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Lateralizacja słuchowa 
– wybrane problemy diagnozy i terapii

StreSzczenie

Lateralizacja słuchowa jest zjawiskiem coraz powszechniej uwzględnianym w diagnozie i te-
rapii logopedycznej. Z perspektywy opisu zaburzeń mowy i trudności w czytaniu i pisaniu laterali-
zacja, w tym lateralizacja słuchowa, zajmuje ważne miejsce, ponieważ pozwala wyjaśnić mechani-
zmy zaburzeń. Ważne jest zatem przedyskutowanie sposobów diagnozowania lateralizacji słucho-
wej i wskazanie sposobów usprawniania tej funkcji.

Słowa kluczowe: lateralizacja słuchowa, dominacja ucha, przewaga ucha, rozdzielnouszne 
słyszenie

Summary

Auditory lateralization is an increasingly common phenomenon taken into account in logope-
dic diagnosis and therapy. From the perspective of the description of speech disorders and reading 
and writing difficulties, lateralization, including auditory lateralization, occupies an important place 
because it allows explaining the mechanisms of disorders. It is therefore important to discuss ways 
of diagnosing auditory lateralization and to indicate ways to improve this function.

Key words: auditory lateralization, ear domination, ear advantage, dichotic listening, speech 
disorders

LateraLizacJa – zaGaDnienia terminOLOGiczne

Lateralizacj  to w j. łac. latus, lateris – strona, bok. W literaturze istnieje 
w tej materii pewne zamieszanie. J. Mroziak (1992) podaje, iż terminu „laterali-
zacja” używa się zamiennie z terminem „asymetria” i rozumie się go jako prze-

OrciD iD: https://orcid.org/0000-0002-0507-3028



216

wagę stronną, która może dotyczyć zarówno funkcji parzystych organów ciała, 
jak też funkcji psychicznych. Definiowanie terminu „lateralizacja” jako asyme-
tria funkcjonalna wskazuje na jednostronną przewagę danej czynności. Natomiast 
G.N. Martin (2001) terminu „lateralizacja” używa zamiennie z terminem „domi-
nacja” oraz „asymetria funkcjonalna” w znaczeniu preferencyjnego użycia lub 
nadrzędnej funkcji jednej części ciała. 

Można używać terminu „dominacja” na określenie większej aktywności okre-
ślonej półkuli w przetwarzaniu określonych bodźców dźwiękowych (zależnej 
przede wszystkim od specjalizacji danej półkuli), a termin „lateralizacja” odnosić 
do struktur obwodowych (receptorów i efektorów), przyjmując zasadę, iż domi-
nacja prawopółkulowa powoduje lateralizację lewostronną i odwrotnie – lewopół-
kulowa prawostronną. Dotyczy to oczywiście różnych modalności, w tym także  
modalności słuchowej. Tak też powszechnie się stosuje termin „lateralizacja”, uży-
wając sformułowań „lateralizacja prawooczna, lewooczna, praworęczna, lewo-
ręczna, prawouszna, leowuszna, nieustalona”. W tym znaczeniu M. Bogdanowicz 
(1985, 55) definiuje: „lateralizacja, czyli stronność, funkcjonalna dominacja jednej 
ze stron ciała związana jest z dominowaniem jednej z półkul mózgowych”. 

Takie podejście nie budzi wątpliwości w zakresie czynności eferentnych: 
człowiek praworęczny preferuje wykonywanie czynności ręką prawą (chociaż ge-
stykulując może posługiwać się częściej ręką lewą). O wiele trudniej jest ustalić 
lateralizację w zakresie percepcji słuchowej, np. w przypadku percepcji dźwię-
ków mowy będzie to lateralizacja prawouszna, w zakresie dźwięków muzyki la-
teralizacja lewouszna (lub u muzyka – prawouszna), w zakresie dźwięków ota-
czającego świata lateralizacja nieokreślona. Czy zatem zjawisko lateralizacji jest  
zróżnicowane w zależności od kategorii dźwięku?

W akustyce i audiologi  termin „lateralizacja słuchowa” odnosi się do zja-
wiska lokalizacji źródła dźwięku w specyficznej sytuacji. Używa się tego termi-
nu do opisu pozornego położenia źródła dźwięku w wnątrz głowy, gdy odbieramy 
dźwięki w słuchawkach (Moore, 1999).

Problem lateralizacji słuchowej nabiera właściwego wymiaru, kiedy anali-
zujemy zjawisko uwagi słuchowej. Uwaga słuchowa polega na selekcji i inten-
syfikacji bodźców dźwiękowych, co dotyczy przede wszystkim dwóch kanałów,  
którymi dociera dźwięk – percepcji prawousznej i lewousznej. Kryteria selekcji 
percepcji prawo- bądź lewousznej nie są łatwe do ustalenia; bez wątpienia decy-
dują jednak o zjawisku lateralizacji obwodowej i centralnej. Ponadto, skoro ist-
nieje uwaga słuchowa zewnętrzna (dotycząca bodźców docierających z zewnątrz) 
i uwaga wewnętrzna (odbiór bodźców wewnętrznych), możemy wnioskować że 
istnieje lateralizacja w zakresie percepcji dźwięków zewnętrznych i lateralizacja 
w zakresie kontroli słuchowej produkowanych dźwięków. 

Na rolę lateralizacji prawousznej w zakresie percepcji mowy i na konsekwen-
cje jej zaburzenia zwracali uwagę liczni badacze. A. Tomatis uważa, iż lateraliza-
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cja lewouszna przy dominującej (specjalizującej się) lewej półkuli mózgu w za-
kresie funkcji mowy może powodować różnego typu zaburzenia mowy i trudno-
ści w czytaniu i pisaniu.

 

mecHanizm LateraLizacJi 

Kluczowy problem w wyjaśnieniu mechanizmu lateralizacji to specjaliza-
cja półkul mózgowych w przetwarzaniu bodźców dźwiękowych. W rozważa-
niach nad odmiennością funkcjonalną półkul mózgowych z lewą półkulą łączy się 
określenia: lingwistyczna, analityczna, racjonalna, liniowa, sekwencyjna i dowol-
na, a z półkulą prawą odpowiednio: nielingwistyczna, syntetyczna (holistyczna),  
emocjonalna, przestrzenna, sukcesywna i automatyczna. Niektóre z wymienio-
nych określeń odnoszą się do cech materiału efektywniej opracowywanego przez 
daną półkulę, a inne charakteryzują procedury przetwarzania.

Zróżnicowanie funkcjonalne półkul przejawia się najpełniej w dwu rodza-
jach czynności: językowych i przestrzenno-wzrokowych. Dowodem na specjali-
zację danej półkuli w zakresie danej czynności jest dychotomizacja zaburzeń każ-
dej z tych czynności po stronnych uszkodzeniach mózgu – afazja występuje po 
uszkodzeniach lewej, zaś prozopagnozja i zespół pomijania stronnego po uszko-
dzeniach prawej półkuli.

Interesujące są badania nad asymetrią w zakresie emocji. Wysuwa się wnio-
ski, iż istnieją dwa odrębne, zlateralizowane mechanizmy regulujące reakcje emo-
cjonalne: lewa półkula bierze udział w kontroli reakcji emocjonalnych o znaku 
pozytywnym, natomiast prawa – o znaku negatywnym. Niekontrolowane wy-
buchy emocjonalne nie muszą być reakcją psychogenną, lecz wiązać je można 
z zaburzeniami mózgowych mechanizmów regulujących reakcje emocjonalne  
(Herzyk 1992).

Ponadto lateralność zaczyna się w wyższych strukturach kory. Pola pierw-
szorzędowe, projekcyjne, odbierają proste informacje zmysłowe, żadne z nich nie 
dominuje, a dopiero pola drugorzędowe i trzeciorzędowe są bardziej wyspecjali-
zowane. 

Można zatem podsumować:
•  lewa półkula specjalizuje się w przetwarzaniu sekwencyjnym dźwięków,
•  prawa półkula specjalizuje się w percepcji całościowej (globalnej).

W obszarach prawej półkuli przetwarzane są łatwiej bodźce dźwiękowe per-
cypowane jako struktury całościowe, np. dźwięki muzyki, prozodia wypowiedzi, 
dźwięki kojarzone z sytuacją (np. szum lasu, wody, ulicy). W obszarach lewej pół-
kuli szybciej przebiega analiza bodźców dźwiękowych wymagających sekwen-
cyjnego przetwarzania, np. złożone treści słowne, przebiegi muzyczne (muzyka  
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w odbiorze profesjonalisty), analiza dźwięków fizycznych (np. rozpoznawanie  
defektu silnika przez mechanika itp. Muzyka może być zatem przetwarzana 
w półkuli prawej, jak i w lewej, zależeć to będzie od sposobu jej przetwarzania, 
podobnie dźwięki mowy, jak i dźwięki otaczającego nas świata.

