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„Zegar mózgowy”
a procesy mowy w normie i patologii

Elżbieta Szeląg1
Zakład Neurofizjologii
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

„CEREBRAL CLOCK” AND SPEECH PROCESSES IN NORM AND PATHOLOGY

Summary. This review examines a series of author's experiments on the neuropsychology of human speech. The experiments 
concern temporal information processing and functional hemispheric asymmetry in children and adults. With various 
experimental paradigms two different levels of temporal information processing were assessed which can be differentially 
impaired depending on the localization of damage to the brain. Moreover, we report an association between language deficits 
and temporal processing disorders. In children with speech disorders atypical hemispheric asymmetry pattern was observed. 
Our results indicate that the effect of individual differences on cerebral lateralization is very complex.

WPROWADZENIE

Zdolność językowego porozumiewania się i neurobiologiczne mechanizmy leżące u jej podłoża to jeden 
z podstawowych problemów badawczych, przyciągających uwagę przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: 
nie tylko psychologów, neurolingwistów, logopedów czy pedagogów, ale i lekarzy, informatyków, biologów, 
a ostatnio również biologów molekularnych. Badaniom tym zawsze przyświecały nie tylko cele poznawcze, ale 
także utylitarne, które wynikały z chęci niesienia pomocy ludziom dotkniętym zaburzeniami językowego 
porozumiewania się. Okazuje się, że we współczesnym społeczeństwie odsetek takich osób jest zaskakująco 
wysoki i podobny w różnych krajach świata. Według danych przytaczanych przez wybitnego neuropsychologa 
dziecięcego z New Jersey – Paulę Tallal (Tallal i wsp. 1996) – w Stanach Zjednoczonych u około 30% dzieci 
stwierdzono rozmaite defekty językowego porozumiewania się: opóźniony rozwój mowy, głuchotę, jąkanie, 
zaburzenia artykulacyjne itd. Podobnie niepokojąco wysoki wskaźnik tych zaburzeń obserwuje się w Polsce. 
Według danych, które udało mi się uzyskać w Ministerstwie Edukacji Narodowej (Szeląg 1998), około 40% 
sześciolatków przejawia rozmaite dysfunkcje mowy. Na przykład w roku 1996 aż 113,5 tys. dzieci korzystało 
z porad logopedycznych w samych tylko poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Biorąc pod uwagę fakt, że 
wiele osób korzysta dziś również z poradni resortu zdrowia oraz z coraz bardziej popularnych gabinetów 
prywatnych, można przypuszczać, że liczba osób z takimi problemami jest znacznie większa.
Również niepokojąco wysoka jest liczba dorosłych, którzy po doznanym udarze, wylewie, urazie powypadkowym 
mózgu przejawiają defekty językowego porozumiewania się (afazję). Według danych Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO 1977), w skali roku na świecie na każde 1 000 dorosłych obywateli przybywa około 4-6 nowych 
przypadków takich chorych. Ich rehabilitacja logopedyczna wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. 
Jednak nie wszystkie koszty można określić w pieniądzach. Nie należy zapominać o niezwykle istotnych 
kosztach społecznych, jakie corocznie płacimy. Terapia logopedyczna stanowi zatem wielkie wyzwanie dla 
współczesnej nauki.
Celem kilkuletniego cyklu badań zaprezentowanych w niniejszym artykule było poznanie 
neuropsychologicznych podstaw funkcji językowych człowieka. W przeprowadzonych badaniach koncentrowałam 
się na asymetrii półkulowej oraz na przeżywaniu czasu, które zdaniem wielu autorów leży u jej podłoża. Wydaje 
się, że taki kierunek może stanowić ważną drogę do głębszego poznania mózgowych mechanizmów mowy. Warto 
podkreślić, że pomysł przeprowadzenia wielu eksperymentów przedstawionych w niniejszym artykule powstał 
dzięki bogatej tradycji badań nad asymetrią funkcjonalną półkul mózgowych w zespole kierowanym przez 
profesor Wandę Budohoską (np. Budohoska, Grabowska, 1992; 1994).

