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Wprowadzenie: Test Fluencji S³ownej jest jednym z najprostszych narzêdzi neuropsychologicznej oceny funkcjonowania p³atów czo³owych i skroniowych. Liczba doniesieñ dotycz¹cych wyników uzyskiwanych przez
dzieci jest jednak ci¹gle niewielka w
porównaniu z badaniami populacji doros³ych i st¹d brak dot¹d norm polskich oraz, z nielicznymi wyj¹tkami,
norm dla dzieci innych narodowoci.
Cel pracy: By³o nim przedstawienie
metod interpretacji ilociowej i jakociowej testu Fluencji S³ownej oraz
analiza statystyczna wyników uzyskanych przez dzieci w zale¿noci od ogólnego poziomu wykonania oraz wieku,
p³ci i diagnozy. Materia³ i metody: Badaniami objêto grupê 80 dzieci w wieku 6-17 lat, w tym 50 dziewczynek i 30
ch³opców, które by³y hospitalizowane
w latach 2007-2008 w Klinice Neurologii Dzieciêcej Katedry Neurologii Dzieci
i M³odzie¿y Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. U 44 dzieci rozpoznano padaczkê a u 36 bóle g³owy. Test
Fluencji S³ownej stosowany by³ jako
czêæ badania neuropsychologicznego, obok takich metod, jak test £¹czenia Punktów, test Figury Z³o¿onej
Reya-Osterrietha, test Zegara, oraz testy inteligencji WISC-R i WAIS-R(PL).
Wyniki: Ujawnione zale¿noci potwierdzi³y, ¿e test Fluencji S³ownej jest raczej metod¹ oceny funkcji wykonawczych, a w mniejszym za stopniu
mnestycznych. Na wzrost jego wyników u dzieci wp³ywa³a g³ównie zdolnoæ do prze³¹czania siê pomiêdzy poszczególnymi subkategoriami. Wynik
ogólny testu korelowa³ dodatnio z wiekiem i p³ci¹ a dzieci z bólami g³owy
wykonywa³y go lepiej ni¿ dzieci z padaczk¹. Wnioski: Test Fluencji S³ownej racjonalnie interpretowany, szczególnie z uwzglêdnieniem analizy jakociowej, stanowi jedno z u¿ytecznych
narzêdzi przesiewowych w diagnozie
u dzieci dla wykrywania os³abienia rozwoju specyficznych funkcji poznawczych. Niezbêdne jest zatem opracowanie wiarygodnych norm dla populacji dzieci w Polsce, umo¿liwiaj¹cych
zastosowanie tego testu na szersz¹
skalê, jako jednej z metod wczesnego
wykrywania nieprawid³owoci rozwojowych.
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Introduction: The Verbal Fluency
Test is one of the easiest method in
the neuropsychological evaluation of
the frontal and temporal lobes' functioning. The amount of reasearch considering children's performance is still
small compared to the adult population. The test lacks polish norms (as
well as norms for children in other
countries, except for unique cases).
Aim of the study: it was to present possible methods of quality and quantity
analysis of the Verbal Fluency Test,
and the statistical interpretation of
children's performance, depending on
the general result, age and diagnosis.
Material and methods: the research
was done on a group of 80 children,
aged 6-17, including 50 girls and 30
boys, who were hospitalized during the
yeras 2007/2008 in the Department of
Pediatric Neurology Chair of Pediatric
and Adolescent Neurology Jagiellonian University in Krakow. The children
were diagnosed with epilepsia (44 children) or headache (36 children). The
Verbal Flunecy Test was used in the
neuropsychological evaluation among
other methods, such as Rey Osterrieth
Compex Figure test, Clock test, and
intelligence tests WISC-R and WAISR(PL). Results: the results confirm the
charakter of the method, as a executive rather than memory function
measure. The general result was influenced mainly by the ability to switch
between specific subcategories. The
general result correlated with age and
gender, also children with headache
performed better than children with
epilepsia. Conclusions: Apropriately
interpreted, especially considering
quality analysis, the Verbal Fluency
test is a valuable tool in the differential diagnosis in children, and detection of subtle weakening in the development of certain cognitive abilities.
It is crucial to gather appropriate normative data for the population of children in Poland, which would enable the
test's use in more general practice, as
one of the early detection methods in
the diagnosis of developmental disorders.

