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Jeśli, skromnie szacując, ponad dwadzieścia milionów ludzi w USA dotkniętych jest 
nadużyciami seksualnymi w dzieciństwie – to znaczy trwale zainfekowanych „wirusem” 

wywołującym lęki, depresje, nerwice, psychozy, impulsywność, zaburzenia snu, oddychania, 
pracy serca, symptomy somatyczne, podatność na uzależnienia chemiczne i kompulsywne 
zachowania odreagowujące, postawy aspołeczne, przestępczość, opóźnienia rozwojowe, 

problemy z uczeniem się, osobowość borderline, osobowość wieloraką, ADHD i inne 
problemy – to jako społeczeństwo jesteśmy w stanie ostrego kryzysu zdrowotnego. Musimy 

uznać to za epidemię i wypracować strategie immunologiczne.  
Bruce D. Perry, Ph. D. 

Doświadczenia z dzieciństwa 
a realizacja potencjału genetycznego: 

Co wczesna trauma mówi nam o naturze i wychowaniu

ABSTRAKT

Wyniki badań nadużyć i deprywacji, jakie są udziałem dzieci, wnoszą ważny materiał 
do rozważań nad przyrodą i wychowaniem. Choć każde dziecko ma różny i unikalny 
potencjał genetyczny, badania nad ludźmi i zwierzętami wskazują, że wszystkie 
dzieci przejawiają takie same niezbywalne potrzeby i doświadczają w przypadku ich 
niespełnienia takich samych poważnych i długotrwałych konsekwencji dla 
funkcjonowania mózgu. Wpływ środowiska w dzieciństwie, sprzyjający czy nie, 
wchodzi żywe w interakcje z każdym aspektem rozwoju neuronalnego (neurogenezą, 
migracją, różnicowaniem, apoptozą, arboryzacją, synaptogenezą, tworzeniem 
połączeń i mielinizacją włókien). Omówieniu podlegają w artykule wszystkie 



powyższe procesy neuronalne wraz z wyszczególnieniem fundamentalnych prawideł 
natury genetycznej i środowiskowej, mających wpływ na przebieg i wynik tych 
procesów. Przedstawione są dowody, że rozwój przewodnictwa synaptycznego 
kształtuje się według zasady „use i or loose it” – czyli, że system nerwowy potrzebuje 
bodźców aby móc się rozwijać i organizować. Dzieci ludzkie, jak i innych ssaków, 
potrzebują stabilnych emocjonalnie, łączących je więzi, zarówno z rodzicami / 
dorosłymi opiekunami i bezpiecznego dotyku z ich strony, jak też spontanicznych 
kontaktów z rówieśnikami i innymi dziećmi. Wskazują na to analizy przypadków 
deprywacji w dzieciństwie prowadzone w laboratoriach autora, badania dzieci 
pozbawionych emocjonalnego ciepła i fizycznego kontaktu w sierocińcach, jak też 
wielka liczba badań nie tylko nad skutkami deprywacji, ale i ubogacenia troski i 
bodźców wśród potomstwa zwierząt. Jeśli takich więzi i kontaktów dziecku brakuje, 
rozwój jego mózgu, pod względem empatycznych zdolności, zachowań 
opiekuńczych jak i czynności poznawczych, ulega trwałemu upośledzeniu.

Archeologia dostarcza dowodów pojawienia się po raz pierwszy języka pisanego sprzed około 5000 
lat, na Bliskim Wschodzie. Tymczasem umożliwiający naukę pisania i czytania potencjał genetyczny, 

zanim zaczął się realizować owe 5000 lat temu, był obecny w rodzaju ludzkim przez 200 000 lat. 

Tysiąc lat temu niespełna 1% populacji Europy Zachodniej umiało czytać i pisać. Chociaż zasadniczo 
wszyscy ludzie posiadali potencjał zapisywania i odczytywania swojej mowy, pozostawał on w 

zasadzie nie wyrażony aż do czasów wprowadzenia edukacji publicznej 

W 1211 roku Fryderyk II, cesarz Niemiec, usiłując odkryć naturalny „język Boga” wychowywał 
dziesiątki dzieci w milczeniu. Język Boga, mający rzekomo spoczywać w człowieku w uśpieniu, nie 

pojawił się jednak; dzieci te nigdy nie zaczęły mówić i ostatecznie wszystkie zmarły jeszcze w 
dzieciństwie (van Cleve, 1972).

LUDZKI MÓZG 

Przejściowy choć wspaniały bunt człowieka przeciw naturze możliwy się stał dzięki 
mózgowi. Aktywacja łańcuchów połączeń neuronów w tej niesłychanej sieci 
nerwowej pozwala nam myśleć, czuć i działać w sposób, jaki był wcześniej nie do 
pojęcia. To właśnie mózg pozwala nam śmiać się, płakać, mieć nadzieję i 
postępować w typowo ludzki sposób; to on zapośrednicza nasze człowieczeństwo – 
lub jego brak. 



Mimo to, główną funkcją mózgu wciąż pozostaje przeżycie gatunku. Ludzki system 
nerwowy odbiera, przetwarza i przechowuje informacje, z zewnętrz i z wnętrza, a 
także działa według nich na rzecz swojego przetrwania. Muszą być w tym celu 
spełnione trzy warunki: przetrwanie indywidualne, prokreacja i ochrona jednostek 
zależnych. Nie wypełnianie któregokolwiek oznacza gaśnięcie gatunku. Mózg ma z 
tej przyczyny trzy systemy, które zawiadują: (1) reakcjami na stres i zagrożenie, 
zewnętrzne i wewnętrzne (2) procesem dobierania się w pary i reprodukcją, oraz (3) 
ochroną i opieką nad jednostkami zależnymi, przede wszystkim dziećmi. 

Podstawową strategią jaką stosujemy, by sprostać tym zadaniom, jest tworzenie 
związków. Relacje pozwalają nam łączyć się, porozumiewać, czuć przynależność i 
wchodzić w interakcje, które wspierają przetrwanie, prokreację i ochronę zależnych 
jednostek. Mózg pozwala ludzkim grupom łączyć się miriadami powiązań, co jest 
kluczem do sukcesu na tej planecie. To nie indywidualne i niezależne jednostki 
wygrywają, gdyż tylko dzięki niezliczonym zależnościom między nami – związkom z 
rodzinami, klanami, plemionami, społecznościami i narodami – możemy przetrwać. 
Potrzebujemy się nawzajem wszyscy. Dlatego niektóre z najbardziej złożonych i 
sprawnych systemów w mózgu obsługują przynależność społeczną i komunikację. 

Ale te systemy neuronalne nie rozwijają się bez odpowiednich doświadczeń, nawet 
kluczowe. Systemy pozwalające nam tworzyć związki – myśleć, czuć i działać – są 
produktem interaktywnych, dynamicznych procesów zachodzących w indywidualnej 
historii każdego człowieka. Tworzą się one, organizują i zmieniają się w reakcjach na 
doświadczenia. Okresem, w którym mózg jest najbardziej plastyczny, tj. podatny na 
kształtowanie przez pozytywne i negatywne doświadczenia: społeczne, emocjonalne, 
poznawcze i fizyczne, jest niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo. W tym właśnie 
czasie wpływ doświadczeń organizuje drogi i ośrodki nerwowe, które będą określać 
nasze funkcjonowanie w całym życiu. Jest to okres niepowtarzalnej sposobności do 
wyrażenia potencjału genetycznego dziecka, ale też i olbrzymiej podatności na 
szkody. 

ROZWÓJ NEURONALNY 

Dojrzały mózg ludzki składa się z, szacunkowo, 100 miliardów neuronów i dziesięciu 
razy więcej komórek glejowych. Wszystko to połączone jest wieloma bilionami 



synaps. Kompleksowa dynamika ciągłej aktywności tego systemu to produkt rozwoju 
neuronalnego – długiego procesu, który miliardy miliardów złożonych transakcji 
chemicznych zestraja w multiinstrumentalną orkiestrę ludzkiego funkcjonowania 
psychiczno-umysłowego. 

W ciągu kilku krótkich lat jedna komórka – zapłodnione jajo – staje się istotą, która 
zaczyna chodzić, mówić, kochać, uczyć się, czuć, chcieć i myśleć. W każdej z 
miliardów komórek jej ciała pojedynczy zestaw genów zostaje wyrażony w milionach 
różnych kombinacji o precyzyjnym umiejscowieniu rozwojowym w czasie (timing’u). 
Rozwój, w tym neuronalny, to zapierający dech w piersiach proces precyzyjnego 
synchronizowania komórkowych mikro-konstrukcji i ich działań, jakie składają się na 
całego człowieka. Najbardziej złożonym z organów ludzkiego ciała jest mózg. Aby 
mózg mógł powstać, nieliczny zestaw komórek prekursorowych musi się nieustannie 
dzielić, migrować (przemieszczać), specjalizować, łączyć z sobą i tworzyć 
wyspecjalizowaną sieć, która formuje się w jednostki funkcjonalne systemu 
nerwowego. Proces ten wymaga zarówno działania przyrody, jak i działania ludzkiej 
miłości i troski. Z ośmiu głównych procesów rozwoju neuronalnego, jakie biorą udział 
w tworzeniu dojrzałego, funkcjonalnego człowieka, kluczową rolę pełnią dwa: 
genetyka (przyroda) i bodźce środowiska zewnętrznego (wychowanie).

