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ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКЕ СПОСОБНОСТИ ГЛУВЕ И
НАГЛУВЕ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА*
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1

Развој говора и језика обухвата неколико фаза развоја кроз које пролазе
сва деца. Прелаз у наредну фазу условљен је успешним савладавањем претход
не фазе. Усвајање гласова матерњег језика тече паралелно са развојем речни
ка. Аудитивна депривација код глуве и наглуве деце узрокује отежано усваја
ње говора и језика у свим фазама развоја. Циљ овог рада био је да се испитају
лексичко-семантичке способности глуве и наглуве деце основношколског уз
раста. Узорак је чинило 46 глувих и наглувих ученика од четвртог до осмог
разреда основне школе (37 са конвенционалним слушним апаратима и 9 са
кохлеарним имплантом).
Иструмент коришћен за испитивање лексичко-семантичких способно
сти код глуве и наглуве деце у основној школи је Тест за испитивање говорне
развијености (Смиљка Васић). Тест се састоји из два дела. Први део теста је
тест дефиниција који се састоји од пет најфреквентнијих именица српског
језика узетих из „Дечјег речника“ аутора Вере Лукић – човек, мајка, живот,
кућа, сунце. Други део теста је тест придевских супротности који се са
стоји од четири придева који улазе у првих 50 најфреквентнијих у српском
језику (велики, добар, црн, слободан). Ова четири придева требало би да има
у свом речнику дете од три године, па се претпостаља да су позната деци.
Добијени резултати показују да постоји разлика у лексичко-семантич
ким способностима између ученика са кохлеарним имлантом и ученика са
конвенционалним слушним апаратима. На првом делу теста, тесту дефи
* Овај рад је део пројекта Министарства за науку и технолошки развој Р.Србије под
називом „Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа“ бр.
179055
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ниције, ученици са слушним апаратима имали су највише погрешних и ехо
лаличних одговора. Функционална дефиниција је била доминантна и код уче
ника са кохлеарним имплантом, и код ученика са слушним апаратима. На
другом делу теста, тесту придевских супротности, ученици са кохлеарним
имплантом имали су више тачних одговора (у просеку 2,44) показали су бо
љи резултат у односу на ученике са слушним апаратима, који су у просеку
имали 1,54 тачних одговора.
Кључне речи: кохлеарни имплант, лексичко-семантичке способно
сти, глуви и наглуви

УВОД
Развој језика и говора почиње од рођења и траје читавог живота.
Говорно–језички развој је спонтан и у интеракцији са околином која
већ располаже његовом употребом. Током развоја сва деца пролазе низ
истих или сличних фаза развоја говора, где свака представља савладава
ње нове препреке у циљу развоја говора.
Паралелно са савладавањем гласова матерњег језика, формира се и
речник. Речник има променљив облик услед деловања различитих чи
ниоца, као што су узраст, искуство, социјална средина, интелектуалне
способности.
Услед оштећења слуха долази до тешкоће у усвајању лексичке струк
туре језика код глуве и наглуве деце. Глува и наглува деца уче истовре
мено изговор одређене речи и њено значење, тј. истовремено уче и реч
и појам који је том речју означен. Научене речи прво се налазе у пасив
ном речнику, а затим прелазе и у активни речник у зависности од фре
квентности њене употребе.
Међутим, потребно је правити разлику између активног (речи које
сами употребљавамо) и пасивног речника (речи које разумемо, тачно
или приближно, иако се њима не служимо). Пасивни речник је увек ве
ћи од активног. Речник се током читавог живота мења и обогаћује.
Формирању речника код деце претходи формирање појмова. Пра
вилно формирање појмова код деце доводи да језички садржај буде по
везан са језичким изразом. “Бесконачан свет људског искуства органи
зује се путем коначног скупа значењских јединица језика које га уобли
чавају.” (Бугарски 2009: 104).
Ђоковић (2004) истиче да формирање пасивног речника увек прет
ходи формирању активног речника. Формирање речника почиње стица
њем представе о одређеном објекту у свој својој реалности, што доводи
до схватање појма, а затим долази до повезивања знака и означеног.

ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКЕ СПОСОБНОСТИ ГЛУВЕ И НАГЛУВЕ ДЕЦE ...

