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Badania nad zaburzeniami procesów przetwarzania s³uchowego (Auditory Processing Disorders – APD) u dzieci i doros³ych rozpoczêto w pocz¹tkach lat 50. Po okresie zmniejszonego zainteresowania w latach 70., tematykê tê podjêto ponownie, zaœ w ostatnich latach nast¹pi³ gwa³towny rozwój badañ w tym zakresie. Wiele zagadnieñ zosta³o poznanych, w tym zale¿noœci miêdzy uszkodzeniem drogi s³uchowej a wynikami badañ s³uchu
oraz zasady wyboru zestawu testów audiometrycznych. Opracowano i wystandaryzowano wiele metod, rozpoczêto tak¿e prace nad wspomaganym
komputerowo postêpowaniem leczniczym. Nowe spojrzenie na podstawowe aspekty zaburzeñ procesów przetwarzania s³uchowego mo¿liwe jest dziêki
zastosowaniu zaawansowanych technologii badañ elektrofizjologicznych i
obrazowych. Niemniej jednak aktualne pozostaj¹ podstawowe pytania dotycz¹ce szeroko akceptowanej definicji APD, przyjêtej powszechnie baterii
testów do diagnozowania tej choroby oraz ustaleñ, jak postêpowaæ z osobami z t¹ chorob¹. Opracowanie podsumowuje rozwój badañ, które doprowadzi³y do zrozumienia istoty zaburzeñ procesów przetwarzania s³uchowego oraz wskazuje g³ówne kierunki dalszych prac.
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Assessment of Auditory Processing Disorders (APD) in children and adults
began in the early 1950’s. After a period of inactivity interest in APD’s was
revived in the 1970’s and has accelerated in recent years. There is much that
is understood about APD’s including relationships that exist between lesions of the auditory nervous system and test battery results, and basic constructs related to test battery approaches. Several tests have been developed and standardized, and early work is being done on computer-assisted
remediation. New insights into fundamental aspects of APD’s are emerging
from high technology electrophysiologic and imaging techniques. Nevertheless, there are basic questions to be addressed, including a broadly accepted definition of APD, an agreed test battery for the diagnosis of APD,
and consensus on management of persons with APD. This overview summarizes advances that have led to our present understanding of Auditory
Processing Disorders and point directions for future investigations.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(1), 7-14
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Wprowadzenie
Od wielu lat klinicyœci byli œwiadomi, ¿e zdolnoœæ
niektórych osób do zrozumienia informacji s³uchowej
mo¿e byæ niewspó³miernie ma³a w stosunku do ich audiometrycznych progów s³uchu. Co wiêcej, niektóre osoby z prawid³owym s³uchem maj¹ trudnoœci z rozumieniem mowy w niekorzystnym œrodowisku akustycznym.
Osoby te mog¹ mieæ problemy w sytuacji, gdy kilkoro ludzi mówi jednoczeœnie, w pomieszczeniu z pog³osem lub
gdy wystêpuje inne znaczne t³o akustyczne. Zaburzenia
mog¹ dotyczyæ zdolnoœci fonologicznych, objêtoœci i sekwencji pamiêci s³uchowej, dyskryminacji czasowej, rozumienia mowy w ha³aœliwym otoczeniu, itd. Równie¿
niektóre osoby z chorobami przewlek³ymi, napadami padaczkowymi lub uszkodzeniami obejmuj¹cymi oœrodko-

wy uk³ad nerwowy mog¹ mieæ problemy ze zrozumieniem
informacji odbieranych drog¹ s³uchow¹ nawet, je¿eli nie
wykazuj¹ zaburzeñ s³uchu. Wszystkie wymienione nieprawid³owoœci mog¹ byæ kwalifikowane jako zaburzenia
procesów przetwarzania s³uchowego (tab. I). W pracy zaburzenia procesów przetwarzania s³uchowego zdefiniowano jako niedobór w procesach przetwarzania informacji na drodze s³uchowej. Schorzenie to mo¿e przejawiaæ
Tabela I. Objawy kliniczne zaburzeñ procesów przetwarzania s³uchowego
Zaburzenia przetwarzania bodŸców s³uchowych objawiaj¹ siê niezdolnoœci¹ do:
rozumienia mowy, nawet przy normalnym progu s³uchu
rozumienia mowy w s³abych warunkach akustycznych (np. ha³aœliwym otoczeniu)
rozumienia mowy zniekszta³conej lub niewyraŸnej
uczenia siê w oparciu o bodŸce s³uchowe
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siê pod postaci¹ trudnoœci w s³yszeniu, rozumieniu mowy,
rozwoju jêzyka i uczeniu siê. Problemy te mog¹ nasilaæ
siê w niekorzystnym akustycznie œrodowisku [1].
Postêpy w badaniach nad zaburzeniami procesów
przetwarzania s³uchowego – wczesne lata
Podstawy rozpoznawania zaburzeñ oœrodkowych s³uchu zosta³y dobrze rozwiniête koñcu lat 50., co znalaz³o
wyraz w opracowaniu „Procesy oœrodkowe s³yszenia” autorów Bocca i Calaero [2]. Ich klasyczna praca, podsumowana równie¿ przez Calaero i Antonelli [3] sta³a siê
podstaw¹ nastêpowego rozwoju oœrodkowych badañ s³uchu i jest wiarygodnym Ÿród³em wiedzy nawet dzisiaj.
Celem pierwszych badañ by³ opis po³¹czeñ „miêdzy j¹drami œlimakowymi a skroniowym p³atem kory mózgowej” [3]. Do koñca lat 60. jasnym siê sta³o, ¿e progi s³uchu dla tonów czystych nie pozwalaj¹ na identyfikacjê
uszkodzeñ oœrodkowych s³uchu. Nie pozwala na to równie¿ badanie audiometrii mowy niezniekszta³conej.
Uszkodzenia oœrodkowe mog¹ byæ rozpoznawane jedynie na podstawie technik, w których wykorzystywane s¹
testy mowy zdegradowanej lub konkuruj¹cej lub te¿ specjalne testy audiometrii tonalnej. Diagnostyka uszkodzeñ
oœrodkowych s³uchu opiera siê o testy s³owne mowy
„uczulonej”, w których bodŸce s³owne zosta³y w jakiœ
sposób zniekszta³cone tak, aby zredukowaæ zrozumia³oœæ
przekazu. Testy, w których stosowano sygna³y inne, ni¿
mowa, obejmowa³y ocenê ró¿nic przyrostów natê¿eñ,
zdolnoœci lateralizacji i lokalizacji oraz czasowego rozró¿niana sygna³ów podawanych obuusznie. Testy mowy
uczulonej zawieraj¹ badania mowy filtrowanej, mowy

