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STRESZCZENIE
Dysleksja jest zaburzeniem rozwojowym o złożonej i wciąż nie-
dostatecznie poznanej etiologii. Badacze podkreślają, że wśród 
pierwotnych jej przyczyn szczególną rolę odgrywają czynniki 
genetyczne, pre- i perinatalne, jak również wady rozwojowe 
ośrodkowego układu nerwowego. Celem pracy jest przegląd 
najpopularniejszych koncepcji i wyników badań dotyczących 
etiopatogenezy dysleksji. Mechanizm powstawania zaburzeń 
wyjaśniany jest w ramach różnych hipotez nieprawidłowoś-
ciami funkcji móżdżku, zaburzeniami w obrębie płatów ciemie-
niowych, zaburzeniami struktur kontroli mowy, zakłóceniami 
układu wielkokomórkowego lub makro- i mikroskopowymi 
nieprawidłowościami struktury mózgu. Autorzy omawiają rów-
nież stosowane metody farmakoterapii oraz interwencje tera-
peutyczne wykorzystujące techniki komputerowe do stymulacji 
zaburzonych funkcji poznawczych leżących u podłoża dysleksji 
rozwojowej. Ogromne zainteresowanie tematem w ostatnich 
latach zaowocowało, obok badań dotyczących genezy i mecha-
nizmu powstawania zaburzenia, nowymi propozycjami oddzia-
ływań terapeutycznych. 
Słowa kluczowe: dysleksja rozwojowa, patogeneza, interwen-
cja terapeutyczna, dzieci

ABSTRACT 
Dyslexia is a complex, developmental disorder which aetiology 
remains not fully understood. Authors underline the major role 
of genetic factors among other primary causes, as well as pre- 
and perinatal factors and developmental abnormalities of cen-
tral nervous system. The aim of the study is to present the most 
popular concepts and research findings concerning etiopatho-
genesis of dyslexia. There are different hypotheses explaining 
the mechanism of the disorder such as – abnormalities of cer-
ebellar function, parietal lobes abnormalities, abnormalities of 
brain structures responsible for speech, magnocellular system 
deficits or macro-and microscopic brain lesions. The authors 
discuss the methods of pharmacotherapy and therapeutic 
interventions exploiting computer technology to stimulate the 
impaired cognitive functions underlying developmental dys-
lexia. The great interest in the subject – over the recent years- 
has resulted in studies dedicated to etiopathogenetic factors 
and mechanisms, as well as in new therapeutic approaches. 
Key words: developmental dyslexia, pathogenesis, therapeutic 
intervention, children

Zm�e��ające s�ę poglądy �a �ema� ge�e�y dysleksj� 
ro�wojowej skła��ają do �wróce��a uwag� �a współc�es�e 
propo�ycje odd��aływa� �erapeu�yc��ych u d��ec� � doro-
słych � ro�po��a��em �rud�ośc� w uc�e��u s�ę w aspekc�e 
l�c��ych ko�cepcj� do�yc�ących e��olog��. Z po�oru może 
s�ę wydawać, że skoro �aj�ows�e bada��a po�w�erd�ają 
��ac�ący ud��ał c�y���ków ge�e�yc��ych w ro�woju dys-
leksj� � w ok. 60% d��ed��c�e��e �ego �abur�e��a, �o żad�a 
� propo�owa�ych form �erap�� ��e może być wys�arc�ająco 
efek�yw�a. �r�eśw�adc�e��e �o może być jes�c�e doda�-
kowo w�mac��a�e ��ac��ym pos�ępem, jak� doko�ał s�ę w 
�ech��kach �euroobra�owa��a mó�gu, �a pomocą k�órych 
s�w�erd�o�o wys�ępowa��e określo�ych �m�a� w mó�gach 
osób � dysleksją ��p. w płac�e skro��owym, głów��e w 
pla�um �emporale, w okol�cy c�em�e��owo-po�yl�c��ej, w 
móżdżku ora� w drogach �erwowych – s�c�egól��e do�y-
c�y �o c�ała mod�elowa�ego�. 

Trud�ośc� w c�y�a��u � p�sa��u określo�e są obec��e 
w klasyf�kacj� ICD-10 �WHO� jako specyf�c��e �abu-
r�e��a ro�woju um�eję��ośc� s�kol�ych � w D�M-IV �wg 
Ameryka�sk�ego Towar�ys�wa �sych�a�ryc��ego [A�A] 
Amer�ca� �sych�a�r�c Assoc�a��o�� jako �abur�e��a uc�e-
��a s�ę. L��era�ura europejska podaje, że w populacj� d��ec� 
w w�eku s�kol�ym ro�pows�ech��e��e dysleksj� waha s�ę 
pom�ęd�y 10% a 15%, a w s�acu�kach św�a�owych �awe� 
od 3 do 20% [1]. 

Is���eje w�ele def���cj� dysleksj� ro�wojowej � k�lka 
głów�ych h�po�e� c�y ko�cepcj� do�yc�ących jej podłoża, 
jak • h�po�e�a def�cy�u fo�olog�c��ego �M.J.��owl��g� • 
dysfu�kcj� sys�emu w�elkokomórkowego �J.��e��� • h�po-
�e�a def�cy�u móżdżkowego �A.Fawce��� • def�cy�u uwag� 
�M.L.Lorusso�. Do �ajc�ęs�s�ych pr�yc�y� dysleksj� 
�ależą c�y���k� ge�e�yc��e, m�krous�kod�e��a pows�ałe w 
okres�e c�ąży, w okres�e okołoporodowym � w p�erws�ych 
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m�es�ącach życ�a, wady ro�wojowe układu �erwowego. 
�rowad�ą o�e do �abur�e� ję�ykowych � fu�kcj� percep-
cyj�o-mo�oryc��ych �spos�r�ega��a w�rokowego, słucho-
wego � mo�oryk�� ora� �ch w�ajem�ego współd��ała��a, a 
�akże do �abur�e� uwag�, pam�ęc� �w�rokowej, słuchowej, 
ruchowej� la�eral��acj� � orga���acj� pr�es�r�e��ej. Zabu-
r�e��a �e c�ęs�o ulegają pogłęb�e��u w �rakc�e ro�woju w 
wy��ku �a��edba� środow�skowych � dydak�yc��ych.

ETIOLOGIA – pIERWOTNE pRZYCZYNY DYSLEKSJI
Dysleksja jes� �abur�e��em ro�wojowym o �łożo�ej � ��e-
dos�a�ec���e po��a�ej pa�oge�e��e. E��olog�a dysleksj� 
ro�wojowej �o �god��e � pr�yję�ą def���cją �m�a�y ko�s�y-
�ucjo�al�e w OUN. Jego ��epraw�dłowe fu�kcjo�owa��e 
doprowad�a do dysharmo��� ro�wojowych, będących � kole� 
be�pośred��ą pr�yc�y�ą specyf�c��ych �rud�ośc� w c�y�a��u 
� p�sa��u. N�e do ko�ca po��a�y mecha���m pows�awa��a 
�m�a� ko�s�y�ucjo�al�ych OUN próbuje wyjaś��ać s�ę �a 
gru�c�e wspom��a�ych wc�eś��ej h�po�e�, wska�ując �a • 
��epraw�dłowośc� fu�kcjo�owa��a móżdżku, k�óry odpo-
w�ada �a ko��rolę ruchów � au�oma�y�ację c�y��ośc� • 
�abur�e��a w obręb�e pła�ów c�em�e��owych �w�ą�a�ych � 
uwagą � or�e��acją pr�es�r�e��ą • �abur�e��a s�ruk�ur ko�-
�rol� mowy, odpow�ed��al�ych głów��e �a �dol�ośc� fo�o-
log�c��e • �abur�e��a ��w. układu w�elkokomórkowego 
�w�ą�a�ego � a�al��ą s�ybko �m�e��ających s�ę ��formacj� 
• ��epraw�dłowośc� makro- � m�kroskopowe w budow�e 
mó�gu. W ���ych ko�cepcjach podejr�ewa s�ę �akże ud��ał 
�abur�e� me�abol�c��ych, do�yc�ących pr�em�a�y w�elo-
��e�asyco�ych kwasów �łus�c�owych. 

I��eresującą propo�ycję upor�ądkowa��a poglądów �a 
�ema� e��olog�� dysleksj� pr�eds�aw�ł F. Ramus, propo�ując 
model, w k�órym op�sał specyf�c��e �rud�ośc� w c�y�a��u 
� p�sa��u w �r�ech wym�arach, �j. b�olog�c��ym, po��aw-
c�ym � behaw�oral�ym. �o��om b�olog�c��y od�os� s�ę do 
�abur�e� ge�e�yc��ych, róż�ych a�omal�� s�ruk�ural�ych � 
fu�kcjo�al�ych wys�ępujących w mó�gach osób � dyslek-
sją. �o��om po��awc�y obejmuje �abur�e��a o charak�er�e 
dysleksj� w ko��ekśc�e �rud�ośc� w pr�e�war�a��u ��for-
macj�, def�cy�ów au�oma�y�acj�, def�cy�ów pr�e�war�a��a 
c�asowego ora� pr�e�war�a��a fo�olog�c��ego. Na�om�as� 
po��om behaw�oral�y, opar�y �a kl���c��ych obserwacjach 
osób � dysleksją, sugeruje wpływ def�cy�ów �a po��om�e 
b�olog�c��ym �a def�cy�y �a po��om�e po��awc�ym, a 
�as�ęp��e �ch ujaw��a��e s�ę �a po��om�e behaw�oral�ym 
[2]. 

