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Povzetek
Izhodišča. Enotnih meril za ocenjevanje uspešnosti habilitacije od rojstva gluhih otrok s
polževim vsadkom še ni. Za razliko od slušnih in govornih sposobnostih je le malo znanega o
bralnih in glasbenih veščinah gluhih otrok s polževim vsadkom.
Boljše bralne sposobnosti naj bi bile povezane z višjo starostjo otroka, kasnejšo izgubo sluha pri
postlingvalno gluhih otrocih in višjo neverbalno inteligenco. Podobno kot pri gluhih otrocih brez
polževega vsadka naj bi na uspešnost branja gluhih otrok z vsadkom vplivale sociokulturne
značilnosti, učne metode, jezikovne sposobnosti, fonološka ozaveščenost in izobrazba staršev.
Polževi vsadki omogočajo dobro razumevanje govora v okolju brez hrupa v ozadju, še vedno pa
ostaja velik izziv zaznavanje in dojemanje glasbe. Raziskave dokazujejo, da današnji polževi
vsadki še ne omogočajo natančnega prenosa oziroma možnosti zaznavanja glasbe. V študijah
odraslih oseb s polževim vsadkom so bili kot možni dejavniki, ki bi lahko vplivali na poslušanje
in uživanje ob glasbi, proučevani osnovna glasbena izobrazba, ostanki sluha, tip polževega
vsadka, tip govorne strategije ter kognitivni in demografski dejavniki. V številnih raziskavah so
obravnavali zaznavanje glasbe pri odraslih osebah s polževim vsadkom, področje zaznavanja
glasbe pri gluhih otrocih z vsadkom pa je še vedno slabo raziskano.
Z raziskavo smo želeli primerjati uspešnost branja in zaznavanja glasbe med gluhimi otroki s
polževim vsadkom in normalno slišečimi otroki ter hkrati opredeliti posamezne napovedne
dejavnike, ki na to uspešnost vplivajo.

Metode. Sposobnost branja in dojemanja glasbe 39 prelingvalno gluhih otrok smo primerjali s
kontrolno skupino 39 normalno slišečih otrok. V skupini gluhih otrok je bilo 20 (51 %) deklic in
19 (49 %) dečkov, s srednjo starostjo 135 mesecev (razpon 76–187 mesecev) v času raziskave in
srednjo starostjo otroka 30 mesecev (razpon 13–98 mesecev) v času, ko je bila opravljena
implantacija polževega vsadka. Izmed 39 normalno slišečih otrok je bilo 21 (54 %) deklic in 18
(46 %) dečkov, kar je bilo primerljivo s skupino otrok s polževimi vsadki (p = 1). Srednja starost
normalno slišečih otrok v času raziskave je bila 123 mesecev (razpon 97–164 mesecev),
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malenkost nižja kot pri skupini otrok z vsadkom, kar pa ni predstavljalo statistično pomembne
razlike (p = 0,169). Kot smo povzeli iz medicinske dokumentacije, so imeli otroci s polževim
vsadkom ACE- (ang. Advanced Combination Encoder), FSP- (ang. Fine Structure Processing)
ali HDCIS- (ang. High Definition Continuous Interleaved Sampling) strategijo zvočne obdelave
(govorna strategija). Opredelili smo tip otrokove šole (redna osnovna šola, zavod za gluhe in
naglušne), izobrazbo matere, glasbeno izobrazbo matere in otroka ter otrokove ocene pri
predmetu slovenski jezik in predmetu glasbena vzgoja. Sposobnost sluha smo ocenili z lestvico
CAP (Categories of Auditory Performance). Artikulacijo in razumljivost govora je pri normalno
slišečih otrocih ocenjeval logoped v sklopu sistematskega pregleda petletnikov, pri otrocih s
polževim vsadkom pa v času raziskave logoped, ki sicer redno spremlja otrokov govorni razvoj,
oba z enakim testom. Neverbalne intelektualne sposobnosti otrok s polževim vsadkom so bile
ocenjene pred implantacijo s testom Leiter-R oziroma WISC-III (za tri otroke, starejše od šestih
let) v srednji starosti 2,5 leta. V starosti treh let so vsi otroci iz obeh skupin opravili Praperjev
psihološki test. Za preverjanje bralnih sposobnosti smo uporabili Vprašalnik kvalitete glasnega
branja, za oceno glasbenih sposobnosti pa testno baterijo MuSIC.
Rezultati. Presenetljiva je ugotovitev, da so bili rezultati gluhih otrok s polževim vsadkom v
večini testov bralnih sposobnosti primerljivi s skupino normalno slišečih otrok. Otroci s polževim
vsadkom so bili enako uspešni kot otroci z normalnim sluhom pri testu tehnike branja
(p = 0,731), ritma branja (p = 0,204) in upoštevanja ločil pri branju (p = 0,117) ter naglaševanja
med branjem (p = 1). Skupini otrok sta se statistično pomembno razlikovali le v številu napak
med branjem besedila (p = 0,010).
Ugotovili smo pozitivno statistično značilno povezavo med otrokovimi slušnimi sposobnostmi in
zmožnostjo enakomernega bralnega ritma (RO = 9,08, p = 0,024), med otrokovimi govornimi
sposobnostmi in bralnim ritmom (RO = 25,67, p = 0,015) ter naglaševanjem pri branju
(RO = 15,61, p = 0,045). Pozitivno sta bila povezana daljše obdobje uporabe polževega vsadka in
boljša bralna tehnika otroka (RO = 1,11, p = 0,042), govorna strategija polževega vsadka in
bralni ritem (RO = 23,00, p = 0,028). Ugotovili smo statistično značilno povezavo med vrsto
otrokovega šolanja in bralnim ritmom (RO = 36,26, p = 0,021) ter naglaševanjem pri branju
(RO = 67,56, p = 0,016). Pri ocenjevanju bralnih sposobnosti smo ugotovili tudi statistično
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značilno povezanost med oceno pri predmetu slovenski jezik in bralno tehniko (RO = 3,35,
p = 0,031), bralnim ritmom (RO = 3,38, p = 0,005) ter upoštevanjem ločil pri branju (RO = 3,38,
p = 0,005).
Pričakovano so se rezultati otrok s polževim vsadkom in tistih z normalnim sluhom statistično
značilno razlikovali v uspešnosti razlikovanja glasbenih ritmov (55 % oziroma 82 %, p < 0,001),
prepoznavi glasbil (57 % oziroma 88 %, p < 0,001) in oceni emocionalnega doživljanja glasbe
(p = 0,022). Skupini se med seboj nista statistično pomembno razlikovali v uspešnosti
razlikovanja melodij in oceni glasbene disonance. Zanimiva in spodbudna je ugotovitev, da je
bila sposobnost zaznavanja glasbe pri gluhih otrocih v več kot tretjini testov primerljiva z
rezultati normalno slišečih otrok.
Potrdili smo statistično značilno pozitivno povezavo med otrokovimi slušnimi sposobnostmi in
zmožnostjo ločevanja melodij (β = 0,270, p = 0,027) ter zmožnostjo ločevanja glasbil (β = 0,207,
p = 0,052). Hkrati smo ugotovili tudi povezanost med otrokovimi govornimi sposobnostmi in
zmožnostjo ločevanja glasbenih inštrumentov (β = 0,227, p = 0,045). Zmožnost ločevanja
melodij (β = –0,571, p < 0,001) in glasbenih ritmov (β = –0,396, p = 0,014) je bila odvisna od
vrste govorne strategije. Ugotovili smo tudi statistično značilno pozitivno povezanost med oceno
pri predmetu glasbena vzgoja in sposobnostjo ločevanja melodij (β = 0,336, p = 0,031).
Zaključki. Bralne sposobnosti gluhih otrok s polževim vsadkom so se le po številu napak pri
branju razlikovale od sposobnosti normalno slišečih otrok, v preostalih štirih ocenjevanih
elementih pa pomembnih razlik nismo našli. Glasbene sposobnosti gluhih otrok so bile slabše kot
pri kontrolni skupini, vendar se v tretjini testov niso pomembno razlikovale od sposobnosti
normalno slišečih otrok. Med najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na bralne in glasbene
sposobnosti otrok s polževim vsadkom, so se izkazale slušne in govorne sposobnosti otroka ter
vrsta govorne strategije polževega vsadka.
V prihodnje bodo potrebne dodatne raziskave, s katerimi bo mogoče opredeliti glasbene in bralne
sposobnosti gluhih otrok s polževim vsadkom nekaj let po implantaciji ter ponovno pozneje po
večletnih izkušnjah z vsadkom. Smotrn bi bil tudi širši razpon bralnih in glasbenih testov za
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ovrednotenje kar največ možnih dejavnikov, ki bi lahko pripomogli k bralnemu razumevanju in
dojemanju glasbe otrok s polževim vsadkom.
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Abstract
Starting points. There are no uniform standards for assessing the hearing habilitation of borndeaf children with cochlear implants. Not much known is about the reading and music skills of
deaf children with cochlear implants, apart from their hearing and speaking skills.
Better reading skills are supposedly connected with a child’s higher age, later hearing loss with
postlingually deaf children and also with higher nonverbal intelligence. Socio-cultural
characteristics, learning methods, language ability, phonological awareness and parents’
education all influence the reading success of deaf children with cochlear implants, similarly to
deaf children without cochlear implants.

Cochlear implants facilitate speech intelligibility in an environment without any background
noise, although music perception and cognition still remain a great challenge. Research shows the
current cochlear implants do not enable the precise transmission of music or the ability to
perceive it. Basic music education, hearing remnants, cochlear implant type, sound processing
strategy as well as cognitive and demographic factors were investigated in studies with adults
with cochlear implants as possible factors that may influence listening to and enjoyment of
music. Many studies have delved into the music perception of adults with cochlear implants, yet
in the case of deaf children with cochlear implants this area has received little research attention.

Our study aimed to compare reading performance and music perception between deaf children
with cochlear implants and normal-hearing children and at the same time determine the
abovementioned predictive factors that influence the performance.

Methods. Reading and music perception abilities of 39 prelingually deaf children were compared
with a control group of 39 normal-hearing children. The group of deaf children included 20
(51%) girls and 19 (49%) boys with 135 months (range 76–187 months) as the mean age of
children at the time of the study and 30 months (range 13–98 months) as the mean age of a child
at the time of cochlear implantation. Of the 39 normal-hearing children, there were 21 girls (54%)
and 18 boys (46%) which was comparable with the group using cochlear implants (p=1). The
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mean age of the normal-hearing children at the time of the study was 123 months (range 97–164
months), i.e. slightly lower than in the group with cochlear implants but the difference was not
statistically significant (p=0.169). In reference to the medical documentation, children with
cochlear implants had the ACE (Advanced Combination Encoder), the FSP (Fine Structure
Processing) or the HDCIS (High Definition Continuous Interleaved Sampling) sound processing
strategies. The type of a child’s school (regular primary school, institute for deaf and hearingimpaired children), music education of the mother and the child, and the child’s school grades in
the Slovenian language and music education classes were defined. Hearing ability and speech
intelligibility were assessed using the CAP (Categories of Auditory Performance) scale. The
normal-hearing children’s speech articulation and intelligibility were assessed by a speech and
language therapist (logopedist) during the systematic medical check-up of five-year-old children,
whereas in the children with cochlear implants the assessment was made by the logopedist who
regularly monitors the child’s speech development. The same test was used by both logopedists.
The non-verbal intellectual abilities of children with cochlear implants were assessed prior to the
implantation using the Leiter-R test or WISC-III test (for three children older than 6 years) at the
mean age of 2.5 years. At the age of 3, all children from both groups passed Praper’s
psychological test. Reading skills were tested with the Reading Aloud Quality Questionnaire and
musical skills with the MuSIC test battery.

Results. The finding that the results of the deaf children with cochlear implants were comparable
to those of the group of normal-hearing children in most reading skills tests was surprising.

Children with cochlear implants were equally successful as normal-hearing children in the tests
comparing reading technique (p=0.731), reading rhythm (p=0.204), attention to punctuation when
reading (p=0.117) and correct accentuation when reading (p=1). The groups statistically
significantly differed only in terms of the number of mistakes made while reading the text
(p=0.010).
A positive statistically significant correlation was established between a child’s hearing ability
and his/her ability to read in a natural rhythm of speech (RO=9.08, p=0.024), between a child’s
speaking skills and reading rhythm (RO=25.67, p=0.015) and their use of accentuation while
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reading (RO=15.61, p=0.045). There was a positive correlation between a longer period of
cochlear implant use and a child’s better reading technique (RO=1.11, p=0.042), as well as the
sound processing strategy of the cochlear implant and reading rhythm (RO=23.00, p=0.028). A
statistically significant correlation was established between the type of a child’s school and
reading rhythm (RO=36.26, p=0.021) and accentuation while reading (RO=67.56, p=0.016). The
evaluation of reading skills revealed a statistically significant correlation between the grade in the
school subject Slovenian language and reading technique (RO=3.35, p=0.031), reading rhythm
(RO=3.38, p=0.005) and proper punctuation (RO=3.38, p=0.005).

As expected, the results of children with cochlear implants and normal-hearing children differed
statistically significantly in terms of discriminating musical rhythm (55% vs. 82%, p<0.001),
identifying musical instruments (57% vs. 88%, p<0.001) and the rating of emotional response to
music (p=0.022). The groups did not differ statistically significantly in terms of successful
discrimination of melodies and assessment of musical dissonance. The finding that deaf
children's music perception ability was comparable with normal-hearing children in more than
one-third of the tests was interesting and encouraging.
A statistically significant correlation between a child’s hearing and melody discrimination
abilities (β=0.270, p=0.027) and his/her instrument identification ability (β=0.207, p=0.052) was
confirmed. Moreover, a correlation between a child’s speaking skills and instrument
identification ability (β=0.227, p=0.045) was established. The ability to discriminate melody (β=–
0.571, p<0.001) and rhythm (β=–0.396, p=0.014) depended on the sound processing strategy. A
statistically significant correlation was also established between a child’s grade in the music
education class and melody discrimination (β=0.336, p=0.031).

Conclusions. Reading skills of deaf children with cochlear implants and reading skills of normalhearing children were differed only in terms of the number of mistakes made while reading the
text. The other four assessed parameters did not show statistically significant differences. Music
skills of deaf children assessed were poorer as music skills of control group but the differences
were not statistically significant in one-third of the tests. The major factors that affect the reading
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and music skills of children with cochlear implants included the child’s hearing and speaking
abilities and the type of cochlear implant sound processing strategy used.

Further research is required in the future to define the reading and music skills of deaf children
with cochlear implants a few years after the implantation and once again after several years of
experience with the device. A wider range of reading and music tests would be a reasonable step
to assess as many factors as possible that may contribute to the reading intelligibility and music
cognition of children with cochlear implants.
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Moji družini
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1 Uvod
1.1 Sluh
Sluh spada med najpomembnejše povezovalce človekovega zunanjega in notranjega sveta. Je
eden izmed glavnih čutov, saj igra ključno vlogo pri zaznavanju, pomnjenju, razvoju govora in
jezika, oblikovanju pojmov ter razvoju mišljenja. Pomemben je za integracijo fizioloških,
somatskih in psihičnih procesov pri oblikovanju lastne identitete. Vloga sluha sega na vsa
človekova miselna, socialna in čustvena področja (1). Za to posebno sposobnost telesa, da
spremeni valovanje razredčin in zgoščin zraka v subjektivno zaznavo zvoka, je potrebno dobro in
usklajeno delovanje ušesa, slušnega živca in višjih slušnih poti, vse do občutja slušne zaznave v
možganski skorji. Pri prevajanju zvoka do slušnega živca in višjih slušnih poti je potrebno
vzajemno delovanje zunanjega, srednjega in notranjega ušesa. Zunanje uho sprejema zvok, ki ga
predstavljajo zgoščine in razredčine zraka, ki se v obliki valov prevajajo do bobniča. Vibracije
bobniča se v srednjem ušesu okrepijo in nato prenesejo do notranjega ušesa. Valovanje tekočine v
notranjem ušesu vzdraži zaznavne celice, dlačnice. V njih se mehanična energija zvoka s
pomočjo kemičnega prenašalca spremeni v električne dražljaje. S tem se zaključijo periferni
slušni procesi (2, 3).
Poslušanje je sestavljeno iz kompleksne serije dogodkov in se konča s percepcijo slišanega v
našem centralnem živčnem sistemu. Prva stopnja je mehaničen prenos zvočnih dražljajev do
notranjega ušesa. Mehanični stimulaciji dlačnic v notranjem ušesu sledi druga stopnja, to so
procesi kemične in elektrofiziološke narave, ki mehanično energijo spremenijo v energijo
živčnega vzburjenja. Tretji stopnji prevajanja električnih dražljajev po slušnem živcu sledi
končna, četrta stopnja zavestne obdelave zvočnega dražljaja v možganski skorji. Periferni slušni
procesi so bolj fiziološke funkcije, drugače kot kognitivno senzorni procesi, ki zajemajo vse
možganske aktivnosti in so povezani z zavestno in hoteno človekovo reakcijo (3, 4).
Okvara sluha v perifernem delu slušnega sistema ima za posledico ovirano ali onemogočeno
delovanje višjih struktur sistema. Pri hudih okvarah sluha sta moteni percepcija govora in jezika
ter produkcija glasu, govora in jezika. Pri gluhih osebah so zaradi odsotnosti slušne kontrole
moteni vsi elementi govorne produkcije, dihanje, fonacija in izreka (5). Okvara sluha vpliva na
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sporazumevanje, pridobivanje in izmenjavo informacij, zmanjšuje posameznikove sposobnosti
ter vpliva na kakovost življenja (6).

1.2 Gluhost
Gluhost je nevidna motnja, ki je ljudje ne opazijo, dokler ne pridejo v stik z gluho osebo (7).
Gluhost je nesposobnost dojemanja zvočnih dražljajev iz zunanjega sveta. Je ena izmed najhujših
motenj v zaznavi človekove okolice in njega samega. Pri gluhi osebi je percepcija sluha v
govornem območju tako motena, da ne sliši in ne more posnemati govornih elementov, zato
normalen socialni govorni stik z njim ni mogoč (8). Gluhost je nevidna invalidnost, ki ni samo
telesna (anatomska in fizična) okvara, ampak vključuje še psihično pomanjkanje slušnega
doživljanja, kar ima številne posledice: somatske, psihične in socialne ter zlasti posledice pri
glasovno jezikovni komunikaciji med sogovorniki (9).

Do leta 1997 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opredeljevala osebe s hudo okvaro
sluha kot tiste, pri katerih je izguba sluha v govornih frekvencah pri 500 Hz, 1000 Hz in 2000 Hz
na boljšem ušesu večja od 91 dB. Novejša razdelitev okvar sluha uvršča med osebe s hudo izgubo
sluha tiste, pri katerih je izguba sluha v govornih frekvencah pri 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz in
4000 Hz na boljšem ušesu večja od 81 dB. Osebe z najtežjo izgubo sluha, to je nad 90 dB, niso
sposobne slišati in razumeti govora, tudi če je ojačan. Govora tako ne morejo razumeti niti s
slušnim aparatom. Pri njih so prizadeti sporazumevanje, razumevanje in poslušanje govora ter
druge vrste poslušanja. Pogosta je istočasna prizadetost vedenja, orientacije v času in prostoru,
prilagajanja vedenja okoliščinam in prizadetost pri pridobivanju znanja (10).

1.3 Vzroki za gluhost
Gluhost je lahko prirojena ali pridobljena. Vzroki, ki privedejo do prirojene okvare sluha oziroma
gluhosti, so lahko genski, lahko delujejo v času razvoja zarodka in ploda ali med porodom.
Posledice okvare se lahko pokažejo takoj ob rojstvu, lahko pozneje v otroštvu, ali pa šele v
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odrasli dobi (11). Prirojena trajna obojestranska izguba sluha je med prirojenimi boleznimi
sorazmerno pogosta in se pojavlja pri približno enem od tisoč živorojenih otrok (12).
Genski vzrok za gluhost je lahko dedni in do neke mere predvidljiv. Izčrpna anamneza staršev
lahko pripomore k odkrivanju vzrokov naglušnosti, saj naj bi bili v 40–50 % primerov
naglušnosti in gluhosti pri otrocih vzroki hereditarni. Genetsko svetovanje temelji predvsem na
odkrivanju najpogostejših genov, odgovornih za okvaro sluha. Mutacije v genih GJB2 in GJB6 za
koneksin 26 so najpogostejši vzrok hereditarne izgube sluha. Dedna slušna okvara je lahko edino
bolezensko znamenje. Do 70 % genskih okvar sluha je nesindromskih. Med temi se jih 80 %
deduje avtosomno recesivno, 17 % avtosomno dominantno, 2–3 % vezano na kromosom X in do
1 % mitohondrijsko. Okvare sluha, ki se pojavljajo v sklopu več kot 300 različnih sindromov,
predstavljajo 30 % genskih okvar, zato je pomemben natančen pregled otroka za odkrivanje
morebitnih znakov ali simptomov, povezanih s sindromsko obliko izgube sluha (13).
Okvara sluha je možna v materini nosečnosti zaradi toksoplazmoze, okužbe s citomegalovirusom
(CMV), herpes virusi, virusi gripe, virusom pridobljene imunske pomankljivosti (HIV) in virusi,
ki povzročajo ošpice, rdečke in mumps, ter bakterijami, ki povzročijo škrlatinko in sifilis (11, 12,
14). Prirojena gluhost je lahko tudi posledica nekaterih bolezni matere v nosečnosti (toksemija,
sladkorna bolezen, tireotoksikoza), izpostavljenosti obsevanju, anestezije in zdravljenja z
ototoksičnimi zdravili med nosečnostjo (12).
Med porodom je zaradi hipoksije ali mehanske poškodbe v področju glave možna okvara struktur
notranjega ušesa ter višje ležečih slušnih poti in centrov (15). Z napredkom intenzivnega
zdravljenja novorojencev se je zelo povečalo število preživelih, posebej nedonošenčkov.
Nedonošenost sama po sebi še ni vzrok za okvaro sluha, nanjo vezani dejavniki pa lahko okvarijo
sluh (eklampsija, prehiter porod, imunološka nerazvitost, pogosto neizogibno zdravljenje
življenjsko ogrožajočih okužb z ototoksičnimi antibiotiki) (12). Vzroki za prirojeno okvaro sluha
ostajajo po navedbah nekaterih piscev v od 16 % do 34 % neznani (16).
Pridobljena zaznavna izguba sluha, pri kateri gre lahko za okvaro v območju notranjega ušesa,
slušnega živca ali v višje ležečih slušnih poteh, je lahko nenadna ali postopna. Sorazmerno
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pogost vzrok pridobljene gluhosti so bakterijske in virusne okužbe, med njimi predvsem
bakterijski meningitis, ki je še vedno najpomembnejši vzrok hude okvare sluha v otroštvu (17).
Ob visoki precepljenosti otrok so mumps, ošpice in rdečke danes manj pogost vzrok za okvare
sluha. Sluh lahko resno prizadenejo tudi različna ototoksična zdravila: aminoglikozidni
antibiotiki, diuretiki, salicilati, kinin, citostatiki (11). Pri teh boleznih pride do izgube sluha zaradi
okvare v območju notranjega ušesa. Gluhost je lahko tudi posledica poškodb glave, predvsem
tistih v območju temporalne kosti. Industrijska revolucija je pripeljala do velikega porasta okvar
sluha, povzročenih zaradi hrupa (15). Daljša izpostavljenost hrupu, katerega jakost presega z
zakonom dovoljeno mejo 90 dB, povzroča okvaro sluha v visokih frekvencah, običajno nad
4000 Hz, lahko pa privede tudi do gluhosti. Tudi s podaljševanjem življenjske dobe se povečuje
število oseb s pridobljeno okvaro sluha. Pri odraslih je najpogostejša starostna naglušnost, to je
senzorinevralna izguba sluha, ki po navadi prizadene starejše od 65 let in se pojavlja v 40 % (11).
Vzrok za nastanek zaznavne naglušnosti so lahko različne avtoimunske bolezni (npr. multipla
skleroza, sistemski lupus eritematozus, ulcerozni kolitis, Coganov sindrom, Wegnerjeva
granulomatoza, revmatoidni artritis, sklerodermija), dolgotrajna ali hitro napredujoča bolezen pa
lahko povzroči tudi gluhost. Za sklop bolezni, ki povzročijo nevralno izgubo sluha, so lahko
odgovorni tudi različni dejavniki, ki povzročijo okvaro slušnega živca. Najpogostejši vzrok je
tumor statoakustičnega živca (predvsem švanom vestibularnega živca) ter vnetni procesi v
območju temporalne kosti. Običajno se te bolezni pojavljajo enostransko, le izjemoma pride do
binavralne gluhosti (npr. v sklopu nevrofibromatoze tipa 2) (18).
Če se gluhost pojavi pred razvojem govora, govorimo o prelingvalni gluhosti. V to skupino
spadajo gluhe osebe brez psihosocialnega doživljanja zvočnega sveta, ki so se rodile gluhe ali so
izgubile sluh takoj po rojstvu oziroma najpozneje do tretjega leta starosti. Poleg tega je zanje
značilno, da če ni pravočasne prepoznave in obravnave izgube sluha, tudi ni razvoja govorno
jezikovnega sporazumevanja na podlagi slušnega doživljanja. Ker pri njih ni slušne in jezikovne
zaznave, je njihova osrednja komunikacija zaznavanje z vidom. Za sporazumevanje uporabljajo
neverbalni sistem komunikacije, predvsem kinetične oblike, kot so gib, mimika, pantomima.
Če otrok ogluši, ko je govor že razvit, govorimo o postlingvalni gluhosti. Sem spadajo vse
pozneje oglušele osebe, ki so pred tem spontano, s poslušanjem, usvojile glasovno jezikovno
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sporazumevanje. Te sicer obvladujejo slušne in jezikovne zaznave, vendar je zanje v dani
situaciji pri glasovno jezikovnem sporočilu sogovornika odločilen slušni segment. Če ni
pravočasne prepoznave izgube sluha in ustrezne obravnave, je verbalno sporazumevanje
postlingvalno gluhih oseb okrnjeno. Zadovoljuje predvsem funkcionalno komunikacijo v zvezi z
delom in v vsakdanjem življenju, nikakor pa ne zadošča potrebam gluhih v osebni in socialni
komunikaciji, zato se v družbi slišečih počutijo osamljene in izolirane (10, 19).

