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Streszczenie 

Dysleksja rozwojowa wedlug różnych badań dotyczy od 4 do 12 % populacji dzieci w wieku szkolnym i charakteryzuje się trudnościami w czy
taniu u dzieci z prawid/ową czułością słuchu i normalną inteligencją Badania wykazują, że dzieci z dysleksją mają również trudności czysto 
słuchowe: zaburzony słuch fonematyczny, trudnośc i z analizą i różn icowan iem szybko podawanych dźwięków, trudności z różn icowaniem 

wysokości dźwięków. Celem pracy jest ocena występowania zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego u dzieci z dysleksją 
za pomocą testów oceny sekwencji lonów różniących się częstotliwością FPT i testów sekwencji tonów różniących się długością DPT. Mate
ri ał w pracy stanowiło 20 dzieci w wieku 10-14 lat . Kryterium włączen ia do badań była opinia poradni psycholog iczno- pedagogicznej o dyslek
sji, prawidłowa inteligencja, prawidłowy wzrok i prawidłowa czułość słuchu. Wszystkie dzieci miały wykonane badania psychologiczne, oku lis
tyczne, logopedyczne, audiometryczne. 

Słowa kluczowe: dysleksja rozwojowa, funkcje słuchowe . 

Summary 

Oevelopmental dyslexia is a specific read ing disabilily characterised by deficits in reading fluency and accuracy in the presence of normaI inlel
ligence and norma I hearing . The aim ot Ih is study was lo assess ot audilory processing disorder in children with developmenlal dystexia using 
the frequency patlern test (FPT) and duration pattern test (OPT).The authors present the cases ot 40 patients in age 10-14 y.o. The results 
show, that auditory processing disorder occur in children with developmental dys!exia and have mighl significant meaning in develop of learn
ing disability. 
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Wprowadzenie 

Dysleksja jest specyficznym zaburzeniem o podłożu 

językowym , uwarunkowanym konstytucjonalnie. Cechuje się 
trudnościami w dekodowaniu poszczególnych słów, co naj
częściej odzwierciedla niewystarczające zdolności przetwa
rzania fonologicznego. Dysleksja rozwojowa według różnych 
badaczy dotyczy od 4 do 12 % populacji dzieci w wieku 
szkolnym i charakteryzuje s ię trudnościami w czytaniu 
u dzieci z prawidłową czułością słuchu i normalną inteligen
cją [Katusic (i in.) 2001 ; Snowiing 1998J. Często u dzieci 
z dysleksją występuje jednocześnie dysortog rafia i dysgrafia 
(u ok. 70%). 

Czytanie jest um iejętnością bardzo zlożoną, wymaga
jącą współdziałania kilku funkcji równocześnie . W wielu 
badaniach wykazano, że dzieci z dysleksją mają również 
zaburzenia słyszen ia: zaburzony jest słuch fonematyczny, 
występują trudności z analizą i różnicowaniem szybko 
podawanych dżwięków oraz z różnicowaniem wysokości 
dżwięków [Baldeweg (i in.)1999; Blachman 2000; Wright 
(i in .) 2000). Nie ma zgody wśród badaczy co do tego, czy 

zaburzenia słuchowe u tych dzieci są specyficzne dla 
dźwięków mowy [Bishop (i in.) 1999J, czy też są wynikiem 
zaburzeń podstawowych procesów dotyczących wszelkiego 
rodzaju bodźców dźwiękowych ITallai (i in.) 1998J. 