W ramach ko�cepcj� b�olog�c��ych �akłada s�ę d��e-
d��c�e��e �m�a� w OUN, k�óre �o �m�a�y waru�kują �abu-
r�e��a fu�kcjo�al�e leżące u pods�aw �rud�ośc� w c�y�a��u 
� p�sa��u. N. Geschw��d � A. Galaburda, prowad�ąc bada-
��a cy�oarch��ek�o��k� kory mó�gowej, udowad��ają ge�e-
�yc���e uwaru�kowa�y ��epeł�y ro�wój okol�cy �akrę�u 
ką�owego lewej półkul�. �adac�e ameryka�scy sugerują, 
że dysleksja ma �w�ą�ek � 6 chromosomem. Obec��e są 
dowody �a pol�ge�ową e��olog�ę dysleksj�, w�ąże s�ę ją � 
ge�am� ro�m�es�c�o�ym� �a 1,2,3,6,15,18 chromosom�e � 
oce��a s�ę od��ed��c�al�ość �a po��om�e 60% [3]. 

W os�a���ch la�ach doko�ał s�ę �s�o��y pos�ęp w�ed�y 
do�yc�ący podłoża e��opa�oge�e�yc��ego dysleksj� ro�wo-

jowej, s�c�egól��e w �akres�e ge�e�yk� � uwaru�kowa� śro-
dow�skowych. �ada��a ge�e�yc��e dos�arc�ają dowodów 
�a �s���e��e w�elu m�ejsc ge�owych �w�ą�a�ych �e �w�ęk-
s�o�ym ry�yk�em ujaw��e��a s�ę dysleksj�. Tak�e ge�y, jak 
RO�O1, DCDC2 � K1AA0319, waru�kują ogól�e procesy 
ro�wojowe mó�gu, �p. proces m�gracj� �euro�al�ej ora� 
c�y��ość akso�ów � de�dry�ów [4].

Gr�gore�ko � wsp. �2000� wyka�al� �w�ą�ek 6 chro-
mosomu � 6 róż�ym� �ypam� fe�o�ypowym� �abur�e� 
ję�ykowych: �rud�ośc�am� � �wor�e��em fo�emów, fo�o-
log�c��ym dekodowa��em, au�oma�yc��ym �a�ywa��em, 
c�y�a��em pojedy�c�ych słów, słow��k�em � głoskowa-
��em dyk�owa�ych wyra�ów. W bada�ych rod���ach 
objawy dysleksj� u�r�ymywały s�ę w róż�ym �as�le��u od 
d��ec��s�wa do dorosłośc�, a ge�o�ypowa��em � pol�mor-
f�c��ym� markeram� obję�o reg�o� 6p22.3–6p21.3. Au�o-
r�y c� us�al�l�, że locus ge�owe w reg�o��e o��ac�o�ym 
D6�464–D6�273 jes� odpow�ed��al�e �a w�ele def�cy�ów 
po��awc�ych �w�ą�a�ych � dysleksją [4]. Kolej�e bada��a 
�ad �ą lokal��acją ge�ową po�w�erd��ły powyżs�e do��e-
s�e��a � ge�ow� �ada�o �a�wę DCDC2.

�race �ad �w�ą�k�em m�ęd�y poda��ośc�ą �a dysleksję 
� chromosomem 6 ro�s�er�o�o �akże o ���e lokal��acje: 
6p11.2-q 12-ge� DYX4 [5,6]. Udało s�ę wyka�ać ekspresję 
�ych ge�ów w mó�gu osób � dysleksją, ale �adal ��e us�a-
lo�o, jak�e specyf�c��e fu�kcje mają o�e do speł��e��a.

Od ko�ca la� 90. ub�egłego s�ulec�a podejmowa�o bada-
��a �w�ą�ku �abur�e� c�y�a��a � reg�o�em g�om�c��ym �a 
ram�e��u dług�m chromosomu 15.Wy��k� �ych bada� u�y-
skały po�w�erd�e��e w os�a���ch la�ach [7]. Locus ge�owe 
�a �ym chromosom�e �os�ało określo�e �a 15q21.3, a ge� 
�a�wa�o DYX1.

W roku 2002 badac�e a�g�elscy F�sher � wsp. w �r�ech 
��e�ależ�ych grupach rod��� po�w�erd��l� spr�ęże��e dys-
leksj� ro�wojowej � chromosomem 18p 11.2 � �ajwyżs�ą 
��am�e��ośc�ą �p=0,00004� dla pacje��ów � �abur�e��am� 
�wor�e��a fo�emów [8]. Nopola-Hemm� � wsp. �2002� w 
�r�ypokole��owej rod����e f��sk�ej � dysleksją ��aleźl� 
pojedy�c�e locus ge�owe w okol�cy per�ce��rome�ryc��ej 
chromosomu 3 �DYX5�. Dals�e bada��a ge�e�yc��e au�o-
rów f��sk�ch �ad �ym ge�omem wyka�ały, że u osob��-
ków � dysleksją us�kod�o�y jes� ge� recep�ora k�erującego 
fu�kcją akso�ów �RO�O1� �a sku�ek �ra�slokacj� chromo-
somal�ej. Au�or�y c� wysu�ęl� h�po�e�ę, że w pa�oge�e��e 
dysleksj� mogą m�eć ud��ał ��ew�elk�ego s�op��a ��epra-
w�dłowośc� fu�kcj� akso�ów, polegające �a �abur�e��u w 
os�ąga��u � pr�ekrac�a��u włók�e� �erwowych pr�e� l���ę 
środkową mó�gu m�ęd�y obu półkulam� lub �eż w �ar�ą-
d�a��u c�y��ośc�ą de�dry�ów wy��kającą � ��epraw�dło-
wej fu�kcj� RO�O1 [9].

T�e�ova � wsp. w bada��ach ge�e�yc��ych 100 rod��� 
ka�adyjsk�ch po�w�erd��l�, że poda��ość �a dysleksję 
jes� �w�ą�a�a � ge�em �lokal��owa�ym �a chromosom�e 
p�erws�ym 1p34-p36, obec��e o��ac�o�ym DYX8 [10]. 
R�ad��ej s�w�erd�a�y jes� �w�ą�ek dysleksj� ro�wojowej, 
s�c�egól��e u chłopców, � chromosomem X [11]. 

Dysleksja c�ęs�o współ�s���eje � �espołem �adruchl�-
wośc� � �abur�e� uwag� �ADHD�. N�e ��ale��o�o jed�akże 
do�ąd dowodów �a spr�ęże��e m�ęd�y dysleksją a marke-
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ram� ge�e�yc��ym� ge�ów �ależ�ych od dopam��y [12].
�ada��a ge�e�yc��e w dysleksj� �apo�ykają �a s�ereg 

�rud�ośc�, a pre�e��owa�e wy��k� bada� są odm�e��e w 
pos�c�egól�ych pracach. Chapma� � wsp. �2004� [13] ��e 
��aleźl� po�y�yw�ych spr�ęże� m�ęd�y dysleksją u 898 
bada�ych a lokal��acją ge�ową �a chromosom�e 2, 6, 18. 
Au�or�y c� podkreślają we w��oskach, że ro�b�eż�ośc� w 
pos�c�egól�ych pracach wy��kać mogą � obec�ośc� w�elu 
ge�ów, k�óre s�a�ow�ą o poda��ośc� �a dysleksję ro�wo-
jową �he�eroge��ość ge�e�yc��a�, � plejo�ropowego efek�u 
jed�ego ge�u �a róż�e fe�o�ypy lub �eż � ��ejed�ol��ej 
specyf�kacj� grup bada�ych [13]. Mar��o � wsp. w swojej 
pracy ��e po�w�erd��l� w ujaw��e��u s�ę dysleksj� u pacje�-
�ów � �ch rod��� ud��ału ge�u DYX1C1 �15q21.3�, m�mo �ż 
jes� �o �ajc�ęs�s�y ge� �w�ą�a�y � predyspo�ycją do �ego 
�abur�e��a [14]. 

I��eresujące bada��a pośw�ęco�e rod����emu wys�ę-
powa��u dysleksj� pr�eprowad��l� w roku 2003 Gu��orm � 
wsp., oce��ając po�e�cjały wywoła�e �eve�� rela�ed po�e�-
��als – ER�� u �oworodków � wysok�m � ��sk�m rod����ym 
ry�yk�em wys�ępowa��a dysleksj�. ��w�erd��l� o�� �s�o���e 
��am�e��e róż��ce w odpow�ed��ach �a s�ymulację pow�a-
r�a�ym� sylabam� �ba, da, ga, paa, �aa, kaa�. Au�or�y c� 
uważają, że róż��ce w ak�ywacj� mó�gu w obu grupach 
wska�ują �a �s���e��e ry�yka dysleksj� już be�pośred��o po 
porod��e [15].

McGra�h � wsp. podsumowując s�a� bada� ge�e�yc�-
�ych w dysleksj�, s�w�erd�ają, że jak do�ychc�as c��ery 
ge�y są uważa�e pows�ech��e �a „ge�y ka�dydack�e” w 
dysleksj� ro�wojowej: DYX1C1 �dyslex�a suscep��b�l��y 
1 ca�d�da�e�, RO�O1 �rou�dabou� Drosoph�la homo-
log�, DCDC2 �dublecor��� doma��-co��a����g pro�e��� � 
K1AA0319. Każdy � �ych ge�ów odpow�ada �a ogól�e 
procesy ro�wojowe mó�gu, jak proces m�gracj� �euro�al-
�ej, lub wpływa �a c�y��ość akso�ów � de�dry�ów. Nadal 
��eus�alo�a jes� fu�kcja ge�u DYX1C1 [16].

