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Doświadczamy i uczymy się mowy zarówno poprzez wzrok jak i słuch. Wyspecjalizowane sieci 

mózgowe - w tym obustronna dolna kora czołowa i górna kora skroniowa - wspierają przetwarzanie 

mowy wielozmysłowej u dorosłych. Nasze rozumienie rozwoju tej organizacji korowej jest niepełne. 

Percepcja mowy i twarzy specjalizuje się dla często doświadczanych bodźców (np. mowy ojczystej, 

pionowych twarzy) między 6 a 10 miesiącem życia. Badania przedstawione w niniejszej rozprawie 

doktorskiej dotyczyły rozwoju funkcjonalnej organizacji korowej w zakresie przetwarzania mowy 

wielozmysłowej w okresie niemowlęcym. 

Do pomiaru czołowo-skroniowych odpowiedzi hemodynamicznych na mowę wizualną i 

audiowizualną u niemowląt w wieku 5 i 10 miesięcy użyłam funkcjonalnej spektroskopii bliskiej 

podczerwieni (fNIRS). Jest to nieinwazyjna metoda neuroobrazowania o stosunkowo wysokiej 

rozdzielczości przestrzennej i czasowej. W pierwszym badaniu niemowlęta obserwowały nieme 

sylaby (mowę wizualną) i niekomunikatywne ruchy ust (tzw. grymasy). Odkryłam, że aktywacje 

korowe zarówno na mowę wizualną, jak i grymasy były podobne w wieku około 5 miesięcy, a różne w 

wieku około 10 miesięcy. W drugim badaniu niemowlęta oglądały synchroniczną mowę 

audiowizualną i asynchroniczną mowę słuchowo-wzrokową. W wieku około 5 miesięcy, rozległe 

wzorce odpowiedzi hemodynamiczne prawej półkuli dla mowy synchronicznej różniły się od 

odpowiedzi dla mowy asynchronicznej. W wieku 10 miesięcy określone obszary górnej kory 

skroniowej wykazywały zróżnicowane reakcje na synchroniczną i asynchroniczną mowę. Dodatkowo 

przeprowadziłam badanie fMRI osób dorosłych z dokładnie tymi samymi bodźcami co w badaniach 

nad niemowlętami aby potwierdzić obserwowane wyniki. Dolny zakręt czołowy (IFG) oraz górny 

zakręt/bruzda skroniowa (STS/G) były aktywne podczas przetwarzania mowy wizualnej i 

audiowizualnej, co potwierdza wniosek, że odpowiedzi czołowo-skroniowe obserwowane u 

niemowląt odzwierciedlają aktywacje IFG i STS/G. 

Podsumowując, wyniki tej pracy pokazują, że funkcjonalna organizacja korowa wspierająca 

przetwarzanie mowy wizualnej i audiowizualnej rozwija się i specjalizuje w okresie niemowlęcym. 

Wzorzec obserwowanych wyników sugeruje, że sieć korowa przetwarzająca mowę wizualną i 

audiowizualną ulega reorganizacji około 9 -10-tego miesiąca życia. Zaobserwowane wyniki 

podkreślają różne osie czasu rozwoju specjalizacji korowej dla mowy i twarzy. Podczas gdy 

specjalizacja korowa w zakresie mowy wizualnej rozwija się od 10-tego miesiąca życia, specjalizacja w 

zakresie dynamicznego przetwarzania twarzy prawdopodobnie rozwija się między 5-tym a 10-tym 

miesiącem życia. Wyniki te poszerzają nasze zrozumienie rozwoju lateralizacji sieci mowy, pokazując, 

że w przeciwieństwie do mowy słuchowej, dominacja lewej półkuli dla mowy wizualnej i 

audiowizualnej zaczyna się pojawiać dopiero około 10 miesięcy. Zaobserwowane wyniki podkreślają 

różnice w czasie rozwoju specjalizacji korowej dla mowy i twarzy. Podczas gdy specjalizacja korowa w 

zakresie przetwarzania mowy wzrokowej rozwija się od 10 miesiąca życia, specjalizacja w zakresie 

dynamicznego przetwarzania twarzy prawdopodobnie rozwija się między 5 a 10 miesiącem życia. 

Przedstawione wyniki wskazują na rozwój sieci korowej dla integracji mowy audiowizualnej. W wieku 

10 miesięcy niemowlęta nie wykazują wyraźnego markera neuronalnego integracji multisensorycznej 



dźwięków mowy. Omawiam te odkrycia w świetle koncepcji interaktywnej specjalizacji 

funkcjonalnego rozwoju mózgu. 
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