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Циљ овог ра да је да се ре ви јал ним пре гле дом ли те ра ту ре из дво је и ана-
ли зи ра ју ис тра жи ва ња ко ја су у свом фо ку су има ла про це ну функ ци о нал них 
спо соб но сти и де фи ни са ње ути ца ја про це са ста ре ња на ни во функ ци о нал но-
сти од ра слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом, утвр ђи ва ње по јав них об ли ка 
при дру же них и се кун дар них по ре ме ћа ја и њи хо ве фре квент но сти, пра ће ње 
ме ђу соб ног ути ца ја при мар ног ста ња и се кун дар них и при дру же них по ре ме-
ћа ја, као и ева лу а ци ју здрав стве ног ста ту са од ра слих са це ре брал ном па ра-
ли зом у це ли ни. 

Ре зул та ти ука зу ју на дра сти чан пад функ ци о нал них спо соб но сти осо-
ба са це ре брал ном па ра ли зом са по ве ћа њем ста ро сне до би, на при су ство ве-
ли ког бро ја при дру же них и се кун дар них по ре ме ћа ја и оште ће ња, као и на 
ком плек сну ин тер ак ци ју при мар ног оште ће ња, се кун дар них и при дру же них 
по ре ме ћа ја и фак то ра сре ди не, ко ја ис хо ду је зна чај ном ли ми та ци јом функ-
ци о нал них спо соб но сти ове по пу ла ци је. У скла ду са тим, на ла зи мо и из у-
зет но ва ри ја би лан здрав стве ни ста тус од ра слих са це ре брал ном па ра ли зом.

Но ти ра ни пад функ ци о нал них спо соб но сти и угро же на или оне мо гу ће-
на функ ци о нал на не за ви сност од ра слих са це ре брал ном па ра ли зом, на ме ћу 
по тре бу за кон ци пи ра њем ре ха би ли та ци о них стра те ги ја спо соб них да од го-
во ре ка ко на про ме не ко је са со бом но си про цес ста ре ња, та ко и на све ин ди-
ви ду ал не по тре бе при пад ни ка ове вул не ра бил не по пу ла ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: це ре брал на па ра ли за, функ ци о нал не спо соб но сти, од ра-
сли, ста ре ње.

1 Студент докторских студија, Факултет за специјалну едукацију и реха би ли та-
цију, Београд
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УВОД

Це ре брал на па ра ли за пред ста вља скуп хе те ро ге них па то ло шких 
симп то ма ко ји се кли нич ки ма ни фе сту ју као по ре ме ћа ји мо то ри ке, а 
ко ји ма су вр ло че сто при дру же не и ин те лек ту ал не и сен зор не смет ње, 
као и емо ци о нал ни, би хеј ви о рал ни и про бле ми у ко му ни ка ци ји.1,2 Но-
ви ја ис тра жи ва ња по ка зу ју да пре ва лен ци ја це ре брал не па ра ли зе из но-
си 3-4 на 1000 де це3, при че му се за сту пље ност це ре брал не па ра ли зе код 
тер мин ске жи во ро ђе не де це про це њу је на 2-3 на 1000, док код пре ма ту-
ру са и де це ро ђе не са ма лом по ро ђај ном те жи ном дра ма тич но ра сте и 
из но си чак 40-200 на 1000.4 

За хва љу ћи тех нич ким уна пре ђе њи ма ин тен зив не не ге и кон стант-
ном тех но ло шком и на прет ку ме ди ци не, све ве ћи број пре вре ме но ро ђе-
не де це са ве о ма ма лом по ро ђај ном те жи ном пре жи ви нај ра ни ји пе ри од 
што, уз про ду же ни жи вот ни век у оп штој по пу ла ци ји, до во ди до по ве ћа-
ног бро ја од ра слих осо ба са те жим и ви ше стру ким об ли ци ма оме те но-
сти, укљу чу ју ћи и це ре брал ну па ра ли зу. По да ци по ка зу ју да 95% де це са 
ди пле ги јом и 75% де це са ква дри пле ги јом до жи ви 30. го ди ну жи во та5, 
док у од но су на све у куп ну по пу ла ци ју де це са це ре брал ном па ра ли зом, 
90% до жи ви 20. го ди ну жи во та.6 Пре ма ка сни је об ја вље ним ис тра жи ва-
њи ма, у за ви сно сти од кли нич ког ста ту са и уз ра ста на ко ме је вр ше на 
про це на, од 65% до 90% де це са це ре брал ном па ра ли зом до жи ви адо ле-
сцен ци ју и од ра сло до ба.7,8

И по ред то га, на уч ни ин те рес за по пу ла ци ју од ра слих и ста рих осо-
ба са це ре брал ном па ра ли зом је про те клих де це ни ја био зна чај но ма-
њи у од но су на де цу и адо ле сцен те по го ђе не по сле ди ца ма овог ста ња, 
на ро чи то у на шој зе мљи. Раз лог за то се ве ро ват но на ла зи у чи ње ни ци 
да за вр ше так вас пит но-обра зов ног про це са и, вр ло че сто, оте жа но или 
оне мо гу ће но за по шља ва ње, као и ин сти ту ци о нал но збри ња ва ње, чи не 
ову по пу ла ци ју још сла би је ви дљи вом и не до ступ ни јом, иако то не тре ба 
да бу де оправ да ње за до дат но мар ги на ли зо ва ње ове иона ко мар ги нал не 
гру пе.9 

Циљ овог ра да је да се ре ви јал ним пре гле дом ли те ра ту ре из дво је и 
ана ли зи ра ју ис тра жи ва ња ко ја су у свом фо ку су има ла про це ну функ-
ци о нал них спо соб но сти и де фи ни са ње ути ца ја про це са ста ре ња на ни во 
функ ци о нал но сти од ра слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом, утвр ђи-
ва ње по јав них об ли ка при дру же них и се кун дар них по ре ме ћа ја и њи хо ве 
фре квент но сти, пра ће ње ме ђу соб ног ути ца ја при мар ног ста ња и се кун-
дар них и при дру же них по ре ме ћа ја, као и ева лу а ци ју здрав стве ног ста-
ту са од ра слих са це ре брал ном па ра ли зом у це ли ни. 
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МЕ ТОД