1.4 Gluhost pri otrocih
Posebej pomembna je prirojena gluhost, saj sluh ne pripomore samo k razvoju govora, temveč
tudi k razvoju čustvenih in umskih sposobnosti posameznika (20). Otrokov sluh se začne razvijati
po tretjem gestacijskem mesecu, takrat otrok posluša zvoke iz okolice in materinega telesa. Gluh
novorojenček je tako že ob rojstvu zaostal v slušnem razvoju. Dojenček nenehno posluša in tudi
prepoznava znane glasove. Govora se uči s posnemanjem zvokov, ki jih sliši. Če pri dojenčku
ugotovimo hudo okvaro sluha, je potrebna takojšnja obravnava. Prej ko ugotovimo okvaro sluha,
boljši so rezultati habilitacije (21, 22). Z uvedbo presejalnih testov pri novorojenčkih lahko takoj
po rojstvu posumimo na okvaro sluha in jo z dodatnimi preiskavami tudi potrdimo. Prizadetost
sluha v zgodnji otroški dobi ne vpliva le na slabše sporazumevanje z okolico, ampak se odraža še
v intelektualnem in emocionalnem razvoju celotne osebnosti. Zgodnje prepoznavanje naglušnosti
ali gluhosti in čimprejšnja obravnava sta prvi korak k uspešni habilitaciji oziroma rehabilitaciji
(12, 23). Pred klinično uveljavljenim zdravljenjem in habilitacijo otrok s polževim vsadkom po
letu 1990 je bilo zdravljenje oziroma usposabljanje gluhih otrok vezano predvsem na morebitne
ostanke sluha. Hudo naglušnim otrokom so bili v pomoč slušni aparat, indukcijska zanka, aparat s
frekvenčno modulacijo ter naprave za brezžični prenos zvoka s pomočjo infrardeče svetlobe. Če
ostankov sluha ni bilo, so se gluhi otroci učili sporazumevanja predvsem po vidni poti z metodo
totalne komunikacije (12).
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1.5 Polžev vsadek
Polžev vsadek je izmed vseh biomedicinskih pripomočkov ena najuspešnejših protez. Imenujemo
jo tudi »živčna proteza«. Z elektronskimi deli, ki nadomestijo manjkajoče ali okvarjene elemente
živčne poti, izboljša ali odpravi senzorične okvare. Polžev vsadek je proteza, ki posamezniku z
okvarjenim ali nerazvitim perifernim delom slušne poti omogoča slušne zaznave s pomočjo
prevajanja električnih dražljajev (24, 25). Malo je medicinskih tehničnih pripomočkov, ki bi bili
tako verodostojen primer uspeha, doseženega s sinhronim tehničnim in kirurškim napredkom, kot
je polžev vsadek. Vstavitev polževega vsadka je v zadnjih 20 letih postala splošno uveljavljena
metoda rehabilitacije in habilitacije naglušnih in gluhih.

1.5.1 Zgradba polževega vsadka
Vzrok gluhosti je največkrat okvara ali nerazvitost čutnih celic Cortijevega organa v notranjem
ušesu. S polževim vsadkom kodirani električni impulzi dražijo ganglijske celice spiralnega
ganglija v polžku, od tam se dražljaji prenašajo po slušnem živcu in osrednjih slušnih poteh do
centra za sluh v možganski skorji (26, 27). Polžev vsadek je sestavljen iz zunanjega in notranjega
dela. Zunanji del sestavljajo slušalka, v kateri je mikrofon, govorni procesor in oddajnik v obliki
transmisijske zanke, ki je z magnetom pritrjena nad sprejemnik. Notranji del, ki ga sestavljata
sprejemnik in elektroda, se z operativnim posegom vgradi pod kožo za uhljem v ležišče na
senčnični kosti. V svetu usvojena kirurška tehnika vstavitve polževega vsadka je, da se z
mastoidektomijo (izpraznitev pnevmatičnih celic senčnične kosti) pripravi dostop do bobnične
votline skozi zadnjo steno koščenega sluhovoda. Skozi kirurško narejeno odprtino na bazalnem
delu polža pred okroglim okencem (kohleostoma) ali neposredno skozi okroglo okence se
elektroda uvede v polžev kanal, v skalo timpani (28). Po vstavitvi elektrode v notranje uho se
opravi telemetrija, s katero se preveri pravilno delovanje vsadka in prag izzivnosti
kohleostapedialnega refleksa. To je pomoč pri nastavitvi programa govornega procesorja. Sistem
polževega vsadka spremeni vsakodnevne zvoke v kodirane električne impulze. Mikrofon, ki je
nameščen na govornem procesorju, sprejema zvočne valove iz okolja. Govorni procesor jih
spremeni v posebno zaporedje električnih impulzov, ti pa se prenesejo do oddajnika. Ta pošilja
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signale s pomočjo indukcije do sprejemnika, ki je nameščen pod kožo v ležišču na senčnični
kosti. Signal potuje naprej po elektrodi, kjer šibki električni dražljaji dražijo slušni živec. Čez tri
do štiri tedne se priključi zunanji del polževega vsadka, kar omogoči začetek nastavitve
prilagajanja govornega procesorja (29). Ob nastavitvi se preveri delovanje notranjega dela
polževega vsadka, govorni procesor pa se nastavi in prilagodi individualnim potrebam
posameznika glede na stanje slušnega živca, preostale višje ležeče slušne poti ter dojemanje
novonastale slušne zaznave. Fiting, to je proces prilagajanja govornega procesorja uporabniku, je
individualno prilagojen za vsakega posameznika in za vsako uho posebej.

1.5.2 Govorni procesor in govorna strategija
S sluhom zaznamo glasnost, višino ter barvo zvoka in določimo njegovo lokalizacijo. Kar
dojemamo kot glasnost, je amplituda valovanja zvoka, višino določa frekvenca valovanja, barvo
pa predstavlja kompleksnost zvoka. Smith s sod. je razdelil zvočni signal na osnovi Hilbertove
transformacije na počasi spreminjajočo se ovojnico (amplitudno modulirana) in visokofrekvenčni
prenos konstantne amplitude, ki ga imenujemo fina struktura (30). Ovojnica predstavlja izvirni
zvočni signal, ki odraža celotno amplitudo izvirnega zvoka, medtem ko je fina struktura
natančnejša komponenta znotraj ovojnice in odseva obliko sinusne krivulje zvočnega signala.
Ovojnica je pomembna predvsem za dojemanje govora, fina struktura pa je pomembna za
zaznavanje glasbe in lokalizacijo zvoka s pomočjo časovne zakasnitve zvoka med levim in
desnim ušesom. Polž kodira vstopni zvočni signal glede na mesto delovanja (tonotopično) in čas
delovanja (fazni zamik). Ko zvok doseže notranje uho, se širi od baze do apeksa bazilarne
membrane polža. Z upadanjem frekvence zvoka se točka maksimalnega valovanja bazilarne
membrane pomika proti apeksu, tako nizke frekvence maksimalno zanihajo bazilarno membrano
v območju apeksa polža, visoke pa v območju baze, kar imenujemo tonotopična organizacija
polža. Transdukcija med mehaničnim valovanjem bazilarne membrane in električno aktivnostjo
slušnega živca se doseže s pomočjo notranjih dlačnic, ki zaznajo premik na določenem mestu
bazilarne membrane. Celice sprostijo nevrotransmiter v specifični fazi zvočnega vala.
Sinhronizacijo med nihanjem bazilarne membrane in aktivnostjo nevrona v resonantni regiji
(sozvočnem mestu) imenujemo fazno sklapljanje (angl. phase-locking). Odgovor notranjih
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dlačnic narašča glede na intenziteto zvoka. Nizke frekvence zvoka so kodirane na osnovi časovne
in prostorske razporeditve signalov po slušnem živcu, kar pomeni, da nevralni odgovor odseva
oboje, ovojnico in fino strukturo. Če so zvoki višjih frekvenc, pride do zmanjševanja faznega
sklapljanja, tako da so visoke frekvence kodirane samo na osnovi prostorske razporeditve
signalov. Časovni vzorec odgovora nevronov ne prikazuje več frekvence zvoka, fina struktura ni
več predstavljena v nevralnem odgovoru, odgovor nevronov predstavlja le ovojnico zvočnega
signala. Sodobni večelektrodni (večkanalni) polževi vsadki so narejeni tako, da upoštevajo
tonotopično organizacijo – apikalni predeli polža kodirajo nizke frekvence zvoka, bazalni deli pa
visoke frekvence. Govorni procesor tako razdeli govor s pomočjo pasovno prepustnih (bandpass)
filtrov v različne frekvenčne pasove, ki lahko dražijo posamezne dele polža (31).
Visokoučinkovite govorne strategije polževih vsadkov so razvijali v poznih osemdesetih in na
začetku devetdesetih let. Med temi strategijami sta bili v uporabi predvsem dve govorni strategiji,
CIS (Continuous-Interleaved-Sampling) in n-of-m (n – number of spectral peaks, m – number of
different bandpass filters). Govorna strategija CIS temelji na informaciji časovne ovojnice zvoka.
Časovna ovojnica je ekstrahirana s pomočjo več (5–20) pasovno prepustnih filtrov. Temu sledi
nelinearna zgostitev signala, ki se prenese do posameznih elektrod prek neprekrivajočih se pulzov
s hitrostjo 800 pps/ch (pulzov na sekundo na kanal). Pri govorni strategiji n-of-m se signal
procesira prek pasovno prepustnih filtrov (m), izmed katerih se izbere za stimulacijo le
maksimum ovojničnih amplitud (n). Tako so pri strategiji n-of-m dodatno vgrajeni časovni
okvirji z intervalom velikosti od 2,5 do 4 milisekunde. Znotraj posameznega intervala je več
pasov z najvišjo amplitudno časovno ovojnico, ki so nato izbrani in porazdeljeni med ustrezna
kodirna mesta na elektrodi. Iz strategije n-of-m sta se razvili govorna strategija SPEAK (Spectral
Peak) in govorna strategija ACE (Advanced Combination Encoder), ki je v uporabi še danes.
Govorna strategija ACE zaobjema 22 pasovno prepustnih filtrov s hitrostjo 250–2400 pps/ch. Vse
govorne strategije, ki so bile v uporabi zadnjih 20 let, temeljijo na informaciji ovojnice zvoka. Na
splošno uporabniki teh govornih strategij zelo dobro zaznavajo zvoke v tišini, srednje dobro v
hrupu in slabo zaznavajo glasbo. Te strategije, ki temeljijo na informaciji o ovojnici zvoka, ne
upoštevajo fine strukture zvoka, ki je ključna za boljše razumevanje govora v hrupu, zaznavanje
glasbe in lokalizacijo zvoka. Novejša govorna strategija FSP (Fine Structure Processing Coding
Strategy) temelji na časovni ovojnici in fini strukturi. Čas stimulacije tako kodira časovno
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strukturo zvočnega signala s pomočjo uporabe za kanal specifičnih vzorčnih sekvenc v nizkih in
srednjih frekvencah. V drugih kanalih je zaznavanje fine strukture doseženo prek sekvencijskih
virtualnih kanalov (pasovno prepustni filtri, ki uporabljajo zvončasto oblikovan frekvenčni
odgovor, ta pa omogoča postopen prehod z enega na drugo aktivno dražilno mesto na elektrodi).
Tudi druga novejša govorna strategija HiRes (High Resolution) temelji na virtualnih kanalih. S
simultanim prenosom toka različne jakosti sosednjima dražilnima mestoma na elektrodi se število
stimulirajočih mest poveča glede na število aktualnih diskretnih elektrodnih kontaktov (32).

1.5.3 Zgodovina polževega vsadka
Davno spoznanje, da živce lahko dražimo z električnim tokom, je porodilo idejo o draženju
slušnega živca z električnimi impulzi, če je okvarjeno notranje uho in slušne čutnice niso
sposobne generirati bioelektričnih potencialov ob zvočnih dražljajih. Že leta 1957 sta Djourno in
Eyries poročala o prvi vsaditvi indukcijske zanke za akustično stimulacijo slušnega živca. Leta
1960 je House pri stapedektomiji opravil električni test stimulacije in potrdil, da se senzacija
sluha lahko stimulira z električnim tokom. Prve klinične poskuse vstavitve polževega vsadka so
opravili House, Simmons in Michelson med letoma 1974 in 1979 (33). Leta 1977 je Burian na
Dunaju prvi vstavil večkanalni polžev vsadek. Sprva je bil polžev vsadek namenjen samo
odraslim gluhim osebam. Leta 1980 so ga prvič vstavili tudi otroku. Metodo habilitacije in
rehabilitacije gluhih otrok s pomočjo polževega vsadka je leta 1990 priznal in odobril tudi
ameriški vladni urad za zdravila in prehrano (ang. Food Drug Administration, FDA). V Sloveniji
je prvi polžev vsadek odrasli osebi vstavil marca leta 1996 na Univerzitetni kliniki za
otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Ljubljani prim. dr. Zupančič, dan pozneje pa je
doc. dr. Gros vstavil polžev vsadek dvoletnemu otroku (34). Hiter razvoj tehnologije polževega
vsadka v zadnjih desetletjih je pri pravilno izbranih kandidatih omogočil osnovno rutinsko
dojemanje jezika. Avdiološki kriteriji za vstavitev polževega vsadka so se spreminjali iz
bilateralne popolne gluhosti v zgodnjih osemdesetih do hude izgube sluha v devetdesetih in nato
do sedanjih nadpražnih, z razumevanjem govora povezanih kriterijev (31). Napredki tehnologije
polževih vsadkov in operativne kirurške tehnike ter hkratne izboljšave v rezultatih dojemanja
jezika so vodili v širjenje kriterijev za implantacijo ter s tem vključevanje posameznikov s
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preostanki sluha v nizkih frekvencah na enem ali obeh ušesih. Sočasna uporaba slušnega aparata
na neimplantiranem ušesu ob prisotnih ostankih sluha, poznana kot bimodalna stimulacija, je
omogočila dodatno izboljšanje v prepoznavi višine tonov (35). Rezultat je povečano število oseb
s polževimi vsadki in večja pričakovanja uporabnikov (36).

1.5.4 Vstavitev polževega vsadka pri otrocih
Razvoj tehnologije je še posebej pripomogel k razširitvi uporabe polževih vsadkov pri otrocih.
Študije v Italiji (37), ZDA (38) in drugod (39) poudarjajo pomen zgodnjega odkrivanja gluhosti,
saj je osrednje živčevje v zgodnjem otroštvu na najprimernejši stopnji za učenje govora.
Čimprejšnja vstavitev polževega vsadka tako omogoča maksimalno sprejemanje slušnih
informacij. Tako je eden najpomembnejših dejavnikov pri vstavitvi polževega vsadka
prelingvalno gluhim otrokom starost otroka ob vstavitvi vsadka.
Povprečna starost, pri kateri se opravi implantacija, se znižuje povsod po svetu. Dolgo je bila
spodnja meja starosti za vstavitev polževega vsadka postavljena v starosti dveh let za
prelingvalno gluhe otroke. Leta 2000 je FDA odobrila implantacijo pri otrocih s spodnjo mejo 12
mesecev, v primerih hereditarne gluhosti ali meningitisa celo prej, vendar po 6. mesecu starosti.
Polžev vsadek je tako ob pravočasni diagnostiki možno vstaviti že otrokom pred prvim letom
starosti. V zadnjih dvajsetih letih se je tehnologija tovrstnih slušnih pripomočkov razvila v
tolikšni meri, da je lahko v pomoč tudi dojenčkom (otroci do 12. meseca starosti) (29, 39).
Leta 1993 je Nacionalni inštitut za zdravje v ZDA sprejel sklepe o prepoznavi okvar sluha pri
novorojenčkih. Leta 1998 sta Evropsko avdiološko združenje in Evropsko združenje perinatalne
medicine sprejeli priporočilo o uvedbi testa prebire okvare sluha pri vseh novorojenčkih. V
Sloveniji se je leta 1997 začelo testiranje novorojencev z meritvami otoakustičnih emisij s ciljem
prepoznave okvar sluha (40). Leta 2005 je bilo merjenje otoakustičnih emisij sprejeto kot
presejalni test za sluh v vseh slovenskih porodnišnicah. Z uvedbo tega testa se je starostna meja
ob vstavitvi polževega vsadka tudi pri nas še dodatno znižala.
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1.5.5 Habilitacija gluhih otrok s polževim vsadkom
Enotnih meril za ocenjevanje uspešnosti habilitacije in rehabilitacije gluhih otrok s polževim
vsadkom še ni. Večina študij sicer potrjuje, da sta za uspeh najpomembnejša starost ob
implantaciji in obdobje gluhosti pred tem, šele nato drugi dejavniki (37-39). Pomembni dejavniki,
ki pripomorejo k otrokovi uspešnosti pri razumevanju in izgradnji govora, so uporaba najnovejše
tehnologije govornega procesorja, način komuniciranja s poudarkom na slušno-govornem
komuniciranju, odsotnost razvojnega zaostanka, vaje v poslušanju in govoru, okolje, ki spodbuja
govorno sporazumevanje, motivacija in primerna pričakovanja. Prelingvalno gluhi otroci, ki
dovolj zgodaj prejmejo polžev vsadek, se učijo govora enako hitro kot vrstniki z normalnim
sluhom. Otroci, ki prejmejo polžev vsadek do dopolnjenega prvega leta starosti, sprejemajo
slušne informacije v času, ko so njihovi možgani najbolj dovzetni za učenje govora in jezika.
Njihov razvoj poslušanja lahko primerjamo s slušnim razvojem otrok, ki slišijo normalno; tudi
govor se razvija podobno kot pri slišečih vrstnikih (41). Vstavitev polževega vsadka po četrtem
letu starosti se redko izrazi z izrazito izboljšanim sluhom. Implantacija med drugim in četrtim
letom starosti običajno privede do normalnega pražnega tonskega avdiograma, verjetnost uspešne
integracije v redni šolski sistem je 66 % (39). Vstavitev polževega vsadka pred drugim letom
starosti omogoča normalen slušni razvoj in 90-odstotno možnost vključitve v redni šolski sistem
(39). Učinkovitost večkanalnega polževega vsadka pri otrocih s hudo izgubo sluha se je dokazala
z dobrim razumevanjem govora, pridobivanjem jezikovnih spretnosti in izboljšanjem govornih
sposobnosti. Otroci, ki so prejeli vsadek še pred začetkom razvoja govora, dosežejo dobro
govorno dojemanje in zmožnost govornega izražanja ter izboljšajo kvaliteto svojega glasu (42,
43, 44). Kljub temu imajo še vedno težave z razlikovanjem identitete govorca (45),
razumevanjem govora v hrupu (46), ugotavljanjem višine tona (35) ter s prepoznavanjem in
razlikovanjem melodij (47-49, 50, 51, 52). Videti je, da otroci z vsadkom dobro dojemajo zvoke
iz okolja, a še vedno ne popolno (53). Včasih so imeli gluhi samo eno možnost izobraževanja:
izobraževanje v šolah s prilagojenim programom s pomočjo znakovnega jezika in branjem z
ustnic. Dandanes čedalje več gluhih otrok s polževim vsadkom obiskuje redne šolske programe.
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1.5.5.1 Govorne sposobnosti
Pri osebah z okvaro sluha prihaja do motenj v tvorbi glasu, govora in jezika. Gluhe osebe svojih
besed ne morejo nadzorovati s sluhom, niti ne morejo svojega glasu in govora primerjati z
glasom in govorom sogovornikov. Zaradi odsotne slušne kontrole so pri gluhih moteni vsi
elementi motorične govorne produkcije: dihanje, fonacija in izreka (21). V prvih raziskavah o
uspešnosti polževega vsadka so najprej proučevali razvoj slušnega zaznavanja in šele nato razvoj
govora, saj ekspresivni govor sledi primarno vzpostavljeni slušni poti in asociativnim
povezavam. Z vstavitvijo polževega vsadka so se gluhim osebam, predvsem prelingvalno gluhim
otrokom, tako izboljšale oralne jezikovne sposobnosti.
Pri prelingvalno gluhih otrocih je izražena slabša razumljivost govora, spremenjene so fonološke
značilnosti ter akustične in fiziološke značilnosti govora. Za postlingvalno gluhe odrasle in otroke
je značilna dobra razumljivost govora in intaktne fonološke lastnosti govora, vseeno pa so
prisotne spremembe v akustičnih in fizioloških značilnostih govora (42). Pri gluhih osebah dostop
do slušne informacije z uporabo polževega vsadka pripomore k izrazitemu izboljšanju številnih
oralno komunikacijskih domen, vključno s ponavljanjem zvokov, razumljivostjo govora in
konverzacijskimi sposobnostmi (54). Večina raziskav o razumljivosti govora otrok pred
vstavitvijo polževega vsadka in po njej je potrdila izrazito izboljšanje razumljivosti govora po
vstavitvi vsadka (54, 55, 56). V raziskavah o fonoloških značilnostih govora otrok s polževim
vsadkom so ugotovili, da so se izboljšale segmentalne značilnosti, ki se nanašajo na lastnosti
posameznih fonemov (samoglasniki in soglasniki). Pri prelingvalno gluhih otrocih je bilo manj
substitucij, distorzij in omisij soglasnikov po vstavitvi polževega vsadka. Izboljšale so se tudi
suprasegmentalne lastnosti govora, ki vključujejo intonacijo, poudarek in se nanašajo na
posamezen zlog, izraz oziroma stavek (42). Zanimivi so bili tudi izsledki raziskav akustičnih
značilnosti govora. Po vstavitvi polževega vsadka se zaradi slušne kontrole izboljša kvaliteta
glasu, artikulacija postane natančnejša (57). Tobeyjeva s sod. je raziskovala vpliv otrokovih
intelektualnih sposobnosti, družinskega okolja, vrste šolanja in tipa polževega vsadka oziroma
govorne strategije vsadka na razvoj oralne komunikacije gluhih otrok s polževim vsadkom.
Otroci z višjo neverbalno inteligenco so dosegli višje število točk pri ocenjevanju oralne
komunikacije kot otroci z nižjo neverbalno inteligenco. Družinske razmere niso značilno vplivale
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na sposobnosti govorne komunikacije. Na boljšo oralno komunikacijo sta pomembno vplivala tip
polževega vsadka (z večjim številom aktivnih dražilnih mest na elektrodi) ter novejša vrsta
govorne strategije vsadka. Boljše oralne komunikacijske sposobnosti so se pokazale pri otrocih,
ki so bili vključeni v redno osnovno šolo in so komunicirali zgolj po oralni poti, za razliko od
otrok, ki so bili vključeni v posebno šolo za gluhe in naglušne (54).