Na proces lateralizacji istotny wpływ ma asymetria funkcjonalna mózgu 
w zakresie percepcji słuchowej. Asymetria jest wynikiem wspomnianej wcze-
śniej specjalizacji poszczególnych półkul mózgowych. Nie budzą wątpliwości 
fakty, iż istnieje anatomiczna, a przede wszystkim funkcjonalna asymetria półkul  
mózgowych. Współczesne badania morfologiczne wykazały, że struktura mózgo-
wa leżąca w tylnej części pierwszego zwoju skroniowego po lewej stronie (ple-
num temporale) jest u 70% ludzi większa aż o 40% niż ta sama struktura po stro-
nie prawej. Ten rejon kory mózgowej graniczy z asocjacyjną okolicą słuchową 
i pełni istotne zadania w percepcji dźwięków mowy. również nie ulega wątpliwo-
ści, iż półkule mózgowe funkcjonują w sposób zróżnicowany i co ważne – nieza-
leżny jedna od drugiej. Jednak mimo rozdzielenia funkcjonalnego półkule muszą 
współpracować ze sobą, aby zapewnić zintegrowaną aktywność mózgu.

Jeśli dana półkula ma większą łatwość (predyspozycje) do przetwarzania 
w określony sposób specyficznych bodźców, to pociąga to za sobą jej domina-
cję w zakresie wybranych czynności. O dominacji mówimy zarówno na pozio-
mie ośrodkowym, jak i obwodowym. Badania nad pacjentami, którym przecię-
to spoidła łączące obie półkule (w przypadkach epilepsji), jak również wyniki  
testów rozdzielnousznego słyszenia wykazały, że każda półkula mózgowa powią-
zana jest silniej z przeciwległą stroną ciała. Dotyczy to również słuchu – to zna-
czy połączenie danego ucha z półkulą przeciwległą jest silniejsze niż z półkulą  
leżącą po tej samej stronie. 

Z powyższych faktów można wyciągnąć następujący wniosek: skoro ośrod-
ki percepcji mowy zlokalizowane są zazwyczaj w półkuli lewej, a percepcja 
jest związana z uchem przeciwległym półkuli – to prawe ucho jest dominujące 
w percepcji dźwięków mowy. Potwierdzają to wyniki badań rozpoczętych przez  
D. Kimurę z zastosowaniem technik słyszenia rozdzielnousznego.

 

słysZeNIe DWUUsZNe

Każde ucho wysyła informacje ze wszystkich swoich receptorów do obu pół-
kul. Bodziec słuchowy nakierowany na lewe ucho sięga obu – prawej i lewej półku-
li, tak jak bodziec prezentowany do ucha prawego jest projektowany do obu stron.

W ciągu ponad pięćdziesięciu lat, od kiedy Kimura po raz pierwszy opubli-
kowała dane związane z asymetrią uszną, słyszenie dwuuszne stawało się coraz 
bardziej popularnym narzędziem badawczym stosowanym do badania półkulowej  
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asymetrii funkcji, zarówno w przypadku populacji normalnych, jak i klinicznych. 
Badania wykorzystujące tę technikę należą do dwóch szerokich kategorii: – tych 
mających przede wszystkim na celu uzasadnienie słyszenia dwuusznego jako 
środka pomiaru asymetrii półkulowej, – tych, które wynikają z założenia, że sły-
szenie dwuuszne jest uzasadnionym środkiem pomiaru asymetrii, który może być 
używany przy stawianiu pytań o naturę i stopień asymetrii półkulowej dla różne-
go rodzaju bodźców w przypadku różnych grup pacjentów.

Badania te są często publikowane, a pierwszy ich przegląd odnajdujemy 
w pracy s.P. springera i G. Deutscha (1981): Left brain, rait brai  (przetłuma-
czonej na j. polski – 1998)  W polskiej literaturze zagadnienia te omawiali m.in. 
Mroziak (1991), Herzyk (1992), Budohoska, Grabowska (1994), Knobloch-Gala 
(1995), szeląg (1996), Kurkowski (2013) i inni.