W ro�waża��ach �ad pa�oge�e�ą dysleksj� �ależy 
w��ąć pod uwagę jej w�eloc�y���kowe uwaru�kowa��a 
obejmujące w�ele ge�ów � odd��aływa��a ge�e�yc��o- 
-środow�skowe. �r�ykładem bada��a �ad ud��ałem c�y�-
��ka środow�skowego � ge�e�yc��ego są bada��a bl�ź��ą�. 
Kreme� � wsp. oce��l� odm�e��ośc� w ro�po��a��u słów 
u 347 par bl�ź��ą�. Zb�eż�ość �abur�e� dyslek�yc��ych w 
parach bl�ź��ą� wy�os�ła 45%, a wpływ c�y���ków środo-
w�skowych określo�o �a 28%. W bada��ach �ych ro�pa�ry-
wa�o wpływ c�y���ka środow�skowego, jak�m był po��om 
wyks��ałce��a rod��ców. Us�alo�o, że s�op�e� wyks��ałce-
��a rod��ców ma wpływ �a c�ęs�ośc� rod����ego wys�ę-
powa��a dysleksj� w w�ęks�ym s�op��u ��ż skło��ośc� 
ge�e�yc��e [17]. 

��acu�kowe da�e do�yc�ące c�ęs�ośc� dysleksj� w 
populacj� wska�ują �a ��ew�elką pr�ewagę chłopców [18]. 
�ąd�� s�ę, że płeć ma �w�ą�ek �arów�o � c�ęs�ośc�ą wys�ę-
powa��a dysleksj�, jak � � charak�erem obserwowa�ych 
dysfu�kcj� charak�erys�yc��ych dla �ego �abur�e��a. �ro-
wad�o�e są ��el�c��e do�ąd bada��a do�yc�ące róż��c w 
�akres�e b�olog�c��ego � fu�kcjo�al�ego podłoża dysleksj� 
w �ależ�ośc� od płc� [19]. 

C�ekawe są wy��k� prac �ad prawdopodob�e�s�wem 
ry�yka dysleksj� w �ależ�ośc� od jej wys�ępowa��a lub 
��e w rod����e. �e����g�o� � �m��h podają, że 35%–40% 
chłopców � 17%–18% d��ewc�ą�, k�órych rod��ce mają 
dysleksję, rów��eż pr�ejaw�a �o �abur�e��e. Jak wyka�al� 
c� au�or�y, ry�yko w �ych rod���ach w�ras�a 5–7-kro���e 
u chłopców � aż 10–12-kro���e u d��ewc�ą�. �yć może �s�-
��eje róż��cujący wpływ płc� �a charak�er �abur�e� dys-
lek�yc��ych � �ch e��olog�ę. �ada��a wyko�a�e w U�A w 
la�ach 90. XX w�eku w grup�e 16 �ys. d��ec� wyka�ały, że 
�s���eje dwukro���e w�ęks�e prawdopodob�e�s�wo wys�ą-
p�e��a dysleksj� ro�wojowej u płc� męsk�ej ��ż u płc� że�-
sk�ej [19]. �hayw��� � wsp. są �da��a, że da�e do�os�ące o 
wys�ępowa��u dysleksj� u chłopców są �awyżo�e �chłopcy 
c�ęśc�ej są d�ag�o�owa��, po��eważ wys�ępują u ��ch jes�-
c�e ���e doda�kowe �abur�e��a, �p. �abur�e��a �achowa-
��a c�y ADHD� [20].

Zwole���cy b�olog�c��ego podejśc�a upa�rują �akże 
pr�yc�y� dysleksj� ro�wojowej w orga��c��ym us�kod�e-
��u s�ruk�ury w okol�cach mó�gu, k�óre odpow�ed��al�e są 
�a c�y��ośc� c�y�a��a � p�sa��a. C�y���kam� pa�oge��ym� 
są c�y���k� chem�c��e, f��yc��e, b�olog�c��e odd��ałujące 
�a OUN w okres�e okołoporodowym. Tym �łumac�y s�ę 
c�ęs�s�e wys�ępowa��e dysleksj� u d��ec� � ��epraw�dło-
wych c�ąż, porodów ��p. urod�o�ych w �amar�w�cy� [21]. 
�ada��a cy�oarch��ek�o��c��e Geschw��da � Galaburdy 
wska�ują �a �ahamowa��e procesu m�gracj� komórek 
m�ęd�y wars�wam� kory mó�gowej. �adac�e op�sujący 
�o �abur�e��e dos�uk�wal� s�ę pr�yc�y� dysleksj� w ��e-
praw�dłowośc�ach w �akres�e budowy � fu�kcjo�owa��a 
mó�gu. ��erws�e pr�ypadk� �rak�owa�o jako wy��k us�ko-
d�e��a a�alog�c��ych okol�c mó�gu odpow�ed��al�ych �a 
aleksję, c�yl� u�ra�ę �dol�ośc� c�y�a��a �a sku�ek us�ko-
d�e��a mó�gu. �ada��a Galaburdy do�yc�ące cy�oarch�-
�ek�o��k� mó�gu osób �e �d�ag�o�owa�ą dysleksją �pos� 
mor�em� opubl�kowa�e w la�ach 80. XX w�eku wyka-
�ały, że wys�ępujące m�kroskopowe �m�a�y w s�ruk�ur�e 
mó�gów pochod�ą �ajprawdopodob��ej � okresu pre�a-
�al�ego [22]. �adac�e �wróc�l� głów��e uwagę �a róż��ce 
w w�elkośc� � l�c�b�e komórek w c�ele kola�kowa�ym 
boc��ym � pr�yśrodkowym, �a ek�op�e, korowe bl���y 
ora� pol�m�krogyr�e. Co c�ekawe, wska�a�o �a róż��ce w 
�akres�e c�ęs�ośc� � �ypów a�omal�� w bada�ych mó�gach 
�e w�ględu �a płeć. U mężc�y�� �m�a�y pa�olog�c��e �lo-
kal��owa�e były głów��e w lewej półkul� w okol�cy bru�dy 
�ylw�us�a, w płac�e skro��owym � w dol�ej kor�e c�oło-
wej. U kob�e� �aś ek�op�e wys�ępowały pr�ede ws�ys�k�m 
w oc�odołowej c�ęśc� kory c�ołowej, były r�ads�e � m��ej 
�la�eral��owa�e ��ż u mężc�y�� [19]. �l���y korowe, k�óre 
jak s�ę sąd�� mogą pows�ać w dowol�ym mome�c�e po 
�ako�c�e��u m�gracj� �euro�ów, u kob�e� wys�ępowały 
głów��e w półkul� lewej � ��e były �m�el����owa�e, c�yl� 
pows�ały póź��ej. Jed�ak grupy kob�e� jak � mężc�y�� były 
��el�c��e, s�ąd �ależy � os�roż�ośc�ą podchod��ć do �ych 
wy��ków.

Is���eje rów��eż boga�a l��era�ura do�yc�ąca budowy 
�euroa�a�om�c��ej makroskopowej mó�gów osób � dys-
leksją �kob�e� � mężc�y���, �e s�c�egól�ym uw�ględ-
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��e��em pla�um �emporale, c�yl� �ej s�ruk�ury, k�óra jes� 
�aa�gażowa�a w procesy ję�ykowe � u w�ęks�ośc� osób 
jes� asyme�ryc��a �w lewej półkul� w�ęks�a ��ż w prawej�. 
W la�ach 90. ub�egłego w�eku da�e do�yc�ące asyme-
�r�� okol�c skro��owych �os�ały po�w�erd�o�e �a pomocą 
re�o�a�su mag�e�yc��ego [23,24]. Na pods�aw�e bada��a 
Hy�da � wsp. u 20 osób �10 � dysleksją – 8 mężc�y�� � 2 
kob�e� � 10 osób be� dysleksj�� us�alo�o, że lewe pla�um 
�emporale jes� m��ejs�e u osób � dysleksją ��ż w grup�e 
ko��rol�ej, a ��e prawe w�ęks�e, jak sąd��ł Galaburda. 
Zm�a�y �e w s�ruk�urach doko�ują s�ę w okres�e pows�a-
wa��a �ka�k� �erwowej � prawdopodob��e ma w �ym ud��ał 
układ e�dokry��y. W budow�e mó�gu a�al��uje s�ę �akże 
ro�m�ary ��ek�órych c�ęśc� spo�dła w�elk�ego, wska�ujące 
�a w�ęks�ą s�ruk�urę u kob�e� � dysleksją [25], a �akże u 
kob�e� w s�osu�ku do mężc�y�� [26].

D��ęk� �as�osowa��u �owoc�es�ych �ech��k obra�o-
wa��a s�ruk�ury mó�gu s�w�erd�o�o, że u d��ec� � dyslek-
sją prawa �yl�a c�ęść pła�a skro��owego jes� s�ers�a ��ż 
lewa, a w ���ych bada��ach wyka�a�o, że prawy obs�ar 
c�em�e��owo-po�yl�c��y jes� w�ęks�y [3]. Kolej�e bada��a 
mó�gów ko�ce��rują s�ę �a �yl�ej c�ęśc� c�ała mod�elowa-
�ego, gd��e dos�r�eżo�o �m�a�y morfolog�c��e. 