199

Деца не уче речи са њиховим готовим значењем. Током развоја она
сама постепено откривају шта оне значе. Период усвајање значења ре
чи и трагање за њиховим значењем праћен је појавом грешака. Кристал
(1996) наводи три типа грешака које се често јављају током друге и тре
ће године.
1.	Хиперекстензија представља проширење значења речи, како би се
применила код објекта који деле одређено обележје, нпр. зајед
нички облик, боју, величину. На пример реч пас се може приме
нити и за именовање других животиња.
2.	Хипоекстензија представља сужавање значења речи које она има у
језику одраслих. На пример, реч пас би се могла користити само
за именовање кућног пса, док би се реч патике користила само за
своје личне.
3.	 Распарење указује на погрешну употребу речи, када нема основе
за погрешну употребу. На пример телефон је назван трактором.
Обично не постоји начин како би се ушло у траг асоцијацији која
доводи до погрешне идентификације.
Ђоковић (2004) наводи да Смит сматра да дете око годину дана има
две речи, са годину и по дана око 22 речи, са годину дана и 9 месеци око
118 речи. У другој години дечји речник садржи око 270 до 300 речи, док
у четвртој години дечји активни речник чине око 1500 речи.
„До треће године дете треба да користи све врсте речи. Редослед
појава врста речи у дечјем говору је следећи: 1. узвици и именице се ја
вљају у дечјем речнику, истовремено, до годину и по дана; 2. прилози и
придеви, истовремено, после годину и по дана; 3. глаголи крајем друге
године; 4. заменице, крајем или после друге године; 5. партикуле, пред
лози, везници и бројеви у трећој години.“ (Матић према Т. Ковачевић,
2005: 21).
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД
Узорак испитаника састоји се од 46 ученика оштећеног слуха из две
основне школе за децу оштећеног слуха, Основној школи „Радивој По
повић“ у Земуну и Основној школи за оштећене слухом–наглуве „Сте
фан Дечански“ у Беог раду. Истраживање је обављено крајем маја 2012.
године.
Узраст ученика био је од IV до VIII разреда, 11 ученика IV разредa,
5 ученика V разредa, 7 ученика VI разредa, 12 ученика VII разредa и 11
ученика VIII разредa. Због недоступности података о степену оштећења
слуха ученика са кохлеарним имплантом пре имплантације, приликом
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поделе ученика према степену оштећења слуха биће додата нова гру
па коју ће чинити ученици са кохлеарним имплантом. Према степену
оштећења слуха било је: 4 ученика са умереним оштећењем слуха, 6
ученика са умерено тешким оштећењем слуха, 16 ученика са тешким
оштећењем слуха, 11 ученика са веом
 а тешким оштећењем слуха и 9
ученика са кохлеарним имплантом. Према оцени из српског језика било
је: 15 ученика са одличном оценом, 18 ученика са врло добром оценом,
10 ученика са добром оценом и 3 ученика са довољном оценом. Узорак
је обухватио 22 ученика женског и 24 ученика мушког пола. Према вр
сти амплификације било је 37 ученика са слушним апаратима и 9 уче
ника са кохлеарним имплантом.
Иструмент коришћен за испитивање лексичко-семантичких способ
ности код глуве и наглуве деце у основној школи је Тест за испитивање
говорне развијености (Смиљка Васић). Тест се састоји из два дела. Први
део теста је тест дефиниција који се састоји од пет најфреквентнијих
именица српског језика узетих из „Дечјег речника“ аутора Вере Лукић
– човек, мајка, живот, кућа, сунце. У тесту су постављена питања „Шта
је човек (мајка, живот, кућа, сунце)?“ на која ученик треба да одгово
ри. Анализом одговора одређује се категорија дефиниција (без одгово
ра; ехолаличан одговор; погрешан одговор; функционална дефиници
ја; литерарна дефиниција; описна дефиниција (дескриптивна); логичка
дефиниција; логичка дефиниција са специфичним карактеристикама;
потпуно логичка дефиниција). Други део теста је тест придевских су
протности који се састоји од четири придева који улазе у првих 50 нај
фреквентнијих у српском језику (велики, добар, црн, слободан). Ова че
тири придева требало би да има у свом речнику дете од три године, па
се претпостаља да су позната деци. Деци се поставља питање да напишу
„Шта је супротно од велики (добар, црн, слободан)?“. Анализом одго
вора одређује се којој категорији дечји одговор припада (без одговора;
ехолаличан одговор; погрешан одговор; сигматичан одговор; тачан од
говор са негацијом; тачан одговор).
Испитивање је извршено групно у разреду где су ученици одговара
ли писменим путем на постављена питања. Ученицима су пре почетка
дата упутства за рад, тестирање је почело када би свим ученицима био
јасан начин рада.
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РЕЗУЛТАТИ

Функционална
дефиниција

Литерарна
дефиниција

Описна
дефиниција

Логичка
дефиниција I

Логичка
дефиниција II

Потпуно логика
дефиниција

број
9
21
просек 0,24 0,57
11
11
Кохлеарни број
имплант просек 1,22 1,22
Слушни
апарати

Погрешан
одговор

Ехолалија

Без одговора

Табела 1. Резултати ученика на тесту за испитивање говорне
развијености – дефинисање именица

66
1,78
7
0,78

45
1,22
6
0,67

17
0,46
4
0,44

9
0,24
2
0,22

8
0,22
0
0

5
0,14
2
0,22

5
0,14
2
0,22

У табели 1 приказани су резултати ученика према врсти апмлифи
кације на првом делу теста за испитивање језичке развијености – тест
дефиниција. Добијени резултати показују да се код ученики са слушним
апаратима погрешни одговори јављају у највећем броју (1,78 по учени
ку), док се код ученика са кохлеарним имплантом јављају у мањем броју
(0,78 по ученику). Код ученика са кохлеарним имплантом број ехола
личних одговора као и одсуство одговора су највећи у односу на друге
врсте одговора (1,22 по ученику). Доминантна дефиниција код ученика
са слушним апаратима је функцион
 ална дефиниција (1,22 по ученику).
Одговори у облику функцион
 алне дефиниције код ученика са кохлеар
ним имплантом јављају се у просеку 0,67, а у нешто мањем броју и лите
рарне дефиниције 0,44 по ученику. Одговора у облику логичке дефини
ције код ученика са кохлеарним имплантом није било.
У табели 2 приказани су резултати ученика према врсти апмлифи
кације на другом делу теста за испитивање језичке развијености – тест
придевских супротности. Добијени резултати показују да су ученици са
кохлеарним имплантом имали више тачних одговора (2,44 ученику) у
односу на ученике са слушним апаратима (1,54 по ученику). Погрешни
одговори код ученика са слушним апаратима (1,41 по ученику) били су
у приближно истом броју као и тачних одговора. Сигмантичких одгово
ра није било код обе групе ученика.
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Погрешан
одговор