1.5.5.2 Neverbalne intelektualne sposobnosti
Ocenjevanje inteligence gluhih otrok se je začelo kmalu po nastanku prvih inteligenčnih testov.
Večina teh zgodnjih testiranj je zajemala majhne vzorce in testi niso bili pravilno standardizirani.
Vernon je z neodvisno usmerjenimi raziskavami dokazal, da so inteligenčne sposobnosti gluhih
otrok praktično primerljive z normalno slišečimi vrstniki (58). Braden je primerjal otroke s hudo
okvaro sluha z normalno slišečimi vrstniki s pomočjo testa WISC (Wechsler Intelligence Scale
for Children). Na podlagi raziskave je sklenil, da obstaja nakazana razlika v intelektualnih
sposobnostih med otroki z okvaro sluha in normalno slišečimi otroki (59). Zaradi omejenih
jezikovnih sposobnosti gluhih otrok je bila večina testiranj narejena na osnovi testov neverbalne
inteligence. Kot ugotavljajo kasnejše študije, je inteligenčni količnik (IQ) pri gluhih otrocih
praktično enak kot pri normalno slišečih (60, 61). Hui-Mei Yang s sod. je ugotovil, da višje
mentalne funkcije vplivajo na boljše slušne sposobnosti pri otrocih s polževim vsadkom (62).
Pulsifer s sod. je nasprotno ugotovil boljše slušne sposobnosti, ne pa višje neverbalne inteligence
po vstavitvi polževega vsadka (63). Kot je ugotovila Geersova s sod., višji neverbalni IQ vpliva
na boljše bralne sposobnosti gluhih otrok s polževim vsadkom (64, 65). V raziskavi Che Ming
Wuja s sod., ki vključuje gluhe otroke s polževimi vsadki, je bilo ugotovljeno, da se njihov
neverbalni IQ ne razlikuje bistveno od normalno slišečih otrok (66).
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1.5.5.3 Bralne sposobnosti
Funkcionalna pismenost je ključna za uspeh v kulturni družbi. Zajema sporazumevanje v
različnih okoliščinah, v družini, na delovnem mestu in v širšem družbenem okolju. Funkcionalna
pismenost pomeni tako zmožnost sprejemanja kot tudi tvorjenja sporočil. Posameznik je
funkcionalno nepismen, če ne more dejavno sodelovati v družbenih dejavnostih, pri katerih je
potrebna pismenost, ter zaradi pomanjkanja pisnih, bralnih ali računskih sposobnosti ne more
prispevati k lastnemu razvoju ali razvoju skupnosti, v kateri živi. Funkcionalna nepismenost se
pogosteje pojavlja pri ljudeh, ki se družijo le v zelo ozkem krogu, živijo v socialni izobčenosti ter
niso vključeni v procese skupnega odločanja (67).
Pomanjkanje zgodnje komunikacije v družini prikrajša gluhe otroke za številne izkušnje in
možnosti učenja, ki so slišečim otrokom samoumevne. Razumevanje različnih situacij je pri njih
slabše, zato počasneje pridobivajo izkušnje in se nanje pogosteje neustrezno odzivajo (68).
Boljše slušne in govorne sposobnosti vplivajo na kasnejše otrokove bralne sposobnosti (69).
Ugotovili so, da je za razvoj bralnih sposobnosti pri otrocih pomembnih več dejavnikov, in sicer
sociokulturne značilnosti, učne metode, jezikovne sposobnosti in fonološka ozaveščenost.
Izobrazba staršev, predvsem izobrazba matere, je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo
na bralne sposobnosti otrok (70). Znanje pogovornega jezika in jezikovne spretnosti pripomore k
razumevanju prebranega besedila in vizualnemu zaznavanju besedil. Razvoj branja pri gluhih
otrocih brez govorno jezikovnih spretnosti je otežen in upočasnjen glede na otrokovo starost (71).
Številne tuje raziskave, ki so bile opravljene v zadnjih tridesetih letih, so pokazale, da je za
večino gluhih otrok funkcionalna pismenost velik izziv, saj dosegajo bistveno manj v smislu
sposobnosti branja (72, 73) in pisanja od svojih normalno slišečih vrstnikov (74). Slovenska
študija o funkcionalni pismenosti naglušnih dijakov je pokazala, da okvara sluha negativno vpliva
na pridobivanje veščin, ki so potrebne za funkcionalno pismenost oziroma bralno razumevanje.
Na vzorcu 30 slovenskih dijakov (18 gluhih in 12 naglušnih) je bilo ugotovljeno, da so gluhi
dijaki pomembno slabše funkcionalno pismeni od slišečih vrstnikov. Ta razlika se je pokazala na
najnižji ravni bralnega razumevanja in se je na višjih ravneh povečevala. Razlike so bile v
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bralnih, računskih in pisnih sposobnostih. Naglušni dijaki so dosegli boljše rezultate od gluhih,
kar kaže, da ostanki sluha doprinesejo k funkcionalni pismenosti (75).
Do sedaj je le malo znanega o bralnih veščinah gluhih otrok s polževim vsadkom. Kot je
fonološko procesiranje osnova za dekodiranje fonemov in zvoka, je poznavanje besedišča
bistveno za razumevanje branja in pisanja. Prelingvalno gluhi otroci privzemajo branje in pisanje
z bolj omejenim besediščem kot normalno slišeči otroci. Razvoj besednega zaklada je hitrejši v
primeru zgodnje vstavitve polževega vsadka. Prednost večjega besedišča, povezanega z zgodnjo
implantacijo, se izraža v starosti primernejših pisnih sposobnostih (76). Ena izmed prvih študij o
bralnem razumevanju gluhih otrok s polževim vsadkom vključuje heterogeno skupino štiridesetih
implantiranih prelingvalno gluhih otrok (77). Z vstavitvijo polževega vsadka so se bralne veščine
gluhih otrok izboljšale v primerjavi s skupino gluhih otrok brez vsadka. Spencerjeva in sod. so
opravili študijo o bralnem razumevanju dveh skupin s po 16 otroki, v kateri so primerjali
prelingvalno gluhe otroke s skupino normalno slišečih otrok. Odkrili so pomembne razlike v
povprečnem rezultatu med skupinama (78). Geersova s sod. je v svoji seriji raziskav ugotovila, da
je sposobnost branja pri otrocih s polževim vsadkom boljša kot pri gluhih otrocih brez vsadka.
Boljše bralne sposobnosti so bile povezane z višjo starostjo otroka, kasnejšo izgubo sluha pri
postlingvalno gluhih otrocih in višjo neverbalno inteligenco (64, 65). Connorjeva in Zwollanova
sta potrdili, da so boljše bralne sposobnosti povezane z zgodnejšo vstavitvijo polževega vsadka
(79). Vermeulenova in sodelavci so primerjali 50 gluhih otrok in adolescentov z najmanj
triletnimi izkušnjami s polževim vsadkom s skupino 500 gluhih brez vsadka. Po pričakovanju je
bilo bralno razumevanje značilno boljše pri otrocih s polževim vsadkom v primerjavi z gluhimi
otroki brez vsadka, a vseeno krepko za razumevanjem normalno slišečih otrok. Statistično
značilne razlike med skupinama gluhih otrok v vizualni besedni predstavi niso potrdili, čeprav so
gluhi otroci brez vsadka dosegali slabše rezultate. Predvidevajo, da so za izboljšano bralno
razumevanje otrok s polževim vsadkom pomembne še druge z branjem povezane spretnosti (80).
Kot ugotavljajo v študiji Spencerjeve in Tomblinove, opravljeni v ZDA, podobno kot pri gluhih
otrocih brez polževega vsadka sociokulturne značilnosti, učne metode, jezikovne sposobnosti,
fonološka ozaveščenost in izobrazba staršev vplivajo na bralne sposobnosti otrok s polževim
vsadkom (81). Archboldova in Harrisova s sod. sta ugotovili, da je razvoj bralnih sposobnosti
otrok, katerim so vstavili polžev vsadek pred 42. mesecem starosti, kronološko primerljiv z
razvojem pri normalno slišečih otrocih (82). V kasnejši študiji sta Harrisova in Terlektsijeva
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ugotovili, da bralne sposobnosti gluhih otrok s polževim vsadkom otrok zaostajajo za nekaj let za
povprečjem za kronološko starost otroka značilnim rezultatom (68). Tudi v nedavni ameriški
raziskavi Apelove in Mastersonove so bile sposobnosti branja in črkovanja gluhih mladostnikov s
polževim vsadkom slabše od primerjalne skupine normalno slišečih mladostnikov (83). Rezultati
študije Geersove in Hayesove so pokazali, da je več kot polovica gluhih mladostnikov dosegla
enake rezultate kot slišeči vrstniki pri testih prepoznavanja besed in bralnega razumevanja (84).
Zelo dobre rezultate pri bralnem testu prepoznave besed so dosegli tudi petletni otroci s polževim
vsadkom v avstralski raziskavi, objavljeni pred dvema letoma (85).

1.5.5.4 Sposobnosti zaznavanja glasbe
Polževi vsadki omogočajo dobro razumevanje govora v tišini, slabše je razumevanje govora v
hrupu, še vedno pa ostaja velik izziv zaznavanje in dojemanje glasbe. Z raziskavami, v katerih so
bili vključeni odrasli uporabniki polževih vsadkov, so dokazali, da današnji polževi vsadki še ne
omogočajo natančnega zaznavanja glasbe (86, 87, 88).
Številna so poročila o zaznavanju glasbe pri odraslih osebah s polževim vsadkom, področje
zaznavanja glasbe pri gluhih otrocih pa je še vedno slabo raziskano. Pri odraslih uporabnikih
polževih vsadkov je prepoznavanje melodij, predvsem brez ritmičnih in verbalnih vzorcev,
sorazmerno slabo. Že v začetnih študijah Schulz in Kerberja so ugotavljali, da odrasli uporabniki
polževih vsadkov bolje prepoznavajo melodije z ritmičnim vzorcem kot manj ritmične melodije
(89). V kasnejši raziskavi o prepoznavanju popularnih melodij je Gfellerjeva s sod. podobno
ugotavljala, da je prepoznavanje melodij z ritmičnim vzorcem lažje (86). Kong s sod. je v svoji
študiji predstavil šestim uporabnikom polževih vsadkov dvanajst znanih melodij z ritmičnim
vzorcem in brez njega. Melodije z ritmičnim vzorcem so prepoznali v povprečju med 50 % in
60 %, melodije brez ritmičnega vzorca pa le v od 10 do 15 % (87). Tudi Looijeva s sod. je v
študiji, ki je zajemala melodije brez verbalnih različic, ugotovila, da so uporabniki polževih
vsadkov prepoznali le polovico melodij, v primerjavi z normalno slišečimi osebami, ki so
prepoznale vse predvajane melodije (90).
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Otroci s polževim vsadkom se od odraslih pomembno razlikujejo. Večja možganska plastičnost,
značilna za otroke, gluhim otrokom s polževim vsadkom omogoča, da dosežejo stopnjo
zaznavanja in uživanja v glasbi, ki je pri odraslih implantiranih skoraj nemogoča (52, 91, 92).
Raziskave kažejo, da je prepoznava melodij pri otrocih s polževim vsadkom slaba, vendar v
primerjavi s postlingvalno oglušelimi odraslimi kongenitalno gluhi otroci nimajo nobenih
izkušenj s poslušanjem glasbe pred vstavitvijo polževega vsadka, tako da ne obžalujejo izgube
zmožnosti zaznavanja glasbe (91). Otroci, ki so gluhi od rojstva, nimajo predstave o tem, kako se
sliši glasba, zato razvijejo svojo lastno mentalno shemo glasbenih zvokov (50).
Objavljenih je le nekaj poročil o prepoznavanju melodij pri otrocih s polževim vsadkom.
Raziskave kažejo, da je prepoznava melodij pri otrocih s polževim vsadkom slaba, še posebej,
kadar so te brez ritmičnih ali verbalnih vzorcev. Stordahlova (2002) je v svoji študiji, ki je
zajemala 15 otrok s polževimi vsadki in 32 normalno slišečih otrok, poročala, da so otroci z
vsadki bistveno slabše opravili test prepoznavanja melodij kot normalno slišeči otroci (93). V
dveh poročilih o 13 oziroma 17 prirojeno gluhih japonskih otrocih s polževim vsadkom so bili
otroci uspešni le pri prepoznavanju originalnih verzij (vokalne in inštrumentalne) pesmi, ki so jih
sicer redno poslušali na priljubljenih televizijskih programih. Implantiranim otrokom pa ni uspelo
prepoznati glasbe, kadar so bile predvajane različice teh pesmi, pri katerih so bile besede
izpuščene oziroma je bila predvajana le melodija (51, 52, 94). Olszeweski s sod. je v raziskavi, ki
je obravnavala prepoznavo znane melodije med kontrolno skupino otrok z normalnim tonskim
pražnim avdiogramom in tremi skupinami s polževim vsadkom (prelingvalno gluhi otroci,
postlingvalno gluhi otroci in postlingvalno gluhi odrasli), ugotovil, da so bili odrasli uporabniki
polževih vsadkov bistveno natančnejši od postlingvalno gluhih in še natančnejši od prelingvalno
gluhih otrok pri prepoznavanju znanih inštrumentalnih melodij (50). Vongpaisalova s sod. je v
kasnejši študiji s testom s predvidenimi odgovori primerjala prepoznavo treh različnih melodij iz
najljubših televizijskih serij pri otrocih s polževim vsadkom s tistimi z normalnim sluhom.
Normalno slišeči otroci so bili bistveno natančnejši pri prepoznavi, a je tudi gluhim otrokom
uspelo prepoznati monofone (zaporedje posameznih not) različice in inštrumentalne različice
predvajanih melodij (48).
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Na splošno uporabniki polževih vsadkov dojemajo glasbeni ritem približno enako natančno kot
poslušalci z normalnim sluhom (86, 87, 95, 96, 97). Tudi Looijeva s sod. ni ugotovila statistično
značilnih razlik med skupinama v raziskavi, v kateri je primerjala uspešnost pri prepoznavanju
ritmov med odraslimi uporabniki polževih vsadkov in uporabniki slušnih aparatov. Ko so postali
ritmični vzorci bolj zapleteni, so uporabniki polževih vsadkov težje prepoznali ritem, verjetno
zaradi zmanjšane kapacitete delovnega spomina (98). V obstoječi literaturi sicer ni najti poročil,
ki bi opisovala prepoznavanje ritma pri otrocih s polževimi vsadki.
Nemalo je raziskav, ki obravnavajo prepoznavanje zvoka različnih glasbenih inštrumentov pri
odraslih s polževim vsadkom. Podobno kot pri glasbenem ritmu ni zaslediti poročil o
prepoznavanju zvoka glasbenih inštrumentov pri otrocih s polževim vsadkom. Odrasli prejemniki
vsadkov imajo velike težave pri prepoznavanju barv zvoka, ki se nanašajo na različne
inštrumente. Medtem ko osebe z normalnim sluhom najpogosteje zamenjajo inštrumente iz iste
glasbene družine (npr. trobento za pozavno), gre pri uporabnikih polževih vsadkov za bolj
razpršen vzorec napak. Uporabniki polževih vsadkov lažje prepoznavajo tolkala kot trobila in
pihala (99, 100).
V dosedanjih raziskavah niso proučevali le zaznavanja glasbe, temveč tudi čustveno dojemanje
ob poslušanju glasbe. Znano je, da sta žalost in veselje ob glasbi povezana z dvema lastnostma: s
tempom (število udarcev na minuto) in načinom (specifična razdelitev intervalov v podskupini
not izbranega glasbenega odlomka). Na splošno so občutki ob zaznavanju glasbe odvisni od
osebnih, kulturnih in strukturnih vidikov. V študiji odraslih uporabnikov polževih vsadkov je
Gfellerjeva s sod. ugotovila, da so glasbene navade in uživanje ob glasbi med njimi zelo različne
in odvisne od strukturnih značilnosti glasbe, individualnih razlik posameznikov, tehničnih
značilnosti in govorne strategije polževega vsadka (101). V raziskavi Mirze in sod. je le 16 izmed
35 odraslih oseb z vsadkom poslušalo glasbo po vstavitvi polževega vsadka. Poslušanje glasbe je
bilo pogostejše pri mlajših implantirancih, pri implantirancih z boljšim rezultatom pri testu
razumevanja govora in tistih s krajšim obdobjem gluhosti (102). V drugi raziskavi Gfellerjeve s
sod. so bili predstavljeni multivariatni napovedni dejavniki glasbenega zaznavanja in uživanja v
glasbi. Osnovna glasbena izobrazba, ostanki sluha, kognitivni in demografski dejavniki so
vplivali na poslušanje in uživanje ob glasbi, ne pa tip polževega vsadka in vrsta govorne

30

strategije polževega vsadka (103). Otroci s polževim vsadkom običajno dojemajo glasbo kot
prijetno in zanimivo. Nedavne raziskave so pokazale, kako pomembno je glasbeno izobraževanje
otrok s polževim vsadkom. Vključevale so prelingvalno gluhe otroke s polževim vsadkom, ki se
jim je zdela glasba na začetku nenavadna, a so se začeli z glasbenim treningom zanjo zanimati in
v njej uživati (104-106).
Glasbena psihologija loči med glasbeno harmoničnostjo ali konsonanco in glasbeno
disharmoničnostjo ali disonanco. Vtis stabilnosti in spokojnosti (konsonance) v povezavi z
vtisom napetosti ali navzkrižja (disonance) v glasbi doživi poslušalec, kadar kombinacija tonov in
zapisov not na papirju je oziroma ni v sozvočju (107).
Enako kot pri odraslih tudi pri gluhih otrocih s polževim vsadkom še ni enotnih meril za
ocenjevanje celovite uspešnosti habilitacije in rehabilitacije. Različni testi in merila so v pomoč
le pri ocenjevanju posameznih segmentov in ne prikažejo stanja v vsakodnevnem življenju in
okolju, ki je prilagojeno normalno slišečim. Pomembno je opredeliti čim več dejavnikov, ki
vplivajo na uspeh habilitacije in rehabilitacije gluhih otrok s polževim vsadkom. S primerjavo
sposobnosti branja in prepoznavanja glasbe med gluhimi otroki s polževim vsadkom in njihovimi
normalno slišečimi vrstniki je mogoče vsaj do neke mere oceniti uspešnost vključevanja otrok v
svet normalno slišečih.
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2 Namen dela
Namen raziskave je s primerjavo uspešnosti branja in zaznavanja glasbe med slovenskimi od
rojstva gluhimi otroki s polževim vsadkom in normalno slišečimi otroki oceniti uspeh habilitacije
na področju branja in zaznavanja glasbe ter hkrati opredeliti posamezne napovedne dejavnike, ki
vplivajo na to uspešnost.

3 Hipoteze
Na podlagi ugotavljanja bralnih in glasbenih sposobnosti gluhih otrok s polževim vsadkom in
skupine normalno slišečih otrok predpostavljamo:

1. Nižja starost otroka ob vstavitvi polževega vsadka, daljše obdobje uporabe vsadka, višja
izobrazba matere, vključitev v redno osnovno šolo in novejši tip govorne strategije vsadka
pozitivno vplivajo na sposobnosti branja pri otrocih s polževim vsadkom.

2. Nižja starost otroka ob vstavitvi polževega vsadka, daljše obdobje uporabe vsadka,
glasbena izobrazba matere, glasbena izobrazba otroka in novejši tip govorne strategije
vsadka pozitivno vplivajo na sposobnosti zaznavanja glasbe pri otrocih s polževim
vsadkom.

3. Boljše slušne in govorne sposobnosti ter višje neverbalne intelektualne sposobnosti otroka
pozitivno vplivajo na bralne in glasbene sposobnosti otrok s polževim vsadkom.
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4 Preiskovanci in metode
4.1 Preiskovanci
V raziskavo smo vključili 39 prelingvalno gluhih otrok s polževim vsadkom. Njihove sposobnosti
branja in dojemanja glasbe smo primerjali s sposobnostmi branja in zaznavanja glasbe v
primerjalni skupini 39 normalno slišečih otrok. Vsem 78 otrokom je bila slovenščina materni
jezik. Med raziskavo so vsi otroci obiskovali redno osnovno šolo oziroma osnovno šolo na
Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. Starši vseh otrok so pisno privolili v sodelovanje v
raziskavi in izpolnili vprašalnik o eno- oziroma večjezičnosti v otrokovem domačem okolju, o
izobrazbi matere, glasbeni izobrazbi matere in otroka ter o otrokovih ocenah pri predmetu
slovenski jezik in predmetu glasbena vzgoja.
Protokol raziskave je odobrila Komisija RS za medicinsko etiko (številka dopisa 66/08/08, datum
izdaje odobritve 19. 8. 2008).

4.1.1 Skupina gluhih otrok s polževim vsadkom
Vsi prelingvalno gluhi otroci s polževim vsadkom so bili implantirani v obdobju desetih let (od
leta 1996 do leta 2005) na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Pri vsakem izmed njih smo opredelili vzrok
gluhosti. V skupini gluhih otrok je bilo 20 (51 %) deklic in 19 (49 %) dečkov, s srednjo starostjo
v času raziskave 135 mesecev (razpon 76–187 mesecev) in srednjo starostjo otroka 30 mesecev
(razpon 13–98 mesecev) v času, ko je bila opravljena implantacija polževega vsadka. Srednja
dolžina uporabe polževega vsadka je bila 102 meseca (razpon 61–139 mesecev). Iz medicinske
dokumentacije smo pridobili podatke o vrsti govorne strategije polževega vsadka. Večina gluhih
otrok je imela vsadek s strategijo zvočne obdelave ACE (ang. Advanced Combination Encoder)
(28/39, 72 %), drugi so imeli vsadek s strategijo zvočne obdelave FSP (ang. Fine Structure
Processing) (8/39, 21 %) ali HDCIS (ang. High Definition Continuous Interleaved Sampling)
(3/39, 8%) (tabela 1). Izmed 39 otrok s polževim vsadkom jih je bilo 36 vključenih v redno
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osnovno šolo, trije so obiskovali šolo na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. Otroci s
polževim vsadkom so bili vključeni v raziskavo ne glede na osnovne slušne in jezikovne
sposobnosti. Nihče od otrok z vsadkom ni uporabljal slušnega aparata na neoperiranem ušesu.
Vsi otroci s polževim vsadkom so komunicirali izključno z oralno komunikacijo.
Natančnejši demografski in podatki o vsaditvi polževega vsadka pri gluhih otrocih so prikazani v
tabeli 1.
Tabela 1. Osnovne demografske in klinične značilnosti prelingvalno gluhih otrok s polževim
vsadkom (N = 39)

Oseba
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Spol
M
Ž
Ž
Ž
M
Ž
Ž
M
M
M
M
Ž
Ž
M
M
Ž
Ž
Ž
Ž
M
M
Ž
Ž

Vzrok
G
G
P
N
N
G
N
N
GS
N
N
P
N
N
GS
N
N
P
P
P
G
N
N

Starost ob
vstavitvi
PV
n (meseci)
28
46
28
41
19
73
32
27
21
26
47
13
50
76
18
43
52
34
20
19
39
20
26

Izkušnja
s PV

Tip PV

GP

GS

n (meseci)
138
128
98
127
76
86
107
71
102
139
125
83
109
83
78
67
83
131
72
77
120
76
78

Nucleus 24
Nucleus 24
Nucleus 24
Pulsar 100
Combi 40+
Nucleus 24
Pulsar 100
Nucleus 24
Nucleus 24
Nucleus 24
Nucleus 24
Nucleus 24
Nucleus 24
Combi 40+
Nucleus 24
Nucleus 24
Nucleus 24
Combi 40+
Nucleus 24
Nucleus 24
Combi 40+
Combi 40+
Nucleus 24

Freedom
Freedom
Freedom
Opus 2
Opus 2
Freedom
Opus 2
Freedom
ESPrit 3G
Freedom
Freedom
Freedom
Freedom
Opus 2
Freedom
Freedom
Freedom
Opus 2
Freedom
Freedom
Opus 2
Opus 2
Freedom

ACE
ACE
ACE
HDCIS
HDCIS
ACE
FSP
ACE
ACE
ACE
ACE
ACE
ACE
FSP
ACE
ACE
ACE
HDCIS
ACE
ACE
FSP
FSP
ACE
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

M
Ž
Ž
Ž
Ž
M
Ž
Ž
M
M
Ž
M
M
M
M
M

P
P
P
N
P
N
N
G
G
N
N
N
G
P
N
N

29
53
31
54
29
62
17
30
24
98
36
30
33
48
15
23

103
126
83
127
112
112
77
90
64
89
126
109
102
126
61
105

Nucleus 24
Combi 40+
Nucleus 24
Combi 40+
Nucleus 24
Nucleus 24
Nucleus 24
Nucleus 24
Nucleus 24
Combi 40+
Combi 40+
Nucleus 24
Nucleus 24
Nucleus 24
Nucleus 24
Nucleus 24

Freedom
Opus 2
Freedom
Opus 2
Freedom
ESPrit 3G
Freedom
Freedom
Freedom
Opus 2
Opus 2
Freedom
Freedom
Freedom
Freedom
Freedom

ACE
FSP
ACE
FSP
ACE
ACE
ACE
ACE
ACE
FSP
FSP
ACE
ACE
ACE
ACE
ACE

Legenda: PV – polžev vsadek, GP – govorni procesor, GS – govorna strategija, Ž – ženski
spol, M – moški spol, G – genetski, GS – genetski sindromski, P – poporodni in obporodni
dejavniki, N – neznan, ACE – Advanced Combination Encoder, FSP – Fine Structure
Processing, HDCIS – High Definition Continuous Interleaved Sampling

Podatki o vzroku gluhosti pri gluhih otrocih s polževim vsadkom so prikazani na sliki 1.
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POPORODNI
IN
OBPORODNI
DEJAVNIKI
26 %
NEZNAN
51 %
GENETSKI
18 %

GENETSKI
SINDROMSKI
5%

Slika 1. Vzrok gluhosti pri otrocih s polževim vsadkom
Podatki o starosti gluhih otrok ob vstavitvi polževega vsadka so prikazani na sliki 2.
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Slika 2. Starost gluhih otrok ob vstavitvi polževega vsadka
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Natančnejši podatki o času uporabe polževega vsadka (izkušnja s polževim vsadkom) v času
raziskave so prikazani na sliki 3.
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Slika 3. Izkušnja s polževim vsadkom

4.1.2 Primerjalna skupina normalno slišečih otrok
V raziskavo so bili vključeni normalno slišeči otroci, ki so po starosti glede na obiskovane
razrede šolanja odgovarjali skupini gluhih otrok in katerih starši so privolili v sodelovanje.
Normalno slišeči otroci so bili izbrani izmed učencev v Osnovni šoli Ledina v Ljubljani in so bili
po spolu primerljivi s skupino gluhih otrok. Vsi otroci so imeli slušni prag ugotovljen s tonsko
pražno avdiometrijo, tako ugotovljen sluh je bil v mejah normale. Izmed 39 normalno slišečih
otrok je bilo 21 (54 %) deklic in 18 (46 %) dečkov, kar je bilo primerljivo s skupino otrok s
polževimi vsadki (p = 1). Srednja starost normalno slišečih otrok v času raziskave je bila 123
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mesecev (razpon 97–164 mesecev) in je bila tako malenkost nižja kot pri skupini otrok z
vsadkom, vendar je bila razlika še sprejemljiva (p = 0,169). Ker individualno ujemanje v starosti
med posameznimi otroki s polževim vsadkom in otroki v kontrolni skupini ni bilo izvedljivo, je
bila potrebna analiza statistične prilagoditve.