Основ на пре тра га је вр ше на пре ко пре тра жи ва ча Go o gle Scho lar – 
Bri ef se arch и сле де ћих кључ них ре чи: adults with ce re bral palsy, ol der pe-
o ple with ce re bral palsy, aging with ce re bral palsy, укр шта њем са кључ ним 
ре чи ма: fun cti o nal sta tus, so cial par ti ci pa tion i so cial in te gra tion. Увид у 
ли те ра ту ру из вр шен је пре гле дом елек трон ских ба за по да та ка (EB SCO, 
Sci en ce Di rect, Ox ford Uni ver sity Press, Wil ley In ter sci en ce, SA GE Pu bis-
hing, Free Me di cal, High Wi re, JSTO RE, Sprin ger/Klu wer), до ступ них пре-
ко Кон зор ци ју ма би бли о те ка Ср би је за об је ди ње ну на бав ку (KoB SON), а 
ко ри шће не су и ре фе рен це из ра до ва ко ји су про на ђе ни и из дво је ни на 
осно ву основ не пре тра ге, као и ра до ви до ступ ни у штам па ном об ли ку.

ПРЕ ГЛЕД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

У ис тра жи ва њу ко је су спро ве ли Мар фи и са рад ни ци10, функ ци о-
нал ни и здрав стве ни ста тус од ра слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом 
раз ма тран је са аспек та оп ште здрав стве не не ге и ре ха би ли та ци о них по-
тре ба ове по пу ла ци је, на узор ку од 101 ис пи та ни ка (53 му шког и 48 жен-
ског по ла) са це ре брал ном па ра ли зом, уз ра ста од 19 до 74 го ди не. При-
ку пља ње по да та ка је оба вље но кли нич ким пре гле дом и ин тер вју и са њем 
ис пи та ни ка. У од но су на кли нич ки об лик це ре брал не па ра ли зе, дис ти-
бу ци ја ис пи та ни ка би ла је сле де ћа: 51.48% са дис ки не зи јом, 27.72% са 
спа стич ком ква дри па ре зом, 9.9% са спа стич ком хе ми пле ги јом и 10.9% 
ис пи та ни ка са спа стич ком ди пле ги јом. Пре ма про це ње ној те жи ни не-
у ро ми шић не дис функ ци је, 26.73% ис пи та ни ка има ло је те жак об лик, 
71.29% уме ре но те жак об лик, а 1.98% лак ши об лик це ре брал не па ра-
ли зе. Кли нич ким пре гле дом је код 76% ис пи та ни ка по твр ђе но при су-
ство ви ше стру ких ми шић но-ске лет них про бле ма, од ко јих је 63% би ло 
мла ђе од 50 го ди на. Ауто ри сма тра ју да су ире вер зи бил не про ме не ло-
ко мо тор ног апа ра та по сле ди ца кон ти ну и ра ног де ло ва ња аб нор мал них 
би о ме ха нич ких си ла, као и ком про ми то ва не мо бил но сти, удру же но са 
пре ко мер ним фи зич ким стре сом и на пре за њем. 

Оп ште здрав стве но ста ње је про це ње но као за до во ља ва ју ће, иако 
су уоче ни број ни не до ста ци у си сте му при мар не здрав стве не за шти те 
од ра слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом и при сту пач но сти услу га у 
окви ру здрав стве ног си сте ма. То се, пре све га, од но си ло на до ступ ност 
раз ли чи тих ре ха би ли та ци о них трет ма на и адап тив них по ма га ла, као 
и на ре дов не пе ри о дич не си сте мат ске пре гле де. Нај че шћи раз ло зи су, 
пре ма из ја ва ма ис пи та ни ка, не а де кват на опре мље ност ле кар ских ор-
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ди на ци ја, али и не мо гућ ност спро во ђе ња ле кар ског пре гле да у це ло сти 
услед не у ро ми шић них огра ни че ња. Пре ко 90% ис пи та ни ка ни је има ло 
ре дов не ле кар ске си сте мат ске пре гле де. 

Та ко ђе, утвр ђе но је и при су ство ве ли ког бро ја се кун дар них оште ће-
ња и пра те ћих ста ња. На и ме, 10% ис пи та ни ка је има ло пра те ће оште ће-
ње слу ха, нај че шће код ис пи та ни ка са дис ки не зи јом. 20% ис пи та ни ка је 
има ло ма ни фест ни стра би зам, а 5% пот пу ни гу би так ви да, нај че шће код 
ис пи та ни ка са ква дри па ре зом услед фи бро пла зи је ре ти не. У анам не зи 
18% ис пи та ни ка је по твр ђе на епи леп си ја, нај че шће код од ра слих осо-
ба са спа стич ком ква дри па ре зом и спа стич ком хе ми пле ги јом. Код 80% 
ис пи та ни ка је за бе ле же на ди зар три ја услед псе у до бул бар не па ра ли зе са 
би ла те рал ним не у ро ло шким зна ци ма. 

Алар ман тан је и по да так да чак 25% ис пи та ни ка при ја вљу је не а де-
кват ност по ма га ла за кре та ње, би ло да су у пи та њу ин ва лид ска ко ли ца, 
шта ке, шта по ви или ор то зе (90% ко ри шће них шта ка и шта по ва ни је од-
го ва ра ло функ ци о нал ном ста ту су и по тре ба ма ис пи та ни ка), што до дат но 
на ру ша ва по сту рал ни ста тус и ума њу је функ ци о нал не спо соб но сти од-
ра сле осо бе са це ре брал ном па ра ли зом. Од 26 ис пи та ни ка ко ји су ра ни је 
по се до ва ли спо соб ност кре та ња, њих 12 је пре ста ло да хо да на уз ра сту 
из ме ђу 11 и 20 го ди на, ше сто ро из ме ђу 21 и 28 го ди на, сед мо ро из ме ђу 38 
и 50 го ди на, док је је дан ис пи та ник пре стао да хо да са 68 го ди на. 

