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Historia rozwoju badañ elektrofizjologicznych s³uchu
The history of the development of electrophysiological methods
for hearing investigations
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Streszczenie
Badania elektrofizjologiczne mózgu maj¹ swoje korzenie w obserwacjach bioelektrycznoœci (L. Galvani, A. Volta – przewodzenie tkanek nerwowych) oraz we frenologii wed³ug koncepcji F. J. Galla, opartej na modu³owym modelu mózgu, obowi¹zuj¹cej w naukach neurolofizjologicznych. Pioniersk¹ rolê w odkryciu czynnoœci elektrycznej mózgu odegra³ R. Caton (1875 r.). Pierwszy zarejestrowa³ zjawiska elektrofizjologiczne
w mózgu, stanowi¹ce podstawê elektroencefalografii i umo¿liwiaj¹ce rejestracjê potencja³ów czynnoœciowych wywo³anych ró¿nymi bodŸcami
zewnêtrznymi. Rozwój i popularyzacja metod oceny elektrofizjologicznej czynnoœci mózgu dokona³y siê przy znacz¹cym udziale Polaków:
A. Becka-studium problemu lokalizacji funkcji w mózgu i samego elektroencefalogramu oraz N. N. Cybulskiego – badanie i interpretacja EEG.
Pierwszy elektroencefalogram u cz³owieka zosta³ zarejestrowany przez H. Bergera. Rejestracjê potencja³ów wywo³anych z powierzchni g³owy
wprowadzi³ G. Dawson. Potencja³y wywo³ane zyskuj¹ od lat 70-tych i 80-tych XX w. coraz wiêksze zastosowanie. Obecnie badania koncentruj¹ siê nad potencja³ami kognitywnymi nale¿¹cymi do tzw. Event Related Potentials (ERP), takimi jak fala P300 okreœlana jako fala uwagi
i fala niezgodnoœci (MMN – Mismatch Negativity), zarejestrowane i opisane odpowiednio przez S. Suttona oraz R. Naatanena.
S³owa kluczowe: historia, s³uch, badania elektrofizjologiczne.

Summary
Electrophysiological methods of the brain investigation were based on the bioelectricity – main feature of the nervous tissue and pfrenology –
Gall s bizzaer concepts about modul organization of the brain. R.Caton discovered electrical brain signals on the surface of exposed brain of
animals. He is recognized as the discoverer of the electrical brain activity as a basis of electroencephalography and evoked potentials. Polish
research workers from University of Jagiellonski in Krakow A.Beck and N.N.Cybulski undoubtedly played very important role in further development of electrophysiological methods. J.Berger was the first to record electroencephalogram from humans. The graphic representation of
evoked potentials from the skull is possible thanks to G.Dawson. Since 70s and 80s evoked potentials (EP) have become more and more useful in medicine. Nowadays the research workers are focusing on components of even related potentials (ERP). Thus P300 wave and mismatch
negativity (MMN), discovered respectively by S.Sutton and R.Naatanen, are in the main interest.
Key words: history, hearing, electrophysiological examination.

S³uch jako jeden z narz¹dów zmys³ów nie tylko przyczynia siê do poznawania otaczaj¹cego œwiata i pe³ni funkcje
czysto biologiczne np.: ostrzegawcz¹, ale równie¿ warunkuje prawid³owy rozwój procesu komunikatywnego (wytworzenie mowy i jêzyka) oraz odgrywa wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu
siê kultury (muzyka, taniec).
Metody badania s³uchu zmienia³y siê na przestrzeni
wieków, a postêp w badaniach elektrofizjologicznych s³uchu
wi¹¿e siê z rozwojem metod badania czynnoœci elektrycznej
mózgu. Badania te by³y konsekwencj¹ powi¹zania struktur
mózgowych z czynnoœciami psychicznymi i zlokalizowaniem
oœrodków czuciowo-ruchowych w mózgu (w tym s³uchowych) oraz sukcesywnego postêpu w metodach badawczych
tkanki nerwowej, a w szczególnoœci jej aktywnoœci elektrycznej. Od najdawniejszych czasów o nadrzêdn¹ rolê w ¿ywym
organizmie rywalizowa³y ze sob¹ dwa narz¹dy: serce i mózg.