LATERALIZACJA FUNKCJI W MÓZGU CZŁOWIEKA
1 Adres do korespondencji: Zakład Neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, 02-
093 Warszawa.
Badania prezentowane w niniejszym artykule były finansowane z różnych źródeł. Badania rozwojowe i eksperymentalne nad 
przeżywaniem czasu – przez Komitet Badań Naukowych z grantu 4PO5E09609, badania kliniczne – przez Fundację 
Humboldta, Ministerstwo Nauki w Niemczech i Commission of the European Community z grantu CIPD CT 930126, 
natomiast badania nad asymetrią półkulową – z działalności statutowej IBD PAN.
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W latach 60. naszego wieku radykalnie zmieniły się poglądy na temat neuropsychologicznej bazy procesów 
mowy człowieka. Przełom, jaki wówczas dokonał się w badaniach nad mózgiem, wiąże się z doniesieniami 
amerykańskiego neuropsychologa, Rogera Sperrego, za które otrzymał w roku 1981 Nagrodę Nobla w dziedzinie 
medycyny. Nowością w tych badaniach było wykazanie asymetrii funkcjonalnej mózgu człowieka i poznanie 
zakresu funkcji realizowanych przez każdą z półkul mózgowych (zob. Iaccino, 1993). Eksperymenty prze-
prowadzano na pacjentach, u których kontakt między półkulami był ograniczony wyłącznie do struktur 
podkorowych z powodu zabiegu operacyjnego (komisurotomia) lub wrodzonej wady rozwojowej (ageneza). 
Badania te wykazały w sposób jednoznaczny, że każda z półkul mózgowych jest strukturą funkcjonującą 
w znacznym stopniu niezależnie. Wykorzystując ten fakt, przeprowadzono wiele eksperymentów na pacjentach 
po komisurotomii, których celem było poznanie funkcji reprezentowanych przez każdą z półkul mózgowych. 
Uogólniając uzyskane wyniki (np. Budohoska, Grabowska, 1992; 1994; Herzyk, 1992; Hellige, 1993; Iaccino, 
1993; Mroziak, 1992; Szeląg, 1995b; 1997b), stwierdzono specjalizację lewej półkuli w większości procesów 
powiązanych z mową: rozumieniem, ekspresją, a także czytaniem, pisaniem i liczeniem, natomiast półkuli 
prawej – w operacjach wymagających analizy cech wzrokowo-przestrzennych bodźca, wiążących się z orientacją 
w przestrzeni, rozpoznawaniem skomplikowanych kształtów, figur geometrycznych, twarzy ludzkich, 
w percepcji muzyki i dźwięków muzycznych, a także w przeżywaniu emocji. Wykazanie specjalizacji półkulowej 
podważyło tradycyjny pogląd, zgodnie z którym lewą półkulę uważano za dominującą, a prawą za 
podporządkowaną.
Dalsze badania na pacjentach po komisurotomii wykazały, że funkcje werbalne nie zawsze są domeną wyłącznie 
lewej półkuli. Półkula prawa nie jest całkowicie „niema”, to znaczy nie jest pozbawiona możliwości 
programowania czynności mowy poza poziomem artykulacji i ma pewną (choć ograniczoną) pojemność werbalną. 
Uzyskano dowody wskazujące, że choć nie jest ona w zasadzie zdolna do „produkowania” wypowiedzi słownych 
ani kierowania procesami pisania, to ma pewne możliwości rozumienia mowy. Doniesienia Sperrego 
zainspirowały lawinę badań eksperymentalnych na osobach z nie uszkodzonym układem nerwowym. Wyniki 
tych badań, jak również wielu eksperymentów klinicznych prowadzonych na pacjentach z jednostronnymi 
ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (zob. np. Herzyk, Kądzielawa 1997; Lezak, 1995; Harley, 1996; Damasio, 
1992), potwierdziły pogląd o specjalizacji półkul mózgowych. Okazało się również, że w pewnych zadaniach 
werbalnych nie zawsze wykazywano przewagę półkuli lewej. W związku z tym, w początkowych eksperymentach 
wykonanych przeze mnie na początku lat 80. w ramach pracy doktorskiej, stosując metodę lateralnej prezentacji 
bodźców wzrokowych, poszukiwałam odpowiedzi na pytanie, w jakich sytuacjach eksperymentalnych 
w opracowywaniu materiału werbalnego występuje przewaga lewej, a w jakich prawej półkuli. Celem tych 
badań było również opracowanie typowych lewopółkulowych testów, które można by stosować w naszych 
dalszych eksperymentach. Okazało się, że lewopółkulowa przewaga w zadaniu porównywania dwóch wyrazów 
występowała, jeśli stosowano stosunkowo duży ich zestaw i zróżnicowany układ liter w obu porównywanych 
wyrazach z danej pary (pierwszy wyraz pisany był z poziomym układem liter, a drugi z pionowym), co 
utrudniało porównywanie na podstawie obrazu graficznego. Takie warunki ekspozycji preferowały lin-
gwistyczno-semantyczne opracowywanie informacji. Jeżeli natomiast do porównania dwóch wyrazów 
wystarczyła analiza ich obrazu graficznego (niewielki zestaw stosowanych wyrazów i zawsze ten sam poziomy 
układ liter), wówczas informacja opracowywana była całościowo, holistycznie, a sprawniejsza okazywała się 
półkula prawa. Opierając się na powyższych wynikach, można przypuszczać, że w opracowywaniu informacji 
werbalnej zaangażowane są obie półkule, większy zaś udział jednej z nich zależy od konkretnej sytuacji ekspery-
mentalnej i strategii stosowanej przez badanych. Zatem nie tylko rodzaj materiału (werbalny/niewerbalny), ale 
również sposób jego analizy związany z konkretną sytuacją eksperymentalną wyznacza kierunek asymetrii 
półkulowej.
W kolejnych eksperymentach przedstawionych w dalszej części niniejszego artykułu badano, jakie 
neuropsychologiczne mechanizmy leżą u podłoża stwierdzonej asymetrii półkulowej, jaki mechanizm decyduje 
o prawidłowym lub zaburzonym jej rozwoju, a także jak kształtuje się jej wzorzec u dzieci wykazujących defekty 
językowego porozumiewania się: jąkanie, głuchotę wrodzoną bądź nabytą w trakcie rozwoju.

