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Audiometria mowy w szumie u dzieci z trudnociami
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rozwojem jêzyka
Speech in noise testing of children with language-based learning disability
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NZOZ Audiofonika ¯ywiec
Oddzia³ Laryngologii Szpitala Dzieciêcego w Bielsku-Bia³ej

Wprowadzenie. Pacjenci z upoledzeniem wy¿szych czynnoci
s³uchowych, w tym z nieprawid³owym rozwojem jêzyka maj¹ trudnoci
z funkcjonowaniem w zdegradowanym akustycznie rodowisku.
U dzieci przek³adaæ siê to mo¿e na niezdolnoæ odbioru informacji
przekazywanych werbalnie w warunkach klasy, a przez to na s³absze
osi¹gniêcia edukacyjne (Language-based Learning Disability  LLD).
Cel pracy. Celem pracy by³a ocena rozumienia mowy w szumie przez
dzieci z jêzykowo uwarunkowanymi trudnociami w nauce.
Materia³ i metody. Przebadano 75 uczniów w wieku 8-16 lat
z trudnociami w nauce spowodowanymi upoledzonym rozwojem
jêzyka. Przeprowadzono badanie testami s³ownymi w ciszy oraz
w szumie, z zastosowaniem stosunku sygna³u do szumu (signal to
noise ratio  S/N) +12dB. Wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi
u 30 dzieci zdrowych, osi¹gaj¹cych dobre wyniki w nauce.
Wyniki. U 73 uczniów rozpoznano centralne zaburzenia procesów
przetwarzania s³uchowego (Central Auditory Processing Disorders 
CAPDS), a u 2 dzieci  neuropatiê s³uchow¹. U 42 pacjentów z CAPDS
obserwowano podwy¿szenie progu rozumienia mowy w szumie, a u 66
uczniów  poszerzenie krzywych artykulacyjnych po podaniu szumu.
Dzieci zdrowe nie wykazywa³y takich zmian.
Wnioski. Poszerzenie krzywej audiometrii mowy w szumie w stosunku
do testów wykonanych w ciszy u dziecka z trudnociami w nauce mo¿e
wskazywaæ na wystêpowanie centralnych zaburzeñ przetwarzania
s³uchowego.

Introduction. Patients with impaired higher hearing function, including
those with Language-based Learning Disability (LLD), find it difficult
to perform normally in the noise-polluted environment. LLD children
may experience difficulties with absorbing verbally transmitted
information in noisy classrooms, whereby their learning progress may
be considerably hindered.
Aim. Assess the ability to understand speech in noise by LLD children.
Material and methods. The subjects were 75 LLD students at the
age of 8 to 16years. Speech audiometry in silence and in noise was
used, with a + 12dB signal to noise (S/N) ratio. The results were
compared with those for healthy students without learning problems.
Results. Central auditory processing disorders (CAPDs) were
diagnosed in 73 children and auditory neuropathy was detected in
2 children. Elevated speech perception threshold in noise was recorded
in 42 of the patients, while wider articulation curves in the speech in
noise were noted in 66 of the patients. No such changes were observed
in healthy students.
Conclusions. Widening of speech audiometry curve in noise in
a Language-based Learning Disability students vs. that obtained in
silence may point to central auditory processing disorders.
Keywords: speech in noise, (Central) Auditory Processing Disorders,
(C)APDs, language based learning disability, LLD, articulation curve

S³owa kluczowe: audiometria mowy w szumie, upoledzone
przetwarzanie s³uchowe, (C)APDs, krzywa artykulacyjna, system FM
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WSTÊP