GŁÓWNE PROCESY ROZWOJU NEURONALNEGO

1. Neurogeneza. Mózg rozwija się z komórek embrionu w ciągu pierwszych kilku 
tygodni od zapłodnienia. Z tych paru niezróżnicowanych komórek tworzą się 
dziesiątki miliardów komórek nerwowych i biliony komórek glejowych. Przeważająca 
część tzw. neurogenezy – „rodzenia się” neuronów – odbywa się w macicy między 
trzecim a dziewiątym miesiącem ciąży. W chwili narodzin w organizmie dziecka 
obecna jest już większość komórek nerwowych niezbędnych dla podtrzymania życia. 
Potem „rodzi się” już niewiele neuronów, chociaż ostatnio badacze udowodnili, że 
neurogeneza odbywa się także w ośrodkowym układzie nerwowym dorosłych 
jednostek (Gould i kol., 1999) i może ona być wtedy jednym z ważnych 
mechanizmów fizjologicznych warunkujących plastyczność uszkodzonego mózgu (na 
przykład zdolność przywracania funkcji). 



Mimo swej obecności w organizmie w chwili narodzin, większość neuronów musi się 
jeszcze zorganizować w kompletne i funkcjonalne systemy. Po narodzinach dziecka 
miliardy jego neuronów potrzebują dalszej specjalizacji i połączeń z innymi 
neuronami, by móc wytworzyć funkcjonalną sieć nerwową składającą się na dojrzały 
mózg. 

2. Migracja. W miarę jak rodzą się komórki nerwowe i powstaje mózg, neurony 
przemieszczają się. Prowadzone najczęściej przez komórki glejowe i różnorodność 
wiodących sygnałów chemicznych (np. molekuły przylegania komórkowego, czynnik 
wzrostu nerwów: NGF, itd.), neurony tworzą wiązki (nerwy lub szlaki) i zgrupowania 
(jądra i ośrodki), sortując się, wędrując do celu i „osiedlając się” miejscach swej 
ostatecznej lokalizacji w systemie. Przeznaczeniem jednych jest „osiedlić się” w pniu 
mózgu, a innych na przykład w korze mózgowej. Korowa migracja komórek i proces 
ich mapowania – docierania do miejsc przeznaczenia – należy zjawisk do najlepiej 
zbadanych przez neurologię rozwojową (Rakic, 1981, 1996). Nie ma też wątpliwości, 
że o ostatecznym umiejscowieniu i funkcjonowaniu neuronów decydują czynniki 
zarówno genetyczne jak i środowiskowe. 

Migracja neuronów zachodzi przede wszystkim w okresie płodowym i bezpośrednio 
po urodzeniu, trwa ona jednak przez całe dzieciństwo i, najprawdopodobniej, do 
pewnego stopnia w życiu dorosłym. Mnóstwo prenatalnych i postnatalnych 
wstrząsów – przeżyć takich jak infekcja, niedotlenienie, działanie alkoholu czy 
psychotropowych narkotyków, może zakłócić proces migracji neuronów i silnie 
negatywnie wpłynąć na realizację genetycznego potencjału w licznych obszarach 
funkcjonowania (Perry, 1988). 

3. Różnicowanie. Podczas swojego rozwoju neurony specjalizują się. Każdy ze stu 
miliardów neuronów w mózgu posiada ten sam zestaw genów, jednak przejawia ich 
jedyną w swoim rodzaju kombinację, dzięki której produkuje swoją niepowtarzalną 
neurochemię, neuroarchitekturę i zdolności funkcjonalne. Jedne neurony są wielkie i 
mają długie aksony. Inne są krótkie. Wszystkie neurony wyrabiają sobie możliwość 
używania każdego z około stu różnych neuroprzekaźników, jak norepinefrnyna, 
dopamina, serotonia, CRF czy substancja P. Mogą mieć gęste ugałęzienie 
dendrytyczne odbierające impulsy z setek innych neuronów, a mogą też posiadać 



tylko jedno linearne wejście od tylko jednego innego neuronu. Każdy z tych tysięcy 
różnicujących „wyborów” rozwojowych jest produktem różnych sygnałów 
mikrośrodowiskowych, ich intensywności, wzorca oraz okresu życia w jakim 
oddziałują – na przykład produktem doświadczenia „mówiącego” neuronowi, aby 
pewne geny włączył, a wyłączył inne. Każdy neuron podlega całym seriom tego typu 
„decyzji” i to one określają jego ostateczne miejsce ulokowania w systemie oraz 
specjalizację. Decyzje te są z kolei kombinacją czynników genetycznych i 
mikrośrodowiskowych. Specjalizują się i zmieniają wskutek reagowania na 
chemiczne sygnały. Dlatego każde zdarzenie lub doświadczenie, które w toku 
rozwoju jednostki zmienia jej neurochemiczne bądź mikrośrodowiskowe sygnały, 
może wpłynąć na sposób różnicowania się określonych neuronów, a przez to zmienić 
funkcjonalną sprawność dróg nerwowych, w obrębie których te neurony leżą 
(Rutledge i kol., 1974). 

4. Apoptoza. W toku rozwoju zbyteczne lub niedostatecznie aktywowane neurony 
giną. W różnych obszarach układu nerwowego rodzi się więcej neuronów niż trzeba 
do stworzenia dobrze funkcjonującego systemu. Jeśli komórki nerwowe nie znajdują 
odpowiednich, aktywnych połączeń z innymi, umierają (Kuan i kol., 2000). Badania 
wskazują, że właśnie te zbędne neurony mogą stanowić o tak znacznej plastyczności 
układu nerwowego człowieka w chwili narodzin. Jako zależne od zadań „zlecanych” 
przez środowisko i potencjalne potrzeby jednostki, jedne z nich przeżywają, a inne 
nie. I znów, proces ten zdaje się mieć u podłoża determinanty zarówno genetyczne, 
jak i środowiskowe. Przeżywają te neurony, którym udaje się stworzyć połączenia 
synaptyczne z innymi i osiągnąć pewien poziom aktywacji. Inne, o znikomej 
aktywności lub jej braku, wchłaniają się. To jeden z przykładów generalnej zasady 
zależności rozwojowej od działania (use i or loose it), która gra ważną rolę w 
procesach nerwowych związanych z uczeniem się, pamięcią i rozwojem (patrz 
poniżej). 

5. Arboryzacja (ugałęzienie). W miarę procesów różnicowania się, komórki nerwowe 
wypuszczają włókniste formy wypustek zwane dendrytami. Dendryty stają się 
powierzchnią recepcyjną, z którą inne neurony „szukają” kontaktu. Przez 
odgałęzienia tego dendrytycznego drzewa mogą do jednej komórki podłączyć się 
dziesiątki, a nawet setki innych. Gęstość dendrytycznego ugałęzienia wiąże się z 



częstotliwością i intensywnością wejściowych sygnałów. Jeśli poziom aktywacji jest 
wysoki, siatka dendrytów gęstnieje, co pozwala neuronowi odbierać, procesować i 
integrować złożone wzorce wejściowe, a to znów podnosi poziom aktywacji – łącznie 
z aktywnością i specyficznością transkrypcji genów. Z kolei sygnały nerwowe 
docierające do każdego danego neuronu zależą często od złożoności i aktywności 
doświadczeń zmysłowych jednostki (Diamond i kol., 1966; Greenough i kol., 1973). 
Gęstość dendrytów neuronu jest jedną z jego fizycznych cech, jakie w największym 
stopniu zależą od przeżyć i doświadczeń zmysłowych odbieranych z zewnątrz. 

6. Synaptogeneza. Cechą neuronu jednak, która jest najbardziej zależna od 
doświadczeń zmysłowych, są nie wspomniane dendryty, ale synapsa. Rozwijające 
się komórki wypuszczają też włókna zwane aksonami, by na ich końcach formować 
synapsy. Głównym mechanizmem komunikacji z komórki do komórki jest 
neuroprzekaźnictwo receptorowe, zachodzące w wyspecjalizowanych połączeniach 
między nimi, zwanych synapsami. W synapsie odległość między komórkami jest 
bardzo mała: tworzy mikroszczelinę. Do szczeliny synaptycznej uwalniana jest z 
neuronu presynaptycznego substancja chemiczna (nazywana neuroprzekaźnikiem, 
mediatorem, neuromodulatorem lub neurohormonem), która przekracza ją i wiąże się 
z wyspecjalizowanym białkiem receptorowym błony komórki postsynaptycznej. 
Zajmując w niej miejsca wiązania, neuroprzekaźnik zmienia kształt danego 
receptora, co prowadzi do kaskady reakcji chemicznych zapośredniczonych przez 
wielkocząsteczkowe aniony pochodzenia organicznego, jony potasu i wapnia. 
Substancje te zmieniają środowisko elektrochemiczne wewnątrz komórki 
postsynaptcznej, co uaktywnia określone geny. Owa kaskada międzykomórkowych 
reakcji chemicznych przenosi komunikaty z jednej komórki do drugiej. 

