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Wprowadzenie. Dysleksja to specyficzne zaburzenia
w czytaniu i pisaniu u osób z prawid³owym rozwojem
intelektualnym i mo¿liwociami normalnej edukacji. U dzieci
z dysleksj¹ rozwojow¹ ulegaj¹ zaburzeniu funkcje poznawcze
takie jak: wzrokowe, wzrokowo-przestrzenne, ruchowe, ale
g³ównie s³uchowo-jêzykowe.
Cel pracy. Ocena przydatnoci testów mowy utrudnionej
oraz testów dychotycznych w diagnostyce dysleksji
rozwojowej u dzieci powy¿ej 7 roku ¿ycia.
Materia³ i metody. 10 dzieci w wieku od 7 do 15 lat (rednia
wieku wynosi³a 10,8), 3 dziewczêta i 8 ch³opców z rozpoznan¹
dysleksj¹ rozwojow¹. Grup¹ kontroln¹ by³o 12 dzieci z tego
samego przedzia³u wiekowego bez objawów dysleksji.
Zastosowano testy: test jednouszny mowy filtrowanej i testy
obuuszne; test liczbowy oraz test s³owny przy u¿yciu par
minimalnych oraz Test Mowy Przerzucanej wg Calearo.
Wyniki. U chorych z dysleksj¹ w porównaniu do grupy
kontrolnej zarówno w tecie mowy filtrowanej, jak i liczbowym
stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie obuusznego
zrozumienia sygna³u. W tecie s³ownym, w którym percepcja
mowy jest trudniejsza, w grupie osób z dysleksj¹, rozumienie
obuuszne wynosi³o jedynie 7%. Podobnie w tecie mowy
przerzucanej stwierdzono statystyczn¹ ró¿nicê pomiêdzy
badanymi grupami. Najmniejszy odsetek rozpoznawanych s³ów
i najwiêksza ró¿nica wystêpowa³a przy wyrazach 3-sylabowych
i wynosi³a dla osób z dysleksj¹ 20% w porównaniu do 84%
w grupie kontrolnej.

Introduction. Developmental dyslexia in children can affect
auditory and linguistic skills. Due to the impairment of hearing
discrimination, attention, memory and perception, dyslexia
causes the inability to process and interpret linguistic and
verbal information effectively.
Aim. The aim of the study was to assess the usefulness of low
redundancy speech tests and dichotic tests in the diagnosis
of developmental dyslexia in children.
Materials and methods. 10 children aged 7-15 were tested
by a dichotic numeral test, a dichotic verbal minimal-pair test,
a Calearo test.
Results. In the low redundancy speech test and numeric test
the binaural comprehension of a signal was significantly worse
in children with dyslexia when compared to the control
group. In the verbal test, where the speech perception is
more difficult, the binaural comprehension in subjects with
dyslexia was merely 7%. Differences between the groups
were also found in the time-altered speech test. Here, the
lowest percentage of recognized words and the biggest
difference between groups was observed for 3-syllabic words
and it was estimated to be 20% in children with dyslexia and
84% in the control group.
Conclusions. Low redundancy speech tests and dichotic
tests may be useful in the assessment of central auditory
processing impairment in children with dyslexia.
Key words: dichotic listening tests, dyslexia