�rowad�o�e są �akże bada��a �ad �eurob�olog�c��ym� 
mecha���mam� dysleksj� – w układ��e w�rokowym wyod-
ręb��o�o dwa ��e�ależ�e sys�emy: w�elkokomórkowy, �bu-
dowa�y � dużych �euro�ów, � drob�okomórkowy. D��ec� 
� dysleksją, bada�e �a pomocą re�o�a�su mag�e�yc��ego � 
po�e�cjałów wywoła�ych ��espół J.��e��a�, mają �abur�e-
��a ro�woju w�rokowego sys�emu w�elkokomórkowego. 
Z�a�a jes� jes�c�e ko�cepcja móżdżkowa �A.Fawce�� � R. 
N�colso��, k�óra wska�uje �a �abur�e��a procesu au�oma-
�y�acj� w�elu c�y��ośc�. �r�yc�y�ą �ch jes�, jak poka�ały 
bada��a �a pomocą po�y�ro�owej em�syj�ej �omograf�� 
kompu�erowej ��ET�, m��ejs�a ak�yw�ość móżdżku � 
�m�a�y w jego budow�e a�a�om�c��ej �w�ęks�e komórk� w 
móżdżku � w dol�ym jądr�e ol�wk�, �m��ejs�e��e prawych 
pła�ów pr�ed��ch móżdżku � m��ejs�a obję�ość całego 
móżdżku�. 

Zwole���cy ��w. ko�cepcj� orga��c��ej upa�rują e��o-
log�� dysleksj� w orga��c��ym us�kod�e��u określo�ych 
s�ruk�ur mó�gu. �ada��a pośm�er��e wyka�ały bow�em 
��epraw�dłowośc� w budow�e kory mó�gowej: pol�m�kro-
gyr�e, m�krodysge�e�je, ���eks��ałce��a �ę���c�o-żyl�e. 
�ada��a cy�oarch��ek�o��k� kory mó�gowej udowad��ają 
��epeł�y ro�wój �akrę�u ką�owego lewej półkul� [27]. 
C�y���kam� pa�oge��ym� mogą być �u�aj c�y���k� che-
m�c��e, f��yc��e, b�olog�c��e odd��ałujące �a OUN w 
okres�e pre�a�al�ym. Tym �łumac�y s�ę wys�ępowa��e dys-
leksj� ro�wojowej u d��ec� ma�ek � ��epraw�dłowym pr�e-
b�eg�em c�ąży �/ lub porodu. �ada��a cy�oarch��ek�o��c��e 
A. Galaburdy �1989� � �. Hamphreysa �1990� wska�ują 
�a �ahamowa��e procesu m�gracj� komórek �wor�ących 
pos�c�egól�e wars�wy kory mó�gowej [28–30].

Jed�ą � m��ej udokume��owa�ych ko�cepcj� jes� 
ko�cepcja hormo�al�a, odwołująca s�ę do �m�a� b�oche-
m�c��ych, głów��e � �adprodukcją w okres�e pre�a�al�ym 
męsk�ego hormo�u �es�os�ero�u [3]. Nadm�ar hormo�u 
�abur�a fu�kcjo�owa��e sys�emu �mmu�olog�c��ego, 

powodując �ablokowa��e ro�woju lewej półkul�, a �ym 
samym opóź��a ro�wój mowy we wc�es�ym d��ec��s�w�e � 
powoduje dysleksję w w�eku s�kol�ym. Geschw��d � Gala-
burda c�ęśc�owo po�w�erd��l� �s���e��e �w�ą�ku pom�ę-
d�y płc�ą męską, leworęc��ośc�ą, opóź��o�ym ro�wojem 
mowy � �abur�e��am� fu�kcjo�owa��a sys�emu �mmu�o-
log�c��ego �choroby: �espół �łego wchła��a��a, m�gre�a, 
alerg�a�.

W pa�omecha���m�e dysleksj� obec��e �ajw�ęks�y 
�ac�sk kład��e s�ę �a dysfu�kcje ję�ykowe �ko�cepcja 
fo�olog�c��a�, co podkreśla s�ę w def���cj� dysleksj� Ame-
ryka�sk�ego Towar�ys�wa Dysleksj� �m. Or�o�a – Or�o� 
Dyslex�a �oc�e�y �U�A, 1994�: dysleksja ro�wojowa jes� 
specyf�c��ym �abur�e��em o podłożu ję�ykowym, uwa-
ru�kowa�ym ko�s�y�ucjo�al��e. Charak�ery�ują ją �rud-
�ośc� w dekodowa��u słów, co �ajc�ęśc�ej od�w�erc�edla 
��ewys�arc�ające �dol�ośc� głów��e pr�e�war�a��a fo�o-
log�c��ego. Trud�ośc� w dekodowa��u słów są �a�wy-
c�aj ��ewspółm�er�e do w�eku ora� ���ych �dol�ośc� 
po��awc�ych � um�eję��ośc� s�kol�ych; �rud�ośc� �e ��e 
są wy��k�em ogól�ego �abur�e��a ro�woju a�� �abur�e� 
se�soryc��ych. Dysleksja ma��fes�uje s�ę �rud�ośc�am� 
w od��es�e��u do róż�ych form komu��kacj� ję�ykowej � 
c�ęs�o do�yc�y spraw�ośc� w �akres�e p�sa��a � popraw�ej 
p�sow��. Według �eor�� fo�olog�c��ej �asad��c�y def�cy� 
w dysleksj� polega �a ��emoż�ośc� wy�wor�e��a praw�d-
łowego �w�ą�ku pom�ęd�y l��eram� lub komb��acjam� l��er 
a dźw�ękam�, k�óre je repre�e��ują [3].

Fo�olog�c��y model dysleksj� �akłada, że problemy 
w dysleksj� wy��kają � ��edoborów w słuchowym róż��-
cowa��u � �de��yf�kacj� �ajm��ejs�ych dys�y�k�yw�ych 
jed�os�ek sys�emu ję�ykowego �fo�emów�. �ada��a 
fu�kcjo�al�e mó�gu � użyc�em me�ody c�y��ośc�owego 
re�o�a�su mag�e�yc��ego wska�ują �a ��epraw�dłową 
ak�ywację w c�as�e procesów fo�olog�c��ych, ale �akże 
podc�as prób a�gażujących procesy w�rokowe, s�ybkość 
dyskrym��acj� bodźców w�rokowych, w odpow�ed�� �a 
�agłe bodźce słuchowe, �a �ada��a or�ograf�c��e c�y au�o-
ma�yc��ą fa�ę ruchowej akw��ycj� [31–36]. 

Ro�w�ja�e są �akże ko�cepcje l��gw�s�yc��e, podkre-
ślające �abur�e��a w ro�woju ję�ykowym �a po��om�e 
morfolog�c��ym, sy��ak�yc��ym � sema��yc��ym jako 
pr�yc�y�y �rud�ośc� w c�y�a��u � p�sa��u [3]. W la�ach 70. 
XX w�eku wyodręb��ła s�ę �eurol��gw�s�yka, k�óra poło-
żyła �ac�sk �a �de�erm��owa�e fu�kcjo�al�ą orga���acją 
mó�gu procesy ję�ykowe. To właś��e �eurol��gw�s�yka 
wprowad��ła do bada� emp�ryc��ych modele s�ruk�ural�e � 
fu�kcjo�al�e. Dyscypl��a �a upows�ech��ła pod��ał modelu 
s�ruk�ury �sys�emu� ję�yka �a po��om fo�olog�c��y, sy��ak-
�yc��o-morfolog�c��y � leksykal�o-sema��yc��y. Eleme�-
�ar�ym� ��akam� ję�ykowym� są fo�emy �wor�ące po��om 
fo�olog�c��y, �ch l�c�ba w każdym ję�yku jes� ogra��c�o�a 
� waha s�ę od 20 do 60. Na po��om�e fo�olog�c��ym �acho-
d�� róż��cowa��e, ar�ykułowa��e, �apam�ę�ywa��e, łąc�e-
��e � d��ele��e fo�emów. Z połąc�e� fo�emów pows�ają 
morfemy, a � ��ch wyra�y, k�óre �wor�ą po��om morfolo-
g�c��y – dobre jego fu�kcjo�owa��e określa um�eję��ość 
popraw�ego budowa��a wyra�ów. Nas�ęp��e � wyra�ów 
według reguł skład�� pows�ają �da��a � jes� �o po��om sy�-
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�ak�yc��y, k�óry wy��ac�a ��ac�e��e używa�ych słów. 
�ada��a sys�emu ję�ykowego u osób � dysleksją do�yc�ą 
ws�ys�k�ch wym�e��o�ych po��omów. 

Wspom��a�a pol�e��olog�a w �akres�e pr�yc�y� skła-
��a w�elu badac�y do dals�ych bada� �ad ro�w�ą�a��em 
�agadk� dysleksj� � ro�w�ja��em ko�cepcj� �europsycho-
log�c��ych pos�ukujących e��olog�� �ego �abur�e��a w 
asyme�r�� fu�kcjo�al�ej półkul mó�gowych, �a po��om�e 
b�ochem�c��ym, hormo�al�ym � a�a�om�c��ym. 

Obec��e pr�yjmuje s�ę, że dysleksja jes� ko�sekwe�-
cją �abur�e� fu�kcjo�owa��a w�elu reg�o�ów mó�gu, 
�wor�ących �łożo�y sys�em fu�kcjo�al�y �w�ą�a�y � pra-
w�dłowym c�y�a��em [37] albo �eż pr�erwa��em połąc�e� 
m�ęd�y �ym� reg�o�am� [38].

