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STRESZCZENIE:    Prawidłowy przebieg procesu kształtowania się mowy wywiera silny wpływ na rozwój poznawczy i osobowościowy dziec-
ka. Jest to warunek osiągnięcia sukcesu przedszkolnego i szkolnego – ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych oraz 
umożliwia wyrażanie potrzeb i uczuć. Zaburzenia mowy i jej rozwoju u dzieci stanowi duże wyzwanie diagnostyczne i tera-
peutyczne dla lekarzy oraz terapeutów. Wczesne rozpoznanie współistniejących deficytów oraz wczesne podjęcie terapii 
wpływają na sukces terapeutyczny. Jednym z podstawowych badań diagnostycznych u dzieci ze specyficznymi zaburzenia-
mi mowy i języka (specific language impairment; SLI) jest badanie słuchu, dotychczas rozumiane jako test progu słyszenia. 
Wiadomo jednak, że przetwarzanie słuchowe jest tak samo ważne, jak prawidłowy próg słyszenia. Diagnostyka centralnych 
zaburzeń słuchu może być zatem cennym uzupełnieniem diagnostyki zaburzeń mowy i języka. Ich szybkie rozpoznanie oraz 
wdrożenie odpowiedniego leczenia może przyczynić się do skuteczniejszej terapii mowy i języka.

SŁOWA KLUCZOWE:   specyficzne zaburzenia mowy i języka (specific language impairment; SLI),  słuchowe potencjały korowe, potencjał P300

ABSTRACT:   The proper course of speech development heavily influences the cognitive and personal development of chil-
dren. It is a condition for achieving preschool and school successes – it facilitates socializing and expressing 
feelings and needs. Impairment of language and its development in children represents a major diagnostic 
and therapeutic challenge for physicians and therapists. Early diagnosis of coexisting deficits and starting the 
therapy influence the therapeutic success. One of the basic diagnostic tests for children suffering from specif-
ic language impairment (SLI) is audiometry, thus far referred to as a hearing test. Auditory processing is just 
as important as a proper hearing threshold. Therefore, diagnosis of central auditory disorder may be a valu-
able supplementation of diagnosis of language impairment. Early diagnosis and implementation of appropriate 
treatment may contribute to an effective language therapy.
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WPROWADZENIE

Wiele badań publikowanych w literaturze światowej potwier-
dza, że około 7–15% dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 
różni się od swoich rówieśników pod względem tempa przy-

swajania języka i rozwoju kompetencji językowych [1, 2, 3]. 
Problem ten częściej dotyka chłopców i często już wcześniej 
dotyka innych członków rodziny – rodziców lub rodzeństwa. 
Dzieci ze specyficznymi zaburzeniami mowy nie uczą się mó-
wić we właściwym czasie, a proces nabywania mowy jest u nich 
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Tab. I. Charakterystyka grupy badanej w zależności od płci w grupach wiekowych. 

WIEK (W LATACH) DZIEWCZYNKI CHŁOPCY ŁĄCZNIE

Liczba Procent Liczba Procent

7 16 64,0% 9 36,0% 25

8 17 68,0% 8 32,0% 25

9 20 80,0% 5 20,4% 25

10 19 76,0% 6 24,0% 25

Łącznie 72 72,0% 28 28,0% 100

Tab. II. Rozkład grupy kontrolnej w zależności od płci w grupach wiekowych.

WIEK (W LATACH) DZIEWCZYNKI CHŁOPCY ŁĄCZNIE

Liczba Procent Liczba Procent

7 17 85,0% 3 15,0% 20

8 21 75,0% 7 25,0% 28

9 10 47,6% 11 52,4% 21

10 11 35,5% 20 64,5% 31

Łącznie 59 59,0% 41 41,0% 100

problematyczny, dlatego narażone są na radzenie sobie z pro-
blemami językowymi i deficytami przez cały proces edukacji 
[4]. W opisanej grupie dzieci możemy rozpoznać specyficzne 
zaburzenia mowy i języka (SLI).

