³uchanie tonów drog¹
powietrzn¹ i kostn¹, dyskryminacjê wysokoœci dŸwiêków,
ocenê lokalizacji i lateralizacji s³uchowej, wykonano przy
u¿yciu urz¹dzenia Tomatis Listening Test System (Tomatis Electronic), zgodnie z procedur¹ Tomatisa. W teœcie uwagi s³uchowej badana jest umiejêtnoœæ detekcji
dŸwiêków podawanych drog¹ powietrzn¹ i kostn¹ metod¹ wstêpuj¹c¹. Badanie obejmuje test uwagi s³uchowej
zewnêtrznej dla tonów czystych od 125 Hz do 8000 Hz
podawanych drog¹ powietrzn¹, test uwagi s³uchowej
wewnêtrznej dla tonów czystych o czêstotliwoœci od
250 Hz do 4000 Hz podawanych drog¹ kostn¹ z jednoczesn¹ ocen¹ umiejêtnoœci lokalizacji dŸwiêków podawanych obiema drogami, test dyskryminacji wysokoœci
dŸwiêków podawanych drog¹ powietrzn¹ w odstêpie pó³
oktawy w paœmie czêstotliwoœci 750-8000 Hz i co oktawê w paœmie 125-500 Hz. Powy¿sze testy wykonywano
oddzielnie dla ka¿dego ucha. Test lateralizacji s³uchowej
wg procedury Tomatisa wykonywano obserwuj¹c motorykê miêœni mimicznych twarzy przy jednoczesnej stymulacji akustycznej ze zmian¹ balansu miêdzy uchem
prawym i lewym. W ocenie wyniku testu brano pod uwagê poziom uwagi s³uchowej zewnêtrznej i wewnêtrznej
w pasmach czêstotliwoœci niskich (125-750 Hz), œrednich (1000-3000 Hz) oraz wysokich (4000-8000 Hz).
Za wynik nieprawid³owy uznawano odchylenie poziomu uwagi s³uchowej o wiêcej ni¿ 10 dB w stosunku do
normy okreœlonej przez Tomatisa dla przynajmniej dwóch
czêstotliwoœci w danym paœmie. W zale¿noœci od wieku
dziecka, za nieprawid³owy uznawano brak umiejêtnoœci
dyskryminacji wysokoœci dŸwiêków w ca³ym paœmie czêstotliwoœci lub jego czêœci. Wg Tomatisa, za nieprawid³owe, lub przynajmniej niekorzystne zjawisko utrudniaj¹ce kontrolê g³osu i mowy, mo¿na uznaæ wystêpowanie
lateralizacji s³uchowej lewostronnej lub nieokreœlonej.

Pacjenci
Grupê badan¹ stanowi³o 30 dzieci z zaburzeniami
g³osu, w wieku od 6 do 12 r.¿. Dziewczynki stanowi³y
43% zaœ ch³opcy 57% badanych.