4.2 Metode dela
4.2.1 Ocena slušnih sposobnosti
Sposobnost sluha smo ocenili s pomočjo lestvice CAP (ang. Categories of Auditory
Performance). S to lestvico lahko ocenimo globalne slušne zaznavne sposobnosti. Lestvica je
zgrajena iz nelinearne hierarhične skale, na kateri so otrokove razvijajoče se slušne sposobnosti
glede na zahtevnost razvrščene v osem stopenj (108). Stopnja nič pomeni, da ni nobenega
zaznavanja zvokov iz okolice, pri stopnji sedem preiskovanci lahko poslušajo znano osebo po
telefonu. Protokol za beleženje slušnih sposobosti je priložen kot priloga 10.3.

4.2.2 Ocena govornih sposobnosti
Pri normalno slišečih otrocih je artikulacijo in razumljivost govora ocenil logoped v sklopu
sistematskega pregleda petletnikov s tripozicijskim testom po Globačnikovi (109). Artikulacijo (
z istim testom) in razumljivost govora otrok s polževim vsadkom je med raziskavo ocenil
logoped, ki je tudi sicer redno spremljal otrokov govorni razvoj. Artikulacijo otroka smo
opredelili z 1, če smo med govorom otroka opažali artikulacijske motnje, in z 2, če je bil govor
otroka brez artikulacijskih motenj. Govor otroka je bil ocenjen z 1, če je bil nerazumljiv
poslušalcu (pri ocenjevanju razumljivosti otrokovega spontanega govora je bilo od desetih
izgovorjenih besed sedem ali več nerazumljivih), oziroma z 2, če je bil govor poslušalcu
razumljiv (manj kot sedem nerazumljivih besed izmed desetih). Protokol za beleženje govornih
sposobosti je priložen kot Priloga 10.4.
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4.2.3 Ocena neverbalnih intelektualnih sposobnosti
Otroci s polževim vsadkom, ki smo jih vključili v raziskavo, so pred vstavitvijo vsadka oziroma
pred usmeritvijo v ustrezen izobraževalni program opravili pregled pri psihologu. Neverbalne
intelektualne sposobnosti otrok s polževim vsadkom so bile ocenjene pred implantacijo s
pomočjo testa Leiter-R (Leiter International Performance Scale-Revised) (110) oziroma WISCIII (ang. Wechsler Intelligence Scale for Children-III) (111) – za tri otroke, starejše od šestih let,
v srednji starosti 2,5 leta. V starosti treh let so vsi otroci iz obeh skupin opravili Praperjev
psihološki test (112). Ta neverbalni presejalni test se v Sloveniji uporablja za napoved morebitnih
otrokovih učnih težav in razvojnega zaostanka. Ker za otroke iz primerjalne skupine
retrospektivno ni bilo mogoče izvesti testa Leiter-R oziroma WISC-III, smo na podlagi enega ali
vseh treh opravljenih testov opredelili otrokove neverbalne intelektualne sposobnosti v treh
kategorijah: kot nadpovprečne, povprečne in podpovprečne.

4.2.4 Opredelitev izobrazbe matere in otroka ter otrokovega šolskega uspeha
Starši so izpolnili vprašalnik o otrokovih šolskih ocenah (od 1 do 5) pri predmetih glasbena
vzgoja in slovenski jezik v preteklem šolskem letu. Opredelili smo, ali otrok dodatno obiskuje
glasbeno šolo oziroma dodatne učne ure glasbene vzgoje, kakšna je dosežena stopnja izobrazbe
matere ter ali ima otrokova mati glasbeno izobrazbo ali ne. Če je otrok obiskoval glasbeno šolo
oziroma dodatne učne ure glasbene vzgoje vsaj leto dni, smo to označili z 1, če ne, z 2. Če je
imela otrokova mati dodatno glasbeno izobrazbo, smo to opredelili z 1, če ne, z 2. Doseženo
stopnjo izobrazbe matere smo opredelili z 1, če je imela mati osnovnošolsko izobrazbo, z 2, če je
imela srednješolsko izobrazbo, in s 3, če je imela višješolsko ali univerzitetno izobrazbo.
Protokol za beleženje teh podatkov je priložen kot priloga 10.2.

4.2.5 Ocena bralnih sposobnosti
Za preverjanje bralnih sposobnosti tako gluhih kot normalno slišečih otrok smo uporabili
Vprašalnik kvalitete glasnega branja avtorice Pečjak s sod. (113), ki je bil narejen na Katedri za
pedagoško psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za preverjanje kvalitete glasnega
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branja pri normalno slišečih učencih v redni osnovni šoli. Vprašalnik je vključeval več elementov
za ocenjevanje kvalitete glasnega branja, in sicer bralno tehniko, ritem branja, natančnost branja,
upoštevanje ločil ter pravilnost naglaševanja med branjem.
Vse otroke smo razdelili v tri starostno različne skupine, in sicer: 1.–3. razred, 4.–6. razred in 7.–
9. razred. Za vsako skupino smo pripravili otrokovi starosti primerno besedilo v obsegu tristo
besed. Gluhi in normalno slišeči otroci iz iste starostne skupine so morali prebrati isto besedilo.
Ocenjevali smo bralno tehniko, ritem branja, natančnost branja, upoštevanje ločil in naglaševanje
med branjem. Bralno tehniko smo razdelili v tri kategorije. Z 1 smo opredelili, če je otrok med
branjem črkoval, z 2, če je zlogoval, in s 3, če je bral tekoče. Neenakomeren ritem branja smo
opredelili z 1, enakomernega pa z 2. Natančnost branja smo povezovali s številom napak.
Preiskovalec je sproti beležil število napak, opravljenih med branjem besedila. Skladno z navodili
testa smo natančnost branja opredelili z 1 (natančno), če je otrok napravil manj kot 15 % napak v
besedilu. Če je otrok napravil več kot 15 % napak, smo to opredelili z 2 (nenatančno).
Neupoštevanje ločil smo opredelili z 1, če otrok ni upošteval vseh ločil, oziroma z 2, če je otrok
vsa ločila upošteval. Če otrok ni pravilno naglaševal besed, smo to ocenili z 1, če je bilo
naglaševanje pravilno, z 2. Merili smo tudi čas, potreben, da je otrok prebral izbrani tekst.
Protokol za beleženje bralnih sposobosti je priložen kot priloga 10.5.

4.2.6 Ocena glasbenih sposobnosti – MuSIC test
Glasbene sposobnosti smo ocenjevali z MuSIC testom (ang. Musical Sounds in Cochlear
Implants), ki je bil razvit z namenom oceniti sposobnost dojemanja glasbe odraslih uporabnikov
polževih vsadkov (114). Ta računalniški sistem testov vključuje module, ki ocenjujejo več
področij dojemanja glasbe. Uporabili smo test razločevanja glasbenih ritmov, test razločevanja
melodij, glasbenih inštrumentov in petja, test čustvenega dojemanja glasbe in test ocenitve
ubranosti glasbe. Stimuli so bili predstavljeni prek računalniških zvočnikov (HP Compaq NX
700) pri zvočni jakosti 70 dB, merjeni z zvočnim nivojem pri poslušalčevem ušesu (Bruel&Kjaer
2250). Vsi udeleženci so bili testirani posamično. Testiranje je potekalo v akustično izoliranem
prostoru, z dvojnimi stenami in z zmanjšanim zvočnim dosegom. Pred začetkom vsakega testa
smo otroku predstavili prilagojene in razumljive razlage in navodila o nalogi. Pred začetkom
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preiskave so bili otroku predstavljeni s primerom vsi testi razen testa prepoznave inštrumentov.
Dovoljena je bila ena ponovitev za vsak test. Merili smo tudi čas, potreben, da je otrok rešil test.
Protokol za beleženje glasbenih sposobnosti je priložen kot priloga 10.6.

4.2.6.1 Test ločevanja ritmov
S testom ločevanja ritmov smo ocenjevali otrokovo sposobnost razlikovanja časovnih ritmov.
Posneti so bili trije pari ritmov in za vsak par je moral otrok določiti, ali so bili ritmi enaki ali ne.
Vsi ritmični vzorci so vsebovali štiri takte. Razlikovali so se samo v eni vrednosti na takt/ritem:
prvi par: a) četrtinka, tri osminke, polovinska pavza, b) četrtinka, tri osminke, pol note; drugi par:
a) štiri osminke, polovinka, b) dve osminki, četrtinka, polovinka; in tretji par: a) četrtinka, štiri
šestnajstinke, dve osminki, štiri šestnajstinke, b) dve osminki, štiri šestnajstinke, dve osminki,
štiri šestnajstinke. Isti ritmični vzorci so bili predstavljeni otrokom s polževimi vsadki in
normalno slišečim otrokom. Zvočni ritmični vzorci za test so bili sestavljeni iz enega para ritmov,
izvajanih na bobnu, enega para na bongo bobnih in enega para na pavkah. Ritmični vzorci so bili
dolgi 4 sekunde. Vsak člen para je ločeval en 1,5 sekunde dolg interstimulativni interval.
Računalniški program je na slepo odločil, kateri zvočni zapis v paru se je predvajal najprej in ali
je bil isti zvočni zapis predvajan dvakrat (isti ritmi), ali je moral biti predvajan drug zapis
(različni ritmi). Izračunan je bil odstotek pravilnih odgovorov za testirane ritme.

4.2.6.2 Test razločevanja melodij
Test ločevanja melodij omogoča sposobnost odkrivanja razlik med dvema kratkima melodijama z
istim ritmičnim vzorcem. Da bi razumel namen testa, je moral otrok pred začetkom testiranja
poslušati dve skoraj enaki melodiji, ki sta se razlikovali samo v stopnji glasnosti, nato dve enaki
melodiji, ki sta se ločevali le v barvi zvoka, in končno dve melodiji, ki sta se razlikovali le v
višini tona v melodiji. Otroku smo razložili, da nas bo pri testiranju zanimala le tretja naloga –
odločitev, narejena na podlagi višine tona. Med testom so bili predvajani trije pari melodij in za
vsak par se je moral otrok odločiti, ali sta bili melodiji enaki ali ne. Melodije so bile predstavljene
pri isti stopnji glasnosti in ob isti kvaliteti zvoka. En par melodij je bil izveden na klavirju in
predvajan v stereotehniki, en na violini in en na flavti v monofonski tehniki. Pari so se močno
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razlikovali glede na višino tonov v melodiji (do devet tonov) in na njihove melodične obrise.
Melodije so bile dolge pet sekund. Vsak člen para je ločeval 1,5 sekunde dolg interstimulativni
interval. Računalniški program je naključno odločil, kateri posnetek v paru je bil predvajan
najprej in ali je bil isti posnetek predvajan dvakrat (ista melodija) oziroma je bil predvajan drug
posnetek (različni melodiji). Izračunan je bil odstotek pravilnih odgovorov. Isti melodični vzorci
so bili predstavljeni otrokom z vsadki in tistim brez njih.

4.2.6.3 Test prepoznavanja glasbenih inštrumentov in petja
S tem testom ugotavljamo, ali otrok lahko prepozna inštument ali petje, ki ga posluša. Pred tem
testom je moral otrok pri pouku glasbene vzgoje že večkrat poslušati in prepoznati vse
inštrumente, ki so mu bili predstavljeni na testu (flavto, kitaro, klavir, violino), kar je za vsakega
otroka moral potrditi tudi njegov učitelj. Da bi se izognili morebitnemu nepoznavanju imen za
posamezne inštrumente, je imel otrok na izbiro možnost odgovora s klikom na eno izmed petih
prikazanih slik inštrumentov na zaslonu. Po poslušanju glasbe se je moral otrok odločiti med
možnimi odgovori: flavto, kitaro, klavirjem, violino in glasom moškega tenorja. Računalniški
program je na slepo določil vrstni red petih možnih predvajanih posnetkov. Za vse inštrumente so
bili predvajani posnetki z rastočo in padajočo glasbeno lestvico. Za vsak inštrument značilna
glasba je trajala 22 sekund. Glasbena dela so bila iz zahodnega glasbenega programa, izbrali so
jih glasbeniki, ki so igrali na posamezne inštrumente. Izračunali smo odstotek pravilnih
odgovorov za vsak posamezni inštrument in glas ter za vse inštrumente skupaj.

4.2.6.4 Test čustvenega dojemanja glasbe
V tem subjektivnem testu smo ocenjevali čustvene vtise in odzive posameznih otrok na izbrano
skladbo. Potem ko je otrok poslušal petnajst sekund dolgo skladbo, jo je moral glede na svoje
vtise uvrstiti na vizualni lestvici srečen – nesrečen, med slikami žalostnega obraza na začetku do
srečnega na koncu lestvice. Slike na lestvici so bile od žalostne proti veseli označene od ena do
deset. Obe skupini otrok sta poslušali enak glasbeni primer, ki je bil po predhodnem izboru
odraslih poslušalcev ocenjen z oceno 10 na lestvici.
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4.2.6.5 Test ocenitve ubranosti glasbe
V tem subjektivnem testu so otroci ocenjevali ubranost posameznih akordov na vidni lestvici s
številkami od 1 do 10. Na začetku lestvice je bila slika z ostrimi zobci (prikaz neubranosti,
disonance), na koncu pa slika z blagimi valovi (prikaz ubranosti, konsonance). Stopnja 1 je
pomenila najbolj hrapav, neubran zvok, ki so si ga lahko predstavljali, stopnja 10 pa najbolj
melodičen zvok. Isti akord je bil predvajan obema skupinama otrok.

4.3 Statistična analiza
Ordinalne spremenljivke s štirimi ali več kategorijami smo predstavili z mediano ter prvim in
tretjim kvartilom, med skupinama gluhih in normalno slišečih otrok pa smo jih primerjali z
neparametričnim Mann-Whitneyjevim testom. Nominalne in ordinalne spremenljivke z manj kot
štirimi kategorijami smo predstavili z absolutnimi in relativnimi frekvencami, za primerjavo med
skupinama smo uporabili Pearsonov hi-kvadrat test oz. Fisherjev natančni test.
Vpliv možnih napovednih dejavnikov (slušne sposobnosti, razumljivost govora, artikulacija,
neverbalne intelektualne sposobnosti, starost ob vstavitvi polževega vsadka, obdobje uporabe
vsadka, vrsta govorne strategije, izobrazba matere, vrsta osnovne šole ter ocena pri predmetu
slovenski jezik) na bralne sposobnosti otrok smo analizirali v modelu logistične regresije. Ko
smo ugotavljali napovedne dejavnike za vse preiskovance hkrati, smo model prilagodili starosti
otroka in preiskovani skupini. Rezultate smo prikazali kot razmerje obetov (RO) s pripadajočim
95-odstotnim intervalom zaupanja (IZ). Spremenljivko neverbalne intelektualne sposobnosti smo
pred vključitvijo v model dihotomizirali: podpovprečne/povprečne ali nadpovprečne,
nadpovprečne/povprečne ali podpovprečne. Dihotomizirali smo tudi spremenljivko govorna
strategija: FSP/ACE ali HDCIS, HDCIS/FSP ali ACE.
Vpliv možnih napovednih dejavnikov (slušne sposobnosti, razumljivost govora, artikulacija,
neverbalne intelektualne sposobnosti, starost ob vstavitvi polževega vsadka, obdobje uporabe
vsadka, vrsta govorne strategije vsadka, glasbena izobrazba matere, dodatna glasbena izobrazba
otroka, ocena pri predmetu glasbena vzgoja) na otrokove glasbene sposobnosti smo analizirali v
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modelu linearne regresije. Ko smo ugotavljali napovedne dejavnike za vse preiskovance hkrati,
smo model prilagodili starosti otroka in preiskovani skupini (tj. v model smo poleg proučevanega
napovednega dejavnika vključili še spremenljivki starost otroka in preiskovana skupina).
Rezultate smo prikazali kot parcialne korelacijske koeficiente. Spremenljivko neverbalne
intelektualne sposobnosti smo pred vključitvijo v model dihotomizirali, kakor je navedeno zgoraj,
prav tako spremenljivko govorna strategija vsadka.
Kot statistično pomembne smo upoštevali p-vrednosti, manjše od 0,05. Podatke smo obdelali s
statističnim programom SPSS 20 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, ZDA).

5 Rezultati
5.1 Primerjava otrokovih značilnosti med skupino gluhih otrok s polževim
vsadkom in skupino normalno slišečih otrok

5.1.1 Slušne sposobnosti
Slušne sposobnosti gluhih otrok s polževim vsadkom (razpon 5–7) so se statistično značilno
razlikovale od slušnih sposobnosti normalno slišečih otrok (p = 0,006). Vsi otroci z normalnim
sluhom so dosegli najvišje možno število točk na CAP-lestvici (7 maksimum) (tabela 2).

5.1.2 Govorne sposobnosti
Vsi otroci z normalnim sluhom so imeli po oceni logopeda starosti primerno artikulacijo in
razumljivost govora. Artikulacija in razumljivost govora otrok s polževim vsadkom sta bili
statistično značilno slabši pri gluhih otrocih v primerjavi z normalno slišečimi otroki (p < 0,001
in p = 0,025). Primerjava govornih sposobnosti med skupinama je prikazana v tabeli 2. Motnje
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artikulacije smo opažali pri 14 od 39 otrok s polževim vsadkom, pri 4 otrocih smo opažali
rotacizem, pri 3 parasigmatizem, pri 2 rotacizem in sigmatizem, pri 2 rotacizem in
parasigmatizem, pri 2 parasigmatizem in sigmatizem ter pri 1 rotacizem, parasigmatizem,
sigmatizem in kapacizem.

5.1.3 Neverbalne intelektualne sposobnosti
Neverbalne intelektualne sposobnosti otrok s polževim vsadkom so bile statistično značilno nižje
v primerjavi s sposobnostmi otrok z normalnim sluhom (p = 0,005). V skupini otrok s polževim
vsadkom je bilo več otrok s podpovprečnimi neverbalnimi intelektualnimi sposobnostmi (8,
22 %) kot v skupini normalno slišečih otrok (1, 3 %, p = 0,028). V skupini otrok s polževim
vsadkom je bilo statistično pomembno manj otrok s povprečnimi neverbalnimi intelektualnimi
sposobnostmi (24, 65 %) v primerjavi s skupino normalno slišečih otrok (35, 95 %, p = 0,003).
Med skupinama otrok ni bilo statistično značilne razlike v številu otrok z nadpovprečnimi
neverbalnimi intelektualnimi sposobnostimi (p = 0,199) (tabela 2).

5.1.4 Šolanje otroka in učni uspeh
Vsi otroci z normalnim sluhom so obiskovali redno osnovno šolo. Izmed 39 otrok s polževim
vsadkom jih je bilo 36 vključenih v redno osnovno šolo, trije so obiskovali šolo na Zavodu za
gluhe in naglušne v Ljubljani. Med skupinama ni bilo statistično značilnih razlik v šolanju
(p = 0,240) in dodatni glasbeni izobrazbi (p = 0,156). Skupini otrok sta se pomembno razlikovali
v šolskem uspehu. Gluhi otroci s polževim vsadkom so imeli slabše ocene tako pri pouku
slovenskega jezika (p < 0,001) kot tudi pri predmetu glasbena vzgoja (p < 0,001) (tabela 2).