Пре ко 50% ис пи та ни ка је има ло не ку хи рур шку ин тер вен ци ју, а тре-
ћи на чак три или ви ше. Углав ном се ра ди о ис пи та ни ци ма са спа стич-
ком фор мом це ре брал не па ра ли зе и опе ра тив ним за хва ти ма на Ахи ло-
вој те ти ви и адук то ри ма нат ко ле ни це. Про ме не на ми шић но-ске лет ном 
си сте му се, пре ма при ку пље ним по да ци ма, ја вља ју и код ис пи та ни ка 
мла ђих од 50 го ди на. Ме ђу нај че шће ком пли ка ци је убра ја ју бол у цер-
ви кал ном и лум бал ном де лу. Цер ви кал ни бол се ја вља код 50% свих ис-
пи та ни ка, од но сно код 75% ис пи та ни ка са дис ки не зи јом, док је при су-
ство лум бал ног бо ла при ја ви ло 43% ис пи та ни ка ко ји не хо да ју. Син дром 
кар пал ног ту не ла је при ја ви ло 10% од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, од но-
сно 20% ис пи та ни ка са дис ки не зи јом. Лак си тет је за бе ле жен код тре ћи-
не ис пи та ни ка (сви са дис ки не зи јом), а нај че шће за хва та ра ме ни зглоб. 
Кон трак ту ре у згло бо ви ма до њих екс тре ми те та су за бе ле же не код 64% 
од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, од но сно код 91% ис пи та ни ка ко ји не хо да-
ју. Исто вре ме но, кон трак ту ре у згло бо ви ма гор њих екс тре ми те та су за-
бе ле же не код 22% од укуп ног бро ја ис пи та ни ка. Зна чај но је на по ме ну ти 
да је на по ја ву кон трак ту ра пр вен стве но ути ца ла (не)спо соб ност хо да ња 
ис пи та ни ка пре не го тип и об лик це ре брал не па ра ли зе. Иако се сма тра 
да спа сти ци тет пр вен стве но до во ди до кон трак ту ра, оне се ја вља ју и код 
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ис пи та ни ка са дис ки не зи ја ма. Дис пла зи ја или су блук са ци ја згло ба ку-
ка је кли нич ким пре гле дом по твр ђе на код 15% ис пи та ни ка. По ја ва ми-
шић но-ске лет ног бо ла је нај че шћа у пре де лу згло ба ку ка, ко ле на, за тим 
скоч ног згло ба, лум бал не и цер ви кал не кич ме. Ова кво ста ње оте жа ва 
по зи ци о ни ра ње, тран сфер, а са мим тим и дру ге сва ко днев не ак тив но сти 
од ра слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом.

Ана ли зом по сту ре је утвр ђе но да пре ко 90% ис пи та ни ка ко ји не 
хо да ју има ју ско ли о зу, од но сно 58% од укуп ног бро ја ис пи та ни ка има 
овај де фор ми тет, би ло као функ ци о нал ни или стру ку рал ни, са или без 
ро та ци је кич ме них пр шље но ва. При су ство ско ли о за зна чај но ути че на 
функ ци о нал не спо соб но сти осо ба це ре брал ном па ра ли зом, с об зи ром 
да ско ли о зе има ју тен ден ци ју по гор ша ња, по ка за ла су дру га ис тра жи-
ва ња.11 Код од ра слих осо ба код ко јих је ско ли о за са кри ви ном ве ћом 
од 40° кли нич ки по твр ђе на на уз ра сту до 15. го ди не мо же се оче ки ва ти 
про гре сив но по гор ша ва ње то ком жи во та.12 Ско ли о зе са ве ћим сте пе ном 
ан гу ла ци је су по ве за не са опа да њем функ ци о нал них спо соб но сти13, док 
екс трем но ки фо тич но или лор до тич но др жа ње, из ме ђу оста лог, узро ку-
ју или по гор ша ва ју по сто је ће про бле ме одр жа ва ња рав но те же у се де ћем 
по ло жа ју.14 

Опа да ње функ ци о нал них спо соб но сти и мо то рич ких ве шти на, као 
и утвр ђи ва ње спо соб но сти осо ба са це ре брал ном па ра ли зом ста ри јих од 
60 го ди на у до ме ну ак тив но сти сва ко днев ног жи во та, би ли су пред мет 
лон ги ту ди нал ног ис тра жи ва ња ко је су об ја ви ли Штра ус и са рад ни ци.15 
Узо рак је чи ни ло 904 ис пи та ни ка чи је је ме ди цин ско, функ ци о нал но, 
би хеј ви о рал но, ког ни тив но и пси хич ко ста ње про це њи ва но по себ но 
кон стру и са ним упит ни ком у про се ку је дан пут го ди шње у пе ри о ду од 
01. ја ну а ра 1983. го ди не до 31. де цем бра 1999. го ди не. Код ис пи та ни ка 
ко ји су се са мо стал но кре та ли у пе ри о ду зре ло сти за бе ле жен је зна ча јан 
пад ове спо соб но сти у пе ри о ду ка сне зре ло сти и ра не ста ро сти, од но сно 
са мо ма ли број ис пи та ни ка ко ји је са мо стал но хо дао са 60 го ди на за др-
жао је ову спо соб ност и 15 го ди на ка сни је. За бе ле жен је та ко ђе и гу би так 
спо соб но сти са мо стал ног обла че ња. Пре ма при ка за ним по да ци ма, 43% 
осо ба са це ре брал ном па ра ли зом ста ри јих од 60 го ди на жи ве у уста но-
ва ма у ко ји ма им је обез бе ђе на ин тен зив на ме ди цин ска не га. Ауто ри на-
гла ша ва ју да по сто ји ја сно утвр ђен тренд опа да ња функ ци о нал них спо-
соб но сти са го ди на ма, али да исто вре ме но тре ба има ти у ви ду да ма ли 
број осо ба са нај те жим об ли ци ма це ре брал не па ра ли зе за пра во до жи ви 
ста рост пре ко 60 го ди на. У по је ди ним дру гим функ ци о нал ним спо соб-
но сти ма, као што су спо соб ност го во ра или са мо стал ног хра ње ња, ни је 
за бе ле жен та ко дра сти чан тренд опа да ња. 
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Са ци љем раз два ја ња и тач ног утвр ђи ва ња ути ца ја лич них на спрам 
сре дин ских фак то ра на ума ње ње и гу би так функ ци о нал но сти од ра слих 
осо ба са це ре брал ном па ра ли зом за по сле них у отво ре ној при вре ди ши-
ром Ја па на, Ан до и Уеда16 об ја вљу ју ре зул та те свог ис тра жи ва ња ко јим 
је би ло об у хва ће но 122 ис пи та ни ка. Сви ис пи та ни ци су пра ће ни у пе-
ри о ду од пет го ди на то ком ко јег је код 35% ис пи та ни ка за бе ле же но зна-
чај но ума ње ње функ ци о нал но сти. Де таљ ним кли нич ким пре гле дом и 
ин тер вју ом при ку пље ни су по да ци о функ ци о нал ном ста ту су ис пи та-
ни ка, сте пе ну не за ви сно сти у окви ру ак тив но сти сва ко днев ног жи во та 
и о не по сред ном рад ном окру же њу. Нај ве ћи број ис пи та ни ка је имао 
спа стич ну те тра пле ги ју и ате то ид ну це ре брал ну па ра ли зу. Нај ве ћи сте-
пен ума ње ња или гу бит ка функ ци о нал них спо соб но сти је за бе ле жен код 
осо ба са це ре брал ном па ра ли зом ста ри јих од 40 го ди на, као и код осо ба 
са већ ви со ким сте пе ном за ви сно сти у окви ру ак тив но сти сва ко днев ног 
жи во та. Ауто ри су за кљу чи ли да иако су фак то ри ко ји при мар но по ти чу 
од основ ног ста ња, од но сно це ре брал не па ра ли зе, пр вен стве но од го вор-
ни за ума ње ње и гу би так функ ци о нал но сти, ни су и је ди ни ко ји има ју 
ути ца ја на ни во функ ци о нал них спо соб но сти и на гла ша ва ју да је од ве-
ли ког зна ча ја и ути цај, че сто за не ма ри ва них, сре дин ских фак то ра, пре 
све га оних ве за них за не по сред но рад но окру же ње, што је у скла ду и са 
дру гим сту ди ја ма ко је су се ба ви ле пре дик ци јом за по сле но сти код осо ба 
са ин ва ли ди те том.17 

Ис тра жи ва ње здрав стве ног и функ ци о нал ног ста ту са же на са це ре-
брал ном па ра ли зом, на шло се у фо ку су сту ди је Тур ка и са рад ни ка.18,19 
Спро ве де но је на узор ку од 63 ис пи та ни це, осо ба из отво ре не за јед ни це, 
од но сно ва нин сти ту ци о нал но сме ште них, ста ро сти од 20 до 74 го ди не. 
По да ци су при ку пље ни по себ но кон стру и са ним упит ни ком и кли нич-
ким пре гле дом, а ана ли за је спро ве де на кроз че ти ри еле мен та: а) кроз 
са мо про це ну здрав стве ног ста ту са, б) при су ство при дру же них по ре ме-
ћа ја, ц) при су ство се кун дар них ста ња и д) про це ну здрав стве ног по на-
ша ња (кон зу ми ра ње ал ко хо ла и ду ва на, фи зич ка ак тив ност, ис хра на, 
ре дов ни пе ри о дич ни здрав стве ни пре гле ди). Ди стри бу ци ја ис пи та ни ца 
пре ма утвр ђе ном кли нич ком об ли ку це ре брал не па ра ли зе је би ла сле-
де ћа: 18 ис пи та ни ца (29%) са спа стич ком ди пле ги јом, 16 ис пи та ни ца са 
дис ки не зи јом (25%), 11 ис пи та ни ца са спа стич ком хе ми пле ги јом (18%), 
10 ис пи та ни ца (16%) са дру гим об ли ци ма це ре брал не па ра ли зе (атак си-
ја, хи по то ни ја, ме шо ви ти об лик), 7 ис пи та ни ца са спа стич ком ква дри па-
ре зом (11%), док код јед не ис пи та ни це (2%) кли нич ким пре гле дом ни је 
по твр ђе на по сто је ћа ди јаг но за це ре брал не па ра ли зе. Да кле, спа стич ка 
ди пле ги ја и дис ки не зи ја су из дво је не као нај фре квент ни ји об ли ци це-
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ре брал не па ра ли зе, док је спа сти ци тет по твр ђен код 62% ис пи та ни ца. 
Иако је 87% ис пи та ни ца се бе до жи вља ва ло као здра ве, 62% је из ра зи ло 
за бри ну тост за сво је здрав стве но ста ње, при сут но то ком не ко ли ко про-
те клих го ди на услед по сле ди ца це ре брал не па ра ли зе, док је 67% ис пи-
та ни ца ја сно озна чи ло спе ци фич не про бле ме или по те шко ће, би ло да 
су они ми шић но-ске лет ног по ре кла, по сле ди ца про бле ма са те ле сном 
те жи ном или не же ље них деј ста ва пре пи са них ме ди ка ме на та. 

Као нај че шћи при дру же ни по ре ме ћа ји ја вља ју се ин те лек ту ал-
на оме те ност (34%), те шко ће у уче њу (26%) и при су ство епи леп си је у 
анам не зи (40%). При су ство при дру же них по ре ме ћа ја ни је би ло ста ти-
стич ки зна чај но по ве за но са утвр ђе ним кли нич ким об ли ком це ре брал-
не па ра ли зе (p>0.05). 

Као пра те ћа се кун дар на ста ња на ве де на су она ина че при сут на у 
по пу ла ци ји осо ба са це ре брал ном па ра ли зом, као што су бол (84%), де-
фор ми те ти кич ме ног сту ба и згло ба ку ка (59%), ин кон ти нен ци ја бе ши ке 
и де бе лог цре ва (49%, од но сно 56%), ло ша ден тал на хи ги је на (43%) и 
га стро е зо фа ге ал ни ре флукс (28%). Као је ди но се кун дар но ста ње за ко је 
је по твр ђе на ста ти стич ки зна чај на по ве за ност са кли нич ким об ли ком 
це ре брал не па ра ли зе из два ја ју се де фор ми те ти згло ба ку ка (p=0.029), 
док су сва дру га се кун дар на ста ња би ла ста ти стич ки не за ви сна (p>0.05). 
Они су за бе ле же ни код 24% ис пи та ни ца са спа стич ном ди пле ги јом, 24% 
ис пи та ни ца са спа стич ном ква дри пле ги јом и у по 16% слу ча је ва код ис-
пи та ни ца са спа тич ном хе ми пле ги јом и ис пи та ни ца са дис ки не зи јом. 