Terapia metod¹ Tomatisa
Terapia metod¹ Tomatisa polega³a na s³uchaniu odpowiednio przygotowanego materia³u dŸwiêkowego
przez s³uchawki, umo¿liwiaj¹ce podawanie dŸwiêków
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drog¹ powietrzn¹ i kostn¹. Materia³em dŸwiêkowym s¹
nagrania muzyczne, przede wszystkim utwory Mozarta
oraz chora³y gregoriañskie ze wzglêdu na ich du¿¹ gêstoœæ spektraln¹ w paœmie wysokich czêstotliwoœci oraz
wysok¹ dynamikê. Program stymulacji obejmowa³ 60 sesji
przeprowadzanych w 3 seriach. W pierwszej serii odbywa³o siê 30 sesji, zaœ w drugiej i trzeciej po 15. Jedna
sesja trwa³a 30 minut. Dziennie odbywa³o siê 4-6 sesji.
Ka¿da seria trwa³a 5 dni. Pierwsza seria obejmowa³a tzw.
pasywn¹ fazê terapii, zaœ druga i trzecia seria stanowi³y
fazê aktywn¹ terapii, podczas których stosowano specjalne
nagrania fonetyczne z materia³em jêzykowym zró¿nicowanym ze wzglêdu na cechy dystynktywne jêzyka oraz
mówienie i czytanie z zastosowaniem tzw. pasm przejœciowych aktywizuj¹cych czêstotliwoœci istotne dla mowy, od
1000-4000 Hz [8]. Odstêp pomiêdzy seriami wynosi³ 6 tygodni, a pe³ny cykl terapeutyczny trwa³ œrednio 3 miesi¹ce. Okres obserwacji po zakoñczeniu III serii stymulacji
wynosi³ 7 miesiêcy. Podczas terapii metod¹ stymulacji audio-psycho-lingwistycznej nie stosowano w badanym
materiale innych metod terapeutyczno-rehabilitacyjnych.
Ocena wyników
Po ka¿dej z trzech serii terapii wykonywano kontrolny test uwagi i lateralizacji s³uchowej. W celu oceny efektów prowadzonej terapii badanie endoskopowe krtani
i analizê akustyczn¹ g³osu oraz test uwagi i lateralizacji
s³uchowej wed³ug procedury Tomatisa wykonano ponownie, po zakoñczeniu pe³nego cyklu terapeutycznego,
a nastêpnie po 7-miesiêcznym okresie obserwacji. W ocenie efektów terapii pos³ugiwano siê równie¿ kwestionariuszem, który wype³niali pacjenci lub/i ich opiekunowie przed leczeniem i po 7-miesiêcznym okresie obserwacji od zakoñczenia III serii stymulacji. Kwestionariusz
ocenia³ subiektywne zmiany w g³osie, koncentracjê uwagi
i zmiany w zachowaniu dziecka (sylwetka emocjonalna).

Powy¿sze wyniki poddano opracowaniom statystycznym. Analizê statystyczn¹ wykonano w oparciu o ocenê
chi kwadrat w tablicy 2x2. Poniewa¿ liczebnoœci oczekiwane by³y ma³e, do oceny zmiennoœci próbek zastosowano dok³adny test Fishera. Ró¿nice istotne statystycznie rozwa¿ano przy poziomie istotnoœci p<0,05.

WYNIKI
W badaniu przedmiotowym wyjœciowo u wszystkich
dzieci stwierdzono obecnoœæ guzków g³osowych o typie
zmian obrzêkowych zlokalizowanych w 1/2 lub 1/3
przedniej d³ugoœci g³oœni (ryc. 1). Analiza akustyczna wykaza³a zmiany g³ównie w obrêbie parametrów oceniaj¹cych zaburzenia czêstotliwoœci i amplitudy. Po zakoñczeniu III serii stymulacji audio-psycho-lingwistycznej
u 25 spoœród 30 dzieci nie stwierdzono w obrêbie krtani
guzków g³osowych, u 2 pacjentów znaczne zmniejszenie
zmian, zaœ u 3 dzieci nie odnotowano znacz¹cej poprawy
w obrazie krtani (tab. I).
Tabela I. Obraz krtani po III serii terapii Tomatisa
Rodzaj wyniku

Czêstoœæ

brak guzków w obrêbie fa³dów g³osowych
zmniejszenie guzków
brak poprawy

83%
7%
10%

Przed rozpoczêciem terapii test uwagi i lateralizacji
s³uchowej by³ u wszystkich pacjentów nieprawid³owy.
W teœcie tym stwierdzono:
- nieprawid³ow¹ kontrolê s³uchow¹ w zakresie niskich
czêstotliwoœci zwi¹zan¹ z kontrol¹ g³osu u 87%
(w grupie kontrolnej 30%),
Jita
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DSH
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Ryc. 1. 10-letnia pacjentka z guzkami g³osowymi przed rozpoczêciem terapii Tomatisa
a) obraz endoskopowy krtani
b) wynik analizy akustycznej MDVP