Interesujące są przede wszystkim wyniki badań dotyczące asymetrii funkcjo-
nalnej, ale również badania wskazujące na rolę spoideł mózgowych w przekazy-
waniu informacji z lewego ucha do lewej półkuli. Jedna, szeroko rozpowszech-
niona interpretacja przewaga ucha prawego u normalnych osób badanych, którym  
prezentowano dwuusznie bodźce słuchowe, zakłada, że bodźce prawouszne mają 
bezpośredni dostęp do lewej półkuli, podczas gdy pozycje lewouszne są naj-
pierw projektowane do prawej półkuli, a później dopiero do lewej. Utrata infor-
macji podczas wewnątrzpółkulowego transferu może wyjaśnić trudność w iden-
tyfikacji materiału bodźcowego lewousznego. Należy zauważyć, iż niniejszy  
model zakłada, że lewa półkula mieści ośrodki zaangażowane w percepcję mowy, 
tak jak i ośrodki kontrolujące mówienie. 

Należy jednak pamiętać, iż typowe zadanie na słyszenie dwuuszne pozwa-
la badanej osobie dyferencjalnie zwrócić uwagę na jedno ucho i że takie nachy-
lenie uwagi może wpłynąć na asymetrię uszną w sposób, który nie jest powiąza-
ny z półkulową asymetrią funkcji. Zmiana w nachyleniu uwagi może wprowadzić 
zmienność, która utrudnia obserwację efektu asymetrii usznej.

Dokładna rola czynników związanych z kształtowaniem się asymetrii i uwagą 
w określaniu wykonywania zadania na słyszenie dwuuszne nie jest dobrze zrozu-
miana i powinny zostać w znacznie większej mierze przeprowadzone badania na-
ukowe, zanim zostanie oszacowany ich wpływ na efekt asymetrii usznej. W mię-
dzyczasie badacze zainteresowani użyciem słyszenia dwuusznego jako narzędzia 
w badaniach klinicznych powinni pamiętać o tych czynnikach przy opracowaniu 
technik badawczych i interpretacji wyników badań. Polecenia, tak jak i samo zada-
nie, powinny być tak obmyślone, by zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że oso-
by badane będą podchodziły do zadania, stosując te same strategie używania oraz  
nachylenia uwagi.

W świetle licznych badań niezaprzeczalny jest wpływ uwagi na wyniki te-
stów rozdzielnousznego słyszenia, a także kierunek i stopień efektu dominacji. 
Wykazano w badaniach fMrI, że skierowanie uwagi na ucho prawe w badaniu 
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rozdzielnousznym zwiększa poziom aktywacji w lewej korze słuchowej, a uwa-
gi ukierunkowanej na ucho lewe w prawej korze słuchowej (patrz: Kochanek  
i in. 2015).

Zauważono również wpływ zaburzeń przetwarzania słuchowego na wyni-
ki DDT. Obserwuje się niższe wskaźniki procentowe i większe różnice pomiędzy 
percepcją prawo- i lewouszną (patrz: Kochanek i in. 2015).

DIAGNOZA LATerALIZACJI słUCHOWeJ

Diagnoza lateralizacji słuchowej powinna obejmować kilka prób: – ocenę 
rozdzielnousznego słyszenia; – ocenę dominacji ucha (objawy zewnętrzne); – 
ocenę wpływu uwagi na dwuuszna percepcję; – określenie całościowego profilu 
lateralizacji (percepcyjno-motorycznej).

Interpretacja wyników powinna obejmować całościowo proces lateralizacji. 
Dlatego w celu właściwego interpretowania wyników testów należy przyjąć na-
stępujące określenia terminologiczne:

•  Przewaga ucha prawego lub lewego (lub jej brak) odnosi się do testów 
rozdzielnousznego słyszenia i wskazuje na dominację jednej półkuli w re-
alizacji określonego działania (zachowania), a także na zjawisko asymetrii 
i specyficzność określonych półkul; 

•  Dominacja ucha (prawego lub lewego) oznacza zewnętrzne symptomy 
wskazujące na asymetrię percepcji słuchowej i zwiększoną uwagę po jed-
nej stronie – stronność określonych zachowań (podobnie oceniamy, jak 
oceniamy dominację, oka, ręki czy nogi);

•  Lateralizacja – obejmuje zarówno zjawisko przewagi półkulowej, jak 
i dominującej czynności określonego narządu, powiązane z asymetrią 
strukturalną (anatomiczną), funkcjonalną, rodzajem bodźca oraz specyfiką 
wykonywanego działania. Ważną rolę pełnią również procesy uwagi ukie-
runkowanej;

•  Integracja międzypółkulowa – dotyczy współudziału półkul w procesach 
percepcyjno-motorycznych w realizowaniu określonych czynności. 

Diagnoza powinna obejmować poszczególne procesy, a interpretacja 
uwzględniać całościowo zjawisko lateralizacji.