5.1.5 Izobrazba matere
Skupini otrok s polževim vsadkom in normalnim sluhom sta se statistično značilno razlikovali
glede na doseženo stopnjo splošne izobrazbe matere (p < 0,001). Med normalno slišečimi otroki
je bil večji delež tistih, katerih mati je imela vsaj višjo stopnjo izobrazbe (84 %), kot v skupini
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otrok s polževim vsadkom (26 %), hkrati pa manjši delež tistih, katerih mati je imela
srednješolsko izobrazbo (16 %), kot v skupini otrok s polževim vsadkom. Skupini sta bili
primerljivi glede na glasbeno izobrazbo matere (p = 0,591) (tabela 2).
Primerjavo možnih napovednih dejavnikov za bralne in glasbene sposobnosti med skupino gluhih
otrok s polževim vsadkom in skupino normalno slišečih otrok prikazuje tabela 2.
Tabela 2. Primerjava možnih napovednih dejavnikov za bralne in glasbene sposobnosti med
skupino gluhih otrok s polževim vsadkom (N = 39) in skupino normalno slišečih otrok (N = 39)

Dejavnik
Slušne
sposobnosti
Govor razumljiv
Artikulacija
brez motenj
artikulacijske motnje
NIS, n (%)
nadpovprečne
povprečne
podpovprečne
Šola, n (%)
ZGN
Redna OŠ
b
BRU
GUb
GIZO, n (%)
IZM, n (%)
OŠ
SŠ
Višja ali več
GIZM

Skupina s PV

Skupina z NS

N = 39
6,8 [0,469]
(5-7)
33 (85 %)

N = 39
7 [0]
(7-7)
39 (100 %)

25 (64 %)
14 (36 %)

39 (100 %)
0 (0 %)

5/37 (13 %)
24/37 (65 %)
8/37 (22 %)

1/37 (3 %)
35/37 (95 %)
1/37 (3 %)

3 (8 %)
36 (92 %)
3,4 [0,812]
(2-5)
3,4 [0,821]
(2-5)
4/37 (11 %)

0 (0 %)
39 (100 %)
4,5 [0,725]
(3-5)
4,6 [0,589]
(3-5)
9 (23 %)

4/38 (11 %)
24/38 (63 %)
10/38 (26 %)
6/38 (16 %)

0/37 (0 %)
6/37 (16 %)
31/37 (84 %)
8 (21 %)

pa
0,010
0,025
<0,001

0,005
0,199
0,003
0,028
0,240

<0,001
<0,001
0,156
<0,001
0,115
<0,001
<0,001
0,591
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Legenda: PV – polžev vsadek, NS – normalen sluh, NIS – neverbalne intelektualne sposobnosti,
ZGN – Zavod za gluhe in naglušne, OŠ – osnovna šola, SŠ – srednja šola, BRU – ocena pri
predmetu slovenski jezik, GU – ocena pri predmetu glasbena vzgoja, GIOZ – glasbena izobrazba
otroka, IZM – izobrazba matere, GIZM – glasbena izobrazba matere
Podatki so podani kot povprečje [standardna deviacija] (razpon), če ni drugače določeno.
a

Mann-Whitneyjev test, če je spremenljivka ordinalna, in Pearsonov hi-kvadrat test ali Fisherjev

natančni test, če je spremenljivka kategorialna
b

Manjkajoči podatki pri petih otrocih s PV in enem otroku z NS, ker starši niso želeli posredovati

podatka o učnem uspehu otroka

5.2 Primerjava bralnih sposobnosti med normalno slišečimi otroki in gluhimi otroki
s polževim vsadkom
Normalno slišeči otroci so potrebovali od 22 do 30 minut (mediana 26 minut), da so prebrali
testno besedilo, medtem ko so otroci s polževim vsadkom potrebovali od 27 do 49 minut
(mediana 38 minut). Vprašalnik kvalitete glasnega branja za oceno bralnih sposobnosti smo
uporabili pri 36 otrocih s polževim vsadkom (trije otroci niso prišli na pregled v času testiranja
bralnih sposobnosti) in 39 otrocih z normalnim sluhom. Tabela 3 prikazuje primerjavo bralnih
sposobnosti med skupinama.
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Tabela 3. Primerjava sposobnosti branja med skupino otrok s polževim vsadkom in
skupino otrok z normalnim sluhom

Skupina s
PV
N = 36

Spremenljivka

Skupina z
NS
N = 39

BRT, n (%)

pa
0,731

Črkuje
Zloguje
Bere tekoče

1 (3 %)
5 (14 %)
30 (83 %)

1 (3 %)
3 (8 %)
35 (90 %)

BRR, n (%)

0,204
Neenakomeren
Enakomeren

5(14 %)
31 (86 %)

10 (26 %)
29 (74 %)

BRN, n (%)

0,010
>15 % napak
≤15 % napak

6 (17 %)
30 (83 %)

0 (0 %)
39 (100 %)

BRL, n (%)

0,117
Neupoštevanje
ločil
Upoštevanje
ločil

11 (31 %)

6 (15)

25 (69 %)

33 (85 %)

BRNA, n (%)

1
Ne naglašuje
Naglašuje

4 (11 %)
32 (89 %)

4 (10 %)
35 (90 %)

Legenda: PV – polžev vsadek, NS – normalen sluh, BRT – branje
tehnika, BRR – branje ritem, BRN – branje število napak, BRL –
branje upoštevanje ločil, BRNA – branje naglaševanje
a

Pearsonov hi-kvadrat test ali Fisherjev test, glede na spremenljivko
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5.2.1 Primerjava tehnike branja
Med skupino otrok s polževim vsadkom in skupino otrok z normalnim sluhom ni bilo statistično
značilne razlike v tehniki branja (p = 0,731). Večina otrok s polževim vsadkom in normalnim
sluhom je tekoče brala (83 % oz. 90 %), preostali so zlogovali (14 % oz. 8 %) oziroma črkovali
(3 % oz. 3 %). Otroci, ki so brali, so bili v povprečju za 25,2 meseca (95-% IZ: 7,8–42,6
mesecev) starejši od otrok, ki so le črkovali ali zlogovali (p = 0,005).

5.2.2 Primerjava bralnega ritma
V bralnem ritmu med skupinama ni bilo statistično značilne razlike (p = 0,204). Ritem branja
večine otrok s polževim vsadkom in normalnim sluhom je bil enakomeren (86 % oz. 74 %).

5.2.3 Primerjava natančnosti pri branju
Skupini otrok sta se statistično značilno razlikovali v številu napak, narejenih med branjem
besedila (p = 0,010). V skupini otrok z normalnim sluhom so vsi otroci napravili manj kot 15 %
napak pri prebranem besedilu, medtem ko je v skupini otrok s polževim vsadkom 83 % otrok
naredilo manj kot 15 % napak.

5.2.4 Primerjava upoštevanja ločil med branjem
Večina otrok v skupini s polževim vsadkom (69 %) in v skupini z normalnim sluhom (85 %) je
upoštevala ločila, med skupinama ni bilo značilne razlike (p = 0,117).

5.2.5 Primerjava naglaševanja med branjem
Med otroki obeh skupin ni bilo razlike v naglaševanju (p = 1), večina otrok v skupini s polževim
vsadkom (89 %) in v skupini z normalnim sluhom (90 %) je pravilno naglaševala.
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5.3 Vpliv različnih dejavnikov na otrokove bralne sposobnosti
5.3.1 Vpliv slušnih sposobnosti na bralne sposobnosti
Zaradi premajhnih frekvenc v posameznih kategorijah nismo mogli izračunati razmerja obetov o
vplivu slušnih sposobnosti na bralno tehniko otroka. Otroci z boljšimi slušnimi sposobnostmi so
imeli 9,08-krat (95-% IZ: 1,33–61,75) večje obete za boljši ritem branja v primerjavi z otroki s
slabšimi slušnimi sposobnostmi (z razliko v sluhu za eno oceno). Opomba: ker je interval
zaupanja zelo širok, je ocena razmerja obetov nenatančna. Slušne sposobnosti niso statistično
značilno vplivale na število narejenih napak med branjem (p = 0,394), na upoštevanje ločil med
branjem (p = 0,449) in na naglaševanje besed med branjem (p = 0,098). Vpliv slušnih
sposobnosti na bralne sposobnosti za obe skupini otrok prikazuje tabela 4.

5.3.2 Vpliv razumljivosti govora na bralne sposobnosti
Razumljivost govora ni vplivala na bralno tehniko (p = 0,471), pa tudi ne na bralni ritem
(p = 0,641), upoštevanje ločil med branjem (p = 0,663) in naglaševanje besed med branjem
(p = 0,474). Zaradi premajhnih frekvenc v posameznih kategorijah nismo mogli izračunati
razmerja obetov o vplivu razumljivosti govora na natančnost branja (tabela 4).

5.3.3 Vpliv artikulacije na bralne sposobnosti
Artikulacija ni statistično značilno vplivala na bralno tehniko (p = 0,381), na število napak,
narejenih med branjem, (p = 0,308) ter na upoštevanje ločil med branjem (p = 0,792). Razmerje
obetov (RO = 25,67; 95-% IZ: 1,86–355,21) kaže na to, da imajo otroci s pravilno artikulacijo
25,67-krat večje obete za boljši ritem branja kot otroci z nepravilno artikulacijo (p = 0,015),
vendar je ocena obetov zaradi izjemno širokega intervala zaupanja zelo nenatančna. Razmerje
obetov (RO = 15,61; 95-% IZ: 1,06–230,05) kaže tudi na to, da imajo otroci z nepravilno
artikulacijo tudi slabšo sposobnost naglaševanja besed pri branju (p = 0,045), vendar je ocena
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obetov zaradi izjemno širokega intervala zaupanja zelo nenatančna. Vpliv artikulacije na bralne
sposobnosti za obe skupini otrok prikazuje tabela 4.

5.3.4 Vpliv neverbalnih intelektualnih sposobnosti na bralne sposobnosti
Spremenljivko neverbalne intelektualne sposobnosti
dihotomizirali:

podpovprečne/povprečne

ali

smo

nadpovprečne,

pred vključitvijo v model
nadpovprečne/povprečne

ali

podpovprečne. Neverbalne intelektualne sposobnosti niso statistično značilno vplivale na bralno
tehniko (p = 0,259), ritem branja (p = 0,091), število narejenih napak med branjem (p = 0,762),
upoštevanje ločil med branjem (p = 0,617), pa tudi ne na naglaševanje besed med branjem
(p = 0,19) (tabela 4).

Vpliv sluha, razumljivosti govora, artikulacije in otrokovih neverbalnih intelektualnih
sposobnosti na njegove bralne sposobnosti je za obe skupini otrok prikazan v tabeli 4.

Tabela 4. Napovedni dejavniki za otrokove bralne sposobnosti, analizirani v modelu multiple
logistične regresije, prilagojene starosti otroka in preiskovani skupini; N = 75

Bralne
sposobnosti
Tehnikab
Ritem
Natančnost
Ločila
Naglaševanje

Slušne
sposobnosti

Razumljivost
govora

RO [95-% IZ]
p

RO [95-% IZ]
p
2,83 [0,17–48,21]
0,471

–
9,08 [1,33–61,75]

1,81 [0,15–21,74]

0,024
2,17 [0,37–12,91]
0,394
0,43 [0,05–3,86]
0,449

0,641

1,54 [0,22–10,88]
0,663

5,49 [0,73–41,32]

2,57 [0,19–34,31]

0,098

0,474

–

Artikulacija
RO [95-% IZ]
p
2,81 [0,28–28,31]
0,381
25,67 [1,86–
355,21]
0,015
2,76 [0,39–19,53]
0,308
0,80 [0,15–4,17]
0,792
15,61 [1,06–
230,05]
0,045

Neverbalne
intelektualne
sposobnostia
RO [95-% IZ]
p
3,49 [0,40–30,56]
0,259
5,15 [0,77–34,43]
0,091
0,70 [0,07–7,27]
0,762
1,52 [0,30–7,77]
0,617
0,19 [0,50–28,22]
0,197
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IZ – interval zaupanja, RO – razmerje obetov
Spremenljivke, dihotomizirane pred vključitvijo v model:
a

Neverbalne intelektualne sposobnosti: 0 – podpovprečne, 1 – povprečne ali nadpovprečne

b

Tehnika branja: 0 – črkuje ali zloguje, 1 – bere tekoče

5.3.5 Vpliv starosti otroka ob vstavitvi polževega vsadka na bralne sposobnosti
Starost ob vstavitvi polževega vsadka ni statistično značilno vplivala na bralno tehniko
(p = 0,731), bralni ritem (p = 0,685), natančnost branja (p = 0,823), upoštevanje ločil med
branjem (p = 0,675) in na naglaševanje besed med branjem (p = 0,267) (tabela 5).

5.3.6 Vpliv obdobja uporabe vsadka na bralne sposobnosti
Otroci, ki so dlje časa uporabljali polžev vsadek, so imeli 1,11-krat (95-% IZ: 1,00–1,23) večje
obete za boljšo bralno tehniko kot otroci, ki so uporabljali polžev vsadek manj časa. Obdobje
uporabe vsadka ni statistično značilno vplivalo na bralni ritem (p = 0,869), natančnost branja
(p = 0,524), upoštevanje ločil med branjem (p = 0,235) in na naglaševanje besed med branjem
(p = 0,103) (tabela 5).

5.3.7 Vpliv vrste govorne strategije polževega vsadka na bralne sposobnosti
Zaradi premajhnih frekvenc v posameznih kategorijah razmerja obetov o vplivu vrste govorne
strategije na bralno tehniko nismo mogli izračunati. Nismo ugotovili statistično značilne
odvisnosti bralnih sposobnosti gluhih otrok od govorne strategije vsadka razen pri ritmu branja,
kjer so imeli otroci z govorno strategijo HDCIS v primerjavi z otroki z govorno strategijo ACE
ali FSP večje obete za boljši ritem branja (RO = 23,00, 95-% IZ 1,40–378,90, p = 0,028). Interval
zaupanja za razmerje obetov je bil v tem primeru zelo širok, saj je število otrok z govorno
strategijo HDCIS zelo majhno (3 otroci), zato je natančnost ocene razmerja obetov majhna. Vrsta
govorne strategije ni statistično značilno vplivala na število narejenih napak med branjem
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(p = 0,079 za HDCIS/drugo), upoštevanje ločil med branjem (p = 0,258 za FSP/drugo) in na
naglaševanje med branjem (p = 0,702 za FSP/drugo in p = 0,221 za HDCIS/drugo) (tabela 5).
V tabeli 5 je prikazan vpliv starosti otroka ob vstavitvi polževega vsadka, obdobja uporabe
vsadka in vrste govorne strategije na bralne sposobnosti otrok s polževim vsadkom.

Tabela 5. Vpliv starosti otroka ob vstavitvi polževega vsadka, obdobja uporabe vsadka in
govorne strategije na bralne sposobnosti otrok s polževim vsadkom; N = 36
Starost ob
vstavitvi vsadka
Bralne
sposobnosti
Tehnikab
Ritem
Natančnost
Ločila
Naglaševanje

Obdobje
uporabe vsadka

Govorna strategijaa
FSP/drugo

HDCIS/drugo

RO [95-% IZ]

RO [95-% IZ]

RO1 [95-% IZ]

RO2 [95-% IZ]

p
1,01 [0,96–1,06]
0,731
0,99 [0,94–1,04]
0,685
1,01 [0,96–1,06]
0,823
0,99 [0,96–1,03]
0,675
0,97 [0,93–1,02]
0,267

p
1,11 [1,00–1,23]

p

p

–

–

1,64 [0,13–20,94]
0,702

23,00 [1,40–378,90]

0,042
1,00 [0,96–1,05]
0,869
1,01 [0,97–1,06]
0,524
1,02[0,99–1,06]
0,235
1,08 [0,99–1,18]
0,103

–
2,57 [0,50–13,23]
0,258
1,64 [0,13–20,94]
0,702

0,028
10,50 [0,76–145,36]
0,079
–
5,75 [0,35–94,73]
0,221

IZ – interval zaupanja, RO – razmerje obetov
a

Govorna strategija: FSP/drugo – FSP glede na ACE ali HDCIS; HDCIS/drugo – HDCIS
glede na ACE ali FSP. V model sta hkrati vključeni obe novi dihotomni spremenljivki.
b

Tehnika branja: 0 – črkuje ali zloguje, 1 – bere tekoče
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5.3.8 Vpliv izobrazbe matere na bralne sposobnosti
Izobrazba matere ni statistično značilno vplivala na bralno tehniko (p = 0,394), bralni ritem
(p = 0,361), število narejenih napak med branjem (p = 0,729), upoštevanje ločil med branjem
(p = 0,964) in na naglaševanje besed med branjem (p = 0,674) (tabela 6).

5.3.9 Vpliv vrste šolanja na bralne sposobnosti
Zaradi premajhnih frekvenc v posameznih kategorijah nismo mogli izračunati razmerja obetov o
vplivu vrste šolanja otroka na bralno tehniko. Razmerje obetov (RO = 36,26; 95-% IZ: 1,73–
761,33) sicer kaže na to, da imajo otroci, ki obiskujejo redno osnovno šolo, večje obete za boljši
ritem branja kot otroci, ki se šolajo v zavodu za gluhe in naglušne (p = 0,021), vendar je ocena
obetov zaradi izjemno širokega intervala zaupanja zelo nenatančna (opomba: širok interval
zaupanja je zaradi majhnih frekvenc v posameznih kategorijah). Šolanje otroka ni statistično
značilno vplivalo na število narejenih napak med branjem (p = 0,406) in na upoštevanje ločil med
branjem (p = 0,830). Razmerje obetov (RO = 67,56; 95-% IZ: 2,18–2098,26) sicer kaže na to, da
imajo otroci, ki obiskujejo redno osnovno šolo, večje obete za boljše naglaševanje pri branju kot
otroci, ki se šolajo v zavodu za gluhe in naglušne (p = 0,016), vendar je ocena obetov zaradi
izjemno širokega intervala zaupanja zelo nenatančna (opomba: širok interval zaupanja je zaradi
majhnih frekvenc v posameznih kategorijah, kot prikazuje tabela 6).

5.3.10 Povezava ocene pri predmetu slovenski jezik in bralnih sposobnosti
Učni uspeh pri predmetu slovenski jezik ni bil statistično značilno povezan s številom narejenih
napak med branjem (p = 0,618), pa tudi ne z naglaševanjem besed med branjem (p = 0,223).
Otroci z boljšo tehniko branja so imeli 3,35-krat (95-% IZ: 1,11 10,08) večje obete za boljši učni
uspeh pri predmetu slovenski jezik v primerjavi z otroki s slabšo tehniko branja (z razliko v
učnem uspehu za eno oceno). Otroci z boljšim ritmom branja so imeli tudi 3,41-krat (95-% IZ:
1,35 8,60) večje obete za boljši učni uspeh pri predmetu slovenski jezik v primerjavi z otroki s
slabšim ritmom branja (z razliko v učnem uspehu za eno oceno). Otroci, ki so natančneje
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upoštevali ločila pri branju, so imeli 3,38-krat (95-% IZ: 1,46–7,82) večje obete za boljši učni
uspeh pri predmetu slovenski jezik v primerjavi z otroki, ki so slabše upoštevali ločila med
branjem (z razliko v učnem uspehu za eno oceno) (tabela 6).
Tabela 6 prikazuje povezavo med izobrazbo matere, vrsto otrokovega šolanja in oceno pri
predmetu slovenski jezik ter otrokovimi bralnimi sposobnostmi, za obe skupini otrok.

Tabela 6. Napovedni dejavniki za otrokove bralne sposobnosti, analizirani v
modelu multiple logistične regresije, prilagojene starosti otroka in preiskovani
skupini; N=75

Bralne
sposobnosti
Tehnikac

Izobrazba materea
RO [95-% IZ]
p
2,19 [0,36–13,36]
0,394
0,49 [0,11–2,25]
0,361
0,72 [0,11–4,74]
0,729
1,03 [0,27–3,97]
0,964

Šolab
RO [95-% IZ]
p
-

BRU
RO [95-% IZ]
p
3,35 [1,11–10,08]
0,031
3,41 [1,35–8,60]
0,009
0,75 [0,24–2,33]
0,618
3,38 [1,46–7,82]
0,005

36,26 [1,73–761,33]
0,021
3,05 [0,22–42,14]
Natančnost
0,406
1,34 [0,10–18,72]
Ločila
0,83
67,56 [2,18–
1,48 [0,24–9,20]
1,85 [0,69–5,00]
2098,26]
Naglaševanje
0,674
0,223
0,016
BRU – ocena pri predmetu slovenski jezik, IZ – interval zaupanja, RO –
razmerje obetov
Ritem

Spremenljivke, dihotomizirane pred vključitvijo v model:
a

Izobrazba matere: 0 – osnovna ali srednja šola, 1 – višja ali visoka šola

b

Šola: 0 – zavod za gluhe in naglušne, 1 – redna osnovna šola

c

Tehnika branja: 0 – črkuje ali zloguje, 1 – bere tekoče
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5.4 Primerjava sposobnosti zaznavanja glasbe med normalno slišečimi otroki in
gluhimi otroki s polževim vsadkom

Čas, ki so ga potrebovali gluhi otroci s polževim vsadkom, da so opravili MuSIC testno baterijo,
je znašal od 60 do 98 minut (mediana 78 minut), medtem ko so normalno slišeči otroci
potrebovali od 44 do 77 minut (mediana 65 minut). Razlika med skupinama je statistično
značilna (p < 0,001).

5.4.1 Primerjava razlikovanja ritmov
Pri testu razlikovanja ritmov je bila skupina otrok s polževim vsadkom manj uspešna (mediana 2,
55 % pravilnih odgovorov) kot skupina normalno slišečih otrok (mediana 3, 82 % pravilnih
odgovorov). Razlika med skupinama je bila statistično značilna (p < 0,001) (tabela 7).

5.4.2 Primerjava razlikovanja melodij
Glede na število pravilnih odgovorov je bila skupina normalno slišečih otrok (mediana 2, 78 %
pravilnih odgovorov) malenkost uspešnejša pri testu razlikovanja melodij od skupine otrok s
polževim vsadkom (mediana 2, 70 % pravilnih odgovorov), vendar razlika ni bila statistično
značilna (p = 0,242) (tabela 7).

5.4.3 Primerjava prepoznavanja inštrumentov, petja
Otroci z normalnim sluhom so statistično značilno bolje prepoznavali predvajane inštrumente kot
otroci s polževim vsadkom (57 % vs. 88 %, p < 0,001): klavir (97 % vs. 44 %, p = 0,008), flavta
(92 % vs. 44 %, p < 0,001) in violina (97 % vs. 46 %, p < 0,001). Otroci iz obeh skupin so bili
praktično enako uspešni pri prepoznavi kitare (63 % vs. 64 %, p = 0,932) in pri prepoznavi solo
tenorskega petja (100 % vs. 97 %, p = 0,324) (tabela 7).
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5.4.4 Primerjava ocene disonance
Mediana ocena disonance je bila enaka za obe skupini otrok (mediana 3; p = 0,984) (tabela 7).

5.4.5 Primerjava ocene čustvenega dojemanja glasbe
Otroci s polževim vsadkom so ocenili isti odlomek glasbe kot bolj žalosten (mediana 7), v
primerjavi z otroki z normalnim sluhom (mediana 8). Razlika je bila statistično značilna
(p = 0,022) (tabela 7).

V tabeli 7 so prikazane srednje vrednosti za MuSIC testno baterijo za obe skupini otrok.

Tabela 7. Primerjava rezultatov MuSIC testne baterije za skupino otrok s
polževim vsadkom (N = 39) in skupino otrok z normalnim sluhom (N = 39)

Test
Razločevanje
ritmova
Razločevanje
melodij
Prepoznavanje
inštrumentab
Disonanca
Čustveno
dojemanje

Skupina s PV
[1., 3.
kvartil],
Mediana
(razpon)

Skupina z NS
[1., 3.
kvartil],
Mediana
(razpon)

pa

2

[1, 2], (0–3)

3

[2, 3], (1–3)

<0,001

2

[2, 3], (0–3)

2

[2, 3], (0–3)

0,242

2

[2, 4], (0–4)

4c

[3, 4], (2–4)

<0,001

3

[1, 5], (1–10)

3

[1, 5], (1–10)

0,984

7

[5, 9], (3–10)

8

[7, 9], (3–10)

0,022

PV – polžev vsadek, NS – normalen sluh, MuSIC – musical sounds in cochlear
implants
a

Mann-Whitneyjev test
Vključeni so vsi štirje inštrumenti (klavir, flavta, kitara, violina).
c
Manjka podatek za enega otroka.
b
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Odstotek pravilnih odgovorov v sklopu MuSIC testa za posamezne podteste je prikazan na
sliki 2.

Slika 4. Odstotek pravilnih odgovorov za MuSIC testno baterijo. Ročice predstavljajo standardno
napako, p-vrednost odgovarja Mann-Whitneyjevem testu za skupino otrok z NS in PV za vsak
MuSIC test posebej. Test z inštrumenti vključuje prepoznavo vseh štirih inštrumentov (kitara,
klavir, flavta, violina); PV – polžev vsadek, NS – normalen sluh, MuSIC – musical sounds in
cochlear implants.

5.5 Vpliv različnih dejavnikov na otrokove glasbene sposobnosti
5.5.1 Vpliv slušnih sposobnosti na glasbene sposobnosti
Slušne sposobnosti niso statistično značilno vplivale na sposobnost zaznavanja glasbenega ritma
(p = 0,490). Otroci z boljšimi slušnimi sposobnostmi so statistično pomembno lažje razločili
različne melodije kot otroci s slabšimi slušnimi sposobnostmi (β = 0,270, p = 0,027). Med
slušnimi sposobnostmi otroka in sposobnostjo prepoznave različnih inštrumentov ter petja je bila
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mejno statistično značilna možna povezanost (β = 0,207, p = 0,052). Nismo pa ugotovili
statistično značilne povezanosti med slušnimi sposobostmi in sposobnostjo zaznavanja glasbene
disonance (p = 0,768). Slušne sposobnosti tudi niso vplivale na čustveno dojemanje glasbe
(p = 0,852). Vpliv slušnih sposobnosti na otrokove glasbene sposobnosti za obe skupini otrok je
prikazan v tabeli 8.

5.5.2 Vpliv razumljivosti govora na glasbene sposobnosti
Razumljivost govora ni vplivala na sposobnost zaznavanja glasbenega ritma (p = 0,218),
sposobnost razločevanja melodij (p = 0,217), sposobnost prepoznave glasbenih inštrumentov in
petja (p = 0,913), sposobnost zaznave glasbene disonance (p = 0,762) ter na čustveno dojemanje
glasbe (p = 0,772) (tabela 8).