Serce traktowano w staro¿ytnym Egipcie [Michalik 1994]

i w staro¿ytnych Chinach [Garnuszewski 2005] jako siedlisko
uczuæ i myœli, dopiero jednak w XVI w., w okresie wielkich
przemian w naukach przyrodniczych, rozkwitu anatomii oraz
przyzwolenia na krytykê staro¿ytnych, Andreas Vesalius
(1514-1564) ostatecznie ustali³ znaczenie mózgu i poœwiêci³
mu specjalne rozdzia³y w swojej ksi¹¿ce „De Corporis
Humani Fabrica" [Kreiner 1970; Michalik 1994].
Historia rozwoju elektrofizjologicznych metod badawczych s³uchu wi¹¿e siê œciœle z histori¹ lokalizacji funkcji s³uchowych w OUN i poszukiwaniem ich anatomicznych
odpowiedników. Pierwszy krok w tym kierunku uczyni³
wiedeñski lekarz Franc Joseph Gall (1758-1828). Jako pierwszy w historii medycyny zaproponowa³ anatomiczn¹
reprezentacjê dla funkcji intelektualnych i poznawczych,
w tym s³uchu i mowy. Jego pogl¹dy na temat uk³adu nerwowego by³y niezwykle trafne, a wiele z jego obserwacji na
temat rdzenia krêgowego, w³ókien nerwowych czy istoty
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bia³ej i szarej stanowi do dziœ podstawê neurofizjologii [Brazier 1964; Michalik 1994]. Niestety jego zas³ugi zosta³y zapomniane, a on sam znany jest g³ównie jako twórca osobliwej
teorii – frenologii [Brazier 1963; Walsh 1970; Wyhe 2002].
Podstaw¹ jej by³ pogl¹d, ¿e poszczególne czêœci mózgu
odpowiadaj¹ za okreœlone zdolnoœci cz³owieka, których
wed³ug Galla mia³o byæ 27 np.: odwagi, pró¿noœci, mowy
i elokwencji, rozmna¿ania, muzykalnoœci, sk³onnoœci do kradzie¿y, pamiêci, orientacji, dowcipu itp. [Brazier 1963; Michalik 1994]. Te czêœci mózgu pod wp³ywem æwiczeñ i wrodzonych predyspozycji mog³y siê powiêkszaæ, uciskaæ od wewn¹trz czaszkê i odkszta³caæ j¹. Tym samym kszta³t czaszki
mia³ odzwierciedlaæ zdolnoœci umys³owe, psychiczne,
charakter i umiejêtnoœci danego cz³owieka. Teoria ta, któr¹
opracowa³ i rozwija³ wraz ze swoim uczniem J. K. Spurzheimem by³a oczywiœcie b³êdna i powsta³a z wyobraŸni naukowca, a nie w oparciu o jakiekolwiek dane naukowe. Dodatkowo
zosta³a zniekszta³cona i sprowadzona do pseudonauki przez
wspó³czesnych mu rz¹dnych zysków oszustów, którzy pos³ugiwali siê ni¹ do okreœlania potencjalnych zdolnoœci i predyspozycji swoich klientów. Jednak teoria ta pozostaje pierwsz¹
koncepcj¹ w historii medycyny, która nie tylko wprowadzi³a
zagadnienia lokalizacji ró¿norodnych czynnoœci w mózgu,
ale równie¿ przedstawi³a modu³owy model mózgu obowi¹zuj¹cy do dziœ w naukach neurofizjologicznych.