U. Stolarska i wsp.

Wstêp
Metody s³u¿¹ce do oceny tempa, ³atwoci formu³owania wypowiedzi werbalnych
oraz ich cech jakociowych, stanowi¹ istotn¹ czêæ neuropsychologicznych narzêdzi
diagnostycznych. Specyficzne trudnoci
poznawcze manifestuj¹ce siê zaburzeniami w sferze mowy, s¹ charakterystyczne nie
tylko dla pacjentów z afazj¹ ale tak¿e dla
osób z innego rodzaju uszkodzeniami tkanki
mózgowej. Test Fluencji S³ownej stosowany jest tradycyjnie jako metoda oceny
sprawnoci funkcji wykonawczych [14].
Zgodnie z diagnostycznym przeznaczeniem
testu, os³abienie wyników obserwowane jest
u pacjentów z uszkodzeniami p³atów czo³owych. Najwiêksze zaburzenia pojawiaj¹
siê przy lewostronnych uszkodzeniach
grzbietowo-bocznych i/lub striatalnych okolic czo³owych. Natomiast uszkodzenia
brzuszno-przyrodkowych okolic p³atów
czo³owych nie powoduj¹ os³abienia fluencji. Uszkodzenia okolic grzbietowo-przyrodkowych, zarówno lewo jak i prawostronne, skutkuj¹ umiarkowanym os³abieniem
fluencji. Fluencja jest zaburzona równie¿ w
wyniku lewostronnych uszkodzeñ ciemieniowych; urazów typu dyfuzyjnego, a tak¿e
uszkodzeñ mó¿d¿ku [7,8,9,13,21,22].
Jak dot¹d przeprowadzono szereg badañ z zastosowaniem testu Fluencji S³ownej u osób doros³ych (z demencj¹, chorych
psychiatrycznie, po urazach mózgu, jak równie¿ w grupach osób zdrowych), koreluj¹c
je z takimi zmiennymi jak wiek, p³eæ, wykszta³cenie, czy poziom inteligencji. Literatura przedmiotu dotycz¹ca dzieci jest natomiast na tym tle ci¹gle szczup³a. Orientacyjne normy fluencji s³ownej opracowano
tylko dla nielicznych populacji a dla dzieci
tylko w niektórych krajach [17]. Badania nad
wp³ywem wieku na poziom wykonania testu dotycz¹ce doros³ych wskazuj¹ na obni¿anie siê wyników wraz ze wzrostem wieku
badanych, przy czym efekt ten widoczny jest
wyranie w przypadku kategorii literowej [3].
Podobne ró¿nice w poziomie wykonania
zwi¹zane z p³ci¹ pojawi³y siê w wielu badaniach doros³ych [14]. W grupie ma³ych dzieci (rednia wieku 3,8 miesi¹ca) dziewczynki uzyska³y istotnie lepsze wyniki w tecie
Fluencji S³ownej ni¿ ch³opcy, przy czym zadanie polega³o na tym, aby dziecko któremu badaj¹cy pokazuje konkretny przedmiot
(np. pi³kê) wyprodukowa³o jak najwiêcej
zwi¹zanych z ni¹ okreleñ (zadanie z testu
Abilities Battery czy PMA) [12].
W próbach okrelenia zwi¹zku pomiêdzy wykszta³ceniem, czy raczej ogólnymi
kompetencjami werbalnymi a poziomem fluencji s³ownej, przeanalizowano zwi¹zki pomiêdzy poziomem inteligencji s³ownej,
sprawnoci¹ czytania, pamiêci¹ krótkoterminow¹, p³ynnoci¹ mowy i fluencj¹ u dzieci dyslektycznych w wieku 9-13 lat, wykazuj¹c ¿e istnieje ogólna, pozytywna korelacja pomiêdzy poziomem rozwoju tych zdolnoci [2,10]. Podobne wyniki uzyskano analizuj¹c korelacje testów mierz¹cych funkcje
wykonawcze z testami inteligencji u dzieci i
w grupie dzieci 13-16 letnich. Wyniki testu
Fluencji S³ownej korelowa³y pozytywnie ze
s³ownym oraz pe³nym ilorazem inteligencji
w skali WISC-R [2].
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Przegl¹d pimiennictwa wskazuje na
niewielki zwi¹zek poziomu fluencji s³ownej
z wiekiem (od adolescencji a¿ do wieku
redniego), przy wyranym os³abieniu wyników w wieku podesz³ym. Niektórzy autorzy wskazuj¹, ¿e fluencja s³owna u zdrowych
dzieci osi¹ga poziom w³aciwy doros³ym ju¿
w wieku 10 lat. Inni, w tym równie¿ autorzy
niniejszej pracy, s¹dz¹ ¿e jeszcze w wieku
12 lat dzieci wykonuj¹ ten test du¿o s³abiej
ni¿ doroli i nie jest jasne, w jakim wieku
najwczeniej oczekiwaæ nale¿y osi¹gniêcia
poziomu bêd¹cego odzwierciedleniem funkcjonowania typowego dla zdrowej osoby
doros³ej [4,5]. Analizuj¹c ró¿nice rozwojowe w tecie Fluencji S³ownej u dzieci w wieku 6-12 lat stwierdzono, ¿e u dzieci zdrowych fluencja znacz¹co poprawia siê z wiekiem. Wyniki badañ interpretowane s¹ jako
zgodne z innymi doniesieniami, wiadcz¹cymi o tym, ¿e rozwój funkcji p³atów czo³owych ma miejsce co najmniej do wieku 12
lat [1]. W populacji dzieci ró¿nice w wykonaniu testu wydaj¹ siê zale¿eæ od pewnych
prawid³owoci rozwojowych cile zwi¹zanych z wiekiem. Z kolei analizuj¹c wyniki
dzieci w wieku 7-16 lat stwierdzono wiêksze ró¿nice ilociowe w kategorii semantycznej ni¿ literowej pomiêdzy grup¹ dzieci
7-8 letnich a grup¹ dzieci 9-10 letnich. Jednak ró¿nice w kategorii semantycznej zanika³y z wiekiem, podczas gdy w kategorii literowej utrzymywa³y siê, a ponadto z wiekiem zmienia³a siê zarówno efektywnoæ
prze³¹czania jak i tworzenia subkategorii w
przypadku kategorii literowej. Z kolei w kategorii semantycznej zmienia³ siê jedynie
rozmiar subkategorii. Autorzy interpretuj¹ te
wyniki, odwo³uj¹c siê do rozwoju strategii
przeszukiwania magazynu semantycznego
oraz rozwoju zasobu wiedzy dotycz¹cej kategorii [19].
Choæ przecie¿ efekt taki zdaje siê byæ
logiczny, trudno jest obecnie o jednoznaczne wyjanienie mechanizmu wzrastania
wyników w testach wykonawczych wraz z
wiekiem do okresu adolescencji. Normalny
rozwój mózgu w okresie dzieciñstwa jest
z³o¿onym dynamicznym procesem, o którym zaskakuj¹co niewiele do tej pory wiadomo. Znaczne, zachodz¹ce wraz z wiekiem
zmiany w zakresie gruboci i stopnia pofa³dowania kory mózgowej, istoty bia³ej oraz
ca³kowitej masy mózgu i iloci p³ynu mózgowo rdzeniowego, interpretowane s¹ jako
strukturalne odzwierciedlenie procesu dojrzewania funkcjonalnego OUN. Faktycznie,
iloraz inteligencji u dzieci koreluje pozytywnie z gruboci¹ kory, zw³aszcza w okolicy
przedczo³owej. Kora tej okolicy odgrywa
istotn¹ rolê w przypadku kluczowych funkcji poznawczych, jednak niewiele wiadomo
na temat jej rozwoju neuronalnego w pierwszych latach ¿ycia. Z punktu widzenia neuroanatomii kora przedczo³owa podlega znacz¹cym zmianom w okresie dzieciñstwa,
takim jak redukcja gêstoci synaptycznej i
neuronalnej, wzrost dendrytów, czy przyrost
masy istoty bia³ej, co razem sk³ada siê na
sieæ niezwykle z³o¿onych po³¹czeñ nerwowych umo¿liwiaj¹cych przetwarzanie informacji poznawczych o coraz wy¿szym stopniu z³o¿onoci, w coraz sprawniejszy sposób. Wyniki badañ neuroobrazowych wskazuj¹ na znacznie wolniejszy proces dojrze-