Ciągła dynamika neuroprzekaźnictwa synaptycznego reguluje aktywności i własności 
funkcjonalne łańcuchów neuronów, które pozwalają mózgowi wykonywać wszystkie 
jego znaczące działania. Połączenia nerwowe nigdy nie są przypadkowe; kształtują 
się pod kierunkiem ważnych genetycznych i środowiskowych czynników. Aby nasz 
mózg mógł działać prawidłowo, neurony podczas swego rozwoju muszą odnaleźć 
połączenia z „właściwymi” im innymi neuronami. Podczas procesu różnicowania 
neurony wysyłają swoje włóknopodobne projekcje (stożki wzrostu), by nawiązać 
fizyczny kontakt i innymi neuronami. Procesy te są regulowane i kierowane przez 



pewne czynniki wzrostu i przez cząsteczki przylegania międzykomórkowego, które 
przyciągają określone stożki wzrostu do – bądź odpychają je od – właściwych 
neuronów docelowych. Zależnie od specjalizacji danego neuronu, rosnący stożek 
wzrostu przekształca się w akson i łączy się z dendrytami innych komórek, tworząc w 
tych miejscach synapsy. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy życia w organizmie 
człowieka, wskutek „szukania” przez rosnące neurony właściwych im przyłączeń, 
następuje ośmiokrotne zagęszczenie liczby synaps w mózgowiu (Huttenlocher, 1979, 
1994). Owa eksplozja synaptogenezy zapewnia mózgowi plastyczność niezbędną do 
zorganizowania i wdrożenia rozległego potencjału funkcji. W następnych kilku latach 
życia, wskutek reagowania na ustrukturalizowane wzorce powtarzających się 
doświadczeń, połączenia nerwowe dopracowują swój kształt i sprawność. 

7. Kształtowanie synaps. Synapsa jest strukturą dynamiczną. Zmienia się ona 
nieustannie wraz z ciągłym, epizodycznym, uwalnianiem neuroprzekaźników, 
wiązaniem receptorów, uwalnianiem potencjału czynnościowego, przemieszczaniem 
się jonów do i z komórek, otwieraniem i zamykaniem mikrokanałów i tworzeniem 
nowych struktur molekularnych. Kluczowym wyznacznikiem w procesie kształtowania 
synaps jest poziom aktywności presynaptycznej. Kiedy stale zachodzi proces 
uwalniania przekaźników i aktywacji potencjału czynnościowego, połączenia 
synaptyczne wzmacniają się, wprowadzając do swojej budowy odpowiednie fizyczne 
zmiany lub korekty. W ich wyniku neurony pre- i postsynaptyczne rosną i zbliżają się 
do siebie, co usprawnia i podnosi wydajność komunikacji poprzez transmisję 
sygnałów. 

Gdy jednak aktywność ta jest znikoma, połączenia synaptyczne w określonych 
neuronach umierają, w dosłownym sensie: znikają ich określone wypustki aksonalne. 
Upraszczając można powiedzieć, że kształtowanie się synaps przebiega według 
zasady: „use i or loose it” – czyli potrzebuje bodźców, aby móc się dokonać (patrz 
poniżej). Ten zależny od aktywujących bodźców, potężny proces, stanowi 
molekularną podstawę uczenia się i rozwoju pamięci, a jest więc dlatego rdzeniem 
rozwoju neuronalnego każdej jednostki. 

8. Mielinizacja włókien. Wyspecjalizowane komórki glejowe owijają się wokół 
aksonów, otulając je osłonką mielinową, która umożliwia neuronom dużo 



sprawniejsze przewodnictwo elektrochemiczne. Dzięki temu sieć nerwowa 
funkcjonuje szybciej i skuteczniej, pozwalając na realizowanie bardziej złożone 
funkcji. Na przykład, chodzenie zależne jest od zmielinizowania neuronów w rdzeniu 
kręgowym, umożliwiającego wystarczająco płynną regulację funkcjonowania 
neuromotorycznego. Proces mielinizacji zaczyna się w pierwszym roku życia i trwa 
przez całe dzieciństwo, kończąc się w okresie dojrzewania gwałtowną falą 
mielinizacji zachodzącą w kluczowych obszarach kory. 

Osiem wyżej opisanych procesów rozwoju neuronalnego zależne jest i od genomu, i 
od czynników mikrośrodowiskowych uwarunkowanych przez bodźce z otoczenia, 
których obecność uwalnia neuroprzekaźniki, neuromodulatory, neurohormony, jony, 
potencjał czynnościowy, cząsteczki przylegania komórkowego i inne morfogeny. 
Rozerwanie wzorca tych czynników, zanik jego intensywności lub nie utrafianie nimi 
we właściwy moment życia, może prowadzić do niedorozwoju neuronalnego i 
poważnych dysfunkcji w późniejszym wieku. Rodzaj dysfunkcji będzie zależał od: 

a. nie respektowania timingu, tj. okresu życia, w jakim dane czynniki powinny były 
wystąpić (na przykład, czy zakłócenie nastąpiło na w okresie płodowym podczas 
kształtowania się pnia mózgu, czy w wieku lat dwóch podczas aktywnego rozwoju 
kory mózgowej); 

b. charakteru zakłócenia (na przykład, czy był to brak bodźców sensorycznych 
wskutek zaniechania opieki, czy przeciążenie aktywacyjne wskutek reakcji stresowej 
na nadużycie i uraz wykorzystania); 

c. wzorca i siły zakłócenia (na przykład, czy było to pojedyncze zdarzenie, czy też 
doświadczenie chroniczne o chaotycznym wzorcu, a może doświadczenie 
epizodyczne o regularnie powtarzającym się wzorcu) (Perry, 2001a). 

Z badań nad powyższymi procesami wynika kilka kluczowych zasad. Zasady te, 
przedstawione niżej, jeszcze wyraźniej wskazują na fakt, że choć strukturalna 
organizacja i zdolności funkcjonalne dojrzałego mózgu mogą się zmieniać z biegiem 
życia, to jednak większość fundamentalnych etapów neurorozwojowych zachodzi w 
dzieciństwie.



GŁÓWNE ZASADY ROZWOJU NEURONALNEGO 

1. Wpływy genetyczne i środowiskowe. Geny są tak zbudowane, by pracowały w 
środowisku. Są one wyrazem mikrośrodowiskowych czynników, na które z kolei 
wpływ mają doświadczenia jednostki. To, jak dany człowiek funkcjonuje w otoczeniu, 
jest więc zależne od ekspresji jego genów i ich, unikalnych dla tego człowieka, 
kombinacji. Nie mamy takich genów, żeby wyrosły nam skrzydła. Jednak to, czym się 
stajemy rosnąc, zależy od naszych doświadczeń, które kształtują – lub nie – 
ekspresję tych genów, jakie mamy. Przez tysiące lat nasz potencjał genetyczny do 
używania „joysticków” – podobnie jak potencjał czytania i pisania, nie manifestował 
się 1. Ale gdy zaistniały doświadczenia, odpowiednio ustrukturalizowane i w 
odpowiednim czasie, potencjał ten mógł się wyrazić, gdyż rozwinęły one i wzbudziły 
ośrodki nerwowe zapośredniczające tę umiejętność. 

Wraz z rozwojem osobniczym, wpływ napędzanych genami procesów ulega 
przesunięciom. W dopiero co zapłodnionym jaju wszystkie napędzające rozwój 
procesy chemiczne są zależne przede wszystkim od zapisu genetycznego jaki 
steruje sekwencjami tych molekularnych zdarzeń. Tuż przed narodzeniem jednak, 
mózg jest już ukształtowany w takim stopniu, że rolę decydującą o tym, w jaki sposób 
neurony będą się różnicować, tworzyć sieć dendrytów, formować połączenia 
synaptyczne i osiągać ostateczny kształt i funkcjonalność systemu nerwowego, 
zaczynają pełnić czynniki środowiskowe odbierane za pomocą zmysłów. Tak więc 
większość zmian, zachodzących w mózgu dziecka aż do wieku dojrzewania, 
determinowana jest przez jego osobiste doświadczenia, a nie przez jego geny. 
Posługiwanie się językiem, przekonania, zwyczaje kulturowe i cały kompleks 
funkcjonowania poznawczo-emocjonalnego (na przykład poczucie własnej wartości), 
są aż do tego wieku zasadniczo określane przez przeżycia.