Kolejnym krokiem prowadz¹cym do umiejscowienia
funkcji w OUN by³y metody degeneracji eksperymentalnej
[Kreiner 1970]. Poprzez planowe uszkadzanie wybranych
okolic mózgu i obserwacjê zaistnia³ych skutków wysuwano
wnioski odnoœnie roli danego obszaru. By³y to dzia³ania traumatyczne i okaleczaj¹ce, chocia¿ znacz¹co rozszerzy³y
wiedzê o procesach fizjologicznych. W oparciu o przeprowadzone na go³êbiach eksperymenty Fluorens [Brazier 1963]
przypisa³ poszczególnym strukturom mózgowia specyficzne,
jakkolwiek zbyt jednolite funkcje: pó³kule mia³y mieæ zwi¹zek
z percepcj¹ i zdolnoœciami intelektualnymi, mó¿d¿ek mia³ odpowiadaæ za czynnoœci ruchowe, a pieñ mózgu mieœciæ
w sobie oœrodki odpowiedzialne za utrzymanie ¿ycia. Metody
degeneracji eksperymentalnej zosta³y doœæ szybko zarzucone i to z kilku powodów, przede wszystkim z braku mo¿liwoœci ich prowadzenia na cz³owieku, ³atwoœci¹ o artefakty
i niedok³adnoœci oraz ograniczeniu informacji uzyskanych t¹
drog¹ do oœrodków motorycznych, bez mo¿liwoœci zbadania
funkcji sensorycznych. Tak wiêc do XIXw. mo¿liwoœci stosowania metod badawczych i œrodków technicznych do uzyskania pe³nego obrazu funkcjonowania cz³owieka i jego zmys³ów by³y niewielkie.
W rezultacie, jakby w odpowiedzi na nowe potrzeby
naukowców, pojawi³y siê metody elektrofizjologiczne. Podstawowym narzêdziem badania by³ pr¹d elektryczny
stosowany w podwójnej roli: jako bodziec dra¿ni¹cy, stymuluj¹cy tkankê nerwow¹, lub jako sygna³ rejestrowany z powierzchni mózgu w postaci ró¿nicy potencja³ów – pr¹d czynnoœciowy towarzysz¹cy aktywnoœci neuronów. Dra¿nienie
tkanki nerwowej wykorzystywane ju¿ by³o w neurofizjologii
wczeœniej (Haller, Cabanis, Fontan, Caldani, Rolando, Olds
[Brazier 1963; Michalik 1994]).
Niezwykle istotnego odkrycia dokonali Eduard Hitzing
(lekarz psychiatra) i Gustav Fritsch (zoolog), a nastêpnie
Ferierr. Dra¿ni¹c s³abym pr¹dem korê mózgow¹ psa
naukowcy zidentyfikowali na jej powierzchni obszary wyz-

walaj¹ce ruchy miêœni po przeciwnej stronie cia³a zwierzêcia.
Tym samym nie tylko dowiedli mo¿liwoœci pobudzania mózgu na drodze elektrycznej, ale wykazali, ¿e mo¿liwa jest
lokalizacja oœrodków czynnoœci w mózgu. Pogl¹dy te nie
zyska³y na pocz¹tku uznania. By³y kwestionowane równie¿
przez ówczesne naukowe autorytety. George Henry Levis
nie zgadza³ siê z koncepcj¹ lokalizacji funkcji argumentuj¹c,
i¿ np.oœrodek œmiechu nie mo¿e byæ zlokalizowany na stopie
tylko dlatego, ¿e ³askotanie tej okolicy wywo³uje œmiech [Brazier 1963]. Poszukiwaniem oœrodków czuciowych/sensorycznych zaj¹³ siê z kolei H. Munk [Brazier 1963] obserwuj¹c
zwierzêta z rzekom¹ œlepot¹ i g³uchot¹ po resekcji fragmentów kory.
Pocz¹tki badañ nad bioelektrycznoœci¹ siêgaj¹ okresu
jednoœci nauk przyrodniczych XVIIIw. i wi¹¿¹ siê z nazwiskami w³oskich naukowców: Galvani i Volta. W 1786r. Luigi Galvani przeprowadzi³ swoje s³ynne doœwiadczenie z ¿abami.
Przypadkowo podczas pracy w laboratorium przy preparowaniu martwego p³aza zaobserwowa³ skurcz miêœni odnó¿y
¿aby. Galvani by³ zdania, ¿e zjawisko to efekt tzw. zwierzêcej
elektrycznoœci – „elektrycznoœci zawartej w zwierzêciu".