Сигматичан
одговор

Тачан одговор
са негацијом

Тачан одговор

Кохлеарни
имплант

број
просек
број
просек

Ехолалија

Слушни
апарати

Без одговора

Табела 2. Резултати ученика на тесту за испитивање говорне
развијености – придевске супротности

14
0,38
7
0,78

18
0,49
2
0,22

52
1,41
3
0,33

0
0
0
0

7
0,19
2
0,22

57
1,54
22
2,44

Квалитативна анализа
Квалитативна анализа одговора ученика на тесту дефинисања име
ница и тесту придевских супротности приказана је у табели 3 и 4. Ана
лизом одговора ученика могло се приметити да је на тесту дефинисања
именица један број одговора био инфантилног облика, тј. једном речју је
означавано значење читаве реченице. Аграматичне реченице су такође
биле пристутне.
У табели 3 налазе се одговори који су ученици давали на тесту де
финисања именица. Највећи број дефиницја именице човек биле су ис
казане именицом људи, као и целом реченицом Човек је живо биће. Уче
ници су ову именицу дефинисали описујући шта човек ради (пије, једе,
ради), као и набрајајући властита имена својих другова (Саша, Ненад и
др.). Ученици су именицу мајка највише дефинисали као мама или гла
голом кува. Велики број дефиниција именице мајка се односи на радње
које мајка извршава (кува, пере, рађа и чува децу). Именица живот је
представљала проблем ученицима током решавања овог теста. Дефини
ције ове именице биле су живи, живот као и погрешни одговори услед
погрешног разум
 евања питања, тако да су добијени одговори животи
ње, свиња, крава, кокошка, пас, мачка. Приликом дефинисања именице
кућа, јавиле су се дефиниције којима ученици описују кућу велика, у
којима су писали где се њихова кућа налази село, град и највећи број де
финиција у којима кажу шта раде код куће спавамо, живимо, читамо,
једемо, купамо се. Најфреквентније дефиниције именице сунце биле су
топло и сија.
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Табела 3. Одговори на првом делу теста – тест
дефинисања именица
Питања

Шта је
човек?

Шта је
мајка?

Шта је
живот?

Шта је
кућа?

Шта је
сунце?

Одговори
људи; ауто, аутобус, мотор; човек је човек; човек је живот бића;
човек је живо биће; људи, Бане; Денис, Дејан; ради; човек посао;
совек; совеок; човек; човек ради; човек је беће; човек је бића; човек
је добро; тата; једе, пије, ради; човек је биће; човек је жива бићу;
човек је живи бићу, човек је добар; човек пије кафу; човек је која
помажу да га упознаш да би са њим дружиш. Као да ти је друг, до
бар; човек је људи; Саша, Ненад, Никола, Оги, Давид; Саша; људско
биће; животиња; жива бића; човек поправља ауто; жива.
мама; кува басуљ; мајка је жена; болим маму; мајка је добра и па
метна на целом свету; мед; мама је живо биће; кува ручак; кува; ку
ва пасуљ; мајка; мајка чува дете; мајка је која је родила бебу и има
сина и ћерку то значи мајка; мајка је кува; рађа, храни децу, пере
веш; мајка која је одгаји децу, мајка је родитеља; мајка је када има
неколико дете; мајка је жена која чува своју децу; мајка је родила и
кува; мајка је лепа; мама седи; мајка је која пружа живот свом де
тету; девојчица; жена; мајка пере судове; кувар; мајка кувар.
лепо живот; живтиња; живот кад неко живи и ради; волим живота;
живот је када ми живимо на земљи; свиња, крава; кокошке, пас,
мачка; кућа; љубав; људи; уживање; игра; деце чувај; живи; живот;
заљубио; пас; степјовас; живот је леп, природно; живот је када чо
век жив; живот је провод, учи; биљке; жива; жива и бића; млада; ку
ћа је живот; свој живот; свиња, овца, кокошка; мир; бисемо; имам
кућу; спава, живот ваздух; кућа.
моја кућа; мама кува; људи живе код куће; кућа је место где живи
мо; кућа је лепа; село, Беог рад; собе; град; уживамо, спавамо; кућа,
спава; кући; велика; кућа је да живимо; игра; 7. октобар 80; спаваш,
купаш се, једеш; кућа је ми ту живимо; кућа је где живимо унутра;
кућа је место где спавамо, читамо, једемо, купамо се и итд.; кућа
је нова; кућа је у којој породици, друштву; дом; моја; лепа; кућа
је нова; кућа је мој; то је моја кућа где ја живим са породица ту је
моје кућа је живот ја. где волим своје куће у мој живот; кућа је у
којима ми живимо; град; сто; гледам; спава; кућа има компијутер
игра; кућа лепа.
топло; тобло; сунце је топло и лепо време; сунце је топло и сија;
сунце је жуте боје; сија; киша и пада; природа; сија јако, врућина;
сунце лепо је време; суца; суце; сунце је кад сија и да буде много
вручина; море; облак; сунце греје топлоту сунц се купаш пливаш;
сунце сија, светлост и топлоту; сунце је нежива природа и он сија
и даје топлоту; сунце је увек на небу које сија; сунце је сија; сунце
је време; тобило; сунчано; сунце је сија; сунце је топло; сунце сија
лепо време где можемо да пливамо на језеро лепо време је сунце;
обачно; киша; киша пада; сунце је светлост; сунце топло; сунце вре
ме лепо.
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Табела 4. Одговори на другом делу теста - тест
придевских супротности
Придеви

