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Це ре брал ну па ра ли зу ско ро увек пра те по ре ме ћа ји го во ра, ко ји се на 
ра ном уз ра сту ма ни фе сту ју за ка сне лим го во ром, док се код де фи ни тив них 
кли нич ких фор ми ис по ља ва ју раз ли чи ти ти по ви го вор них по ре ме ћа ја. По ре-
ме ћа ји го во ра су по ве за ни са не у ро му ску лар ном де фи ци јент но шћу, сен зор ним 
оште ће њи ма, ин те лек ту ал ном оме те но шћу, од су ством вер бал не сти му ла-
ци је или пак огра ни че ном вер бал ном сти му ла ци јом у ра ном деч јем уз ра сту. 
У овом ра ду су при ка за не ка рак те ри сти ке по ре ме ћа ја го во ра код мла дих са 
це ре брал ном па ра ли зом. Ана ли зи ра ни су ква ли тет ар ти ку ал ци је, ква ли-
тет гла са и ра зу мљи вост го во ра. Ре зул таи су по ка за ли да оште ће ње го во ра 
ко ре ли ше са об ли ком це ре брал не па ра ли зе.

КљУЧ НЕ РЕ ЧИ: мла ди са це ре брал ном па ра ли зом, ква ли тет гла са, ар-
ти ку ла ци ја гла со ва, ра зу љи вост го во ра

УВОД

Це ре брал на па ра ли за (ЦП) је не про гре сив ни син дром оште ће ња 
мо то ри ке и по сту ре, ко ји на ста је као по сле ди ца де ло ва ња раз ли чи тих 

1 Рад је део истраживања које се изводи у оквиру пројекта који се реализује под 
покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије под називом “Евалуација третмана стечених поремећаја говора и језика”, број 
179068.
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фак то ра на раз ли чи те обла сти нер вног си сте ма у то ку раз во ја. Цер брал-
на па ра ли за се не огра ни ча ва са мо на обо ле ња нер вних пу те ва, ми шић-
не инер ва ци је и ко ор да ни ци је, већ че сто за хва та и го вор не цен тре. Иако 
це ре брал на па ра ли за ни је увек пра ће на по ре ме ћа ји ма го во ра, тре ба 
има ти у ви ду да по рем ћа ји го во ра че сто ко ре ли ра ју са овим не у ро ло-
шким ста њем. 

Ле зи је цен трал ног нер вног си сте ма, ко је про у зру ку ју це ре брал ну 
па ра ли зу по га ђа ју цео си стем нер вних структу ра, укљу чу ју ћи це ре бе-
лум, ба зал не ган гли је, та ла мус и го вор не обла сти у кор тек су ко ји ре гу-
ли шу ди са ње, фо на ци ју, ар ти ку ла ци ју или раз у ме ва ње го во ра. Као ре-
зул тат, мо же да се ис по љи чи та ва ле пе за раз ли чи тих ком би на ци ја оште-
ће ња го вор не функ ци је. 

Де ца са це ре брал ном па ра ли зом, код ко је је до шло до пер цеп тив них 
смет њи услед оште ће ња или дис функ ци је цен трал ног нер вног си сте ма 
(ЦНС) на ни воу ауди тив них обла сти, го вор пер ци пи ра ју као шум, та-
ко да она ни су у ста њу да ди фе рен ци ра ју по је ди не гла со ве или ре чи, 
ни ти да схва те сми сао вер бал не по ру ке. Исто вре ме но, та ква де ца, иако 
не ма ју не у ро ло шке, ни ти ана том ске смет ње на пе ри фер ним го вор ним 
ор га ни ма, оте жа но раз ви ја ју го вор. Она по не кад раз ви ја ју спе ци фи чан 
на чин во ка ли за ци је та ко зва ни иде о гло сни го вор ко ји је ра зу мљив са мо 
за нај бли жу око ли ну (углав ном за мај ку). 