ledzenia wy¿szych czynnoci s³uchowych [1]. PaOd czasu wprowadzenia do diagnostyki testu cjenci tacy nie s¹ zdolni do prawid³owego funkS³yszê na pocz¹tku obecnego stulecia, do nasze- cjonowania w zdegradowanym akustycznie rogo orodka audiologicznego zg³asza siê coraz wiê- dowisku, w obecnoci szumu t³a oraz pomieszczecej dzieci w wieku szkolnym z podejrzeniem upo- niach z d³ugim czasem pog³osu. Przek³ada siê to
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na niezdolnoæ do prawid³owego odbioru informacji przekazywanych werbalnie w warunkach
klasy, a przez to na osi¹gniêcia edukacyjne. Uczniowie ci, mimo prawid³owych wyników badañ audiometrii tonalnej i testów elektrofizjologicznych,
sprawiaj¹ czêsto wra¿enie osób niedos³ysz¹cych
[2-5].
Niemo¿noæ prawid³owego rozumienia mowy
w zdegradowanym akustycznie rodowisku jest objawem kluczowym zarówno dla upoledzonego
centralnego przetwarzania s³uchowego (Central
auditory processing disorders  (C)APDs), jak i neuropatii s³uchowej (Auditory neuropathy  AN) [5].
(C)APDs dotyczy deficytu neuronalnego przetwarzania bodca akustycznego i nie jest zwi¹zane z ponadmodalnymi czynnikami poznawczymi,
jêzykowymi itp. Charakteryzuje siê upoledzeniem
co najmniej jednej z nastêpuj¹cych czynnoci s³uchowych: lokalizacji i lateralizacji dwiêku, rozró¿niania s³uchowego, identyfikacji wzorca akustycznego i analizy czasowej s³uchanego dwiêku. Dodatkowo pacjenci z (C)APDs maj¹ trudnoci ze s³yszeniem informacji podawanej dychotycznie i rozumieniem mowy o zmniejszonej redundancji [6].
U pod³o¿a tego schorzenia le¿¹ zaburzenia funkcjonowania neuronów drogi s³uchowej od j¹dra
limakowego do kory s³uchowej [7].
W ujêciu neurobiologicznym pod³o¿em
(C)APDs u dzieci s¹ nieskuteczny transfer informacji miêdzy pó³kulami w³óknami spoid³owymi
i nietypowa asymetria pó³kul mózgu. Bardzo rzadko (C)APDs okrela siê jednak jako schorzenie neurologiczne [8-10]. W czasowym ci¹gu zdarzeñ
dwiêkowych, jakim jest mowa, mo¿e dochodziæ
do czasowego maskowania jej jednych elementów
przez drugie. Trudnoci z rozró¿nianiem sylab spó³g³oskowo samog³oskowych (/da/, /ga/ itp.) mog¹
wynikaæ z maskuj¹cego efektu ustalonej w czasie
samog³oski na krótk¹ pocz¹tkow¹ spó³g³oskê [11].
Pod³o¿e anatomiczne neuropatii s³uchowej zosta³o lepiej zdefiniowane anatomicznie ni¿
(C)APDs. Rapin i Gravel sugeruj¹ ¿e termin AN
mo¿e byæ u¿ywany wy³¹cznie, gdy uszkodzenie ma
miejsce w zwoju spiralnym lub jego wypustkach
[12]. G³ównym kryterium diagnostycznym AN jest
nieprawid³owa synchronizacja odpowiedzi w ABR
przy prawid³owej otoemisji akustycznej [13,14].
Dla lepszego zrozumienia anatomicznego
pod³o¿a dysfunkcji zarówno AN, jak i (C)APDs,
ich behawioralne objawy podzielono na podtypy.
Proponuje siê podzia³ neuropatii s³uchowej na
4 postaci. Pierwsza to neuropatia demielinizacyjna. Wystêpuj¹ce w niej uszkodzenie komórek
Schwanna prowadzi do zwolnienia transmisji miê-
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dzy neuronami. Druga postaæ to neuropatia aksonalna. Trzecia to postaæ aksonalno-czuciowa.
W czwartej dochodzi do uszkodzenia zarówno
os³onki mielinowej, jak i aksonów [12,15]. Gdy
uszkodzenie obejmuje tak¿e pieñ mózgu nale¿y je
okrelaæ mianem orodkowego, a nie neuropati¹
[12].
Pacjentów z (C)APDs i AN charakteryzuje upoledzenie rozumienia mowy w szumie. Audiometria mowy w szumie zosta³a po raz pierwszy u¿yta do diagnostyki klinicznej przez Sinha w 1959
roku. Autor ten zaobserwowa³ deficyt rozumienia
mowy z prezentowanym symultanicznie monootycznym szumem w uchu kontralateralnym
w uszkodzeniu korowym [16]. Obserwacje te zosta³y potwierdzone póniejszymi badaniami
[17,18]. Ponadto wykazano nieprawid³owoci
w badaniach testami s³ownymi tak¿e u pacjentów
z uszkodzeniami ósmego nerwu czaszkowego, chorob¹ Ménierea, oraz guzami wewn¹trz- i zewn¹trzosiowymi [19].
Wyjanienia pod³o¿a anatomicznego uszkodzeñ zwi¹zanych z gorszym rozumieniem mowy
w szumie poszukuje siê przede wszystkim za pomoc¹ badañ elektrofizjologicznych. Cunningham
i wsp. porównywali odpowiedzi korowe i pniowe
w grupie dzieci z prawid³owymi wynikami w nauce i grupie uczniów z jêzykowo uwarunkowanymi trudnociami w nauce (Language-based Learning Disability  LLD). Fizjologiczna odpowied zarówno na poziomie korowym, jak i pniowym nie
ró¿ni³a siê pomiêdzy grupami w idealnych warunkach akustycznych (ciszy). Gdy do bodca w postaci g³oski da dodano szum, to odpowied by³a
znamiennie obni¿ona w grupie uczniów z LLD [20].
Wible, Nicol i Kraus zaobserwowali gorsz¹ odpowied korow¹ rejestruj¹c P1/N1/P2/N2 na powtarzany bodziec w szumie u dzieci z LLD w porównaniu z grup¹ dobrych uczniów [21]. Warrier
i wsp. w 2004 roku dowiedli, ¿e podanie szumu
znamiennie redukuje potencja³y korowe u 20%
dzieci z trudnociami w nauce [22]. Wibble i wsp.
w 2005 roku dowodzili, ¿e tylko w grupie dzieci
z LLD, u których wystêpuje nieprawid³owa synchronizacja impulsów na poziomie pnia mózgu
mo¿na siê spodziewaæ gorszej odpowiedzi korowej na sygna³ podawany w obecnoci szumu[23].
Muchnik i wsp. badali wp³yw pêczka oliwkowo-limakowego na s³yszenie w ha³asie. Kotralateralne podawanie szumu nie hamowa³o otoemisji akustycznej u dzieci z (C)APDs w przeciwieñstwie do populacji zdrowej. Obserwacja ta wiadczy o nieprawid³owym funkcjonowaniu s³uchowych dróg zstêpuj¹cych w (C)APDs [24].
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Celem pracy by³a ocena rozumienia mowy w
szumie przez dzieci z jêzykowo uwarunkowanymi trudnociami w nauce.