Przyczyny dysleksji, jako trudności w czytaniu, są wciąż 
źródłem kontrowersji i dyskusji, świadczących o różnicy 

poglądów autorów. Jako jedną z przyczyn występowania 
dysleksji wymienia się aspekt dziedziczny IBogdanowicz 
1990; Shaywitz, Shaywitz 2003J. Inni autorzy upatrują pato
gennych czynników zaistnienia dysleksji w mikrouszkodze
niach ośrodkowego układu nerwowego, nabytych w różnych 

okresach rozwojowych , zwłaszcza w okresie okołoporodo
wym IBogdanowicz 1990J. Zwraca się również uwagę na 
ewentualny wpływ zaburzenia procesu lateralizacji na pato
genezę dysleksj i. Po okresie wieloletnich dyskusji i polemik 
przeważa pog ląd , że zaburzenia procesu lateral izacji odgry
wają pewną rolę w powstawaniu dysleksji, lecz nie należy 
przeceniać roli tych zaburzeń ani traktować ich jako zjawisk 
stalych i niezmiennych. Wedlug Kurkowskiego [2002J 
uwarunkowania zaburzeń mowy i dysleksji mogą m ieć 
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wspólne źródlo w dysfunkcji percepcji słuchowej (m.in. w za
burzeniach lateralizacji słuchowej , uwagi słuchowej , dyskry
minacji wysokości dźwięku). 

Niektórzy autorzy podkreślają fakt występowania u dzie
ci z dysleksją rozwojową zaburzeń centralnych procesów 
analizy czasowej sygnałów dźwiękowych [Walker (i in.) 
2002J. 

Celem pracy była ocena centralnych procesów analizy 
czasowej sygnałów akustycznych różniących s ię czasem 
trwania i częstotliwością u dzieci z dysleksją rozwojową. 

Materiał i metoda 

Badanie wykonano w dwóch grupach dzieci w wieku 
szkolnym od 10 do 14 lat. W grupie kontrolnej było 20 
zdrowych dzieci, bez problemów i trudności szkolnych. 
Grupę badaną stanowiło 20 dzieci z udokumentowanymi 
trudnościami o typie dysleksji. Posiadały one opinię z porad
ni psychologiczno-pedagogicznych o rozpoznanej dysleksji. 
U wszystkich dzieci wykonano badanie laryngologiczno
-foniatryczne, włączając w to badanie audiometrii tonalnej 
i impedancyjnej. Przeprowadzono konsultację logopedyczną 
i psychologiczną w celu potwierdzenia istniejących zaburzeń 

dyslektycznych oraz oceny poziomu inteligencji. Badania te 
wykazały, że w grupie badanej występują znacząco gorsze 
wyniki w zakresie głoskowej analizy i syntezy słuchowej 

słów. Do oceny psychologicznej wykorzystywano test Ben
tona, Reya, Wechslera , Dzieci z grupy bada,nej miały pra
widłowy iłoraz inteligencji , prawidłowy wzrok j słuch, wszys
tkie były praworęczne . Wyższe funkcje słuchowe oceniano 
za pomocą dwóch testów psychoakustycznych: testu oceny 
sekwencji tonów różniących się czasem trwania - Ouration 
PaUern Test (DPT) [Musiek (i in.) 1990J oraz testu oceny sek
wencji tonów różniących się częstotliwością - Frequency 
PaUern Test (FPT) [Pinheiro (i in.) 1971J. W pracach innych 
autorów większość badań procesów analizy czasowej syg
nałów akustycznych u dzieci z dysleksją prowadzono za 
pomocą różnych ekperymentalnych procedur, określanych 
powszechnie mianem testów oceny kolejności dźwięków -
ang. temporai order judgement (TOJ ). Testy DPT i FPT jako 
jedne z nielicznych pozwalają również na ocenę procesów 
analizy czasowej sygnałów akustycznych, co umożliwia 

odniesienie wyników niniejszej pracy do wyników prac 
fnnych autorów. 