PRZEŻYWANIE CZASU A PROCESY MOWY CZŁOWIEKA

Mózgowe mechanizmy warunkujące doznawanie czasu:
„zegar milisekundowy” i „zegar sekundowy”
Przedstawione wyżej dane jednoznacznie potwierdzają funkcjonalną lateralizację procesów mowy, wskazując 
jednocześnie na wpływ różnych czynników mogących modyfikować jej wzorzec. W związku z tym, celem 
kolejnych eksperymentów, które prowadziłam we współpracy z Ernstem Pöppelem z Instytutu Psychologii 
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Medycznej w Monachium, było poznanie neuropsychologicznych mechanizmów leżących u podłoża tej asymetrii. 
Wiele dotychczasowych dowodów eksperymentalnych wskazuje, że u podstaw sekwencyjnego, analitycznego 
sposobu opracowywania informacji, typowego dla półkuli realizującej funkcje mowy, leży percepcja i doznawanie 
czasu (Efron, 1990; Szeląg, 1995b; 1997b). Taki kierunek badań opiera się na podstawowym, nie budzącym 
wątpliwości założeniu, że mowa człowieka to proces przebiegający w czasie. Wydaje się jednak, że dla 
prawidłowego nadawania czy rozumienia wypowiedzi istotne mogą być różne zakresy czasowe. Wysunięto 
w związku z tym hipotezę, że prawdopodobnie istnieje nie jeden, lecz kilka różnych mechanizmów warunku-
jących nasze doznawanie czasu, a więc programujących mowę człowieka (Pöppel, 1987; 1989; 1997a; 1997b).
Dotychczas opublikowane badania dotyczą zasadniczo dwóch najlepiej poznanych mechanizmów: identyfikacji 
sekwencji wydarzeń i integracji informacji. Mechanizm identyfikacji sekwencji wydarzeń, czyli „zegar 
milisekundowy”, operuje w zakresie kilkudziesięciu (zazwyczaj 20-30) milisekund i odpowiada za kolejność 
głosek i sylab w wypowiedzi słownej. Przypuszcza się, że dzięki jego funkcjonowaniu możemy percypować 
i wypowiadać podstawowe elementy językowe we właściwej kolejności. Bez odpowiedniej kolejności mowa 
stanowiłaby bezsensowne zbiegi głosek i sylab, a możliwości językowego porozumiewania się byłyby bardzo 
ograniczone.
Łatwo jednak zauważyć, że w percypowanych wypowiedziach słownych nie wyodrębniamy wymienionych 
podstawowych elementów, a więc pojedynczych głosek i sylab, ale uporządkowane, logiczne ciągi myślowe. 
Można więc przypuszczać, że działa również tzw. mechanizm integracyjny, czyli „zegar sekundowy”, którego 
zadaniem jest scalanie artykułowanych elementów w większe jednostki. To właśnie dzięki procesowi scalania 
odbieramy adresowaną do nas wypowiedź nie jako łańcuch głosek bądź sylab, ale jako logiczne ciągi myślowe. 
Opierając się na teorii przeżywania czasu zaproponowanej przez Pöppela, informacja wypowiedziana, usłyszana, 
widziana czy odczuta jest już na poziomie presemantycznym – dzięki operowaniu mechanizmu integracyjnego – 
scalana w „paczki” trwające przeciętnie około 2-3 sekund (Pöppel, 1987; 1989; 1997a; 1997b; 1998). Istnieje 
wiele dowodów (szczegółowy ich opis zob. Szeląg, 1995c; 1996b; 1997b; Pöppel, 1997a; 1997b), pochodzących 
bądź z obserwacji codziennego zachowania człowieka, bądź z badań eksperymentalnych, potwierdzających 
działanie „zegara sekundowego”. Jednym z nich może być np. obserwacja struktury czasowej wypowiedzi 
słownych, formułowanych przez ludzi z różnych krajów świata. Następujące po sobie jednostki wypowiedzi – 
czyli frazy – trwają przeciętnie również mniej więcej trzy sekundy. Każda taka wyartykułowana „paczka” 
kończy się krótką pauzą, po której następuje kolejna fraza. Pauzy potrzebne są nie tylko mówiącemu do 
zbudowania kolejnej jednostki wypowiedzi (następnej frazy), ale również słuchaczowi do zintegrowania 
dostarczonej informacji. Warto zaznaczyć, że opisany kilkusekundowy rytm jest niezależny od płci, statusu 
socjoekonomicznego oraz różnic kulturowych, a więc języka, jakim władają rozmówcy. Zazwyczaj trwające mniej 
więcej trzy sekundy mówienie jest zwykle przerywane krótką pauzą, po czym następuje kolejna jednostka 
wypowiedzi. Ten sam mechanizm neuronalny, o zakresie operowania ograniczonym do kilku sekund, 
programuje więc mowę ludzi należących do różnych kultur i grup etnicznych.

Badania eksperymentalne
Kolejnych dowodów na istnienie mechanizmu integracyjnego dostarczają badania eksperymentalne. Przykładem 
ich może być reprodukcja interwałów czasowych (wzrokowych bądź słuchowych) o różnej długości trwania 
(Pöppel, 1997a). W takich doświadczeniach osobie badanej prezentuje się w określonym czasie (np. od 1 do 5,5 
sek.) bodziec wzorcowy – wzrokowy bądź słuchowy – a następnie prosi o odtworzenie długości jego trwania. 
Okazuje się, że osoby badane najdokładniej reprodukują wzorce trwające około 2,5 sek. Interwały krótsze bądź 
dłuższe od wymienionych reprodukowane są mniej dokładnie, przy czym krótsze są przeceniane (a więc 
reprodukowane jako dłuższe niż w rzeczywistości), a dłuższe – niedoceniane. Zgodnie z naszą interpretacją tej 
zależności, najdokładniej jest reprodukowany wzorzec, którego trwanie odpowiada typowym zakresom 
operowania mechanizmu integracyjnego, opisanego w paragrafie 1. Stanowią one ramy czasowe, w których 
zazwyczaj „pracuje” nasz mózg.
Celem następnego eksperymentu była weryfikacja czynników, które mogłyby wpływać na zakresy czasowe 
funkcjonowania hipotetycznego mechanizmu integracyjnego (Szeląg i in., 1996; Szeląg, 1997a). Zastosowaliśmy 
tu inny model doświadczalny, a mianowicie tzw. subiektywną rytmizację, występującą w zadaniu integrowania 
uderzeń metronomu. Osobom badanym prezentowano jednostajny ciąg uderzeń emitowanych przez to 
urządzenie i proszono o dosłuchanie się pewnego rytmu poprzez nadawanie w myślach co drugiemu, trzeciemu 
czy n-temu uderzeniu większego znaczenia. W wyniku takiego subiektywnego akcentowania osoby badane 
łączyły w myśli po kilka uderzeń w grupę i odpowiadały, ile uderzeń były w stanie maksymalnie zintegrować. 
Opierając się na podanej liczbie i odstępie czasowym pomiędzy dwoma kolejnymi uderzeniami, obliczano zakres 
czasowy operowania mechanizmu integracyjnego dla danej prezentowanej częstotliwości uderzeń metronomu.
Zgodnie z naszymi oczekiwaniami okazało się m.in., że górna granica subiektywnego tworzenia grup wynosiła 
około 2,5-3 sek. i była charakterystyczna dla częstotliwości uderzeń metronomu rzędu 1/sek. Podczas 



ELŻBIETA SZELĄG

eksponowania uderzeń następujących wolniej subiektywne tworzenie grup było niemożliwe i percypowane były 
jedynie pojedyncze uderzenia. Natomiast w przypadku prezentacji uderzeń metronomu szybko następujących po 
sobie, z częstotliwością wyższą niż 1/sek., np. 2-5 uderzeń na sek., osoby badane były w stanie integrować 
dźwięki w grupy w wyniku subiektywnego akcentowania. Średni czas, w którym scalane były uderzenia, skracał 
się wraz ze wzrostem częstotliwości metronomu (szczegółowy opis obserwowanych zależności zob. Szeląg i in., 
1996; Szeląg, 1997a). Można więc stwierdzić, że wyniki uzyskane w tym eksperymencie wskazują na istnienie 
mechanizmu integracyjnego o zakresie czasowym ograniczonym maksymalnie do kilku sekund. Interesujące 
wydaje się, że górny czasowy limit tego mechanizmu, wykazany w eksperymencie z metronomem, jest zgodny 
z limitem czasowym obserwowanym przy zastosowaniu innych modeli doświadczalnych, np. opisanej wyżej 
reprodukcji interwałów czasowych, a także spontanicznym rewersalu figur dwuznacznych, obserwacji zachowań 
ruchowych ludzi z różnych kultur czy też czuciowo-ruchowej synchronizacji (Pöppel 1997a; 1997b).

Badania kliniczne
Celem następnych naszych poszukiwań było zbadanie, czy okresy czasowe, w których operuje każdy z dwóch 
wymienionych w paragrafie 1. mechanizmów, a więc sekwencji zdarzeń i integracji informacji, zmieniają się 
w wyniku uszkodzeń mózgu o różnorodnej lokalizacji. Poszukiwaliśmy również odpowiedzi na pytanie, czy te 
same struktury lewej półkuli są zaangażowane w przeżywanie czasu i w funkcje mowy. Przebadaliśmy 60 
praworęcznych pacjentów z jednostronnymi ogniskowymi uszkodzeniami lewej lub prawej półkuli mózgowej. 
Wśród chorych z uszkodzeniami lewej półkuli były osoby z afazją Broca, afazją Wernickego oraz lezjami 
zlokalizowanymi poza klasycznymi „obszarami mowy”, w tym również podkorowymi, nie wykazujące objawów 
afazji. W grupie pacjentów z uszkodzeniami prawej półkuli mózgu były osoby z lezjami w obszarach 
symetrycznych do okolicy Broca i do okolicy Wernickego. Dokładne kryteria doboru pacjentów opisane są 
w pracy Szeląg i in. (1997b).
Uzyskane wyniki wykazują, że pajenci z eferentną afazją ruchową i lezją w lewej dolnej okolicy przedruchowej 
(zw. okolicą Broca, pole 44) przejawiają istotne zaburzenia mechanizmu integracyjnego (Szeląg i in., 1997b). 
Zaobserwowano je w eksperymencie polegającym na subiektywnym akcentowaniu uderzeń metronomu (zob. 
podrozdział 2.). Pacjenci z afazją Broca wykazywali znaczne wydłużenie integracji dla wolnych uderzeń 
metronomu, czemu towarzyszyło jej skrócenie przy szybko następujących po sobie uderzeniach. Na podstawie 
rozważań przytoczonych w moich wcześniejszych pracach (Szeląg i in., 1996; Szeląg, 1997a) można stwierdzić, że 
taki obraz zależności wskazuje na stosowanie strategii polegającej na liczeniu scalanych uderzeń, nie zaś 
bazującej na stałym czasie, odpowiadającym operowaniu mechanizmu integracyjnego. Wymienione powyżej 
prace umożliwiły stwierdzenie, że stosując tę ostatnią strategię, średni czas integracji jest stały i niezależny od 
częstotliwości prezentowanych uderzeń. Na przykład osoba badana zawsze integruje informację w ciągu 2, 3 czy 
5 sek. Uzyskane wyniki skłaniają do wyciągnięcia wniosku o zaburzeniach mechanizmu integracyjnego 
u chorych z afazją ruchową, których nie zaobserwowano w żadnej z pozostałych grup pacjentów, w tym również 
u chorych z afazją sensoryczną. Wniosek ten znajduje uzasadnienie w obrazie zaburzeń językowych, jakie 
zazwyczaj demonstrują pacjenci z lezją w okolicy Broca (zob. Lezak, 1995; Kądzielawa, 1996), w tym również 
osoby zaklasyfikowane do naszego eksperymentu. Choć stosunkowo dobrze rozumiały one wypowiedzi słowne, 
nie były jednak w stanie płynnie wypowiadać się. Charakterystyczny był więc dla nich drastyczny ubytek 
fluencji słownej i agramatyzm, czyli niezdolność organizowania wypowiedzi zgodnie z regułami gramatycznymi 
danego języka. U pacjentów z afazją Broca zaburzona jest więc fraza, czyli ten aspekt wypowiedzi, który – jak 
wspomniano wyżej – jest ściśle związany z operowaniem 3-sekundowego mechanizmu integracyjnego. Stąd też 
zaburzenia wykazane w eksperymencie z metronomem, będącym jednym z modeli eksperymentalnych operowa-
nia tego mechanizmu.
Z kolei pacjenci z afazją Wernickego – spowodowaną lezją w tylnej części pierwszego zawoju skroniowego po 
stronie lewej (zw. okolicą Wernickego, pole 22) – przejawiali istotne zaburzenia mechanizmu odpowiedzialnego 
za sekwencję czasową zdarzeń. Uwidoczniły się one w zadaniu polegającym na określeniu najkrótszego odstępu 
czasowego oddzielającego dwa sukcesywnie prezentowane do lewego i prawego ucha dźwięki, niezbędnego do 
podania ich właściwej kolejności. Metoda ta jest często wykorzystywana w literaturze jako eksperymentalny 
model badania zakresów czasowych mechanizmu sekwencji zdarzeń. Okazało się, że pacjenci z uszkodzeniem 
mózgu obejmującym pole 22 i objawami afazji Wernickego przejawiają istotne spowolnienie „zegara 
milisekundowego” z typowych 30 do około 120 milisek., jakie nie wystąpiło w żadnej z pozostałych grup 
pacjentów. Wynik ten również znajduje uzasadnienie w klinicznym obrazie zaburzeń językowych, jakie 
zazwyczaj demonstrują pacjenci z tak zlokalizowaną lezją, w tym również zakwalifikowani do naszego 
eksperymentu. U podłoża ich deficytów językowych leżą zaburzenia słuchu fonematycznego, czyli zdolności 
analizy i syntezy dźwięków mowy, czego konsekwencją jest upośledzenie rozumienia. Odwołując się do 
informacji przytoczonych w paragrafie 1., można sądzić, że u podłoża rozumienia wypowiedzi słownych leży 
odpowiednia sekwencja, czyli zdolność uszeregowania percypowanych dźwięków w odpowiedniej kolejności, tak 
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jak uszeregowane są np. wagony pociągu. Zaburzenie mechanizmu odpowiedzialnego za właściwą sekwencję 
powoduje rozsypanie systemu językowego wskutek zaburzonej kolejności docierających do nas zdarzeń zarówno 
niewerbalnych (dźwięki prezentowane w opisywanym eksperymencie), jak i werbalnych (głoski percypowane 
w docierającej wypowiedzi słownej).
Przytoczone wyniki eksperymentów klinicznych pokazują, że wymienione dwa mechanizmy warunkujące 
przeżywanie czasu reprezentowane są w odmiennych strukturach mózgowych. Uszkodzenie tych struktur ściśle 
wiąże się z defektami zarówno w przeżywaniu czasu, jak i w sferze językowej. Ogólnie można stwierdzić, że 
u podłoża eferentnej afazji ruchowej i afazji czuciowej leżą zaburzenia różnych mechanizmów czasowych. Chorzy 
z afazją Broca w wyniku uszkodzeń półkuli dominującej dla mowy przejawiają zaburzenia mechanizmu 
integracyjnego, pacjenci z afazją Wernickiego – spowolnienie mechanizmu sekwencji zdarzeń. Opisane wyniki 
badań potwierdzają hipotezę, że zaburzenia przeżywania czasu towarzyszą zaburzeniom językowego 
porozumiewania się.

Badania rozwojowe
Inny kierunek badań realizowanych przez nas obecnie w Pracowni Neuropsychologii przy Instytucie Biologii 
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN koncentruje się na poszukiwaniu zmian zakresów czasowych hipotetycz-
nego mechanizmu integracyjnego w trakcie rozwoju funkcji poznawczych i językowych w ontogenezie. Celem 
takich eksperymentów jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy zakresy czasowe omawianego mechanizmu 
integracyjnego są wrodzoną cechą układu nerwowego, czy kształtują się wraz z rozwojem dziecka. Szczególnie 
interesujące wydawało się nam poznanie, czy „mózgowy zegar” może ulegać modyfikacji w trakcie nauki 
czytania i pisania, bazującej bardzo wyraźnie na sekwencyjnej analizie informacji oraz w wyniku utrwalania 
i nabywania wprawy w tych sprawnościach podczas nauki w pierwszych klasach szkoły podstawowej.
W prowadzonych obecnie badaniach rozwojowych, stosując różne modele doświadczalne, porównujemy zakresy 
czasowe mechanizmu integracyjnego w trzech 20-osobowych grupach dzieci, składających się z 6-, 7-latków, 9-, 
10-latków i 13-, 14-latków o nie zaburzonym rozwoju osobniczym.
W zadaniu polegającym na reprodukcji interwałów o różnym czasie trwania (opis metody zob. paragraf 2.) 
najdokładniej reprodukowane były wzorce 2-sek., niezależnie od płci i wieku badanych dzieci. Wynik ten był 
charakterystyczny zarówno dla bodźców wzrokowych (zielony prostokąt eksponowany na ekranie), jak 
i słuchowych (czysty ton o częstotliwości 200 Hz prezentowany obuusznie przez słuchawki) i nie zależał od 
zestawu prezentowanych bodźców wzorcowych. Należy dodać, że jeden zestaw (obszerniejszy) zawierał wzorce 
trwające od 1-5,5 sek., a drugi (zawężony) od 1-3 sek. Najdokładniej reprodukowany 2-sek. wzorzec w jednym 
zestawie (obszerniejszym) znajdował się więc w środku zastosowanej skali, a w drugim (zawężonym) – przy jej 
krańcu. W przypadku najmłodszych dzieci zaobserwowano również najmniej dokładną reprodukcję wzoców 
krótszych niż 2 sek., przejawiającą się największym ich przecenianiem. Może to odzwierciedlać doskonalącą się 
wraz z wiekiem dziecka zdolność szybszego przyjmowania nowych informacji. Zaobserwowane zależności 
wskazują, że choć górny limit czasowy mechanizmu integracyjnego nie zmieniał się na badanych przez nas 
etapach ontogenezy, jednak ujawniły się różnice w reprodukcji bodźców krótkich.
Do podobnych wniosków skłaniają wyniki eksperymentu polegającego na integracji uderzeń metronomu (opis 
metody zob. paragraf 2.), który przeprowadzono na dwóch najstarszych grupach dzieci. Choć górna granica 
subiektywnego tworzenia grup niezależnie od wieku i płci nie wykraczała poza typowe „3-sekundowe okno 
czasowe”, to średni czas integracji w grupie starszej był istotnie dłuższy niż w grupie młodszej. Ogólnie biorąc, 
maksymalny zakres czasowy mechanizmu integracyjnego pozostaje w zasadzie nie zmieniony w trakcie rozwoju 
funkcji poznawczych na badanych przez nas etapach rozwoju osobniczego. Jednak dolne zakresy jego 
operowania ulegają modyfikacjom. Badania rozwojowe są obecnie intensywnie przez nas kontynuowane. 
Stosując inne modele doświadczalne (Pöppel 1997a; 1997b), staramy się sprawdzić słuszność hipotezy 
o nieprzekraczalności górnego limitu integracji na badanych przez nas etapach rozwoju dziecka.