wego uk³adu nerwowego oraz dzieci z pierwotnie
uwarunkowanymi zaburzeniami interakcji spo³ecznych, a tak¿e dzieci, u których stwierdzono niedos³uch obwodowy.
Grupê objêt¹ badaniami stanowi³o 75 uczniów
PACJENCI I METODY
(26 dziewczynek, 49 ch³opców) w wieku 8-16 lat
Wyjciow¹ grup¹ chorych stanowi³o 671 dzie(rednia wieku 11 lat) z trudnociami w nauce
ci w wieku od 6 do 17 roku ¿ycia z trudnociami
uwarunkowanymi nieprawid³owym rozwojem jêw nauce, które skierowane by³y do diagnostyki auzyka (Language-based Learning Disability  LLD).
diologicznej w latach 2003-2007. Prawie wszyscy
U wszystkich osób wykonano badanie testami
pacjenci diagnozowani byli wczeniej w porads³ownymi NLA-93 w ciszy oraz podaniu mononiach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie wyotycznie szumu bia³ego S/N + 12 dB dla ka¿dej inkonywano test Wechslera (WISC-R), umo¿liwiatensywnoci bodca. Analizowanymi wielkociaj¹cy zidentyfikowanie osób maj¹cych jêzykowo
mi by³y: próg rozumienia mowy (Speech Reception
uwarunkowane trudnoci w nauce (charakteryThreshold  SRT) oraz szerokoæ krzywych artystyczna jest du¿a ró¿nica wyników dla skali niekulacyjnych u dzieci zdrowych. Szerokoæ krzywej
werbalnej i s³ownej). 579 pacjentów wykazywa³o
artykulacyjnej okrelano jako ró¿nicê w dB pomiênieprawid³owoci w skryningowym tecie S³ydzy 0% a 100% rozumienia s³ów. Jedynie dwoje
szê, co wskazywa³o na koniecznoæ dalszej diadzieci nie uzyskiwa³o 100% dyskryminacji, jako
gnostyki tych uczniów w poradni audiologicznej.
górn¹ wartoæ przyjêto dla nich poziom natê¿eW takich przypadkach, w celu poszukiwania ewennia w dB, dla którego odsetek rozumianych s³ów
tualnego miejsca uszkodzenia drogi s³uchowej
by³ najwy¿szy.
ka¿dy z pacjentów poddany zosta³ diagnostyce
Badania wykonywane by³y w godzinach przedaudiologicznej (tab. I).
po³udniowych. Aby wykluczyæ czynniki zwi¹zane
z pamiêci¹ odstêp pomiêdzy badaniami u danego
Tabela I. Zestaw badañ diagnostycznych wykonywanych u pacjentów
ucznia wynosi³ co najmniej tydzieñ.
poradni audiologicznej
Grupê kontroln¹ stanowi³o 30 zdrowych dzieLp. Test
ci w tym samym wieku osi¹gaj¹cymi bardzo dobre wyniki w nauce.
1. Audiometria tonalna
2. Audiometria impedancyjna
3. TEOAEs, DPOAE
4. Audiometria elektrofizjologiczna pniowa  ABR dla 0,5 KHz, 1KHz
oraz trzasku z pomiarem latencji fal I, III, V
5. Audiometria s³owna
 w ciszy
 w szumie S/N + 12dB
6. Testy s³owne o obni¿onej redundancji
 jednosylabowe
 dwusylabowe
7. Próby analizy d³ugoci bodca dwiêkowego
8. Analiza wysokoci dwiêku
9. Test dychotyczny cyfrowy
10. Badanie ró¿nicy poziomów maskowania (MLDs)