Одговори

Велики

кућа; школа, дрво, човек, аутобуст, кућа; дрво; је човек; дрво,
град; Београд; дубоко; мали; мала; мало; мањи; вели; мало, мало
хране; низак; велики.

Добар

Црн

Слободан

је совек; девојка добро; добар је човек; све је добро; је ученик;
Денис, Драган, Аца; Бане, Милован; лош; лоше; лос; мангуп; до
ба; добар прос; велик; боља; бата; дрво; добар; добра; добро; није
добар.
човек; патика, црно; човек је црн; дукс; је човек; патика, ципеле;
панталоне; жуно; бео; бело; бел; бела; бељ; беле; црн; црно; црна;
мали; црвено; цре; беле човек; лук; добр.
птице, човек; наставница; човек који не ради он је слободан; је
када не радимо; птица, рода; слободан; не слободан; слободана;
слободна; саврно; велики; заузет; добро; затворен; заробљен; за
таор; није добар; није слободан; заједнон; затвори.

У табели 4 налазе се одговори које су ученици давали на тесту при
девских супротности. Најфреквентнији одговор ученика код придева
велики био је мали, као и облици мала или мало. Најзаступљенији одго
вори код придева добар били су лош, лоше и мангуп, такође је коришћен
и одговор, у неколико случајева, није добар. Одговор придевске супрот
ности код придева црн који се највише појављује је бео, са облицима бе
ло, бел, бела, беле и бељ. Супротности придева слободан који су ученици
најчешће користили били су не слободан, заузет и затворен.
ЗАКЉУЧАК
На основу добијених резултата испитивањем лексичко-семантичких
способности код глуве и наглуве деце основношколског узраста уочава
се боље постигнуће ученика са кохлеарним имплантом.
На првом делу теста, тесту дефиниције, највише одговора и учени
ка са слушнима апаратима и ученика са кохлеарним имплантом били су
погрешни и ехолалични одговори. Резултати показују да је најдоминант
нија врста одговора, код обе групе ученика, била у форми функционалне
дефиниције, што одговара нивоу лексичко-семантичког развоја детета на
узрасту од три године. Међутим, код ученика са кохлеарним имплантом
потпуно логичка дефиниција у просеку је највише коришћена.
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На другом делу теста, тесту придевских супротности, ученици са
кохлеарним имплантом имали су у просеку више тачних одговора у
односу на ученике са слушним апаратима. Погрешни одговори, као и
одговори у ехолаличном облику у просеку је било више код ученика са
конвенционалним слушним апаратима. Можемо приметити да су уче
ници на другом делу теста користили велики број неодговарајућих лек
сема и властитих имена.
Инфантилни облик одговора на тесту дефиниција је био присутан,
ученици су једном речју означавали значење целе реченице. Такав об
лик одговора указује на тешкоће у говорно-језичком развоју код глувих
и наглувих ученика. Код обе групе ученика примећена је појава аграма
тизма у одговорима.
Резултати добијени током истраживања указују да оштећење слуха
доводи до споријег лексичко-семантиког развоја, али и да постоје кори
сти од коришћења кохлеарног импланта у развоју говора и језика. Даља
истраживања су неопходна у овој области, како би се пратили и расве
тлили утицаји кохлеарног импланта у превазилажењу застоја у говорнојезичком развоју.
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LEXICAL-SEMANTIC ABILITIES IN DEAF AND HARD
OF HEARING CHILDREN OF ELEMENTARY
SCHOOL AGE
Nadežda Dimić1, Miroslav Dinić2, sanja djoković1
1
University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation
2
School for deaf children, Subotica