Фи зич ком ак тив но шћу се ре дов но ба ви ло 83% ис пи та ни ца; 63% је 
на ве ло пли ва ње, а 58% хо да ње као вид ре дов ног ве жба ња. Ба вље ње бар 
јед ном фи зич ком ак тив но шћу је би ло ста ти стич ки не за ви сно од утвр ђе-
ног кли нич ког об ли ка це ре брал не па ра ли зе (p>0.05), као и од при су ства 
не ког од при дру же них по ре ме ћа ја; ста ти стич ки зна чај на по ве за ност је 
на ђе на у од но су на де фор ми те те кич ме ног сту ба (p=0.0047) и де фор ми-
те те кич ме ног сту ба и згло ба ку ка за јед но (p=0.018), али не и у од но су на 
из дво је не де фор ми те те згло ба ку ка (p=0.73). Нај ма ње јед ном фи зич ком 
ак тив но шћу је из ја ви ло да се ре дов но ба ви 69% ис пи та ни ца са не ким 
од об ли ка де фор ми те та кич ме ног сту ба, од но сно 97% ис пи та ни ца без 
де фор ми те та кич ме ног сту ба, што је за бе ле же но и код 71% ис пи та ни ца 
са при сут ним де фор ми те ти ма кич ме ног сту ба и згло ба ку ка за јед но, од-
но сно код 96% ис пи та ни ца без ових де фор ми те та. Про це њу ју ћи по ве за-
ност из ме ђу ве жби за по ве ћа ње оби ма по кре та и пра те ћих се кун дар них 
ста ња, ста ти стич ки зна чај на ве за је по твр ђе на у од но су на де фор ми те те 
згло ба ку ка (p=0.049).
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Спо соб ност хо да је има ло 68% ис пи та ни ца, а пре ко 50% је би ло 
са мо стал но у свим ак тив но сти ма сва ко днев ног жи во та. Од 19 ис пи та-
ни ца ко је ни су има ле спо соб ност хо да, њих 10 (53%) је ту спо соб ност 
из гу би ло у не ком пе ри о ду жи во та. Ин ва лид ска ко ли ца као по ма га ло 
за кре та ње је ко ри сти ло 29 ис пи та ни ца (46%), а го то во по ло ви на њих 
(45%) је у то ме би ла са мо стал на. Нај че шће је по моћ би ла нео п ход на у 
ак тив но сти ма ку па ња (код 30% ис пи та ни ца). Ста ти стич ком ана ли зом је 
утвр ђе на зна чај на по ве за ност из ме ђу спо соб но сти хо да и ба вље ња фи-
зич ким ак тив но сти ма (p=0.011), као и из ме ђу ко ри шће ња ин ва лид ских 
ко ли ца као по ма га ла за кре та ње и уче шћа у уоби ча је ним фи зич ким ак-
тив но сти ма (p=0.00029). Ло ша ден тал на хи ги је на је до ве де на у ве зу са 
при су ством епи леп си је у анам не зи (p=0.03), док је ста ти стич ки зна чај на 
по ве за ност та ко ђе утвр ђе на из ме ђу по ја ве бо ла и при сут не ин те лек ту ал-
не оме те но сти (p=0.037), као и из ме ђу га стро е зо фа ге ал ног ре флук са и 
ин те лек ту ал не оме те но сти (p=0.04). 

Пре ма по да ци ма ко је су об ја ви ли Јан сен и са рад ни ци20, ис тра жу-
ју ћи фак то ре и де тер ми нан те по гор ша ња функ ци о нал них спо соб но сти 
од ра слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом, код 44% ис пи та ни ка до овог 
по гор ша ња је до шло пре 35. го ди не жи во та. Као фак то ри од зна ча ја 
из два ја ју се го ди не ста ро сти, ка сни је про хо да ва ње и те жи на не у ро ло-
шког оште ће ња. Пре ма ми шље њу са мих ис пи та ни ка, по гор ша ње ло ко-
мо тор них функ ци ја узро ко ва но је ви ше стру ким не га тив ним ути ца јем 
хро нич ног бо ла, за мо ра и не ре дов ног ве жба ња. По гор ша ње се ис по ља ва 
у ви ду по ре ме ћа ја рав но те же (63%), сма ње на ми шић не сна ге (42%) и 
из др жљи во сти (42%) или ком би на ци јом на ве де них симп то ма, што по-
сма тра но са аспек та ло ко мо ци је, не га тив но ути че на бр зи ну хо да ња, мо-
гућ ност пре ла ска ве ћих раз да љи на и до во ди до пер ма нент не по тре бе за 
по ма га ли ма за кре та ње.

За мор се че сто на во ди као се кун дар но ста ње у по пу ла ци ји осо ба са 
це ре брал ном па ра ли зом зре лог и ста ри јег жи вот ног до ба. У по ре ђе њу са 
оп штом по пу ла ци јом, утвр ђе на је ве ћа сто па фи зич ког, али не и пси хич-
ког за мо ра, као и тен ден ци ја ра ста бро ја осо ба ко је при ја вљу ју ово ста ње 
са по ве ћа њем ста ро сне до би. Пра те ћи фре квент ност по ја ве за мо ра код 
раз ли чи тих ти по ва це ре брал не па ра ли зе, ауто ри за кљу чу ју да не по сто-
ји ја ка по ве за ност из ме ђу њих. Ме ђу тим, у од но су на сте пен оште ће ња, 
на ђе но је да се за мор че шће ја вља код осо ба са уме ре ним сте пе ном мо-
то рич ког оште ће ња. Све на ве де но по твр ђу је ва жност уви ђа ња ути ца ја 
ко је про цес ста ре ња има и на по ја ву за мо ра, пре све га фи зич ког. Да-
кле, чи ње ни ца је да се за мор че шће ја вља у ста ри јим по пу ла ци ја ма и да 
пред ста вља јед ну од бит них де тер ми нан ти ква ли те та жи во та.21
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По ред за мо ра, фак тор ко ји зна чај но ути че на функ ци о нал ност осо ба 
са це ре брал ном па ра ли зом у од ра слом до бу је бол. Пре ма об ја вље ним 
по да ци ма ис тра жи ва ња ко је су са ци љем утвр ђи ва ња при ро де, вр сте и 
оби ма бо ла спро ве ли Шварц и са рад ни ци22, при су ство бо ла ко ји тра је 
ду же од 3 ме се ца је при ја ви ло 67% ис пи та ни ка, сва ко днев на по ја ва бо ла 
је за бе ле же на код 56% ис пи та ни ка, док је 53% ис пи та ни ка из ја ви ло да 
је бол уме ре ног до ја ког ин тен зи те та. Нај че шће жал бе су на бол у до њим 
екс тре ми те ти ма и лум бал ном де лу кич ме ног сту ба. Као фак то ре ко ји 
по ја ча ва ју бол ис пи та ни ци су на ве ли стрес и про ме не вре ме на, док су у 
фак то ре ко је ума њу ју бол убра ја ли од мор и ве жбе.

