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Översikt

• Inledning med två huvudpoänger

• Språkets och skriftspråkets neurobiologi

• Dyslexins neurobiologi illustrerar poängerna

• Två egna neurogenetiska studier på dyslexigener, i korthet



Inledning

• I framtiden kommer dyslexi att delas upp i olika undergrupper

• Heterogen mer homogena diagnoser

• Parallelt med andra neurologiska och psykiatriska diagnoser
(DSM)

• Neurobiologin viktig faktor, likaså genetiken vid hög ärftlighet ???



Dyslexins ärftlighet (40-80%): komponenter

Visual processing The magnocellular system - responds to moving stimuli and stimuli of low spatial 
frequency and low contrast. 

Phonological
awareness

The ability to perceive, segment and manipulate the sounds of spoken words.

Verbal STM

Phonological coding The ability to put together the phonemes and then verbally express words which 
have never been previously read or heard. This ability is tested through reading of 
pseudowords

Orthographic coding Orthographic coding refers to the assumed process of recognising a word by its 
holistic form. 

Rapid naming Rapid naming is a measure of the speed of processing. The naming of objects, 
numbers, letters and colours is typically measured

Schumacher, Johannes, et al. "Genetics of dyslexia: the evolving landscape." Journal of medical genetics 44.5 (2007): 289-297.  Exempel på orginalstudie på ärftlighet: Olson, “Dyslexia: nature and nurture.”, Dyslexia,  2002
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Dyslexins ärftlighet (40-80%): komponenter

Phonological
awareness

The ability to perceive, segment and manipulate the sounds of spoken words.
Tvillingstudier (MZ vs DZ) h_g= 0.72

Phonological coding The ability to put together the phonemes and then verbally express words which 
have never been previously read or heard. This ability is tested through reading of 
pseudowords. h_g = 0.64

Orthographic coding Orthographic coding refers to the assumed process of recognising a word by its 
holistic form. h_g = 0.67

Schumacher, Johannes, et al. "Genetics of dyslexia: the evolving landscape." Journal of medical genetics 44.5 (2007): 289-297.  Exempel på orginalstudie på ärftlighet: Olson, “Dyslexia: nature and nurture.”, Dyslexia,  2002



Inledning

• I framtiden kommer dyslexi att delas upp i olika undergrupper

• Heterogen mer homogena diagnoser

• Parallelt med andra neurologiska och psykiatriska diagnoser
(DSM)

• Neurobiologin viktig faktor, likaså genetiken vid hög ärftlighet

(första huvudpoängen)



Poäng 2: Hjärnan bryggar, gen till beteende och tillbaka



Språkets och skriftspråkets 
friska neurobiologi



Beteendetest

Att mäta hjärnan

MRI
fMRI

MEG

EEG
Ögonrörelser



Ryggströmmen och magströmmen 

Hickok, Poeppel, 2004 and 2007

Ryggström: Artikulatorisk kod (repetition). 

Magström: Innebörd (igenkänning).

Dubbel dissociation. 



Tal och skriftspråk i hjärnan



Uddén et al., 2013 (poster). 
fMRI på ordbearbetning



Gemensamt för tal och skrift: orange
Mer för tal än skrift: svart
Mer för skrift än tal: blågrönt



Svåra > enkla meningar, exakt samma 
aktiveringar för tal och skrift!



Tal och skriftspråk i hjärnan

Input 

Förstå en mening



Tal och skriftspråk i hjärnan

Input 

Förstå en mening





Figur 8.6 – Ventrala visuella strömmens hierarki



Två läsvägar: dual paths. 

dual path model ≠ 
dual stream model



Två läsvägar: dual paths. 

dual path model ≠ 
dual stream model

<- (men man hamnar nog inte så fel om 
man applicerar DSM på DPM, se figur 8.15 i 
Kemmer’s text book ”Cognitive
Neuroscience of Language” som de fyra 
senaste slides kommer ifrån)



När språkets neurobiologi inte 
utvecklas normalt



Bishop, Science 2013



Laterality and handedness

96% left dominant in right handers

4% bilateral

76% left dominant in left handers

14% bilateral, 

10% right dominant (Pujol et al,1999)



Inte lika vänsterlateraliserat vid dyslexi (Galaburda post mortem, även nya

MR-studier från Ramus lab)

Bishop, Science 2013



Bishop – Laterality and impairment



Neurobiologiska data: Dyslexi



Vänstra ryggstömmen och dyslexi

Red - Dyslexia

Green - Normal controls Boets, Science, 2014



Ryggströmmen och magströmmen 

Hickok, Poeppel, 2004 and 2007

Ryggström: Artikulatorisk kod (repetition). 

Magström: Innebörd (igenkänning).

Dubbel dissociation. 



Vänstra ryggstömmen och dyslexi

Red - Dyslexia

Green - Normal controls Boets, Science, 2014



Review, Vandermosten, 2012

Hjärnavbildning, developmental dyslexia



Review, Vandermosten, 2012

Skillnader och likheter, barn och vuxna



Review and meta-analysis, Martin, HBM, 2016

Djup eller grund ortografi: hjärnavbildning

Överaktivitet, Ex: Svenska

Underaktivitet,      -”-

Engelska

-”-

Överlapp



Neurobiologiska mekanismer dyslexi

Input 

Skillnader Sv/Eng



Repetition, två huvudpoänger

• I framtiden kommer dyslexi att delas upp i olika undergrupper
och neurobiologin och genetiken kommer vara viktiga verktyg I 
det här arbetet.

• Vi vet att dyslexi är starkt påverkat av genetiska faktorer. 
Generna är därför en viktig nyckel att dela upp orsakerna till 
dyslexi. Hjärnan är bryggan mellan genetiken och beteendet. 



Egna neurogenetiska studier: 
Dyslexi-genen KIAA0319 och CNTNAP2



Dyslexi-genen KIAA0319



Replikationstudie, Pinel J Neuroscience 2012 (KIAA0319)



Pinel et al. J Neur 2012

10 meningar

~ 100 deltagare



Våra Resultat (~ 100 deltagare, 60 meningar)

TC mer asymmetriska än CC! 

Ingen statistisk signifikans mellan grupperna.

Framtiden: ytterligare 200 deltagare från MIT. 

(Icke publicerade data borttagna)



CNTNAP2 replikationsstudie i BIG 
(~2000 deltagare)

av 9 strukturella fynd i
Tan et al., Neuroimage 2010

(~300 deltagare)



Uddén et al. 2016, Brain & Language



Uddén et al. 2016, Brain & Language

Visual processing The magnocellular system - responds to moving stimuli and stimuli of low spatial 
frequency and low contrast. 



Egna neurogenetiska studier: 
Dyslexi-genen KIAA0319 och CNTNAP2

Slutsats: Många initiala fynd kommer 
inte kunna replikeras. Viktig uppgift att 

hitta vilka fynd som står sig. 



Tack för er uppmärksamhet 
och stort tack till:


