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STRESZCZENIE 
Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, czyli dyslek-
sja, jest jednostką chorobową z szerszej kategorii – zaburzeń 
uczenia się. Patofizjologia zaburzenia nie jest do końca poznana. 
Teorie próbujące wyjaśnić patomechanizm dysleksji wskazują 
na deficyty: fonologiczny, kanału wielkokomórkowego, funk-
cji móżdżkowych oraz deficyt uwagi. Badania słuchowych 
potencjałów wywołanych związanych z wydarzeniem poznaw-
czym wykazały zaburzenia przetwarzania informacji akustycz-
nej związanej z percepcją mowy, a tym samym wskazują na 
teorię deficytu fonologicznego. Korowe wzrokowe potencjały 
wywołane odwracalnym, szybko zmieniającym się wzorcem 
wykazują zmniejszenie amplitud i wydłużenie latencji poszcze-
gólnych załamków, co potwierdza teorię deficytu kanału wiel-
kokomórkowego. Badania EEG wykazały zaburzenia czynności 
bioelektrycznej mózgu u dzieci z trudnościami w nauce czytania 
i pisania, jednak nie udało określić się cech zapisu elektroen-
cefalograficznego specyficznych dla dysleksji. Mimo licznych 
badań patomechanizmy zaburzenia są bardzo złożone i nadal nie 
do końca poznane, co uzasadnia kontynuowanie badań neurofi-
zjologicznych u dzieci z dysleksją.
Słowa kluczowe: dysleksja, słuchowe potencjały wywołane, 
wzrokowe potencjały wywołane, elektroencefalografia, fala 
P300, potencjały związane z wydarzeniem poznawczym

ABSTRACT
Dyslexia, or developmental reading and writing disorder, is 
within the broader category of learning disorders. Its patho-
physiology is not completely understood. Theories attempting 
to explain the pathomechanism of dyslexia show phonological, 
magnocellular, cerebellar functions and attention deficits. The 
studies of auditory cognitive event-relative evoked potentials 
associated with the event showed disturbances of cognitive 
processing of the audio information related to speech per-
ception, and thereby indicate the phonological deficit theory. 
Cortical visual potentials evoked by a reversible, rapidly chang-
ing pattern show a decrease in the amplitudes and prolonged 
latency of individual waves, which confirms the theory of the 
magnocellular deficit. EEG showed the bioelectrical brain distur-
bances in children with difficulties in learning to read and write, 
but could not determine the electroencephalographic features 
specific to dyslexia. Despite numerous studies, pathomecha-
nisms disorders are very complex and still not fully understood, 
which justifies the continuation of neurophysiological studies in 
children with dyslexia.
Keywords: dyslexia, auditory evoked potentials, visual evoked 
potentials, electroencephalography, wave P300, cognitive 
event relative evoked potentials

WSTĘP
Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, czyli 
dysleksja, jest jednostką chorobową z szerszej kategorii – 
zaburzeń uczenia się. Jest schorzeniem niewspółmiernym  
do poziomu inteligencji dziecka, jego motywacji do nauki 
czy warunków społeczno-ekonomicznych. W dostępnej 
literaturze istnieje wiele prac poświęconych elekrofizjo-
logicznej diagnostyce dysleksji, w których wskazuje się 
na możliwości poszerzenia wiedzy  na temat etiologii czy 
patomechanizmu choroby. U dyslektyków nie są upośle-
dzone zdolności rozwiązywania problemów, rozumowania, 
krytycznego myślenia lub tworzenia pojęć. Specyficzne 
trudności w nauce czytania i pisania diagnozuje się testami 
psychologiczno-pedagogicznymi, np. Test Opanowa-
nia Umiejętności Czytania Woodcocka (ang. Woodcock 
Reading Mastery Test) wykorzystywany w ocenie zarówno 
dzieci, jak  i dorosłych. Rozpowszechnienie schorzenia sza-
cuje się na od 5% do nawet 17,5% (w zależności od sposobu 
diagnozowania i przyjętej definicji) [1, 2, 3]. Mimo takiego 

rozpowszechnienia patofizjologia dysleksji pozostaje nie do 
końca poznana. Badania genetyczne, neuroobrazowe (przy 
wykorzystaniu nowoczesnych metod fMRI i PET), beha-
wioralne i psychologiczne nie dają jednoznacznego obrazu 
oraz spójnej teorii wskazującej podłoże dysleksji. Koncep-
cje dysleksji rozwojowej wskazują na konstytucjonalne 
podłoże uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem 
układu nerwowego. Z jednej strony podkreśla się upośledze-
nie funkcji słuchowo-językowej i zaburzenia procesu prze-
twarzania informacji słuchowych, z drugiej zaś wskazuje się 
na związki przyczynowe pomiędzy wrażliwością wzrokową 
na ruch  a czytaniem. Teorie próbujące wyjaśnić patomecha-
nizm dysleksji wskazują na deficyty: fonologiczne, kanału 
wielkokomórkowego, funkcji móżdżkowych oraz deficyt 
uwagi [4]. Ostatnie dwadzieścia lat zaowocowało szeregiem 
prac badawczych z zastosowaniem technik neurofizjolo-
gicznych, które mogą być pomocne w zrozumieniu neurolo-
gicznego podłoża dysleksji, ponieważ rejestrują aktywność 
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układu nerwowego in vivo oraz dostarczają szeregu infor-
macji psychofizjologicznych o procesach percepcyjnych. 
W niniejszej pracy przedstawiono przegląd badań dotyczą-
cych prób elektrofizjologicznego rozpoznania specyficz-
nych zaburzeń w nauce czytania i pisania, co wydaje się 
mieć istotne znaczenie  w uporządkowaniu wiedzy na temat 
patomechanizmu powstawania dysleksji.

HIPOTEZY PODŁOŻA DYSLEKSJI

TEORIA DEFICYTU KANAŁU WIELKOKOMÓRKOWEGO
Koncepcja deficytu wielkokomórkowego dotyczy 

zaburzeń w przetwarzaniu szybko zmieniających się infor-
macji. Na każdym piętrze układu wzrokowego można 
wyróżnić dwa systemy komórek – mniejsze i większe, 
które pełnią różne role w przetwarzaniu bodźców wzroko-
wych. Podsystemy te zostały nazwane wielko- i drobnoko-
mórkowymi. Specyficzna budowa warunkuje inny sposób 
działania i dopełniające się funkcjonowanie obu systemów. 
Komórki drobne dominują w przedniej części siatkówki, 
odpowiedzialne są za rozpoznawanie drobnych kształtów 
i kolorów, są jednak mało wrażliwe na jasność bodźców. 
Drobne komórki działają wolno, nie radząc sobie z szybko 
zmieniającymi się lub nagle pojawiającymi się sygnałami 
wzrokowymi. Sytuację odwrotną mamy w komórkach 
kanału wielkokomórkowego, które nie rozpoznają kolo-
rów, lecz są bardzo wrażliwe na kontrast. Znajdują się 
w bocznych częściach siatkówki i reagują bardzo szybko 
na zmiany w jasności bodźca. Nie do końca jednak została 
wyjaśniona rola układu wielkokomórkowego w procesie 
czytania, ponieważ komórki drobne odpowiedzialne są 
za analizę wysokokontrastowego obrazu, jakim są ciągi 
liter. Wzrok fiksuje się na czytanym tekście na około 250 
ms, co daje możliwość aktywacji kanału drobnokomórko-
wego, po tym czasie ślady obrazu powinny zostać zatarte, 
aby można było przejść do kolejnego tekstu. Przypuszcza 
się, że podczas skokowego przejścia oka na kolejną część 
tekstu rolę zaczyna odgrywać kanał wielkokomórkowy, 
który przyspiesza wygaszanie tekstu. Stwierdzono, iż 
oba kanały działają na siebie w sposób hamujący. Bada-
nia wskazują, że podłożem dysleksji może być zaburzenie 
kanału wielkokomórkowego. Przyczyną obserwowanych 
zaburzeń mogą być anatomiczne anomalie w części ciała 
kolankowatego bocznego, gdzie znajdują się komórki 
wielkie [5, 6, 7].