NEUROPSYCHOLOGICZNE PODŁOŻE JĄKANIA

Jak wykazano w paragrafie 3., u podłoża afazji Broca i Wernickego leżą zaburzenia w doznawaniu czasu. 
W związku z tym interesujące wydawało się zbadanie, czy zaburzenia te towarzyszyć mogą również innym 
wadom mowy.
Już pobieżna obserwacja struktury czasowej wypowiedzi formułowanej przez osoby jąkające się wskazuje na 
słuszność takiej hipotezy. Jak wspomniano w podrozdziale 1., w płynnej mowie ludzi z różnych krajów świata 
wykazano 3-sek. segmentację czasową. Natomiast u osób bez zaburzeń językowego porozumiewania się 
podstawowa jednostka wypowiedzi – fraza trwa przeciętnie 2-3 sek. – to, zgodnie z naszą obserwacją, 
u jąkających się była ona znacznie dłuższa i czasami dochodziła nawet do 7 sek. Można stąd wywnioskować, że 
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wypowiedź osoby z zaburzonym rytmem mowy charakteryzuje się inną segmentacją czasową niż powszechnie 
przyjęta za typową, z którą zazwyczaj stykamy się w procesie komunikacji. Inna struktura czasowa mowy, 
wyrażająca się znacznie wydłużoną frazą, może tłumaczyć trudności potencjalnego odbiorcy w słuchaniu 
wypowiedzi osoby jąkającej się. Trudności te często przejawiają się jako nasze zniecierpliwienie, kiedy wreszcie 
osoba z omawianym defektem wyrazi swą myśl. Nie każdy zapewne zdaje sobie sprawę, że zniecierpliwienie to, 
a często również brak tolerancji dla jąkającego się, ma swoje podłoże nie w naszych uprzedzeniach czy złym 
wychowaniu, ale wynika ze sposobu funkcjonowania mózgu wyznaczonego operowaniem mechanizmu 
integracyjnego. Konieczność dostosowania się do innych ram czasowych niż te, w których zazwyczaj 
automatycznie działamy, nie jest, jak się okazuje, łatwa. Można więc sądzić, że inna segmentacja czasowa 
w wypowiedzi osoby jąkającej się jest przyczyną częstego braku akceptacji (choć nieraz umiejętnie skrywanej) 
dla osób z tym defektem.
Istnieją również pewne, niecałkowicie jeszcze potwierdzone dowody eksperymentalne pozwalające przypuszczać, 
że jąkający się wykazują deficyty funkcjonowania nie tylko mechanizmu integracyjnego, ale również 
mechanizmu sekwencji zdarzeń (Moore 1993; Webster 1988). Badania w tym kierunku są weryfikacją 
wysuniętej przez klasyka w badaniach nad jąkaniem – van Rippera – hipotezy, że zaburzenia rytmu mowy to 
defekt „zegara milisekundowego”. Przejawia się on zaburzonym programowaniem sekwencyjnych ruchów mięśni 
koordynujących artykulację. Model eksperymentalny, stosowany przez autorów do weryfikacji takiej hipotezy, 
stanowią testy polegające na wykonywaniu określonych zadań ruchowych. Na przykład w badaniach Webstera 
i Ryana (1991) wykazano, że jąkający się przejawiają trudności w prawidłowym odtworzeniu zademonstrowanej 
przez eksperymentatora sekwencji sukcesywnych naciśnięć na przycisk, wykonywanych kolejnymi palcami, np. 
wskazującym, serdecznym, kciukiem. Mają oni również problemy w skoordynowaniu sukcesywnych naciśnięć na 
przycisk ze specyficznym rytmem prezentowanym przez słuchawki, np. trzy długie, dwa krótkie, jeden długi 
(termin ang. sensorimotor synchronization).
Przytoczone wyżej obserwacje potwierdzają hipotezę, że jąkanie można również rozpatrywać jako zaburzenie 
„zegara mózgowego”, czyli czasowych mechanizmów programujących mowę i kształtujących zachowanie 
człowieka. Wyniki dotychczasowych badań eksperymentalnych nie zawsze jednak są jednoznaczne i wymagają 
weryfikacji.
Stwierdzone deficyty w subiektywnym przeżywaniu czasu u osób jąkających się skłoniły nas do zbadania, czy 
dla osób obarczonych tym defektem charakterystyczna jest nietypowa lateralizacja funkcji w mózgu. Inspiracją 
do podjęcia takiej linii poszukiwań była znajdująca wielu zwolenników (np. Curllee, Perkins, 1984; Bishop, 
Mogford, 1994) hipoteza, sugerująca nietypowy wzorzec asymetrii funkcjonalnej mózgu u osób jąkających się. 
Obszerny przegląd dotychczasowych prac eksperymentalnych weryfikujących tę hipotezę znajduje się w moich 
wcześniejszych publikacjach (Szeląg, 1995a; 1996b; Szeląg i in., 1993; 1997a). Warto przypomnieć, że taki 
kierunek badań wywodzi się z teoretycznych rozważań zapoczątkowanych w latach trzydziestych przez Ortona 
(1928) i Trawisa (1927) sugerujących, że u podłoża niektórych wad rozwojowych, w tym również jąkania, leży 