Упо ре ђу ју ћи по ја ву ми шић но-ске лет ног бо ла у по пу ла ци ји од ра-
слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом и од ра слих осо ба из оп ште по пу-
ла ци је, Јан сен и са рад ни ци23 на ла зе да се хро нич ни бол, као сва ко днев-
на по ја ва бо ла у тра ја њу ду жем од јед не го ди не, ја вља код 33% од ра-
слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом и код 15% ис пи та ни ка из ре дов не 
по пу ла ци је, нај че шће у пре де лу ле ђа, као и да је ста ти стич ки зна чај но 
по ве зан са хро нич ним умо ром, гу бит ком функ ци о нал них спо соб но сти 
и ни жим сте пе ном за до вољ ства ква ли те том жи во та (p<0.001). У ис тра-
жи ва њу је уче ство ва ло 406 ис пи та ни ка са це ре брал ном па ра ли зом (49% 
жен ског и 51% му шког по ла) ста ро сти од 18 до 72 го ди не (про сеч не ста-
ро сти од 34 го ди не, SD 11.4). Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка пре ма ти пу це-
ре брал не па ра ли зе је би ла сле де ћа: 38% са хе ми пле ги јом, 36% са ди пле-
ги јом, 17% са дис ки не зи јом и 8% са ква дри пле ги јом. За бе ле же но је да 
се пре ва лен ца хро нич ног бо ла по ве ћа ва пре ма ста ро сним гру па ма та ко 
да нај ма ње из но си 18% у гру пи ис пи та ни ка ста ро сти до 30 го ди на жи во-
та, а нај ви ше 40% у гру пи ис пи та ни ка ста ро сти пре ко 60 го ди на жи во та, 
без ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у од но су на пол. У кон трол ној гру пи 
пре ва лен ца хро нич ног бо ла ко ја је за бе ле же на код ис пи та ни ка жен ског 
по ла из но си од 8% у гру пи ста ро сти 20-22 го ди не жи во та до 31% у гру пи 
ста ро сти 60-62 го ди не жи во та, док код ис пи та ни ка му шког по ла из но-
си од 5% у гру пи ста ро сти 20-22 го ди не жи во та до 21% у гру пи ста ро-
сти 60-62 го ди не жи во та. Као фак то ре ко ји по ја ча ва ју бол ис пи та ни ци 
са це ре брал ном па ра ли зом су на ве ли пре ко мер но ис цр пљи ва ње (73%), 
инак ти ви тет (26%) и хлад но вре ме (14%), док су у фак то ре ко је ума њу ју 
бол убра ја ли од мор (51%), фи зи о те ра пи ју (49%), ме ди ка мен те (35%), 
ве жба ње (28%) и то пло вре ме (14%).

Мо гућ но сти трет ма на по ја ве бо ла и ње го вог ума ње на су огра ни че-
не. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ве ћи на од ра слих осо ба са це ре брал ном па-
ра ли зом не ће тра жи ти струч ну по моћ иако се број ним про це ду ра ма и 
ин тер вен ци ја ма ова ква по ја ва мо же у ве ли ком сте пе ну убла жи ти. Исто-
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вре ме но, струч но осо бље мо ра би ти оспо со бље но да пра ти и пре по зна-
је не вер бал не зна ке бо ла код осо ба са те жим сте пе ни ма ког ни тив них 
оште ће ња, као и са раз ли чи тим об ли ци ма по ре ма ћа ја ко му ни ка ци је. 
Сва ка про ме на у по на ша њу, по го то во у по пу ла ци ји ста рих осо ба са по-
сле ди ца ма це ре брал не па ра ли зе, мо ра би ти за бе ле же на и про це ње на са 
аспек та по ја ве бо ла.24

ДИ СКУ СИ ЈА

У овом ра ду су при ка за ни ре зул та ти сту ди ја ко је су за свој циљ има-
ле про це ну функ ци о нал них спо соб но сти и утвр ђи ва ње ка рак те ри сти ка 
здрав стве ног ста ња, утвр ђи ва ње по јав них об ли ка при дру же них и се кун-
дар них по ре ме ћа ја и њи хо ве фре квент но сти, пра ће ње ме ђу у ти ца ја при-
мар ног ста ња и се кун дар них и при дру же них по ре ме ћа ја, као и утвр ђи-
ва ње зна ча ја лич них и сре дин ских фак то ра и ути ца ја про це са ста ре ња 
на ни во функ ци о нал но сти од ра слих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом.

По ка за ло се да су од ра сле осо бе са це ре брал ном па ра ли зом по пу-
ла ци ја са ви ше стру ким и ком плек сним про бле ми ма и по те шко ћа ма са 
ме ди цин ског, пси хо ло шког и пре све га, со ци јал ног аспек та, као што се 
нај че шће на во ди у ли те ра ту ри.25 

Што се функ ци о нал них спо соб но сти осо ба са це ре брал ном па ра-
ли зом у од ра слом до бу ти че, нај у па дљи ви је је при су ство ви ше стру ких 
ми шић но-ске лет них про бле ма, ко ји про гре сив но ра сту са по ра стом ста-
ро сне до би. По сле ди ца то га је вр ло че сто гу би так спо соб но сти хо да код 
осо ба ко је су ту спо соб ност има ле до од ре ђе ног пе ри о да жи во та, што до-
во ди до дра кон ског сма ње ња функ ци о нал не не за ви сно сти у свим обла-
сти ма сва ко днев ног функ ци о ни са ња. То се, у крај њој ин стан ци, огле да 
у ни жем сте пе ну за до вољ ства ква ли те том жи во та, а ма ни фе сту је огра-
ни че но шћу у мо гућ но сти ма ис пу ња ва ња жи вот них и дру штве них уло га.