wania kory okolic czo³owych ni¿ pozosta³ych
okolic mózgu, zw³aszcza potylicznych.
W porównaniu z dzieæmi starszymi, u
niemowl¹t lewa pó³kula jest wiêksza, ni¿
prawa. Lokalne ró¿nice tempa wzrostu i
dojrzewania kory mózgowej wydaj¹ siê odzwierciedlaæ ró¿nice w dojrzewaniu systemów neuronalnych przetwarzaj¹cych dane
sensoryczne i motoryczne w porównaniu z
systemami zawiaduj¹cymi znacznie bardziej
z³o¿onymi funkcjami wykonawczymi, do jakich nale¿y kora przedczo³owa. Byæ mo¿e
w³anie badania neuroobrazowe bardziej
precyzyjnie ukazuj¹ce proces dojrzewania
funkcjonalnego kory czo³owej, oka¿¹ siê w
przysz³oci lepiej wyjaniaæ obserwowane
wraz z wiekiem u dzieci nieliniowe zmiany
sprawnoci w zakresie funkcji wykonawczych.
Szereg badañ wykaza³o upoledzenie
fluencji s³ownej u doros³ych z uszkodzeniami p³atów czo³owych oraz lewego p³ata skroniowego. Podobne efekty obserwowano u
dzieci, szczególnie jeli chodzi o uszkodzenia lewej pó³kuli i czo³owe. W tym samym
badaniu zanegowano mo¿liwoæ ró¿nicowania dzieci dyslektycznych od zdrowych jedynie na podstawie fluencji s³ownej w wieku 9 lat, wskazuj¹c na pojawianie siê diagnostycznej ró¿nicy dopiero u pacjentów 18
letnich. Zwi¹zki fluencji s³ownej z funkcjonowaniem p³atów czo³owych wykorzystano
w badaniach dzieci z ADHD, uzyskuj¹c jednak wyniki wyranie niejednoznaczne [4].
Przyczyn¹ takiego zró¿nicowania wyników
mog¹ byæ m.in. trudnoci w ustaleniu cis³ej definicji tzw. funkcji wykonawczych. Jak
dot¹d okrelenie to zazwyczaj odnosi siê do
procesów meta-poznawczych, umo¿liwiaj¹cych efektywne planowanie, wykonanie,
weryfikacjê i regulacjê zachowania ukierunkowanego na cel. Za neuroanatomiczne
pod³o¿e funkcji wykonawczych uwa¿ana jest
kora czo³owa i jej po³¹czenia podkorowe
[14,16].
Jako miarê funkcji wykonawczych zastosowano test Fluencji S³ownej u dzieci z fenyloketonuri¹, potwierdzaj¹c w tej grupie
istnienie deficytów w tym zakresie funkcjonowania poznawczego [20]. Z kolei u dzieci
po zamkniêtych urazach czaszkowo-mózgowych, podobnie jak u osób doros³ych, stwierdzono zwi¹zek obni¿enia wyników w badaniu fluencji s³ownej w zale¿noci od ciê¿koci urazu (mierzonej m.in. skal¹ GCS). Ponadto okaza³o siê, ¿e w im m³odszym wieku
nast¹pi³ uraz tym wolniej poprawia³ siê poziom funkcjonowania w testach fluencji s³ownej oraz ¿e uszkodzenia prawostronne mia³y niewielki wp³yw na obni¿enie wyników testu [8,13].
Celem obecnej pracy by³o przedstawienie metod interpretacji ilociowej i jakociowej testu Fluencji S³ownej oraz analiza statystyczna specyfiki wyników uzyskanych u
dzieci w zale¿noci od ogólnego poziomu
wykonania, wieku, p³ci i diagnozy.
Materia³ i metody