WYNIKI

U 73 uczniów z grupy badanej rozpoznano badaniem audiologicznym zaburzenia przetwarzania s³uchowego (C)APDs. Tylko u 2 pacjentów
w badaniu ABR zarejestrowano brak synchronizacji odpowiedzi zarówno dla trzasku, jak i krótkich bodców tonalnych, co przy prawid³owych
wynikach otoemisji akustycznych oraz audiometrii tonalnej, pozwoli³o na rozpoznanie u tych dzieci neuropatii s³uchowej. Stwierdzono, ¿e krzywe
artykulacyjne uzyskane w laboratoryjnej ciszy
i szumie S/N + 12dB u dzieci zdrowych nak³adaj¹
siê, czyli parametry krzywej artykulacyjnej jak SRT
Do grupy badanej zakwalifikowano jedynie czy szerokoæ nie zmieni³y siê.
tych pacjentów, którzy uskar¿ali siê na upoledzoU 42 dzieci (56%) z LLD zanotowano podwy¿ne rozumienie mowy w zdegradowanym akustycz- szenie progu rozumienia mowy (SRT) po podaniu
nie rodowisku klasy, czyli tych, u których na prze- szumu (ryc. 1). rednia zmiany SRT wynosi³a + 6dB
bieg procesu edukacji w szkole móg³ mieæ wp³yw (+ 5 dB - u dziewczynek, + 7dB - u ch³opców).
ha³as lub (i) pog³os. Z analizy wykluczano dzieci Natomiast a¿ u 66 (88%) pacjentów z C(APD) doz niewerbalnym ilorazem inteligencji ni¿szym ni¿ sz³o do poszerzenia krzywych artykulacyjnych po
85 w tecie Wechslera, dzieci z rozpoznanym ze- podaniu szumu (ryc. 2). rednia przyrostu szerospo³em nadpobudliwoci psychoruchowej (Atten- koci krzywej artykulacyjnej wynios³a 21 dB (20
tion Deficit Hyperactivity Disorder  AD/HD), pa- dB - u dziewcz¹t, 22 dB - u ch³opców), najczêciej
cjentów ze schorzeniami organicznymi orodko- by³ to przyrost rzêdu 20-29 dB (ryc. 3).
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(42 osób)
56%