Ocena przewagi półkulowej w zakresie percepcji słuchowej
Lista technik (metod) oceny przewagi określonej półkuli w percepcji okre-

ślonych bodźców dźwiękowych jest znacznie rozbudowana. Osobno należy trak-
tować techniki oceny asymetrii strukturalnej i funkcjonalnej z zastosowaniem  
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neuroobrazowania – wykorzystywane są one głównie w badaniach naukowych i 
nie stanowią w chwili obecnej ogólnodostępnych technik diagnostycznych. Po-
dobnie należy traktować techniki elektrofizjologicznej oceny potencjałów słucho-
wych (Pluta i in. 2014).

Badania przewagi półkulowej w zakresie percepcji słuchowej mają przede 
wszystkim charakter badań psychoakustycznych. Bez wątpienia nabrały one war-
tości diagnostycznej z chwilą opracowania przez D. Kimurę w 1981 r. metod  
badania rozdzielnousznego słyszenia, polegających na podawaniu jednocze-
śnie różnych bodźców dźwiękowych osobno do ucha prawego i lewego. Przede 
wszystkim zastosowano bodźce słowne. Badania te wykazały występowanie prze-
wagi liczby rozpoznanych słów (dźwięków mowy) prezentowanych w prawym 
uchu, a dźwięków muzyki, natury i urządzeń technicznych odbieranych z ucha le-
wego. Przyjmując, iż drogi słuchowe są skrzyżowane, pozwoliło to wnioskować 
o dominacji półkuli lewej w odbiorze dźwięków mowy, a półkuli prawej w odbio-
rze muzyki i dźwięków natury. 

Ustalenie półkuli dominującej na podstawie przewagi w odbiorze słów 
w kontrlateralnym uchu jest istotne w diagnozie logopedycznej. Jest to ważny ele-
ment w całościowej ocenie lateralizacji. Z reguły półkulą dominującą dla mowy 
jest lewa półkula, jednak możliwa jest u niektórych osób prawopółkulowa do-
minacja (ok. 20% osób lewostronnych może mieć taką reprezentację korową). 
Ta grupa osób w terapii logopedycznej powinna być w tym zakresie prawidło-
wo zdiagnozowana. Pozwoli to właściwie zinterpretować występujące problemy 
w zakresie mowy i zastosować odpowiednie metody terapii.   

W badaniu rozdzielnousznego słyszenia dźwięków mowy dostępnych jest kil-
ka technik. Obejmują one percepcję liczb, wyrazów lub zdań. Opracowano je dla 
osób polskojęzycznych w kilku wersjach. Najbardziej dostępna jest wersja APD 
(Zakomed s.c. – Auditory Processing Disorder) opracowana przez IFPs. Najczę-
ściej stosowana jest technika rozdzielnousznego słyszenia liczb (DDT – Dicho-
tic Digit Test). W tej technice podaje się z reguły po dwie pary liczb (osobno, 
ale jednocześnie do ucha prawego i lewego). Osoba badana podaje liczby, które  
zapamiętała. Należy zwrócić uwagę, iż polska wersja różni się od anglojęzycz-
nych, ponieważ polskie liczby są jedno- lub dwusylabowe, a w wersji angielskiej 
wyłącznie jednosylabowe (nie można norm w tych językach uznać za równoważ-
ne). Ważne jest również, iż wyniki polskiej wersji DDT odznaczają się dużą po-
wtarzalnością, w szczególności dla ucha prawego i w teście uwagi ukierunkowanej  
(Kochanek i in. 2015). Wiek jednak w sposób istotny wpływa na wyniki te-
stu DDT, dlatego wskaźniki normatywne powinny być dla polskiej wersji DDT  
rzetelnie opracowane. 
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Test rozdzielnousznego słyszenia słów w języku polski posiada dwie wersje. 
Jedna znajdująca się w zestawie testów APD wykorzystuje 30 zestawów dwuwy-
razowych, każda para słów podawana jest rozdzielnousznie (po jednym słowie 
równocześnie do ucha prawego i lewego. Druga wersja składa się z 20 zestawów 
po sześć słów (podawanych po trzy do każdego ucha. Pełna wersja wykorzystuje 
ten zestaw podany tak, jakby odwrotnie zostały założone słuchawki. Test ten zo-
stał opracowany w 2005 r. przez autora tego artykułu i wydany przez IFPs. W ję-
zyku polskim nie opracowano jeszcze testu rozdzielnousznego słyszenia zdań.