5.5.3 Vpliv artikulacije na glasbene sposobnosti
Artikulacija ni statistično značilno vplivala na sposobnost zaznavanja glasbenega ritma
(p = 0,719), sposobnost razločevanja melodij (p = 0,118), sposobnost zaznati glasbeno disonanco
(p = 0,552) in na čustveno dojemanje glasbe (p = 0,799). Artikulacija in prepoznavanje glasbenih
inštrumentov sta bila med seboj statistično značilno povezana (p = 0,045), tj. boljša je bila
artikulacija, boljše je bilo prepoznavanje inštrumentov. Vendar je bila med preiskovanima
skupinama razlika (Fisherjev natančni test, p < 0,001): primerno artikulacijo so imeli vsi otroci z
normalnim sluhom in le 64 % otrok s polževim vsadkom (tabela 8).

5.5.4 Vpliv neverbalnih intelektualnih sposobnosti na glasbene sposobnosti
Neverbalne intelektualne sposobnosti niso statistično značilno vplivale na sposobnost zaznavanja
glasbenega ritma (p = 0,811), sposobnost razločevanja melodij (p = 0,175), prepoznavanje
glasbenih inštrumentov (p = 0,997), sposobnost zaznati glasbeno disonanco (p = 0,403) in na
čustveno dojemanje glasbe (p = 0,696). V tabeli 8 je predstavljen vpliv slušnih sposobnosti,
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razumljivosti govora, artikulacije in neverbalnih intelektualnih sposobnosti na otrokove glasbene
sposobnosti za obe skupini otrok.

Tabela 8. Napovedni dejavniki za otrokove glasbene sposobnosti, analizirani v
modelu multiple linearne regresije, prilagojenem starosti otroka in preiskovani
skupini; N = 78
Slušne
sposobosti

Razumljivost
govora

Artikulacija

Neverbalne
intelektualne
sposobnostia

β (p)

β (p)

β (p)

β (p)

0,076 (0,490)

–0,131 (0,218)

–0,042 (0,719)

–0,086 (0,811)

Razločevanje
melodij

0,270 (0,027)

0,148 (0,217)

0,206 (0,118)

0,167 (0,175)

Prepoznavanje
glasbenih
inštrumentovb

0,207 (0,052)

–0,011 (0,913)

0,227 (0,045)

0,001 (0,997)

Ocena
ubranosti
glasbe

0,037 (0,768)

–0,037 (0,762)

0,080 (0,552)

0,105 (0,403)

Čustveno
dojemanje
glasbe

0,021 (0,852)

–0,032 (0,772)

–0,031 (0,799)

0,044 (0,696)

Glasbene
sposobnosti
Razločevanje
ritmov

IZ – interval zaupanja, RO – razmerje obetov
Spremenljivke, dihotomizirane pred vključitvijo v model:
a
Neverbalne intelektualne sposobnosti: 0 – podpovprečne, 1 – povprečne ali
nadpovprečne
b
Vključeni so vsi štirje inštrumenti (klavir, flavta, kitara, violina)

5.5.5 Vpliv starosti ob vstavitvi polževega vsadka na glasbene sposobnosti
Starost otroka ob vstavitvi polževega vsadka ni statistično značilno vplivala na sposobnost
zaznavanja glasbenega ritma (p = 0,906), sposobnost razločevanja melodij (p = 0,327),
prepoznavanje glasbenih inštrumentov (p = 0,976) ter sposobnost zaznati glasbeno disonanco
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(p = 0,785). Ugotovili smo statistično mejno značilno odvisnost med starostjo otroka ob vstavitvi
polževega vsadka in čustvenim dojemanjem glasbe (β = –0,307, p = 0,057): daljše obdobje
gluhosti oziroma višja starost otroka ob vstavitvi polževega vsadka bi lahko nakazovala
dojemanje glasbe kot bolj žalostne (tabela 9).

5.5.6 Vpliv obdobja uporabe vsadka na glasbene sposobnosti
Obdobje uporabe vsadka ni statistično značilno vplivalo na sposobnost zaznavanja glasbenega
ritma (p = 0,544), sposobnost razločevanja glasbenih melodij (p = 0,891), prepoznavanje
glasbenih inštrumentov (p = 0,357) in na sposobnost zaznavanja glasbene disonance (p = 0,935).
Statistično mejno značilno sta bila povezana obdobje uporabe vsadka in čustveno dojemanje
glasbe (β = –0,311, p = 0,054) (tabela 9).

5.5.7 Vpliv vrste govorne strategije polževega vsadka na glasbene sposobnosti
Vrsta govorne strategije vsadka je statistično značilno vplivala na sposobnost razločevanja
glasbenih ritmov otrok s polževim vsadkom: otroci, ki so imeli polžev vsadek z govorno
strategijo ACE ali HDCIS, so statistično značilno bolje razlikovali ritem (β = –0,396, p = 0,014)
kot otroci z vsadkom s strategijo FSP. Vrsta govorne strategije je vplivala tudi na razločevanje
melodij: otroci, ki so imeli polžev vsadek z govorno strategijo ACE ali HDCIS, so statistično
značilno bolje razločili melodije kot otroci z vsadkom s strategijo FSP (β = –0,571, p < 0,001)
(slika 3, tabela 9).
Glasbene sposobnosti otrok s polževim vsadkom glede na govorno strategijo prikazuje tudi
slika 3.
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Slika 5. Povprečne ocene glasbenih sposobnosti otrok s polževim vsadkom, v odvisnosti od
govorne strategije. Ročice predstavljajo standardno napako. ACE – Advanced Combination
Encoder, FSP – Fine Structure Processing, HDCIS – High Definition Continuous Interleaved
Sampling.
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Tabela 9 prikazuje vpliv starosti otroka ob vstavitvi polževega vsadka, obdobja uporabe vsadka
in tipa govorne strategije na sposobnost zaznavanja glasbe otrok s polževim vsadkom.

Tabela 9. Vpliv starosti otroka ob vstavitvi polževega vsadka, obdobja uporabe
vsadka in vrste govorne strategije na sposobnost zaznavanja glasbe otrok s polževim
vsadkom; N = 39
Starost ob
Obdobje
vstavitvi
uporabe
Govorna strategijaa
vsadka
vsadka
FSP/drugo
HDCIS/drugo
Glasbene
β (p)
β (p)
β1 (p)
β2 (p)
sposobnosti
Razločevanje
0,020 (0,906)
0,100 (0,544)
0,071 (0,645)
–0,396 (0,014)
ritmov
Razločevanje
–0,161 (0,327)
0,023 (0,891)
–0,007( 0,958)
–0,571 (<0,001)
melodij
Prepoznavanje
glasbenih
inštrumentovb

–0,005 (0,976)

0,151 (0,357)

–0,034 (0,838)

–0,214 (0,202)

Ocena
–0,045 (0,785) –0,014 (0,935)
–0,119 (0,466)
–0,263 (0,114)
ubranosti
glasbe
Čustveno
–0,307 (0,057) –0,311 (0,054)
–0,152 (0,367)
–0,105 (0,531)
dojemanje
glasbe
β – korelacijski koeficient (standardizirani regresijski koeficient)
a
Govorna strategija: FSP/drugo – FSP glede na ACE ali HDCIS; HDCIS/drugo –
HDCIS glede na ACE ali FSP. V model hkrati vključeni obe novi dihotomni
spremenljivki.
b
Vključeni vsi štirje inštrumenti (kitara, klavir, flavta, violina)
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5.5.8 Vpliv glasbene izobrazbe matere na otrokove glasbene sposobnosti
Glasbena izobrazba matere ni statistično značilno vplivala na sposobnost zaznavanja glasbenega
ritma (p = 0,147), sposobnost razločevanja melodij, prepoznavanje glasbenih inštrumentov
(p = 0,444), sposobnost zaznavanja glasbene disonance (p = 0,971) ter na čustveno dojemanje
glasbe (p = 0,152) (tabela 10).

5.5.9 Vpliv dodatne glasbene izobrazbe otroka na njegove glasbene sposobnosti
Dodatna glasbena izobrazba otroka ni statistično značilno vplivala na sposobnost zaznavanja
glasbenega ritma (p = 0,502), sposobnost razločevanja melodij (p = 0,515), prepoznavanje
glasbenih inštrumentov (p = 0,858), sposobnost zaznavanja glasbene disonance (p = 0,208) ter na
čustvovanje med poslušanjem glasbe (p = 0,960) (tabela 10).

5.5.10 Povezava ocene pri predmetu glasbena vzgoja in glasbenih sposobnosti
Nismo ugotovili statistično značilne povezave med oceno pri predmetu glasbena vzgoja in
sposobnostjo zaznavanja glasbenega ritma (p = 0,126), prepoznavanjem glasbenih inštrumentov
(p = 0,172), sposobnostjo zaznave glasbene disonance (p = 0,566) ter čustvenim dojemanjem
glasbe (p = 0,522). Ugotovili smo le statistično značilno povezanost med oceno pri predmetu
glasbena vzgoja in sposobnostjo razločevanja melodij (β = 0,336, p = 0,031) (tabela 10).

V tabeli 10 je prikazana povezava med glasbeno izobrazbo matere, glasbeno izobrazbo otroka,
oceno pri predmetu glasbena vzgoja ter sposobnostmi zaznavanja glasbe pri obeh skupinah otrok.
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Tabela 10. Napovedni dejavniki za otrokove glasbene sposobnosti,
analizirani v modelu multiple linearne regresije, prilagojenem starosti
otroka in preiskovani skupini; N = 78
Glasbena
izobrazba matere

Glasbena
izobrazba otroka

Ocena pri
predmetu glasbena
vzgoja

β (p)

β (p)

β (p)

Razločevanje
ritmov

0,147 (0,147)

–0,070 (0,502)

0,210 (0,126)

Razločevanje
melodij

0,064 (0,580)

0,075 (0,515)

0,336 (0,031)

Prepoznavanje
glasbenih
inštrumentova

0,076 (0,444)

–0,018 (0,858)

–0,181 (0,172)

Ocena
ubranosti
glasbe

0,004 (0,971)

–0,150 (0,208)

–0,092 (0,566)

Čustveno
dojemanje
glasbe

0,151 (0,152)

0,005 (0,960)

0,092 (0,522)

Glasbene
sposobnosti

β – parcialni korelacijski koeficient (standardizirani regresijski koeficient)
a

Vključeni vsi štirje inštrumenti (kitara, klavir, flavta, violina)
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6 Razprava
Razvoj starosti primernih bralnih in glasbenih sposobnosti je za večino gluhih otrok težko
dosegljiva, pogosto celo nedosegljiva naloga. Vstavitev polževega vsadka predstavlja za gluhe
otroke možnost sprejema slušnih informacij, te pa so pomembne tako za branje kot tudi za
zaznavanje glasbe. Z raziskavo smo drugače, kot smo pričakovali, ugotovili, da so rezultati
testiranja bralnih sposobnosti gluhih otrok s polževim vsadkom odlični, spodbudni pa so tudi
rezultati ocenjevanja njihovih glasbenih sposobnosti.
Danes je znano, da vstavitev polževega vsadka izboljša razumevanje in produkcijo govora ter
pospeši razvoj govora (115-121). V primerjavi z govornim jezikom pa so izsledki raziskav o
izboljšanju branja in pisanja teh otrok nasprotujoči si (80, 82, 83, 84, 85, 122, 123). Bralne
sposobnosti gluhih otrok s polževim vsadkom so bile v naši raziskavi presenetljivo dobre in
pravzaprav primerljive z bralnimi sposobnostmi skupine normalno slišečih vrstnikov. Dobri so
bili tudi rezultati glasbenih sposobnosti, saj so bili gluhi otroci s polževim vsadkom v več kot v
tretjini testov glasbenih sposobnosti primerljivi s skupino normalno slišečih otrok. Dobri rezultati
na področju bralnih in glasbenih sposobnostih pri slovenskih od rojstva gluhih otrocih s polževim
vsadkom vsekakor odražajo uspešnost celotnega programa habilitacije teh otrok, čeprav je nanje
lahko deloma vplivala tudi izbira metod oziroma testov, uporabljenih v naši raziskavi.

6.1 Bralne sposobnosti gluhih otrok s polževim vsadkom
Bralna spretnost oziroma tehnika branja je ena od pomembnih značilnosti bralca. Če hoče
bralec celotno pozornost preusmeriti na vsebino oziroma na pomen bralnega gradiva, mora biti
tehnika branja povsem avtomatizirana. Potekati mora brez prekinjanja sredi besed, brez
zlogovnega ponavljanja, izpuščanja in zamenjevanja črk. Tehnika branja ni sama sebi cilj. Njena
prava vrednost pride do izraza, šele ko razumemo pomen besedila (67). Pri odraslih osebah so
sposobnosti črkovanja pomemben kazalec pismenosti (124). Črkovanje je često prezrta
komponenta splošne pismenosti. Slabša sposobnost črkovanja pa lahko vodi v slabšo bralno
pismenost. Natančno razumevanje glasovne podobe besed skupaj s sposobnostjo reprezentacije
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teh struktur z branjem je osnova črkovalnih sposobnosti. Za otroke je črkovanje pomembno ne le
zaradi napredka pri učenju in pridobivanju izobrazbe, temveč tudi za učenje jezika. V študijah, v
katerih so obravnavali črkovanje gluhih otrok brez polževega vsadka, so ugotovili, da gluhi otroci
slabše črkujejo kot njihovi vrstniki (125, 126). Čeprav je razvoj fonoloških sposobnosti gluhih
otrok zakasnjen v primerjavi z normalno slišečimi vrstniki, so nekatere raziskave potrdile, da
poteka razvoj fonološkega zavedanja v podobnih fazah kot pri normalno slišečih (127). Otroci, ki
začnejo z branjem in črkovanjem, morajo pridobiti znanje o povezavi črka-glas oziroma glas-črka
po fonološkem sistemu. Ne preseneča, da so otroci z normalnim sluhom, ki imajo dobre
fonološke sposobnosti, dobri bralci. Otroci in mladostniki, ki dobro črkujejo, bolje berejo in
pišejo ter imajo bolj pozitivno percepcijo drugih oseb (76). Tuje raziskave o sposobnostih
črkovanja gluhih otrok s polževim vsadkom, ki so bile večinoma izvedene s testi sposobnosti
pravilnega črkovanja posameznih besed, so pokazale, da so sposobnosti črkovanja gluhih otrok s
polževim vsadkom slabše v primerjavi z normalno slišečimi otroki (128, 68, 83). Drugače kot
tuje študije smo v naši raziskavi črkovanje otrok obravnavali v sklopu ocene tehnike branja.
Rezultati naše raziskave so pokazali, da med skupino otrok s polževim vsadkom in skupino otrok
z normalnim sluhom ni bilo statistično značilne razlike v tehniki branja. Večina otrok s polževim
vsadkom in normalnim sluhom je tekoče brala, preostali so zlogovali oziroma črkovali. Slabša
tehnika branja pri otrocih, ki so pri testu branja le črkovali ali zlogovali, je najverjetneje posledica
njihove starosti ob testiranju, saj so bili v povprečju več kot dve leti mlajši od otrok, ki so tekoče
brali. Zanimiva je primerjava z raziskavo Pečjakove, ki je obravnavala bralne sposobnosti
slovenskih normalno slišečih otrok. Pečjakova je v svoji raziskavi normalno slišečih otrok
drugega razreda osemletne osnovne šole z Vprašalnikom kvalitete glasnega branja ugotovila, da
je 89 % otrok na začetku šolskega leta bralo, drugi so zlogovali. Konec leta pa so vsi učenci brali
besede in tako izboljšali bralno tehniko (129). Vsekakor bi bilo zanimivo in smotrno opraviti
dodatno raziskavo, v kateri bi proučili, kako se bralna tehnika gluhih otrok s polževim vsadkom
spreminja s časom.
Z raziskavo smo ugotovili, da je ritem branja večine otrok s polževim vsadkom in normalnim
sluhom enakomeren (86 % oz. 74 %), med skupinama ni bilo statistično značilne razlike. V
slovenski literaturi nismo našli raziskav, ki bi obravnavale bralni ritem oziroma sposobnost
tekočega branja gluhih otrok. Nekateri tuji avtorji so v svojih študijah obravnavali sposobnost
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tekočega branja gluhih otrok s polževim vsadkom. Gueringerjeva je ugotovila, da so študentje s
polževim vsadkom dosegli enako število točk na testu sposobnosti tekočega branja v primerjavi s
slišečimi študenti (130). Nekateri so proučevali tudi povezavo med govornim ritmom in branjem.
Zanimiva je raziskava Hollimana in sod., v katero so bili vključeni normalno slišeči otroci;
ugotovili so, da govorni ritem otroka vpliva na njegove bralne sposobnosti (sposobnost tekočega
branja, razumevanje prebranega) (131). Johnsonova in Goswamijeva sta sklenili, da je večja
občutljivost za suprasegmentalne komponente govora vključno z govornim ritmom povezana z
boljšim fonološkim zavedanjem in branjem (127). V nadaljnjih raziskavah bi bila zanimiva
primerjava govornega in bralnega ritma otrok, ki smo jih vključili v raziskavo.
Predvidevali smo, da je število napak med branjem pomemben kazalec bralne uspešnosti. V
skladu s pričakovanji se je izkazalo, da so otroci s polževim vsadkom manj natančni bralci, saj so
naredili več napak v besedilu v primerjavi s skupino normalno slišečih otrok. V skupini otrok z
normalnim sluhom so vsi otroci (100 %) naredili manj kot 15 % napak pri prebranem besedilu,
medtem ko je v skupini otrok s polževim vsadkom le 83 % otrok naredilo manj kot 15 % napak.
Ta ugotovitev se sklada z izsledki raziskav Hayesove s sod., Geersove in Hayesove ter Apelove
in Mastersonove (76, 83, 84). Hayesova s sod. je ugotovila, da so gluhi otroci s polževim
vsadkom naredili 44 % fonološko pogojenih napak, v primerjavi z otroki z normalnim sluhom, ki
so naredili 75 % fonoloških napak (76, 84). Vseeno je bil delež fonološko pogojenih napak večji
pri otrocih s polževim vsadkom v primerjavi s predhodnimi študijami gluhih otrok brez vsadka,
kjer je bil delež fonoloških napak le 20 %. Predpostavila je, da čeprav gluhi otroci s polževim
vsadkom niso uporabljali fonološko pogojene strategije v tako veliki meri kot normalno slišeči
otroci, so otroci z vsadkom često uporabili fonologijo kot ključ do črkovanja in se niso zanašali le
na vidni spomin (76, 84). Podobne ugotovitve sta podali Apelova in Mastersonova v nedavni
študiji, ki je vključevala študente s polževim vsadkom in normalnim sluhom (83). Ker v naši
raziskavi nismo opredelili vrste napak med branjem, težko razpravljamo o vzrokih za večje
število napak med branjem pri otrocih s polževim vsadkom. Zato bi bile smotrne raziskave, ki bi
vključevale tudi vrste napak med branjem. Vse napake pri branju verjetno niso povezane s
slušnimi sposobnostmi, napake se lahko pojavljajo tudi pri napačni vizualni predstavi
posameznih črk (npr. motnje vida). Zanimiva bi bila raziskava, ki bi vključevala teste za iskanje
razlik v bralno-napisovalnih motnjah med gluhimi otroki s polževim vsadkom in normalno
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slišečimi otroki. Čisto natančno določanje vzroka napak (slušne sposobnosti, bralno-napisovalne
motnje) verjetno ne bo možno zaradi medsebojnega delnega prekrivanja (5, 132, 133).
Z oceno upoštevanja ločil in pravilnostjo naglaševanja besed smo opredelili izraznost branja.
Med otroki obeh skupin ni bilo razlike v naglaševanju, večina otrok v skupini s polževim
vsadkom (89 %) in v skupini z normalnim sluhom (90 %) je pravilno naglaševala. Prav tako je
večina otrok v skupini s polževim vsadkom (69 %) in v skupini z normalnim sluhom (85 %)
upoštevala ločila, med skupinama ni bilo statistično značilne razlike. Mostova in Peledova sta v
študiji primerjali suprasegmentalne značilnosti govora otrok s polževim vsadkom in otrok s
slušnimi aparati. S študijo, ki je vključevala test naglaševanja besed, sta ugotovili, da otroci s
polževim vsadkom manj natančno naglašujejo besede kot otroci s slušnimi aparati (134).
O’Hallpinova je ugotovila slabše sposobnosti percepcije in produkcije naglaševanja in intonacije
govora otrok s polževim vsadkom v primerjavi z normalno slišečimi otroki (135). Podobno je
tudi Morris s sod. ugotovil slabše sposobnosti naglaševanja besed v študiji odraslih postlingvalno
gluhih oseb s polževim vsadkom v primerjavi z normalno slišečimi (136). Izredno zanimiva je
študija Pettinatove s sod., ki je primerjala sposobnosti naglaševanja dvozložnic in prvih besed
med bebljanjem pri gluhih malčkih med prvim in drugim letom starosti s polževim vsadkom v
primerjavi z normalno slišečimi malčki. Pri malčkih s polževim vsadkom je z akustično analizo
glasu ugotovila manjšo višino in intenziteto naglaševanja v primerjavi z normalno slišečimi
malčki (137). Zgornje študije tako prikazujejo sposobnosti naglaševanja pri govoru, nismo pa
zasledili raziskav, ki bi obravnavale naglaševanje besed med branjem pri gluhih otrocih s
polževim vsadkom. V naši raziskavi smo opredelili pravilnost naglaševanja besed med branjem,
pri čemer nismo ugotovili pomembne razlike v pravilnosti naglaševanja med skupino gluhih
otrok s polževim vsadkom in skupino normalno slišečih otrok. Morda je razlog za dobre rezutate
gluhih otrok s polževim vsadkom na tem področju v naši raziskavi dejstvo, da so pravila za
naglaševanje besed in postavitev ločil specifičnost posameznih jezikov in se v slovenščini
razlikujejo od tistih pri drugih jezikih.