SLI, czyli specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka, mogą 
być zatem definiowane jako: 

• „nieprawidłowe przyswajanie mowy przez dzieci, 
u których nie zdiagnozowano żadnych wad anatomii 
mózgu, upośledzenia słuchu ani znacznego 
upośledzenia uczenia się, i które nie zostały pozbawione 
kontaktów społecznych” [1],

• „definicję tego zaburzenia sformułowano w oparciu 
o kryteria wykluczające; oznacza to, że dziecko 
wykazuje poważne problemy językowe, które nie 
mogą być wyjaśnione przez upośledzenie słuchu, niski 
poziom inteligencji, zaburzenia środowiskowe lub 
upośledzenie umysłowe” [1].

Stark i Tallal zalecają korzystanie z takich kryteriów SLI, które 
obejmowałyby przynajmniej umiarkowany deficyt rozumienia 
i produkcji mowy [8]. Proponują zastosowanie kryteriów 
włączenia i wyłączenia w celu odróżnienia SLI od innych zaburzeń 
rozwoju mowy. Kryteria te opierałyby się przede wszystkim na 
ilorazie inteligencji (werbalnej i niewerbalnej) oraz wynikach 
testów umiejętności językowych i różnicach między tymi 
czynnikami [2]. Ważnym kryterium w propozycji autorów jest 
iloraz inteligencji, który powinien wynosić co najmniej 85 IQ 
w skali niewerbalnej. Obecnie wielu badaczy porzuca tę me-
todę. Obserwacje pokazują, że niski iloraz inteligencji jest czę-
stym komponentem SLI, a wiele dzieci z deficytem językowym 
nie spełnia kryteriów zaproponowanych przez Starka i Tallala.

Conti-Ramsden i Bolting [1] w swoim badaniu przyjęli nastę-
pujące kryteria rozpoznania SLI:

• niewerbalna inteligencja dziecka mieści się w granicach 
normy,

• głównym problemem dziecka jest deficyt językowy 
(określony na podstawie różnicy między poziomem 
języka a oceną jego zdolności poznawczych),

• dziecko nie radzi sobie w regularnym systemie edukacji.

Większość autorów podkreśla, że   prawidłowe słyszenie stanowi 
kryterium włączenia, ale nie dotyczy ono zaburzeń przetwarza-
nia słuchowego. Włodarczyk podaje, że dzieci te statystycznie 
częściej niż ich rówieśnicy wykazują zaburzenia przetwarzania 
słuchowego obserwowane w testach psychoakustycznych [1]. Nie 
wszystkich małych pacjentów można poddawać testom psycho-
akustycznym, dotyczy to zwłaszcza tych młodszych. Rejestracja 
słuchowych potencjałów korowych może być w takich przypad-
kach alternatywą dla testów. Ocena wyższych funkcji słuchowych 

odbywa się za pomocą bodźców endogennych, w szczególności 
rejestracji fal P300. Fala ta pojawia się, gdy bodziec nie jest spo-
dziewany bądź przenosi nowe lub ważne informacje. Chociaż 
psychologiczna rola P300 wciąż jest dyskutowana, przeważa 
opinia, że   jej opóźnienie jest miarą czasu potrzebnego do prze-
tworzenia bodźca (dekodowania, rozpoznania, klasyfikacji), 
amplituda świadczy o stopniu zaangażowania struktur poznaw-
czych, a jej szczyt występuje w momencie rozwiązywania pro-
blemu. Z tego powodu ważne wydaje się badanie słuchowych 
potencjałów korowych w odniesieniu do ich zaburzeń u dzieci 
ze specyficznymi zaburzeniami mowy i języka.

CEL

Celem niniejszego badania była ocena słuchowych potencja-
łów korowych, wywołanych  w szczególności latencją fali P300, 
u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka.

MATERIAŁ I METODY

Do badania włączono 200 dzieci. Grupę badaną stanowiło 100 
dzieci w wieku 7–10 lat (w momencie diagnostyki). Średni wiek 
dzieci w tej grupie wynosił 8,5 roku. Grupa składała się z 72 
chłopców (72%) i 28 dziewcząt (28%). Tabela 1 przedstawia 
charakterystykę dzieci, w każdej grupie wiekowej, w zależno-
ści od płci. We wszystkich grupach wiekowych widoczna jest 
zależność opisywana również przez innych autorów – częstość 
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występowania zaburzeń mowy i języka jest 2–3 razy częstsza 
u chłopców niż u dziewcząt [11, 12].