Badaniami objêto grupê 80 dzieci w wieku 6-17 lat,
w tym 50 dziewczynek i 30 ch³opców, które by³y hospitalizowane w Klinice Neurologii Dzieciêcej Katedry Neurologii Dzieci i M³odzie¿y Uniwersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2007 do 30 kwietnia
2008. U 44 dzieci rozpoznano padaczkê a u 36 bóle g³o-
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wy (tabela I).
U wszystkich dzieci test Fluencji S³ownej stosowany by³ jako czêæ badania neuropsychologicznego, obok
takich metod jak test £¹czenia Punktów, test Figury Z³o¿onej Reya-Osterrietha, test Zegara, oraz testy inteligencji WISC-R i WAIS-R(PL). Trzeba tutaj przypomnieæ, ¿e
test Fluencji S³ownej jest narzêdziem ³atwym w u¿yciu i
szybkim, a jednoczenie najczêciej postrzeganym przez
pacjenta jako ma³o zagra¿aj¹cy. Rozpoczêcie badania
neuropsychologicznego od testu Fluencji S³ownej czêsto wrêcz u³atwia obni¿enie lêku i nawi¹zanie kontaktu
z pacjentem, szczególnie w przypadku dzieci (okazuje
siê wtedy bowiem, ¿e zadania, które za chwilê bêdzie
wykonywaæ dziecko nie s¹ a¿ tak nieprzyjemne i trudne,
jak sobie je ono wyobra¿a³o). Do przeprowadzenia testu ze strony badaj¹cego potrzebny jest jedynie stoper,
kartka papieru i d³ugopis, ze strony badanego za poziom rozwoju mowy pozwalaj¹cy zrozumieæ i wykonaæ
instrukcjê, czêsto wiêc mo¿liwe jest stosowanie testu ju¿
od 5 roku ¿ycia a nawet wczeniej.
Test Fluencji S³ownej polega na wymienieniu jak
najwiêkszej liczby s³ów zwi¹zanych z dan¹ kategori¹ w
ci¹gu okrelonego odcinka czasu, zwykle 60 sekund [18].
Najogólniej rzecz ujmuj¹c w tecie tym stosowane s¹
dwa rodzaje kategorii. Najczêciej obok zaproponowanej w wersji oryginalnej przez Thurstone'a kategorii literowej (formalnej, leksykalnej), stosowana jest tak¿e kategoria semantyczna (nieformalna). W pierwszym przypadku badany wypowiadaæ ma s³owa rozpoczynaj¹ce
siê od okrelonej litery (w wersji polskiej najczêciej S,
K, czy W , w wersji angielskiej F, A, S, które zosta³y wybrane wed³ug czêstoci wystêpowania s³ów na
dan¹ literê w danym jêzyku). Przyk³adów kategorii semantycznych jest wiele: osoba badana wymieniaæ ma
przedmioty ostre, przedmioty które mo¿na kupiæ w supermarkecie, przedmioty nieo¿ywione lub ¿ywe, czynnoci, najczêciej natomiast (zw³aszcza w przypadku
dzieci), stosowana jest kategoria zwierzêta oraz roliny. Jak wynika z przegl¹du pimiennictwa ka¿dy element tej niezwykle prostej procedury i interpretacji wydaje siê mieæ znaczenie. I tak gorsze wyniki uzyskiwano
stosuj¹c mocno lakoniczn¹ instrukcjê (np. proszê postaraæ siê wymieniæ jak najwiêcej nazw zwierz¹t w czasie 1 minuty) w porównaniu z instrukcj¹ rozbudowan¹
lub pozwalaj¹c¹ na dodatkowe wskazówki dotycz¹ce kategorii (np. (...) zwierz¹t, mog¹ to byæ ssaki, ptaki, gady,
owady itd.), aczkolwiek efekt ten nie dotyczy³ wszystkich badanych populacji [6,7,9]. Stosowana czêsto w
interpretacji wyników testu analiza ilociowa i zwi¹zane
z ni¹ normy opracowane dla niektórych populacji, wskaza³a na niewystarczaj¹c¹ u¿ytecznoæ tej metody jeli
chodzi o mo¿liwoci diagnostyczne. Du¿o bardziej obiecuj¹ca wydaje siê analiza jakociowa, to jest interpretacja sposobu wykonania testu przez pacjenta, w tym skutecznoci specyficznych technik poznawczych, takich
jak prze³¹czanie (ang. switching) i wi¹zanie (ang. clustering) [11].
W przypadku analizy czysto ilociowej, ogólne wyniki uzyskane w kategorii literowej uznaje siê za reprezentatywne dla poziomu funkcjonowania p³atów czo³owych, a w kategorii semantycznej dla skroniowych. Obecnie jednak coraz czêciej pojawiaj¹ siê doniesienia,
wiadcz¹ce o braku specyficznego zwi¹zku ilociowego wyniku z uszkodzeniem konkretnej okolicy kory, bowiem pomimo wielokrotnie potwierdzanego os³abienia
fluencji literowej u pacjentów z uszkodzeniami czo³owymi, zw³aszcza lewostronnymi, okazuje siê, ¿e tak¿e
uszkodzenia innych okolic mog¹ dawaæ podobne zmiany [15]. Najogólniej rzecz bior¹c, najs³absze wyniki uzyskuj¹ pacjenci z uszkodzeniami czo³owymi obustronnymi, nieco lepiej wypadaj¹ osoby z uszkodzeniami lewostronnymi, najlepiej za z prawostronnymi.
W niniejszym badaniu wybrano elementy metody
obliczeniowej zastosowanej przez Korena, a tak¿e w
badaniach Raskin'a i Troyer'a [11,22]. Subkategorie zdefiniowano jako dwa lub wiêcej spokrewnionych (semantycznie lub fonetycznie) s³ów. Pojedyncze s³owa nie zosta³y uznane za subkategorie, poniewa¿ sugeruj¹ obecnoæ trudnoci w przywo³aniu wiêkszej ni¿ 1 liczby elementów danej subkategorii. Inaczej jednak ni¿ czêæ
autorów, za rozmiar subkategorii uznano sumê wszyst-
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kich s³ów w niej zawartych.
Chc¹c potraktowaæ test Fluencji S³ownej jako narzêdzie oceny funkcji wykonawczych, nale¿a³o zoperacjonalizowaæ poszczególne zmienne tak, aby jak najtrafniej za ich pomoc¹ opisaæ sprawnoæ interesuj¹cych nas
procesów poznawczych. Nie wdaj¹c siê obecnie w szersze rozwa¿ania na temat licznych kontrowersji dotycz¹cych definicji funkcji wykonawczych oraz relacji pomiêdzy tym co wykonawcze a tym co czo³owe, autorzy
obecnej pracy przyjêli ¿e w przypadku testu Fluencji S³ownej poziom funkcjonowania poznawczego odzwierciedlony zostaje w sposobie realizacji zadania.
Podczas pracy nad hipotezami badawczymi za
pierwszy, najbardziej oczywisty wynik analizowany w literaturze przedmiotu, uznano wynik ogólny (w przypadku doros³ych oczekiwaæ mo¿na co najmniej 20 s³ów w
kategorii semantycznej, i co najmniej 16 w literowej), który
pomimo ograniczonej w oderwaniu od szerszej analizy
wartoci diagnostycznej pozostaje jedn¹ z bardziej interesuj¹cych zmiennych równie¿ w niniejszej pracy. Poza
tym autorzy tej publikacji spekulowali, ¿e poszczególne
inne wyniki oraz ich kombinacje, powinny wraz z rosn¹c¹ sprawnoci¹ funkcji wykonawczych uk³adaæ siê w
okrelone konfiguracje, zw³aszcza wraz z wiekiem.
Jako hipotezy badawcze przyjêto ostatecznie, co
nastêpuje: *Wzrastaæ powinien wynik ogólny w obu rodzajach kategorii (liczba przytoczonych poprawnie s³ów,
nie licz¹c b³êdów, tzn. perseweracji i s³ów nieadekwatnych do zadania); *Wzrastaæ powinien stosunek rozmiaru subkategorii zgodnych z kategori¹ naczeln¹ (syntonicznych) do ich liczby (tzn. subkategorii semantycznych
we fluencji semantycznej i fonetycznych we fluencji fonetycznej). By³y one uzasadnione oczekiwaniem wiêkszej efektywnoci procesów poznawczych, wyra¿aj¹cej
siê m.in. bardziej adekwatnym zastosowaniem strategii
w zale¿noci od rodzaju zadania. *Stosunek omówiony
w punkcie 2 powinien byæ wiêkszy, ni¿ stosunek rozmiaru subkategorii niezgodnych z kategori¹ naczeln¹ dystonicznych, do ich liczby (tzn. subkategorii semantycznych we fluencji fonetycznej, fonetycznych w semantycznej). Ten rodzaj subkategorii dystoniczny, wydaje siê
wynikaæ raczej z przypadku ni¿ ze wiadomie stosowanej strategii. Dzieci wymieniaj¹c np. zwierzêta mówi¹
wrêcz: kot... pies... co tam jeszcze by³o?... chomik... winka morska...; mo¿na by ostro¿nie wnioskowaæ, ¿e ludzie (spontanicznie, bez takiego polecenia) nie przeszukuj¹ magazynu semantycznego wg kolejnoci alfabetycznej. *Im wiêkszy rozmiar subkategorii, tym mniejsza liczba prze³¹czeñ (traktowanych jako prze³¹czenie na nowe
s³owo, nie nale¿¹ce do aktualnej subkategorii, tak¿e pojedyncze). A zatem stosunek rozmiaru subkategorii syntonicznych do liczby prze³¹czeñ, jako miara efektywnoci: ³atwego przywo³ywania wielu powi¹zanych ze sob¹
przyk³adów i zwi¹zanej z tym mniejszej potrzeby poszukiwania nowych subkategorii. Autorzy tej pracy ostro¿nie za³o¿yli i¿ mo¿e to byæ jedna ze wskazówek spraw-