APQ
sAPQ
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- nieprawid³ow¹ kontrolê s³uchow¹ w zakresie czêstotliwoœci 1-3 kHz (kontrola mowy) u 80% dzieci
(w grupie kontrolnej 27%),
- zaburzenia dyskryminacji wysokoœci dŸwiêku u 90%
badanych dzieci (w grupie kontrolnej 27%),
- przewagê lewostronnej lateralizacji s³uchowej u 73%
chorych (w grupie kontrolnej 26%) i nieokreœlonej –
u 17% pacjentów (w grupie kontrolnej 1%).
Testy wykonane po zakoñczeniu III serii terapii wykaza³y u 80% dzieci poprawê uwagi s³uchowej w paœmie
niskich czêstotliwoœci, co œwiadczy o poprawie kontroli
nad w³asnym g³osem, u 87% poprawê kontroli s³uchowej
w zakresie czêstotliwoœci 1-3 kHz, u 61% dzieci poprawê
dyskryminacji oraz zmniejszenie lewousznoœci lub zmianê na lateralizacjê prawostronn¹ u 91% dzieci.
W tabeli II zestawiono wyniki dla poszczególnych testów w zakresie oceny uwagi i lateralizacji s³uchowej u pacjentów z guzkami g³osowymi przed i po zakoñczeniu pe³nego cyklu terapeutycznego. Przedstawiono wy³¹cznie te
elementy testu uwagi i lateralizacji s³uchowej, których
wyniki by³y nieprawid³owe przed rozpoczêciem terapii.
Tabela II. Porównanie wyników oceny uwagi i lateralizacji s³uchowej przed i po terapii

Rodzaj testu

Uwaga s³uchowa zewnêtrzna w zakresie
czêstotliwoœci 250–750 Hz
Uwaga s³uchowa wewnêtrzna w zakresie
czêstotliwoœci 1–3 kHz
Dyskryminacja wysokoœci dŸwiêku w zakresie
czêstotliwoœci 125–8000 Hz
Lateralizacja s³uchowa lewostronna i nieokreœlona

Liczba wyników
nieprawid³owych n=30
przed terapi¹

po terapii

26 (87%)

5 (15%)*

24 (80%)

4 (12%)*

27 (90%)

13 (39%)

27 (90%)