Као фак то ри од зна ча ја за ни во функ ци о нал них спо соб но сти код 
од ра слих са це ре брал ном па ра ли зом на во де се, по ред го ди на ста ро-
сти, те жи на не у ро ло шког оште ће ња, ка сни је про хо да ва ње, при су ство 
већ ви со ког сте пе на за ви сно сти у де чи јем и адо ле сцент ном до бу, као и 
при су ство при дру же них по ре ме ћа ја. Ре зул та ти ука зу ју и на бр жи раз вој 
де ге не ра тив них про ме на не го што је то слу чај код осо ба исте ста ро сне 
до би из ре дов не по пу ла ци је. То је нај и зра же ни је код осо ба ста ри јих од 
60 го ди на код ко јих до ла зи до дра ма тич ног па да спо соб но сти нео п ход-
них за оба вља ње и еле мен тар них ак тив но сти сва ко днев ног жи во та, што 
нај че шће во ди ка ин сти ту ци о нал ном збри ња ва њу ове по пу ла ци је. 
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Од при дру же них по ре ме ћа ја, нај фре квент ни ја су оште ће ња чу ла 
слу ха и ви да, по ре ме ћа ји го во ра, нај че шће у ви ду ди зар три ја, ин те лек-
ту ал на оме те ност, те шко ће у уче њу и епи леп си ја. По да ци из ли те ра ту-
ре ука зу ју на зна чај ну по ве за ност епи леп си је и кли нич ког об ли ка це ре-
брал не па ра ли зе и ди рект ну за ви сност ње ног при су ства од сте пе на и те-
жи не са ме мо жда не ле зи је ко ја је узрок це ре брал не па ра ли зе, при че му 
је спа стич ка ква дри пле ги ја нај че шћа фор ма удру же на са епи леп си јом, 
док је спа стич ка ди пле ги ја нај че шћа у гру пи осо ба са це ре брал ном па-
ра ли зом без епи леп си је.26,27

 Здрав стве но ста ње до дат но ком пли ку ју се кун дар ни по ре ме ћа ји, нај-
че шће ми шић но-ске лет ни, у ви ду де фор ми те та кич ме ног сту ба и згло ба 
ку ка, по ре ме ћа ја по сту ре и рав но те же, при су ство лук са ци ја и су блук са-
ци ја, сма ње ња ми шић не сна ге и из др жљи во сти и по ја ва кон трак ту ра. Од 
де фор ми те та кич ме ног сту ба, нај у че ста ли је су ско ли о зе, чи је при су ство 
ни је ста ти стич ки зна чај но по ве за но са кли нич ким об ли ком це ре брал-
не па ра ли зе, за раз ли ку од де фор ми те та згло ба ку ка чи је се при су ство 
на ла зи у ста ти стич ки зна чај ној ко ре ла ци ји са спа стич ном ди пле ги јом и 
хе ми пле ги јом и дис ке нитчким об ли ком це ре брал не па ра ли зе. Што се 
кон трак ту ра ти че, ре зул та ти ука зу ју да је за њи хо во при су ство зна чај-
ни ји фак тор не мо гућ ност хо да не го што су то об лик и фор ма це ре брал-
не па ра ли зе. По ред све га на ве де ног, здрав стве ни и функ ци о нал ни ста-
тус до дат но ком про ми ту ју и ин кон ти нен ци ја бе ши ке и де бе лог цре ва, 
га стро е зо фа ге ал ни ре флукс, ло ша ден тал на хи ги је на, као и при су ство 
хро нич ног бо ла, раз ли чи те ло ка ци је и сте пе на, и за мо ра. Ка да је за мор у 
пи та њу, еви ден ти ран је ве ћи ни во фи зич ког за мо ра код од ра слих осо ба 
са це ре брал ном па ра ли зом у од но су на оп шту по пу ла ци ју исте ста ро сне 
до би, док се то не на во ди за пси хич ки за мор, што је, у нај ма њу ру ку из-
не на ђу јућ, ако не и кон тра вер зан по да так.

Што се ти че су бјек тив ног ути ска од ра слих са це ре брал ном па ра-
ли зом о соп стве ном здрав стве ном ста њу, ауто ри при ка за них сту ди ја 
на во де да њи хо ви ис пи та ни ци свој здрав стве ни ста тус углав ном оце-
њу ју као за до во ља ва ју ћи и до жи вља ва ју се бе као здра ве, иако исто вре-
ме но из ра жа ва ју за бри ну тост за сво је здрав стве но ста ње у бу дућ но сти. 
Ми шље ња смо да се ова кви ре зул та ти те шко мо гу ге не ра ли зо ва ти, с 
об зи ром на прет ход но ева лу и ра ну фре квент ност и оп сег при дру же-
них и се кун дар них по ре ме ћа ја у овој по пу ла ци ји, и скло ни ји смо да то 
при пи ше мо спе ци фич но сти ма од ре ђе них узо ра ка и да ва њу со ци јал-
но по жељ них од го во ра пре не го ре ал ном ста њу. Тим пре што су са ми 
ис пи та ни ци апо стро фи ра ли и про бле ме у од но су на свој здрав стве ни 
ста тус, ко ји се огле да ју, вр ло че сто, у не ре дов ним ле кар ским пре гле-
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ди ма, не до ступ но шћу раз ли чи тих по треб них ре ха би ли та ци о них трет-
ма на, не до ступ но шћу адап тив них по ма га ла и не а де кват ном опре мље-
но шћу ме ди цин ских уста но ва. 