noci poprawnoci wspó³pracy obu procesów poznawczych (organizacji i przeszukiwania). Wiêksza liczba
prze³¹czeñ i mniejszy rozmiar subkategorii mog³aby wówczas wiadczyæ o przewadze sprawnoci procesów wykonawczych nad pamiêciowymi, czy te¿ o os³abieniu
funkcji mnestycznych i kompensacji ze strony funkcji wykonawczych. Jeszcze ostro¿niej za³o¿yæ mo¿na, ¿e dobry wynik (subkategorie z wieloma przyk³adami, prze³¹czenia skutkuj¹ce nie pojedynczymi s³owami lecz nowymi subkategoriami oraz wysoki wynik ogólny), wiadczy³by ogólnie o sprawnoci funkcji wykonawczych jako optymalnej równowagi pomiêdzy procesami organizacji, planowania i pamiêci.
Efekt taki powinien byæ wyraniej widoczny we fluencji semantycznej w stosunku rozmiaru subkategorii do
iloci prze³¹czeñ, poniewa¿ zarówno zadanie (fluencja
semantyczna) jak i typ strategii (przywo³ywanie wielu
powi¹zanych semantycznie elementów w jednym ci¹gu), anga¿owaæ powinno procesy mnestyczne w wiêkszym stopniu ni¿ wykonawcze (upraszczaj¹c okolice
skroniowe bardziej ni¿ czo³owe).
Obliczeñ statystycznych testem korelacji liniowej
prostej (r Pearsona) dokonano za pomoc¹ programu
STATISTICA w wersji 8.0.

Wyniki
Uzyskano potwierdzenie jedynie czêci
wymienionych w metodach hipotez badawczych, ale na stosunkowo wysokim poziomie istotnoci statystycznej. Okaza³o siê
m.in. i¿ wzrasta³ wynik ogólny wraz z wiekiem i to w obu kategoriach fluencji. Ponadto, podobnie jak w badaniach innych autorów, wykazano tendencjê do wzrostu wyniku ogólnego fluencji s³ownej wraz z wiekiem
dziecka (s³aba dodatnia korelacja r=0,45, z
p<0,05) oraz bardzo s³abo zaznaczony zwi¹zek wyniku ogólnego z p³ci¹ (dziewczynki
osi¹ga³y wy¿sze wyniki, r=0,18, p<0,05).
Uzyskano niewielk¹ korelacjê wyników
testu z rodzajem diagnozy. Dzieci z bólami
g³owy uzyska³y wyniki nieznacznie lepsze
ni¿ dzieci cierpi¹ce na padaczkê (r=0,37,
p<0,05). W grupie dzieci z padaczk¹ redni
wynik ogólny wyniós³ 22,55 s³owa, natomiast
w grupie dzieci z bólami g³owy redni wynik
ogólny by³ wy¿szy (28,19 s³owa). A opisywany efekt utrzymywa³ siê niezale¿nie od
wieku badanych. Korelacja okaza³a siê silniejsza w przypadku kategorii semantycznych (r=0,38, p<0,05) (tabela II).
Okaza³o siê, ¿e do wzrostu wyniku ogólnego testu Fluencji S³ownej wraz z wiekiem,

Tabela I
Dane demograficzne 80 dzieci objêtych badaniami.
Demographic data of 80 children included in the research.
Grupa w iekow a (lata)

6,8 - 8,1

8,11 - 11,7

12,11 - 14,1

14,11 - 16,1

16,11 -17,9

redni w iek (lata)

7,3

10,5

13,0

15,11

16,7

P³eæ

2M /5K

10K/8M

11K/11M

18K/3M

9K/6M

Bóle g³ow y

2

5

9

11

10

Padaczka

5

13

13

10

5

Tabela II
Korelacje wyników testu Fluencji S³ownej z wiekiem, p³ci¹ i diagnoz¹.
Correlations between the Fluency Test results, age, sex and diagnosis.
Dane

Wy nik ogólny

Fluencja sem anty czna

Fluencja fonety czna

Wiek

0,45

0,39

0,44

P³eæ

0,20

0,22

0,18

Diagnoza

0,32

0,38

0,21

wspó³czynniki korelacji s¹ istotne z p< 0,05

Przegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 11

U. Stolarska i wsp.

Tabela III
Wielkoci subkategorii w poszczególnych rodzajach zadañ testu Fluencji S³ownej.
The cluster sizes in particular tasks of the Verbal Fluency test.
Subkategorie

fluencja sem anty czna w y nik ogólny

fluencja fonety czna w y nik ogólny

Sem anty czne (liczba)

0,82

0,39

Fonety czne (liczba)

