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Rola słuchu w życiu człowieka
Słuch – zmysł komunikacji , pozyskiwania wiedzy o świecie, orientacji
w aktualnej sytuacji, orientacji w przestrzeni
Słuchanie - proces aktywny , stale otaczają nas dźwięki zakłócające
Rozumienie mowy w szumie (hałasie) jest trudne dla każdego ale
szczególnie dla dzieci z problemami neurorozwojowymi , dzieci ze
specyficznymi trudnościami w nauce i zaburzeniami rozwoju mowy
Rozumienie mowy w hałasie to ogromny problem dla dzieci z
niedosłuchem używających aparatów słuchowych lub implantów
ślimakowych
Ucho to mikrofon – właściwy odbiornik dźwięków i mowy to nasz
mózg
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Słyszenie - proces aktywny
Słyszenie to wieloetapowy i interaktywny proces przetwarzania informacji
akustycznej
Obejmuje dwa typy procesów: wstępujące (bottom-up) oraz zstępujące
(top-down)
procesy wstępujące - przebiegają bez udziału świadomości i mają na celu
wyodrębnienie „strumieni dźwięków”, które niosą informację np. mowa analiza na poziomie zmysłowym – na podstawie informacji o źródle dźwięku
jego powtarzalności, periodyczności, podobieństwa cech akustycznych
procesy zstępujące - ułatwiają odkodowanie znaczeń słów i zdań poprzez
stawianie hipotez na podstawie aktualnego kontekstu, posiadanej wiedzy i
doświadczenia językowego . Zachodzi wtedy analiza na poziomie
znaczeniowym i gramatycznym - torowanie semantyczne i syntaktyczne potencjały N400 i P600

Wyższe funkcje słuchowe
Umiejętność analizy i i segmentacji słuchowych strumieni percepcyjnych zależy
od wielu funkcji słuchowych :
słyszalność cech akustycznych bodźca (dobra czułość słuchu dla wszystkich
częstotliwości)
wysoka rozdzielczość wykrywania zmian częstotliwości
wysoka rozdzielczość wykrywania zmian głośności
sprawna analiza czasowa sygnału dźwiękowego
- rozdzielczość czasowa
- synchronizacja neuronów
- maskowanie poprzedzające i następcze
- percepcja kolejności dźwięków

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
Zaburzenia przetwarzania słuchowego czyli Ośrodkowe
zaburzenia słuchu są to nieprawidłowości w przetwarzaniu
słuchowym na poziomie neuronalnym nie wynikające z
zaburzeń funkcji poznawczych i językowych ASHA, 2005
Główny objaw APD to trudności w rozumieniu mowy
w niekorzystnych warunkach akustycznych
Wskaźnik problemów w ośrodkowej części układu słuchowego
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Możemy podejrzewać występowanie zaburzeń
przetwarzania słuchowego jeśli dziecko pomimo
prawidłowej inteligencji :
• Ma trudności z rozumieniem mowy w hałaśliwym środowisku, w klasie
(pogłos) lub podczas rozmowy telefonicznej (ograniczone pasmo),

• Myli podobnie brzmiące wyrazy
• Ma problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega dźwięk, głos
• Nie utrzymuje dłużej uwagi na zadaniu wymagającym słuchania zwłaszcza
w przypadkach obecności bodźców rozpraszających

• Ma trudności z rozumieniem kilkuetapowych poleceń, zwłaszcza podanych
w jednym zdaniu

• Ma kłopoty ze zrozumieniem treści dłuższej wypowiedzi , opowiadania
• Wykazuje brak umiejętności muzycznych
Auditory Processing Disorder in Children NIDCD Health Information
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APD - etiologia
 APD Developmental (rozwojowe): diagnozuje się je u dzieci z objawami APD, których

czułość słuchu jest w normie i u których nie stwierdzono innej przyczyny zaburzeń słuchu
ani czynników ryzyka. U niektórych z tych osób APD może utrzymać się w dorosłości.

 APD Acquired (nabyte): prawdopodobną przyczyną APD są wydarzenia w okresie

płodowym i po urodzeniu takie jak np. wylew dokomorowy, niedotlenienie
(mikrouszkodzenia), wcześniactwo, wysoki poziom bilirubiny, cytomegalia, toksoplazmoza
czy infekcje wirusowe ( grypa).