Grupę kontrolną stanowiła setka dzieci w wieku 7–10 lat, z pra-
widłową artykulacją, bez zaburzeń rozwoju mowy i języka, bez 
problemów szkolnych i o prawidłowym słyszeniu, bez objawów 
zaburzeń przetwarzania słuchowego. Średni wiek dzieci w tej 
grupie wynosił 8,6 lat. Grupa składała się z 59 dziewcząt (59%) 
i 41 chłopców (41%). Szczegółowy rozkład płci i grup wieko-
wych w grupie kontrolnej przedstawiono w tabeli 2.

Warunkiem włączenia do grupy kontrolnej były:
• prawidłowy wynik badania słuchu (audiometria tonalna 

wykonana dla częstotliwości 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 
4000 Hz),

• brak czynników ryzyka ośrodkowych zaburzeń słuchu 
– wszystkie odpowiedzi na pytania kwestionariusza 
(dotyczące problemów związanych z artykulacją, 
ze szkołą, opóźnionego mówienia i rozwoju 
psychomotorycznego) były negatywne.

Spośród dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i językowa, zgła-
szających się do Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii 
i Patologii Słuchu, wybrano te, które spełniały kryteria rozpozna-
nia SLI. Wszystkie włączone do badania dzieci zostały podda-
ne testom, zgodnie z ustalonym protokołem, który obejmował:

1)  badanie foniatryczne z oceną obwodowych narządów mowy,
2)  badanie audiologiczne, w tym audiometrię tonalną i audio-

metrię impedancyjną, w celu wykluczenia ubytku słuchu,
3)  badanie psychologiczne, w którym ustalano iloraz roz-

woju dziecka (u wszystkich dzieci wynik badania mieścił 
się w granicach normy odpowiedniej do wieku),

Tab. III.  Średnie wartości latencji P1, N1 i P2 w określonych grupach wiekowych w grupie badanej. 

WIEK (W LATACH) LATENCJA P1 [MS] LATENCJA N1 [MS] LATENCJA P2 [MS]

Średnia SD Średnia SD Średnia SD

7 78,9 9,1 106,1 13,0 159,4 21,2

8 76,3 7,2 102,2 12,1 158,7 20,6

9 76,2 12,2 100,0 9,1 160,8 22,7

10 73,6 10,1 100,1 10,3 160,4 21,3

Tab. IV. Średnie wartości latencji P1, N1 i P2 w grupie badanej i w grupie kontrolnej. 

GRUPA LATENCJA P1 [MS] LATENCJA N1 [MS] LATENCJA P2 [MS]

Średnia SD Średnia SD Średnia SD

Badana 61,2 9,9 101,0 11,1 159,8 21,2

Kontrolna 63,1 10,9 97,8 9,2 154,4 22,9

Tab. V. Wartości latencji P2 w grupie badanej. 

WIEK (W LATACH) LICZBA TESTÓW ŚREDNIA SD

7 25 220,7 36,6

8 24 209,9 24,9

9 25 204,5 17,3

10 25 196,1 15,3

Łącznie 99 208,8 27,3

Tab. VI.  Wartości średnie i odchylenia standardowe wartości latencji fali N2 oraz 
wartości p z analizy statystycznej porównującej grupę kontrolną z grupą 
badaną z uwzględnieniem wieku grup.

Wiek 
(w latach)

Grupa 
kontrolna

Grupa 
badana

wartość 
p

Średnia SD Średnia SD

7 220,7 36,6 238,9 30,0 0,0676

8 209,9 24,9 230,9 27,9 0,0128

9 204,5 17,3 228,3 26,4 0,0058

10 196,1 15,3 221,7 27,4 0,0009

Łącznie 208,8 27,3 230,0 28,2 0,0000

Tab. VII. Wartości latencji P300 w grupie badanej.

