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Rozwój mowy u dziecka z g³uchot¹ wrodzon¹ ogranicza siê do gawo-
rzenia. Zaburzenia mowy uwarunkowane g³êbokim niedos³uchem odbior-
czym s¹ znacznie wiêksze w okresie prelingwalnym, ani¿eli postlingwalnym.
Z zaburzeniami mowy u dziecka g³uchego wi¹¿¹ siê zaburzenia g³osu (dys-
phonia audiogenes). Wczesna interwencja rehabilitacyjna przed 6 miesi¹-
cem ¿ycia daje szansê rozwoju mowy werbalnej. Wczesne zaprotezowanie i
trening s³uchowy w g³uchocie postlingwalnej pozwala, przynajmniej czê-
œciowo, zachowaæ mowê ju¿ wykszta³con¹.
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Speech development in children with congenital hearing loss is limited
to babbling. Speech disorders with severe perceptive hearing loss in the
prelingual period are more intensive than in the postlingual one. Voice di-
sorders in deaf children are often connected with speech disorders. Early
detection and rehabilitation before the child is 6 months old offers it a chan-
ce to develop verbal speech. Early application of the hearing combined with
suitable training allows, at least to some extent, preserve the aquired spe-
ech.
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Czynnoœciowo wydolny uk³ad s³uchowy jest jednym
z najwa¿niejszych uwarunkowañ prawid³owego rozwoju
mowy dziecka, bowiem z jednej strony umo¿liwia od-
biór mowy ze œrodowiska, a z drugiej strony, dziêki s³u-
chowej samokontroli, pozwala na doskonalenie wytwa-
rzanej przez dziecko mowy. U dziecka s³ysz¹cego mowa
rozwija siê poprzez spontaniczne wykszta³canie siê od-
ruchów s³uchowo-wzrokowo-werbalnych i czuciowo-ki-
nestetyczno-werbalnych.

Dramatyczn¹ ocenê wp³ywu g³êbokiego niedos³uchu
na organizm cz³owieka przedstawi³ w 1911 r. kaznodzieja
g³uchoniemych Sutermeister, który sam wczeœnie og³u-
ch³: ”oœmielam siê stwierdziæ, ze ¿adna inna u³omnoœæ
nie daje tak zgubnych nastêpstw jak g³uchoniemota, ¿e
¿adna inna wada cielesna nie prowadzi do tak ciê¿kiego
defektu psychicznego. Niezwyk³e jest tak¿e to, ¿e wielu
inteligentnych ludzi, którzy póŸno og³uchli, z czasem,
podobnie jak g³usi od urodzenia popadaj¹ w te same b³ê-
dy; z utrat¹ s³uchu doznaj¹ oni jednoczeœnie szkody psy-
chicznej i duchowej” [cyt. wg 1].

Zaburzenia mowy i g³osu u dziecka nies³ysz¹cego
zale¿¹ od:
1. stopnia niedos³uchu
2. czasu wyst¹pienia dysfunkcji s³uchu w ¿yciu dziecka
3. efektywnoœci rehabilitacji s³uchu, mowy i g³osu.

Zaburzenia rozwoju mowy u dziecka z g³uchot¹
prelingwaln¹

G³êbokie uszkodzenie s³uchu w okresie przedjêzy-
kowym (prelingwalnym), czyli przed okresem fizjologicz-
nego opanowania mowy (od urodzenia do 12 miesi¹ca
¿ycia) hamuje lub uniemo¿liwia spontaniczny rozwój
mowy jako noœnika informacji. Rozwój mowy w takich
przypadkach ogranicza siê jedynie do odruchu bezwa-
runkowego tj. do gaworzenia. O ile w fizjologicznym
rozwoju mowy wystêpuje ono od 2 do 6 miesi¹ca ¿ycia,
to u dziecka g³uchego przed³u¿a siê do 18 miesi¹ca, dziêki
pocz¹tkowo sprawnemu obwodowemu narz¹dowi mowy.

Gaworzenie dziecka s³ysz¹cego charakteryzuje siê
zestawami samog³oskowymi: aa, ao, au, do których nie-
co póŸniej do³¹czaj¹ siê spó³g³oski, z wyj¹tkiem szczeli-
nowych, zwarto-szczelinowych i wibracyjnych [2].