 APD Secondary (wtórne) do niedosłuchu również przewodzeniowego występujące już
po jego ustąpieniu np. powodowanego przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha
środkowego (deprywacja słuchowa w okresie dynamicznego rozwoju funkcji słuchowych
2-5 r. życia)

Wiele uwagi poświęca się rozwojowemu APD, jako że istnieją dowody, że może ono
prowadzić do trudności w uczeniu się, a zwłaszcza mieć wpływ na sprawności językowe
oraz umiejętność czytania i pisania, a tym samym obniżać wyniki szkolne.
(British Society of Audiology, 2011 )
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Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu (APD)
epidemiologia - populacja dziecięca
2-5% populacji dzieci w wieku 7 -10 lat,
(Musiek & Chermak,1997)

30% dzieci z rozpoznaną dysleksją
Dawes, P; Bishop, D (2010). "Psychometric profile of children with auditory processing disorder (APD) and
children withdyslexia". Archives of Disease in Childhood

50 % dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju
językowego SLI Ferguson, M. A.; Hall, R. L.; Riley, A; Moore, D. R. (2011). "Communication,

listening, cognitive and speech perception skill in children with auditory processing disorder (APD) or specific
language impairment (SLI)". Journal of Speech Language and Hearing Research

50 % dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce LD
Sharma,Purdy,Kelly, Comorbidity of Auditory Processing, Language, and Reading Disorders. Journal of
Speech, Language and Hearing Research • Vol. 52 • 706–722 • June 2009
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Testy behawioralne wyższych
funkcji słuchowych
1. Testy rozumienia mowy utrudnionej
2.
3.

(sprawność rozumienia w hałasie)
Testy oceniające integrację i separację
międzyuszną ( testy rozdzielnouszne),
Testy oceniające czasowe aspekty słyszenia i
krótkotrwałą pamięć słuchową.
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cABR – obiektywna metoda do wykrywania
zaburzeń rozumienia mowy w hałasie
badanie w śnie fizjologicznym
nieinwazyjne
wbudowana analiza statystyczna odpowiedzi - odniesienie do norm

Wykrycie zaburzeń przetwarzania słuchowego i co dalej …

Poprawa warunków akustycznych w szkołach
Systemy FM
Usprawnienie zaburzonych procesów poprzez

neurorehabilitację - Aktywny Trening Słuchowy
ATS
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Poprawa środowiska akustycznego w szkole
 Według standardów ASHA szum tła w pomieszczeniu, w którym uczy się dziecko
z APD, nie powinien przekraczać 30 dB (pogłos nie powinien utrzymywać się dłużej
niż 0.4 s), a stosunek sygnału do szumu nie powinien być niższy niż +15 dB.

 Zalecane: wyciszenie za pomocą dźwiękochłonnych materiałów, usunięcie urządzeń
emitujących niepotrzebne dźwięki,

 Stosowanie systemów wspomagających słyszenie (systemy FM).
 Dwa aparaty, otwarta wkładka.
„Assistive and Therapeutic Effect of Amplification for Auditory Processing
Disorder”Keith, S Purdy Seminars in Hearing vol 35 , 2014
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Plastyczność mózgu
 Mózg zmienia się na skutek aktywności wymagającej wysiłku
dowody w licznych badaniach, ERP i fMRI
Russo NM, Nicol TG, Zecker SG, Hayes EA, Kraus N (January 2005). "Auditory training improves neural
timing in the human brainstem". Behav. Brain Res.

 Trening grupowy w formie gier i zabaw słuchowo ruchowych w
naturalnym środowisku akustycznym - element rywalizacji.

Alonso R,
Schochat E (2009). "The efficacy of formal auditory training in children with (central) auditory
processing disorder: behavioral and electrophysiological evaluation". Braz J Otorhinolaryngol

 Ćwiczenia w formie gier komputerowych - ciekawość, nagrody
stopniowanie trudności, adaptacyjne algorytmy.

Loo, J.H.Y.; Bamiou, D.-E.;
Campbell, N.; Luxon, L.M. (2010). "Computer-based auditory training (CBAT): benefits for children
with language- and reading-related learning difficulties". Developmental Medicine and Child
Neurology, Moore DR, Rosenberg JF, Coleman JS (July 2005). "Discrimination training of phonemic
contrasts enhances phonological processing in mainstream school children". Brain Lang
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ATS - obserwacje kliniczne
Lepsza wyrazistość artykulacyjna
Lepsza autokontrola słuchowa
Dłuższa uwaga
Poprawa pamięci słuchowej
Poprawa prozodii ( akcent wyrazowy, zdaniowy,
intonacja, modulacja głosu)

Uspokojenie ( emocjonalne i na poziomie ciała, mniej
współruchów)

Lepsze wyniki w nauce
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