TERApIA DZIECI Z ZABURZENIAMI CZYTANIA I pISANIA W ŚWIETLE 
NOWOCZESNYCH KONCEpCJI 
�o��a��e e��olog�� dysleksj� ro�wojowej pow���o pr�y-
��eść �m�a�y w podejśc�u �erapeu�yc��ym. Nowe me�ody 
s�osowa�e celem po��a��a pr�yc�y� �abur�e� w c�y�a��u 
� p�sa��u bud�ą jed�ak �ajw�ęcej ko��rowersj� � dos�arc�ają 
spr�ec��ych wy��ków, a �ym samym powodują ��epew-
�ość co do sku�ec��ośc� ���erwe�cj� �erapeu�yc��ych. M�mo 
pos�ępu bada� �ad e��olog�ą dysleksj� brak jes� ��ac�ącego 
ro�woju �ech��k d�ag�os�yc��ych � �erapeu�yc��ych.

Os�a���o opróc� �ur�u bada� do�yc�ących e��olog��, 
c�y���ków waru�kujących póź��ejs�e wy��k� w �auce 
c�y�a��a � p�sa��a, �rwają ��el�c��e próby pos�uk�wa��a 
�ajleps�ych me�od �apob�ega��a �rud�ośc�om w �auce � 
�wor�e��a programów s�ymulujących określo�e fu�kcje 
waru�kujące opa�owa��e �ych c�y��ośc� [39]. Należy 
wspom��eć, że wprowad�e��e �ech��k� fu�kcjo�al�ego 
obra�owa��a mó�gu do �ur�u bada� �ad dysleksją po�wala 
weryf�kować sku�ec��ość róż�ych propo�owa�ych proce-
dur �erapeu�yc��ych, �p. programu Fas� ForWord.

Na św�ec�e pojaw�ło s�ę k�lka me�od �erap�� mających 
�as�osowa��e w pr�ypadku osób � dysleksją, są o�e jes�c�e 
w �olsce mało ��a�e � ��es�e�y mało dos�ęp�e �e w�ględu 
�a ��ac�ące kos��y �owoc�es�ej apara�ury. Jed�ą � �ak�ch 
propo�ycj� �erapeu�yc��ych jes� I��erac��ve Me�ro�ome 
����erak�yw�y me�ro�om-IM�, specjal��e opracowa�y pro-
gram �a poc�ą�ku la� 90. XX w�eku, u��a�y �a �ar�ęd��e 
popraw�ające poc�uc�e c�asu � ry�mu, ko��rolę � koordy�a-
cję mo�oryc��ą, ko�ce��rację uwag� � fu�kcje ję�ykowe. W 
U�A � w Ka�ad��e pracuje �ą me�odą po�ad 2,5 �ys. �era-
peu�ów. IM s�a�ow� �es�aw ćw�c�e�, k�óre wyko�uje s�ę 
w określo�ym por�ądku � �emp�e. Uc�es���k mus� dos�o-
sować ruchy rąk � �óg do ry�mu dźw�ęków, k�óre słys�y w 
słuchawkach. Ćw�c�e��a ko�c�y� dol�ych wyko�ywa�e są 
�a mac�e se�soryc��ej, a dło��e �aopa�r�o�e są w specjal�e 
rękaw�ce � c�uj��kam�. �ys�em c�uj��ków dos�arc�a �wro�-
�ej ��formacj�, a c�asy m�ęd�y r�ec�yw�s�ym wyko�a��em 
ćw�c�e��a a ry�mem ge�erowa�ym kompu�erowo m�er�o�e 
są w m�l�seku�dach. Wy��k jak� u�yskuje osoba ćw�c�ąca, 
wska�uje �a jej precy�ję wyc�uc�a c�asu. Wykor�ys�a��e 
IM jako �ar�ęd��a wyka�ało w prowad�o�ych pr�e� 10 
la� bada��ach poprawę koordy�acj� � ko��rol� ruchowej, 
rów�owag� � pły��ośc� porus�a��a s�ę ora� wydol�ośc� � 
wy�r�ymałośc� orga���mu, ora� fu�kcj� ję�ykowych. IM 

ma być �a�em pomoc�y dla �ych osób, �arów�o d��ec� jak 
� dorosłych, u k�órych s�w�erd�a s�ę problemy � pla�owa-
��em pr�es�r�e��ym, � opóź��e��em w ro�woju mowy � 
fu�kcj� ję�ykowych, �abur�e��am� se�soryc��o-mo�oryc�-
�ym�, �rud�ośc�am� w uc�e��u s�ę, � ���ym� �abur�e��am� 
po��awc�ym�, � �abur�e��am� ���egracj� se�soryc��ej � � 
róż�ym� �espołam� chorobowym� wy��kającym� � us�ko-
d�e��a lub dysfu�kcj� OUN [38]. 

�r�ed �re���g�em doko�uje s�ę �es�owej oce�y, �a pod-
s�aw�e k�órej dob�era s�ę rod�aje, długość � harmo�ogram 
ćw�c�e�. Zajęc�a odbywają s�ę �r�y ra�y w �ygod��u �w 
jed�ej ser�� m���mum 18 �ajęć�. W c�as�e god���y �egaro-
wej �as�ępuje pr�ygo�owa��e, ćw�c�e��a � ur�ąd�e��em � 
kró�k�e formy relaksacyj�e [39]. 

Obec��e fu�dame��em do �wor�e��a �owych me�od 
�erap�� są procesy po��awc�e leżące u pods�aw �abur�e� 
uc�e��a s�ę, �ak�e jak św�adomość fo�olog�c��a, s�yb-
kość dob�era��a słów �s�ybk�e au�oma�yc��e �a�ywa��e�, 
pam�ęć roboc�a � fu�kcje wyko�awc�e. Opar�e są o�e 
właś��e �a ko�cepcjach b�olog�c��ych, uw�ględ��ających 
plas�yc��ość mó�gu ora� �a �asadach współc�es�ej psy-
cholog�� po��awc�ej, �a obra�owa��u �a pomocą re�o-
�a�su mag�e�yc��ego � wy��kach bada� ge�e�yc��ych. 
Terap�a opar�a �a sy�chro��c��ych uder�e��ach me�ro-
�omu powoduje poprawę poc�uc�a c�asu � ry�mu osób � 
problemam�, �ak�m� jak dysleksja � ADHD. �adac�e pr�y 
użyc�u ���erak�yw�ego programu �erapeu�yc��ego �IM� 
oce��l�, że uc���ow�e uc�es���c�ący w 3–4-�ygod��owej 
���erwe�cj� �erapeu�yc��ej �15–18 sesj�� w porów�a��u 
� grupą ko��rol�ą os�ąg�ęl� w�ęks�ą pły��ość c�y�a��a, 
leps�e ro�um�e��e �eks�u, spraw�ość w l�c�e��u � ro�w�ą�y-
wa��u �ada� ma�ema�yc��ych, a �akże w�rosła �ch św�ado-
mość fo�olog�c��a, s�ybkość au�oma�yc��ego �a�ywa��a, 
uwaga � ko�ce��racja ora� oce�a upływu c�asu [40]. Jed�o 
� bada� pod k�eru�k�em �. Cosper � roku 2009, k�óre do�y-
c�yło 12 d��ec� � ADHD �10 osób� � całośc�owym� �abu-
r�e��am� ro�woju �2 d��ec��, wyka�ało poprawę w �akres�e 
koordy�acj� w�rokowo-ruchowej � s�ybkośc� – pr�y braku 
kor�ys��ych �m�a� w procesach uwag�. �ku�ec��ość �re-
���gu �a pomocą IM �os�ała jed�ak podważo�a �e w�ględu 
�a błędy me�odolog�c��e, �ak�e jak m.��. ogra��c�e��e �re-
���gu do jed�ej god���y �ygod��owo �wobec wymaga�ych 
3 god��� w c�ągu 15 �ygod���, róż�e d�ag�o�y �abur�e� u 
uc�es���ków, pr�yjmowa��e leków pr�e� 6 d��ec� � pom�-
��ęc�e �ch ewe��ual�ego wpływu �a pr�eb�eg �erap�� �a 
pomocą IM, brak grupy ko��rol�ej � odpow�ed��o dobra-
�ych me�od s�a�ys�yc��ych [41].

I��ą ���erwe�cją �erapeu�yc��ą jes� ks��ałce��e 
mu�yc��e, k�óre jak wyka�ały bada��a, �m�e��a a�a�om�ę 
fu�kcjo�al�ą s�ybk�ego pr�e�war�a��a w obręb�e kory skro-
��owej mó�gu � popraw�a połąc�e��a głów��e w obs�arach 
�radycyj��e kojar�o�ych � fu�kcjam� ję�ykowym�. Au�o-
r�y do��es�e� �a �e� �ema� sąd�ą, że u�yska�e pr�e� ��ch 
wy��k� bada� mogą wpły�ąć �a pracę �ad poprawą um�e-
ję��ośc� c�y�a��a � um�eję��ośc� ję�ykowych s�c�egól��e 
u d��ec� � dysleksją. D��ęk� obserwacjom u�upeł��o�ym 
fu�kcjo�al�ym re�o�a�sem mag�e�yc��ym �fMRI� s�w�er-
d�o�o, że w róż��cowa��e dźw�ęków mowy ora� bodźców 
akus�yc��ych �aa�gażowa�a jes� pr�ede ws�ys�k�m lewa 
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półkula mó�gu � obs�ary mowy ora� ośrodek słuchu. Udo-
wod��o�o, że ks��ałce��e mu�yc��e popraw�a pam�ęć 
werbal�ą d��ec� � dorosłych, a �akże wpływa �a poprawę 
um�eję��ośc� c�y�a��a ora� poprawę segme��acj� fo�olo-
g�c��ej. 