Wnioski. Testy mowy utrudnionej i testy dychotyczne mog¹
byæ przydatne w ocenie zaburzeñ orodkowych procesów
przetwarzania s³uchowego u dzieci z dysleksj¹.
S³owa kluczowe: testy utrudnione, dysleksja
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WSTÊP
Dysleksja to specyficzne zaburzenia w czytaniu i pisaniu u osób z prawid³owym rozwojem intelektualnym i mo¿liwociami normalnej edukacji
[1]. Zaburzenie wystêpuje u 5-10% populacji.
Schorzenie to wystêpuje rodzinnie i dziedzicznie
i dotyczy 65% dzieci rodziców dyslektycznym. Genetyczne badania wskazuj¹ na gen zlokalizowany
na 2 chromosomie [2]. U dzieci z dysleksj¹ rozwojow¹ ulegaj¹ zaburzeniu funkcje poznawcze takie
jak: wzrokowe, wzrokowo-przestrzenne, ruchowe,
ale g³ównie s³uchowo-jêzykowe. Wynika st¹d niemo¿noæ efektywnego wykorzystania informacji
s³uchowo-jêzykowej oraz b³êdna interpretacja wra¿eñ s³uchowych w wyniku upoledzenia uwagi,
pamiêci, percepcji i dyskryminacji s³uchowej. Przyczyna zaburzeñ rozwoju jêzykowego w dysleksji
nie wynika z zaburzeñ rozkodowywania sygna³u
semantycznego, ale z wadliwego rozpoznawania
elementów sygna³u mowy takich jak fonemy i elementy prozodii, które s¹ nieodzowne w orodkowym procesie s³yszenia. W tych przypadkach standardowe badania audiologiczne s¹ ma³o przydatne a znaczenia nabieraj¹ testy mowy utrudnionej
oraz badania elektrofizjologiczne bêd¹ce jedyn¹
mo¿liwoci¹ obiektywnej oceny orodkowych procesów s³yszenia.
Celem pracy by³a ocena przydatnoci testów
mowy utrudnionej oraz testów dychotycznych
w diagnostyce dysleksji rozwojowej u dzieci powy¿ej 7. roku ¿ycia.
MATERIA£ I METODY
Badaniami objêto grupê 10 dzieci w wieku od
7 do 15 lat (rednia wieku wynosi³a 10,8), 3 dziewcz¹t i 8 ch³opców z rozpoznan¹ dysleksj¹ rozwojow¹ na podstawie badania psychologicznego
i audiologiczno-foniatrycznego. Grupê kontroln¹
stanowi³o 12 dzieci z tego samego przedzia³u wiekowego bez objawów dysleksji. U badanych wykluczono zaburzenia s³uchu. rednie progi s³uchowe w audiometrii tonalnej grupy badanych wynosi³y dla ucha prawego i lewego odpowiednio
15 dB i 13 dB.
Zastosowano testy obuuszne: test liczbowy
oraz test s³owny przy u¿yciu par minimalnych rozdzielonych na 2 kana³y za pomoc¹ programu Cool
Edit Pro 2.0 przy natê¿eniu 55 dB HL oraz test jednouszny z podawaniem sygna³u z wyciêtymi pasmami na ucho prawe i lewe. Przy u¿yciu tego samego oprogramowania zastosowano Test Mowy
Przerzucanej wg Calearo, nadawany naprzemian
do uszu. Osoby bez zaburzeñ w orodkowym
uk³adzie nerwowym materia³ testowy s³ysz¹
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w sposób ci¹g³y i zrozumia³y przy czêstoci przerzucania 2-40x/s. Do testu zastosowano zwroty 3
sylabowe, 5 sylabowe i 10 sylabowe.
Filtracjê wykonano za pomoc¹ programu Cool
Edit Pro 2.0 przy poziomie 55 dB HL. Zastosowano nastêpuj¹ce zakresy filtracji: filtr górno-przepustowy >500Hz, filtr dolno-przepustowy <500Hz,
filtr górno-przepustowy >1000Hz, filtr dolno-przepustowy <1000Hz, filtr górno-przepustowy
>1500Hz oraz filtr dolno-przepustowy <1500Hz.
Charakterystyka filtrów: stromoæ 24 dB, g³êbokoæ 85 dB.
Testy wykonywano u¿ywaj¹c audiometru
Aurical, firmy GN Otometrics A/S ze s³uchawkami nausznymi typu HOLMOCO 95-01-08307, produkcji Holmberg GmbH i s³uchawk¹ kostn¹ typu
B-71 produkcji Radioear, z zewnêtrznym odtwarzaczem CD Panasonic SL-S113. U badanych wykonano tak¿e badanie d³ugolatencyjnych potencja³ów s³uchowych z ocen¹ fal N1, P2, P300 oraz
fali MMN wykorzystuj¹c aparaturê do badañ elektrofizjologicznych narz¹du s³uchu ERA Centor C.
Wyniki opracowano statystycznie z zastosowaniem
testu Manna-Whithney'a.
WYNIKI
W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono ¿e w grupie z dysleksj¹ najwy¿szy stopieñ
rozpoznania wyrazów wystêpowa³ przy filtrowaniu górno-przepustowym (wyciêcie pasm poni¿ej
500 Hz); wynosi³ on rednio 85,9% dla ucha prawego i 90,4% dla ucha lewego; w grupie kontrolnej odpowiednio 95 i 98,6%. Nieco ni¿sze wartoci w rozpoznawaniu s³ów wystêpowa³y przy filtrowaniu górno-przepustowym we wszystkich badanych czêstotliwociach. Dla ¿adnej czêstotliwoci nie wystêpowa³y istotnie statystycznie ró¿nice
pomiêdzy uchem prawym i lewym. Podobne wyniki uzyskano w grupie kontrolnej (tab. 1).
Tabela I. Odsetek zrozumia³oci wyrazów w tecie mowy
filtrowanej u chorych z dysleksj¹ (n=11) w porównaniu do
osób zdrowych (n=12)
Grupa