Dziecko g³uche stara siê naœladowaæ pocz¹tkowo ru-
chy artykulacyjne najbli¿szych osób ze swojego otocze-
nia, ale pozbawione w³asnej kontroli s³uchowej, czyni to
nieudolnie. Gaworzenie jest jednak ubogie, zazwyczaj
tylko samog³oskowe.

Na skutek braku zdolnoœci lokalizacji dŸwiêku i uwagi
s³uchowej, przy braku zaprotezowania s³uchowego i re-
habilitacji, gaworzenie po 18 miesi¹ca ¿ycia stopniowo
zanika lub pozostaje w formie szcz¹tkowej. Odchylenia
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w czynnoœci narz¹du artykulacyjnego nasilaj¹ siê i ulega-
j¹ utrwaleniu.

G³uche niemowlê jest spokojniejsze od s³ysz¹cego,
zazwyczaj wiêcej œpi. Je¿eli wystêpuj¹ resztki s³uchowe,
to niskie samog³oski a, o, u, zawieraj¹ce niskoczêstotli-
woœciowe sk³adowe, zniekszta³cone s¹ w mniejszym stop-
niu ani¿eli samog³oski wysokie o wysokoczêstotliwoœcio-
wych sk³adowych: e, i [2]. G³os dziecka w okresie gawo-
rzenia jest ma³o zró¿nicowany emocjonalnie w wyra¿a-
niu stanów gniewu, g³odu, pragnienia lub zadowolenia.
Dziecko nie odtwarza melodyki mowy matki, z któr¹ ma
najbli¿szy kontakt.

Okres naœladowania dŸwiêków (fizjologicznie 8-9
miesi¹c ¿ycia) u dzieci g³uchych praktycznie nie wystê-
puje. W g³êbokich niedos³uchach jest opóŸniony, ale ma³o
efektywny dla rozwoju mowy. W okresie naœladowania
dŸwiêków dziecko g³uche, nie s³ysz¹c wytwarzanych
przez siebie lub przez otoczenie dŸwiêków, nie powtarza
ich i w konsekwencji nie rozwija sprawnoœci propriocep-
tywnej obwodowego narz¹du mowy. Nie wystêpuj¹, lub
s¹ znacznie zredukowane, intonacja i akcentowanie, a na
skutek os³abionych kontaktów emocjonalnych motywa-
cja do mówienia jest znacznie ograniczona lub wcale nie
wystêpuje.

W okresie rozumienia mowy (fizjologicznie 10-12
miesi¹c ¿ycia) u dziecka s³ysz¹cego w 4 kwartale pierw-
szego roku ¿ycia pojawia siê myœlenie s³owne polegaj¹ce
na ³¹czeniu symboli dŸwiêkowych z ich desygnatami.
Dziecko g³uche nie ³¹czy mowy otoczenia z odpowied-
nimi przedmiotami i najprostszymi codziennymi czyn-
noœciami. Prowadzi to do znacznego opóŸnienia lub braku
rozwoju myœlenia s³ownego.

Zdolnoœæ do koncentracji s³uchowej, a czêœciowo tak-
¿e wzrokowej, rozwija siê w czasie rehabilitacji. Przy braku
pamiêci s³uchowej dzieci takie maj¹ doskona³¹ pamiêæ
wzrokow¹, dziêki której mo¿liwy jest rozwój i utrwale-
nie odruchów wzrokowo-werbalnych.

Ostatni okres rozwoju mowy (fizjologicznie od 12
m-ca do 4-5 roku ¿ycia) obejmuje stopniowe poszerza-
nie zasobu s³ów, rozumienie prostych poleceñ, rozwój
symbolizacji i pocz¹tek gramatyzacji. U dziecka z g³êbo-
kim niedos³uchem lub resztkami s³uchowymi zasób s³ów
ograniczony jest tylko do kilku rzeczowników u¿ywanych
w pierwszym przypadku, do nielicznych czasowników
i przymiotników. Brakuje przys³ówka i przyimka wyra¿a-
j¹cych stosunki pomiêdzy przedmiotami i zdarzeniami.

Mowa w niedos³uchu odbiorczym charakteryzuje siê:
zwiêkszonym natê¿eniem (utrata samokontroli natê¿e-
nia), zaburzeniami artykulacji g³osek szczelinowych
i zwartoszczelinowych, zaburzeniami czynników prozo-
dycznych i unosowieniem g³osek ustnych.