2. Sekwencyjność rozwojowa. W okresie prenatalnym mózg człowieka rozwija się w 
sposób sekwencyjny i hierarchiczny, organizując się od form prostszych i starszych 
ewolucyjnie (pień), do bardziej złożonych (obszary układu limbicznego i nowej kory). 
Te zróżnicowane obszary rozwijają się, organizują i osiągają pełną funkcjonalność w 
różnych okresach dzieciństwa. Na przykład, aby dziecko mogło przeżyć, musi w 
momencie narodzenia mieć już w pniu mózgu uformowane ośrodki odpowiedzialne 



za pracę serca i oddychanie, a każda ich niesprawność jest z miejsca widoczna. W 
tym samym czasie ośrodki korowe odpowiedzialne za kojarzenie abstrakcyjne mają 
przed sobą jeszcze lata, zanim staną się „potrzebne” lub w pełni funkcjonalne. 

Oznacza to, iż każdy obszar mózgu ma swój własny „rozkład jazdy”. W określonych 
obszarach systemu nerwowego opisane wyżej procesy rozwojowe osiągają 
najwyższą aktywność w różnych momentach wzrostu organizmu i dlatego wymagają 
(okresy krytyczne), lub są podatne (okresy sensytywności), organizujących 
doświadczeń oraz związanych z nimi czynników neurotroficznych. Na przykład, 
neurony pnia mózgu muszą migrować, różnicować się i łączyć wcześniej niż neurony 
kory. 

Wnioski płynące z powyższego mają ogromną wagę. Mówią bowiem, że decydujące 
znaczenie dla rozwinięcia funkcjonalności społeczno-emocjonalnej mają wczesne 
doświadczenia związane z czułą opieką. Jeśli osieroconemu dziecku brakowało jej w 
pierwszych trzech latach życia, to choć potem, od chwili adopcji, zaczyna ono 
otrzymywać ciepło, uwagę, miłość i troskę, owe pozytywne doświadczenia mogą nie 
wystarczyć do przezwyciężenia upośledzeń w organizacji neuronalnej ośrodków 
zapośredniczających społeczno-emocjonalną funkcjonowanie. Zaistniałe wskutek 
zaniedbań w najwcześniejszym okresie życia, porozrywanie i/lub brak połączeń dla 
sygnałów neurochemicznych zależnych od doświadczeń może prowadzić do 
poważnych anormalności i/lub deficytów w systemie nerwowym. Zniszczenie 
krytycznych czynników neurorozwojowych może pochodzić z: 

a) braku lub ubóstwa doświadczeń zmysłowych w okresach sensytywności (np. chłód 
emocjonalny, porzucenie lub zaniedbanie); 

b) niewłaściwych lub anormalnych wzorców doświadczeń wskutek ich urazowości 
(np. traumatyczny stres wskutek nadużyć lub wypadki). (Perry, 2001a).

3. Neurorozwój zależny od aktywności. Mózg organizuje się i kształtuje według 
sposobu jego używania. Wiele kluczowych dla rozwoju neuronalnego procesów 
opiera się na aktywności komórek nerwowych i ich systemów. Pod względem 
właściwej organizacji i wyodrębniania się z niedojrzałych, niezróżnicowanych form, 
niezróżnicowane systemy nerwowe mózgu małego dziecka są szczególnie silnie 



zależne od zespołów czynników środowiskowych i mikrośrodowiskowych, takich jak 
np. neuroprzekaźniki, molekuły przylegania komórkowego, neurohormony, 
aminokwasy, jony, potencjały czynnościowe, itp. (Lauder, 1988; Perry, 1994b; Perry i 
Pollard 1998). Brak tych decydujących czynników lub ich porozrywanie hamuje lub 
zmienia procesy rozwoju neuronalnego: neurogenezę, migrację, różnicowanie się, 
synaptogenezę i inne. Dochodzi wtedy do upośledzenia pewnych zdolności 
funkcjonalnych w przeznaczonych im obszarach układu nerwowego. Wiedza ta jest 
podstawą neuroarcheologicznego punktu widzenia dysfunkcji związanych z 
niekorzystnymi zdarzeniami z dzieciństwa (Perry, 2001b). Z tej neuroarcheologicznej 
perspektywy, czynniki molekularne kierujące rozwojem dziecka zależą od jego 
osobniczych doświadczeń. Ilość, wzorzec aktywności i jakość tych 
neurochemicznych i neurotroficznych czynników zależy od obecności i charakteru 
całości doświadczeń sensoryczno-emocjonalnych danego dziecka. Jeśli są one 
niekorzystne – jeśli oznaczają stratę, zagrożenie, lęk, opuszczenie i zranienia – 
powodują w rozwoju neuronalnym rozerwania prowadzące do dezorganizacji 
systemu nerwowego, a stąd do upośledzeń funkcjonalnych na całe życie.

4. Okna sposobności / okna podatności. Sekwencyjność rozwojowa systemu 
nerwowego i zależność wielu czynników neurorozwojowych od aktywności, wskazuje 
na istnienie, dla określonych obszarów mózgu, okresów o dużo wyraźniejszej 
podatności i zapotrzebowaniu rozwojowym na odpowiednie bodźce, niż w 
pozostałych okresach. W prawidłowym rozwoju, okresy sensytywności pozwalają 
systemowi nerwowemu w sposób szybki i wystarczający organizować się w reakcji 
na specyficzne wymogi danego środowiska. Pozwalają one w ten sposób wydobyć 
szeroki potencjał genetyczny takich cech, jakie najlepiej pasują do świata danego 
dziecka – dopasowują je do niego. Jeśli dziecko mówi po japońsku a nie po 
angielsku, lub jeśli wychowuje się na równinach Afryki a nie w tundrze Jukonu, u 
takiego dziecka inaczej wyrażają się z jego potencjału specyficzne geny i inaczej 
organizuje się sieć nerwowa, a organizuje się ona tak, by jak najlepiej dopasować je 
do danej rodziny, kultury i otoczenia. Wszyscy wiemy, z jaką szybkością małe dzieci 
uczą się mówić, jak łatwo opanowują nowe zachowania i czynności. Ta sama 
sensytywność neurorozwojowa, która w reakcji na przewidywalne, opiekuńcze, 
powtarzające się i ubogacające doświadczenia pozwala na tak zdumiewające 



postępy, sprawia jednak zarazem, że dziecko jest równie podatne na niesprzyjające 
doświadczenia. 

Okresy sensytywności są różne dla różnych obszarów mózgu i systemu nerwowego, 
a zatem dla różnych funkcji. Sekwencyjny (kolejnościowy) charakter formowania się 
u mózgu i sekwencyjne budowanie się genetycznej mapy rozwojowej oznacza, że 
okresy wrażliwości i podatności systemu nerwowego (oraz zapośredniczanych przez 
nie funkcji) następują wtedy, gdy dany obszar przechodzi przez rozwojową „gorącą 
strefę” – tzn. kiedy najaktywniej się organizuje. Pień mózgu musi wykształcić swoje 
ośrodki jeszcze przed narodzeniem, co oznacza, że okres sensytywny dla 
zapośredniczanych w nim funkcji przypada na czas prenatalny. Dla odmiany, ośrodki 
i funkcje nowej kory kształtują się przez całe dzieciństwo i także w życiu dorosłym, a 
więc okresy sensytywne dla różnych funkcji zapośredniczanych w różnych obszarach 
korowych muszą występować przez bardzo długi czas. 

Z powyższych zasad neurorozwojowych płynie prosty i nieuchronny wniosek, że 
organizujący się, podatny mózg niemowlęcia i małego dziecka dużo bardziej poddaje 
się doświadczeniom, niż mózg dorosłego. Skoro doświadczenia mogą zmieniać 
wzorce zachowań u osoby dorosłej, to plastycznemu systemowi nerwowemu 
niemowlęcia dostarczają one, w dosłownym sensie, organizującego, konstrukcyjnego 
szkieletu. Ponieważ w tym czasie mózg ludzki jest najbardziej plastyczny 
(receptywny na bodźce ze środowiska), maleńkie dziecko jest najbardziej narażone 
na niezgodność doświadczeń z jego potrzebami. 

Poniżej zostaną omówione dwie formy „zaniedbania”: pierwsza, będąca raczej 
oczywistością, skrajna deprywacja multisensoryczna w dzieciństwie, wiążąca się 
przede wszystkim z brakami w opiece rodzicielskiej, oraz druga, „subtelniejsza” 
forma, polegająca na uszczuplaniu w nas sposobności wypracowywania społeczno-
emocjonalnego potencjału, powodowanym socjokulturowymi przemianami i 
wybieranym przez nas stylem życia. Zaniedbanie wskutek deprywacji sensorycznej 
prowadzi do bardziej oczywistych zmian w neurobiologii i funkcjonowaniu, podczas 
gdy druga forma wywiera niemal niewidzialny, ale również toksyczny, wpływ na 
dziecko, a w ostatecznym rachunku, na społeczeństwo. 