WIEK (W LATACH) LICZBA TESTÓW ŚREDNIA SD

7 25 337,3 24,9

8 24 322,6 26,7

9 25 307,7 23,6

10 25 298,6 20,9

Łącznie 99 318,5 28,2
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jak i w grupie kontrolnej, analizę statystyczną przeprowadzo-
no oddzielnie dla każdej grupy. Wartości uzyskane w grupie 
badanej przedstawiono w tabeli 6 i na rycinie 1.

W grupie badanej dzieci w wieku 8,  9 i 10 lat wykazywały sta-
tystycznie dłuższą latencję N2 w porównaniu z grupą kontro-
lną. U 7-latków również zaobserwowano tę zależność, ale nie 
była ona statystycznie istotna.

Potencjał P300
Analiza statystyczna wskazuje, że istnieje statystycznie istotna 
zależność między wiekiem dziecka a spadkiem latencji P300 (F 
= 9,51; p = 0,0000). Statystycznie istotne różnice latencji P300 
zaobserwowano między wynikami dzieci w wieku 7 lat a wyni-
kami dzieci w wieku 9 i 10 lat. Ponadto wyniki 8-latków istotnie 
statystycznie różniły się od wyników uzyskanych przez dzieci 
w wieku 10 lat. Porównanie innych grup wiekowych nie wyka-
zało statystycznie istotnych różnic. Tabela 7 prezentuje średnie 
wartości latencji P300 w poszczególnych grupach wiekowych.

Tabela 8 i rycina 2 przedstawiają wartości średnie latencji P300 w po-
szczególnych grupach wiekowych w grupie badanej i kontrolnej.

U dzieci z SLI we wszystkich analizowanych grupach wie-
kowych latencja P300 była statystycznie istotnie dłuższa niż 
w grupie kontrolnej.

Analiza statystyczna wartości latencji poszczególnych parame-
trów potencjałów elektrofizjologicznych pozwoliła na określe-

4)  badanie mowy i języka w celu oceny rodzaju zaburze-
nia mowy i języka; przeprowadzono je przy użyciu for-
mularza oceny wymowy Demmel, testów oceniających 
umiejętności językowe dzieci i/lub testu mowy i języka 
do oceny umiejętności językowych,

5)  rejestrację słuchowych potencjałów korowych.

Przeprowadzono rejestrację potencjałów kory mózgowej i po-
tencjałów poznawczych (fale N1, P1, N2, P2, P300), stosując 
procedurę oddball ze standardowymi bodźcami 500 Hz i pro-
cedurę według schematu oddball 2k Hz w obustronnej sty-
mulacji CHART. W teście prawdopodobieństwo wystąpienia 
standardowego bodźca wynosiło 80%, a bodźca oddball 20%.

WYNIKI

Potencjały P1, N1 i P2

W ocenie parametrów czasowych odpowiedzi elektrofizjologicz-
nych w odniesieniu do latencji trzech potencjałów początkowych 
P1, N1, P2 nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między 
poszczególnymi grupami wiekowymi w grupie badanej. Wartości 
przedstawiono w tabeli 3. Pozwoliło to na ocenę związku pomiędzy 
obecnością patologii (zaburzenia rozwoju mowy i języka) a war-
tościami latencji w grupie badanej w porównaniu z grupą kontro-
lną. Związek ten określono poprzez obliczenie średniej wartości 
latencji dla całej grupy badanej i grupy kontrolnej.

Tabela 4 przedstawia średnie wartości i odchylenia standardo-
we latencji P1, N1 i P2 w grupie kontrolnej oraz badanej. Nie 
zaobserwowano statystycznie istotnych różnic latencji P1, N1 
i P2 pomiędzy grupą badaną a kontrolną. Analizowany mate-
riał obejmował 100 testów wykonanych w grupie kontrolnej 
i 99 testów w grupie badanej (u jednego dziecka z tej grupy nie 
udało się zarejestrować odpowiedzi elektrofizjologicznych).

Potencjał N2
Analiza statystyczna wskazuje, że latencja fali N2 maleje wraz 
z wiekiem dziecka (F = 3,07,  p = 0,0336). W niniejszym ba-
daniu zaobserwowano statystycznie istotną różnicę wartości 
latencji N2 między wynikami uzyskanymi u dzieci w wieku 7 
i 10 lat. Nie stwierdzono występowania statystycznie istotnych 
różnic w odniesieniu do innych wartości.