Summary
Speech and language development involves a number of developmental
phases through which all children go through. Transition into the next
phase is conditioned by successful mastering of the preceding phase.
Adoption of vocals of the native tongue takes places parallel to vocabulary
development. Auditory deprivation in deaf and hard of hearing children
results in difficulties with language and speech adoption in all phases of
development. The aim of this paper was to evaluate the lexical-semantic
abilities of deaf and hard of hearing children of preschool age. The sample
consisted of 46 deaf and hard of hearing pupils enrolled in grades four to
eight of elementary school (37 with conventional hearing aids and 9 with
cochlear implants).
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The instrument utilized in our evaluation of lexical-semantic abilities
in deaf and hard of hearing children in elementary school was the Test for
evaluating the level of speech development (Smiljka Vasic). The test consists
of two sections. The first section is a definition test, which consists of
five of the most frequent nouns of the Serbian language taken from “The
Children’s Dictionary” by Vera Lukic – man, mother, life, house and sun.
The second part of the test is a test of contrasting adjectives, which consists
of for adjectives which are on the list of the top 50 most frequent ones in
the Serbian language (large, good, black and free). These four adjectives
should be a part the vocabulary of all children before the age of three, thus
it is assumed that they are known to the children.
The acquired results show that there exists a difference in the lexicalsemantic abilities of pupils with a cochlear implant and those with hearing
aids. In the first part of the test, the definition test, pupils with hearing
aids had the most wrong and echolalic responses. Functional definitions
were most dominant in the group of pupils with cochlear implants and
those with hearing aids, as well. On the second part of the test, the test
of contrasting adjectives, the pupils with cochlear implants had more
correct responses (on average 2.44) and they showed better results in
comparison with the pupils with hearing aids, who on average had 1.54
correct responses.
Key words: cochlear implants, lexical-semantic abilities, deaf and
hard of hearing
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ИСХОДИ КОХЛЕАРНЕ ИМПЛАНТАЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ
СА ДОДАТНИМ СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ*
Мина Микић
Универзитет у Београду,
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
До пре само десетак година, додатне сметње у развоју сматране су зна
чајном контраиндикацијом за кохлеарну имплантацију. Последњих година
у значајном је порасту број кохлеарно имплантиране деце која осим глувоће
имају и неку додатну сметњу у развоју. Велики број истраживања несумњиво
указује на бројне бенефите након кохлеарне имплантације деце са изолова
ном глувоћом (Anderson et al., 2004, Geers, 2004, McConkey et al., 2004), док се
релативно мали број истраживања бави исходима имплантације у растућој
популацији вишеструко ометене кохлеарно имплантиране деце.
Када су у питању деца са интелектуалним сметњама, постоји чврста
веза између когнитивних способности и исхода кохлеарне имплантације.
Већина аутора се слаже да кохлеарна имплантација код деце са додатним
сметњама води ка повећаном интересовању за околину и социјалне интерак
ције, што води и ка значајном побољшању квалитета живота. Мада су по
стигнућа ове деце далеко испод постигнућа кохлеарно имплантиране деце са
изолованом глувоћом, чини се као да још увек није могуће дефинисти ниво по
стигнутих способности испод кога би се кохлеарна имплантација сматрала
неефикасном у овој популацији деце.
Без обзира на све специфичности развоја деце са удруженим сметњама,
исходи кохлеарне имплантације ће увек зависити од квалитета и интензи
тета рехабилитације, али и неизоставне подршке родитеља у том дугогоди
шњем процесу. Јасно је да проширење индикација за кохлеарну имплантацију
*
Овај рад је део пројекта Министарства за науку и технолошки развој Р.Србије под
називом „Утицај кохлеарне имплантације на едукацију глувих и наглувих особа“, бр.
179055.
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не зависи само од бенефита који ова деца добијају након имплантације, већ и
од материјалних могућности земље у којој се она спроводи.
Разноврсност популације глуве деце са удруженим сметњама чини поре
ђење исхода кохлеарне имплантације готово немогућим, тако да практично
не постоје никаква истраживања засновани на доказима (енг.евиденце басед
студиес) на ову тему.
Кључне речи: глувоћа, додатне сметње, кохлеарни имплант.