przerywanej, mowy skompresowanej w czasie, test obuusznego ³¹czenia sygna³u mowy filtrowanej z zastosowaniem filtrów dolno- i górno- pasmowych w³¹czanych
zamiennie lub narastaj¹co – malej¹co [4], a tak¿e testy
dwudzielne zgodno-samog³oskowe oraz spondeje [5].
Podstawow¹ zalet¹ testów mowy uczulonej jest za³o¿enie, ¿e osoba z prawid³owym s³uchem i bez zaburzeñ
oœrodkowej czêœci drogi s³uchowej mo¿e zrozumieæ mowê
zniekszta³con¹. Jednak¿e, gdy wystêpuj¹ zaburzenia
oœrodkowe s³uchu zrozumia³oœæ jest gorsza. Poniewa¿ na
zrozumia³oœæ mowy zniekszta³conej wp³ywaj¹ negatywnie zarówno przyczyny oœrodkowe, jak i obwodowe, nale¿y przed interpretowaniem wyników oœrodkowych badañ s³uchu oceniæ progi s³uchu. Testy mowy uczulonej,
opracowane po raz pierwszy przez Teatiniego [6] maj¹
bardzo istotne znaczenie i stanowi¹ podstawê opracowania wszystkich s³ownych testów behawioralnych dla oceny
oœrodków s³uchu.
Pozosta³e za³o¿enia testów oœrodkowych rozpracowane zosta³y do koñca lat 60. Opiera³y siê one na obserwacjach, ¿e droga s³uchowa jest zorganizowana w ten
sposób, ¿e ucho stymulowane reprezentowane jest przede
wszystkim w pó³kuli kontralateralnej, informacje jêzykowe reprezentowane s¹ g³ównie w pó³kuli lewej oraz ¿e
przep³yw informacji s³uchowych miêdzy pó³kulami nastêpuje poprzez cia³o modzelowate (ryc. 1). Wykazano równie¿, ¿e s³uchacze s¹ w stanie identyfikowaæ niewielkie
ró¿nice lokalizacji przestrzennej sygna³u, rozró¿niaæ niewielkie ró¿nice w czêstotliwoœci i synchronizacji, rozdzieliæ sygna³ podawany jednoczeœnie do obu uszu oraz po³¹czyæ informacjê s³own¹ przekazywan¹ do obu uszu po przefiltrowaniu lub w sposób przerywany i niezrozumia³y dla
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Ryc. 1. Oœrodki korowe s³uchu w relacji do cia³a modzelowatego, przez które nastêpuje przep³yw informacji miêdzy pó³kulami s³uchowymi
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ka¿dego ucha oddzielnie, lecz zrozumia³¹ obuusznie.
Ostatecznie, „zasada zauwa¿alnoœci” opisana przez Jergera [7] stwierdza, ¿e manifestacja kliniczna uszkodzeñ
oœrodkowych s³uchu roœnie w miarê przesuwania siê miejsca uszkodzenia z obwodowych do oœrodkowych odcinków drogi s³uchowej.
Postêpy w badaniach nad zaburzeniami procesów
przetwarzania s³uchowego: podejœcie
psycho-edukacyjno-jêzykowe
Podejœcie do zaburzeñ procesów przetwarzania s³uchowego od strony problemów nauki jêzyka jest pojêciowo ró¿ne od podejœcia medyczno-diagnostycznego.
Podstawy aktualnego rozumienia tych zaburzeñ da³y badania prowadzone wiele lat temu, dotycz¹ce uwagi/koncentracji, czytania i rozwoju jêzyka. Na przyk³ad Samuel
Orton [8] opisa³ dzieci z „g³uchot¹ na s³owa oraz przyzwyczajeniem niezwracania uwagi na bodŸce s³uchowe”.
Autor zauwa¿y³, ¿e ta postaæ choroby (rozwojowa „g³uchota na s³owa”) „jest powodem braku prawid³owego
rozwoju mowy u ma³ych dzieci”. W roku 1947 Alfred
Strauss napisa³, ¿e „zaburzenia odbiorcze u dzieci z uszkodzeniami mózgu .... mog¹ dotyczyæ obszarów mowy,
dotyku oraz s³uchu”. Myklebust [9] opisywa³ dzieci, które
przy niedoborze otrzymywanych bodŸców s³uchowych
wykazywa³y zwrotnie deficyty s³ów i zwrotów. W koñcu, w 1962r., dr Jon Eisenson, podczas konferencji dotycz¹cej afazji dzieciêcej, przedstawi³ przypadek dzieci „które wykazywa³y rozwojowe ró¿nice percepcyjne mimo braku uszkodzeñ s³uchu w badaniu audiometrycznym...”.
Prace tych autorów da³y podstawê do nastêpnych badañ
i prac klinicznych, oceniaj¹cych problemy edukacyjne
u dzieci i doros³ych z zaburzeniami procesów przetwarzania s³uchowego. Aktualnie najwa¿niejszym celem nie
jest lokalizacja miejsca uszkodzenia, lecz okreœlenie „czynnoœciowych zaburzeñ porozumiewania siê” [10].
Postêpy w badaniach nad zaburzeniami procesów
przetwarzania s³uchowego w latach 90.
W latach 90. obserwowano istotny wzrost zainteresowania zaburzeniami procesów przetwarzania s³uchowego wœród audiologów, lekarzy innych specjalnoœci oraz
spo³eczeñstwa. By³o to wynikiem szerokich badañ nad
tym schorzeniem w poprzedzaj¹cych latach, konferencji,
wzrostu komunikacji przez Internet oraz komercjalizacji
programów medycznych. Jedynym negatywnym czynnikiem by³ brak konsensusu dotycz¹cego precyzyjnego
okreœlenia znaczenia pojêcia APD oraz wskazania, czym
choroba ta ró¿ni siê od innych zaburzeñ w zakresie rozumienia mowy i uczenia siê. Z tego powodu powo³ano
zespó³ ekspertów w ramach American Speech, Language and Hearing Association (ASHA), które mia³o za
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Tabela II. Zjawiska behawioralne, za które odpowiedzialne s¹ oœrodkowe procesy
przetwarzania s³uchowego
Lokalizacja i lateralizacja dŸwiêku
Dyskryminacja (rozró¿nianie) s³uchowa
Rozpoznawanie cech wzorów s³uchowych
Czasowe aspekty s³yszenia, w tym:
• rozró¿nianie czasowe
• maskowanie czasowe
• integracja czasowa
• porz¹dkowanie w czasie
Zdolnoœæ rozpoznawania konkuruj¹cych sygna³ów akustycznych
Zdolnoœæ rozpoznawania sygna³u akustycznego zdegradowanego