TEORIA DEFICYTU FONOLOGICZNEGO
Koncepcja deficytu fonologicznego polega na specy-

ficznych zaburzeniach językowych odnoszących się do 
trudności w różnicowaniu dźwięków mowy, czyli zabu-
rzeniach słuchu fonemowego, a także na problemach 
z analizą, syntezą, eliminowaniem czy przestawianiem 
cząstek fonologicznych, jako kodowania dźwięków mowy 
na znaki graficzne. Według tej teorii podstawowym defi-
cytem dyslektyków jest brak możliwości wytworzenia 
prawidłowego związku pomiędzy literami a dźwiękami, 
które je reprezentują. Badania funkcjonalnego rezonansu 
magnetycznego wykazują, że u dyslektyków następuje 
nieprawidłowa aktywacja mózgu w czasie procesów 

fonologicznych, ale także brak reakcji na dyskryminację 
wzrokową w odpowiedzi na szybki bodziec dźwiękowy. 
Teoria zakłada, że problemy wynikają z niedoboru w słu-
chowym identyfikowaniu i przetwarzaniu fonemów, czyli 
najmniejszych cząstek dystynktywnych systemu języ-
kowego, i uznawana jest za deficyty w drugorzędowym 
procesie funkcji poznawczych. Na proces czytania skła-
dają się proces dekodowania tekstu a następnie rozumie-
nie. U dyslektyków upośledzone są funkcje fonologiczne, 
czyli zdolność fragmentowanego dekodowania tekstu. 
Deficyt fonologiczny jest autonomiczny, niezależny od 
innych zdolności. Zachowane są inne funkcje wyższego 
rzędu, takie jak ogólna inteligencja, syntaktyka czy ana-
liza i wnioskowanie. W tej teorii deficyty w obrębie funk-
cji językowych niższego rzędu blokują dostęp do funkcji 
rzędu wyższego, a co za tym idzie osoba z dysleksją nie 
potrafi wykorzystać swoich umiejętności językowych do 
zrozumienia, zdekodowania słowa [8, 9, 10].

TEORIA DEFICYTU FUNKCJI MÓŻDŻKOWYCH
Koncepcja deficytu funkcji móżdżkowych dotyczy 

głównie zaburzeń związanych z automatyzmem czynno-
ści ruchowych, a także koordynacją wzrokowo-ruchową. 
Teoria wyjaśnia problemy w pisaniu dyslektyków przez 
deficyt w kontroli napięcia mięśniowego i problemów 
z nabywaniem automatycznych czynności takich jak pisa-
nie, czytanie czy liczenie. Przyczyną nieprawidłowego 
funkcjonowania móżdżku u dyslektyków są zmiany w jego 
budowie anatomicznej – powiększone komórki móżdż-
kowe w dolnym jądrze oliwki, a także zmniejszenie pra-
wych płatów móżdżku i pomniejszenie całej objętości [11]. 

TEORIA DEFICYTU UWAGI
Deficyt uwagi odpowiada za zaburzenia uwagi prze-

strzennej. Prawdopodobnie nieprawidłowości występują 
w płatach ciemieniowych. U dyslektyków nie występuje 
tak zwany efekt pomijania stronnego. Zaobserwowano, iż 
osoby z dysleksją częstą pomijają, nie zauważają obiektów 
znajdujących się z ich lewej strony. Deficyt uwagi odpo-
wiada za zaburzenia w przenoszeniu uwagi przestrzennej, 
a szczególnie na utrzymaniu jej w określonym miejscu 
[12].