По ред смет њи у раз во ју го во ра, од 40-80% де це са це ре брал ном па-
ра ли зом ис по ља ва по ре ме ћај ди са ња, ко ји се ка рак те ри ше убр за ним и 
плит ким ти пом ди са ња. Удах и из дах че сто ни су из ди фе рен ци ра ни. Па-
ра ли тич ко ди са ње мо же би ти по сле ди ца дис прак си је ди сај них ор га на, 
ми шић не па сив но сти или не ре дов ног усме ра ва ња ва зду шне стру је. Због 
то га, при про це ни го во ра, ва жан аспект пред ста вља про це на функ ци је 
ди са ња. 

Ка рак тер си ти ке по ре ме ћа ја го во ра

Це ре брал на па ра ли за че сто по га ђа, фа ци јал ну екс пре си ју, ге сто ве, 
ар ти ку ла ци ју и го вор уоп ште. Бе ба са це ре брал ном па ра ли зом од ро-
ђе ња па на да ље не ма исте мо гућ но сти за сти ца ње ис ку ства као здра ва 
бе ба. Ис ку ство је за њу ли ми ти ра но чул ним и мо тор ним огра ни че њи-
ма. Це ре брал ну па ра ли зу че сто пра те смет ње на ни воу го вор них ор га на 
у ви ду аб нор мал них ре флек си уста (ре флекс си са ња, гу та ња, жва ка ња, 
отва ра ња и за тва ра ња уста). Већ на де це ка сни у про го во ра њу, а код не ке 
де це раз вој функ ци је го во ра из о ста је, због те шке мо тор не дис функ ци-
је ор га на ар ти ку ла ци је. Кад се го вор раз ви је ја вља ју се смет ње са ди-
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са њем, по ре ме ћај ар ти ку ла ци је гла со ва, хи пе на зал ност и не ра зу мљив 
го вор. Крак те ри стич но је да се код де це са це ре брал ном па ра ли зом ови 
по ре ме ћа ји нај че шће удру же но ис по ља ва ју; рет ко се ја вља ју изо ло ва ни 
го вор ни де фи ци ти (Са вић, 2000). 

По да ци о уче ста ло сти по ре ме ћа ја го во ра код де це са це ре брал ном 
па ра ли зом ва ри рар ју. У на шој сре ди ни је из вр ше но ис пи ти ва ње го во ра 
у Спе ци јал ној бол ни ци за це ре брал ну па ра ли зу и раз вој ну не у ро ло ги ју 
у Бе о гра ду 1998. го ди не, ко јим је утвр ђе но да 53,39% ис пи та ни ка има 
раз ви јен го вор, 37,65% ис пи та ни ка го во ри оте жа но, а 8,95% њих ни је 
раз ви ло го вор (Са вић, 2000). 

 

Об ли ци по ре ме ћа ја го во ра

По ре ме ћа ји го во ра код де це са це ре брал ном па ра ли зом мо гу се по-
де ли ти у две ка те го ри је: 1. апрак си ју го во ра и 2. ди зар три ју.

Ефек ти по гре шног пла ни ра ња го вор не ак тивн но сти су нај е ви дент-
ни ји на пла ну ар ти ку ла ци о них и про зо диј ских ком по нен ти апрак сич ког 
го во ра. Де ци са апрак си јом го во ра ве ћи про блем пред ста вља ју ини ци-
јал ни кон со нан ти, од кон со на та по зи цо ни ра них на дру гим лек сич ким 
по ло жа ји ма, а кон со нант ске гру пе се мно го те же из го ва ра ју до по је ди-
нач них кон со на на та. Ве ћи на гре ша ка у ни зу је ан ти ци па тор ног ти па, ко-
је се на слу ћу је ка да се гла со ви и сло го ви сри чу су ви ше ра но или ре и та-
ра тив ног ти па, где аб нор мал на ре пе ти ци ја прет ход но из го во ре ног гла са 
или гру у пе гла со ва ре ме ти ток го во ра. 

Ди зар три ја је мо то рич ки по ре ме ћај го во ра ко ји пред ста вља ре зул-
тат сла бо сти, па ра ли зе, дис ко ор ди на ци је и ал те ра ци је то ну са го вор не 
му ску ла ту ре. Ја вља се услед оште ће ња цен трал ног нер вног си сте ма, пе-
ри фер ног нер вног си сте ма или пак оште ће њем и јед ног и дру гог де ла 
нер вног си сте ма (Ву ко вић, М. 2010).