przesuniêcie SRT

brak przesuniêcia

(31 osób)
44%

Ryc. 1. Przesuniêcie wartoci progu rozumienia mowy
(SRT) dla krzywej artykulacyjnej NLA po podaniu szumu bia³ego u dzieci z rozpoznanym (C)APDs

brak poszerzenia

poszerzenie
krzywej artykulacji

(7 osób)
12%

(66 osób)
88%

Ryc. 2. Poszerzenie krzywej artykulacyjnej po podaniu
szumu bia³ego u dzieci z rozpoznanym (C)APDs
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Ryc. 3. Wielkoæ poszerzenia krzywej artykulacyjnej dla
testu NLA-93 po podaniu szumu bia³ego

DYSKUSJA
Audiometria mowy w szumie jest tylko jednym
z wielu testów niezbêdnych w diagnostyce pacjentów z uszkodzeniem orodkowego odcinka drogi
s³uchowej. Próba ta nale¿y do zestawu audiometrii mowy o obni¿onej redundancji [25].
Czu³oæ tej metody dla (C)APDs nie jest wysoka, poniewa¿ sprawdza ona tylko jedn¹ z domen
s³uchowych, jak¹ jest zamkniêcie s³uchowe. Domena ta jest bezporednio zwi¹zana z ró¿nicowa-