Najistotniejsze hipotezy powstawania dysleksji przed-
stawiono na rycinie 1.

Ryc. 1. Hipotezy podłoża dysleksji Hypotheses of the basis of 
dyslexia
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POTENCJAŁY WYWOŁANE (EP)
Słuchowe potencjały wywołane niosą informacje o pro-

cesach percepcji i przetwarzania słuchowego. Wyróżniamy 
dwa rodzaje słuchowych potencjałów: egzogenne – ABR 
i endogenne – fale MMN i fala P300. Wykazano, że u dys-
lektyków nie występują zaburzenia słuchu. W związku 
z tym badania słuchowych potencjałów wywołanych 
z pnia mózgu (ABR) u dzieci z dysleksją są prawidłowe. 
Znaczące dla etiologii i patomechanizmu choroby wydają 
się być słuchowe potencjały wywołane związane z wyda-
rzeniem poznawczym (Audio ERP).

SŁUCHOWE POTENCJAŁY WYWOŁANE
W hipotezach dotyczących etiologii dysleksji zwraca 

się szczególną uwagę na przetwarzanie słuchowe. Liczne 
badania donoszą o deficytach funkcji słuchowych dyslek-
tyków. W związku z powyższym zastosowano szereg słu-
chowych badań elektrofizjologicznych u osób z dysleksją, 
aby lepiej poznać i zrozumieć istotę zaburzenia. 

Badano nie tylko poziom rozumienia mowy, ale zwró-
cono uwagę również na inne aspekty przetwarzania słu-
chowego. Prowadzono badania w zakresie dyskryminacji 
bodźca oraz czasu jego trwania, wykorzystując modulację 
częstotliwości a także manipulację tonu. 

W swoich badaniach Baldeweg i wsp. wskazuja na róż-
nice pomiędzy grupą osób z dysleksją i zdrowych podczas 
podawania bodźców o różnym czasie trwania. Wykorzy-
stali bodźce 160, 120, 80, 40 ms w odniesieniu do bodźca 
standardowego 200 ms, na poziomie częstotliwości 1000 
Hz. Osoby bez rozpoznania specyficznych trudności 
w nauce czytania i pisania wykazały się znacząco wyż-
szym odsetkiem poprawnych odpowiedzi w porównaniu 
z grupą dyslektyków [13]. Później podobne badania prze-
prowadzili Kujala i wsp. Użyli bodźców standardowych 50 
i 100 ms, do bodźców celowanych 33 i 65 ms, uzyskując 
podobne rezultaty i wysnuwając podobne wnioski [14]. 

Deficyty w dysleksji charakteryzują się zaburzeniami 
w postrzeganiu i wydobywaniu częstotliwości formantów 
w mowie i piśmie, np. często mylone są spółgłoski war-
gowe „p” i „b”. Daje to podstawę do wykonania badań 
ERP z wykorzystaniem dyskryminacji częstotliwości [15].

Baldeweg i wsp. w swoich badaniach na grupie doro-
słych dyslektyków wykorzystali bodźce o częstotliwo-
ściach 1015, 1030, 1060 i 1090 Hz w odniesieniu do 
standardowego bodźca 1000 Hz. Częstotliwości te odpo-
wiadają dźwiękom mowy. Stwierdzono znaczące korelacje 
pomiędzy latencją zarówno w testach słownych, jak i bez 
słów. Ponadto odpowiedź N1 była prawidłowa we wszyst-
kich typach badania, co daje jasny obraz dobrze funkcjo-
nującego detektora słuchu [13]. Podobne wyniki uzyskali 
Kujala i wsp., zastosowali jednak inne bodźce. Wykorzy-
stali różnicę 90 Hz pomiędzy bodźcami celowanymi i tła, 
używając częstości pojawiania się bodźca 50%, w odróż-
nieniu od standardu 80:20% [14].