По ред по ре ме ћа ја мо то ри ке го во ра, код це ре брал не па ра ли зе се јав-
љају и по ре ме ћа ји у је зич ком раз во ју, у ви ду де фи ци та у усва ја њу је зич ке 
сти ук ту ре или не мо гућ но сти раз во ја је зи ка усле дор ган ског оште ћен ња. 
Дру гим ре чи ма ја вља ју се афа зи је. Кли нич ка сли ка афа зи је/дис фа зи је 
ка рак те ри шу арт ку ла ци о но-фо но ло шки по ре ме ћа ји, ле скич ко-се ман-
тич ки де фи ци ти и мор фо ло шко-син так сич ки по ре ме ћа ји

ЦИљ РА ДА

Циљ овог ра да је да се утвр де ка рак те ри сти ке по ре ме ћа ја го во ра код 
мла дих са це ре брал ном па ра ли зом.
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У скла ду са по ста вље ним ци љем фор му ли са ни су сле де ћи за да ци:
1. Да се ис пи та сте пен ра зу мљи во сти го во ра код мла дих са це ре-

брал ном па ра ли зом;
2. Да се ис пи та ста ње гла са код мла дих са це ре брал ном па ра ли зом;
3. Да се ис пи та ста ње ар ти ку ла ци је гла со ва код мла дих са це ре-

брал ном па ра ли зом.

ХИ ПО ТЕ ЗЕ

У скла ду са ци љем и за да ци ма ис тра жи ва ња по сат вље не су сле де ће 
хи по те зе:

H1- Ра зу мљи вост го во ра за ви си од вр сте це ре брал не па ра ли зе;
H2- Мла ди са це ре брал ном па ра ли зом има ју из ме њен ква ли тет гла-

са; 
H3- Ар ти ку ла ци ја гла со ва је оште ће на код ве ћи не мла дих са це ре-

брал ном па ра ли зом.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

За по тре бе ис тра жи ва ња фор ми ран је узо рак од је да на ест ис пи та ни-
ка ко ји су се на ла зи ли у Спе ци јал ној бол ни ци за це ре брал ну па ра ли зу и 
раз вој ну не у ро ло ги ју у Бе о гра ду. У узо рак је укљу че но шест ис пи та ни ка 
са спа стич ном па ра пле ги јом, три ис пи та ни ка са спа стич ном ква дри пле-
ги јом и два ис пи та ни ка са дис ки не тич ким (екс тра пи ра мид ним) обил-
ком це ре брал не па ра ли зе. Сви ис пи та ни ци су уз ра ста од 11-19 го ди на. 
За фор ми ра ње екс пе ри мен тал не гру пе по ста вље ни су сле де ћи кри те ри-
ју ми: 

1. да ис пи та ник има не ки од на ве де них об ли ка це ре брал не па ра-
ли зе;

2. да ис пи та ник има IQ из над 85.

Ин стру мен ти и про це ду ра

За по тре бе ис тра жи ва ња ко ри шће на је адап ти ра на вер зи ја фо не то-
гра ма. Фон те то грам пред ста вља су бјек тив ну ме то ду ис пи ти ва ња, ко ја 
има за циљ да обез бе ди ин фор ма ци је о ква ли те ту гла са осо ба са це ре-
брал ном па ра ли зом. 

Про це на ква ли те та основ ног ла рин ге ал ног гла са (Фо) оба вље на је 
на осно ву раз го во ра са ис пи та ни ци ма, њи хо вог спон та ног го во ра, као и 
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гла сног чи та ња. Те стом се про це њу је се да ли основ ни глас по сто ји, да 
ли је пра ви лан, да ли има зна че ње, ка ква му је ви си на, гла сно ћа, на пе-
тост, да ли глас по дрх та ва, да ли је шу ман или прот кан па ра зи тар ним 
шу мо ви ма и да ли се Фо чу је са мо у спон та ном ре а го ва њу. Од ре ђе у је се 
сте пен тен зи је при ко јој се глас ства ра. Исто вре ме но се бе ле жи ша пат, 
по лу ша пат, да ли је глас ни зак, по ви шен, нор ма лан или пи скав.