zadanie oceniæ istotê oœrodkowych zaburzeñ procesów
przetwarzania s³uchowego oraz opracowaæ dokument
w formie konsensusu na ten temat. Zespó³ obejmowa³
naukowców zajmuj¹cych siê mow¹, patologi¹ jêzyka mówionego oraz audiologów. Definicja oœrodkowych zaburzeñ procesów przetwarzania s³uchowego (Central Auditory Processing Disorders – CAPD), opracowana przez
grupê ekspertów, oparta jest na za³o¿eniu, ¿e oœrodkowe
procesy s³uchowe obejmuj¹ mechanizmy i procesy w narz¹dzie s³uchu odpowiedzialne za przedstawione w tabeli II zjawiska behawioralne.
Definicja CAPD zaproponowana przez zespó³ ekspertów mówi, ¿e jest to „zauwa¿alne zaburzenie w jednej
lub wiêcej grupach mechanizmów i procesów zwi¹zanych
z ró¿norodnymi zachowaniami s³uchowymi” [11]. Takie
okreœlenie oœrodkowych zaburzeñ procesów przetwarzania s³uchowego sprawia, ¿e jest to definicja w³¹czaj¹ca,
uwzglêdniaj¹ca udzia³ czynników nerwowo-poznawczych, zale¿nych od uwagi oraz bodŸców s³uchowych.
Definicja ta stosuje siê zarówno do sygna³ów s³ownych,
jak i niewerbalnych. Zestaw testów przydatnych w rozpoznawaniu CAPD przedstawia tabela III.
Tabela III. Testy diagnostyczne przydatne w rozpoznawaniu oœrodkowych zaburzeñ
procesów przetwarzania s³uchowego
Testy oceniaj¹ce zaburzenia procesów czasowych s³uchu
Jednouszne testy mowy uczulonej oceniaj¹ce funkcjê s³yszenia i uszkodzenia
oœrodkowe
• mowa filtrowana
• s³yszenie w ha³asie
• mowa skompresowana
Zgodno-samog³oskowe dwudzielne* testy oceny dominacji pó³kuli mózgu i
uszkodzeñ oœrodkowych
Testy elektrofizjologiczne oceniaj¹ce czynnoœæ oœrodkowej czêœci narz¹du s³uchu
oraz uwagi
* Dwudzielnoœæ – oznacza podawanie ró¿nych sygna³ów dŸwiêkowych jednoczeœnie do obu
uszu; zgodno-samog³oskowe np. ba - ka