Kontrolna

Dyslektyczna

P

>500 Hz
<500 Hz
>1000 Hz
<1000 Hz
>1500 Hz
<1500 Hz

97,1+4,5
65,4+12,9
96,3+5,3
93,3+4,9
93,8+3,8
95,4+4,5

85,9+10,2
28,2+12,5
81,8+12,5
53,2+12,1
78,2+10,8
80,9+9,4

0,006*
<0,001*
0,001*
<0,001*
0,001*
<0,001*

* - istotnoæ statystyczna
UP - ucho prawe
UL - ucho lewe
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Najni¿szy redni odsetek zrozumienia podawanego sygna³u wystêpowa³ przy wyciêciu pasm powy¿ej 500 Hz filtrem dolno-przepustowym  rednio 28,1% dla ucha prawego i 34% dla ucha lewego, a w grupie kontrolnej odpowiednio 62,2%
i 69%. Nieco wy¿szy odsetek zrozumienia s³ów
wystêpowa³ przy filtrze dolno-przepustowym poni¿ej 1000 Hz dla ucha prawego 53,1%, dla ucha
lewego 60,4%; a w grupie kontrolnej odpowiednio 89,3% i 93%. Dla filtracji dolno-przepustowej
poni¿ej 1500 Hz odsetek zrozumienia s³ów wynosi³ 78,1% UP i 79,0% UL i nie odbiega³ od wyników dla filtracji górno-przepustowej powy¿ej 1500
Hz, gdzie wyniki wynosi³y dla UP 80,9% i UL
83,1%. Podobnie jak dla filtracji górno-przepustowej dla ¿adnej czêstotliwoci nie wystêpowa³y
istotnie statystycznie ró¿nice pomiêdzy uchem prawym i lewym; podobnie jak w grupie kontrolnej
(tab. I).
We wszystkich filtracjach stwierdzono istotn¹
ró¿nicê statystyczn¹ pomiêdzy wynikami w rozpoznawaniu s³ów pomiêdzy grup¹ chorych z dysleksj¹ a grup¹ kontroln¹ (ryc. 1, 2).
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Ryc. 1. Procent zrozumia³oci wyrazów w tecie mowy
filtrowanej u chorych z dysleksj¹ w porównaniu do osób
zdrowych






 

99

W tecie obuusznym zwraca uwagê istotne statystycznie zmniejszenie obuusznego zrozumienia
sygna³u u chorych z dysleksj¹ w porównaniu do
grupy kontrolnej zarówno w tecie mowy filtrowanej, jak i liczbowym. W tecie liczbowym dla
grupy dzieci z dysleksj¹ rozumienie w uchu prawym (UP), jak i lewym (UL) wynosi 35%, podczas
gdy rozumienie obuuszne (UP/UL) tylko 27%.
W grupie kontrolnej rozumienie uchem prawym
(UP) wynosi 26%, UL  4% w porównaniu do 66%
rozumienia obuusznego (UP/UL). Istotnie statystycznie ró¿nice pomiêdzy grup¹ chorych na dysleksjê a grup¹ kontroln¹ dotyczy³y s³yszenia uchem
lewym oraz s³yszenia obuusznego (tab. II).
Tabela II. Wyniki testu liczbowego u chorych z dysleksj¹
(n=11) w porównaniu do osób zdrowych (n=12)
Grupa

Kontrolna

Dyslektyczna

P

Rejestracja UP
Rejestracja UL
Rejestracja
obuuszna

26,7+20,2
4,2+6,7
69,2+23,9

35,5+30,8
35,5+28,1
27,3+24,9

0,618
0,002*
0,002*

* - istotnoæ statystyczna
UP - ucho prawe
UL - ucho lewe

W tecie s³ownym, w którym percepcja mowy
jest trudniejsza, w grupie osób z dysleksj¹, rozumienie obuuszne wynosi³o jedynie 7%, i odpowiednio w UP  53%, w UL  40%; ró¿nic takich nie
stwierdzono dla grupy kontrolnej. Istotne statystycznie ró¿nice pomiêdzy grup¹ z dysleksj¹ a grup¹
kontroln¹ dotyczy³y wyników ca³ego testu (tab.
III). W tecie dychotycznym zarówno s³ownym, jak
i liczbowym zwracaj¹ uwagê bardzo niskie wyniki
s³yszenia obuusznego, wskazuj¹ce na brak koordynacji miêdzyusznej (tab. II i III).
Tabela III. Ocena testu s³ownego u chorych z dysleksj¹ (n=11)
w porównaniu do osób zdrowych (n=12)
Grupa

Kontrolna

Dyslektyczna

P

Rejestracja UP
Rejestracja UL
Rejestracja
obuuszna

33,9+14,3
16,3+13,0
49,8+17,3

53,6+19,8
39,5+19,0
6,8+7,8

0,007*
0,001*
<0,001*

* - istotnoæ statystyczna
UP - ucho prawe
UL - ucho lewe
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Ryc. 2. Odsetek zrozumienia s³ów w tecie mowy filtrowanej u chorych z dysleksj¹ w porównaniu do zakresu
zrozumienia s³ów u osób zdrowych