Jeżeli chodzi o badania u dzieci Maurer i wsp. przepro-
wadzili testy na przedszkolakach z grupy ryzyka dysleksji. 
Wykorzystali różnice 30 i 60 Hz oraz odnotowali znaczące 
korelacje pomiędzy grupą ryzyka dysleksji a kontrolną. 
Wykazano obniżenie amplitudy z wydłużeniem latencji, 
szczególnie w obrębie lewej półkuli u dzieci zagrożonych 

genetycznie dysleksją [16]. Jednak kilka lat później Shan-
karayan i wsp. stosując różnice częstotliwości 100 i 50 Hz 
nie odnotowali znaczących różnic pomiędzy dyslektykami 
a grupą kontrolną [17].

AUDIO-ERP – słuchowe potencjały wywołane związane z wydarzeniem 
poznawczym

Maciejewska [4] przeprowadziła badanie fali MMN 
i P300 w grupie 5 par rodzeństwa w wieku 7–18 lat wyse-
lekcjonowaną z grupy 66 dzieci z potwierdzoną w poradni 
pedagogiczno-psychologicznej dysleksją. Do badania fali 
P300 użyto bodźców celowanych 2000 Hz i bodźców 
tła 1000 Hz. U dzieci dyslektycznych odnotowano istot-
nie statystyczne wydłużenie latencji odpowiedzi P300 do 
390,86 ± 60,04 ms przy stymulacji ucha lewego, natomiast 
przy fali MMN do 287,60 ± 50,13 ms po stymulacji ucha 
prawego. Autorka wyciągnęła dwa wnioski, w których 
stwierdziła, że nieprawidłowości w zapisie potencjałów 
sugerują występowanie u dzieci dyslektycznych zaburzeń 
przetwarzania słuchowego oraz że różnorodny stopień 
zaburzeń zapisu może świadczyć o różnym poziomie nasi-
lenia zaburzeń dyslektycznych [18]. 

WZROKOWE POTENCJAŁY WYWOŁANE

VEP – Korowe potencjały wywołane odwracalnym wzorcem
W badaniach korowych wzrokowych potencjałów 

wywołanych Kuba i wsp. odnotowali znaczące wydłu-
żenie latencji fali N160 (236 ms) u dzieci 10-letnich 
z dysleksją. Natomiast u tych samych dzieci w wieku 
14 lat latencja odpowiedzi N160 powróciła do normy, 
osiągając 162 ms. Latencja fali P100 cały czas pozo-
stawała w normie. W grupie kontrolnej nie zauwa-
żono podobnej zależności. Jednak podobne zmiany 
latencji zauważono również w innych chorobach, 
przez co uznano, że badanie VEP nie jest specyficzne  
w specyficznych trudnościach w nauce czytania i pisania 
[19].

Badania nad możliwościami rozróżniania kontra-
stu przez dyslektyków przyniosły wiele sprzeczności. 
W testach prowadzonych przez Livingstone i wsp. odno-
towano zmniejszone amplitudy i wydłużone latencje 
odpowiedzi P100 w odprowadzeniach potylicznych przy 
stymulacji błyskami świetlnymi. Stosowano badania 
niskim kontrastem, jednak w grupie badanej obok dyslek-
sji niektóre z dzieci wykazywały cechy nadpobudliwości 
ruchowej w zapisie [20]. Farrag i wsp. opisali skrócone 
odpowiedzi P100 u dyslektyków w badaniu bodźcami 
wysoko kontrastowymi (biało-czarna szachownica) [21]. 

VISUAL-ERP – wzrokowe potencjały wywołane związane z wydarzeniem 
poznawczym

Zgorzalewicz B. i wsp. opisują badania fali P300 z wyko-
rzystaniem 3 rodzajów bodźców wzrokowych: znaków 
graficznych, wyrazów i liter z alfabetu w grupie dzieci  
z dysleksją. U każdego dziecka wykonano trzy testy z dys-
kryminacją bodźców celowanych. Wykazano obniżenie 
amplitudy odpowiedzi P300 z jednoczesnym wydłużeniem 
jej latencji. Badaczka sugeruje, iż wydłużenie czasu reak-
cji wiąże się ze zwolnieniem przetwarzania wzrokowego 
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u dzieci dyslektycznych. Wskazuje również na przypusz-
czalny patomechanizm choroby związany z zaburzeniami 
pamięci wzrokowej i spostrzegania [22].

ELEKTROENCEFALOGRAFIA
Badanie elektroencefalograficzne (EEG) pozwala na 

określenie obszarów pracy mózgu dziecka zaangażowa-
nych w procesy czytania i pisania. Umożliwia również 
określenie symetryczności pracy obu półkul mózgowych. 
Badania Simos i wsp. [23] udowodniły, iż w początkowej 
fazie czytania u dzieci dyslektycznych aktywność mózgu 
pod postacią fal beta rejestrowana z elektrod czołowych 
była znacznie niższa w porównaniu z odprowadzeniami 
skroniowymi. U dzieci z grupy kontrolnej w początkowej 
fazie czytania uaktywniały się jednakowo okolice czo-
łowe i skroniowe. Sugeruje to, iż u dzieci dyslektycznych 
dochodzi do zmniejszenia aktywności fal mózgowych 
w zaangażowanych w proces czytania strukturach [23]. 

Fińskie badania prowadzone wśród dzieci urodzonych 
w grupie ryzyka dysleksji wykazały, że już u niemowląt, 
podczas próby stymulacji słuchowej w trakcie badania 
EEG, w obszarze płatów skroniowych mózgu odnotowano 
niższą aktywność mózgową niskich fal beta, tzw. SMR. 
Zmiany w badaniu EEG utrzymywały się u tych dzieci 
nawet po osiągnięciu wieku szkolnego. Wykazano, iż dys-
leksja jest zaburzeniem wrodzonym, ze znacznym deficy-
tem w przewarzaniu słuchowym, który zauważyć można 
już u nowo narodzonych dzieci [24].

Rippon i Brunswick wykazali zwiększoną aktyw-
ność fal theta w odprowadzeniach skroniowych przed-
nich podczas wykonywania zadania słuchowego wśród 
dzieci dyslektycznych w odniesieniu do grupy kontrolnej 
dzieci zdrowych. Nie zaobserwowali takiej zależności 
podczas zadań wzrokowych. Wykazali także asymetrię 
półkulową w obrębie odprowadzeń ciemieniowo-potylicz-
nych ze wzmocnieniem fal beta w prawej części mózgu 
zarówno podczas zadań słuchowych, jak i wzrokowych 
[25]. Natomiast Klimesch i wsp. wykazali u dyslektyków 
niską aktywność mózgu w okolicach potylicznych po stro-
nie lewej podczas kodowania semantycznego słów [26]. 
Badania Marosi i wsp. przeprowadzano na dwóch gru-
pach dzieci: dyslektycznych i zdrowych, wykorzystywano 
dwa protokoły badań. U każdego dziecka rejestrowano 
spoczynkowy zapis EEG, a następnie podczas czytania. 
Zaobserwowano, iż dzieci z prawidłowym rozwojem 
umiejętności czytania wykazywały większą spójność 
w badaniach w spoczynku i podczas czytania w zakresie 
fal theta i beta niż dzieci z dysleksją, u których różnice 
były znacznie bardziej widoczne [27]. 