Prawdziw¹ interpretacjê poda³ jednak Alessandro Volta
w 1796 r., stwierdzaj¹c, ¿e pr¹d elektryczny pobudzaj¹cy
miêœnie ¿aby powsta³ na skutek ró¿nicy potencja³ów miêdzy
dwoma metalami zanurzonymi w elektrolicie, który stanowi³y
wilgotne tkanki ¿aby. Mimo b³êdnej interpretacji doœwiadczenia Galvani przewidzia³ fakt, który potwierdzi³ w 1848 r. Emil
Du Bois Reymond – ¿e przemianom ¿yciowym nieod³¹cznie
towarzysz¹ zjawiska elektryczne. Du Bois Reymond wykaza³, ¿e tkanka nerwowa generuje elektrycznoœæ, a aktywnoœci w nerwie obwodowym zawsze towarzyszy zmiana
potencja³u na jego powierzchni [Brazier 1963; Ormerod
2006]. Tym samym dowiód³, ¿e aktywnoœæ elektryczna tkanki nerwowej mo¿e byæ traktowana jako wyk³adnik jej funkcji.
Pierwszy opis czynnoœci elektrycznej mózgu pojawi³ siê
w 1875 r. za spraw¹ Richarda Catona – m³odego angielskiego fizjologa i wyk³adowcy w Liverpool Royal Infirmatory
[Brazier 1963; 1964; Naatanen, Escera 2000; Hardt 2006].
Za pomoc¹ galwanometru lusterkowego mierzy³ aktywnoœæ
elektryczn¹ na ods³oniêtej powierzchni mózgów zwierz¹t
doœwiadczalnych (króliki, koty, ma³py) jako odpowiedŸ na stymulacjê bodŸcami wzrokowymi. Byla to pierwsza rejestracja
wahania potencja³u z powierzchni kory mózgowej w momencie zadzia³ania bodŸca. Caton okreœli³ to, ¿e „gdy jakakolwiek
czêœæ istoty szarej jest w stanie pobudzenia czynnoœciowego, jej potencja³ zazwyczaj staje siê ujemny" [Brazier
1963; Szelenberg 2000], co mo¿na uznaæ za pierwszy opis
w historii medycyny potencja³ów wywo³anych. Dodatkowo
Caton zarejestrowa³ równie¿ na powierzchni kory mózgu
pr¹d s³aby, ale utrzymuj¹cy siê stale mimo braku stymulacji
zewnêtrznej. Ta spontaniczna aktywnoœæ bioelektryczna to
fale, których zapis w postaci elektroencefalogramu jest obecnie szeroko stosowany w diagnostyce neurologicznej. Caton
jest wiêc ojcem zarówno mózgowych potencja³ów wywo³anych jak i elektroencefalografii. Swoje wyniki R. Caton przedstawi³ w sprawozdaniu wyg³oszonym na spotkaniu British
Medical Association w 1875 r. a nastêpnie opublikowa³ krótki
artyku³ „The electrical currents of the brain" w British Medical
Journal 1875 [Ormerod 2006; Durka 2005]. Praca nie
spotka³a siê jednak z zainteresowaniem. W wyniku dalszych
badañ nad pr¹dami czynnoœciowymi wykaza³ korelacjê miê-
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dzy prostymi czynnoœciami ruchowymi (ruchy koñczyn, g³owy, prze¿uwanie) a zmian¹ potencja³u w odpowiednich
wskazanych przez Ferrire a obszarach kory mózgowej. Eksperymentowa³ z bodŸcami o ró¿nej modalnoœci. Stosowa³ nie
tylko stymulacjê wzrokow¹, ale i s³uchow¹, dotykow¹, d¹¿¹c
do zlokalizowania funkcji sensorycznych w mózgu. Rezultaty
swoich doœwiadczeñ i eksperymentów podsumowa³ w 1877
r. s³owami: „Doœwiadczenie wskazuje, ¿e elektryczne pr¹dy
z istoty szarej wi¹¿¹ siê z jej funkcj¹ podobnie jak ma to miejsce w przypadku nerwów obwodowych, a prace nad tymi
pr¹dami mog¹ rzuciæ nowy œwiat³o na funkcje pó³kul mózgowych" [Szabela 1999] Niestety publikacja w suplemencie do
British Mediacl Journal pt.: „Interim report on investigation of
the electrical currents of the brain" i tym razem pozosta³a
niezauwa¿ona. 10 lat póŸniej w 1887r. ostateczne wyniki
prac zaprezentowa³ na IX Miêdzynarodowym Kongresie Medycznym w Waszyngtonie ("Researches on electrical phenomena of cerebral grey matter"). Przedstawi³ metodykê (technikê operacji, instumentarium, elektrody) i rezultaty swoich
badañ mózgów 45 zwierz¹t (koty, króliki, ma³py) [Brazier
1963]. Ostatecznie zarejestrowa³ pozytywne wyniki pod postaci¹ zmiany czynnoœci bioelektrycznej mózgu w odpowiedzi
na bodŸce œwietlne i ruchowe, nie uzyska³ jednak jednoznacznych odpowiedzi po stymulacji s³uchowej i zapachowej. W 1891r. Caton opublikowa³ w Centralblatt der Physiologie artyku³ „Die Storme des Centralnervensystem" w którym
ostatni raz zaj¹³ siê zagadnieniami bioelektrycznoœci mózgu,
po tym artykule zmieni³ swoje zainteresowania i poœwiêci³ siê
kardiologii [Ormerod 2006].
