
Wprowadzenie
Postêp, który dokona³ siê w dziedzinie audiologii za

spraw¹ nowoczesnych protez s³uchu, stwarza obecnie nowe
mo¿liwoœci terapeutyczne. Coraz wiêcej pacjentów uzyskuje
coraz lepsze korzyœci po zastosowaniu aparatów lub implan-
tów s³uchowych. Jednoczeœnie rosn¹ oczekiwania pacjentów
na poprawê mo¿liwoœci komunikacyjnych, postrzeganych
jako rozumienie mowy zw³aszcza w obecnoœci szumu
[Carhart, Tillman 1970; Plomp, Duquesnoy 1982]. Dlatego
te¿ obserwuje siê coraz wiêksze zainteresowanie zas-
tosowaniem testów s³ownych w szumie [McArdle (i in.) 2005,
Wilson 2003]. Stosuj¹c dane listy artykulacyjne do oceny
korzyœci ze stosowania protez s³uchu w obecnoœci szumu,
konieczna jest wiedza na temat wyników osi¹ganych w tym
teœcie przez osoby ze s³uchem prawid³owym. Dotychczas
badania takie prowadzone by³y g³ównie w Stanach Zjedno-
czonych [Wilson, McArdle 2005]. Porównanie wyników osi¹-
ganych przez pacjentów, z wynikami osób ze s³uchem pra-
wid³owym, pozwala dopiero wyci¹gn¹æ wnioski o indywidual-
nych trudnoœciach pacjentów w komunikacji s³ownej. Wnios-
ki te mog¹ zostaæ wykorzystane do weryfikacji postêpowania
terapeutycznego poprzez próbê lepszego dopasowania pro-
tezy lub zmianê rodzaju protezy. Dostarczaj¹ one równie¿
wskazówek dla prowadzonej rehabilitacji s³uchu. Celem

badañ by³a ocena identyfikacji s³ów jednosylabowych z list
artykulacyjnych wg Pruszewicza [Pruszewicz (i in.) 1994] 
w szumie u osób ze s³uchem prawid³owym.

Materia³ i metoda
Badaniom poddano 20 osób w wieku od 18 do 25 lat 

o prawid³owym s³uchu. W trakcie naboru do grupy wykony-
wano badanie audiometrii tonalnej.

Identyfikacjê s³ów z list artykulacyjnych wg Pruszewicza
[Pruszewicz (i in.) 1994] badano w wolnym polu z wykorzys-
taniem audiometru klinicznego Interacoustics AD 229e.
Odleg³oœæ osoby badanej od g³oœnika wynosi³a 1m. Mowa 
i szum podawane by³y z tego samego kierunku na wprost.
Poziom sygna³u mowy wynosi³ 60 dB HL. Ka¿dy pacjent
badany by³ w ciszy z wykorzystaniem jednej listy oraz w szu-
mie dla 3 stosunków sygna³u do szumu +3 dB, -3 dB oraz 
-8 dB z u¿yciem 3 list na ka¿dy warunek. Na podstawie
badañ pilota¿owych przeprowadzonych dla trzech s³uchaczy
wartoœci stosunku sygna³u do szumu zosta³y tak dobrane,
aby uzyskaæ wyniki identyfikacji tu¿ poni¿ej 100% oraz
trochê powy¿ej i trochê poni¿ej 50% identyfikacji s³ów.
Warunki badania oraz numery list poddano randomizacji.

Walidacja list artykulacyjnych wed³ug Pruszewicza 
dla oceny zrozumia³oœci mowy w szumie
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Streszczenie

Celem pracy by³o przeprowadzenie oceny identyfikacji s³ów jednosylabowych z list artykulacyjnych wg Pruszewicza w ró¿nych warunkach
akustycznych u osób ze s³uchem prawid³owym. Badania wykonano na grupie 20 osób dla natê¿enia sygna³u mowy 60 dB HL w ciszy oraz dla
trzech wartoœci stosunku sygna³u do szumu (+3 dB, -3 dB i -8 dB). Na podstawie wyników badañ estymowano stosunek sygna³u do szumu
odpowiadaj¹cy 50% identyfikacji wyrazów.
S³owa kluczowe: listy artykulacyjne, zrozumia³oœæ mowy w szumie, protezy s³uchowe, stosunek sygna³u do szumu (SNR).

Summary

The aim of this work was to validate the Pruszewicz monosyllabic word test lists in Polish for auditory word recognition in different noise con-
ditions. Twenty normal hearing subjects were evaluated with word lists at the speech level of 60 dB HL in quiet and in three signal-to-noise
ratios (+3 dB, -3 dB and -8 dB). From the speech test results, 50% word-recognition performance was estimated.
Key words: articulation lists, auditory word recognition in noise, auditory prosthetic devices, signal to noise ratio (SNR).
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Wyniki i ich omówienie
Na ryc. 1 przedstawiono procent indetyfikacji s³ów z list

artykulacyjnych wg Pruszewicza w ciszy oraz w szumie dla
stosunku sygna³u do szumu +3 dB, - 3 dB oraz -8 dB.

Ryc. 1. Œredni procent indetyfikacji s³ów z list artykulacyjnych wg.
Pruszewicza w ciszy oraz w szumie dla stosunku sygna³u do szumu
+3 dB, -3 dB oraz -8 dB

Œredni procent identyfikacji s³ów dla poszczególnych 
list w ciszy oraz w szumie dla stosunku sygna³u do szumu 
+3 dB, -3 dB oraz -8 dB przedstawiono na ryc. 2. 

Ryc. 2. Œredni procent identyfikacji wyrazów dla poszczególnych list
w zale¿noœci od stosunku sygna³u do szumu z przyk³adowym prze-
biegiem funkcji psychometrycznej [Jorasz 1998], zaznaczonym
grub¹ czarn¹ lini¹

Wyznaczono równie¿ stosunek sygna³u do szumu
odpowiadaj¹cy 50% identyfikacji wyrazów poprzez aproksy-
macje liniow¹ zale¿noœci identyfikacji s³ów od stosunku syg-
na³u do szumu wyznaczon¹ w oparciu o wyniki œrednich
identyfikacji wyrazów dla stosunku sygna³u do szumu -3 dB
oraz - 8 dB. Stosunek sygna³u do szumu odpowiadaj¹cy 50%
identyfikacji wyrazów wyniós³ -5.4 dB. Jednodecybelowa
zmiana stosunku sygna³u do szumu odpowiada 6.3% zmia-
nie identyfikacji.

Analizuj¹c wyniki identyfikacji s³ów dla poszczególnych
list w ciszy oraz w szumie przedstawionych na ryc. 2 stwier-
dzono brak statystycznych ró¿nic pomiêdzy listami. Zak³ada-
j¹c, ¿e listy artykulacyjne wg. Pruszewicza s¹ zrównowa¿one
[Pruszewicz (i in.) 1994] dla okreœlenia indetyfikacji wyrazów
w szumie mo¿liwe by³o uœrednienie wyników z 3 list na ka¿dy
warunek.

Wnioski
Przeprowadzone badania pozwoli³y okreœliæ œredni sto-

sunek sygna³u do szumu odpowiadaj¹cy 50% identyfikacji
wyrazów dla s³uchu prawid³owego. Mo¿e stanowiæ to punkt
odniesienia dla wyników idnetyfikacji wyrazów w szumie
osi¹ganych przez pacjentów z niedos³uchem oraz przez
u¿ytkowników ró¿nego rodzaju protez s³uchu.
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