Raziskave, v katerih so obravnavali bralne sposobnosti gluhih otrok, temeljijo predvsem na testih
razumevanja prebranega in le v manjši meri obravnavajo bralno tehniko. Geersova je leta 2003
proučevala sposobnosti branja besed in bralnega razumevanja gluhih otrok s polževim vsadkom.
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V študiji, ki je vključevala 181 otrok s polževim vsadkom v starosti od 8 do 9 let, je prikazala
visoko stopnjo ujemanja med fonološkimi sposobnostmi in razumevanjem branja (65). Uspešna
pridobitev fonoloških sposobnosti bi bila lahko povezana z demografskimi dejavniki, kot so
starost ob vstavitvi polževega vsadka, obdobje uporabe vsadka in način komunikacije. V dveh
nedavnih evropskih raziskavah so primerjali bralno pismenost gluhih otrok s polževim vsadkom z
normalno slišečimi vrstniki. Študija, opravljena na Škotskem, v kateri so obravnavali 152 otrok s
polževim vsadkom, je pokazala, da so otroci s polževim vsadkom dosegali boljše rezultate na
testih branja in pisanja v primerjavi z otroki s slušnimi aparati (123). Podobno so ugotovili v
drugi norveški študiji, ki je vključevala 550 gluhih in hudo naglušnih otrok (80). V obeh
raziskavah so tudi potrdili pričakovanja, da so otroci s polževim vsadkom pri branju manj uspešni
kot vrstniki z normalnim sluhom. V prvi študiji so bili osnovnošolski otroci ob vstavitvi
polževega vsadka stari v povprečju 37 mesecev. V drugi raziskavi je bila srednja starost otrok ob
implantaciji 74 mesecev in srednja starost, pri kateri so začeli brati, 153 mesecev. Verjetno je
najbolj optimistične rezultate prikazala angleška raziskava skupine Nottingham Cochlear Implant
Team. V njej je bilo vključenih 105 otrok, njihove bralne sposobnosti so bile ocenjevane 5 in 7
let po vstavitvi polževega vsadka. Ker je bila med otroki velika razlika v starosti ob implantaciji,
so bili razdeljeni v skupino, ki je bila operirana relativno zgodaj (oziroma pred 42. mesecem
starosti), in skupino otrok, ki so bili implantirani kasneje (med 43. in 84. mesecem starosti).
Ugotovljena je bila močna povezanost med starostjo ob vstavitvi polževega vsadka in bralnimi
sposobnostmi ter točkami neverbalnega inteligenčnega količnika. V tej raziskavi Archboldove in
Harrisove s sod. je bila večina otrok sedem let po vstavitvi polževega vsadka v nalogah bralne
pismenosti, ki so vključevale kompleksne stavke, abstraktne koncepte in integracijo idej skozi
celoten tekst, primerljiva s sovrstniki (82). Bralne zahteve se s starostjo otroka zvišujejo, saj je v
srednji šoli in v končnih letih šolanja potrebna pismenost, ki jo dosegajo normalno slišeče odrasle
osebe. Geersova in Hayesova ugotavljata, da so otroci s polževim vsadkom, ki so v starosti 8-9
let dosegali svoji starosti primerne bralne sposobnosti, imeli v starosti 15-16 let dvoletni
zaostanek v primerjavi z vrstniki. Vendar je od 47 % do 66 % študentov s polževim vsadkom
doseglo točke bralnih sposobnosti, primerljive z normalno slišečimi (84). Harrisova je v drugi,
kasnejši raziskavi obravnavala 27 težko naglušnih otrok s slušnim aparatom, 30 zgodaj
implantiranih otrok s polževim vsadkom (pred 42. mesecem starosti) in 29 pozno implantiranih
otrok (po 42. mesecu). Vse tri skupine otrok so bile primerljive po starosti in neverbalnem
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inteligenčnem količniku. Pri vseh otrocih je bila izguba sluha brez pomoči slušnega aparata
oziroma polževega vsadka večja od 85 dB. Ugotovila je, da bralne sposobnosti otrok iz vseh treh
skupin zaostajajo nekaj let za povprečjem sposobnosti, značilnih za kronološko starost otrok.
Najbolje so se izkazali otroci s slušnimi aparati, nato zgodaj in nazadnje pozno implantirani
otroci. Bralne sposobnosti niso bile povezane s starostjo ob vstavitvi polževega vsadka ali s
stopnjo izgube sluha, ugotovljena pa je bila povezava med bralnimi sposobnostmi in fonetičnimi
napakami ter črkovanjem (68). V najnovejši ameriški raziskavi Apelove in Mastersonove so bile
sposobnosti branja in črkovanja gluhih mladostnikov s polževim vsadkom slabše od tistih v
primerjalni skupini normalno slišečih mladostnikov (83). Nasprotno so bili spodbudni rezultati
najnovejše avstralske raziskave, kjer so ugotovili, da so otroci poznali imena ali zvoke, povezane
z nekaterimi črkami abecede, ter da so bile njihove bralne sposobnosti na testu prepoznave besed
praktično skladne s predpisanimi normami (85). V naši raziskavi nismo ugotovili statistično
značilnih razlik v bralnih sposobnostih med skupino gluhih otrok s polževim vsadkom in skupino
otrok z normalnim sluhom, razen v številu napak med branjem. Srednja starost otrok s polževim
vsadkom med testiranjem je bila v naši raziskavi 135 mesecev, srednja starost otrok v času, ko je
bila opravljena implantacija polževega vsadka, pa 30 mesecev. Otroci v obeh skupinah so
večinoma tekoče brali, upoštevali so ritem branja, ločila in pravilno naglaševali. Razlika v bralnih
sposobnostih med skupinama se je pokazala le pri ocenjevanju natančnosti branja. Naše
ugotovitve tako potrjujejo rezultate notthingamske raziskave (82) ter nedavne avstralske
raziskave Chingove (85), ne skladajo pa se z rezultati raziskav Vermeuelonove (80, 138),
Harrisove (68) in Apelove (83).
Z raziskavo sicer nismo potrdili povezanosti med slušnimi sposobnostmi in vsemi testiranimi
elementi bralnih sposobnosti, smo pa ugotovili pomembno enakomernejši bralni ritem pri otrocih
z boljšim rezultatom slušnega dojemanja. Fonološko zavedanje igra pomembno vlogo pri razvoju
bralnih spretnosti (138-141). Lahko pričakujemo, da večja dostopnost do zvokov pozitivno vpliva
na razvoj govora in neposredno omogoča fonološko ozaveščenost. To dejstvo lahko vpliva tudi
na bralno pismenost. Raziskave, v katerih so proučevali vpliv polževega vsadka na branje, kažejo
na pomen boljših slušnih sposobnosti za kakovost branja (82, 84).
Otroci, ki prejmejo polžev vsadek pred četrtim letom starosti, izboljšajo kontrolo svojega govora,
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normalizirajo osnovno frekvenco govora in izboljšajo artikulacijo (21, 142). Že študija Geersove
s sod. iz leta 2003 je pokazala, da so bile produkcija govora in jezikovne sposobnosti otrok tiste,
ki so za razliko od sposobnosti poslušanja govora neodvisno vplivale na bralne sposobnosti otrok
s polževim vsadkom (65). V dveh kasnejših študijah Geersove iz leta 2008 in 2011, ki sta
vključevali 85 in nato 112 otrok izmed prvotnih 181, je Geersova ocenjevala dolgoročen vpliv
vstavitve polževega vsadka. Ugotovila je, da so jezikovne sposobnosti otrok v srednji šoli
povezane s predhodno oceno jezikovnih sposobnosti v osnovni šoli. Slušno dojemanje govora ter
produkcija govora in uporaba jezika so se izboljšali z daljšim obdobjem uporabe vsadka in so bili
primerljivi z normalno slišečimi vrstniki, medtem ko so bile njihove bralne sposobnosti z daljšim
obdobjem uporabe vsadka slabše v primerjavi z normalno slišečimi vrstniki (84, 143).
Spencerjeva in Oleson sta v svoji študiji leta 2008 dokazala povezavo med sposobnostmi
poslušanja govora in govorno produkcijo ter razumevanjem branja. Vključenih je bilo 72
prelingvalno gluhih otrok, ki so polžev vsadek prejeli v starosti od 1,1 do 7,3 leta (povprečje 3,6
leta). Proučevala sta sposobnost razumevanja in govorne produkcije jezika najmanj štiri leta po
vstavitvi polževega vsadka. Ugotovila sta, da zgodnje slušne in govorne sposobnosti zagotavljajo
pomemben temelj za razvoj otrokovih sposobnosti fonološkega procesiranja in rabe jezika, kar
obratno podpira razvoj branja podobno kot pri normalno slišečih (69). Tudi Johnsonova in
Goswamijeva sta proučevali vpliv vstavitve polževega vsadka na razvoj otrokovega fonološkega
zavedanja, besednjaka in bralne sposobnosti. Bralne sposobnosti (natančnost pri branju in bralno
razumevanje) so bile povezane s fonološkim zavedanjem, slušnim spominom in razvojem
besednjaka podobno kot pri otrocih z normalnim sluhom (127). Pri normalno slišečih otrocih so
nepravilnosti govora (fonološke in artikulacijske) povezane s kasnejšimi težavami pri branju
(144, 145). Podobno so govorne sposobnosti povezane z bralnimi sposobnostmi tudi pri gluhih
otrocih s polževim vsadkom (84).
Vpliv govornih sposobnosti otroka na bralne sposobnosti v naši raziskavi ni bil potrjen pri vseh
testih branja. Nismo ugotovili povezanosti med razumljivostjo otrokovega govora in njegovimi
bralnimi sposobnostmi. Tudi starosti primerna otrokova artikulacija ni imela vpliva na tehniko
branja. Je pa artikulacija pomembno vplivala na naglaševanje in ritem branja.
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Ocenjevanje uspešnosti opismenjevanja je za otroke s polževim vsadkom težavno. Metodološko
je težavna tudi dolgoročna ocena kognitivnega razvoja otrok, saj so redki testi, s katerimi je
mogoče obravnavati otroke od obdobja novorojenčka do zaključnih let šolanja. Še težja je ocena
kognitivnih funkcij, če ima otrok dodaten senzorni deficit, kot je izguba sluha. Caudlejeva s sod.
je ugotovila močno povezanost med rezultati testov zgodnjih neverbalnih intelektualnih
sposobnosti otrok s polževim vsadkom (ang. Mullen Scales of Early Learning) in kasnejšimi
rezultati Leiterjevega testa neverbalnih intelektualnih sposobnosti (146). Che Ming Wu s sod. je
ugotovil, da se neverbalni IQ pri gluhih otrocih s polževim vsadkom ne razlikuje bistveno od
tistega pri normalno slišečih otrocih (66). Geersova ugotavlja, da višji neverbalni IQ vpliva na
boljše bralne sposobnosti gluhih otrok s polževim vsadkom (65). V notthinghamski raziskavi so
ugotovili povezanost med rezultatom testa za ugotavljanje neverbalnega IQ in bralnimi
sposobnostmi. Bralne sposobnosti otrok, ki so imeli več kot 85 točk na testu neverbalnega
inteligenčnega količnika in so bili implantirani pri starosti 42 mesecev ali prej, so bile na otrokovi
starosti primerni stopnji (82). Ker nekatere raziskave, v katerih ocenjujejo sposobnost
opismenjevanja otrok po vstavitvi polževega vsadka, ne upoštevajo inteligenčnega količnika
otrok, je težko določiti njihovo vrednost (81, 127). V nasprotju s pričakovanji v raziskavi nismo
dokazali pomembnega vpliva neverbalnih intelektualnih sposobnosti na bralne sposobnosti
(bralno tehniko, ritem, natančnost branja, upoštevanje ločil pri branju, naglaševanje med
branjem). Morda je razlog v tem, da so bile neverbalne intelektualne sposobnosti otrok s
polževim vsadkom, ki so bili vključeni v našo raziskavo, očitno slabše v primerjavi z normalno
slišečimi otroci. Poročali so, da se je gluhim otrokom po vstavitvi polževega vsadka neverbalni
IQ zvišal (147). Ker ne vemo, kakšen je bil neverbalni IQ pri naših otrocih ob implantaciji, se zdi
smiselno testiranje čez nekaj let ponoviti in ugotoviti trend.
Poleg inteligenčnega količnika je treba pri ocenjevanju bralnih sposobnosti upoštevati starost
otroka ob vstavitvi polževega vsadka. Manjša študija Boothroyda in sod. iz leta 2002 je
prikazala zaostanek bralnih sposobnosti otrok 4 leta po implantaciji, vendar je bila povprečna
starost otrok ob vstavitvi vsadka v tej študiji šele 5,8 leta (148). Druga manjša študija, ki jo je
opravila Spencerjeva leta 2004, je vključevala otroke, ki so bili implantirani pred 36. mesecem
starosti. Rezultati bralnega razumevanja se niso bistveno razlikovali od tistih v primerjalni
skupini normalno slišečih vrstnikov. Potrdila je tudi močno povezanost med govorom in branjem
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(119). V že omenjeni študiji Geersove, ki je vključevala 181 otrok, ki so prejeli implant pred
starostjo 5 let, je le nekaj več kot polovica otrok dosegla starosti primerne bralne sposobnosti.
Znotraj skupine je bila opažena velika razlika med otroki zaradi različnih dejavnikov, kot so
vključitev v redno osnovno šolo, novejša in zmogljivejša vrsta govorne strategije polževega
vsadka (65). V naši raziskavi nismo opažali povezanosti med bralnimi sposobnostmi in starostjo
otroka ob vstavitvi polževega vsadka. Možno je, da je na to vplivala velika starostna razlika med
otroki, vključenimi v raziskavo.
Geersova s sod. je v svojih študijah ugotovila, da je daljše obdobje uporabe polževega vsadka
povezano z boljšimi bralnimi sposobnostmi (65, 84, 143). Tudi rezultati naše raziskave kažejo, da
je daljše obdobje uporabe polževega vsadka pozitivno vplivalo na bralno tehniko.

Marschark ugotavlja, da gluhi otroci lahko postanejo dobri bralci kjub oviram v začetnem učenju
branja. Jezik se pri otroku razvija samo, če je otrok dovolj v stiku z njim v svojem okolju, pri tem
pa igrajo veliko vlogo starši, ki se tega zavedajo (149). Vpliv družine in staršev na otrokovo
branje je pomemben. Predvsem materina izobrazba naj bi vplivala na otrokove bralne
sposobnosti. Socialnoekonomski status družine, izobrazba staršev, socialni in kulturni vplivi iz
ožjega in širšega okolja prav tako lahko vplivajo na proces branja. Starši z višjo izobrazbo so
večinoma bolj dejavni pri prenašanju bralnih navad in bralne kulture na svoje otroke (150). V
naši raziskavi sta se skupini otrok s polževim vsadkom in normalnim sluhom razlikovali glede na
doseženo splošno izobrazbo matere. So pa imele matere v obeh skupinah otrok vsaj
srednješolsko izobrazbo (89 % v skupini otrok s polževim vsadkom in 100 % v skupini otrok z
normalnim sluhom) in so se tako verjetno zavedale pomena učenja branja pri otroku. Morda je bil
to razlog, da nismo potrdili morebitnega vpliva materine izobrazbe na bralne sposobnosti otrok s
polževim vsadkom.
Boljše bralne sposobnosti gluhih otrok naj bi bile po nekaterih avtorjih povezane z novejšo, torej
zmogljivejšo govorno strategijo polževega vsadka (84). Ta se je v naši raziskavi pokazala kot
pomemben dejavnik, ki vpliva na ritem branja, ne pa na tehniko branja, natančnost pri branju,
število napak in upoštevanje ločil med branjem.
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Razlika v bralnih sposobnostih med gluhimi otroki in normalno slišečimi vrstniki se s starostjo
otroka povečuje. Vrzel se med šolanjem otroka še povečuje in postaja čedalje bolj izrazita (151).
Zanimivo je, da smo podobno kot v študiji Geersove s sod. ugotovili, da ima največji vpliv na
otrokove bralne sposobnosti vrsta šolanja. Vstavitev polževega vsadka pri od rojstva gluhih
otrocih omogoča boljše slušno dojemanje in tako tudi večjo možnost za vključitev v redni šolski
sistem (64, 65). Vključitev v redno osnovno šolo je bila v naši raziskavi povezana z višjimi
bralnimi sposobnostmi. Otroci, ki so imeli višje bralne sposobnosti, so po pričakovanju dosegli
boljše ocene pri predmetu slovenski jezik.
Nepopolno ujemanje nekaterih rezultatov naše raziskave z izsledki drugih raziskav je mogoče
razložiti z različno metodologijo ocenjevanja kakovosti branja v posameznih raziskavah. Medtem
ko smo v naši raziskavi proučevali tehniko oziroma kvaliteto glasnega branja, so drugi avtorji
večinoma proučevali bralno razumevanje gluhih otrok s polževim vsadkom.
Zaradi prevelikega števila gluhih otrok s polževim vsadkom, pri katerih je bil vzrok gluhosti
neznan (več kot 50 %), ni bilo smotrno proučevati vpliva vzroka gluhosti na bralne sposobnosti.
Vsekakor bodo v prihodnje potrebne raziskave, ki bodo vključevale več različnih testov za oceno
bralnih sposobnosti gluhih otrok s polževim vsadkom. Zanimivo bo primerjati tudi bralne
sposobnosti gluhih otrok s polževim vsadkom z njihovo fonološko ozaveščenostjo in vidnimi
sposobnostmi.

6.2 Glasbene sposobnosti gluhih otrok s polževim vsadkom
Boljše zaznavanje glasbe, prevladujoče oblike umetnosti in družbene dejavnosti lahko pri
uporabnikih polževih vsadkov pripomore k večjemu zadovoljstvu v vsakodnevnem življenju. Z
vstavitvijo polževega vsadka je gluhim omogočeno dobro razumevanje govora, vendar zanje še
vedno ostaja velik izziv zaznavanje in dojemanje glasbe. Z vidika družabnih koristi lahko
zadovoljstvo ob poslušanju glasbe štejemo za pomembno merilo uspeha po vstavitvi polževega
vsadka (152).
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Poročila, v katerih obravnavajo zaznavanje glasbe pri otrocih s polževim vsadkom, so redka. V
obstoječi literaturi ni najti nikakršnih podatkov o zaznavanju glasbenega ritma pri gluhih otrocih
s polževim vsadkom. Nekateri poročajo, da odrasli uporabniki polževih vsadkov na splošno
dojemajo glasbeni ritem enako dobro kot poslušalci z normalnim sluhom (87, 89, 153). V
nedavno opravljeni raziskavi, v kateri je Looijeva s sod. primerjala uspešnost dojemanja ritma
med skupino odraslih s slušnimi aparati in skupino s polževimi vsadki, med skupinama ni bilo
statistično značilnih razlik (36). V drugih tujih raziskavah, v katerih so bili ritmični vzorci bolj
zapleteni, so bili odrasli uporabniki polževih vsadkov manj uspešni od normalno slišečih, kar se
sklada z našimi izsledki (31, 87, 154, 155). V pričujoči raziskavi smo ugotovili statistično
značilno razliko v uspešnosti razločevanja ritmov med skupino otrok s polževim vsadkom in
skupino z normalnim sluhom. Zanimivo pa je, da sta obe skupini naših otrok v primerjavi s
poročili o dojemanju ritma pri odraslih implantirancih slabše ločevali ritmične pare. Najverjetneje
vzrok za slabše razlikovanje ritmičnih parov v naši raziskavi lahko iščemo v izredni podobnosti
obeh parov ritmov z istim tempom in taktom oziroma le minimalni razliki ene ritmične notne
vrednosti med predvajanima ritmičnima paroma. Lahko pa je slabše ločevanje ritmičnih parov
povezano s samim MuSIC testom, ki je v osnovi namenjen odraslim uporabnikom polževih
vsadkov, vendar je po mnenju muzikologa, glasbenega pedagoga, ki ima pregled nad
dozorevanjem glasbenih sposobnosti otrok, primeren tudi za osnovnošolske otroke. Nekoliko
težje zaznavanje sicer minimalne razlike med paroma ritmičnih vzorcev v primerjavi z normalno
slišečimi otroki je, podobno kot pri odraslih, najverjetneje pripisati zmanjšani zmogljivosti
delovnega spomina pri otrocih s polževim vsadkom. Za natančnejšo opredelitev glasbenih
sposobnosti gluhih otrok s polževim vsadkom bo v prihodnje smiselno opraviti genetske analize
in raziskati gensko določeno sposobnost muzikaličnosti preiskovanih otrok (156, 157, 158). Tako
bi lahko ločili, ali so na glasbene sposobnosti otrok s polževim vsadkom vplivale njihove slušne
sposobnosti ali (tudi) genska predispozicija zmožnosti dojemanja glasbe.
Le nekaj je objavljenih poročil, ki obravnavajo prepoznavanje in ocenjevanje melodij pri
otrocih s polževim vsadkom. Stordahlova je pri primerjavi prepoznavanja pesmi med 15 gluhimi
otroki s polževim vsadkom in 32 normalno slišečimi otroki ugotovila, da so otroci s polževim
vsadkom bistveno slabše prepoznavali melodije kot normalno slišeči otroci (93). V študiji 13 in
17 kongenitalno gluhih japonskih otrok s polževim vsadkom so bili otroci uspešni le pri
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prepoznavi originalnih verzij (vokalna in inštrumentalna izvedba) pesmi, ki so jih redno poslušali
na priljubljenih televizijskih oddajah (51, 52). Kadar je manjkalo besedilo (petje) ali je bila
melodija izvajana s flavto solo, je otroci niso bili sposobni prepoznati (52). Vongpaisalova s sod.
je v dveh raziskavah primerjala prepoznavanje melodij med desetimi prelingvalno gluhimi otroki
in desetimi normalno slišečimi otroki. Uporabnikom polževega vsadka je sicer uspelo prepoznati
originalne (vokalno in inštrumentalno izvajane) in inštrumentalne različice znanih posnetih
pesmi, za razliko od otrok z normalnim sluhom pa niso bili zmožni prepoznati preprostih
klavirskih izvedb melodije, čeprav so ohranile originalne časovne iztočnice (48, 49). V raziskavi
Olszweskega s sod. so bili pri prepoznavi znanih melodij odrasli postlingvalno oglušeli
uporabniki polževih vsadkov precej natančnejši pri prepoznavi inštrumentalnih izvedb dobro
poznanih pesmi kot implantirani postilingvalno gluhi otroci, vendar so bili ti pri prepoznavi še
vedno uspešnejši od prelingvalno gluhih otrok s polževim vsadkom. Za razliko od otrok so bili
odrasli uporabniki polževih vsadkov natančnejši pri prepoznavi tistih melodij, ki so imele
značilen ritmični vzorec (50). Pri odraslih uporabnikih polževih vsadkov je prepoznavanje
melodij, predvsem brez ritmičnih ali govornih iztočnic, slabo (159). Že prvotne študije Schultza
in Kerberja so pokazale, da odrasli uporabniki polževih vsadkov lažje prepoznavajo melodije, ki
imajo značilen ritmični vzorec, kot neritmične melodije (89). Melodije, besedila in ritmi iz
vsakodnevnega življenja lahko pomagajo uporabnikom polževih vsadkov, da prepoznajo različne
melodije (160). Gfellerjeva s sod. je ugotovila, da pri prepoznavanju melodij uporabniki polževih
vsadkov niso bili tako dobri poslušalci kot normalno slišeči (86). Kong s sod. je predstavil 12
podobnih melodij z ritmičnim vzorcem in brez njega šestim odraslim poslušalcem s polževim
vsadkom. Uspešnost prepoznave melodij z ritmom je bila v povprečju od 50 % do 60 %, brez
ritma pa v povprečju le od 10 % do 15 % (87). V raziskavah Galvina s sod. in Gfellerjeve s sod.
so imeli uporabniki polževega vsadka pri testu prepoznave melodij težavo pri točnem
prepoznavanju višine tonov v melodiji, ne glede na to, ali so morali prepoznati višino tonov s
poslušanjem melodije z ritmičnim ključem ali zgolj melodije brez ritmičnega ključa (88, 161). V
Looijini raziskavi, kjer so bile melodije predstavljene brez govornih iztočnic ali spremljave, so
uporabniki polževih vsadkov pravilno prepoznali samo polovico melodij, medtem ko so
normalno slišeči, ki so izvajali isto nalogo, pravilno prepoznali vse melodije (90).
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Omenili smo že, da le nekaj raziskav obravnava prepoznavanje melodij otrok s polževim
vsadkom. Te študije nakazujejo, da je podobno kot pri odraslih uporabnikih polževih vsadkov
tudi pri otrocih s polževim vsadkom prepoznavanje melodij slabo, posebej še, kadar so te brez
ritmičnih ali govornih vzorcev. Ker obstajajo razlike med otroki in odraslimi s polževim
vsadkom, ni mogoče predvidevati, kako podobna bosta glasbeno dojemanje in uživanje v glasbi.
Od rojstva gluhi otroci pred implantacijo niso bili izpostavljeni običajni zaznavi različnih višin
zvokov iz okolja. Poleg tega je za otroke, ki so gluhi od rojstva, manj verjetno, da imajo že
izoblikovana posebna pričakovanja o tem, kako »zveni« glasba. Zato je možno, da razvijejo svojo
učinkovito mentalno shemo o glasbenih zvokih (50). V eni novejših raiskav je Looijeva s sod.
primerjala govorne sposobnosti in sposobnosti razvrščanja višine tona med normalno slišečimi
otroki in od rojstva gluhimi otroki, ki uporabljajo samo polžev vsadek, obojestranski slušni aparat
ali bimodalno stimulacijo (uporaba polževega vsadka na enem ušesu in slušnega aparata na
drugem ušesu). Po pričakovanju je skupina normalno slišečih občutno točneje razvrstila zapete
samoglasnike po višini tona kot skupina uporabnikov polževega vsadka. Za razliko od odraslih
uporabnikov polževih vsadkov ni bilo statistično značilne razlike med otroki, ki so uporabljali
bimodalno stimulacijo oziroma samo polžev vsadek. Vendar je bila uspešnost otrok, ki
uporabljajo električno stimulacijo (polžev vsadek), pri zaznavanju višine tona slabša od
uspešnosti tistih otrok, ki uporabljajo zgolj akustično stimulacijo (slušni aparat) (35). V naši
raziskavi so se pri testu prepoznavanja melodij normalno slišeči otroci izkazali nekoliko bolje
(78 %) od otrok s polževim vsadkom (70 %), vendar med skupinama ni bilo statistično značilne
razlike. Možno je, da sta izrazita razlika v spremembi višine tonov in v osnovi precej drugačen
vzorec med obema paroma melodij v testu prepoznavanja melodij, ki je bil enak za obe skupini
otrok, pripomogla k relativno dobremu ločevanju parov melodij in tako visokemu izidu v skupini
otrok s polževim vsadkom. Druga razlaga za boljši rezultat otrok s polževim vsadkom v
primerjavi s študijami pri odraslih uporabnikih pa je, da je pri otrocih s polževim vsadkom
kortikalna plastičnost boljša kot pri odraslih. Razlago je mogoče iskati tudi v razliki porazdelitve
nevronov spiralnega ganglija med pri od rojstva gluhih otrocih in postlingualno gluhih odraslih.
Že Looijeva in Radford sta v svoji raziskavi predvidevala, da bi lahko večja in enakomernejša
porazdelitev nevronov spiralnega ganglija omogočila otrokom s polževim vsadkom natančnejše
razločevanje med usmerjenimi spremembami v vzorcu aktivacije elektrod v nizu ter izboljšano
presojo o pravilnosti višine tona (35). V raziskavah so še ugotovili, da je koncept zaznavanja
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višine tona pri normalno slišečem otroku popolnoma razvit pri starosti sedmih let, kar pa ne velja
za otroke z okvaro sluha (162). Srednja starost otrok s polževim vsadkom je v pričujoči raziskavi
135 mesecev (11 let) in le en otrok s polževim vsadkom je bil v času raziskave mlajši od sedem
let. Razloga za sorazmerno slabo učinkovitost otrok pri prepoznavanju melodij v skupini
normalno slišečih v naši raziskavi nam ni uspelo pojasniti. Lahko, da je razlog za neuspešnost
slišečih otrok njihova slabša muzikaličnost. Rezultati testa ločevanja melodij, ki je sicer najtežji
izmed testov MuSIC, pa dopuščajo tudi možnost, da ta test, ki je bil zasnovan za odrasle, a ga je
muzikolog ocenil kot primernega tudi za otroke, v dani obliki ni najbolj ustrezen za razlikovanje
melodij tudi za otroke in bi ga bilo za nadaljnjo uporabo pri otrocih morda smiselno ustrezno
prirediti.
V več raziskavah, opravljenih pri odraslih osebah s polževim vsadkom, so poskušali opredeliti
sposobnosti razločevanja zvočnih značilnosti različnih glasbenih inštrumentov (86, 99, 100,
163, 164), ni pa poročil o tem za gluhe otroke s polževim vsadkom. Odrasli s polževim vsadkom
imajo veliko težav pri razlikovanju zvočnih značilnosti različnih inštrumentov. Medtem ko
normalno slišeči zelo pogosto zamenujejo inštrumente iz iste družine (npr. trobento za pozavno),
je pri osebah s polževim vsadkom vzorec napak bolj razpršen (30, 86). Uporabniki polževega
vsadka bolje prepoznavajo inštrumente iz vrst tolkal kot lesena pihala ali inštrumente iz medenine
(86, 164, 165). Rezultati naše raziskave glede prepoznavanja inštrumentov so bili podobni
rezultatom raziskav pri odraslih s polževim vsadkom. Normalno slišeči otroci so predvajane
inštrumente prepoznavali veliko bolje kot otroci s polževim vsadkom. Statistično značilna razlika
med skupinama se je pokazala pri prepoznavi klavirja (97 % normalno slišeči oziroma 44 %
otroci s polževim vsadkom), flavte (92 % normalno slišeči oziroma 44 % otroci s polževim
vsadkom) in violine (97 % normalno slišeči oziroma 46 % otroci s polževim vsadkom).
Presenetljivo dobro pa so se izkazali otroci s polževim vsadkom pri prepoznavi kitare (64 %) in
pri prepoznavi solo tenorskega petja (97 %).