Dziecko g³uche lub g³êboko niedos³ysz¹ce w 4-5 roku
¿ycia posiada ubogi s³ownik. O ile dziecko s³ysz¹ce w tym

wieku ma zasób s³ów w zakresie 5000-20000 [3], to dziec-
ko g³uche lub niedos³ysz¹ce - tylko oko³o 200 s³ów.

Znaczne zaburzenia artykulacji charakterystyczne dla
g³uchoty prelingwalnej zebrano w tabeli I.

Tabela I. Cechy znacznego stopnia zaburzeñ artykulacji, wystêpuj¹cych w
g³uchocie prelingwalnej

- brak wyraŸnego zró¿nicowania dŸwiêkowego samog³osek na skutek nadmierne-
go napiêcia miêœni jêzyka

- lepsza artykulacja samog³osek niskoczêstotliwoœciowych a-e-u
- czêste ubezdŸwiêcznianie spó³g³osek dŸwiêcznych
- dyspraksja jêzyka: i, a, o, u wytwarza dŸwiêk zbli¿ony do y
- g³oska r zastêpowana zawsze przez l
- lepiej realizowane s¹ spó³g³oski zwarte z 1-szej strefy artykulacyjnej, szczególnie

wargowe (p, b) i przednio-jêzykowe (t, d), gdy¿ ich wymowê mo¿na przeœledziæ
wzrokiem

Zaburzenia mowy u dziecka z g³uchot¹
postlingwaln¹

Uszkodzenie odbiorcze narz¹du s³uchu u dzieci, które
opanowa³y mowê, czyli w okresie pojêzykowym (post-
lingwalnie) prowadzi do zaburzeñ elementów prozodycz-
nych mowy. Ich zakres i nasilenie zale¿¹ od stopnia nie-
dos³uchu.

Przy niedos³uchu odbiorczym z ma³ymi ubytkami
mowa staje siê monotonna ze zwolnieniem tempa. Nie-
dos³uch odbiorczy œredniego stopnia prowadzi do zabu-
rzeñ rytmu, przesadnego eksponowania sylab akcento-
wanych i niew³aœciwego dla danego jêzyka stawiania ak-
centów. W g³êbokich niedos³uchach odbiorczych docho-
dzi do znacznych zaburzeñ akcentowania. Mowa znie-
kszta³cona jest artykulacyjnie, jak te¿ poprzez nieprawi-
d³owe wykorzystanie czynników muzycznych. Brak ak-
centu dynamicznego uniemo¿liwia wyró¿nienie odpo-
wiednich sylab w wyrazie lub wyrazu w zdaniu. Przed³u-
¿ona artykulacja g³osek zniekszta³ca tempo i melodiê
mowy. Sylaby nie akcentowane w nag³osie, a zw³aszcza
w wyg³osie, s¹ opuszczane.

Przebiegi intonacyjne zale¿ne s¹ nie tyle od tre-
œci i znaczenia wypowiedzi, co od trudnoœci artykulacyj-
nych. Zazwyczaj forma pytaj¹ca nie ró¿ni siê od oznaj-
miaj¹cej.

Charakterystyczne dla niedos³uchu odbiorcze-
go zaburzenia artykulacji (dyslalia audiogenes) to przede
wszystkim seplenienie przyzêbowe (sigmatismus adden-
talis) przy artykulacji g³osek dentalizowanych. Wskutek
p³asko u³o¿onej przedniej czêœci jêzyka przylegaj¹cego
mocno do powierzchni wewnêtrznej zêbów siecznych,
powietrze przechodzi szerokim strumieniem wytwarza-
j¹c przytêpiony i os³abiony szmer.

Spotyka siê tak¿e seplenienie œwiszcz¹ce (sigmati-
smus stridens) powstaj¹ce na skutek wytwarzania siê g³ê-
bokiego zag³êbienia w bruŸdzie poœrodkowej jêzyka oraz
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seplenienie podniebienne (sigmatismus palatalis), gdy
koniec jêzyka zbli¿ony jest do podniebienia twardego (tab.
II) [4].

Badania sonograficzne mowy dzieci z postlingwal-
nym g³êbokim niedos³uchem lub resztkami s³uchowymi
wykazuj¹, ¿e jest ona bardziej zbli¿ona do mowy s³ysz¹-
cych, ani¿eli mowa dzieci z g³uchot¹ prelingwaln¹. Wraz
ze stopniem niedos³uchu wyd³u¿a siê czas trwania mowy
u dzieci g³uchych o 25-30% w porównaniu z norm¹.