Ис пи ти вач па жљи во слу ша ис пи та ни ка док чи та тескт и го во ри то-
ком кон вер за ци је, бе ле же ћи сво је за па жа ње у од но су на на ве де не па ра-
ме тре гла са. На објек тив ност оце њи ва ња не тре ба да ути че по зна ва ње 
па ци јен то ве исто ри је бо ле сти и ди јаг но за.

Ра зу мљи вост го во ра - ве о ма је зна чај на у про це њи ва њу те жи не по-
ре ме ћа ја го во ра. Про це њив ње ин те ли ги бил но сти (ра зу мљи во сти) омо-
гу ћа ва ју ин ди рект ну про це ну не у ро фи зи о ло шких де фи ци та и аб нор-
мал но сти суб си сте ма го вор не про дук ци је. 

За ис пи ти ва ње ра зу мљи во сти, ко ри шћен је тест за про це ну ра зу-
мљи во сти го во ра (Ко стић, Вла ди са вље вић, По по вић, 1983). 

Те сти ра ње се из во ди та ко што ис пи ти вач тра жи од ис пи та ни ка да 
по на вља или да про чи та за да те ре че ни це. Ра зу мљи вост се оце њу је на 
осно ву укуп ног аку стич ког ути ска из го во ре не ре че ни це. Пот пу но ра зу-
мљив го вор се оце њу је оце ном 1 (је дан), а то тал но не ра зу мљив го вор 
оце ном 7 (се дам). Оце не из ме ђу 1 и 7 ис пи ти вач да је на осно ву ути ска о 
сте пе ну ра зу мљи во сти го во ра ис пи та ни ка. Нај бо ље је да про це ну ра зу-
мљи во сти го во ра вр ше два ло го пе да, не за ви сно је дан од дру гог. Укуп на 
ра зу мљи вост го во ра се из ра чу на ва на осно ву про се ка свих де сет ре че-
ни ца те ста. 

Гло бал ни ар ти ку ла ци о ни тест - ко ри сти се за про це ну ква ли те-
та из го во ра гла со ва срп ског је зи ка. Њи ме се мо же утвр ди ти број и тип 
оште ће ња гла со ва. Тест се са сто ји од три де сет ре чи, ко је се за да ју ис пи-
та ни ку да их по но ви. Реч се мо же по но ви ти, два до три пу та, при че му 
се бе ле жи нај а де кват ни ји од го вор. Ско ру је се број до брих и број оште-
ће них или не до ста ју ћих гла со ва.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Табела 1 - Резултати испитивања артикулације гласова
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В.А спастична 
параплегија 13 ж Ц,Ћ,Ђ,Ч,Џ,С,З

Ш,Ж Ф

Р.Д спастична
праплегија 14 ж Ћ,Ђ

И.Д спастична
параплегија 11 м Ћ,Ђ,Ч,Џ,Ш,Ж

К.П спастична 
квадриплегија 15 м Ћ,Ђ,Ч,Џ,Ш,Ж

С.М. спастична 
параплегија 15 м Ћ,Ђ,Ч,Џ,С,З,Ш,Ж Љ

С.Н. спастична 
параплегија 19 м /

С.Е. спастична 
квадриплегија 13 ж Ц,Ћ,Ђ,Ч,Џ,Ш,Ж Ф,Њ Л,Љ,Р

Р.М. спастична 
параплегија 13 ж Ц,Ћ,Ђ,Ч,Џ,С,З,Ш,Ж Р,Љ

М.П. спастична 
квадриплегија 17 ж Ц,Ћ,Ђ,Ч,Џ,С,З,Ш,Ж Љ

С.Д.
дискинетичка  
екстрапира- 

мидална) 
11 м И,Е,О,У.

Б,Д,Г,С,З,Р,М,Н

Д.М.
Дискинетичка  
екстрапира- 

мидална 
11 ж П,Б,Т,Д,К,Г.

