
Głos matki aktywuje liczne obszary w mózgu dziecka 
Najnowsze badania mówią, że w mózgu dziecka aktywowane są dużo liczniejsze 
obszary, w momencie, gdy słyszy ono głos swojej matki, niż gdy słyszy głosy 
innych osób. 

 

Szkoła Medyczna Uniwersytetu Stanforda 
przeprowadziła badania, które udowadniają, 
że mózgi dzieci są znacznie bardziej 
aktywowane poprzez głosy ich matek niż 
poprzez głosy innych kobiet, których nie znają. 

Układy mózgu silniej odpowiadające na głos 
matki, wychodzą poza obszary słuchowe, 
obejmując te, zaangażowane w przetwarzanie 
emocji i nagrody, funkcje społeczne, 
wykrywanie rzeczy osobiście istotnych i 
rozpoznawanie twarzy. 

Badanie to, które jako pierwsze zanalizowało 
skany mózgów dzieci słuchających głosów ich 
matek, zostało opublikowane w intrenecie 16 
maja 2016 na Proceedings of the National Academy of Sciences. Kolejnym jego wynikiem, jest fakt, że 
siła połączeń pomiędzy obszarami mózgu aktywowanymi przez głos matki dziecka prognozuje jego 
zdolności komunikacji społecznej. 

„Wiele z naszych procesów społecznych, językowych czy emocjonalnych nabywanych jest poprzez 
słuchanie głosu naszej matki,” mówi główny autor badania, dr Daniel Abrams, wykładowca psychiatrii 
i nauk behawioralnych. „Co zaskakujące, niewiele jednak wiadomo na temat tego, jak mózg 
organizuje swoje działania w odniesieniu do tego niezwykle ważnego źródła dźwięku. Nie zdawaliśmy 
sobie sprawy, że głos matki może tak szybko docierać do tak licznych i zróżnicowanych układów 
mózgu.” 

Preferencja głosu matki 

Dziesiątki lat badań wykazały, że dzieci preferują głosy ich matek: w jednym, klasycznym badaniu, 
zaobserwowano, że noworodki w pierwszym dniu życia, gdy słyszały głos swojej matki, ssały smoczek 

mocniej, niż gdy słyszały głosy innych kobiet. Jednak mechanizm tejże 
preferencji nie został nigdy określony. 

 „Nikt tak naprawdę nie przyjrzał się układom mózgu, które mogą być 
zaangażowane,” mówi starszy autor, dr Vinod Menon, profesor psychiatrii 
i nauk behawioralnych. „Chcieliśmy dowiedzieć się, czy jedynie obszary 
słuchowe i głoso-selektywne reagują odmiennie, czy może kwestia 
zaangażowania, reakcji emocjonalnej i wykrywania bodźców istotnych jest 
znacznie szersza.” 

Badanie zanalizowało 24 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Każde z nich miało 
wynik IQ nie niższy niż 80, było wychowywane przez swoją biologiczną 

Najnowsze badania wskazują, że w odbiór głosu 
matki zaangażowany jest szereg układów mózgu. 
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matkę i żadne nie miało zaburzeń rozwojowych. Rodzice wypełnili standardowy kwestionariusz, 
dotyczący zdolności dziecka do interakcji i tworzenia więzi z innymi. Przed wykonaniem skanowań 
mózgów, matka każdego z dzieci została nagrana wypowiadając trzy nonsensowne słowa. 

„W tym przedziale wiekowym, kiedy to większość dzieci posiada już dobre zdolności językowe, nie 
chcieliśmy wykorzystywać słów mających znaczenie, ponieważ mogłoby to zaangażować całą masę 
innych układów mózgu,” mówi Menon, profesor Rachel L. i Walter F. Nichols, MD. 

Nagrano również trzy nonsensowne słowa wypowiadane przez dwie matki, których dzieci nie były 
poddane badaniu, ani które nigdy nie spotkały dzieci badanych. Nagrania te wykorzystano, jako głosy 
kontrolne. 

Skany RM 

Mózgi dzieci zostały przeskanowane za pomocą obrazowania rezonansem magnetycznym, w 
momencie, gdy słuchały krótkich fragmentów nagrań nonsensownych słów, wypowiadanych zarówno 
przez ich matki jak i przez matki kontrolne. Nawet bardzo krótkie fragmenty, trwające mniej niż 1s, 
umożliwiły dzieciom zidentyfikowanie głosu ich matek z dokładnością większą niż 97%. 

 

Obszary mózgu zaangażowane 
bardziej przez głos matki dziecka niż 
przez głosy kontrolne obejmują 
obszary słuchowe, takie jak 
pierwotna kora słuchowa; obszary 
mózgu odpowiedzialne za emocje, 
takie jak ciało migdałowate, obszary 

mózgu wykrywające i oceniające wartość bodźców nagradzających, takie jak mezolimbiczny szlak 
nagrody i przedczołowa kora przyśrodkowa; obszary przetwarzające informacje osobiste, w tym sieć 
wzbudzeń podstawowych; jak również obszary zaangażowane w postrzeganie i przetwarzanie twarzy. 

„Zakres obszarów zaangażowanych był rzeczywiście dość zaskakujący,” mówi Menon. 

„Wiemy, że słyszenie głosu matki może być ważnym źródłem komfortu emocjonalnego u dzieci,” 
dodaje Abrams. „Tutaj widzimy sieć układów biologicznych, stanowiących tego dowód.” 

Dzieci, których mózgi wykazały silniejszy stopień połączeń pomiędzy wszystkimi tymi obszarami w 
momencie słyszenia głosu matki, miały również lepsze zdolności komunikacji społecznej, co sugeruje, 
że zwiększona zdolność połączeniowa pomiędzy danymi obszarami, stanowi nerwowe linie papilarne 
mówiące o zdolności komunikacji społecznej dzieci. 

„Ważny, nowy model” 

„Odkrycie to, dostarcza ważnego, nowego modelu badania ubytków w komunikacji społecznej u 
dzieci z takimi zaburzeniami jak autyzm,” mówi Menon. Jego zespół planuje przeprowadzić podobne 
badania u dzieci cierpiących na autyzm, jak również próbuje dociec w jaki sposób nastolatkowie 
reagują na głos matki, by określić czy odpowiedzi mózgu zmieniają się w chwili wchodzenia w 
dorosłość. 

„Odkrycie to, dostarcza ważnego, nowego 
modelu badania ubytków w komunikacji 
społecznej u dzieci z takimi zaburzeniami jak 
autyzm.” 



„Głos jest jednym z najważniejszych sygnałów komunikacji społecznej,” mówi Menon. „To 
ekscytujące, że możemy zaobserwować, jak głos matki odbija się echem w tak licznych układach 
mózgu.” 

Pozostali autorzy badania ze Stanford to: partner badania, Tianwen Chen; koordynatorki medyczne 
badania Paola Odriozola, Katherine Cheng i Amanda Baker; podoktorancki stypendysta psychiatrii i 
nauk behawioralnych, dr Aarthi Padmanabhan; wykładowca psychiatrii i nauk behawioralnych, dr 
Srikanth Ryali, asystent badania John Kochalka; oraz profesor emerytowany psychiatrii i nauk 
behawioralnych, Carl Feinstein, MD. Menon i Feinstein są członkami Stanford’s Child Health Research 
Institute. 

Badanie zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Zdrowia (granty K01MH102428, 
K25HD074652, DC011095 i MH084164), jak również przez Singer Foundation i Simons Foundation. 
Praca była również wspierana przez Wydział Psychiatrii i Nauk Behawioralnych Stanforda. 

 