Z przyjêtej przez zespó³ ekspertów definicji CAPD
wynika koniecznoœæ stosowania szeregu badañ, które
pozwalaj¹ na ocenê procesów i mechanizmów uznawanych za odpowiedzialne za niektóre zjawiska zachowañ
s³uchowych. Badania zalecane przez zespó³ ekspertów
obejmuj¹:
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• Wywiad
• Obserwacjê zachowañ w odpowiedzi na bodŸce s³uchowe
• Badania audiologiczne
- audiometriê tonaln¹, audiometriê mowy, impedancyjn¹
- testy oceny procesów czasowych
- testy oceny lokalizacji i lateralizacji
- rozumienie jednouszne mowy o niskiej redundancji
- rozumienie bodŸców rozdzielonych obuusznie
- interakcjê s³yszenia obuusznego
• Mierniki patologii mowy-jêzyka
Zespó³ ekspertów stwierdzi³, ¿e badania wywo³anych
potencja³ów œrednio- i póŸnolatencyjnych oraz fali P-300
s¹ ci¹gle w fazie rozwijania, lecz mog¹ byæ stosowane
w ocenie CAPD.
Znaczenie ustaleñ zespo³u ekspertów ASHA polega
na tym, ¿e jest to pierwszy dokument wydany przez opiniotwórcz¹ organizacjê, który dostarcza uzgodnion¹ definicjê oœrodkowych zaburzeñ procesów przetwarzania
s³uchowego oraz schemat postêpowania przy wyborze
zestawu testów diagnostycznych. Materia³y z drugiej
konferencji dotycz¹cej konsensusu zosta³y opublikowane przez Jergera i Musieka [1]. G³ównym wynikiem tej
konferencji by³o zachêcenie do stosowania baterii testów,
dziêki którym zminimalizowano wp³yw czynników pozas³uchowych na wynik badania. Na konferencji po³o¿ono nacisk na okreœlenie baterii testów, które s¹ „swoiste dla narz¹du s³uchu”. Podczas, gdy rekomendacje
okreœlone na konferencji by³y kontrowersyjne [12] uda³o
siê jednak osi¹gn¹æ ten cel.

6. mog¹ mieæ trudnoœci ze zdolnoœci¹ do lokalizacji
dŸwiêku. Trudnoœci te mog¹ polegaæ na niemo¿noœci okreœlenia odleg³oœci Ÿród³a dŸwiêku oraz rozró¿nienia dŸwiêków ³agodnych i g³oœnych. Z doniesieñ wynika, ¿e dzieci te przy nara¿eniu na g³oœny
ha³as s¹ czêsto przestraszone i zdenerwowane, zakrywaj¹ uszy rêkami, aby zmniejszyæ jego odbiór,
7. mimo uwa¿nego s³uchania mog¹ mieæ trudnoœci
z rozumieniem d³ugich czy skomplikowanych poleceñ i instrukcji s³ownych,
8. czêsto prosz¹ o powtórzenie informacji,
9. czêsto nie s¹ w stanie zapamiêtaæ informacji przekazanej s³ownie, zarówno przez krótki, jak i d³ugi
czas (pamiêæ œwie¿a i trwa³a). Mog¹ mieæ trudnoœci
z liczeniem i recytowaniem alfabetu, z zapamiêtaniem dni tygodnia i miesiêcy roku, adresów oraz
numerów telefonów,
10.mog¹ wolno reagowaæ na informacje s³uchowe, tak
jakby potrzebowa³y wiêcej czasu na przyswojenie
i przetworzenie us³yszanej informacji.
Wiele z tych dzieci ma problemy z czytaniem, s³abiej
literuje i gorzej pisze rêcznie. Mog¹ one mieæ zaburzenia
artykulacji oraz problemy jêzykowe. W klasie mog¹ ujawniaæ frustracje wynikaj¹ce z deficytów odbiorczych lub
mog¹ byæ nieœmia³e czy pozostawaæ na uboczu z powodu niskiej samooceny wynikaj¹cej z licznych niepowodzeñ. Te przyk³ady nie wyczerpuj¹ wszystkich zachowañ
zwi¹zanych z APD. Nie ka¿de dziecko z zaburzeniami
procesów przetwarzania s³uchowego ujawnia wszystkie
wymienione zachowania. Liczba problemów doœwiadczanych przez dziecko wynika z nasilenia niezdolnoœci do
uczenia siê ze s³uchu.

Postêpy w badaniach nad zaburzeniami procesów
przetwarzania s³uchowego: badania u dzieci
Dla dzieci z zaburzeniami procesów przetwarzania s³uchowego charakterystyczne s¹ nastêpuj¹ce obserwacje:
1. w wiêkszoœci s¹ p³ci mêskiej,
2. maj¹ prawid³owe progi s³uchu w badaniu audiometrii tonalnej,
3. ich odpowiedŸ na bodziec s³uchowy jest niesta³a.
Czêsto odpowiadaj¹ w sposób w³aœciwy, lecz innym
razem wydaje siê, ¿e nie s¹ w stanie wype³niaæ poleceñ s³ownych,
4. maj¹ krótki okres zdolnoœci do utrzymania uwagi
i ³atwo siê mêcz¹ w przypadku czynnoœci wymagaj¹cych d³ugotrwa³ej lub z³o¿onej aktywnoœci podczas s³uchowego uczenia siê,
5. s¹ rozpraszane przez bodŸce s³uchowe. Dzieci te czêsto wzbudzaj¹ wspó³czucie, nie potrafi¹ bowiem zablokowaæ dostêpu niechcianych bodŸców, odpowiadaj¹ natychmiast i ca³kowicie na wszystkie bodŸce,
które widz¹, czuj¹ lub s³ysz¹, niezale¿nie od niewielkiego ich znaczenia,

Obwodowe uszkodzenie s³uchu

Przed podjêciem próby zdiagnozowania APD
u dziecka, konieczne jest wykluczenie obwodowego
uszkodzenia s³uchu typu przewodzeniowego lub nerwowo-czuciowego. Obecnoœæ obwodowych uszkodzeñ s³uchu powoduje, ¿e trudno jest ustaliæ, czy deficyt w procesach przetwarzania s³uchowego wynika z przyczyn obwodowych czy oœrodkowych. Dlatego te¿ zestaw badañ
wykonywanych na wstêpie powinien obejmowaæ audiometriê tonaln¹ dla czêstotliwoœci w zakresie
250-8000 Hz, mierzonych w interwa³ach oktawowych
oraz tympanometriê. Badania powinny byæ przeprowadzane w cichym pomieszczeniu, spe³niaj¹cym kryteria dopuszczalnych poziomów ha³asu t³a.
Procedury badañ