TEST ROZDZIELNOUSZNEGO SŁYSZENIA – SŁOWA
(Oprac. Z.M. Kurkowski)

Nazwisko i imię: Anna K.    Data badania 30.02.2018

LeWe UCHO PrAWe UCHO inne

pas tan but puk tor bal

fan syn huk fon ser hak

1 dom szyk gol dym szok gil

2 wir znak mól wór znój mech

ZDZIsłAW MAreK KUrKOWsKI

rycina 1. Przykładowy wynik testu DDT (źródło własne) – ogólna liczba rozpoznanych słów 
wynosi 78,8%, w tym prawousznie rozpoznano 82,5% słów, natomiast lewousznie 75%, zatem wy-
nik świadczy o dominacji ucha prawego i przewadze lewej półkuli w percepcji dźwięków mowy.
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LeWe UCHO PrAWe UCHO inne

3 nos pot tył net pik tłok

4 kat flet sól kąt pled sok

5 bez drut gnat bis drób gnój

6 skok wilk zez smok wnuk zet

7 mysz nasz pled mech nóż przed

8 tlen kit fok tren kot fuk

9 źle byk mur śle bok mam

10 żak gest wał żuk gust wół

11 śnieg mech nos ściek mecz noc

12 płot test kosz płeć tost kurz

13 fach sus ból foch sos bór

14 dach gest szept duch gust szejk

15 wóz czar miód wódz czad miot

16 nic pan tył nit pat tir

17 kran bój styl krem ból stół

18 buk rzep grot but rzęch grad

19 szpak wąż czas szpan wąs czad

20 mak róg kret mat rów krok

LEWE ………45,0….% PrAWe ……66,7……%

                                 

1 dym szok gil dom szyk gol

2 wór znój mech wir znak mól

3 net pik tłok nos pot tył

4 kąt pled sok kat flet sól

5 bis drób gnój bez drut gnat

6 smok wnuk zet skok wilk zez

7 mech nóż przed mysz nasz pled

8 tren kot fuk tlen kit fok
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LeWe UCHO PrAWe UCHO inne

9 śle bok mam źle byk mur

10 żuk gust wół żak gest wał

11 ściek mecz noc śnieg mech nos

12 płeć tost kurz płot test kosz

13 foch sos bór fach sus ból

14 duch gust szejk dach gest szept

15 wódz czad miot wóz czar miód

16 nit pat tir nic pan tył

17 krem ból stół kran bój styl

18 but rzęch grad buk rzep grot

19 szpan wąs czad szpak wąż czas

20 mat rów krok mak róg kret

LEWE ……53,4…….% PrAWe ……70,0……%

łĄCZNIe;   LeWe UCHO – 44,2%            PrAWe UCHO – 71,7%

rycina 2.  Przykład wyniku Testu rozdzielnousznego słyszenia (źródło własne) – przewa-
ga ucha prawego, znacznie niższy wynik w percepcji lewousznej. Należy pamiętać, iż w testach, 
w których występują nieznaczne różnice dystynktywne pomiędzy słowami, możliwe jest uzyskiwa-
nie mniej powtarzalnych wyników.

Wyniki testów liczone są w procentach prawidłowo rozpoznanych (powtó-
rzonych) słów: osobno dla prawego i lewego ucha. W teście DDT podaje się rów-
nież ogólny procent rozpoznanych liczb. 

Wyższy procent słów rozpoznanych z określonego ucha oznaczać może do-
minację przeciwległej półkuli, np. wyższy procent rozpoznanych słów podanych 
do prawego ucha świadczy o jego przewadze, co wskazuje na dominację półku-
li lewej. 

Zbyt niski wynik procentowy uzyskany z ucha lewego w stosunku do pra-
wego może z kolei świadczyć o wolniejszym przepływie informacji międzypół-
kulowej, ponieważ szlak neuronalny z lewego ucha przewodzi impulsy najpierw 
do półkuli prawej, a dopiero spoidłem docierają one do lewopółkulowych ośrod-
ków mowy. 
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Należy pamiętać, iż przewaga określonego ucha w testach rozdzielnouszne-
go słyszenia świadczy o potencjalnie łatwiejszym dotarciu sygnału mowy z danej 
strony. Nie oznacza jednak, iż ten „szybszy szlak” jest wykorzystywany skutecz-
nie w odbiorze sygnału mowy. sytuacja, którą tworzymy w procedurze badania, 
jest sztuczna, w naturalnej sytuacji nikt nie słyszy w uchu prawym i lewym róż-
nych dźwięków mowy. słyszymy ten sam tekst, a o dominacji kanału prawo- lub 
lewousznego decydować może w znacznych stopniu uwaga słuchowa. Ponadto 
specjalizacja półkulowa powoduje, iż w przypadku innych dźwięków niż mowa 
dominującym uchem może być ucho lewe (np. percepcja muzyki zazwyczaj jest 
odbierana z przewagą ucha lewego).