ЗА КЉУ ЧАК

Да кле, ста ри је осо бе са це ре брал ном па ра ли зом су у по ве ћа ном ри-
зи ку од се кун дар них ста ња као по сле ди ца при мар ног мо то рич ког по-
ре ме ћа ја, што је у скла ду и са дру гим на во ди ма из ли те ра ту ре.28 Ком-
пли ка ци је пр вен стве но по га ђа ју ми шић но-ске лет ни си стем и до во де до 
раз ли чи тих де фор ми те та кич ме ног сту ба, кон трак ту ра и па то ло шких 
фрак ту ра, де фор ми те та згло ба ку ка као што су су блук са ци је и дис ло-
ка ци је, али и до по ја ве стал ног и ин тен зив ног бо ла. Опа да ње функ ци о-
нал них спо соб но сти и по гор ша ва ње ква ли те та жи во та до дат но ума њу-
ју њи хо ву не за ви сност, пре све га у ак тив но сти ма сва ко днев ног жи во та, 
што да ље огра ни ча ва или оне мо гу ћа ва њи хо во укљу чи ва ње у све аспек-
те дру штве ног жи во та. По ред ових, лич них чи ни ла ца, ко ји по ти чу од 
при мар ног ста ња, од зна ча ја за укљу чи ва ње у дру штве ни жи вот, од но сно 
со ци јал ну пар ти ци па ци ју ових осо ба је и ути цај сре дин ских фак то ра ко-
ји би тре ба ло да фа ци ли ти ра ју уче шће у со ци јал ној сре ди ни. По вољ ни 
сре дин ски фак то ри, по пут фи зич ких, со ци јал них и по др шке у ви ду по-
зи тив них ста во ва без пред ра су да, мо гу да олак ша ју про цес со ци јал ног 
укљу чи ва ња ко ји је нео п ход но са гле да ти не са мо са аспек та функ ци о-
нал них спо соб но сти и здра вља, већ и са аспек та це ло куп ног ква ли те-
та жи во та ове по пу ла ци је. Ан до и Уеда16 на гла ша ва ју ва жност рад ног 
окру же ња осо ба са це ре брал ном па ра ли зом, Ха мал и са рад ни ци29 зна-
чај ме ста жи вље ња, а Ми ли ће вић и По тић30 на во де да је ни во со ци јал не 
пар ти ци па ци је у ди рект ној или ин ди рект ној ве зи са чи ни о ци ма из ужег 
и ши рег окру же ња, би ло да су они фи зич ки, дру штве ни, по ли тич ки или 
ин сти ту ци о нал ни.

С об зи ром на хе те ро ге ност по пу ла ци је осо ба са це ре брал ном па-
ра ли зом, ре зул та те пре зен то ва них ис тра жи ва ња тре ба по сма тра ти као 
ори јен та ци о не по ка за те ље функ ци о нал ног ста ту са и про бле ма у сва ко-
днев ном функ ци о ни са њу ове по пу ла ци је, уз ува жа ва ње свих утвр ђе них 
ко ре ла ци ја ко је мо гу има ти свој зна чај у кре и ра њу смер ни ца за ино-
ви ра ње ре ха би ли та ци о них по сту па ка и, са мим тим, под сти ца ње и по-
бољ ша ње ква ли те та жи во та по пу ла ци је од ра слих осо ба са це ре брал ном 
па ра ли зом. 

Иако се це ре брал на па ра ли за не сма тра про гре сив ним обо ље њем 
већ ста њем, мо же се за кљу чи ти да се ево лу ци ја по сле ди ца сва ка ко не 
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за у ста вља до сти за њем од ра слог до ба. За бе ле же но опа да ње функ ци ја у 
свим ева лу и ра ним сфе ра ма на ме ће по тре бу за кон ци пи ра њем ре ха би-
ли та ци о них стра те ги ја спо соб них да од го во ре на све про ме не ко је са 
со бом но си про цес ста ре ња и ори јен ти са них пр вен стве но на одр жа ва ње 
функ ци о нал не не за ви сно сти осо ба са це ре брал ном, у нај о ства ри ви јој 
мо гу ћој ме ри и у што ду жем вре мен ском пе ри о ду.9

Одр жа ва ње функ ци о нал не не за ви сно сти, на ро чи то спо соб но сти 
кре та ња и са мо стал ног обла че ња, у што ве ћем сте пе ну и у што ду жем 
вре мен ском пе ри о ду, на ро чи то је ва жно то ком пре ла ска осо бе са це-
ре брал ном па ра ли зом из до ба адо ле сцен ци је у зре ло и ста ри је од ра-
сло до ба. Сам про цес ста ре ња не ми нов но во ди ка сма ње њу мо бил но сти 
због че га се кон стант но на гла ша ва зна чај одр жа ва ња по кре тљи во сти. У 
слу ча је ви ма гу бит ка мо бил но сти, па жњу би до дат но тре ба ло по све ти ти 
аде кват ној по сту рал ној по др шци са ци љем пре вен ци је на стан ка се кун-
дар них оште ће ња ло ко мо тор ног си сте ма. Пра во вре ме на и пре вен тив на 
здрав стве на не га је оба ве зу ју ћа, би ло да ста ри је осо бе са це ре брал ном 
па ра ли зом жи ве у соп стве ним до мо ви ма или у не ком од об ли ка за штит-
ног или ин сти ту ци о нал ног сме шта ја.
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SUMMARY

The aim of this paper is to allocate and analyze researches which had 
the assessment of functional abilities and defining of impact of the aging 
process on the level of functional abilities of adults with cerebral palsy, 
the determination of the forms of associated and secondary disorders and 
their frequency, evaluation of interactions between primary condition and 
secondary and associated disorders, as well as the evaluation of the health 
status of adults with cerebral palsy, by reviewing the available literature.

The results indicate a drastic decrease of functional abilities of people 
with cerebral palsy with increasing age, the presence of a numerous 
associated and secondary conditions and disorders, along with the complex 
interaction between primary condition, secondary and associated disorders 
and environmental factors, which consequently lead to significant limitation 
of functional abilities of this population. Accordingly, a very variable health 
status of adults with cerebral palsy is found. 

The noted decline in functional abilities and compromised or 
constrained functional independence of adults with cerebral palsy, impose 
the need for designing of rehabilitation strategies which could respond to 
the changes brought by the aging process itself, and to all the individual 
needs of this vulnerable population.
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