УВОД
Кохлеарни имплант (КИ) представља најновију генерацију елек
тронског помагала намењеног особама са најтежим степеном слушног
оштећења, којима омогућава квалитетно слушање и даје реалну основу
за развој вербалне комуникације. КИ има важну улогу како у аудитив
ном, тако и у едукативном смислу. Када је реч о конгенитално глувој
деци, идеалним кандидатима сматрају се деца која су дијагностикова
на на веома раном узрасту (до трећег месеца живота), а чија је реха
билитација са конвенционалном амплификацијом отпочела до шестог
месеца живота. Бројне студије указују да се најбољи резултати пости
жу раном имплантацијом, тако да је доња граница померена испод 12
месеци старости. Према наводима многих истраживача деца имплан
тирана пре 18 месеци старости у наредних пет година достижу сво
је чујуће вршњаке у говорно-језичком развоју (Остојић са сар., 2007
према Yoshinaga-Itano & Niparko, 2002). Данас је све већи број деце
која се оперишу у првој години живота захваљујући програмима нео
наталног скрининга слуха, који се ради првих дана по рођењу детета
и омогућава детекцију оштећења слуха у првим месецима живота, а
постоји у великом броју земаља. Када се одлучује о раној имплантаци
ји, пре навршене прве године, не треба заборавити ни специфичности
беба и њихову здравствену преосетљивост, па је због свега наведеног
оптимално операцију урадити у другој години живота (Микић са сар.,
2006). Без обзира на растући тренд ране интервенције, предикција ис
хода кохлеарне имплантације у аудитивном, лингвистичком или еду
кативном смислу није ни мало једноставна због велике варијабилности
и индивидуалних разлика његових корисника. Када су у питању деца
са удруженим сметњама, као што су интелектуална ометеност или по
ремећаји у понашању, предвиђање исхода кохлеарне имплантације по
стаје готово немогуће.
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Према наводима многих аутора, чак 30-40% глуве деце има једну
или више удружених сметњи у развоју: сензорне, когнитивне, мотор
не или социо-емоционалне (Meinzen-Derr et al., 2010, Fortum et al.,
2002). С обзиром на последице које глувоћа сама по себи може носити,
а односе се пре свега на сазнајне и социо-емоционалне тешкоће, није
увек лако одредити када дете оштећеног слуха има додатне сметње у
развоју (Edwards, 2012). Не постоји јединствена дефиниција удруже
них сметњи, али једна од најчешће помињаних је свакако дефиниција
Галодет универзитета (Gallaudet University), која под додатном смет
њом подразумева: „неку физичку, менталну, емоционалну или смет
њу у понашању која значајно утиче на комплексност едукације и ре
хабилитације деце оштећеног слуха“ (Edwards, 2012 premа Gentile &
McCarty, 1973). Дефиниције су разноврсне, али се готово сви аутори
слажу да утицај оштећења слуха и додатне сметње не представља прост
збир проблема које уобичајено везујемо за одређене сметње, већ је
динствен и веома сложен проблем (Bretram, 2004, Daneshi & Hassanza
deh, 2007, Edwards, 2012).
До пре само десетак година, додатне сметње у развоју сматране су
значајном контраиндикацијом за кохлеарну имплантацију (Остојић са
сар., 2003). Последњих година у значајном је порасту број кохлеарно
имплантиране деце која осим глувоће, као основне индикације за ко
хлеарну имплантацију, имају и додатне сметње у развоју. Према наво
дима Голубовић и Стевановић, које су у свом истраживању изучавале
структуру кохлеарно имплантиране деце у школи за оштечене слухомнаглуве “Стефан Дечански” у Београду, у периоду од 2000.-2008. годи
не дошло је до значајног пораста броја кохлеарно имплантиране де
це са удруженим сметњама у развоју (Голубовић & Стевановић, 2010).
Иако, велики број истраживања несумњиво указује на бројне бенефите
након кохлеарне имплантације деце са изолованом глувоћом (Ander
son et al., 2004, Geers, 2004, McConkey et al., 2004 и др.), релативно
мали број истраживања се бави исходима имплантације у растућој по
пулацији вишеструко ометене кохлеарно имплантиране деце. Постоје
два основна разлога за то: један је, као што смо већ раније поменули,
да је кохлеарна имплантација деце са додатним сметњама у развоју
до скора сматрана значајном контраиндикацијом, а други да већина
истраживача искључује ову децу из својих студија, у циљу постизања
уједначености узорка. Због тога, сматрамо да је преглед резултата ис
траживања која се баве проблематиком кохлеарне имплантације ви
шеструко ометене деце од изузетног значаја за будућу научну и струч
ну праксу.
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ЦИЉ
Циљ рада био је да се на систематичан начин прикажу и протумаче
резултати истраживања која се баве бенефитима на пољу: аудитивне и
говорне перцепције, говорне разумљивости, али и развоју комуникаци
је и језика уопште, после кохлеарне имплантације деце са удруженим
сметњама, као и препрекама које током рехабилитације могу изазивати
додатне развојне и/или сметње у понашању.
МЕТОД
За потребе овог рада анализирано је више од двадесет истраживања
објављених у периоду од 2000. до 2013. године. Сва истраживања су се
бавила исходима кохлеарне имплантације, посебно у области аудитивне
перцепције и говорно-језичког постигнућа након кохлеарне импланта
ције код деце са додатним сметњама у развоју. Истраживања која смо
анализирали обухватила су више од 200 кохлеарно имплантиране деце
са широким спектром додатних сметњи у развоју. Због недостатка слич
них домаћих истраживања која се баве овом проблематиком коришће
на су углавном истраживања страних аутора.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Кохлеарно имплантирана деца са интелектуалном ометеношћу
Најчешћа удружена сметња са глувоћом јесте интелектуална омете
ност (ИО) која и сама по себи значајано утиче на развој говора и језика,
како деце уредног слуха тако и глуве и наглуве деце. Многа истражива
ња која се баве ефектима кохлеарне имплантације код деце са удруже
ним сметњама се баве управо овом популацијом деце. Једна од првих