nietypowa funkcjonalna lateralizacja mózgu. Choć od czasów Ortona i Travisa upłynęło już ponad pół wieku, 
naukowcom nie udało się jednoznacznie zweryfikować tych poglądów. Moim zdaniem, może to wynikać między 
innymi z nieprecyzyjnego wniknięcia w specyfikę jąkania, a co za tym idzie – z niewystarczającego 
uwzględniania różnic indywidualnych, charakteryzujących osoby obarczone tym defektem. Wśród różnic tych 
należy wymienić stopień nasilenia niepłynności oraz poziom emocjonalności. Na podstawie doświadczeń 
klinicznych logopedów-praktyków i istniejącej literatury można bowiem sądzić, że jąkanie określane jako 
głębokie stanowi zaburzenie znacznie bardziej złożone i trudniejsze w leczeniu niż jąkanie łagodne.
W związku z tym w dwóch kolejnych eksperymentach, stosując metodę lateralnej prezentacji bodźców 
wzrokowych, porównywaliśmy wzorzec asymetrii funkcjonalnej u głęboko i słabo jąkających się praworęcznych 
nastolatków w typowym lewopółkulowym zadaniu – rozpoznawaniu prezentownych na ekranie wyrazów – 
i typowym prawopółkulowym zadaniu – rozpoznawaniu twarzy neutralnych (Szeląg i in., 1993; 1997a). U osób 
zakwalifikowanych do eksperymentów oszacowywano występowanie ewentualnych zaburzeń emocjonalnych, 
wyrażających się skłonnościami neurotycznymi, definiowanymi jako niestabilność emocjonalna, skłonność do 
stanów lękowych i załamań, nerwowość, wrażliwość. Analiza błędów popełnianych w naszych eksperymentach 
przez osoby badane przy ekspozycji bodźców w prawym bądź lewym polu wzrokowym wykazała związek 
pomiędzy rozpatrywanymi różnicami indywidualnymi a wzorcem asymetrii.
Po pierwsze, w zadaniu werbalnym (rozpoznawanie wyrazów) wystąpił wyraźny związek pomiędzy nasileniem 
jąkania a wzorcem asymetrii półkulowej. Podczas gdy zarówno u łagodnie jąkających się, jak i w grupie 
kontrolnej (złożonej z osób płynnie mówiących) wystąpiła typowa lewopółkulowa przewaga, u głęboko jąkających 
się zaobserwowano tendencję do przewagi półkuli prawej. Zróżnicowany kierunek asymetrii w opracowywaniu 
materiału werbalnego w zależności od nasilenia niepłynności był powiązany z odmienną półkulową 
reprezentacją mowy w przypadku głębokiego i łagodnego defektu.
Po drugie, nasilenie jąkania nie miało związku z wzorcem asymetrii półkulowej w zadaniu niewerbalnym, tzn. 
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w rozpoznawaniu twarzy neutralnych. Obserwowana wówczas asymetria półkulowa miała natomiast ścisły 
związek z poziomem neurotyczności. Wysoki jej poziom u osób z zaburzeniami rytmu mowy, sugerujący 
zaburzenia emocjonalne, towarzyszył nietypowej asymetrii, przejawiającej się brakiem przewagi 
prawopółkulowej. Sugeruje to, że u jąkających się mogą występować nieprawidłowości funkcjonowania również 
prawej półkuli mózgu, tradycyjnie uważanej za zaangażowaną nie tylko w opracowywanie informacji 
przestrzennej, ale również w przeżywanie emocji. Można sądzić, że u osób charakteryzujących się podwyższoną 
neurotycznością i zaburzeniami rytmu mowy zaznaczają się deficyty w opracowywaniu inych bodźców, w które 
zaangażowana jest zazwyczaj prawa półkula. Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć w badaniach 
elektrofizjologicznych, wskazujących na nadmierną aktywację jej obszarów czołowych podczas przeżywania 
emocji negatywnych wywołanych np. stresującą sytuacją bądź przeżywaniem lęków i depresji u pacjentów 
z zaburzeniami nastroju. Specyficzne zachowania, obserwowane u niektórych jąkających się, takie jak strach 
przed mówieniem, skłonność do załamań nerwowych z powodu własnej ułomności, można więc również wiązać 
z prawopółkulowymi deficytami.
Podsumowując można stwierdzić, że wyniki przedstawionych eksperymentów wskazują na to, iż jąkanie się jest 
zjawiskiem złożonym. Jeśli jego objawy oszacowywać na poziomie werbalnym, zwiększeniu niepłynności 
towarzyszy nietypowość asymetrii w zadaniu lewopółkulowym. Jeśli z kolei trudności rozpatrywać na poziomie 
emocjonalnym, silniejszym zaburzeniom towarzyszy nietypowość asymetrii w zadaniu prawopółkulowym. 
Wykazane w naszym eksperymencie zależności wskazują na złożoność pytania o neuropsychologiczne korzenie 
jąkania, co w pewnym sensie tłumaczy przedstawione niezgodności stanowisk autorów dotychczasowych prac.