Po wykluczeniu u dziecka obwodowego uszkodzenia s³uchu, gdy jego zachowanie wskazuje na mo¿liwoœæ
wystêpowania APD, nale¿y przeprowadziæ szczegó³ow¹
ocenê procesów przetwarzania s³uchowego. Testy, które
mog¹ byæ przydatne do oceny tych procesów obejmuj¹:
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- przetwarzanie czasowe – porz¹dkowanie, dyskryminacjê, rozdzielczoœæ (wykrywanie przerw) i integracjê,
- lokalizacjê i lateralizacjê,
- jednouszny odbiór mowy o niskiej redundancji (mowa
skompresowana, filtrowana, przerywana, rozumienie
mowy w ha³asie),
- bodŸce mowy zgodno-samog³oskowej dwudzielnej,
które mog¹ zawieraæ niedorzeczne sylaby, cyfry, s³owa lub zdania.
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pie osób z APD z podejrzeniem neuropatii nerwu s³uchowego [16]. Grupa tych chorych ma prawid³owe
OAEs, brak zapisu s³uchowych potencja³ów wywo³anych
z pnia mózgu (Auditory Brainstem Response – ABR),
niewielkie podwy¿szenie progów s³uchu dla tonów czystych i, co najwa¿niejsze, niezwykle ma³e zdolnoœci rozpoznawania s³ów. Poprzednio u osób takich stawiano
nieprawid³owe rozpoznanie, co opóŸnia³o odpowiedni¹
rehabilitacjê. St¹d, z wielu powodów rozwój i kliniczne
zastosowanie OAE stanowi jedno z najwa¿niejszych osi¹gniêæ w diagnostyce audiologicznej, porównywane
Postêpy w diagnostyce zaburzeñ procesów
z wprowadzeniem tympanometrii i oceny odruchów
przetwarzania s³uchowego: testy obiektywne
strzemi¹czkowych w latach 70. oraz potencja³ów wywoW ostatnich czasach roœnie zainteresowanie opraco- ³anych z pnia mózgu w latach 80.
waniem „obiektywnych” parametrów, które pozwol¹ na
eliminowanie problemów wynikaj¹cych z zaburzeñ po- Techniki elektrofizjologiczne i obrazowe
Wzrasta zainteresowanie zastosowaniem pomiarów
zas³uchowych dotycz¹cych utrzymania uwagi, procesów
poznawczych i zdolnoœci jêzykowych. Testy te znajduj¹ elektrofizjologicznych w ocenie czêœci oœrodkowej nasiê na ró¿nym etapie opracowania, lecz nale¿y o nich rz¹du s³uchu. Dla tych celów wykonuje siê badania kilku
wspomnieæ. Obejmuj¹ one: emisje otoakustyczne, tech- rodzajów s³uchowych potencja³ów wywo³anych. Obejniki elektrofizjologiczne i obrazowe, w tym s³uchowe muj¹ one, miêdzy innymi, potencja³y wywo³ane z pnia
potencja³y wywo³ane z pnia mózgu, potencja³y œrednio- mózgu (ABR), potencja³y o œredniolatencyjne (Middle
Latency Responses – MLR), mapowanie mózgu, falê Pi póŸnolatencyjne, falê P-300 oraz falê niezgodnoœci.
300 oraz falê niezgodnoœci (Mismatch Negativity –
Emisje otoakustyczne
MMN). Mimo, i¿ s¹ to odpowiedzi fizjologiczne, jedEmisje otoakustyczne ( Otoacoustic Emissions – nak nie s¹ one obiektywnym miernikiem i nie s¹ wolne
OAE’s), czasami zwane „echem œlimaka” s¹ dŸwiêkami od wp³ywu pacjenta na przebieg pomiaru. Wyniki badañ
pochodz¹cymi z prawid³owo funkcjonuj¹cego œlimaka, elektrofizjologicznych, jak wiele lat temu zauwa¿y³ Dobie
których poziom mo¿na mierzyæ w przewodzie s³ucho- [17], s¹ subiektywne z tej przyczyny, ¿e musz¹ byæ interwym zewnêtrznym. Emisje spontaniczne (Spontaneous pretowane przez badaj¹cego. Co wiêcej, pacjent musi
Otoacoustic Emissions – SOAE’s) s¹ to sygna³y tonalne wspó³pracowaæ przy wykonywaniu badania. Wczesne poo niskich poziomach, mierzone w uchu zewnêtrznym przy tencja³y z pnia mózgu mog¹ byæ uzyskane mimo zastosobraku jakiegokolwiek zewnêtrznego bodŸca stymuluj¹- wania leków. Niestety, na potencja³y œredniolatencyjne
cego [13]. Otoemisje wywo³ane trzaskiem (Transient i korowe maj¹ wp³yw sen i utrzymanie uwagi badanego,
Evoked Otoacoustic Emissions – TEOAE) s¹ mierzone st¹d sedacja mo¿e wp³yn¹æ na ich wyniki i interpretacjê.
w przewodzie s³uchowym w odpowiedzi na bodziec, jakim jest pojedynczy szerokopasmowy sygna³. W bada- S³uchowe potencja³y wywo³ane z pnia mózgu
S¹ one najlepiej poznane z potencja³ów wywo³anych,
niu wykorzystano procedury komputerowego uœredniastanowi¹
seriê odpowiedzi neurologicznych obrazuj¹cych
nia, podobne do stosowanych w klinicznych badaniach
kolejno
czynnoœæ
– nerwu s³uchowego oraz w³ókien i j¹elektrofizjologicznych [14]. Otoemisje produktów znieder
nerwowych,
wstêpuj¹co
na kolejnych piêtrach drogi
kszta³ceñ nieliniowych (Distortion Product Otoacoustic
s³uchowej
[18].
Te
z³o¿one
potencja³y
czynnoœciowe poEmissions – DPOAE) s¹ wytwarzane w uchu w odpojawiaj¹
siê
w
odpowiedzi
na
szybkonarastaj¹cy
bodziec
wiedzi na dwa jednoczesne, lecz ró¿ni¹ce siê czêstotlii
s¹
rejestrowane
w
pierwszych
10
ms
po
jego
zadzia³awoœci¹, tony czyste. Wszystkie emisje otoakustyczne zale¿¹ od prawid³owej czynnoœci komórek s³uchowych ze- niu. Poniewa¿ ABR odzwierciedla mostowo-miêdzymózgowe przewodzenie we w³óknach nerwowych, s¹ one
wnêtrznych i nie s¹ rejestrowane, gdy próg s³uchu jest
miar¹ oœrodkowych procesów s³uchowych na poziomie
wy¿szy od 30 dB HL. Pierwsze doniesienie na temat
pnia mózgu. We wczesnych badaniach opisywano nieemisji otoakustycznych opublikowa³ Kemp [15].
prawid³owoœci w badaniu ABR u dzieci z zaburzeniami
Zidentyfikowanie OAEs pozwoli³o na ocenê czyn- procesów przetwarzania s³uchowego oraz nauki jêzyka
noœci œlimaka w sposób nieinwazyjny. Technika ta zy- [18]. Stein i Kraus [19] opisywali ró¿ne przypadki, obejska³a popularnoœæ jako metoda przydatna do wykrywa- muj¹ce nieprawid³owoœci w badaniu ABR u osób z roznia uszkodzeñ s³uchu w ró¿nych populacjach pacjentów. poznanym wodog³owiem, autyzmem i zespo³em Downa.
Bêd¹c wiêcej ni¿ testem do oceny s³yszenia, stanowi uni- Lynn i wsp. [20] opisali nieprawid³owoœci w badaniu
kalny sposób badania czynnoœci œlimaka w szerokim za- ABR u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi o lokalikresie patologii ucha; szczególnie przydatna jest w gru- zacji oliwkowo-mostowo-mó¿d¿kowej, zaœ Keith
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i Jacobson [21] stwierdzili, ¿e zaburzenia w ABR czêsto wystêpuj¹ u osób ze stwardnieniem rozsianym. Od
czasu przeprowadzenia tych wczesnych badañ powsta³a
obszerna literatura dokumentuj¹ca wagê i przydatnoœæ
badañ ABR w ró¿nych grupach chorych.
S³uchowe potencja³y wywo³ane œredniolatencyjnie