0,32

0,07

oznaczone wspó³czynniki korelacji s¹ istotne z p< 0,05

przyczynia³o siê w wiêkszym stopniu podwy¿szenie wyników w kategorii literowej ni¿
semantycznej (korelacja wyniku w kategorii
fonetycznej z wiekiem r=0,45 natomiast korelacja wyniku w kategorii semantycznej z
wiekiem r=0,38, przy p<0,05). Podobna,
du¿o jednak s³abiej wyra¿ona korelacja widoczna by³a w odniesieniu do p³ci, dziewczynki uzyska³y bowiem nieco lepszy wynik
ogólny i to g³ównie dziêki lepszym wynikom
w kategorii fonetycznej, jednak uzyskane
korelacje nie by³y istotne statystycznie na
przyjêtym poziomie (r=0,29 przy p<0,05).
Jeli chodzi o za³o¿enie, ¿e wzrastaæ
powinien stosunek rozmiaru subkategorii
syntonicznych zgodnych z kategori¹ naczeln¹ do ich liczby (tzn. subkategorii semantycznych we fluencji semantycznej, i
fonetycznych we fluencji fonetycznej), to nie
uzyskano jego ca³kowitego potwierdzenia.
W przypadku fluencji semantycznej ujawniono bowiem korelacjê o kierunku zgodnym
z za³o¿onym jednak nieistotn¹ statystycznie (r=0,16), ale w przypadku fluencji literowej kierunek korelacji okaza³ siê odwrotny
do za³o¿onego i istotny statystycznie (r=0,61
przy p<0,05).
W przypadku hipotezy mówi¹cej, ¿e stosunek omówiony powy¿ej powinien byæ
wiêkszy ni¿ stosunek rozmiaru subkategorii niezgodnych z kategori¹ naczeln¹ (dystonicznych) do ich liczby (tzn. subkategorii
semantycznych we fluencji fonetycznej, fonetycznych w semantycznej), nie uzyskano
jej potwierdzenia (korelacja na poziomie
r=0,18).
W przypadku za³o¿enia, ¿e im wiêkszy
bêdzie rozmiar subkategorii tym mniejsza
bêdzie liczba prze³¹czeñ, tak¿e nie uda³o siê
uzyskaæ jego potwierdzenia. Analiza statystyczna dowiod³a, ¿e wiêkszy zwi¹zek ze
wzrostem wyniku ogólnego w tecie ma
wzrost liczby prze³¹czeñ ni¿ wielkoci przytaczanych subkategorii (zarówno syntonicznych, jak i dystonicznych). Dla fluencji semantycznej korelacja ta by³a statystycznie istotna (r=0,69 przy p<0,05), natomiast dla fluencji fonetycznej s³abiej wyra¿ona (r=0,48 przy p=0,05) (tabela III).
Ponadto uzyskano istotne statystycznie
wyniki wskazuj¹ce na zwi¹zek pomiêdzy
umiejêtnoci¹ tworzenia obydwu rodzajów
subkategorii. Im lepiej dzieci radzi³y sobie z
subkategoriami semantycznymi, tym wy¿sze
uzyskiwa³y wyniki w subkategoriach fonetycznych, w obu rodzajach fluencji (r=0,78
przy p<0,05). Co ciekawe, im wiêcej wygenerowaæ potrafi³y dzieci w subkategoriach
fonetycznych, tym by³y one wiêksze (r=0,68,
przy p<0,05).
Dyskusja
1. Uzyskane wyniki mo¿na interpretowaæ
jako jeden z dowodów potwierdzaj¹cych
tezê, ¿e najbardziej istotn¹ umiejêtnoci¹ w
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wykonywaniu testu Fluencji S³ownej jest
umiejêtnoæ prze³¹czania siê. Jest to wynik
nieca³kowicie zgodny z naszymi wstêpnymi
oczekiwaniami. Analizuj¹c wyniki uzyskane
przez innych autorów [15,19,22] zak³adalimy bowiem, ¿e teoretycznie istnieæ powinny dwie strategie rozwi¹zywania zadania,
prowadz¹ce do uzyskania wysokiego wyniku ogólnego. Po pierwsze, ¿e badany mo¿e
dysponowaæ odpowiednio bogatym magazynem semantycznym, a po drugie, ¿e posiadaæ on mo¿e zdolnoæ szybkiego prze³¹czania siê pomiêdzy ró¿nymi elementami
tego¿ magazynu. Innymi s³owy, do poprawnego wykonania zadania wystarczy³aby jedna z dwóch, poniek¹d rozdzielnych umiejêtnoci, albo dobrze rozwiniête zdolnoci
mnestyczne (rozumiane tutaj jako ³atwa dostêpnoæ danego rodzaju informacji magazynowanych w pamiêci) lub zdolnoci wykonawcze (rozumiane jako ³atwoæ szybkiego przeszukiwania wielu ró¿nych rodzajów
informacji i prze³¹czania siê na inny typ danych).
W dotychczasowych badaniach zaobserwowano sposób w jaki badani radz¹ sobie z zadaniem i zauwa¿ono, ¿e wymieniaj¹ oni szeregi wyrazów nale¿¹cych do wspólnych wi¹zek, kategorii wê¿szych w stosunku do naczelnej, a ponadto po wyczerpaniu
elementów danej wi¹zki nastêpuje prze³¹czenie na inny rodzaj wi¹zki. W przypadku fluencji literowej wspomniane wi¹zki,
czy te¿ zbitki wyrazów wynika³y zwykle z
pokrewieñstwa fonetycznego (s³owa zaczynaj¹ce siê od tej samej sylaby, np.: samochód, samochwa³a wymieniane s¹ jednym
ci¹giem), a w przypadku fluencji semantycznej z pokrewieñstwa znaczeniowego (np.
zwierzêta nale¿¹ce do grupy zwierz¹t gospodarskich, egzotycznych itp.) [11,17,22].
2. Analizuj¹c wyniki uzyskane w obecnej pracy autorzy zauwa¿yli, ¿e w obu rodzajach fluencji wraz z wiekiem oraz sprawnoci¹ wykonania, wzrasta³a liczba subkategorii semantycznych i by³a u wszystkich
dzieci wiêksza ni¿ liczba subkategorii fonetycznych. W przypadkach kiedy wynik ogólny we fluencji literowej by³ wysoki, przyczynia³a siê do tego wzrastaj¹ca liczba subkategorii semantycznych, podczas gdy subkategorie fonetyczne pozostawa³y w niewielkiej liczbie i wielkoci. Byæ mo¿e zatem jest
to efekt stanowi¹cy jedn¹ z g³ównych ró¿nic w wykonaniu testu przez dzieci i doros³ych. Inni autorzy zauwa¿aj¹ bowiem doæ
konsekwentnie, ¿e w przypadku fluencji fonetycznej najczêciej pojawiaj¹cym siê typem subkategorii s¹ subkategorie fonetyczne a w przypadku kategorii semantycznej
odpowiednio semantyczne. Sprawnoæ stosowania ka¿dej z tych strategii (subkategorie fonetyczne vs. semantyczne), podobnie
jak poziom wykonania zale¿nie od rodzaju