Ћ,Ђ,Ч,Џ,Ш,Ж И,Е,О,У Љ

До би је ни по да ци по ка зу ју да мла ди са це ре брал ном па ра ли зом ис по-
ља ва ју зна чај на оште ће ња на пла ну ар ти ку ла ци је гла со ва. По ре ме ћа ји ар-
ти ку ла и цје ни су еви ден ти ра ни са мо код јед ног ис пи та ни ка са спа стич ном 
па ра пле ги јом. По ре ме ћа ји ар ти ку ла ци је се нај че шће ис по ља ва ју по ти пу 
дис тор зи је, за тим сле ди суп сти ту ци ја, док је оми си ја иден ти фи о кав на са-
мо код три ис пи та ни ка, и то при из го во ру гла со ва Л,Љ и Р. 

Гле да но са аспек та кла си фи ка ци је гла со ва, осо бе са це ре брал ном па-
ра ли зом ис по ља ва ју емет ње при из го во ру гла со ва из гру пе: во ка ла, пло-
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зи ва, на за ла, фри ка ти ва, афри ка та, ла те ра ла и ви бран та Р. Смет ње у из го-
во ру во ка ла еви ден ти ра не су код ис пи та ни ка са дис ки не тич ком фор мом 
це ре брал не па ра ли зе. Не пра ви лан из го вор во ка ла ис по ља ва се у ви ду не-
до вољ не из ра же но сти при из го во ру (не из ди фе рен ци ра ност во ка ла), суп-
сти ту ци ја дру гим во ка лом или из го ва ра ње с при зву ком дру гих гла со ва. 

По дроб ни ја ан ли за по ка зу је да сте пен по ре ме ћа ја ар ти ку ла ци је ва-
ри ра и кре ће се од ла ке дис тор зи је до пот пу ног не до стат ка го вор них 
гла со ва. Нај ве ће се мет ње се ис по ља вју при из го во ру гла со ва ко ји зах-
те ва ју тач не ди фе рен ци ра не по кре те је зи ка и до вољ ну ми шић ну сна гу 
као што су: пло зи ви (П,Б,Т,Д,К,Г), фри ка ти ви (С,З,Ш,Ж,Ш), и афри ка ти 
(Ц,Ћ,Ђ,Ч,Џ). Го вор је пра ћен по ве ћа ном са ли ва ци јом, не спо соб но шћу 
да се у од ре ђе ном вре ме ну одр жи по ло жај ар ти ку ла ци о них ор га на. 

Табела 2 - Резултати испитивања разумљивости говора 

Испитаници Облик ЦП Просечан скор 
разумљивости говора

В.А Спастична параплегија 2
Р.Д Спастична параплегија 2
И.Д Спастична параплегија 3
К.П Спастична квадриплегија 4
С.М Спастична параплегија 3
С.Н Спастична параплегија 3
С.Е Спатична квадриплегија 4
Р.М Спастична параплегија 3
М.П Спастична квадриплегија 5
С.Д Дискинетичка екстрапирамидална 6
Д.М Дискинетичка екстрапирамидална 6

Табела 3 - Степен разумљивости говора према  
клиничком облику церебралне парализе

Облик ЦП Просечан скор
Спатична параплегија Разумљивост (2,6 )

Дискинетичка (екстрапирамидална) Разумљивост (6 )
Спастична квадриплегија Pазумљивост (4,3)

По да ци при ка за ни у те ба ла ма 2 и 3 по ка зу ју да сви ис пи та ни ци има-
ју из ме ње ну ра зу мљи вост го во ра. Сте пен ра зу мљи во сти го во ра за ви си 
од кли нич ког об ли ка це ре брал не па ра ли зе. Нај ве ћи сте пен ра зу мљи во-
сти го во ра има ју ис пи та ни ци са спа стич ном па ра пле ги јом, док је ра зу-
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мљи вост го во ра нај ви ше оште ће на код ис пи та ни ка са дис ки не тич ким 
(екс тра пи ра ми дал ним) об ли ком ЦП. 

Табела 4 - Резултати испитивања гласа

И
сп

и
та

-
ни

ци Карактеристике (Фо)

Степен 
тензије при 
којој се глас 

ствара

Облик ЦП

В. А. Фо постоји, висок, недовољно јак, праћен 
шумовима

Хипертензија 
првог степена

Спастична 
параплегија

Р. Д.