Obserwacje ak�yw�ośc� mó�gu � jego plas�yc��ośc� 
doprowad��ły do s�wor�e��a w roku 1997 programu poma-
gającego w �auce c�y�a��a �Fas� ForWord�. Zwróco�o 
uwagę, że �dol�ośc� ję�ykowe � po��awc�e ulegają popra-
w�e pod wpływem ���e�syw�ej ���erwe�cj� kompu�erowej. 
�rogram �e� ba�uje �a os�ąg��ęc�ach �eurolog��, s�a�ow� 
sys�em ćw�c�e� pr�ysp�es�ających � wspomagających pro-
cesy uc�e��a s�ę, �ak�e jak pam�ęć, uwaga, a�al��a � sy��e�a 
fo�olog�c��a ora� por�ądkowa��e � pr�e�war�a��e ��for-
macj�. Jed�ym � �s�o��ych problemów osób � �rud�ośc�am� 
w uc�e��u s�ę c�y�a��a jes� �by� wol�e pos�r�ega��e, ro�po-
��awa��e � pr�e�war�a��e �m�a� �achod�ących w �akres�e 
dźw�ęków mowy �fo�emów�. Aby proces c�y�a��a pr�e-
b�egał spraw��e, ko��ec��e jes� praw�dłowe � s�ybk�e pr�y-
por�ądkowywa��e l��er do �ch repre�e��acj� dźw�ękowej 
���ule�y� The Temporal Dy�am�cs of Lear���g Ce��re, 
lu�y 2009�. Me�oda opar�a jes� �a formule FA�T �ower 
Lear���g:

• F �Freque�cy a�d I��e�s��y� – bada��a �ad plas�yc�-F �Freque�cy a�d I��e�s��y� – bada��a �ad plas�yc�-
�ośc�ą mó�gu dowod�ą, że wyko�ywa��e ćw�c�e� � okre-
ślo�ą c�ęs�o�l�wośc�ą � ���e�syw�ośc�ą pr�ysp�es�a proces 
uc�e��a s�ę, 

• A �Adap��v��y� – �ależy dos�osowywać ���erak�yw�eA �Adap��v��y� – �ależy dos�osowywać ���erak�yw�e 
ćw�c�e��a do ��dyw�dual�ego po��omu um�eję��ośc� osoby 
pracującej � programem, 

• � ���mul�a�eous Developme��� – ćw�c�e��a rów�o-� ���mul�a�eous Developme��� – ćw�c�e��a rów�o-
c�eś��e ro�w�jają �dol�ośc� po��awc�e � um�eję��ość c�y-
�a��a, co �apew��a �rwałe pos�ępy w uc�e��u s�ę, 

• T �T�mely Mo��va��o�� – �as�osowa�o s�ereg w�moc-T �T�mely Mo��va��o�� – �as�osowa�o s�ereg w�moc-
��e�, k�óre mają �w�ęks�yć mo�ywację do wyko�ywa��a 
ćw�c�e� �m.��. a�rakcyj�ą s�a�ę graf�c��ą�.

W ramach Fas� ForWord ��ajdują s�ę programy kom-
pu�erowe, dopracowa�e pod ką�em obra�u, dźw�ęku � 
ruchu � podłąc�o�e do I��er�e�u, co po�wala śled��ć, jak 
rad�� sob�e d��ecko � jak dob�erać odpow�ed��e dla ��ego 
ćw�c�e��a o s�op��owa�ym po��om�e �rud�ośc�, � możl�-
wośc�ą pow�ar�a��a w ra��e błędów � �rud�ośc�. I�forma-
cje � pr�eb�egu pracy pr�esyła�e są pr�e� I��er�e� o�-l��e 
do f�rmy �c�e���f�c Lear���g, k�óra mo���oruje pos�ępy 
d��ecka w �akres�e ro�woju pos�c�egól�ych fu�kcj� 
po��awc�ych � wska�uje �a obs�ary wymagające dals�ej 
s�ymulacj�. Z rapor�am� �apo��awa�� są �akże rod��ce ���e 
�ylko m�es�kający w U�A, ale �akże �a �ere��e �p. �olsk��, 
co doda�kowo pr�yc�y��a s�ę do mo�ywowa��a d��ecka. 
W ramach pr�eds�ęw��ęc�a, jak�m jes� �c�e���f�c Lear���g, 
pows�ał s�ereg programów wspomagających �aukę c�y-
�a��a � s�wor�o�e �os�ały możl�wośc� pomocy osobom �a 
całym św�ec�e ���ule�y� The Temporal Dy�am�cs of Lear-
���g Ce��re, lu�y 2009�. Uc�es���cy spęd�ają od 30 do 100 
m��u� d��e���e pr�e� p�ęć d�� w �ygod��u � pr�e� c��ery do 
16 �ygod�� [42]. W bada��ach współ�wórców FFW jak � w 
k�lku ��e�ależ�ych bada��ach s�w�erd�o�o poprawę um�e-
ję��ośc� ję�ykowych � c�y�a��a u d��ec� [43–45].

W k�lku bada��ach po�w�erd�o�o sku�ec��ość me�ody 
Fas�ForWord, ale ��e wyka�a�o jej pr�ewag� �ad ���ym�, 
klasyc��ym� me�odam� �erap�� od�os�ącym� s�ę do fo�o-
log��. W �espole k�erowa�ym pr�e� M. Hab�b oce��o�o 
sku�ec��ość jedy��e słuchowego �re���gu FFW � s�w�er-
d�o�o po 6 �ygod��ach ���e�syw�ego �re���gu poprawę 
św�adomośc� fo�olog�c��ej � c�y�a��a pseudosłów. N�e 
u�yska�o �s�o��ej poprawy w róż�ych �es�ach c�y�a��a 
� �es�ach uwag�. Dołąc�e��e �modyf�kowa�ych słów do 
�es�awu ćw�c�e� dla d��ec� � dysleksją, �włas�c�a w ko�-
�ekśc�e ���e�syw�ego � regular�ego �re���gu, wydaje s�ę 
kor�ys��e w�edy, gdy jed�oc�eś��e prowad�o�e są �ajęc�a 
ks��ał�ujące �dol�ośc� percepcyj�o-w�rokowe ora� �ajęc�a 
pośw�ęco�e um�eję��ośc� p�sa��a [19]. K�lka bada� wyka-
�ało amb�wale���ą oce�ę sku�ec��ośc� FFW lub ��e�s�o��y 
wpływ �a um�eję��ośc� ję�ykowe [46–48].

�rak jes� �a�em jed�o��ac��ych ko�klu�j� w pr�y-
padku FFW, kry�ykowa�e są ��ewys�arc�ające pods�awy 
�eore�yc��e. Ro�w�jające s�ę �ech��k� fu�kcjo�al�ego obra-
�owa��a mó�gu do bada� �ad dysleksją umożl�w�ą wery-
f�kację poddawa�ej w wą�pl�wość sku�ec��ośc� procedur 
�erapeu�yc��ych [19]. Należy sąd��ć, że Fas� ForWord 
może � powod�e��em wsp�erać �s���ejące programy � ćw�-
c�e��a popr�e� �w�ęks�e��e pojem�ośc� pam�ęc�, poprawę 
w �akres�e procesów uwag� ora� �empa pr�e�war�a��a � 
sekwe�cjo�owa��a ���ule�y� The Temporal Dy�am�cs of 
Lear���g Ce��re, lu�y 2009�. 

Au�orem ���ej, opracowa�ej 40 la� �emu me�ody, �a�y-
wa�ej �akże �re���g�em słuchowym lub me�odą s�ymulacj� 
aud�o-psycho-l��gw�s�yc��ej ��A�L�, jes� Alfred Toma��s, 
fra�cusk� o�olary�golog � fo��a�ra. Me�oda �a �a cel s�aw�a 
sob�e s�ymulowa��e fu�kcj� słuchowej, co powoduje 
poprawę ko�ce��racj� uwag�, poprawę uc�e��a s�ę, ro�w�ja-
��e �dol�ośc� ję�ykowych � komu��kacyj�ych ora� w�ros� 
krea�yw�ośc� � �dol�ośc� ko��rol� �achowa� społec��ych. 
Założe��em bada� prowad�o�ych pr�e� A.Toma��sa było 
pobud�e��e mó�gu �as�ępujące �a sku�ek dźw�ęków o 
wysok�ej c�ęs�o�l�wośc� � �m��ejs�e��e jego ak�ywacj� �a 
dźw�ęk� o ��sk�ej c�ęs�o�l�wośc�. Mó�g pobud�o�y dźw�ę-
kam� wysok�m�, pr�ef�l�rowa�ym� w mu�yce Mo�ar�a ora� 
chorałach gregor�a�sk�ch, lep�ej s�ę uc�y, lep�ej ko�ce�-
�ruje, �apam�ę�uje. Tre���g �A�L polega �a słucha��u 
��dyw�dual��e dobra�ego ma�er�ału dźw�ękowego doc�era-
jącego drogą pow�e�r��ą � kos��ą pr�e� ur�ąd�e��e. Zajęc�a 
pr�eb�egają w k�lku fa�ach, od ���e�syw�ego pobud�a��a 
dźw�ękowego d��ecka do jego ak�yw�ego ud��ału, pod-
c�as �rwa��a �ych e�apów moż�a jed�oc�eś��e wyko�ywać 
róż�e c�y��ośc�, �p. baw�ć s�ę, grać w gry log�c��e, pla�-
s�owe, prowad��ć ko�wersację, a �awe� spać. Ich e�apy 
�o: e�ap I –  30 god��� ćw�c�e� ro�łożo�ych �a okres 15 
d��, po dw�e god���y d��e���e; e�ap II – 15 god��� ćw�c�e� 
odbywających s�ę po 1–2-m�es�ęc��ej pr�erw�e. Ta fa�a 
ko�ce��ruje s�ę, w pr�ec�w�e�s�w�e do p�erws�ej, �a �aję-
c�ach � użyc�em m�krofo�u, �ak aby pacje�� m�ał oka�ję 
słuchać włas�ego głosu � pracować � ��m.