Dalsze postêpy na polu badañ elektrofizjologicznych
dokona³y siê dziêki polskim fizjologom z Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie – Adolfowi Beckowi (1863-1942) –
równie¿ odkrywcy potencja³ów wywo³anych i EEG oraz
Napoleonowi Nikodemowi Cybulskiemu (1854-1919) – pionierowi polskiej elektroencefalografii, ale te¿ elektrokardiografii i endokrynologii [Œródka 1990; Durka 2005]. W 1886r.
A. Beck rozpocz¹³ pracê na Uniwersytecie Jagielloñskim
w katedrze fizjologii pod kierunkiem N. N. Cybulskiego. Nie
wiedz¹c o wczeœniejszych pracach Catona pod wp³ywem
konkursu og³oszonego przez prof. Cybulskiego w 1888r.
[Œródka 1990] rozpocz¹³ badania, których celem mia³o byæ
wykorzystanie elektrofizjologicznych technik do lokalizacji
funkcji w mózgu. Efektem jego pracy by³a praca doktorska
„Oznaczenie lokalizycyi w mózgu i rdzeniu za pomoc¹
zjawisk elektrycznych" przedstawiona 20.10.1890 r., a opublikowana w Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. Polsk. Akad. Um., seria
II,1,s.186-232,1891 [Durka 2005]. Podobnie jak Caton zarejestrowa³ zmiany potencja³u elektrycznego na powierzchni
kory mózgowej psa w odpowiedzi na bodŸce zarówno s³uchowe jak i wzrokowe [Brazier 1963]. Podobnie do Catona
odkry³ elektroencefalogfam, dla którego zaproponowa³
nazwê „aktywny pr¹d niezale¿ny" [Œródka 1990] w odró¿nieniu od pr¹dów wywo³anych stymulacj¹. Jednak jego praca
nie by³a jedynie powtórzeniem odkryæ Catona, stanowi³a
znacznie g³êbsze studium problemu lokalizacji funkcji sensorycznych w mózgu jak i samego elektroencefalogramu (odkrycie zjawiska desynchronizacji). Swoje wyniki opublikowa³
w piœmie fizjologicznym Centralblatt der Physiologie (Die
Strome der Nervencentren. Centerblatt fur Physiologie,
4:572-573, 1890) [Durka 2005]. Artyku³ ten wywo³a³ spore
zamieszanie w œrodowisku ówczesnych neuro- i elektro-
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fizjologów i doprowadzi³ do sporu o pierwszeñstwo prezentowanych odkryæ. Okaza³o siê bowiem, ¿e pod wp³ywem
prac Du Bois Reymonda podobne do Catona doœwiadczenia
i obserwacje czynnoœci elektrycznej mózgu prowadzili m.in.
Fleischl von Marxow (1846-1892). Rezultaty swej pracy
spisa³ w liœcie z³o¿onym w sejfie Cesarskiej Akademii Nauk
w Wiedniu, ale opublikowa³ je dopiero po doniesieniach Becka (Fleischl von Marxow E. Mittheilung betreffend die Physiologie der Hirnrinde. Centerblatt der Physiologie 1890;
4:538) oraz V. Y. Danilewsky, który podj¹³ zagadnienia elektrofizjologii mózgu w swojej pracy doktorskiej zaraz po
Catonie, ale tezy opublikowa³ w 1877r. w jêzyku rosyjskim
i to dopiero kilkanaœcie lat póŸniej. Gor¹c¹ dyskusjê zakoñczy³ Caton cytuj¹c swoje w opublikowane wczeœniej prace
[Ormerod 2006].