Badania przeprowadzono oddzielnie dla prawego i lewe
go ucha przy użyciu oryginalnych wersji testów DPT i FPT, 
dostępnych na płycie CD dla głośności 50 dB SL. Badania 
przeprowadzono w kabinie audiometrycznej, Głośność 

dźwięków była regulowana przy zastosowaniu audiometru , 
Wabu testach podawano pacjentom 30 sekwencji trzech 
tonów o różnej długości (250 i 500 ms dla testu DPT) lub 
o różnej częstotliwości (1122 i 880 Hz dla testu FPT). Zada
niem dziecka było podanie prawidłowej sekwencji poda
wanych tonów (np. niski - niski - wysoki dla testu FPT i długi 
- krótki - długi dla testu DPT). Oddzielnie badane było ucho 
prawe i lewe. Wynikiem badania był odsetek sekwencji pra
w idłowo zidentyfikowanych przez dziecko. Dla obydwu 
testów wartość poniżej 80% dla każdego ucha przyjmowano 
za wynik nieprawidłowy. W kwalifikacji wyników stosowano 
normy przyjęte dla odpowiednich grup wiekowych, opubliko
wane przez autorów testów [Bellis 1996J. 

Wyniki testów poddano analizie statystycznej , w której 
wykorzystano test t-Studenta dla zmiennych n i eza leżnych . 

Wyniki 

W grupie dzieci z dysleksją nieprawidłowy wynik obu 
testów psychoakustycznych (DPT i FPT) uzyskano u 18 
dzieci (90%). DWOJe dzieci, które miały prawidlowy wynik 
testu DPT, uzyskało również prawidlowy wynik testu FPT 
W teście oceny sekwencji tonów różn i ących si ę długością 

(DPT) w grupie badanej uzyskano dla ucha prawego średnio 
46,4% zidentyfikowanych prawidłowo sekwencji , a dla ucha 
lewego 42,6%. Dla porównania w tym samym teśc ie , w gru
pie kontrolnej uzyskano wartości 95,4% dla ucha prawego 
i 96,7% dla ucha lewego (ryc. 1 ). 
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Ryc . 1. Odsetek prawidłowo zidentyfikowanych sekwencji w grupie 
dzieci z dysleksją i w grupie kontrolnej dla każdego ucha w teśc i e 

oceny sekwencji tonów różniących się czasem trwania (OPT) 

Podobne wyniki otrzymano w teście oceny sekwencji 
tonów różniących się częstotliwością (FPT). U dzieci dyslek
tycznych uzyskano niski procent identyfikacji podawanych 
sekwencji zarówno w uchu prawym 47,4%, jak i lewym 
43,2% (ryc.2). W grupie kontrolnej odsetek prawidiowo 
zidentyfkowanych sekwencj i dla testu FPT był wysoki i wy
nosił odpowiednio 94 ,6% dla ucha prawego i 96,3% dla ucha 
lewego. 
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Ryc.2. Odsetek prawidłowo zidentyfikowanych sekwencji w teście 
oceny sekwencji lonów różniących się częstotliwością (FPT) 

Stwierdzono znamienne statystycznie różn ice (p<0,05) 
pomiędzy grupą badaną i kontrolną w zakresie wyników obu 
przeprowadzonych testów psychoakustycznych. 
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Dyskusja 

Uzyskane wyniki wykazaly, że w badanej grupie dzieci 
z dysleksją rozwojową występują zaburzenia centralnych 
procesów analizy czasowej sygnałów dźwiękowych. Podob
ne wyniki uzyskal Walker i wsp. [2002), który badał uczniów 
z dysleksją. przy czym w jego badaniach istotną różnicę po
między grupą badaną i kontrolną stwierdzono wylącznie dla 
testu DPT. Wyniki niniejszej pracy są zgodne z badaniami 
przeprowadzonymi w grupie osób dorosłych z dysleksją roz
wojową [King (i in.) 2003 ). 

Obserwowane w naszej pracy zaburzenia różnicowania 
wysokości i dlugości dźwięków u dzieci z dysleksją mogą 
stanowić podłoże trudności w osi ągnięci u umiejętności seg
mentacji ciągu fonicznego, co ma znaczenie podczas nauki 
czytania. Na zaburzone procesy percepcji wysokości 

dźwięków u dzieci z dysleksją wskazują również badania 
Kurkowskiego [2002) . 

Porównanie wyników uzyskanych w niniejszej pracy 
z badaniami innych autorów zwraca uwagę na stosunkowo 
wysoki odsetek dzieci z dys leksją , u których stwierdzono 
centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (90%). 
W badaniach Kinga i wsp.[2003) odsetek ten wynosił 45%. 
Można to tłumaczyć tym , że dzieci z dysleksją byly wybrane 
spośród grupy pacjentów, u których występowaly zaburzenia 
słuchu. Można więc założyć, że grupa dzieci z dysleksją 
w niniejszej pracy nie jest reprezentatywna dla całej popula
cji dzieci z dysleksją. 

Określenie częstości zaburzeń centralnych procesów 
słuchowych u dzieci z dysleksją wymaga dalszych badań. 
Faktem jest jednak, że u części dyslektyków w Stanach Zjed
noczonych od kilku lat z powodzeniem uźywa się do terapii 
programów komputerowych, umożliwiających trening różno
rodnych funkcji słuchowych. Wyniki uzyskane w naszej pracy 
potwierdzają występowanie centralnych zaburzeń słucho

wych u dzieci z dysleksją, nie pozwalają natomiast na wycią
ganie wniosków odnośnie do roli zaburzeń słuchowych w jej 
patogenezie. Najnowsze badania, których efektem bylo 
opracowanie tzw. teorii wielokomórkowej patogenezy dyslek
sji, wskazują na zaburzenia w układzie wielokomórkowym, 
zawiadującym szybkim dostarczaniem złożonej informacji 
wzrokowej słuchowej i czuciowej i przetwarzaniem jej 
w strukturach móżdżku [Stein, Talcot 1999). 

Zwolennikami innej koncepcji - etiologicznej są nie
którzy badacze, którzy upatrują przyczyny dysleksji w zabu
rzeniach sfery emocjonalnej [Spionek 1991). W ostatnich la
tach coraz rzadziej można spotkać się z tak zawężoną inter
pretacją zależności trudności w czytaniu od życia emocjonal
no-uczuciowego dziecka. Za odrębną przyczynę trudności 
w czytaniu uważa się brak opanowania podstawowych, ele
mentarnych technik. Zwolennicy tej koncepcji krytykują takie 
czynniki, jak masowość nauczania i niewłaściwą organizację 
pracy szkolnej. 

Spionek eksponuje również zaburzenia tempa i rytmu 
rozwoju psychoruchowego dziecka jako bezpośrednią przy
czynę trudności w czytaniu i pisaniu [Spionek 1991). Ze 
względu na to, że opóznienia rozwoju psychoruchowego 
dotyczą stosunkowo wąskiego zakresu i odnoszą s ię do fun
kcji elementarnych, zostały nazwane fragmentarycznymi 
deficytami rozwojowymi . Należą do nich: opóźnienia i zakłó
cenia rozwoju percepcji wzrokowej, opóźnienia i zakłócen i a 

rozwoju percepcji słuchowej , opóznienia j zaklócenia rozwo-

-------

ju percepcji kinestetyczno-ruchowej oraz zaburzenia procesu 
lateralizacji. Podkreśla się również znaczenie nwieloprzyczy
nowości" specyficznych trudności w czytaniu, mając na uwa
dze cały splot niekorzystnych oddziaływań wychowawczo
-dydaktycznych i kulturowo-społecznych. 

Niezależnie od ciągle trwających badań nad etiolog ią 

dysleksji ważne jest, aby w polskich realiach audiolog oce
niaj ący funkcję tzw. "analizatora słuchowego", oprócz oceny 
czułości słuchu , zbadał też chociażby niektóre procesy prze· 
twarzania dzwięków na poziomie centralnym. 

Wnioski 

1. Zaburzenia procesów przetwarzan ia słuchowego 

często występują u dzieci z dysleksją rozwojową i mogą 
odgrywać istotną rolę w patogenezie trudności szkolnych. 

2. W dyslekSji rozwojowej w dużej grupie dzieci zabu
rzone są procesy anal izy dźwięków w dziedzin ie czasu i czę 

stotliwości . 
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