Tre���g uwag� słuchowej popr�ed�o�y jes� �es�em 
uwag� la�eral��acj� słuchowej �a pomocą aud�ome-
�ru, d��ęk� c�emu określa s�ę s�op�e� uwag� słucho-
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wej ora� dom��ujące ucho. �odc�as �es�u w pr�ypadku 
d��ec� pr�eprowad�a�y jes� rów��eż wyw�ad kl���c��o- 
-o��oge�e�yc��y � rod��cam�, do�yc�ący pr�eb�egu c�ąży, 
ro�woju psych�c��ego, ruchowego � pr�eby�ych chorób. 
Toma��s sąd��, że �ac�el�ą fu�kcją ucha jes� ��e słys�e-
��e, a słucha��e. Według ��ego słys�e��e jes� c�y��ośc�ą 
b�er�ą, a słucha��e wymaga �aa�gażowa��a � ak�yw�ośc�. 
Na um�eję��ość słucha��a składa s�ę �arów�o �dol�ość 
pr�yswaja��a ��formacj�, jak � odpow�ed��ego �ch f�l�ro-
wa��a. �praw�e pr�e�war�a��e da�ych se�soryc��ych 
el�m��uje �będ�e bodźce, co umożl�w�a ko�ce��rację be� 
poc�uc�a �a�łoku ��forma�yc��ego. Tre���g uwag� słu-
chowej w form�e opracowa�ej pr�e� Toma��sa ma �a celu 
wyćw�c�e��e � uspraw��e��e �dol�ośc� słucha��a w sposób 
efek�yw�y � �orga���owa�y. Me�oda Toma��sa ��ajduje 
�as�osowa��e w pracy � d��ećm� wyka�ującym� �abur�e-
��a głosu, mowy, � ADHD, au�y�mem, dysleksją � ���ym� 
problemam� w uc�e��u s�ę, a �akże w �auce ję�yków 
obcych � rad�e��u sob�e �e s�resem. 

Na św�ec�e pr�eprowad�o�o s�ereg bada� do�yc�ących 
ewaluacj� �erap�� �apropo�owa�ej pr�e� Toma��sa, głów��e 
wśród d��ec� � młod��eży � róż�ym� problemam� ro�wojo-
wym�. ��ęć bada� � la� 80. XX w�eku �W�lso� � ��. 1982, 
Rourke 1982, G�lmor 1982, Roy 1980, Roy 1980� �ad 
efek�yw�ośc�ą me�ody Toma��sa do�yc�yło d��ec� � opóź-
��e��am� ję�ykowym� w w�eku pr�eds�kol�ym � � �rud�oś-
c�am� uc�e��a s�ę w okres�e s�kol�ym. Do�os� s�ę w ��ch o 
po�y�yw�ych �m�a�ach w fu�kcjo�owa��u kor�ys�ających 
� �erap�� d��ec�, ale �ar�uca me�odolog�c��e błędy [49]. 

�odob��e w me�aa�al���e doko�a�ej pr�e� T. G�lmore, 
uw�ględ��ającej 231 d��ec�, s�w�erd�o�o sku�ec��ość 
me�ody Toma��sa jako me�ody wsp�erającej, kor�ys�-
��e odd��ałującej �a sferę ję�ykową, psychomo�oryc��ą, 
po��awc�ą, słuchową, a �akże �a cechy osobowośc� � 
fu�kcjo�owa��e społec��e [50]. W roku 2007 D. Ross-
�wa�� opubl�kowała wy��k� bada� me�odą Toma��sa, k�óre 
objęły 40 osób w w�eku od 4 do 20 la� � �abur�e��am� 
pr�e�war�a��a słuchowego, � s�w�erd��ła poprawę m.��. w 
�akres�e pam�ęc� słuchowej, ro�um�e��a � ���erpre�owa��a 
dźw�ęków � �ch sekwe�cj� [51]. W opubl�kowa�ych bada-
��ach polsk�ch, obejmujacych 95 d��ec� w w�eku 5–14 la�, 
po�w�erd�o�o sku�ec��ość me�ody Toma��sa do d�ag�o�o-
wa��a dyslal�� � �abur�e� ar�ykulacj� [52]. 

Nas�ęp�ym opracowa�ym programem w �erap�� dys-
leksj� jes� �lay A��e���o� Lear���g �ys�em. Zachęca s�ę 
w �ym program�e do ćw�c�e��a w �akres�e pods�awowych 
um�eję��ośc� po��awc�ych, d��ęk� ��emu w rela�yw��e 
kró�k�m c�as�e mó�g �a �owo uc�y s�ę jas�ego myśle��a 
ora� ko�ce��rowa��a � u�r�ymywa��a uwag� pr�e� dłużs�y 
c�as. Osoby mające problemy � ko�ce��racją �a długo�rwa-
łych c�y��ośc�ach po�raf�ą god���am� u�r�ymywać uwagę 
�a grach w�deo o wysok�m po��om�e s�ymulacj�, a pros�e 
�ada��a, �ak�e jak �p. c�y�a��e �e �ro�um�e��em, uważ�e 
słucha��e c�y p�sa��e, c�ęs�o są dla ��ch �rud�e. Uży�kow-
��k �ech�olog�� �lay A��e���o� Lear���g �ys�em wyko�uje 
ser�ę ćw�c�e� umysłowych. �ys�em wykor�ys�uje kask � 
wbudowa�ym� c�uj��kam�, k�óre rejes�rują s�a� ko�ce�-
�racj� uwag� uży�kow��ka ora� jego procesy po��awc�e � 
myślowe. I�formacje �e są pr�esyła�e do modułu połąc�o-

�ego � kompu�erem �ak, że grac� może od ra�u �obac�yć, 
jak�e rob� pos�ępy. I�formacje �e do�yc�ą po�y�yw�ych 
�m�a� w �akres�e ko�ce��racj�, ro�w�ja��a pam�ęc�, um�e-
ję��ośc� doprowad�a��a �ada� do ko�ca c�y �g�orowa��a 
bodźców ro�pras�ających.

D��ęk� �lay A��e���o� Lear���g �ys�em w kró�k�m 
c�as�e w �achowa��u uży�kow��ka sys�emu moż�a ob��-
żyć lub wyel�m��ować �e�de�cję do �adpobudl�wośc� 
ruchowej, �mpulsyw�ośc�, ro�pras�a��a s�ę ��p. D��ęk� 
�emu popraw�e ulega um�eję��ość skup�e��a s�ę �a �ada-
��ach ��akże �ych � ogra��c�e��em c�asowym�, ro�um�e��e 
��s�rukcj�, pam�ęć ora� ���e fu�kcje po��awc�e [41].

Obec��e ��e ma ��e�ależ�ych bada� oce��ających sku-
�ec��ość �lay A��e���o� Lear���g �ys�em �a w�ęks�ych 
grupach d��ec� � dysleksją ro�wojową. �ada��a głów��e 
ko�ce��rują s�ę �a �abur�e��ach �ak�ch jak ADHD � pró-
bach �as�osowa��a �ej me�ody w edukacj�. Według J.A. 
��gl�� �2000� u pr�es�kolo�ych s�ude��ów po 20 god���ach 
dośw�adc�e� � �AL� �aobserwowa�o poprawę poc�uc�a 
włas�ej war�ośc�, leps�e ���erakcje społec��e ora� poprawę 
oce� [53]. 

ZNACZENIE fARMAKOTERApII W DYSLEKSJI
Farmako�erap�a w dysleksj� ��e s�a�ow� �s�o��ej al�er�a�ywy 
dla me�od � ćw�c�e� s�ymulujących prowad�o�ych w ramach 
�erap�� psycholog�c��o-pedagog�c��ej. Jed�akże wydaje s�ę, 
że s�osowa��e ��ek�órych leków w wybra�ych pr�ypadkach 
ma war�ość u�upeł��ającą. Od la� p�race�am jes� uważa�y 
�a lek kor�ys���e d��ałający u d��ec� � dysleksją [54–56], 
rów��eż w os�a���ch la�ach uka�ało s�ę k�lka bada�, k�óre 
po�w�erd�ają ��ac�e��e �erap�� p�race�amem u d��ec� � �ym 
zaburzeniem. 

Zavade�ko � wsp. �2009� opubl�kowal� bada��a do�y-
c�ące 40 d��ec� � dysleksją w w�eku 7–12, k�órym w 
sposób ra�dom��owa�y podawa�o p�race�am w dawce 
100mg/ dobę pr�e� okres dwu m�es�ęcy. Ob�e grupy były 
podda�e podob�ej �erap�� psycholog�c��ej. D��ec� w grup�e 
lec�o�ej p�race�amem u�yskały leps�e wy��k� w c�y�a��u, 
głoskowa��u, flue�cj� słow�ej � �raf�ośc� w u��ka��u spe-
cyf�c��ych błędów �dysfo�om�c��ych � wy��kających � 
�abur�e� w�rokowo-pr�es�r�e��ych� ora� w dyk�a�dach 
�56% versus 10%�. Róż��ce m�ęd�y grupam� pojaw�ły s�ę 
rów��eż w �es�ach psycholog�c��ych: w dysleksj� �as�ąp�ła 
poprawa w au�oma�yc��ym c�y�a��u, �dol�ośc�ach fo�o-
log�c��ych � u�r�yma��u praw�dłowego po��omu uwag� 
[57].