Cybulski zaj¹³ siê badaniem i interpretacj¹ odkrytego
przez Becka „niezale¿nego pr¹du aktywnego" [Œródka 1990,
Hardt 2006; Durka 2005]. W dziedzinie tej poczyni³ ogromne
postêpy (jako jeden z pierwszych zarejestrowa³ zapis EEG),
chocia¿ brak œrodków finansowych na odpowiedni sprzêt nie
pozwoli³ mu na pe³n¹ publikacjê wyników i odebra³ pierwszeñstwo w opublikowaniu elektroencefalogramu (uczyni³
to w 1912r. W³odzimierz Prawdzicz-Niemiñski przedstawiaj¹c fotograficzny zapis fal mózgowych psa [Durka 2005].
Prace nad EEG poszerzy³ i upowszechni³ niemiecki psychiatra Hans Berger.
W 1930 r. Wever i Bray przeprowadzili doœwiadczenie,
które doprowadzi³o do powstania elektrokochleografii. Zarejestrowali oni bowiem mikrofoniczne potencja³y s³uchowe ze
œlimaka. Umiejscawiaj¹c elektrodê na nerwie s³uchowym kota uzyskali, po wzmocnieniu w pokoju obok, dŸwiêki wpadaj¹ce do kociego ucha odtworzone tak wiernie, ¿e pozwala³y
zidentyfikowaæ g³os mówi¹cego [Brazier 1964].
Lokalizacj¹ tonow¹ w obrêbie kory s³uchowej interesowa³ siê W³odzimierz Efinowicz Larionow [Brazier 1963] i w rezultacie napisa³ pracê doktorska na temat korowych oœrodków s³uchu. Pierwsze doœwiadczenia w tej dziedzinie prowadzi³ u¿ywaj¹c metod degeneracyjnych. Porzuci³ je jednak
zainspirowany mo¿liwoœciami wykorzystania metod elektrofizjologicznych do lokalizacji funkcji w mózgu. Udoskonaliwszy metody pomiarowe Catona i stosuj¹c stroiki jako Ÿród³o
pobudzenia, nie tylko prawid³owo umiejscowi³ oœrodki s³uchowe w p³acie ciemieniowym kory mózgowej psa, ale te¿
zaobserwowa³, ¿e tony o ró¿nej czêstotliwoœci wywo³uj¹
aktywnoœæ odmiennych miejsc kory s³uchowej (miejsca te
dok³adnie zidentyfikowa³ dla dŸwiêków A , A1, C3). Natomiast
Woolsey i Walzl oraz niezale¿nie od nich Tunturi wyznaczyli
pola odpowiedzi w korze mózgowej kota i psa po dra¿nieniu
elektrycznym œlimaka [Brazier 1964].
Kolejne obserwacje i doœwiadczenia wykaza³y, ¿e bodŸce s³uchowe wp³ywaj¹ zmieniaj¹ zapis EEG (H. Davis) oraz
¿e rozró¿nienie pomiêdzy procesami s³yszenia i s³uchania
ma elektrofizjologiczne podstawy (Galambos i Peon) [Brazier
1964].
W roku 1947 za spraw¹ Georga Dawsona [Szelenberg
2000], który wpad³ na pomys³ nak³adania na siebie licznych
kolejnych odpowiedzi na powtarzaj¹cy siê bodziec wyzwalaj¹cy potencja³, mo¿liwa sta³a siê rejestracja potencja³ów
wywo³anych z powierzchni g³owy. W 1962 r. skonstruowano
cyfrowy komputer (CAT Computer for Averaging Transients)
specjalnie do celów uœredniania potencja³ów wywo³anych.
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Pierwszym w Polsce u¿ytkownikiem tego urz¹dzenia by³
prof. Tadeusz Bacia z Akademii Medycznej w Warszawie.
W 1964 r. w Katedrze Maszyn Matematycznych Politechniki
Warszawskiej skonstruowano podobny aparat ANOPS –
Analizator Okresowych Przebiegów Szumowych, który nastêpnie produkowano i eksportowano szeroko w latach 197584 [Szelenberg 2000]. Niew¹tpliwie du¿e znaczenie dla dynamicznego rozwoju dziedziny s³uchowych potencja³ów
wywo³anych w Polsce mia³o opracowanie w roku 1990 w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie oraz
wdro¿enie do produkcji nowoczesnego systemu klinicznego
o nazwie EPTEST [Kochanek (i in.) 2006].