WPŁYW ZANIEDBANIA W DZIECIŃSTWIE NA ROZWÓJ NEURONALNY 



Zaniedbanie oznacza brak krytycznych doświadczeń organizujących w kluczowych 
okresach rozwoju. Mimo oczywistej wagi zrozumienia problemu złego traktowania 
dzieci, zaniedbanie wciąż nie jest zbadane do końca. Tymczasem pozbawianie dzieci 
krytycznych doświadczeń może należeć do najbardziej destrukcyjnych i najmniej 
rozumianych typów ich maltretowania. Z kilku przyczyn. Pierwsza polega na tym, że 
zaniedbanie trudno jest „zobaczyć”. W przeciwieństwie na przykład do złamanej 
kości, niełatwo jest zauważyć upośledzenie rozwojowe odpowiedzialnych za empatię 
ośrodków systemu nerwowego powstałe wskutek braku emocjonalnego ciepła w 
niemowlęctwie. 

Innym ważnym lecz słabo docenianym aspektem zaniedbania jest tzw. timing. 
Potrzeby dziecka zmieniają się w toku jego rozwoju, więc to, co jest zaniedbaniem w 
jednym okresie, w innymi może nim nie być. To samo doświadczenie, jakie w 
pewnym wieku jest kluczowe dla życia a nawet przeżycia, może mieć nikłe lub żadne 
znaczenie w innym. Każdy zakwestionuje matkę, która tuli, kołysze i karmi piersią 
swoje nastoletnie dziecko. W niemowlęctwie jednak ten rodzaj dotyku ma zasadnicze 
znaczenie dla rozwoju systemu nerwowego. Nie dotykane noworodki dosłownie 
umierają. Badając krajowe statystyki, Spitz stwierdził blisko trzydziestoprocentową 
śmiertelność wśród dzieci w sierocińcach (Spitz, 1945, 1946). Tymczasem jeśli 
nastolatek nie doświadcza dotyku przez kilka tygodni, nie obserwujemy znacznych 
negatywnych skutków. Stworzenie ustandartyzowanych norm i testów dla zjawiska 
zaniedbania dziecka jest znacznie utrudnione owymi przesunięciami i zmianami jego 
potrzeb rozwojowych i koniecznych doświadczeń w różnym wieku. 

Wreszcie, zaniedbanie jest nie w pełni rozpoznane z powodu trudności w znalezieniu 
wystarczająco licznych grup ludzi, u których dawało by się udokumentować i 
kontrolować specyficzne doświadczenia deprywacji. W pewnych zaistniałych losowo 
przypadkach takie okrutne eksperymenty na ciele ludzkości dają obiecujące wglądy, 
opisane niżej. Generalnie jednak nigdy nie będzie – i nie powinno być – sposobności 
do badań zjawiska zaniedbania na ludziach według takich samych rygorów, jak to 
jest możliwe w przypadku badań na zwierzętach. 

Mimo tych ograniczeń, wszystko co wiemy o skutkach zaniedbania we wczesnym 
dzieciństwie, potwierdza neuroarcheologiczny punkt patrzenia na niekorzystne 



doświadczenia z tego okresu. Im wcześniejsze i rozleglejsze jest zaniedbanie, tym 
głębsze i trudniej odwracalne będą w życiu braki rozwojowe. Chaotyczna, 
pozbawiona ciepła i uwagi opieka prowadzi u małych dzieci do Rozległego 
Opóźnienia Rozwojowego – (PPD, pervasive developmental delay, DSM IV-R) 
(Rutler, 1999). Tymczasem trwający tak samo długo, identyczny i brak uwagi w wieku 
lat dziesięciu będzie miał całkiem inny i mniej poważny skutek, niż gdy był doznany w 
pierwszych latach życia. 

Istnieją dwa źródła zdobywania wiedzy o zjawisku zaniedbywania dzieci. Pierwsze to 
niebezpośrednie lecz bardziej rygorystyczne badania na zwierzętach, a drugie to 
wciąż rosnąca liczba autobiograficznych doświadczeń poważnego zaniedbania w 
dzieciństwie opisywanych przez ofiary. 

MANIPULACJA ŚRODOWISKIEM A ROZWÓJ SYSTEMU NERWOWEGO: 
BADANIA NAD ZWIERZĘTAMI 

Jedne z najważniejszych w minionym stuleciu studiów z zakresu rozwoju 
neuronalnego badały różne aspekty przeżywania emocji i modele ekstremalnych 
doświadczeń zmysłowych. Nagrodę Nobla przyznano Hubelowi i Wieselowi (1963) za 
wytyczające kierunek prace nad rozwojem systemu wzrokowego, prowadzone za 
pomocą technik pozbawiania bodźców wizualnych. W setkach innych opracowań 
badano skutki skrajnej deprywacji zmysłowej (Hubel i Wiesel, 1970; Greenough i kol., 
1973) lub wzbogacania doznań zmysłowych (Greenough i Volkmar, 1973; Diamond i 
kol., 1964; Diamond i kol., 1966). Obejmowały one rozerwania (disruptions) bodźców 
wizualnych (Coleman i Riesen, 1968), ubogacania otoczenia w bodźce (Altman i 
Das, 1964), dotyku (Ebinger, 1974; Rutledge, 1974) i innych czynników 
wpływających na typowe doświadczenia rozwojowe (Uno i kol., 1989; Plotsky i 
Meaney, 1993; Meaney i kol., 1988). Odkrycia te pokazują generalną zasadę, że 
mózgi zwierząt wychowywanych w ubogaconym zmysłowo otoczeniu są większe, 
bardziej złożone i funkcjonalne, niż zwierząt wychowywanych w warunkach 
deprywacji. Badania Diamond nad zależnością między doświadczeniem a 
cytoarchitekturą mózgu wykazały, że ugałęzienie dendrytów jest tym gęstsze im 
bogatsze i bardziej złożone były bodźce ze środowiska (dokładne dane na ten temat: 
Diamond i Hopson, 1998). Inni naukowcy przekonali się, że mózgi szczurów 
wychowywanych w bogatym w zmysłowe wrażenia otoczeniu odznaczają się większą 



gęstością różnych neuronalnych i glejowych struktur, łącznie z o 30 % większą 
gęstością synaps w korze, niż mózgi szczurów wychowywanych w warunkach 
zmysłowej deprywacji (Altman i Das, 1964; Bennett i kol., 1964). Zwierzęta żyjące na 
wolności mają mózgi o od 15 do 30 % większe niż udomowione (Darwin, 1868; 
Bennett i kol., 1964; Rohrs, 1955; Rohrs i Ebinger, 1978). 

Badania nad zwierzętami wskazują na istnienie okresów krytycznych, w których dla 
optymalnej organizacji i wzrostu pewnych obszarów w mózgu konieczne jest 
zaistnienie w określonym czasie określonych doświadczeń sensorycznych, 
zapośredniczanych przez te obszary (na przykład bodźców zmysłowych dla rozwoju 
kory wzrokowej). Zjawisko to zostało szczegółowo przebadane na zwierzętach dla 
wszystkich modalności zmysłowych, jednak nieliczne tylko badania zajmują się 
kwestią istnienia okresów krytycznych u człowieka. Z posiadanych dowodów wynika, 
że człowiek potrzebuje do rozwoju dłuższych okresów sensytywności i że w 
odniesieniu do niego pojęcie okresu krytycznego może się nie sprawdzić. Jest jednak 
przekonujące, że w okresach sensytywnych różne anormalne czynniki 
mikrośrodowiskowe oraz nietypowe wzorce aktywności neuronalnej mogą 
powodować dezorganizację i/lub ograniczenie funkcji we wszystkich odpowiednich 
strukturach mózgu. Zostało jednak potwierdzone u człowieka istnienie zmian 
neurologicznych wskutek określonych zaniedbań w emocjonalnym, behawioralnym, 
poznawczym, społecznym i fizycznym funkcjonowaniu. Większość tych informacji 
pochodzi jednak z obserwacji klinicznych, a nie z dyscyplin ściśle naukowych.

WPŁYW ZANIEDBANIA WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE: ODKRYCIA KLINICZNE

W związku z zaniedbaniami we wczesnym dzieciństwie, w ostatnich sześćdziesięciu 
latach śledzono wiele serii zdarzeń i studiów przypadków. W większości, badania te 
powadzono na dzieciach z sierocińców. Opisy przypadków dzieci porzuconych datują 
się od odnalezienia słynnego Kaspara Hausera w 1833 roku (Heidenreich, 1834). 
Hauser został porzucony we wczesnym dzieciństwie i od drugiego do siedemnastego 
roku życia był trzymany w samotności, w lochu, doświadczając głębokiej deprywacji 
sensorycznej, poznawczej i relacyjnej. Jak można się spodziewać, jego 
funkcjonowanie emocjonalne, behawioralne i intelektualne nosiło wyraźne cechy 
upośledzenia. 



W latach czterdziestych zeszłego wieku Spitz dostarczył danych stwierdzających 
negatywny wpływ zaniedbań wychowawczych na dzieci z sierocińców. Co 
najważniejsze, potrafił on wykazać, że dzieci przytułków zapewniających im pewną 
dozę uwagi, troski i ciepła osiągały wyższe sprawności emocjonalne, fizyczne, 
społeczno-środowiskowe i poznawcze, niż dzieci z drastyczniej zaniedbujących 
wychowawczo instytucji (Spitz, 1945, 1946). Niektóre z najwymowniejszych 
przykładów klinicznych tego zjawiska wiążą się z najbardziej dotkliwymi 
zaniedbaniami we wczesnym życiu. 