�ada��a elek�roe�cefalograf�c��e w �ych grupach 
wska�ały �a dy�am�c��ą asyme�r�ę m�ęd�ypółkulową w 
c�y��ośc� alfa-�he�a �4-13H�� podc�as �es�u ro�po��awa-
��a f�gur ��ekomple��ych w grup�e o�r�ymującej p�race�am. 
Au�or�y uważają �e� wy��k �a po�w�erd�e��e ud��ału w 
formowa��u s�ę mecha���mów kompe�sacyj�ych �w�ą�a-
�ych � ak�ywacją prawej półkul� � pr�ed��ch ośrodków aso-
cjacyj�ych w lewej półkul�, k�óre odpow�adają �a pos�ęp 
w c�y��ośc�ach c�y�a��a � głoskowa��a. Rów��eż w roku 
2009 uka�ała s�ę praca h�s�pa�sk�ego au�ora Ar��gas-�alla-
res �a �ema� lec�e��a farmakolog�c��ego dysleksj�. Celem 
pracy była a�al��a �agad��e��a, c�y �a pods�aw�e współ-
c�es�ych �eor�� pa�oge�e�y dysleksj� w ogóle u�asad��o�e 
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jes� lec�e��e farmakolog�c��e � jego w�arygod�a oce�a u 
d��ec�. Au�or �e� propo�uje �as�osowa��e leków s�ymu-
lujących w pr�ypadku dość c�ęs�o spo�yka�ego współ�s�-
��e��a dysleksj� � �espołu ADHD [58]. Zasad��c�o według 
obec�ej w�ed�y ��e �ależy spod��ewać s�ę, aby ���erwe�-
cja farmakolog�c��a mogła m�eć kompleme��ar�e c�y �ym 
bard��ej sy�erg�s�yc��e d��ała��e w s�osu�ku do �radycyj-
�ych me�od lec�e��a. 

Kor�ys��y wpływ me�ylofe��da�u �a proces uc�e-
��a s�ę wyka�ały bada��a hole�dersk�e Keulersa � wsp. 
�2006� w grup�e d��ec�, u k�órych dysleksj� �owar�ys�yły 
objawy ADHD. �yły �o jed�ak bada��a be� podwój��e 
ślepej próby, choć u�yska�e wy��k� u d��ec� � dysleksją 
w �ej s�c�egól�ej grup�e � współ�owar�ys�ącym� ADHD 
były s�c�egól��e pr�eko�ujące [59]. W l��era�ur�e �adal 
pojaw�ają s�ę ro�waża��a, c�y lek� s�ymulujące dysfu�kcję 
w�górka gór�ego ��e mogłyby być w pr�ys�łośc� �as�oso-
wa�e w dysleksj�, gd��e rów��eż s�w�erd�a s�ę problemy � 
rucham� gałek oc��ych, co jes� charak�erys�yc��e dla dys-
fu�kcj� �ej s�ruk�ury [60].

Od k�lku la� uka�ują s�ę prace wska�ujące �a kor�ys��y 
efek� wspomagający w ADHD � dysleksją � �espołem 
�abur�e� koordy�acj� �DCD� supleme��acj� d�e�y kwasam� 
�łus�c�owym� omega-3 [61,62]. Jak do�ychc�as ��e ma 
wys�arc�ających dowodów �a kor�ys��e d��ała��e leków 
pochod�e��a rośl���ego. W roku 2007 uka�ało s�ę bada��e 
ws�ęp�e, k�órego au�or�y jed�ak ��e formują jed�o��ac�-
�ych w��osków [63]. ��ę��aśc�orgu d��ec�om � ro�po��a�ą 
dysleksją w w�eku 5–16 la� podawa�o �bada��e o�war�e� 
wyc�ąg Gl��ko b�lboa �EGb 761� w pojedy�c�ej dawce 
d��e��ej 80 mg w god���ach ra��ych. W �r�ech s�a�dar-
dowych �es�ach s�osowa�ych w oce��e d��ec� � dysleksją 
wyka�a�o poprawę �p<0,01, p<0,02, p<0,05�. K�lkoro 
d��ec� m�ało bóle głowy w c�as�e s�osowa��a prepara�u, 
a u k�lkorga ��e wyko�a�o ws�ys�k�ch �es�ów w okres�e 
ko�cowym. 

�r�egląd współc�es�ego lec�e��a farmakolog�c��ego 
dysleksj� ��e upraw��a do jed�o��ac��ego �aleca��a �ego 
rod�aju pos�ępowa��a. Ko��ec��e są dals�e bada��a �ad 
wpływem leków s�ymulujących, obejmujące bard��ej 
l�c��e grupy d��ec�, a �akże oc�ekuje s�ę �a �owe sy��e�y 
sku�ec��ej � be�p�ec��ej farmako�erap�� d��ec� � dysleksją. 

pODSUMOWANIE 
W św�e�le pr�eds�aw�o�ych poglądów do�yc�ących e��olog�� 
dysleksj� ro�wojowej w�adomo, że ��e jes� o�a wy��k�em 
��ewłaśc�wego pr�eb�egu edukacj� d��ecka � że �o ��e błędy 
dydak�yc��e c�y wychowawc�e powodują jej pows�a��e. 

Na�om�as� brak wc�es�ej d�ag�o�y � wc�es�ej ���erwe�cj� 
może � pew�ośc�ą wpływać �a pr�eb�eg samego �abur�e��a 
� �ym samym �a pojaw�e��e s�ę ��epowod�e� s�kol�ych � 
w�ór�ych �abur�e� emocjo�al�ych. 

Dlac�ego �ak waż�e jes� wc�es�e ro�po��a��e dyslek-
sj� ro�wojowej? W�adomo, że symp�omy ry�yka dyslek-
sj� �pojęc�e �o wprowad��ła M. �ogda�ow�c�� mogą być 
dos�r�ega�e już od okresu ��emowlęc�wa, �ajpóź��ej w 
okres�e �auc�a��a poc�ą�kowego. W pr�ypadku wc�es�ego 
ro�po��a��a moż�a wykor�ys�ać �jaw�sko ��w. plas�yc��o-
śc� mó�gu, c�yl� �dol�ośc� do �wor�e��a �owych połąc�e� 
�euro�al�ych [64]. Jak sugerują au�or�y �ej pracy, �s�o��e 
jes� pos�aw�e��e d�ag�o�y w okres�e „�erówk�” c�y I klasy. 
W �as�ej r�ec�yw�s�ośc� d�ag�o�a bywa s�aw�a�a póź��ej, 
a porad��e psycholog�c��o-pedagog�c��e �wlekają � ro�-
po��a��em dysleksj�, �alecając po dwóch la�ach od p�erw-
s�ego bada��a psycholog�c��ego bada��e ko��rol�e. W 
�ym okres�e po�a wska�ówkam� do pracy dla �auc�yc�ela 
c�y rod��ców d��ecko c�ęs�o ��e jes� obję�e �erap�ą peda-
gog�c��ą. Drug�m waż�ym powodem wc�es�ej d�ag�o�y 
jes� fak� ry�yka wys�ąp�e��a róż�ych �abur�e�. Jak podaje 
Ku�scher � wsp. �2007�, �rud�ośc� w �auce są pr�yc�y�ą 
�ak�ch problemów, jak: „słabe wy��k� w �auce, ��ew�elka 
pew�ość s�eb�e, depresja, lęk�, al�e�acja � bu��, ���e �euro-
psych�a�ryc��e �abur�e��a �owar�ys�ące, �p. 20% ry�yko 
wys�ąp�e��a ADHD, problemy � prawem, wyr�uce��e �e 
s�koły, problemy � używkam� �jed�o � bada� wyka�ało, że 
problem �e� do�yc�y 24% uc���ów � �rud�ośc�am� w �auce, 
pr�y �aledw�e 9% spośród �wykłych uc���ów�, �rud�ośc� 
wychowawc�e ��rud�ośc� w �auce �d�ag�o�owa�o u 85% 
młodoc�a�ych pr�es�ępców�” [64]. 

Wykor�ys�ując mecha���my plas�yc��ośc� mó�gu � 
s�osując odpow�ed��o dobra�e, o udowod��o�ej sku�ec�-
�ośc�, me�ody � �ech��k�, możemy popraw�ć pr�ys�łe fu�k-
cjo�owa��e osoby � dysleksją. Jak s�w�erd�o�o �a jed�ej 
� m�ęd�y�arodowych ko�fere�cj� w 1994 r.: „Um�eję�-
�ość c�y�a��a � p�sa��a jes� moc�o �w�ą�a�a � s�a�sam� �a 
sukces eko�om�c��y � pomyśl�ość. Ma o�a �akże wpływ �a 
s�ab�l�ość �a�rud��e��a, �as�ęg be�roboc�a � dochody”[65].

Obec��e jes� cora� bl�żej do wyjaś��e��a e��olog�� dys-
leksj�, w�ele grup badawc�ych �a św�ec�e �ajmuje s�ę �eu-
rob�olog�c��ym podłożem �ego �abur�e��a. Is���eje k�lka 
�eor�� opar�ych �a bada��ach ge�e�yc��ych, elek�rof��jolo-
g�c��ych ora� bada��ach prowad�o�ych �a pomocą �owo-
c�es�ych �ech��k �euroobra�owa��a mó�gu. Należy m�eć 
�ad��eję, że pos�ęp �e� wpły��e rów��eż �a opracowywa��e 
sku�ec���ejs�ych � dos�ęp�ych me�od w �erap�� dysleksj�. 
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