студија која је проучавала исходе кохлеарне имплантације код деце са
додатним сметњама, испитивала је резултате говорне перцепције по
редећи децу са и без додатних когнитивних и/или моторичких сметњи
(Pyman et al., 2000). Истраживање је обух
 ватило укупно 75 кохлеарно
имплантиране деце, од чега двадесторо са додатним сметњама, узраста
до пет година. Деца са удруженим сметњама показала су значајно спо
рији напредак у развоју говорне перцепције, у односу на децу са изоло
ваном глувоћом, а већина њих никада није достигла ниво разумевања
реченица ван контекста. Иако су аутори претпоставили да би етиолошки
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фактори могли имати значајан утицај на постигнућа ове деце, нису до
били статистички значајне разлике.
Три године касније, Фукуда и сарадници (Fukuda et al., 2003) су об
јавили студију случаја десетогодишњег дечака са умереном интелек
туалном ометеношћу, који је имплантиран у својој петој години, због
недовољног напредовања уз конвенционалну амплификацију. Како на
воде аутори, пре КИ његов говорно-језички развој је каснио 34 месеца у
односу на хронолошку доб. То закашњење умањено је на 24 месеца две
године након имплантације, али је његов укупни развој остао у зака
шњењу од 15 месеци. Две године након имплантације, дечак је успешно
савладао све нивое аудитивне перцепције, показао велики напредак у
разумевању једносложних речи и простих реченица, као и експанзију
активног и пасивног речника. Препорука аутора била је да деца са удру
женим сметњама могу бити добри кандидати за КИ, али да треба бити
опрезан у процени њихових потенцијала пре одлуке о имплантацији од
носно да би, према наводима аутора, ова деца требала да показују успе
шност у комуникацији знаковним језиком пре имплантације и да кори
сте најмање двочлану реченицу знаковним језиком.
Холт и Крик су објавили резултате ретроспективне студије испитују
ћи говор и језик деце са когнитивним закашњењем (на граници лаке ИО),
две године након КИ (Holt & Krik, 2005). Студија је обух
 ватила укупно
69 КИ деце, од чега 19-оро са когнитивним сметњама и контролну групу
деце без додатних сметњи (н=50). Деца су испитивана стандардном ба
теријом тестова за испитивање аудитивних и говорно-језичких способ
ности, а део информација прикупљен је путем упитника за родитеље.
Обе групе деце показале су значајан напредак у говорно-језичком разво
ју током времена. Деца са когнитивним кашњењем показала су слабије
резултате на две од три испитиване мере рецептивног и експресивног
говора, као и значајно лошије разумевање реченица. Према оцени роди
теља није било статистички значајних разлика у аудитивној перцепцији,
нити рекогницији речи. Користећи исту батерију тестова, Беретини и
сарадници (Berrettini et al, 2008) објавили су истраживање којим су обу
хватили 23 глуве деце са широким спектром додатних сметњи у развоју.
С обзиром да је десеторо деце из узорка имало интелектуалну ометеност,
углавном благог или умереног степена, аутори су при анализи резултата
издвојили ову групу од деце са другим типом сметњи: церебралном па
рализом (3), аутистичним спектром (2), хиперактивнм синдромом (4),
поремећајима у учењу (3) и епизодама епилептичних напада (1). Резул
тати су били разноврсни, али у суштини позитивни у смислу побољшања
говорне перцепције, општих комуникацијских способности и квалите
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та свакодневног живота после кохлеарне имплантације. Пре импланта
ције 74% деце припадало је најнижој категорији говорне перцепције тј.
нивоу детекције, док је преосталих 26% могло да дискриминише или
идентификује поједине говорне елементе. Ниједно дете није могло да
разуме речи ван контекста. Две године након имплантације, 50% деце са
интелектуалним сметњама постигло је ниво разумевања речи ван кон
текста, док је њих 20% остало на нивоу детекције. Аутори су се сложили
да додатне сметње не представљају нужну контраиндикацију за КИ, али
да је неопходан мултидисциплинарни тим за процену погодности ових
кандидата. Њихова студија обухватила је исувише хетерогену и неујед
начену групу деце у односу на факторе који могу имати значајан утицај
на исходе саме имплантације (време протекло од имплантације, узраст
при КИ и сл.), па и резултати до којих су дошли морају бити разматрани
са великом опрезношћу и индивидуално.
Једна од највећих ретроспективних студија из ове области, обух
 ва
тила је 398 прелингвално глуве деце од чега шездесет са додатним смет
њама, имплантиране у преиоду од 1991. до 2002. године у Ирану (Da
neshi & Hassanzadeh, 2007). Просечан узраст деце у време имплантације
био је пет и по година, а сва деца била су подвргнута рехабилитационом
третману минимум два пута недељно, годину дана након имплантаци
је. Додатне сметње биле су из спектра моторичких, когнитивних и емо
ционално-бихевиоралних поремећаја. Резултати су показали напредак
у области аудитивне прецепције код све деце обухваћене овом студи
јом, али уз велике индивидуалне разлике међу испитаницима. Деца са
додатном дијагнозом церебралне парализе (очуваних интелектуалних
способности) показала су најзначајнији напредак годину дана након
имплантације. Значајан напредак показала су и деца са лаком и умере
ном интелектуалном ометеношћу, тешкоћама у учењу и деца са хипе
рактивним синдромом, док код деце која су рођена слепо-глува и деце
са поремећајима из аутистичног спектра није било статистички значај
ног напретка ни пре ни годину дана након имплантације. Као главне
потешкоће, аутори су навели ограничен вокабулар, кратку аудитивну
меморију и пажњу, когнитивну незрелост, мањак концентрације и лошу
кооперацију са испитивачем.
Кохлеарно имплантирана деца са сметњама
из аутистичног спектра
Сметње из аутистичног спектра до скора су сматране изразитом
контраиндикацијом за кохлеарну имплантацију, а разлог за то су управо
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специфичности које носи развој деце са овим типом тешкоћа у развоју.