badanej fluencji korelowa³y ze specyficzn¹
lokalizacj¹ uszkodzeñ. Innymi s³owy, pacjenci z czo³owymi uszkodzeniami lewostronnymi okazali siê mniej sprawni w tworzeniu
subkategorii fonetycznych a pacjenci z
uszkodzeniami skroniowymi semantycznych
[1,7,9].
3. W badaniu okaza³o siê, ¿e wraz ze
wzrostem wyniku ogólnego, a wiêc ze wzrostem sprawnoci wykonania testu Fluencji
S³ownej, ronie wyranie raczej iloæ przytoczonych subkategorii ni¿ ich wielkoæ.
Zatem b³êdne by³y nasze przypuszczenia,
jakoby wzrost ³atwoci przytoczenia wielu
podobnych elementów (swego rodzaju
ustrukturalizowanie magazynu semantycznego) powodowa³, ¿e poszukiwanie innych
danych (prze³¹czanie siê) stanie siê mniej
istotne dla poprawnoci wykonania. Poziom
wykonania w tym tecie u dzieci wydaje siê
zale¿eæ g³ównie od zdolnoci do szybkiego
prze³¹czania siê pomiêdzy ró¿nymi elementami przechowywanymi w magazynie semantycznym, z zachowaniem jedynie ogólnego planu (tzn. planu wymieniania zwierz¹t, nie za planu wymieniania ptaków,
ssaków, ryb, owadów itd.).
4. Jako taki, test Fluencji S³ownej u dzieci okazuje siê byæ typowym testem funkcji
wykonawczych, stosunkowo ma³o zale¿nym
od sprawnoci funkcji pamiêciowych. Zgodny z tak¹ interpretacj¹ pozostaje fakt wyraniejszego wzrostu wyników fluencji literowej ni¿ semantycznej wraz z wiekiem, jako
¿e sprawnoæ wykonywania tego typu zadania od dawna wi¹zano ze sprawnoci¹
funkcji wykonawczych, mniej za pamiêciowych. Dotychczas testowano w analizie liczby i rozmiaru poszczególnych rodzajów subkategorii oraz ich stosunku do wyników ogólnych i do liczby prze³¹czeñ, szereg hipotez.
Wed³ug Troyer'a, liczba zastosowanych subkategorii wzrasta z wiekiem, podczas gdy
ich rozmiar pozostaje na podobnym poziomie. Liczba przytoczonych subkategorii
bywa uznawana za wynik wiadcz¹cy o
sprawnoci plastycznoci poznawczej, a ich
rozmiar za miarê sprawnoci przeszukiwania magazynu pamiêciowego [22]. Z kolei
Mayr przewiduje wzrost obu wyników wraz
z wiekiem i rosn¹c¹ sprawnoci¹ funkcji wykonawczych [15]. Je¿eli jednak stosowano
nieco inne zasady analizy, uzyskiwano nastêpuj¹ce wyniki: stosunek liczby subkategorii do wyniku ogólnego wzrasta³ z wiekiem
(w grupie dzieci 7-16 letnich), podczas gdy
stosunek wielkoci subkategorii do wyniku
ogólnego spada³ do wieku oko³o 12 lat a
nastêpnie utrzymywa³ siê na podobnym poziomie [11,19]. W niniejszym badaniu uzyskano wyniki poniek¹d zbie¿ne: wraz z wiekiem i rosn¹c¹ sprawnoci¹ wykonania ros³a tak¿e liczba przytoczonych przez dzieci
subkategorii, nie uzyskano jednak efektu
zmniejszenia siê stosunku ich wielkoci do
wyniku ogólnego.
Pomimo braku potwierdzenia czêci hipotez, autorzy tej pracy proponuj¹ aby przy
interpretacji wyników uzyskiwanych przez
dzieci nie pozostawaæ jedynie przy wyniku
ogólnym i rodzaju b³êdów, lecz mimo wszystko analizowaæ sposób wykonania zadania.
Wydaje siê, ¿e taka analiza dostarczyæ mo¿e
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informacji na temat sprawnoci poszczególnych funkcji u danego dziecka. Nie mo¿na
tak¿e ignorowaæ faktu, ¿e pomimo uzyskanych zale¿noci statystycznych zdarzaj¹ siê
wyniki niezgodne z ogóln¹ tendencj¹, które
mog³yby zostaæ ³atwo przeoczone, jeli
wzi¹æ pod uwagê jedynie ogólny wynik ilociowy. Na przyk³ad na wynik ogólny równy
20 elementów sk³adaæ siê mog¹ s³owa podane losowo, niezwi¹zane ze sob¹ ¿adn¹
wê¿sz¹ ni¿ najbardziej ogóln¹ kategori¹ (a
zatem zwierzêta ogólnie, nie wymieniane
wed³ug specyficznego klucza). Ten sam
wynik ilociowy uzyskaæ mo¿na tak¿e podaj¹c szeregi ustrukturalizowanych danych
(najpierw ssaki, w tym kolejno zwierzêta
domowe, gospodarskie, egzotyczne, nastêpnie ptaki, w tym ptaki lokalne, drapie¿ne, egzotyczne itd.). Ale pomimo uzyskania
takiego samego wyniku ilociowego dzieci
takie pracuj¹ w wyranie odmienny sposób,
co nale¿a³oby uwzglêdniæ w jego interpretacji.
Za³o¿enie takie pozostaje w zgodzie z
wnioskami innych autorów, pisz¹cych, i¿ interpretacja jakociowa polegaj¹ca na analizie rodzaju oraz iloci zastosowanych przez
badanego subkategorii i ³atwoci prze³¹czania miêdzy nimi, wydaje siê bardziej adekwatnie oddawaæ zwi¹zki pomiêdzy wynikami testu a lokalizacj¹ uszkodzeñ tkanki mózgowej ni¿ wyniki ilociowe. Metoda ta tak¿e poddana zosta³a krytyce, kiedy Mayr [15]
postulowa³ potrzebê wiêkszej dok³adnoci
pomiaru strategii prze³¹czania i tworzenia
subkategorii przez badanego, szczególnie
jeli chodzi o parametry czasowe. Wed³ug
niego faktyczn¹ miar¹ os³abienia zdolnoci
do prze³¹czania by³oby wyd³u¿enie czasu
potrzebnego na przejcie do kolejnej subkategorii, przy zachowanym krótkim czasie
przywo³ywania elementów nale¿¹cych do
ju¿ wywo³anej kategorii. Dla zdefiniowania,
jak krótki czas jest rzeczywicie krótki, niezbêdne by³oby oczywicie dysponowanie
odpowiednimi normami. Id¹c tym tokiem rozumowania kwestionuje on wnioskowanie o
zaburzeniach mechanizmu prze³¹czania na
podstawie samej tylko liczby prze³¹czeñ.
Liczba ta zale¿y bowiem nie tylko od trudnoci w przejciu do kolejnych subkategorii
(co powoduje wyd³u¿enie czasu), ale równie¿ od efektywnoci wyszukiwania ich przyk³adów. Innymi s³owy, je¿eli próby przywo³ania przyk³adów aktualnie obranej subkategorii s¹ nieskuteczne, to pacjent przejdzie
do nastêpnej subkategorii, i tak dalej, uzyskuj¹c du¿¹ liczbê prze³¹czeñ. Niska liczba
prze³¹czeñ nie musi tym samym wskazywaæ
na upoledzenie funkcjonowania p³atów czo³owych, poniewa¿ osoba z ³atwoci¹ przywo³uj¹ca bardzo wiele przyk³adów poszczególnych subkategorii powiêci w rezultacie
wiêcej czasu na ka¿d¹ z nich, uzyskuj¹c
wysoki wynik bez potrzeby czêstego prze³¹czania. Taki wynik mo¿na zinterpretowaæ
jako miarê efektywnoci funkcjonowania p³atów czo³owych, podczas gdy wydaje siê on
w równym stopniu zale¿eæ od poziomu funkcjonowania p³atów skroniowych.
Pomimo oczywistej, zdawa³oby siê
s³usznoci powy¿szej argumentacji, analiza rozmiaru subkategorii oraz liczby prze³¹czeñ, w coraz liczniejszych badaniach interpretowana jest jako informacja o specy768