Фо по сто ји, глас на за лан, при гу шен, не до-
вољ но јак, ни зак глас, пра ћен шу мо ви ма, 
ко ри сти се спон та но, има зна че ње и мо же 
се до би ти на зах тев

Хи пер тен зи ја 
пр вог сте пе на Спастична 

параплегија

И. Д.
Фо по сто ји, на за лан, при гу шен, не до вољ но 
јак, ни зак глас, пра ћен шу мо ви ма, ко ри сти 
се спо нат но, мо же да се до би је на зах тев

Хи пер тен зи ја 
пр вог сте пе на

Спа стич на  
па ра пле ги ја

К. П.

 Фо по сто ји, на за лан, пре на прег нут, при-
гу шен, не до вољ но јак, ни зак глас, пра ћен 
шу мо ви ма, ко ри сти се рет ко, мо же се до-
би ти на зах тев

Хи пер тен зи ја 
дру гог сте пе на

Спа стич на  
ква дри - 
пле ги ја

С. М.
Фо по сто ји,п пре на прег нут, ви сок, пра ћен 
шу мо ви ма, ко ри сти се спон та но, има зна-
че ње, мо же се до би ти на зах тев

Хи пер тен зи ја 
пр вог сте пе на

Спа стич на  
па ра пле ги ја

С. Н.

Фо по сто ји, на за лан, пре на прег нут, ни зак 
глас, пра ћен шу мо ви ма, има зна че ње, ко-
ри сти се спон та но, мо же се до би ти на зах-
тев

Хи пер тен зи ја 
пр вог сте пе на

Спа стич на
параплегија

С. Е.

Фо по сто ји, на за лан, пре на прег нут, при гу-
шен, не до вољ но јак, ша пат, пра ћен шу мо-
ви ма, ко ри сти се рет ко, мо же се до би ти на 
зах тев

Хи пер тен зи ја 
тре ћег сте пе на

Спа стич на  
ква дри- 
 пле ги ја

Р. М.
Фо по сто ји, не до вољ но јак, ни зак, пра ћен 
шу мо ви ма, ко ри сти се вр ло рет ко, мо же се 
до би ти на зах тев

Хи пер тен зи ја 
пр вог сте пе на

Спа стич на  
па ра пле ги ја

М. П.

Фо по сто ји, пре на прег нут, ни зак, при гу-
шен, не до вољ но јак, ша пат, пра ћен шу мо-
ви ма, има зна че ње, ко ри сти се спон та но, 
мо же да се до би је на зах тев

Хи пер тен зи ја 
тре ћег сте пе на

Спа стич на  
ква дри- 
 пле ги ја

С. Д.
Фо по сто ји, ни зак, при гу шен, не до вољ но 
јак, ша пат, пра ћен шу мо ви ма, мо же се до-
би ти на зах тев

Хи пер тен зи ја 
и хи по тен зи ја 
тре ћег сте пе на

Дис ки не тич ка
(екс тра пи ра- 

 ми дал на)

Д. М.
Фо по сто ји, пре на прег нут, при гу шен, не-
до вољ но јак, пра ћен шу мо ви ма, ко ри сти 
се рет ко, мо же се до би ти на зах тев

Хипертензија 
и хипотензија 
трећег степена

Дискинетичка 
(екстрапира-

мидална)
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ДИСКУСИЈA И ЗАКљУЧАК

У ра ду су из ло же ни ре зул та ти ис пи ти ва ња го вор них спо соб но сти 
код мла дих са це ре брал ном па ра ли зом. Има ју ћи у ви ду да ве ћи на осо ба 
са це ре брал ном па ра ли зом има не ки об лик по ре ме ћа ја го во ра, циљ нам 
је био да ис пи та мо по је ди не аспек те го вор не функ ци је. Ана ли зи ра ни су 
ква ли тет гла са, ква ли тет ар ти ку ла ци је и ра зу мљи вост го во ра код мла-
дих са раз ли чи тим об ли ци ма це ре брал не па ра ли зе. 