Poleg sposobnosti razlikovanja ritmov, razlikovanja glasbenih melodij, prepoznavanja
inštrumentov in petja, ocenjevanja natančnosti dojemanja glasbe smo ocenjevali tudi čustveno
dojemanje glasbe. Precej razširjeno je mnenje, da sta sreča in žalost v glasbi povezani z dvema
strukturnima značilnostma: tempom (npr. število udarcev na minuto) in načinom (npr. specifična
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priredba intervalov med podskupino vrhov, ki se uporabljajo za zapis izbranega glasbenega
izvlečka) (165-168). Na splošno je čustvo, ki ga vzbudi glasba, odvisno od osebnega in
kulturnega vidika ter strukturalnih karakteristik glasbe (114). V študiji odraslih oseb s polževim
vsadkom je Gfellerjeva s sod. ugotovila, da se glasbene navade in razumevanje glasbe razlikujejo
in da nanje vplivajo strukturalne karakteristike glasbe, razlike med posamezniki, tehnične
značilnosti vsadka ter vrsta govorne strategije vsadka (101). V študiji Mirze je zgolj 16 od 35
odraslih s polževim vsadkom (46 %) po implantaciji poslušalo glasbo. Na lestvici samoocenitve
je bilo pred nastopom gluhosti uživanje ob glasbi označeno s srednjo stopnjo 8,7/10, po vstavitvi
polževega vsadka pa le z 2,6/10 (102). Gfellerjeva je proučevala napovedne dejavnike za
percepcijo glasbe odraslih s polževim vsadkom (103). Glasbeno predznanje, preostanki sluha,
kognitivne sposobnosti in nekateri demografski dejavniki so bili pokazatelji čustvenega
dojemanja in vrednotenja glasbe. Ugotovila je tudi, da niti tip vsadka niti način predvajanja nista
pogojevala glasbenega dojemanja. Dobre sposobnosti glasbenega dojemanja ne zadoščajo
oziroma niso nujno potrebne za dobro glasbeno prepoznavo. Po drugi strani pa je slabo
dojemanje glasbe pri osebah s polževim vsadkom mogoče pripisati nezadostni izpostavljenosti
glasbi. Nekatere raziskave pri prelingvalno gluhih otrocih s polževim vsadkom, ki niso imeli
predhodnih izkušenj s poslušanjem glasbe, dokazujejo, da je za izboljšanje dojemanja melodije
pomembna glasbena vzgoja (105, 106). Za otroke, ki so bili rojeni gluhi in uporabljajo vsadke, je
značilno, da se jim zdi glasba zanimiva in zabavna. Po nekaj mesecih od vstavitve vsadka raje
pojejo, kot da so tiho (104). Po vstavitvi polževega vsadka jih je glasba vznemirila, sprejemali so
jo kot prijetno in zanimivo, obenem pa se je čez čas izboljšalo tudi samo dojemanje glasbe (104,
105, 106). Poslušanje glasbe po implantaciji je bolj verjetno pri mlajših otrocih, pri tistih z
dobrim govornim dojemanjem in tistih s krajšim časom gluhosti. Niso ugotavljali povezave med
spolom otroka, tipom polževega vsadka in govorne strategije, obdobjem uporabe vsadka ali
uživanjem ob glasbi pred nastopom gluhosti (102). V naši raziskavi je bila potrjena pomembna
razlika v čustvenem dojemanju izbranega glasbenega dela med otroki s polževim vsadkom in
normalno slišečimi. Otroci s polževim vsadkom so ocenili isti odlomek glasbe za bolj žalosten
kot normalno slišeči otroci. Možno je, da so na drugačno glasbeno presojo normalno slišečih
otrok vplivale njihove boljše glasbene sposobnosti, ali pa več izkušenj s poslušanjem glasbe v
vsakdanjem življenju. Ugotovili smo tudi, da so na lestvici od srečen do žalosten mlajši otroci s
polževim vsadkom ovrednotili isti izbor glasbe za bolj veselega kot njihovi starejši vrstniki.
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Verjetno na glasbeno presojo vplivajo tudi izkušnje s poslušanjem glasbe v vsakdanjem življenju,
zato bi jih lahko opredelili v nadaljnjih raziskavah. Smiselno bo tudi proučiti vlogo prispevka
percepcijskih in motivacijskih dejavnikov k očitnim razlikam med otroki in odraslimi s polževim
vsadkom. Za natančnejšo oceno razlik v dojemanju glasbe med otroki in odraslimi uporabniki
polževega vsadka bi bilo smotrno uporabiti test, ki bi bil posebej prilagojen testiranju glasbenih
sposobnosti otrok.
Doslej je samo Brockmeierjeva s sod. poročala o dojemanju konsonance oziroma disonance v
glasbi pri odraslih s polževim vsadkom. Med skupino odraslih s polževim vsadkom in skupino z
normalnim sluhom ni bilo razlike v dojemanju konsonance oziroma disonance v glasbi (114).
Tudi v naši raziskavi nismo ugotovili statistično pomembne razlike v dojemanju konsonance
oziroma disonance predvajanega akorda med skupino normalno slišečih in skupino gluhih otrok s
polževim vsadkom, kar podpira izsledke študije pri odraslih, ki jo je opravila Brockmeierjeva.
Gfellerjeva je ugotovila, da sta starost ob implantaciji in obdobje uporabe polževega vsadka
povezana z glasbenimi sposobnostmi (101). Nasprotno smo v pričujoči raziskavi ugotovili, da
starost ob vstavitvi polževega vsadka in obdobje uporabe vsadka pri naših otrocih nista bila
statistično značilno povezana s sposobnostjo ločevanja ritmov in melodij oziroma
prepoznavanjem glasbenih inštrumentov. Zanimiva pa je naša ugotovitev, da so otrokova starost,
starost ob implantaciji in obdobje uporabe polževega vsadka v negativni povezavi s čustvenim
dojemanjem glasbe. Možno je, da mlajši otroci s polževim vsadkom pogosteje poslušajo glasbo
in jim je zato prijetnejša. Druga razlaga pa je, da starost otroka vpliva na njegove kognitivne
funkcije. V nadaljnjih raziskavah bi lahko opredelili tudi družinske navade otrok s polževim
vsadkom (pogostost poslušanja glasbe, zvrst glasbe, ki jo poslušajo, ali poslušajo glasbo zbrano,
ali uporabljajo glasbo kot zvok v ozadju).

V raziskavi nismo potrdili povezanosti med glasbeno izobrazbo otroka in sposobnostmi
zaznavanja glasbe. Podobno tudi pri odraslih uporabnikih polževih vsadkov niso potrdili izrazite
povezanosti med predhodno glasbeno izobrazbo posameznika pred nastopom gluhosti in
kasnejšimi glasbenimi sposobnostmi po vstavitvi polževega vsadka (160).
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Predpostavljamo, da starši vplivajo na vključitev otroka v glasbeno šolo oziroma na dodatne učne
ure glasbene vzgoje. Nismo potrdili sicer pričakovane in v hipotezi zastavljene povezave med
glasbeno izobrazbo matere in glasbenimi sposobnostmi otrok s polževim vsadkom. Verjetno je,
da na glasbene sposobnosti gluhih otrok vplivajo drugi, do zdaj še neraziskani dejavniki. Pri
normalno slišečih otrocih na glasbene sposobnosti vpliva gensko pogojena muzikaličnost, tudi
posluh otroka (156, 157). Vprašanje je, kako ga oceniti pri gluhih otrocih s polževim vsadkom.
Dejavnik, ki lahko vpliva na sposobnosti zaznavanja glasbe pri otrocih s polževim vsadkom, je
vrsta govorne strategije vsadka. V raziskavi nismo potrdili hipoteze, da novejši tip govorne
strategije pozitivno vpliva na sposobnosti zaznavanja glasbe pri otrocih s polževim vsadkom:
nasprotno so otroci, ki so imeli polžev vsadek z govorno strategijo ACE ali HDCIS, statistično
značilno bolje ločevali ritme in melodije kot otroci z vsadkom s strategijo FSP. Morda je razlog
za slabše rezultate otrok z novejšo govorno strategijo FSP to, da so otroci novo govorno strategijo
med testiranjem uporabljali šele zelo kratek čas, le nekaj mesecev, in so se na njo šele privajali.
Arnoldner s sod. je sicer ugotovil, da ima vrsta govorne strategije močan vpliv na prepoznavanje
melodije in potencialno pomembno povezavo z dojemanjem ritma (169). Nasprotno pa Chen s
sod. ni našel povezanosti med vrsto govorne strategije in glasbenimi sposobnostmi (105).
Potrdili smo zastavljeno hipotezo, da boljše slušne in govorne sposobnosti otrok s polževim
vsadkom pozitivno vplivajo na njihove glasbene sposobnosti. Ugotovili smo, da so slušne
sposobnosti in otrokova ocena pri urah glasbe ključni dejavniki, povezani z glasbeno percepcijo.
Slušna zmogljivost je bila tesno povezana s prepoznavanjem melodij in razločevanjem
inštrumentov. Sposobnost razločevanja melodij je dejavnik, ki vpliva na oceno pri predmetu
glasbena vzgoja, torej imajo otroci z boljšo sposobnostjo razločevanja melodij višjo oceno pri
predmetu glasbena vzgoja. Slušna zmogljivost otroka je bila negativno povezana z njegovo
starostjo ob testiranju. Najverjetneje je razlog za boljše slušno dojemanje na osnovi CAP-lestvice
pri mlajših otrocih njihova nižja starost ob implantaciji v primerjavi s slabšimi rezulati pri tistih,
ki so bili implantirani pri višji starosti.
Z vstavitvijo polževega vsadka so se prelingvalno gluhim otrokom izboljšale oralne jezikovne
sposobnosti. Pri ocenjevanju povezanosti med govornimi in glasbenimi sposobnostmi smo
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ugotovili, da je bila sposobnost ločevanja inštrumentov statistično značilno povezana z
artikulacijo: boljša je bila artikulacija, boljše je bilo ločevanje glasbenih inštrumentov. Verjetno
je sposobnost ločevanja glasbenih inštrumentov povezana z boljšim sluhom, prav tako je z
boljšim sluhom povezana tudi boljša artikulacija. Nismo pa ugotovili povezanosti med
razumljivostjo govora in glasbenimi sposobnostmi.
Za razliko od večine poročil drugih raziskav o dejavnikih, ki vplivajo na dojemanje glasbe pri
gluhih otrocih s polževim vsadkom, so bile v naši raziskavi neverbalne intelektualne
sposobnosti otrok s polževim vsadkom statistično značilno slabše v primerjavi z normalno
slišečimi otroci. Zaradi teh razlik med skupinama je težko presoditi, koliko so višje neverbalne
intelektualne sposobnosti dejansko pozitivno vplivale na otrokove glasbene sposobnosti.
V pričujoči raziskavi smo proučevali tudi različne vidike dojemanja glasbe prelingvalno gluhih
otrok s polževim vsadkom. Prelingvalno gluhi otroci, ki še nikoli niso slišali glasbe po normalni
fiziološki slušni poti in so se naučili, da slišijo s pomočjo električnega draženja slušnega živca, za
razliko od normalno slišečih popolnoma drugače dojemajo izraze, povezane s sluhom in verjetno
tudi pojme, kot so višina tona, disonanca ali celo ritem. Zavedamo se, da je naša raziskava
pomanjkljiva glede na teste razlikovanja ritmov in melodij, saj bi lahko vsebovala več različnih
parov ritmov oziroma parov melodij na več zahtevnostnih ravneh, ki bi bile prilagojene testiranju
glasbenih sposobnosti otrok.
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7 Zaključki
Namen naše raziskave je bil oceniti bralne in glasbene sposobnosti pri slovenskih od rojstva
gluhih otrocih s polževim vsadkom ter hkrati opredeliti posamezne napovedne dejavnike, ki na te
sposobnosti vplivajo.
Skupini otrok s polževim vsadkom in normalnim sluhom sta se statistično značilno razlikovali
glede slušnih in govornih sposobnosti, neverbalnih intelektualnih sposobnosti, uspeha pri pouku
slovenskega jezika in glasbene vzgoje ter splošne izobrazbe matere.
Pri primerjavi bralnih in glasbenih sposobnosti od rojstva gluhih otrok s polževim vsadkom s
skupino normalno slišečih otrok smo ugotovili, da so rezultati gluhih otrok v večini testov bralnih
in več kot tretjini testov glasbenih sposobnosti primerljivi s skupino normalno slišečih otrok. Te
ugotovitve podpirajo predvidevanja o uspešnosti habilitacije slovenskih gluhih otrok s polževim
vsadkom.
Med dejavniki, ki so vplivali na uspešnost branja in zaznavanje glasbe pri od rojstva gluhih
otrocih s polževim vsadkom, so se kot pomembnejše izkazale njihove slušne in nekatere govorne
sposobnosti ter vrsta govorne strategije polževega vsadka, nismo pa potrdili v hipotezi
zastavljene trditve, da naj bi neverbalne intelektualne sposobnosti pozitivno vplivale na otrokove
bralne in glasbene sposobnosti.
Boljše bralne oziroma glasbene sposobnosti otroka so bile statistično značilno pozitivno
povezane z višjimi ocenami pri predmetu slovenski jezik oziroma predmetu glasbena vzgoja.
Skladno s predvidevanji, zastavljenimi v hipotezi, so daljše obdobje uporabe polževega vsadka,
vključitev otroka v redno osnovno šolo in vrsta govorne strategije vsadka statistično pomembno
vplivali na sposobnosti branja pri otrocih s polževim vsadkom. Nista pa na njihove bralne
sposobnosti vplivali starost otroka ob vstavitvi polževega vsadka in izobrazba matere.
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Nasprotno z zastavljeno hipotezo nismo ugotovili povezanosti med starostjo otroka ob vstavitvi
polževega vsadka, glasbeno izobrazbo matere, glasbeno izobrazbo otroka in sposobnostmi
zaznavanja glasbe pri otrocih s polževim vsadkom.
Za natančnejšo opredelitev sposobnosti dojemanja glasbe pri od rojstva gluhih otrocih s polževim
vsadkom bodo koristne dodatne prospektivne raziskave, s katerimi bi proučili glasbene
sposobnosti teh otrok nekaj let po implantaciji in ponovno pozneje, po večletnih izkušnjah z
vsadkom. Ovrednotiti bo treba kar največ možnih dejavnikov, ki lahko pripomorejo k dojemanju
glasbe otrok s polževim vsadkom. Natančnejša opredelitev teh dejavnikov je pomembna za
posodobitev, dopolnitev in nadgradnjo programa habilitacije od rojstva gluhih otrok s polževim
vsadkom.
Kot del postoperativnega habilitacijskega programa bi k boljšemu dojemanju glasbe pripomogli
organizirani programi, ki bi bili usmerjeni predvsem v učenje poslušanja glasbe v zgodnjem
življenjskem obdobju. Tako bi tudi od rojstva gluhim otrokom omogočili, da uživajo v glasbi
enako kot njihovi normalno slišeči vrstniki.
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8 Zahvale
Mentorju prof. dr. Lojzetu Šmidu, dr. med., se iskreno zahvaljujem za ves čas in trud, ki ga je
namenil za pomoč pri izdelavi naloge. S svojo široko razgledanostjo, prodornostjo in znanjem,
bogatimi znanstvenoraziskovalnimi izkušnjami, prijateljskim pristopom in iskrivo raziskovalno
željo me je vodil, mi koristno svetoval ter me spodbujal ves čas do zaključka naloge.

Doc. dr. Jagodi Vatovec, dr. med., moji prvi mentorici, ki me je vpeljala v delo z otroki s
polževimi vsadki, se zahvaljujem za pomoč pri načrtovanju in izdelavi naloge. Njene dolgoletne
izkušnje in znanje s področja avdiovestibulologije so me navdihnile za raziskovanje na tem
področju.

Predsedniku komisije doc. dr. Antonu Grosu, dr. med., se zahvaljujem za koristne nasvete in
pripombe ob izdelavi naloge ter dodatne razlage s področja otokirurgije.
Članici komisije prof. dr. Ireni Hočevar - Boltežar, dr. med., se zahvaljujem za skrben in
natančen pregled naloge ter številne predloge, ki so v marsičem pripomogli k izboljšanju
pričujočega dela.
Članu komisije doc. dr. Bogdanu Čizmareviću, dr. med., se zahvaljujem za prijazno obravnavo
naloge.
Psihologinji dr. Sabini Jurič Šenk, univ. dipl. psih., hvala za vso pomoč pri pregledih otrok.
Surdopedagoginjama Aniti Kastelic, spec. klin. logopedije, in Mateji Božič, spec. klin.
logopedije, se zahvaljujem za pomoč pri obravnavi otrok, vključenih v raziskavo, ter nasvete
glede dela z otroki s polževim vsadkom.
Celotnemu kolektivu avdiovestibulološke službe se zahvaljujem za pomoč pri zbiranju podatkov.
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Za učinkovito pomoč in svetovanje pri statistični obdelavi podatkov hvala as. dr. Mojci Čižek
Sajko, univ. dipl. biol.
Hvala tudi doc. dr. Sabi Batellino, dr. med., za nasvete o možnosti širitve in prenosa znanja v
prakso.

Hvala tudi vsem tistim, ki jih nisem omenila in so sodelovali pri izdelavi naloge.
Staršem in otrokom hvala za privolitev in sodelovanje v raziskavi.
Najlepša hvala moji družini za vse potrpljenje, vi mi dajete smisel.
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10 Priloge
10.1 Medicinska dokumentacija otrok s polževim vsadkom
Številka:

Ime in priimek otroka:

Datum:

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA
Starost ob vstavitvi polževega vsadka
meseci

Obdobje uporabe polževega vsadka
meseci

Vrsta govorne strategije polževega
vsadka
ACE
HDCIS
FSP

Vzrok gluhosti
genski

1

genski sindromski

2

pred- in obporodni dejavniki

3

neznan

–1
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10.2 Podatki o otroku in materi za skupino otrok s polževim vsadkom in skupino
otrok z normalnim sluhom

Številka:

Ime in priimek otroka:

Datum:

PODATKI O OTROKU IN
MATERI
ŠOLANJE OTROKA
zavod za gluhe
redna osnovna šola
IZOBRAZBA MATERE
osnovna šola
srednja šola
višja ali več
ni podatka
GLASBENA IZOBRAZBA MATERE
ne
da
ni podatka
GLASBENA IZOBRAZBA OTROKA
ne
da
ni podatka
OCENA PRI PREDMETU SLOVENSKI JEZIK

1
2
1
2
3
–1
1
2
–1
1
2
–1
1
2
3
4
5

OCENA PRI PREDMETU GLASBENA VZGOJA
1
2
3
4
5
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10.3 Ocena slušnih sposobnosti

Številka:

Ime in priimek otroka:

Datum:

LESTVICA

SLUŠNEGA

(CAP)

Categories of Auditory Performance
Obkrožite

ZAZNAVANJA

ustrezno številko.

0

Nezavedanje zvokov iz okolice

1

Zavedanje zvokov iz okolice

2

Odzivanje na govorjene zvoke

3

Prepoznavanje zvokov iz okolja

4

Ločevanje govorjenih zvokov

5

Razumevanje fraz brez odgledovanja

6

Razumevanje pogovora brez odgledovanja

7

Zmožnost uporabe telefona
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10.4 Ocena govornih sposobnosti

Ime in priimek otroka:

Številka:

Datum:

OCENA GOVORNIH SPOSOBNOSTI
ARTIKULACIJA
artikulacijske motnje

1

brez artikulacijskih motenj

2

vrsta artikulacijske motnje
GOVOR
nerazumljiv

1

(sedem ali več nerazumljivih besed izmed desetih)
razumljiv

2

(manj kot sedem nerazumljivih besed izmed desetih)
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10.5 Ocena bralnih sposobnosti

Številka:

Ime in priimek otroka:

Datum:

VPRAŠALNIK KVALITETE GLASNEGA BRANJA
Obkrožite številko pred tisto značilnostjo, ki najbolje označuje branje učenca.
BRALNA TEHNIKA

1 – bere besede

2 – zloguje

3 – črkuje

1 – enakomeren (tekoče branje)
RITEM BRANJA

2 – neenakomeren (zaletavajoče, zatikajoče branje)

Število napak:
NATANČNOST
BRANJA

(napišite številko)

UPOŠTEVANJE LOČIL

1 – DA 2 – NE

NAGLAŠEVANJE

1 – DA 2 – NE

__________

1 – manj kot 15
odstotkov glede na
celotno besedilo
2 – več kot 15 odstotkov
glede na
celotno besedilo
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10.6 Ocena glasbenih sposobnosti

Ime in priimek otroka:

Številka:

Datum:

OCENA

GLASBENIH

SPOSOBNOSTI

MuSIC test
Obkrožite ustrezno številko.
RITEM
ne loči nobenega
loči enega
loči dva
loči tri
MELODIJA
ne loči nobene
loči eno
loči dve
loči tri
TENOR
ne loči
loči
INŠTRUMENT KITARA
ne loči
loči
INŠTRUMENT KLAVIR
ne loči
loči
INŠTRUMENT FLAVTA
ne loči
loči
INŠTRUMENT VIOLINA
ne loči
loči
DISONANCA
ocena
EMOCIONALNOST
ocena

0
1
2
3
0
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1–10
1–10
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