GŁUCHOTA A ASYMETRIA FUNKCJONALNA MÓZGU

Wykazany w poprzednim paragrafie zróżnicowany wzorzec różnic półkulowych u dzieci jąkających się skłonił 
nas do zbadania, czy nietypowa lateralizacja może występować również w przypadku innych zaburzeń mowy, 
spowodowanych np. uszkodzeniem narządu słuchu. Jak wiadomo, prawidłowy słuch jest jednym 
z podstawowych czynników warunkujących nie zaburzony rozwój mowy. Uszkodzenie słuchu prowadzi do 
zaburzeń mowy, co może wiązać się z nietypowym wzorcem funkcjonalnej lateralizacji mózgu.
W literaturze specjalistycznej nie ma zgodnego stanowiska autorów na temat wzorca lateralizacji u osób 
niesłyszących. Z jednej strony badania kliniczne prowadzone na głuchych wskazują na typowy jej kierunek. 
Dotyczą one obserwacji pojedynczych osób niesłyszących, u których w wyniku udaru lub urazu nastąpiło u-
szkodzenie mózgu o określonej lokalizacji. Wynik tych obserwacji jest jednoznaczny: uszkodzenia „klasycznych 
obszarów mowy” powodują tzw. afazję migową, czyli utratę zdolności posługiwania się językiem migowym; 
uszkodzenia prawopółkulowe przejawiają się natomiast trudnościami w wykonywaniu zadań o charakterze 
wzrokowo-przestrzennym. Z drugiej jednak strony wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na 
osobach niesłyszących są niejednoznaczne i wskazują na typowy (jak u słyszących) bądź odwrotny wzorzec asy-
metrii albo na brak wyraźnych różnic między półkulami. Obszerny przegląd tych badań, wykonanych w różnych 
laboratoriach na świecie, znajduje się np. w pracach: Bishopa i Mogforda (1994) oraz Szeląg (1995b; 1996a).
Próbując bliżej poznać przyczynę przedstawionych rozbieżności, przeprowadziłam serię eksperymentów 
dotyczących specjalizacji funkcjonalnej u 13-, 14-letnich dzieci z głęboką głuchotą wrodzoną bądź głuchotą 
nabytą w trakcie rozwoju (Szeląg i in., 1992a; 1992b; Szeląg, 1996a; 1996c). Zastosowane zadanie oraz 
procedura były identyczne jak w przypadku opisanego w poprzednim paragrafie (IV) eksperymentu z osobami 
jąkającymi się. Badania dzieci głuchych koncentrowały się zatem na wzorcu asymetrii w typowym zadaniu lewo-
półkulowym (rozpoznawaniu lateralnie prezentowanych na ekranie wyrazów) i typowym zadaniu 
prawopółkulowym (rozpoznawaniu lateralnie prezentowanych twarzy neutralnych). Wyniki tych 
eksperymentów w zadaniu werbalnym wskazują na odwrotny wzorzec asymetrii niż u słyszących zarówno 
u osób z głuchotą prelingwalną (wrodzoną), jak i nabytą. Natomiast w zadaniu niewerbalnym występowała duża 
zmienność indywidualna uzyskanych wyników: przewaga prawopółkulowa, lewopółkulowa bądź brak wyraźnych 
różnic między półkulami.
Ogólnie można stwierdzić, że dzieci głuche charakteryzują się zatem odmiennym wzorcem asymetrii 
funkcjonalnej niż ich słyszący rówieśnicy: przeciwną lateralizacją dla funkcji mowy i nieustaloną lateralizacją 
dla funkcji wzrokowo-przestrzennych. Wyniki te, jak również rozbieżności stanowisk autorów odnośnie do 
wzorca asymetrii u głuchych, można próbować wyjaśniać niezbyt precyzyjnym uwzględnianiem różnic 
indywidualnych, charakteryzujących osoby zakwalifikowane do eksperymentów przeprowadzonych przez 
różnych autorów. Punktem wyjścia jest tu założenie, że deprywacja słuchowa nie jest tożsama z deprywacją 
lingwistyczną (Szeląg 1995b; 1996a; 1996c). Ludzie głusi różnią się poziomem ubytku słuchu oraz wiekiem, 
w którym utracili zdolność słyszenia i rozpoczynają terapię logopedyczną. Różny jest więc u nich czas trwania 
i intensywność treningu językowego, czego konsekwencją jest różny zasób doświadczeń lingwistycznych, 
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nabywanych zarówno poprzez zachowane resztki słuchu, jak i w wyniku posługiwania się językiem migowym. 
Wymienione różnice indywidualne mogą leżeć u podłoża zróżnicowanego wzorca lateralizacji mózgu.
Stosunkowo późne wykrycie głuchoty2, a w związku z tym późne rozpoczęcie terapii u badanych przez nas dzieci 
głuchych, mogło zaowocować zredukowanymi doświadczeniami lingwistycznymi oraz zubożonym treningiem 
w sekwencyjnym opracowywaniu informacji. Można więc przypuszczać, że nie tyle wczesne doświadczenia 
akustyczne, ale lingwistyczne (zarówno werbalne, jak i migowe) determinują lewopółkulową przewagę dla 
mowy. Przypuszczamy, że dłuższa stymulacja bodźcami językowymi poprzez posługiwanie się językiem 
migowym, pisanie, czytanie, mówienie, może u dorosłych osób niesłyszących zaowocować stopniowym 
wykształceniem lewopółkulowej przewagi w procesach werbalnych.
Należy zwrócić uwagę, że w ostatnich latach sytuacja dzieci z uszkodzonym słuchem w Polsce uległa znacznej 
poprawie. Udoskonalono metody badań audiologicznych, co umożliwia wykrycie defektu słuchu we wczesnym 
dzieciństwie (nawet już w pierwszym roku życia). Wiele dzieci stosunkowo wcześnie otrzymuje też aparat 
słuchowy oraz odpowiednią opiekę medyczno-terapeutyczną. Niezmiernie interesujące wydaje się więc 
powtórzenie naszych eksperymentów na dzieciach głuchych, urodzonych w ostatnich latach, kiedy osiągną wiek 
13-14 lat, a więc porównywalny z zaklasyfikowanymi do przedstawionych tu badań. Można przypuszczać, że 
wzorzec asymetrii mógłby być u nich inny niż zaobserwowany przez nas. Byłby to bezpośredni dowód, 
potwierdzający słuszność powyższej interpretacji.
Odwołując się do wyników przedstawionych w paragrafie II, rozbieżności między wynikami dotychczasowych 
badań klinicznych i eksperymentalnych można by również tłumaczyć faktem, że recepcyjne zadania werbalne 
(stosowane w większości badań eksperymentalnych) w mniejszym stopniu angażują lewą półkulę niż zadania 
bazujące na ekspresji słownej (przeważnie stosowane w badaniach klinicznych). Ekspresja słowna – zarówno 
werbalna, jak i migowa – łączy się bowiem z kontrolą ruchową, reprezentowaną w lewej półkuli niezależnie od 
tego, czy artykulacja odbywa się w sposób typowy, tzn. oralny, czy poprzez ruchy ręki. Sposób ekspresji można 
by uważać jedynie za „wyjście z systemu” skomplikowanej maszynerii, jaką uruchamia nasz mózg podczas 
formułowania wypowiedzi słownych. Powyższa interpretacja jest jedną z możliwości wytłumaczenia 
przedstawionych wyżej rozbieżności pomiędzy wynikami badań klinicznych i eksperymentalnych.
Należy również dodać, że nieustalony wzorzec lateralizacji u osób głuchych w rozpoznawaniu twarzy mógł być 
spowodowany tzw. efektem „przeciążenia” z powodu zaangażowania prawej półkuli w procesy powiązane 
z funkcjami mowy. W związku z tym półkula lewa, która jest „niezaangażowana” i „wolna”, mogła w wyniku 
procesów kompensacyjnych przejmować u niektórych osób analizę bodźców niewerbalnych.
Analizując przytoczone badania należy stwierdzić, że u osób głuchych może występować nietypowy wzorzec 
asymetrii funkcjonalnej w wyniku silnego ograniczenia doświadczeń lingwistycznych. Niezbyt precyzyjne 
uwzględnianie wpływu indywidualnych warunków rozwoju u osób badanych przez różnych autorów mogło 
przyczynić się do znacznych rozbieżności uzyskiwanych wyników. Wzorzec asymetrii jest w znacznym stopniu 
efektem oddziaływania nie tylko czynników genetycznych, lecz również środowiskowych; może zatem ulegać 
modyfikacji w trakcie rozwoju. Zmiany te wywołane są plastycznością mózgu (np. Hellige, 1993). Wydaje się, że 
brak doświadczeń słuchowych od urodzenia, podobnie jak głuchota nabyta we wczesnym dzieciństwie, może 
powodować wykształcenie nietypowej funkcjonalnej lateralizacji mózgu.
Podsumowując wyniki eksperymentów przedstawionych w niniejszym artykule należy stwierdzić, że u osób 
głuchych i jąkających się może występować nietypowa asymetria funkcjonalna mózgu. Wzorzec asymetrii jest 
jednak ściśle powiązany z różnicami indywidualnymi, charakteryzującymi osoby zakwalifikowane do danego 
eksperymentu. Wielu defektom językowego porozumiewania się towarzyszą zaburzenia w doznawaniu czasu. 
U podłoża procesów mowy leżą specyficzne mechanizmy czasowe o rożnorodnych zakresach operowania.
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