W efekcie rozpowszechnienia siê badania EEG oraz
rozwoju i udoskonalenia przetwarzania danych od lat 70-tych
potencja³y wywo³ane zyskuj¹ coraz wiêksze zastosowanie
nie tylko do badañ naukowych, ale w medycynie klinicznej.
Dostarczaj¹ one informacji nie tylko o procesach fizjologicznych, ale neuropatologicznych szczególnie w obszarach
przetwarzaj¹cych informacje. Powszechnie stosowane s¹
potencja³y egzogenne [Szabela 1999]: s³uchowe potencja³y
wywo³ane z pnia mózgu – Auditory Brainstem Responses –
ABR lub Brainstem Auditory Evoked Potentials BAEP (pierwsze zapisy u ludzi zarejestrowali Jewwet i Williston ponad
30 lat temu – 1971), a tak¿e wzrokowe potencja³y wywo³ane
– Visual Evoked Potentials VEP, somatosensoryczne
potencja³y wywo³ane – Somatosensory Evoked Potentials
SSEP. Istniej¹ te¿ wêchowe, smakowe, nocyceptywne
potencja³y, ale nie maj¹ one jeszcze ustalonego znaczenia
klinicznego.
Coraz wiêksze zainteresowanie budz¹ potencja³y endogenne zwi¹zane z wydarzeniami poznawczymi (Cognitive
Event Related Potentials), do których rejestracji wykorzystywane s¹ powszechnie bodŸce s³uchowe. CERP zale¿ne s¹
od czynników psychoneurologicznych oraz sprawnoœci procesów przetwarzania informacji (te¿ s³uchowych), wyra¿aj¹
emocjonaln¹ b¹dŸ intelektualn¹ reakcjê na bodziec (równie¿
dŸwiêkowy). W tej grupie potencja³ów zainteresowanie
koncentruj¹ siê obecnie na fali P300 (fala uwagi opisanej
w 1965 r. przez S. Suttona, który zarejestrowa³ falê o latencji
350 ms, o szczycie skierowanym ku górze (pozytywn¹)) oraz
na fali niezgodnoœci MMN (mismatch negativity zarejestrowanej przez R. Naatanena 1978r. odzwierciedlaj¹cej wykszta³cony w toku filogenezy mechanizm alarmowy) [Hurby,
Marsalek 2003; Polich, Kok 1995; Naatanen, Escera 2000;
Salil, Pierre 2005; Sutton (i in.) 1965].
Elektrofizjologiczne metody badania pojawi³y siê w odpowiedzi na nowe potrzeby badaczy i w momencie, gdy dotychczas stosowane metody wyczerpa³y swoje mo¿liwoœci.
Rozwój metod badania aktywnoœci neuroelektrycznej wynika³ równie¿ z równoleg³ego postêpu w innych dziedzinach
nauki. I nadal wraz z rozwojem neurologii, neuropsychiatrii,
psychologii badania elektrofizjologiczne uzyskuj¹ nowe zastosowania, nios¹c informacje nie tylko o „prostych" fizjologicznych reakcjach na bodŸce, ale o emocjonalnych i intelektualnych reakcjach cz³owieka [Naatanen, Escera 2000; Salil,
Pierre 2005].

Badania elektrofizjologiczne odnosz¹ siê do podstawowej w³asnoœci tkanki nerwowej jak¹ jest jej aktywnoœæ
elektryczna. Fakt ten doskonale rozumieli R. Caton i A. Beck.
Chcieli oni, by „mózg przemawia³ sam z siebie" ("wanted the
brain to speak for itself") [Sutton (i in.) 1965], jak trafnie wyrazi³ siê William C. Gibson uczeñ Ch. Sherringtona, który
obj¹³ po Catonie Katedrê Fizjologii. Badania elektrofizjologiczne nie „poszturchuj¹" mózgu, jak to okreœla³y wczeœniejsze
metody badawcze, pozwalaj¹ natomiast przemówiæ samemu
mózgowi i zlokalizowanym w nim oœrodkom.
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