Sk³adowe œredniolatencyjne s³uchowych potencja³ów
wywo³anych (MLR) pojawiaj¹ siê w czasie pierwszych
100 ms po prezentacji adekwatnego bodŸca s³uchowego
[22]. Nie jest znane swoiste miejsce generowania odpowiedzi, lecz uwa¿a siê, ¿e jest ono zwi¹zane z rozlan¹
odpowiedzi¹ kory s³uchowej [23]. Na odpowiedŸ w istotny sposób wp³ywaj¹ stosowane filtry czêstotliwoœciowe
oraz wiek badanego. Morfologia zapisu MLR jest ró¿na
u dzieci i doros³ych; wykonanie tego badania u dzieci
wymaga zastosowania ni¿szego filtra górno-przepustowego, na przyk³ad 10 Hz, w porównaniu ze stosowanymi u doros³ych, u których odpowiedzi mog¹ byæ uzyskiwane przy u¿yciu filtra górno-przepustowego 30 Hz.
Kraus i wsp. [24] wykazali, ¿e wykrywalnoœæ MLR istotnie wzrasta wraz z wiekiem. Wykrywalnoœæ komponentu Na potencja³ów MLR zwiêksza siê z 75% do 90%,
gdy wiek wzrasta od zera do 20 lat, podczas gdy wykrywalnoœæ komponentu Pa w tym samym przedziale wiekowym wzrasta z 40 do 90%.
Jerger i wsp. [25] opublikowali opis przypadku 11-letniego ch³opca z typowym wywiadem dla oœrodkowych
zaburzeñ procesów przetwarzania s³uchowego. Zapis
MLR u tego dziecka by³ nieprawid³owy z brakiem powtarzalnego wzoru zapisu z obu uszu. Jednak¿e póŸne
odpowiedzi korowe rejestrowane ze szczytu czaszki wykazywa³y powtarzalne fale N1 i P2 w odpowiedzi na tony
o czêstotliwoœci 500 Hz. Fifer i Sierra [26] stwierdzili
zale¿noœci miêdzy testem S³ów Spondejowych Staggereda (SSW) i badaniem MLR u 7-letniego ch³opca z zaburz eniami procesów przetwarzania s³uchowego.
U dziecka tego nieprawid³owe by³y zarówno SSW, jak
i MLR. Istotn¹ trudnoœci¹ w interpretowaniu wyników
MLR u dzieci z zaburzeniami procesów przetwarzania
s³uchowego jest problem wykrywalnoœci odpowiedzi, sygnalizowany przez Kraus’a i wsp. [27]. Jerger i wsp. [25],
Ozdamar i Kraus [28] oraz Fifer i Sierra [26] zasugerowali, ¿e badania MLR s¹ potencjalnie u¿yteczne w wykrywaniu i zrozumieniu oœrodkowych zaburzeñ procesów przetwarzania s³uchowego. Nie wiadomo jednak
jeszcze, w jakim stopniu badanie to bêdzie u¿yteczne
w ocenie tego typu zaburzeñ.
Fala P-300

Fala P-300 jest potencja³em wywo³anym wydarzeniem poznawczym. Pozwala na ocenê uwagi badanego
oraz przetwarzania informacji s³uchowej. Fala P-300
powstaje, gdy wœród serii bodŸców standardowych rozpoznany zostanie bodziec wyró¿niony („target”). BodŸ-

ce wyró¿nione zajmuj¹ oko³o 20% czasu badania. Na
zapis fali P-300 wp³ywaj¹ istotnie umiejêtnoœci utrzymania uwagi badanego, jego nastawienia na szybkie reagowanie, reaktywnoœæ i stan psychiczny [29]. Odpowiedzi o ma³ej lub opóŸnionej amplitudzie oznaczaj¹
nieprawid³owoœci w procesach poznawczych. Badanie
by³o stosowane u dzieci w ocenie braku koncentracji i zaburzeñ procesów przetwarzania s³uchowego. Na przyk³ad, Jirsa i Clontz [30] opisali zmniejszenie amplitudy
fali P-300 w grupie dzieci z APD.
Fala niezgodnoœci

Fala niezgodnoœci (MMN) jest endogennym potencja³em wywo³anym zwi¹zanym z procesami neurofizjologicznymi powstaj¹cymi podczas obserwacji ró¿nic
w bodŸcach akustycznych. Pomimo, i¿ zarówno fala
P-300, jak i MMN s¹ wywo³ywane w oparciu o podobny
schemat bodŸców losowych, MMN nie wymagaj¹ od badanego uwa¿nego rozró¿niania lub zwracania uwagi na
obecnoœæ sygna³u wystêpuj¹cego rzadziej. Dlatego te¿,
do wywo³ania odpowiedzi MMN nie jest wymagana
koncentracja lub odpowiednia reakcja badanego. Pocz¹tkowo uwa¿ano, ¿e badanie to bêdzie stanowi³o obiecuj¹ce narzêdzie oceny zaburzeñ procesów przetwarzania s³uchowego u dzieci; Kraus i wsp. [31] opisywali MMN
jako „solidne i powtarzalne badanie u dzieci w wieku
szkolnym i doros³ych .... które mo¿e staæ siê narzêdziem
klinicznym i naukowym”. Najnowsze dane wskazuj¹, ¿e
MMN u zdrowych osób mo¿e nie byæ tak wiarygodne,
jak opisywano wczeœniej. Na przyk³ad Kurtzberg i wsp.
[32], Dalebout i Stack [33] oraz Cunningham [34] ocenili, ¿e u 25 do 35% zdrowych osób doros³ych i dzieci
brak jest zapisu MMN. Dlatego te¿, mimo, i¿ wydaje
siê, ¿e MMN jest obiecuj¹cym narzêdziem badawczym,
w niektórych grupach osób zastosowanie tej techniki
w ocenie przypadków klinicznych powinno byæ przyjmowane z ostro¿noœci¹.
Podsumowuj¹c, w ostatnich dwóch dekadach nast¹pi³ istotny postêp dotycz¹cy pomiarów ektrofizjologicznych w ocenie APD. Pomimo pewnych problemów z zastosowaniem testów oraz interpretacj¹ odpowiedzi elektrofizjologicznych, pozwoli³y one na pe³niejsze rozumienie zaburzeñ procesów przetwarzania s³uchowego. Przy
lepszym zrozumieniu istoty tych badañ mog¹ one dostarczyæ bezcennych informacji uzupe³niaj¹cych wyniki
testów behawioralnych.
Postêpy w zaburzeniach procesów przetwarzania
s³uchowego: wskazania do leczenia
W niniejszym opracowaniu najwiêkszy nacisk po³o¿ony zosta³ na diagnostykê zaburzeñ procesów przetwarzania s³uchowego. Jednak¿e badania s³uchu maj¹ ma³e
znaczenie, je¿eli nie ma opracowanego planu leczenia.
G³êboka dyskusja nad leczeniem przekracza jednak¿e
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mo¿liwoœci tego opracowania. Wystarczy stwierdziæ, ¿e
istnieje wiele strategii wspierania dzieci i doros³ych z zaburzeniami APD. W leczeniu centralnych zaburzeñ
przetwarzania (CAPD) zwykle stosowane s¹ dwa terminy: leczenie oraz postêpowanie. Pod nazw¹ „leczenie”
rozumiane jest rzeczywiste ingerowanie w czynnoœæ czêœci
s³uchowej oœrodkowego uk³adu nerwowego, natomiast
„postêpowanie” obejmuje modyfikacjê zachowañ, postêpowania lub œrodowiska technikami wyrównawczymi lub
poznawczymi. Poni¿ej podano krótkie omówienie strategii postêpowania i leczenia zaburzeñ procesów przetwarzania s³uchowego [35] (tab. IV).
Tabela IV. Metody postêpowania w zaburzeniach procesów przetwarzania
s³uchowego
Interwencja medyczna
Trening odbiorczy
Trening wyrównawczy (kompensacyjny)
Usprawnienie technik poznawczych
Dostosowanie œrodowiska (fizycznego i psychologicznego)