W badaniach amerykańskich Galin i wsp. wykonali 
zapis EEG w dwóch grupach dzieci: zdrowych i dyslek-
tycznych. Wykorzystano trzy stopnie trudności czytanego 
tekstu, oprócz tego czytanie odbywało się po cichu i na 
głos. Dzięki zastosowaniu różnych tekstów u każdego 
dziecka rozpatrzono 6 protokołów badań. Dziecko czytało 
tekst o danym poziomie trudności po cichu, a następnie ten 
sam tekst na głos. Na uwagę zasługuje fakt, iż w każdej 
z grup aktywność fal beta istotnie różniła się podczas 

czytania głośnego i cichego. Ponadto wykazano znaczne 
przesunięcie w odprowadzeniu centralnym Cz w stronę 
prawą w paśmie fal alfa u dzieci dyslektycznych [28]. 
Są to kolejne badania, które potwierdzają występowania 
znacznej asymetrii półkulowej u dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w nauce czytania i pisania. 

Lewandowska M. [29] przeprowadziła badania EEG 
w grupie 36 dyslektyków w wieku 12,4 roku ± 1,5 roku 
i 27 dzieci bez zaburzeń czytania w wieku 13 lat ± 2 lata. 
Badania prowadzono w dwóch blokach – z zamkniętymi 
oczami i z otwartymi oczami. Wszystkie dzieci przed przy-
stąpieniem do badania wykonały test czytania wyrazów 
sensownych i sztucznych („Łatysz”). Analiza wyników 
wykazała specyficzne zmiany wzorca bioelektrycznego 
mózgu u dzieci dyslektycznych. Odnotowano wzmo-
żoną aktywność fal wolnych i szybkich rejestrowanych 
z odprowadzeń skroniowych. Wyniki wykazały, że istnieje 
związek pomiędzy falami beta, theta i delta a procesem 
czytania. Autorka wyciągnęła wniosek, iż badania elektro-
encefalograficzne mogą być przydatne w poszerzeniu dia-
gnostyki zaburzeń języka, ale również mogą być pomocne 
w planowaniu i monitorowaniu terapii [29]. 

Rozpoczynając diagnostykę specyficznych trudności 
w nauce czytania i pisania należy wykluczyć rzadko wystę-
pujące schorzenia neurologiczne, które mają początek we 
wczesnym wieku szkolnym. Do takich zaburzeń zaliczyć 
można chorobę Wilsona, chorobę Unverrichta-Lundborga, 
chorobę Lafory czy ceroidolipofuscynozę młodzieńczą, 
a także leukodystrofię. EEG powinno się wykonywać jedy-
nie w przypadku wyraźnych wskazań, a nie jako rutynowe 
badanie, pamiętając przy tym, iż dzieci z dysleksją mogą 
wykazywać nadpobudliwość ruchową i znaczne zaburze-
nia uwagi. Ponadto nie zostały dotychczas określone cechy 
zapisu elektroencefalograficznego specyficzne dla dyslek-
sji [1, 28].

Zestawienie badań neuroelektrofizjologicznych w dys-
leksji przedstawiono w tabeli I.

PODSUMOWANIE
Badania neurofizjologiczne nie mają znaczenia diagnostycz-
nego, ale mogą być pomocnym narzędziem badawczym 
przy ustaleniu patofizjologii dysleksji. Testy neurofizjolo-
giczne u osób z dysleksją odnoszą się do trzech głównych 
teorii próbujących wyjaśnić patomechanizm tego zaburze-
nia: teorii deficytu wielkokomórkowego, hipotezy deficytu 
móżdżkowego i hipotezy deficytu fonologicznego. Zmien-
ność wzrokowych potencjałów wywołanych przy stymulacji 
szybko zmieniającymi się bodźcami potwierdza teorię defi-
cytu wielkokomórkowego. Badanie słuchowych potencja-
łów wywołanych związanych z wydarzeniem poznawczym 
(ERP) wskazuje na zaburzenia przetwarzania informacji 
akustycznej związanej z percepcją mowy. Mimo licznych 
badań patomechanizmy zaburzenia są bardzo złożone 
i nadal nie do końca poznane, co uzasadnia kontynuowanie 
badań neurofizjologicznych u dzieci ze specyficznymi trud-
nościami w nauce czytania i pisania.
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