W celu uwzględnienia roli uwagi w dwuusznym słyszeniu testy rozdzielno-
uszne można wykonać „z nachyleniem uwagi”. Osoba badana podaje wyłącznie 
słyszane słowa w prawym bądź w lewym uchu. Niski procent rozpoznanych słów 
w jednym z uszu może świadczyć o utrudnionej percepcji dźwięków dochodzą-
cych do tego ucha. Jeśli niski wynik dotyczy percepcji lewousznej, może wska-
zywać (jak już wcześniej wspomniano) na zmniejszony przepływ informacji mię-
dzypółkulowej, za który odpowiada ciało modzelowate.

Znacznie trudniej jest ocenić dominację ucha. Wydaje się, że jest to moż-
liwe poprzez ocenę zewnętrznych symptomów wskazujących na asymetrię per-
cepcji słuchowej i zwiększoną uwagę po jednej stronie – stronność określonych  
zachowań. łatwiej jest rozpoznać dominującą rękę, nogę czy oko, ponieważ moż-
na dobrać wskaźniki świadczące o dominacji stronnej. Takie wskaźniki zastoso-
wano w testach psychologicznych do oceny lateralizacji (np. próby Zazzo). Brak 
jest jednak, również w diagnostyce psychologicznej, jednoznacznych wskaźni-
ków dominującego ucha. Zazwyczaj proponuje się próbę słuchania tykania ze-
garka, rozmowy przez telefon, wsłuchiwania się w dźwięki dochodzące z muszli.  
Trudność we właściwym doborze wskaźników może wynikać z wpływu rodza-
ju dźwięków na dominację ucha (mowa, muzyka, dźwięki z otoczenia), a przede 
wszystkim uwagi słuchowej i zastosowanej strategii słuchania. Dlatego tak jak 
w przypadku stosowania testów rozdzielnousznego słyszenia należy osobno in-
terpretować odbiór różnych rodzajów dźwięków.

Dla logopedów interesująca jest dominacja ucha w percepcji dźwięków 
mowy, dlatego ważne jest nie tylko określenie dominującego ucha w odbiorze 
dźwięków przedmiotowych, ale przede wszystkim dominacja ucha w rozmowie. 

Wydaje się, że ważnym wskaźnikiem dominującego ucha w percepcji mowy 
jest pozycja głowy w czasie słuchania. Jeśli w czasie rozmowy osoba badana za-
zwyczaj nieznacznie skręca głowę w lewo, eksponuje tym samym prawe ucho do 
słuchania, jeśli w prawo – lewe ucho. Takie ustawienie głowy w rozmowie, w któ-
rej rozmówcy są naprzeciwko siebie, świadczy o tym, iż do ucha, które poprzez 
skręcenie głowy jest bliżej rozmówcy, dźwięk dociera minimalnie szybciej i jest 
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nieznacznie głośniejszy. Może to wskazywać zwiększoną uwagę po stronie eks-
ponowanego ucha.

A. Tomatis, który jako pierwszy zwrócił uwagę na problem lateralizacji słu-
chowej i jej znaczenia w procesie komunikacji językowej, w ramach diagnozy 
percepcji słuchowej opracował test lateralizacji słuchowej. Uważał, iż w uchu  
dominującym mięsień strzemiączkowy jest bardziej aktywny, a ponieważ jest uner-
wiony przez nerw twarzowy, który unerwia również mięśnie twarzy, to obserwa-
cja asymetrii w mimice twarzy pozwala wyciągnąć wnioski o większej aktywno-
ści mięśnia strzemiączkowego, a tym samym wskazać ucho dominujące. Zalecał  
obserwację mimiki w czasie swobodnej rozmowy na neutralne tematy. Zauważal-
ną przewagę ruchów mięśni po jednej stronie należy interpretować jako wskaź-
nik dominującego ucha. Proponował również mierzenie siły dominacji, zmienia-
jąc natężenie dźwięków w uchu lewym do momentu uzyskania pozycji neutralnej 
(symetrycznej) w mimice twarzy (patrz rycina 3 i 4).