W badaniach nad dziećmi wychowywanymi libańskim sierocińcu Creche, Dennis 
(1973) opisuje serie odkryć, potwierdzających neuroarcheologiczny model złego 
traktowania. Dzieci rosły tam pozbawione indywidualnej uwagi, stymulacji 
poznawczej, emocjonalnego ciepła i innych wzbogacających doświadczeń. Przed 
rokiem 1956 wszystkie trzymane tam dzieci przenoszono w wieku sześciu lat do 
innych placówek. W wieku lat szesnastu średni iloraz inteligencji tych dzieci (IQ) 
wynosił 50. Gdy adopcja stała się częstym zjawiskiem, stwierdzono, że dzieci 
adoptowane z sierocińców przed drugim rokiem życia, osiągają w wieku dojrzewania 
IQ równe średnio 100, podczas gdy adoptowane między drugim a szóstym rokiem 
życia – IQ równe średnio 80 (Dennis, 1973). Ten zróżnicowany stopień poprawy jest 
odzwierciedleniem neuro-archeologicznego wpływu zaniedbania. Powyższa 
generalna zasada została potwierdzona przez inne podobne badania nad dziećmi 
adoptowanymi z zaniedbujących środowisk. Wynika z nich, że im starsze było 
dziecko w chwili adopcji (tj. im więcej czasu spędziło w zaniedbującym środowisku), 
tym rozleglejsze i oporniejsze w leczeniu były jego deficyty. 

Wpływ zmian w danej instytucji wychowawczej na skarlenie psychospołeczne 
dziecka (niemożność rozkwitu zdolności) opisują Money i Annecillo (1976). W ich 
wstępnym badaniu, 12 z 16 dzieci zabranych z zaniedbujących je środowisk 
zanotowało znaczy wzrost punktacji IQ, jak i różnych aspektów funkcjonowania 
emocjonalnego i behawioralnego. Co więcej, wykazali oni, że im dłużej dziecko 
przebywało bez kontaktu z nadużywającym domem, a za to w otoczeniu 
bezpiecznym, ciepłym i dostarczającym wielu bodźców, tym wyższy ono 
odnotowywało wzrost. W niektórych przypadkach był to skok aż o 55 punktów IQ 
(Money i Annecillo, 1976). 



Bardziej współczesne dane (Rutter i kol., 1998; Rutter i kol.,1999), pochodzą z badań 
nad grupą 111 rumuńskich sierot adoptowanych przed ukończeniem dwóch lat ze 
skrajnie deprywujących emocjonalnie i fizycznie instytucji. W ciągu pierwszego pół 
roku życia adoptowana została mniej więcej połowa dzieci z tej grupy; drugą połowę 
utworzyły pozostałe, które adoptowano w przedziale wiekowym między pół roku a 
dwoma latami. W chwili adopcji, u każdego stwierdzano znaczne opóźnienia 
rozwojowe. Cztery lata po umieszczeniu w stabilnych i ubogacających środowiskach, 
dzieci z obydwu grup nadrobiły wiele braków, jednakże w grupie adoptowanej we 
wcześniejszym wieku postęp we wszystkich dziedzinach był znacznie wyższy. 
Wykazano też, że jako cała grupa, dzieci te podlegały większemu ryzyku wystąpienia 
zaburzeń autystycznych (tzn. znacznie częściej otrzymywały diagnozy z tego 
spektrum). Odkrycia te rzucają światło na zachodzenie związku między 
wczesnodziecięcą traumą i deprywacją, a późniejszym rozwojem problemów 
neuropsychiatrycznych, lącznie z zaburzeniami psychotycznymi i schizofrenią (Read i 
kol., 2001). 

Obserwacje te są zgodne z doświadczeniami klinicznymi zebranymi w ciągu 
ostatnich piętnastu lat przez Child Trauma Academy dzięki pracy z ponad tysiącem 
dzieci, które wcześniej były maltretowane i porzucane na różne sposoby. Po 
odizolowaniu ich od patologicznych, zaniedbujących środowisk i umieszczeniu w 
stabilnym, bezpiecznym, bogatym w dobre doświadczenia otoczeniu, u ponad 
sześćdziesięciorga dzieci odnotowano wzrost IQ o ponad 40 punktów. (Perry i kol., w 
przygotowaniu). Ponadto, w grupie ponad 200 dzieci zabranych z domów rodzinnych 
z powodu drastycznych nadużyć i zaniedbań, w 85 procentach stwierdzaliśmy 
poważne opóźnienia rozwojowe. Głębokość i rozległość tych opóźnień zwiększała się 
wraz z późniejszym, w którym następowały interwencyjne przenosiny w lepsze 
środowisko, co raz jeszcze wskazuje na fakt, że im dłużej dziecko przebywa w 
niesprzyjającym otoczeniu – w im wcześniejszym wieku zaczyna doświadczać 
zaniedbań i im są one poważniejsze – tym bardziej trwałe i rozległe będą jego 
deficyty.

ZANIEDBANIE WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE: ODKRYCIA 
NEUROBIOLOGICZNE



Wszystkie raportowane w związku z zaniedbaniem w dzieciństwie problemy 
rozwojowe – trudności językowe, wąskie i rozległe opóźnienia ruchowe, 
impulsywność, dezorganizacja więzi, dysforia, pobudzenie, deficyty uwagi i wiele 
innych – są wynikiem anormalności w rozwoju mózgu. Mimo oczywistości tego 
stwierdzenia, tylko bardzo nieliczne studia badają aspekt neurobiologiczny u dzieci 
pozbawionych ciepła i opieki. Nie mniej te czynniki istnieją i działają. Sekcja zwłok 
Kaspara Hausera wykazała, że jego mózg wykształcił znacznie mniejszą 
powierzchnię kory o nielicznych tylko i słabo wyodrębnionych zakrętach, co oznacza 
jej atrofię (Simon, 1978). 

Nasz zespół przebadał różne aspekty rozwoju neuronalnego u dzieci, które 
doświadczyły deprywacji (Perry i Pollard, 1997). Zaniedbanie uznawaliśmy za 
globalne, gdy uzyskana historia świadczyła o głębokim i długotrwałym pozbawieniu 
bodźców sensorycznych w więcej niż w jednym obszarze (np. minimalny kontakt z 
mową, dotykiem i interakcjami społecznymi)., Występujące znacznie częściej, 
zaniedbanie chaotyczne uznawaliśmy za obecne, gdy uzyskana historia świadczyła 
nieciągłych, naprzemiennych zaniedbaniach fizycznych, emocjonalnych, społecznych 
i/lub poznawczych dziecka. Dane do wywiadu pochodziły z wielu źródeł (np. raportów 
pracowników socjalnych, doniesień rodziny, sąsiadów, dokumentacji policyjnej). 
Badane dzieci, n = 122, podzielono na cztery grupy: Globalną (GZ; n = 40), Globalną 
z Narkomanią Rodziców (GZ+NR; n = 18), Chaotyczną (Ch; n = 36) i Chaotyczną z 
Narkomanią Rodziców (Ch+NR; n = 28). Ocenę wzrostu porównywano między 
grupami oraz ze standardowymi normami stosowanymi w każdej placówce 
pediatrycznej. 

W stosunku do normy dla małych dzieci, występowały u badanych dramatyczne 
różnice we czołowo-potylicznym obwodzie czaszki (FOC – frontal-occipital 
circumference), w pomiarach wielkości głowy i w rzetelnych pomiarach wielkości 
mózgu. U dzieci globalnie zaniedbanych, różnice w czołowo-potylicznym obwodzie 
czaszki świadczyły o anormalnym wzroście mózgu, a średnia dla tej grupy była 
poniżej 5th percentile. Grupa zaniedbywana chaotycznie nie przejawiała aż tak 
znaczących różnic w FOC. Co więcej, w przypadkach, gdzie możliwe było wykonanie 
MRI lub komputerowego skanowania mózgu, neuroradiologowie uznali 11 z 17 
skanów grupy Globalnej za anormalne (64.7%), wobec tylko 3 zakwalifikowanych 



jako anormalne skanów z 24 przeprowadzonych w grupie Chaotycznej (11.5%). 
Większość odczytów charakteryzowała się powiększeniem komór lub atrofią kory 
(patrz ryc. 1). 

Śledząc rozwój dzieci z grupy Globalnej, po zabraniu ich z dawnych, zaniedbujących 
środowisk i umieszczeniu w dobrych ośrodkach opieki, zaobserwowaliśmy z czasem 
pewną poprawę w ich funkcjonowaniu, jak i w wielkości mózgu (patrz ryc. 2). Po roku 
stopień poprawy był u tych dzieci jednak odwrotnie proporcjonalny do wieku w jakim 
zapewniono im korzystne warunki. Im wcześniejsze następowało przerwanie 
deprywacji i im krótszy był jej okres, tym pełniejsze okazywało się uzdrowienie. 