W tabeli 5 przedstawiono średnie wartości latencji N2 w po-
szczególnych kategoriach wiekowych w grupie badanej.

Ze względu na różnice opóźnienia fali N2 w poszczególnych 
grupach wiekowych, obserwowane zarówno w grupie badanej, 

Tab. VIII.  Wartości średnie i odchylenia standardowe wartości latencji fali P300 
oraz wartości p z analizy statystycznej porównującej grupę kontrolną z 
grupą badaną z uwzględnieniem wieku grup.

WIEK  
(W LATACH)

GRUPA KON-
TROLNA

GRUPA 
BADANA

WARTOŚĆ P

Średnia SD Średnia SD

7 337,3 24,9 366,2 49,0 0,0163

8 322,6 26,7 354,8 39,3 0,0033

9 307,7 23,6 333,5 33,5 0,0184

10 298,6 20,9 316,6 33,0 0,0498

Łącznie 318,5 28,2 342,9 43,2 0,0000

Tab. IX.  Wartości średnie, odchylenia standardowe i wartości graniczne latencji 
P1, N1 i P2 w grupie kontrolnej.

LATENCJA ŚREDNIA SD WARTOŚĆ GRANICZNA

P1 63,1 10,9 84,9

N1 97,8 9,2 116,2

P2 154,4 22,9 200,2
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jęło analizę testów elektrofizjologicznych, w celu ustalenia, czy 
metoda ta może być stosowana do wczesnego rozpoznawania 
deficytu percepcji słuchowej, który występuje u dzieci z SLI.

Potencjał P300 pojawia się, gdy percepowany bodziec jest niespo-
dziewany bądź niesie nowe lub ważne informacje. Osiąga szczyt 
około 300 ms po pojawieniu się bodźca, wymaga uwagi i pamięci 
słuchowej [13]. Psychologiczne znaczenie fali P300 pozostaje na-
dal przedmiotem dyskusji. Uważa się, że jej opóźnienie jest miarą 
czasu potrzebnego do przetworzenia tego bodźca (dekodowania, 
rozpoznania i klasyfikacji), a amplituda dostarcza informacji na 
temat stopnia zaangażowania struktur poznawczych, zaś jej szczyt 
występuje w momencie rozwiązywania problemu.

Morfologia, amplituda i latencja P300 są dość dobrze zbada-
ne i opisane w literaturze [14]. Rejestracja potencjału moż-
liwa jest przede wszystkim u dzieci w wieku powyżej 5 lat. 
Latencja w przedziale wiekowym 5–12 lat waha się w grani-
cach 241–396 ms. Istnieje wyraźna tendencja do skracania 
średniego czasu trwania latencji N2 i P300 wraz z rosnącym 
wiekiem w badanych grupach wiekowych. Podobny spadek 
średniej wartości latencji zaobserwowano w badanej grupie 

nie parametrów granicznych, umożliwiających sklasyfikowanie 
wyników uzyskanych w grupie badanej jako prawidłowych lub 
nieprawidłowych. Analiza fal P1, N1 i P2, zarówno w odniesie-
niu do wieku dziecka, jak i charakterystyki rozkładu, pozwoliła 
określić parametr graniczny dla wszystkich grup wiekowych. Dla 
komponentów potencjałów, obserwowanych jako fale N2 i P300, 
ze względu na niejednoznaczność zależności między poszczegól-
nymi grupami wiekowymi, przyjęto odmienny parametr granicz-
ny dla każdej z grup wiekowych. Tabela 9 przedstawia wartości 
średnie, odchylenia standardowe i wartości graniczne latencji P1, 
N1 i P2, tabela 10 przedstawia wymienione parametry dla laten-
cji N2 i P300 z uwzględnieniem wieku dzieci. Graniczną wartość 
latencji dla każdej badanej fali obliczano, dodając dwa odchylenia 
standardowe do wartości średniej.