niem fonemów, gdy s³uchacz jest zdolny wykorzystaæ redundancjê wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ do
wype³nienia brakuj¹cych i zniekszta³conych elementów przekazu. Umo¿liwia to prawid³owe zrozumienie informacji odebranej drog¹ s³uchow¹.
W diagnostyce orodkowych uszkodzeñ s³uchu
poza zamkniêciem s³uchowym nale¿y sprawdziæ
tak¿e stopieñ separacji zarówno jednostronnej jak
i miêdzyusznej [26]. Wymaga to zestawu wielu
prób [6].
Specyficznoæ audiometrii s³ownej w szumie tak¿e nie jest wysoka, gdy¿ obok pacjentów z neuropati¹ s³uchow¹ i (C)APDs trudnoci z jej wykonaniem maj¹ dzieci m.in. z AD/HD, upoledzeniem
intelektualnym, zespo³ami lêkowymi, depresj¹,
autyzmem, zaniedbane wychowawczo itp. [27].
Do badañ s³ownych u¿ywamy zestawu list artykulacyjnych NLA-93, gdy¿ s¹ one jedynymi zestawami dostêpnymi komercyjnie, odpowiadaj¹cymi obecnemu stanowi rozwoju jêzyka polskiego [28]. Niestety na rynku nie s¹ dostêpne listy artykulacyjne z normami opracowanymi dla poszczególnych grup wiekowych. Listy opracowane
przez Szmejê, Pruszewicza i Dukiewicza do wstêpnego badania s³uchu u dzieci szkolnych w 1963
roku znacznie siê ju¿ zestarza³y [29]. Dlatego w naszych badaniach opieramy siê nie na wykonaniu
testu s³ownego przez dziecko, ale porównujemy
wyniki badañ s³ownych wykonanych w laboratoryjnej ciszy i po podaniu szumu u tego samego
pacjenta. W dostêpnej literaturze przedmiotu nie
znalelimy podobnego sposobu diagnostyki audiometri¹ mowy. Opracowanie norm dla audiometrii mowy dla wieku rozwojowego bêdzie mo¿liwe po opublikowaniu list na wzór angielskich
zestawów no excuse czyli zestawu s³ów jêzyka
polskiego, które w danym wieku dziecko powinno ju¿ bezwzglêdnie poznaæ [2].
W naszych badaniach s³ownych zastosowano
sygna³ g³oniejszy od szumu o 10-12 dB, co jest
zgodne z zaleceniami Katza i Wilde dla anglojêzycznego testu W-22 [30]. W testach jednosylabowych przeznaczonych dla populacji dzieciêcej Summers proponuje obni¿enie stosunku sygna³u do
szumu nawet do 0 dB [31]. Obni¿enie wartoci S/N
do 0 dB testu NLA-93 powodowa³o, ¿e test ten stawa³ siê trudny do wykonania tak¿e dla uczniów
z celuj¹cymi wynikami w nauce. Po licznych próbach z ustaleniem S/N stwierdzilimy, ¿e wykonanie zadañ z list artykulacyjnych jest najbardziej
odpowiednie dla S/N +12 dB, gdy¿ nie sprawia
¿adnego problemu uczniom z bardzo dobrymi
wynikami szkolnymi, natomiast sprawia trudnoci pacjentom LLD.
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W grupie badanej wykazano, ¿e najczêciej dochodzi do poszerzenia krzywej artykulacyjnej
w górnym jej odcinku, tj. po przekroczeniu progu
rozumienia mowy. G³ównym objawem wystêpuj¹cym u naszych pacjentów jest niezdolnoæ do
prawid³owego rozumienia mowy w szumie. Na
podstawie wywiadu stwierdzilimy, ¿e objaw ten
jest tym bardziej nasilony, im szersza jest krzywa
w artykulacyjna dla badania w szumie. Niezdolnoæ do wyró¿niania sygna³u mowy z szumu t³a
jest najczêstsz¹ dolegliwoci¹ ludzi dotkniêtych
(C)APDsoraz neuropati¹ s³uchow¹ [32]. Czêstoæ
wystêpowania zarówno neuropatii s³uchowej, jak
i zaburzonego przetwarzania w orodkowej czêci drogi s³uchowej okrela siê nawet na 5% populacji dzieciêcej [33,34]. Wród naszych pacjentów zdecydowanie przewa¿a³y dzieci z (C)APDs.
Wyniki audiometrii mowy w szumie mog¹ dawaæ wskazówkê, jak dziecko poradzi sobie z trudnymi warunkami akustycznymi panuj¹cymi
w szkolnej klasie. Zmusza nas to do zastosowania
odpowiednich modyfikacji rodowiska w którym
przebywa nasz pacjent.
W badaniach Schneidera i wsp. przeprowadzonych w szko³ach Buffalo w pierwszej po³owie lat
90. ubieg³ego stulecia stwierdzono, ¿e redukcja redniego czasu pog³osu z 0,9 sek. do 0,4 sek. oraz
obni¿enie poziomu otaczaj¹cego ha³asu tylko o 10
dB dawa³o znaczn¹ poprawê wyników nauczania [35].
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Innym sposobem poprawy kontaktu nauczyciela z uczniem obarczonym LLD jest zastosowanie indywidualnego sytemu FM (Edulink). FM pozwala na poprawê S/N. Korzystanie z tego urz¹dzenia powoduje, ¿e natê¿enie g³osu nauczyciela
jest odbierane w sposób jednolity, niezale¿nie od
przemieszczania siê nauczyciela w klasie. Umieszczenie mikrofonu blisko ust wyk³adowcy pozwala na czêstotliwociowe zachowanie informacji zakodowanej w czêstotliwoci jego g³osu. Rozumienie mowy w ha³asie mo¿na tak¿e usprawniaæ d³ugotrwa³ym treningiem. Trening taki (np. Earobics)
prowadzi do poprawy odpowiedzi na bodziec
dwiêkowy z towarzysz¹cym szumem na poziomie zarówno podkorowym jak i korowym [36].
Poprawa w testach s³ownych z szumie w okresie
rehabilitacji ucznia jest najczêciej równoznaczna
z popraw¹ wyników szkolnych. Z naszych obserwacji wynika, ¿e badania audiometryczne w szumie maj¹ ogromne znaczenie w planowaniu rehabilitacji dzieci z (C)APDs. Im wiêksza ró¿nica w po³o¿eniu i kszta³cie krzywej artykulacyjnej uzyskanej w ciszy i szumie, tym wiêkszy zysk z urz¹dzeñ
wspomagaj¹cych s³yszenie.
WNIOSKI
Poszerzenie krzywej audiometrii mowy w szumie w stosunku do testów wykonanych w ciszy
u dziecka z trudnociami w nauce mo¿e wskazywaæ na wystêpowanie centralnych zaburzeñ
przetwarzania s³uchowego.
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