Ryc. 1. Anormalny rozwój mózgu wskutek deprywacji sensorycznej we wczesnym 
dzieciństwie. Obrazy ilustrują negatywny wpływ zaniedbania na ośrodkowy system 
nerwowy rosnącego dziecka. Skan CT przedstawia mózg zdrowego trzylatka o 
przeciętnych rozmiarach głowy (50th percentile). Po prawej jest obraz mózgu tak 
samo trzyletniego dziecka, cierpiącego na zaniedbanie (głęboką deprywację 
zmysłową). Mózg ten jest znacznie mniejszy od przeciętnej (3rd percentile) oraz 
wykazuje powiększenie komór i atrofię kory. 

Odkrycia te zdecydowanie wskazują, że gdy zaniedbanie we wczesnym okresie życia 
dziecka polegało na zmniejszonym dopływie bodźców (np. znaczne ubóstwo słów, 
dotyku i interakcji społecznych), będzie miało to podobny wpływ na wzrost jego 
mózgu, jak w przypadku innych, deprywowanych ssaków. Zwiększanie rozmiarów i 



złożoności kory mózgu ludzkiego, tworzenie łącz i modyfikacji synaptycznych – cały 
rozwój neuronalny jest funkcją jakości i ilości doświadczeń sensorycznych. 
Sensomotoryczna i poznawcza deprywacja skutkuje niedorozwojem kory zarówno u 
szczurów i innych ssaków, jak u naczelnych i ludzi. 

Zaczynane ostatnio badania nad innymi grupami donoszą o podobnym procesie 
zachodzenia zmianach w systemie nerwowym zaniedbywanych dzieci. We 
wspomnianych wyżej badaniach nad rumuńskimi sierotami, 38% z nich miało, w 
chwili adopcji, czołowo-potyliczny obwód czaszki (FOC) poniżej 3rd percentile (tj. w 
drugim odchyleniu standardowym powyżej średniej). Cztery lata później, w grupie 
adoptowanej przed upływem sześciu miesięcy życia tylko 3%, a w grupie 
adoptowanej w czasie powyżej sześciu miesięcy życia 13%, wykazywało wciąż 
zaniżony FOC (Rutter i kol., 1998; O’Connor i kol., 2000). Strathearn (za zgodą), idąc 
tropem niemowląt o skrajnie niskiej wadze w chwili narodzin, wykazał że te, które 
były następnie chowane w zaniedbujących domach, miały wyraźnie mniejszy obwód 
głowy w wieku dwóch, a następnie czterech lat, choć w chwili narodzin wielkości ich 
głów nie odstawały od przeciętnej. Odnotowano to mimo braku znaczących różnic w 
innych parametrach wzrostu. 

Ryc. 2. Deprywacja sensoryczna: skutki zaniedbania we wczesnych etapach 
zdrowienia. Dzieci były odbierane z zaniedbujących środowisk w różnym wieku (od 8 
miesięcy do 5.7 roku życia). W momencie odebrania, mierzono im obwód czołowo-
potyliczny i porównywano z normą dla danego wieku (jasne słupki). Po roku 



troskliwej opieki pomiar FOC powtarzano (ciemne słupki). Każda z grup wykazywała 
postęp, jednak wraz z rosnącym wiekiem odebrania, poprawa była mniejsza, tak że 
dzieci odbierane z zaniedbujących środowisk po czwartym roku życia, nie 
wykazywały statystycznie znaczącej poprawy po roku dobrej opieki. Dane pochodzą 
od 112 dzieci cierpiących na poważną deprywację do piątego roku życia. 
(modyfikacja: Perry i Pollard, 1997) 

Niekorzystne zmiany rozwojowe mózgu dzieci zaniedbanych potwierdzane są też 
przez dostępne ostatnio nowoczesne techniki neuroobrazowania. Pionierem w tej 
metodzie badań dzieci maltretowanych jest Chugani z zespołem. Najnowsze ich 
opracowania materiału uzyskanego od rumuńskich sierot za pomocą MRI wykazują 
zmniejszoną aktywność metaboliczną w przednim zakręcie obręczy, w infralimbicznej 
korze przedczołowej (infralimbic prefrontal cortex), w ciele migdałowatym i głowie 
hipokampa, w korze boczno-skroniowej oraz w pniu mózgu (Chugani i kol., 2001). 
Wzięte razem, wszystkie te badania ukazują globalny zespół anormalności 
neurofizjologicznych, którym towarzyszy upośledzenie funkcjonowania poznawczego, 
emocjonalnego, behawioralnego i społecznego.

ZANIEDBANIE EMOCJONALNE WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE: 
ZANIŻONA EKSPRESJA SPOŁECZNO-EMOCJONALNEGO POTENCJAŁU

Uwaga kliniczna skupia się na ekstremach zaniedbania. Wynikające z nich oczywiste 
syndromy i anormalności ułatwiają prace badawcze na tym polu. Ostatnio jednak 
wielu klinicystów obserwuje i bada u deprywowanych dzieci, i dorosłych 
deprywowanych w dzieciństwie, upośledzenie zdolności do zdrowych związków i 
relacji. Ten nowo powstający obszar studiów skupia się na „przywiązaniu” – 
tworzeniu specjalnych form więzi emocjonalnej. Nie kojarzone dotąd z wczesnym 
zaniedbaniem rozwojowym, problemy tych osób w zakresie tworzenia więzi okazują 
się być wynikiem braku opiekuńczych interakcji w dzieciństwie, anormalności tych 
interakcji lub ich błędnego umiejscowienia w czasie, co oznacza specjalny przypadek 
zaniedbania. Podobnie jak z innymi zapośredniczanymi przez mózg umiejętnościami, 
zdolność formowania związków jest wynikiem, opartego na wczesnych 
doświadczeniach, wydobycia ukrytego potencjału genetycznego, który dzięki tym 



doświadczeniom organizuje ośrodki nerwowe ku zapośredniczaniu zachowań 
społeczno-emocjonalnych. 

Rodząc się, niemowlę musi dopiero uformować prawdziwą więź relacyjną z 
opiekującą się nim osobą. Zazwyczaj otrzymuje ono troskę i uwagę od wyczulonych 
na jego potrzeby, kochających rodziców. Tacy opiekunowie są zawsze obecni: będą 
ciągle i stale przychodzić i zaspokajać jego potrzeby: karmić, przewijać, kąpać, 
przytulać, ogrzewać, mówić, dotykać, koić ból i uspokajać lęki. W ten sposób 
zapewniają dziecku konieczne mu kompozycje specyficznych bodźców zmysłowych, 
które przekładają się na serie specyficznych aktywacji potencjałów czynnościowych 
w neuronach i dalej na stymulację rozwojową tych obszarów mózgu, które mają być 
odpowiedzialne za społeczno-uczuiowe więzi, kontakty i relacje. Pełna bodźców 
emocjo-sensorycznych codzienna kąpiel – zapachy, spojrzenia, odgłosy, smaki i cała 
gama dotyków ze strony kochającego, bezpiecznego opiekuna – tego rodzaju 
doświadczenia dostarczają dziecku, w powtarzalno-ciągły sposób, czynników 
koniecznych mu do zrealizowania potencjału genetycznego w zakresie formowania i 
utrzymywania zdrowych związków. Charakter więzi z rodzicem jest pierwowzorem na 
całe życie: tworzy matrycę dla wszystkich przyszłych relacji i przywiązań. 

Zdrowa relacja pierwotna z opiekunem odznacza się kilkoma kluczowymi 
elementami: 1. jest trwałym przywiązaniem i stale obecnym związkiem 
emocjonalnym z określoną osobą; 2. gwarantuje bezpieczeństwo, zaspokojenie 
potrzeb, ukojenie, uwagę, komunikację i rozkosz; 3. strata lub groźba straty opiekuna 
powoduje u dziecka silne przerażenie i rozpacz. Tego rodzaju dynamika najpełniej 
wyraża się w kochającej relacji matka-dziecko. Przywiązanie to wytwarza szkielet 
konstrukcyjny pracujący we wszystkich późniejszych związkach dziecka, w całym 
jego życiu. Jeśli więź ta jest trwała i zdrowa, oznacza wysokie prawdopodobieństwo 
zdrowych relacji w przyszłości, lecz jeśli w jakiś sposób kuleje, okulawia to zdolności 
społeczno-emocjonalne dziecka i oznacza wysokie prawdopodobieństwo 
powtarzających się wciąż behawioralno-relacyjnych problemów. Ponad 85% dzieci 
odebranych rodzicom z powodu nadużyć i/lub zaniedbania wykazuje w następstwie 
wyraźne zaburzenia jeśli chodzi o zdolność budowania więzi (Carlson i kol., 1989). 
Obecnie, zależność między zaburzeniem pierwotnej więzi z rodzicem a 



podwyższeniem ryzyka wystąpienia zachowań przemocowo-agresywnych i/lub 
unikających, jest już solidnie udokumentowana (Perry, 2001a).