DYSKUSJA

Testem wykazującym czas przetwarzania bodźca akustycznego 
w układzie słuchowym jest rejestracja słuchowych potencjałów 
wywołanych, zwanych potencjałami korowymi, a zwłaszcza 
P300. Z tego powodu prezentowane przez autorów badanie ob-

Tab. X. Wartości średnie, odchylenia standardowe i wartości graniczne latencji P1, N1 i P2 w grupie kontrolnej z uwzględnieniem wieku.

WIEK (W LATACH) LATENCJA N2 LATENCJA P300

Średnia SD Wartość graniczna Średnia SD Wartość graniczna

7 220,7 36,6 293,9 337,3 24,9 387,1

8 209,9 24,9 259,7 322,6 26,7 376,0

9 204,5 17,3 239,1 307,7 23,6 354,9

10 196,1 15,3 226,7 298,6 20,9 340,4

Ryc. 1.  Średnie wartości i 95% przedział ufności latencji N2 w grupie kontrolnej 
i w grupie badanej w odniesieniu do wieku w grupach. 

Ryc. 2.  Średnie wartości i 95% przedział ufności latencji P300 w grupie kontrolnej 
i w grupie badanej w odniesieniu do wieku w grupach. 
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Korpilathiego, Langa i Tonnquist-Uhlena były odmienne [19, 
20]. Rozbieżność ta może wynikać ze zbyt małej liczebności 
grup włączonych do badania, zarówno w odniesieniu do grupy 
dzieci z dysfunkcją, jak i do grupy kontrolnej, bądź też z od-
miennej procedury rejestrowania słuchowych potencjałów 
wywołanych. Wyniki są zbieżne w odniesieniu do latencji N2 
i P300 – w większości badań latencja tych fal w grupie bada-
nej była dłuższa niż w grupie kontrolnej. Spójność wyników 
uzyskanych w niniejszym badaniu z doniesieniami innych ba-
daczy pozwala wnioskować, że rejestracja latencji P300 może 
być skutecznym narzędziem do wczesnej diagnostyki zaburzeń 
przetwarzania słuchowego u dzieci z SLI.

WNIOSKI

Rejestracja słuchowych potencjałów korowych oraz ocena la-
tencji N2 i P300 mogą być cennym uzupełnieniem procedury 
diagnostycznej u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami roz-
woju mowy i języka. Rozpoznawanie centralnych zaburzeń 
słuchu na wczesnym etapie, w grupie najmłodszych dzieci, 
umożliwia zastosowanie właściwego treningu słuchowego 
w procesie rehabilitacji.

dzieci z SLI, ale średnia jest statystycznie wyższa niż w grupie 
kontrolnej. Podobne wyniki przedstawili Jirsa i Clontz [15]. 
Wykazali, że latencja P300 u dzieci z centralnym zaburze-
niem przetwarzania słuchowego (central auditory processing 
disorders; CAPD) była znacznie dłuższa niż w grupie kon-
trolnej, amplituda fali była znacznie zmniejszona, a różnice 
międzyosobnicze znacznie większe. Shaheen rejestrował P300 
u dzieci z SLI w wieku 4–6 lat i porównywał je z 20-osobową 
grupą kontrolną z tych samych przedziałów wiekowych [16]. 
Średnie wartości latencji w grupie badanej były dłuższe niż 
w grupie kontrolnej.

Rejestracja fali P300 związana jest z rejestracją wcześniej wy-
stępujących potencjałów P1, N1, P2 i N2. Wśród naukowców 
nie ma jednoznacznego stanowiska w odniesieniu do latencji 
wymienionych potencjałów u dzieci z SLI. Niektórzy bada-
cze, w tym Lincoln, Courchesne, Harms i Allen oraz Marler, 
Champlin i Gillam dowodzą, że nie istnieje znacząca różnica 
między średnią wartością latencji P1, N1 i P2 u dzieci z SLI 
w porównaniu z grupą kontrolną [17, 18]. Podobne wyni-
ki uzyskano w niniejszym badaniu. Średnie wartości latencji 
P1, N1 i P2 nie wykazały statystycznie istotnej różnicy mię-
dzy grupą kontrolną a grupą badaną. Wyniki uzyskane przez 
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