ficznych zjawiskach poznawczych, tzn. o integralnoci magazynu leksykalno-semantycznego oraz sprawnoci prze³¹czenia z wyczerpanej subkategorii na now¹ [14]. Obni¿enie iloci prze³¹czeñ wydaje siê w istocie
korelowaæ z patologi¹ czo³ow¹ oraz podkorow¹, podczas gdy uszczuplenie rozmiaru
poszczególnych subkategorii odzwierciedla
upoledzenie funkcji p³atów skroniowych [6].
Zastosowanie strategii prze³¹czania i
tworzenia subkategorii w tecie Fluencji
S³ownej przeanalizowano m.in. u dzieci w
wieku 8-11 lat. U wszystkich dzieci stwierdzono wy¿szy poziom fluencji w kategorii
semantycznej ni¿ literowej oraz wzrost liczby prze³¹czeñ wraz z wiekiem, przy podobnych rozmiarach subkategorii. Dziêki sugerowanemu przez krytyków pomiarowi odstêpów czasu pomiêdzy poszczególnymi s³owami, wykazano istotnie krótsze przerwy pomiêdzy wyrazami nale¿¹cymi do tej samej
subkategorii w porównaniu z wyrazami wypowiadanymi po prze³¹czeniu na now¹.
Wed³ug tych autorów, wzrost liczby subkategorii i zwi¹zana z nim poprawa wyniku ilociowego w tecie u starszych dzieci, wynikaæ mo¿e z rozwoju plastycznoci poznawczej stanowi¹cej odzwierciedlenie funkcji p³atów czo³owych. Tym samym test Fluencji
S³ownej stanowiæ mo¿e u¿yteczne narzêdzie
oceny funkcji wykonawczych u dzieci z nabytymi lub rozwojowymi zaburzeniami neurologicznymi [11].
Nieco zaskakuj¹cy dla autorów tej pracy
jest fakt uzyskania w grupie klinicznej zale¿noci odpowiadaj¹cych kierunkiem korelacjom wyników u osób zdrowych, czyli wzrost
wyników z wiekiem i korelacja (aczkolwiek
s³aba) z p³ci¹. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e lepiej radzi³y sobie z zadaniami testu dzieci
cierpi¹ce na bóle g³owy ni¿ dzieci choruj¹ce
na padaczkê, jednak nie poziomie istotnoci statystycznej. St¹d te¿ o mo¿liwociach
zastosowania testu w diagnozie ró¿nicowej
wnioskowaæ nale¿y ostro¿nie, szczególnie
bior¹c pod uwagê fakt i¿ w przegl¹dzie pimiennictwa nie znaleziono danych dotycz¹cych poziomu wykonania testu Fluencji S³ownej u dzieci z padaczk¹. Zapewne z uwagi
na spodziewane lokalizacyjne w³aciwoci
testu (wynikaj¹ce z ró¿nic w wynikach uzyskanych przez osoby z uszkodzeniami czo³owymi i skroniowymi), w krêgu zainteresowañ badaczy tematu pozostawali jedynie doroli pacjenci z padaczk¹, w tym g³ównie z
padaczkê skroniow¹ [21].
Dla uzyskania jasnych zale¿noci niezbêdne jest opracowanie norm dla populacji
dzieci zdrowych (a tak¿e doros³ych) oraz
analiza wyników w wiêkszych grupach klinicznych, co przekroczy³o ramy niniejszego
opracowania.
Wnioski
Test Fluencji S³ownej racjonalnie interpretowany, szczególnie z uwzglêdnieniem
analizy jakociowej, stanowi jedno z u¿ytecznych narzêdzi przesiewowych w diagnozie
u dzieci dla wykrywania os³abienia rozwoju
specyficznych funkcji poznawczych. Niezbêdne jest zatem opracowanie wiarygodnych
norm dla populacji dzieci w Polsce, umo¿liwiaj¹cych zastosowanie tego testu na szersz¹ skalê, jako jednej z metod wczesnego
wykrywania nieprawid³owoci rozwojowych.
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