DZISIEJSZY ŚWIAT A UPOŚLEDZENIA SPOŁECZNO-EMOCJONALNEGO 
WZROSTU

Do zdrowego funkcjonowania społeczno-emocjonalnego nie wystarczą jednak same 
zdolności wybudowane na podstawie zdrowego przywiązania pierwotnego. 
Przywiązanie jest tylko jednym z wielu rodzajów więzi, jakie formujemy w 
funkcjonalnym, produktywnym życiu. Z pewnością komuś, kto w początkach życia 
zaznał bezpiecznego przywiązania z rodzicem, dużo łatwiej będzie tworzyć 
przyjaźnie i relacje z rówieśnikami, z rodzeństwem, z nauczycielami i trenerami, a z 
czasem ze współpracownikami, przełożonymi czy grupami społecznymi. Będzie mu 
też bez porównania łatwiej zbudować satysfakcjonujący związek partnerski i 
utrzymać go. Dzieje się tak, ponieważ mózg takiej doinwestowanej w dzieciństwie 
osoby mógł się zorganizować i rozwinąć w reakcjach na korzystnie 
ustrukturalizowane, powtarzające się doświadczenia i ich odpowiedni czas 
występowania, ale także w reakcjach na intensywność i jakość całego pasma innych 
dziecięcych relacji. Wszystko to składa się na potężną różnicę rozwojową. Bez 
sposobności posiadania przyjaciół, bez kontaktu z nauczycielami, trenerami, 
dziadkami, sąsiadami, kolegami z drużyny i innych emocjonalno-społecznych relacji 
w dzieciństwie, powyższy potencjał relacyjny nie może utorować sobie neuronalnych 
dróg ekspresji. A jeśli dziecku, obok problemów z wadliwym lub niemożliwym 
przywiązaniem pierwotnym, brakuje także sposobności wchodzenia w inne kontakty, 
to będzie ono w efekcie bardzo słabo, a nawet patologicznie, funkcjonować w 
relacjach z ludźmi. 



Ryc. 3. Zmniejszanie się liczby osób żyjących w jednym domostwie w krajach 
Zachodu – od okresu wspólnot łowieckich aż do współczesności. Przez ponad 90% 
historii ludzkości żyliśmy w szczepach, klanach i licznych grupach rodzinnych 
składających się z przynajmniej 40 osób. Przeciętna liczebność domostwa 
rodzinnego na Zachodzie spadła do 20 osób około 1500 roku i do 10 w 1850. W 
2000 roku, w USA, przeciętna liczba członków rodzinnego domostwa wynosi 
niespełna trzy osoby. 

Nasz mózg ewoluował przez setki tysięcy pokoleń żyjących w prehominidalnych i 
hominidalnych grupach społecznych. Środowiska małych wspólnot i band łowieckich 
zapewniały dzieciom doświadczenia rozwojowe. Przy ustabilizowanej liczebności 
grupy na pięćdziesiąt osób przypadały trzy lub więcej opiekujące się dorosłe na 
każde dziecko w wieku poniżej sześciu lat. Niewiele było też prywatności; zależne od 
otoczenia, dziecko rosło w stałej obecności starszych, rówieśników, rodzeństwa i 
dorosłych – spokrewnionych i nie. Ponieważ istniała ciągła ekspozycja na całe 
spektrum społeczno-emocjonalnych interakcji, dziecko miało wiele okazji do bycia w 
związkach, a więc do rozwijania neuronalnych podstaw funkcjonowania w relacjach 
według zasady „use it or loose it”. Ludzki potencjał genetyczny stawania się 
jednostką empatyczną, dzielącą się i inwestującą we wspólne dobro grupy, dużo 
lepiej wyraża się w zbieraczo-łowieckich grupach, w licznych wielopokoleniowych 
rodzinach lub w związanych bliskimi relacjami społecznościach, niż w dzisiejszym 
świecie pełnym podziałów. 



Współcześnie, ludzie oddzielają się od siebie na wiele sposobów. Liczba osób, z 
którymi żyjemy pod jednym dachem spada (patrz ryc. 3.); w Ameryce wynosi ona 
średnio mniej niż trzy osoby. We własnych domach mamy własne pokoje, w których 
się zamykamy. Rzadko jadamy wspólne posiłki. Spędzamy 30% dostępnego czasu 
przed telewizorem, z pewnością nie pozwalając w tym czasie na jakąkolwiek zależną 
od ich używania ekspresję genetycznych możliwości funkcjonowania społeczno-
emocjonalnego. W żłobkach, szkołach i przedszkolach nasze segregowane według 
wieku dzieci są na wiele godzin dziennie oddzielane od reszty. W zdrowych domach 
czas, jaki rodzic spędza na dobę ze starszymi dziećmi, liczy się w minutach. 
Uważamy, że zdrowa proporcja w placówkach opiekuńczych to jeden dorosły 
wychowawca na pięcioro dzieci – czyli 1/16 tego, co zapewniają klany i łowiecko-
zbieracze plemiona. Do tego, przesadnie organizujemy dzieciom czas i rozkład zajęć, 
kosztem okazji do spontanicznej zabawy z rówieśnikami. 

Nierozważnym skutkiem rozwoju technologicznego i konsumpcyjnego stylu życia jest 
to, że wychowujemy dziś nasze dzieci w środowiskach bardzo odbiegających od 
bogactwa społeczno-emocjonalnych doświadczeń, do jakich nasz mózg jest 
predestynowany i od jakich zależy jego rozwój. Stan ten pogłębiany jest zarówno 
przez efekt oddziaływania telewizji i zajęć komputerowych, jak i częste osobiste 
dysfunkcje lub nieobecność tych dorosłych, na których spoczywa opieka nad 
dziećmi. Wnioski, jakie z tego płyną, musimy wziąć sobie do serca i zrozumieć, że w 
ten sposób jako ludzkość tracimy swój społeczny „kapitał”. Odsetek amerykańskiej 
młodzieży (w wieku 18 – 24 lata) głosującej w wyborach prezydenckich spada od 
47% w 1972 roku, do 26% w 1996 roku i 23% w 2000 roku! 

STRESZCZENIE I KIERUNKI NA PRZYSZŁOŚĆ 

Wielość funkcji mózgu ludzkiego jest wynikiem złożonej gry między potencjałem 
genetycznym, a odpowiednio umiejscowionymi w czasie doświadczeniami. 
Odpowiedzialne za nasze poznawcze, emocjonalne, społeczne i fizjologiczne 
funkcjonowanie obszary systemu nerwowego rozwijają się w dzieciństwie i dlatego 
główną rolę w kształtowaniu wydolności funkcjonalnej tych obszarów pełnią dziecięce 
przeżycia. Jeśli niezbędne doświadczenia nie będą dostarczane dziecku w 
optymalnych okresach, jego system nerwowy nie rozwinie się optymalnie. 



Pozwalający na optymalne funkcjonowanie społeczne i emocjonalne, zdrowy rozwój 
systemu nerwowego zależy od pełnej uwagi, troski i miłości opieki w niemowlęctwie 
oraz od sposobności kształtowania i utrzymywania różnorodności relacji z innymi 
dziećmi i dorosłymi w całym dzieciństwie. We współczesnym świecie jesteśmy coraz 
bardziej mobilni, posegregowani, uzależnieni i pooddzielani społecznie. Prawdziwe 
koszty takiego stylu życia mogą być trudno dostrzegalne; jednak zrozumienie jak 
przebiega nasz rozwój neuronalny wskazuje, że środowisko społeczno emocjonalne 
dzisiejszego świata nie daje większości dzieci możliwości wyrażenia się ich 
potencjału tworzenia i utrzymywania zdrowych związków. 

Jako społeczeństwo, cenimy sobie rozwój poznawczy i dlatego dostarczamy 
dzieciom, zarówno w domach jak i w systemie edukacyjnym, stałych, powtarzalnych i 
wzbogacających doświadczeń. W czasach, gdy coraz większa liczba ludzi musi 
dzielić się coraz bardziej ograniczonymi zasobami, jest imperatywem, aby nasze 
dzieci mogły rozwinąć w sobie zdolność dzielenia się, empatii i uwzględniania innych. 
Musimy doinwestować ich społeczno-emocjonalny rozwój za pomocą wczesnych 
doświadczeń relacyjnych do poziomu porównywalnego z naszym inwestowaniem w 
rozwój poznawczy. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek świat – przyroda i cywilizacja – 
potrzebuje najlepszych naszych cech: pełni człowieczeństwa. 

1 Takesure Matsuzawa w swoim Instytucie Badań Etologicznych w Kioto stwierdził, że 
szympanse, podobnie sprawnie jak ludzie w grach komputerowych, posługują się joystickami 
w wykonywaniu zadań i testów związanych z myśleniem konkretnym (przyp. tłum.). 