Podobnie w tecie mowy przerzucanej wg Calearo stwierdzono statystyczn¹ ró¿nicê pomiêdzy
badanymi grupami w odsetku zrozumia³ych s³ów,
przy czym najmniejszy odsetek rozpoznawanych
s³ów i najwiêksza ró¿nica wystêpowa³a przy
wyrazach 3 sylabowych i wynosi³a dla osób
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z dysleksja 20,0% w porównaniu do 84% w grupie kontrolnej. Dla s³ów z wiêksz¹ iloci¹ sylab czyli
dla s³ów o wiêkszej redundancji ró¿nice te by³y nieistotne statystycznie, z wyj¹tkiem testu dla 10 sylab (tab. IV).
Tabela IV. Odsetek zrozumia³oci wyrazów w tecie mowy
przerzucanej wg Calearo u chorych z dysleksj¹ (n=11) w porównaniu do osób zdrowych (n=12)
Grupa

Kontrolna

Dyslektyczna

P

3 sylaby
5 sylab
5 sylab ?
6 sylab
10 sylab

84,0+11,5
97,0+4,2
100,0+3,8
100,0+3,8
100,0+3,8

20,4+10,2
66,5+12,5
73,0+12,5
87,6+12,1
61,5+10,8

0,006*
0,6
0,02
0,5
0,001*

* - istotnoæ statystyczna

DYSKUSJA
Willeford [3] by³ pierwszym, który wykorzysta³ testy mowy utrudnionej u dzieci z trudnociami w nauce. W badaniach w³asnych u 85% dzieci
z dysleksjê wykazano istotne odchylenia w testach
przede wszystkim dychotycznych, wykazuj¹ce na
brak koordynacji obuusznej oraz deficyt lewej
pó³kuli. Podobne wyniki uzyskali u dyslektyków
Dougherty'ego i wsp. Wykaza³ on te¿ po raz pierwszy przydatnoæ testów dychotycznych w diagnostyce dysleksji [4]. Wg Hugdahl i wsp. [5] dysleksja
jest zaburzeniem funkcjonalnym i strukturalnym
p³ata skroniowego Wyra¿aj¹ siê one zaburzeniami migracji neuronalnej, istnieniem polymicrogyrii, symetrycznoci pó³kul mózgowych dotyczy to
tylnej czêci górnego zakrêtu skroniowego i planum temporalne a nawet zmniejszeniem zakrêtu

k¹towego po stronie lewej. Prowadzi to do deficytów procesów s³uchowo-fonetycznych zwi¹zanych
z dominacj¹ lewej pó³kuli [6-9]. Najnowsze badania Ramsey i Temple [10,11] z wykorzystaniem PET
(tomografii pozytronowej) i fMRI (czynnociowego rezonansu magnetycznego) wykaza³y zmniejszenie aktywnoci okolicy ciemieniowo skroniowej (górny, rodkowy i dolny zakrêt skroniowy)
w czasie czytania. W trakcie procesów fonologicznych (g³one czytanie)u dyslektyków nie obserwuje
siê aktywnoci w tylnych korowych obszarach jêzykowych (pole 39 wg Brodmanna). Natomiast
wystêpuje ona w czo³owym obszarze jêzykowym
po stronie lewej (pole 44 wg Brodmanna) w przeciwieñstwie do normalnej populacji wykazuj¹cej
aktywnoci jednoczasow¹ obu tych orodków. Wg
Temple wiadczy to o roz³¹czeniu tych orodków spowodowanym zaburzeniami w rozwoju
istoty bia³ej spoid³owej wyra¿onym w badaniu
obrazowym zwiêkszeniem rozmiarów spoid³a
wielkiego u osób z dysleksj¹. Badania Shywitza
przy wykorzystaniu fRMI wykaza³y wiêksz¹ aktywacjê prawostronnego obszaru potyliczno skroniowego u osób z dysleksj¹. Powy¿sze badania
dowodz¹ neurobiologicznego pod³o¿a dysleksji.
Wyniki uzyskane przez nas potwierdzaj¹ zaburzenie przep³ywu informacji pomiêdzy obu pó³kulami i brak synchronizacji w odbiorze sygna³u akustycznego podawanego obuusznie w testach dychotycznych. Znacznie ni¿sze wartoci w tecie
mowy utrudnionej potwierdzaj¹ równie¿ uszkodzenie struktur odpowiedzialnych za orodkowe
procesy s³yszenia w pó³kuli dominuj¹cej. Wniosek z przeprowadzonych badañ wynika ¿e mog¹
one poszerzyæ diagnostykê zaburzeñ orodkowych
procesów przetwarzania s³uchowego u osób z dysleksj¹.
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