ZDZIsłAW MAreK KUrKOWsKI

rycina 3.  Przykład układu ust przy słuchaniu prawousznym (źródło własne)
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Bez wątpienia można wykorzystać propozycję A. Tomatisa, oceniając ucho 
dominujące. Pamiętać jednak należy, iż ocena ta dotyczy obserwacji ruchów mi-
micznych w czasie mówienia, czyli percepcji w procesie autokontroli słuchowej. 
Zatem ocena stronności (dominacji ucha) powinna dotyczyć zarówno zachowania 
w czasie słuchania innych (układ głowy), jak i słuchania samego siebie w czasie 
mówienia (ruchy mimiczne twarzy).

Przyjmując założenie, iż proces lateralizacji obejmuje zarówno proce-
sy ośrodkowe, jak i obwodowe oraz jest uzależniony od asymetrii strukturalnej 
i funkcjonalnej kory mózgowej, skrzyżowania dróg aferentnych oraz przepływu 
informacji międzypółkulowej, pełny obraz lateralizacji uzyskujemy, analizując 
całokształt zjawisk.

Ważną rolę w diagnozie pełni zatem szersze spojrzenie na dominację obwo-
dową i ośrodkową w zakresie pozostałych modalności. Ważna jest ocena domi-
nacji w zakresie percepcji wzrokowej i czynności motorycznych. Dlatego istotna 
jest również ocena tzw. profilu lateralizacji (patrz rycina 5).
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rycina 5. Przykład oceny profilu lateralizacji (źródło własne) – obserwujemy praworęczność, 
prawonożność, prawooczność, lecz w zakresie percepcji słuchowej przy przewadze prawego ucha 
(lewopółkulowa dominacja) obserwuje się dominację lewouszną (lewouszną uwagę słuchową).

PODsUMOWANIe:
Prawostronny, w zakresie percepcji słuchowej obserwuje 
się lewouszną uwagę słuchową
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Podsumowując, należy stwierdzić, iż ocena lateralizacji słuchowej w zakre-
sie percepcji mowy wymaga złożonej diagnostyki. Daje to podstawę do wskaza-
nia potrzeby stymulacji w tym zakresie oraz wyboru optymalnego programu te-
rapii. Można również diagnozować lateralizację słuchową w zakresie percepcji  
muzyki, co może mieć zastosowanie w edukacji muzycznej. 

UsPrAWNIANIe LATerALIZACJI słUCHOWeJ

Na potrzebę usprawniania lateralizacji słuchowej zwrócił uwagę pół wieku 
temu A. Tomatis. Wskazywał na niekorzystny wpływ lewousznego słuchania, na 
śpiewanie, mówienie, naukę języków obcych. Upatrywał w lewousznej uwadze 
słuchowej przyczynę trudności szkolnych i zaburzeń mowy (Tomatis 1992). Za-
kładał, iż dla rozwoju mowy konieczne jest prawouszne słuchanie (uwaga słucho-
wa). Dlatego nie tylko zalecał badanie lateralizacji słuchowej, ale także stymula-
cję prawouszną uważał za konieczny element opracowanej przez siebie terapii.

W swojej metodzie wykorzystywał prosty zabieg techniczny mający na celu 
pobudzenie prawousznej uwagi słuchowej. W programie stymulacji dźwiękowej 
stopniowo zmniejszał natężenie dźwięków podawanych do lewego ucha, co po-
wodowało ekspozycję dźwięków słyszanych prawousznie. Wykorzystywany ma-
teriał słowny w terapii mógł być odbierany przede wszystkim z przewagą ucha 
prawego.

Możliwe jest też uczenie odwracania lekko głowy prawym uchem w kierun-
ku osoby mówiącej. Ważne jest usadowienie np. ucznia w klasie prawym uchem 
w kierunku większości uczniów i nauczyciela. W czasie domowego odrabiania 
lekcji rodzic powinien siedzieć z prawej strony. 

W czasie czytania można układać prawą dłoń w ten sposób, aby kierować 
dźwięki w kierunku prawego ucha, co powoduje zwiększenie natężenia dźwięku.

Należy unikać jednak stymulacji prawousznej, jeśli u danej osoby w testach 
rozdzielnousznych występuje przewaga ucha lewego (również w testach z ukie-
runkowaniem uwagi) oraz obserwujemy lewostronny profil. Jak już wspomniano, 
liczne badania potwierdzają, iż ok. 70% osób lewostronnych ma ośrodki mowy 
zlokalizowane w prawej półkuli. W takich przypadkach stosując metodę Toma-
tisa, należy zrezygnować z funkcji balansu, który względnie zwiększa natężenie 
dźwięków w uchu prawym. 
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