Interwencja medyczna polega na zastosowaniu leków lub zabiegów chirurgicznych. Przyk³adem tej strategii w leczeniu zespo³u nadpobudliwoœci psychoruchowej ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder –
ADHA) jest przepisywanie leków pobudzaj¹cych.
Trening odbiorczy jest zwi¹zany g³ównie z czasowymi aspektami s³yszenia. Opracowano gry komputerowe,
które „trenuj¹„ lub modyfikuj¹ zaburzenia czasowej koncentracji u dzieci. Merzenich i wsp. [36] stwierdzi³, ¿e
trening powoduje widoczn¹ poprawê rozpoznawania
szybkiej mowy i bodŸców bezs³ownych, a tak¿e poprawia zdolnoœci rozró¿niania mowy i rozumienia jêzyka.
Techniki wyrównawcze (kompensacyjne) stosowane
s¹ dla wzmocnienia reakcji odbiorczych i nauczenia specjalnych umiejêtnoœci akademickich. Jest wiele mo¿liwoœci poprawy umiejêtnoœci s³uchowych, które pomagaj¹
dzieciom z oœrodkowymi zaburzeniami procesów przetwarzania s³uchowego w ich ¿yciu szkolnym, spo³ecznym i emocjonalnym. W tabeli V podano krótki opis
ró¿nych zdolnoœci s³uchowych, na które mog¹ wp³ywaæ
techniki kompensacyjne.
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rozumienia przekazu i rozwijania umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów. Terapia poznawcza mo¿e dotyczyæ
treningu jêzykowego (lingwistycznego lub metalingwistycznego), rozwoju s³ownictwa, rozwijania zdolnoœci
organizacyjnych. Oparte s¹ one o uczenie dzieci:
• jak wykonywaæ polecenia,
• jak wykorzystywaæ pisemne notatki,
• strategii samomonitorowania,
• rozpoznania w³asnej wiedzy,
• uczenia siê s³uchania i uogólniania,
• zadawania istotnych pytañ,
• umiejêtnoœci odpowiadania na pytania.
Podsumowuj¹c, postêp w postêpowaniu w APD osi¹gniêto dziêki zastosowaniu urz¹dzeñ wspieraj¹cych i poprawiaj¹cych s³yszenie. Roœnie liczba danych, które wskazuj¹, ¿e niektóre dzieci czerpi¹ korzyœci, gdy poprawia
siê akustyka klasy. Wykazano przydatnoœæ zindywidualizowanych urz¹dzeñ wspieraj¹cych s³yszenie dla
usprawnienia zachowañ szkolnych.

Uwagi koñcowe
W opracowaniu wypunktowano niektóre z istotnych
osi¹gniêæ w badaniach nad zaburzeniami procesów przetwarzania s³uchowego ostatnich 50-60 lat. Pomimo, i¿
g³ówny nacisk po³o¿ono na ocenê zaburzeñ procesów
przetwarzania s³uchowego u dzieci, podobne problemy
mog¹ dotyczyæ osób doros³ych, które maj¹ problemy z
rozró¿nianiem mowy, nawet, gdy nie stwierdza siê u nich
uszkodzeñ w zakresie czêœci obwodowej narz¹du s³uchu.
W obu grupach dobrze dobrane testy oceny zdolnoœci
przetwarzania s³uchowego dostarczaj¹ informacji o osobie badanej. Obejmuj¹ one: 1. poziom dojrza³oœci oœrodkowych dróg s³uchowych; ocenê prospektywn¹ danego
dziecka mog¹c¹ wykazaæ rozwój zdolnoœci przetwarzania s³uchowego, 2. neurologiczne zmiany, które mog¹
wystêpowaæ u dzieci i doros³ych ze swoistymi zaburzeniami uczenia siê, 3. efektywnoœæ leczenia w odniesieniu
do zdolnoœci przetwarzania informacji s³uchowej, 4. nieprawid³owoœci dotycz¹ce czêœci oœrodkowej narz¹du s³uchu, które mog¹ wp³ywaæ na odbiór informacji s³uchowej oraz na problemy z uczeniem siê jêzyka.
Tabela V. Zdolnoœci s³uchowe usprawniane przez techniki kompensacyjne
Odpowiadaj¹ na pytania: 1. Czy pojawia siê domiRozró¿nianie dŸwiêków mowy (dyskryminacja s³uchowa)
nacja korowa w³aœciwa dla jêzyka?, 2. Czy droga s³uchoAnaliza s³uchowa
wa jest „s³aba” czy „mocna” i czy takie czynniki, jak akuSynteza fonemów
styka sali lekcyjnej, sposób uczenia lub materia³, musz¹
Pamiêæ s³uchowa
byæ zmienione (zmodyfikowane) tak, aby podnieœæ zdolS³yszenie w ha³asie
noœci przetwarzania s³uchowego.
Przetwarzanie czasowe
W postêpowaniu z chorym wa¿ne s¹ indywidualne
Lista ta nie zawiera wszystkich mo¿liwoœci dostêp- zalecenia, konsultacje zawodowe dla osób m³odocianych
nych dla nauczyciela, rodzica czy terapeuty pracuj¹cych i doros³ych z zaburzeniami procesów przetwarzania s³uz dzieckiem z oœrodkowymi zaburzeniami procesów prze- chowego, w koñcu, testy stosowane w ocenie przetwatwarzania s³uchowego.
rzania informacji s³uchowej s¹ istotne w badaniach naTrening poznawczy obejmuje nauczanie dzieci ak- ukowych ukierunkowanych na zrozumienie z³o¿onoœci
tywnego monitorowania i samoregulacji zdolnoœci do tej choroby.
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