На осно ву пер цеп тив не ана ли зе гла са, утвр ђе но је да код свих ис-
пи та ни ка по сто ји основ ни ла рин ге ла ни глас, али су еви дент на оште-
ће ња ква ли те та гла са. Глас је сла бог ин тен зи те та, на пет или при гу шен, 
пра ћен шу мо ви ма, че сто на за ли зо ван, са осци ла ци ја ма у ви си ни, од 
су ви ше ни ског до из ра зи то ви со ког гла са. Сте пен тен зи је при ко јој се 
глас ства ра за ви си од ти па це ре брал не па ра ли зе. Тен зи ја је из ра же ни-
ја код спа стич не ква дри пле ги је и дис ки не тич ког об ли ка це ре брал не 
па ра ли зе не го код спа стич не па ра пле ги је. Слич не про ме не у ква ли те-
ту гла са по ка за не су и код одр ас лих осо ба са це ре брал ном па ра ли зом 
(Ву ко вић и сар., 2012).

Ре зул та ти ис пи ти ва ња ра зу мљи во сти го во ра су по ка за ли да сте-
пен ра зу мљи во сти го во ра за ви си од ти па це ре бралч не па ра ли зе. Го-
вор мла дих са дис ки не тич ким об ли ком це ре брал не па ра ли зе је те шко 
ра зум њив за око ли ну, док ис пи та ни ци са спа стич ном па ра пле ги јом 
има ју ре ла тив но очу ва ну ра зу мљи вост го во ра. Ре зул та ти ис пи ти ва ња 
ар ти ку ла и цје су по ка за ли да мла ди са це ре брал ном па ра ли зом ис по-
ља ва ју оште ће ња у из го во ру гла со ва свих гла сов них гру па. Смет ње у 
ар ти ку ла и цји се ма ни фет су ју у ви ду дис тор зи је, суп сти ту ци је и оми-
си је. По себ не те шко ће уоча ва ју се при из го во ру гла со ва чи ја ар ти ку-
ал ци ја зах те ва ве ли ку пре ци зност и ди фе рен ци ра ност по кре та је зи ка 
и до вољ ну ми шић ну сна гу. 



Милена Милић и сар.304

ЛИТЕРАТУРА

1. Го лу бо вић, С. (2007). Фо но ло шки по ре ме ћа ји, Бе о град: Дру штво де фек то ло-
га Ср би је.

2. Пе тро вић-Ла зић, М., Ко са но вић, Р. (2008). Во кал на ре ха би ли та ци ја гла са, 
Бе о град: Но ва на уч на.

3. Ра ду ло вић, Р. (2003). Ин те гра тив на му зи ко те ра пи ја и це ре брал на па ра ли за. 
Бе о град: Ју го сло вен ско удру же ње за му зи ко те ра пи ју.

4. Са вић, А. (2000). Звук, глас, го вор де це са це ре брал ном па ра ли зом. Бе о град: 
Спе ци јал на бол ни ца за це ре брал ну па ра ли зу и раз вој ну не у ро ло ги ју. 

5. Ву ко вић, М. (2010). Афа зи о ло гиј., Бе о град: Ар хи пе лаг.

6. Ву ко вић, М., Јо ва но вић, Н., Тер зић, И. (2012). Од нос ра зу мљи во сти го во ра 
и ква ли те та ко му ни ка тив ног жи во та код осо ба са це ре брал ном па ра ли зом, 
пре ли ми нар но ис пи ти ва ње. Збор ник ра до ва, Бе о град: Фа кул тет за спе ци јал-
ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју. 

CHARACTERISTICS OF SPEECH DISORDERS IN YOUTH  
WITH CEREBRAL PALSY
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SUMMARY

Cerebral palsy is almost always accompanied by speech disorders, 
which are manifested at an early age as delayed speech, while in the case of 
definitive clinical forms, they are manifested as different types of speech 
disorders. Speech disorders are associated with neuromuscular deficits, 
sensory impairments, intellectual disability, lack of verbal stimulation or 
limited verbal stimulation during early period of childhood. This study 
presents the characteristics of speech disorders in youth with cerebral 
palsy. We analyzed the quality of articulation, voice quality and speech 
intelligibility. Results have shown that speech disorders are in correlation 
with the type of cerebral palsy. 

KEY WORDS: young people with cerebral palsy, voice quality, 
articulation disorders, speech intelligibility. 