Badania akustyczne g³osu i mowy dzieci z g³êbokim
niedos³uchem odbiorczym

Struktura akustyczna mowy dzieci z g³êbokim nie-
dos³uchem lub z resztkami s³uchowymi charakteryzuje
siê brakiem lub szcz¹tkowym wystêpowaniem niskich
formantów, przy zachowanych formantach wysokich.
Handzel [5] obserwowa³ zanikanie tonu podstawowego.
Wartoœci jittera i shimmera s¹ podwy¿szone [6]. Kom-
ponent szumowy uwarunkowany jest niepe³nym zwar-
ciem fonacyjnym fa³dów g³osowych. Analiza spektrogra-
ficzna zdania testowego wykazuje istotne i znaczne od-
chylenia u dzieci z g³uchot¹ prelingwaln¹. Struktura aku-
styczna jest ma³o rozbudowana z uboga intonacj¹, z pod-
wy¿szeniem Fo, F1 i F2 oraz ze znacz¹cym komponen-
tem szumowym w zakresie 1,5-4,5 kHz [7]. Analiza
MDVP tonu krtaniowego wykazuje: dr¿enie g³osu, nie-
regularnoœci i zaburzone parametry zmiany czêstotliwo-
œci (ryc. 1).

Natomiast w g³uchocie postlingwalnej struktura aku-
styczna mowy jest dobrze rozwiniêta z ma³o zró¿nico-
wanymi przebiegami intonacyjnymi i komponentem szu-
mowym nisko- i wysokoczêstotliwoœciowym (u kobiet
wystêpuje szum tylko niskoczêstotliwoœciowy). Analiza
MDVP zale¿y od stopnia zachowania mowy i w zasa-
dzie zmiany s¹ s³abo zaznaczone (ryc.2).

Tabela II. Typy zaburzeñ artykulacji wystêpuj¹ce w g³uchocie postlingwalnej

Seplenienie przyzêbowe (sigmatismus addentalis)
Seplenienie œwiszcz¹ce (sigmatismus stridens)
Seplenienie podniebienne (sigmatismus palatalis)

Zaburzenia mowy uwarunkowane niedos³uchem
przewodzeniowym

Zaburzenia mowy wyst¹piæ mog¹ tak¿e u dzieci
z przewlek³ym niedos³uchem przewodzeniowym [7].
W takich przypadkach natê¿enie mowy jest zazwyczaj
znacznie obni¿one. Zaburzenia artykulacji dotycz¹ g³o-
sek o niskich formantach (a, o, u, p, b, m, n, r). S¹ one
opuszczane lub realizacja ich jest zniekszta³cona. Lepiej
artyku³owane s¹ g³oski, które mo¿na ³atwo odczytaæ z ust:
p, b, m, n. W niedos³uchu przewodzeniowym dochodzi
z czasem do zaburzenia czynników prozodycznych mowy.

Zaburzenia g³osu u dzieci z g³êbokim niedos³uchem
odbiorczym

Mowa dziecka z zaburzonym s³uchem wi¹¿e siê ze
zmianami czynnoœci narz¹du g³osu. U dzieci g³uchych
zazwyczaj opóŸniona jest mutacja [8, 9].

S³uch odgrywa decyduj¹c¹ rolê w pofonacyjnej kon-
troli g³osek na drodze [10]:
1. percepcyjnej - poprzez drogi kojarzeniowe pomiê-

dzy oœrodkiem korowym s³uchu a p³atami czo³owy-
mi; mechanizm ten polega na subiektywnej ocenie
wytwarzanego g³osu i na œwiadomej kontroli miêœni
wewn¹trzkrtaniowych;

Ryc. 1. Analiza akustyczna mowy metod¹ MDVP u chorej S.M. l. 12 z g³uchot¹
prelingwaln¹

Ryc. 2. Analiza akustyczna mowy metod¹ MDVP u chorej M.W. l. 14 z g³ucho-
t¹ postlingwaln¹
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2. odruchowej, o krótkim czasie utajenia – poprzez po-
³¹czenia œlimakowo-krtaniowe.