3 (9%)*

* cechy w których wykazano ró¿nice istotne statystycznie przy p<0,05

Na podstawie przeprowadzonej analizy akustycznej
u 24 pacjentów stwierdzono normalizacjê g³ównie w zakresie parametrów akustycznych g³osu opisuj¹cych
zaburzenia czêstotliwoœci i amplitudy (Shimmer, Jitter).
U pozosta³ych dzieci wartoœci parametrów akustycznych
nie uleg³y zmianie lub zmieni³y siê w sposób nieznaczny.
Ponownie poddano dzieci kontrolnemu badaniu laryngologiczno-foniatrycznemu oraz dokonano analizy
danych pochodz¹cych z kwestionariusza. W badaniu po
7 miesi¹cach obserwacji stwierdzono, ¿e pozytywny efekt
terapeutyczny utrzyma³ siê u 24 dzieci (80%), które przesz³y pe³ny cykl terapii wg procedury Tomatisa. U dzieci
tych w badaniu przedmiotowym nie stwierdzono guzków g³osowych. Poprawa g³osu i jego struktury akustycznej utrzymywa³a siê u 70% badanych dzieci.
Na podstawie danych z kwestionariusza stwierdzono brak zaburzeñ g³osu u dzieci w 7 miesiêcznym okresie obserwacji, zmniejszenie napiêcia emocjonalnego oraz
zwiêkszenie dojrza³oœci spo³ecznej.
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DYSKUSJA
Zaburzenia s³uchania mog¹ wywo³ywaæ u dzieci
w wieku szkolnym zniekszta³cony odbiór œwiata zewnêtrznego [7]. Dzieci te charakteryzuje brak koncentracji, nadwra¿liwoœæ na niektóre dŸwiêki, niepokój nerwowy, zaburzenia g³osu, wymowy, nieczytelne pismo,
problemy z czytaniem.
Wed³ug Obrêbowskiego zaburzenia g³osu u dzieci
w 60% przypadków wystêpuj¹ w skojarzeniu z ró¿nymi
zaburzeniami mowy i s³uchu [8]. Zaburzenia g³osu u 3%
dzieci s¹ przeszkod¹ w porozumiewaniu siê, zaœ u ok. 5%
dzieci szkolnych chrypka wp³ywa negatywnie na uzyskiwane wyniki w nauce [3,9].
Metody terapeutyczne, takie jak fonochirurgia, rehabilitacja g³osowa, leczenie fizykoterapeutyczne, psychoterapia, czêsto w przypadku dzieci nie przynosz¹ trwa³ych efektów.
Mori uwa¿a mikrochirurgiê krtani za najbardziej skuteczn¹ metodê leczenia guzków g³osowych u dzieci [10].
Porównywa³ on wyniki leczenia w grupie 259 dzieci
w wieku od 2 do 18 r.¿. (œrednia 9 lat). W oparciu o wype³niony kwestionariusz pacjenci oceniali korzyœci z przeprowadzonego leczenia. Poprawê g³osu podawa³o 89%
pacjentów, u których zastosowano leczenie chirurgiczne, 52% pacjentów, którzy przeszli terapiê g³osow¹ i jedynie 16% pacjentów stosuj¹cych wy³¹cznie zalecenia
higieny g³osowej. Autor zauwa¿y³ tak¿e, ¿e niezale¿nie
od wybranej metody leczenia po okresie dojrzewania
p³ciowego g³os poprawia³ siê u wiêkszoœci pacjentów, jedynie 15% wykazywa³o brak jakiejkolwiek poprawy [10].
Niewielu jednak laryngologów wybiera postêpowanie chirurgiczne, poniewa¿ guzki g³osowe maj¹ tendencjê do nawracania z powodu utrwalonych niew³aœciwych
nawyków g³osowych. Guzki g³osowe porównaæ mo¿na
w tym wzglêdzie do odcisków na stopie, które nawracaj¹
po zabiegu, jeœli nie zmieni siê obuwia.
Skuteczniejsza wydaje siê natomiast terapia g³osowa. Deal i wsp. uzyskali remisjê guzków u 21 spoœród 31
dzieci poddanych terapii (tj. u 61%) po 2 miesi¹cach terapii g³osowej, zaœ po 6 miesi¹cach terapii ust¹pienie
guzków uzyskano u kolejnych 5 dzieci (84%) [11].
Dzieci czêsto s¹ nieœwiadome swoich problemów g³osowych i nie maj¹ w³aœciwej motywacji do æwiczeñ g³osowych. Nawet wyuczona technika prawid³owej emisji
g³osu nie jest stosowana w mowie spontanicznej lub jest
zapominana po d³u¿szym czasie. Niezadowalaj¹ce wyniki rehabilitacji g³osu wskazuj¹ na koniecznoœæ ³¹czenia jej z takim postêpowaniem, które uwzglêdni socjopsychologiczne zaburzenia rozwoju dziecka. Stymulacja
audio-psycho-lingwistyczna, zastosowana w pracy zgodnie z za³o¿eniami Tomatisa, mia³a powodowaæ jednoczesn¹ i nieœwiadom¹ modyfikacjê g³osu, a nastêpnie
utrwalenie zmian sposobu s³uchania oraz mechanizmu
fonacji u dzieci [6,7]. Mimo, ¿e metoda zastosowana
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w pracy, jest znana od ponad pó³ wieku, w literaturze nie
opisywano do tej pory wyników badañ dotycz¹cych jej
wykorzystania w terapii dzieci z guzkami g³osowymi.
Wyniki naszej pracy wskazuj¹, ¿e u dzieci z guzkami g³osowymi wystêpuje wspó³istnienie zaburzeñ percepcji s³uchowej i wp³yw czynnika emocjonalnego na proces tworzenia g³osu.
W porównaniu z wynikami uzyskiwanymi przez ró¿nych autorów przy zastosowaniu innych metod wyniki
uzyskane w pracy wydaj¹ siê bardzo zachêcaj¹ce [10,11].
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Metoda Tomatisa jest dla pacjenta przyjemna, nie
wymaga ze strony dziecka wysi³ku i istotnej wspó³pracy.
Doœwiadczenia w³asne wskazuj¹, ¿e dzieci chêtnie przystêpuj¹ do kolejnych sesji terapeutycznych. Wyniki terapii uzyskane w pracy potwierdzaj¹ celowoœæ prowadzenia
dalszych badañ, zw³aszcza dotycz¹cych d³u¿szego okresu
obserwacji pacjentów po zastosowanej stymulacji. Wydaje siê, ¿e stymulacja audio-psycho-lingwistyczna jest
efektywn¹ metod¹ uzupe³niaj¹c¹ terapiê dzieci z czynnoœciowymi zaburzeniami g³osu.
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