O ile ucho, jako wiod¹cy narz¹d kontrolny, czuwa nad
uzyskiwaniem indywidualnie w³aœciwej fonacji pod
wzglêdem wysokoœci, natê¿enia i rytmu, to uk³ad kine-
stetyczno-odruchowy steruje w³¹czaniem do fonacji od-
powiednich grup miêœniowych [11].

Zaburzenia czynnoœciowe g³osu uwarunkowane nie-
dos³uchem (dysphonia audiogenes) zale¿¹ od zakresu
ubytków s³uchu. W g³êbokich niedos³uchach odbiorczych
dochodzi przede wszystkim do utraty samokontroli nad
wysokoœci¹, natê¿eniem, rytmem i barw¹ wytwarzanego
g³osu. Nie wykszta³caj¹ siê, lub zanikaj¹, czynniki mu-
zyczne: melodia, dynamika, rytm i tempo. G³os zazwy-
czaj jest szorstki, piskliwy i ochryp³y, o zawê¿onej, nie-
kiedy nawet do 3-4 tonów, skali. Œrednie po³o¿enie g³o-
su mówionego po³o¿one w 1/3 górnej zakresu wg Se-
emana obni¿a siê z wiekiem i w wyniku rehabilitacji do
1/3 dolnej skali [12]. G³os ze skróconym czasem fonacji
charakteryzuje siê niestabilnoœci¹ wysokoœci przy fonacji
samog³oski. Badany zaczyna fonowaæ wysoko i stopnio-
wo obni¿a g³os. Zaburzenia akcentu dynamicznego pro-
wadz¹ do wahania natê¿enia znacznie silniej wyra¿one-
go w niedos³uchu g³êbokim. Ocena stroboskopowa g³o-
œni wykazuje skrócon¹ amplitudê z redukcj¹ przesuniê-
cia brze¿nego i niepe³n¹ faz¹ zamkniêcia g³oœni. Obok
tych wyk³adników fonacji hyperfunkcjonalnych wystê-
powaæ mog¹ guzki g³osowe [13].

Charakterystyczne dla dysfonii uwarunkowanej nie-
dos³uchem s¹ zaburzenia oddychania wyra¿aj¹ce siê: skró-
ceniem fazy wydechowej, czêstymi i zbyt g³êbokimi wde-
chami oraz brakiem synchronizacji pomiêdzy faz¹ wy-
dechow¹ a fonacj¹ i artykulacj¹ [2]. W badaniu pneu-
mograficznym zaburzenia oddychania w przypadku g³ê-
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bokiego niedos³uchu prowadz¹ do paradoksalnych ru-
chów przepony i braku fizjologicznego asynchronizmu
pomiêdzy brzusznym i piersiowym torem oddechowym.

U dzieci z g³êbokim niedos³uchem lub resztkami s³u-
chowymi zaobserwowaæ mo¿na nieprawid³ow¹ czynnoœæ
podniebienia miêkkiego, wp³ywaj¹c¹ na zachowanie siê
rezonansu nosowego. U dzieci niedos³ysz¹cych wystê-
powaæ mo¿e nosowanie otwarte, natomiast u g³uchych –
objawy nosowania zamkniêtego.

Robinshow [14] podkreœla, ¿e wczesne wykrycie g³ê-
bokiego niedos³uchu, z w³aœciwym postêpowaniem re-
habilitacyjnym pozwala na opanowanie porozumiewa-
nia siê na drodze wzrokowo-s³uchowej. Yoshinaga-Ita-
no i wsp. [15] oceniaj¹c mowê u 150 dzieci w przeciêt-
nym wieku oko³o 2 lat stwierdzili, ¿e w grupie z niedo-
s³uchem wykrytym przed 6 miesi¹cem ¿ycia mowa roz-
wija³a siê znamiennie lepiej, ani¿eli u dzieci z niedos³u-
chem zidentyfikowanym po 6 miesi¹cu ¿ycia, pomimo
zastosowania takiego samego programu rehabilitacyjne-
go. St¹d tak wa¿ne jest wprowadzenie diagnostyki uszko-
dzeñ s³uchu u dzieci.

Podsumowanie
W okresie prelingwalnym, wykrycie niedos³uchu

w drugim kwartale ¿ycia z w³aœciwym zaprotezowaniem
i w³¹czeniem rehabilitacji w 6-7 miesi¹cu, wykorzystu-
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