Отежан или онемогућен развој ефикасне комуникације, говорно-језич
ки развој, али и тешкоће у сензорној интеграцији, само су неке од смет
њи које се везују за овај тип поремећаја и код чујуће деце. Међутим,
последњих година све је већи број кохлеарно имплантиране деце која
имају неку од сметњи из аутистичног спектра, што је заправо последица
померања оптималног времена кохлеарне имплантације конгенитално
глуве деце испод две године старости, када се ове сметње не могу ла
ко препознати, нити дијагностиковати. Због широког дијапазона тежине
сметњи које прате овај поремећај, од веома благих до драстичних је
зичких, когнитивних и бихевиоралних поремећаја, неопходно је бити
веом
 а обазрив при селекцији кандидата за кохлеарну имплантацију на
раном узрасту.
Многа истраживања указују на слаба постигнућа ове деце након ко
хлеарне имплантације. Нека од већ раније поменутих истраживања (Da
neshi & Hassanzadeh, 2007, Berrettini et al., 2008) показала су да деца са
сметњама из аутистичног спектра постижу лошији напредак у развоју
говорне перцепције, у односу на сву другу децу са додатним сметњама
у развоју, као и да се тај напредак углавном своди на побољшање најни
жих нивоа аудитивне перцепције (детекције и дискриминације). Једна
ретроспективна студија (Donaldson et al., 2004) испитивала је напредак
шесторо деце са сметњама из аутистичног спектра, старости од три до
шеснаест година. Циљ аутора био је да квантификују говорно-језички
напредак ове деце након имплантације. Резултати су показали напредак
рецептивног речника код све деце која су успешно тестирана (четири од
шест). Највећи напредак забележен је у реакцији на околне звуке, пове
ћаном интересовању за музику, вокализацији, као и побољшаном кон
такту очима након имплантације. Пет од шест анкетираних родитеља
рекло је да би препоручило кохлеарну имплантацију родитељима деце
са сличним сметњама.
Кохлеарно имплантирана деца са визуелним сметњама
Инциденца тешких визуелних оштећења код глуве деце је веома
мала, а разлике у индивидуалним способностима ове мале групе деце
веома велике. Неретко, поред визуелно-аудитивних сметњи, ова деца
имају и неке додатне физичке, медицинске или когнитивне сметње (Mi
les, 2008), што додатно значајно отежава њихову рехабилитацију и еду
кацију. Због тога је од изуз етне важности испитати бенефите које ова
деца имају од кохлеарне имплантације, као најбољег доступног решења
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за веом
 а тешка оштећења слуха. Нажалост, истраживања која се баве
кохлеарно имплантираном слепо-глувом децом имају мале узорке и че
сто се своде на приказе случаја па је тешко извести опште закључке о
бенефитима имплантације код ове деце. Мали број аутора који су се
бавили слепо-глувом децом у својим студијама износе веома различите
закључке.
У већ поменутом истраживању у Ирану (Daneshi & Hassanzadeh,
2007) аутори су својом студијом обух
 ватили 60-оро деце са додатним
сметњама, од чега троје слепо-глуве деце. Сва деца показала су стати
стички значајне разлике у аудитивној перцепцији пре и годину дана на
кон КИ, осим слепо-глуве и аутистичне деце. Дамејер је у својој студији
анализирала бенефите од кохлеарне имплантације помоћу аудио-видео
снимака петоро слепо-глуве деце и интервјуа са њиховим родитељима
(Dammeyer, 2009). Снимци су коришћени у анализи развоја ране кому
никације са и без употребе КИ. Резултати су показали значајне разлике
у пажњи и емоционалном одговору деце, повећаном интересовању за
објекте и интеракцији са људима око себе. Иако, ово истраживање није
показало напредак слепо-глуве деце у вербалној комуникацији, напре
дак у понашању и општој потреби за интеракцијом је био значајан. Исти
аутор наводи, да се у Скандинавији сваке године организује семинар ко
ји прати напредак и постигнућа слепо-глуве кохлеарно имплантиране
деце. На једном таквом скупу објављени су позитивни резултати након
имплантаације двадесеторо слепо-глуве деце, која су показала значајан
напредак у смислу: мање изолације, мање само-повређивања, повећане
свести о околини, веће мотивације за интеракцију са породицом, боље
разумевање емоционалних реакција, а код поједине деце и разум
 евање
појединих простих речи и реченица (Dammeyer, 2009).
Кохлеарно имплантирана деца са моторичким сметњама
Деца са придруженим моторичким сметњама показују добре резул
тате након кохлеарне имплантације, уколико ове сметње нису праћене
интелектуалном ометеношћу. Група аутора (Bacciu et al., 2009) објавила
је лонгитудиналну студију петоро глуве кохлеарно имплантиране деце
са церебралном парализом. Аутори су пратили напредак у говорно-је
зичком развоју деце од 12 до 45 месеци након КИ. Преоперативно је
двоје деце било на нивоу детекције говорног сигнала, двоје на нивоу
диференцијације, док једно дете није достигло ни ниво детекције. По
стоперативно је четворо деце, која су била на првом или другом нивоу
аудитивне перцепције преоператино, достигло највиши ниво говорне
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перцепције - разумевање познатих речи ван контекста (The speech per
ception categories према Geers & Moog, 1991), а једно дете је остало на
нивоу идентификације речи. Када је у питању експресивни говор, пре
имплантације троје од петоро деце је имало потпуно неразумљив говор,
а двоје деце је имало говор који је био разумљив само њиховој околини.
На крају ове студије, говор једног детета је остао неразумљив његовој
околини, троје деце је било разумљиво углавном у кругу породице или
стручњака који раде са глувом и наглувом децом, а једно дете је по
стигло потпуно разумљив говор. Када говоримо о деци са церебралном
парализом, морамо имати у виду, да ће постигнути ниво разумљивости
њиховог експресивног говора зависити пре свега од очуваности мотори
ке артикулационог апарата и оралне праксије.
У студији коју су објавили Беретини и сарадници (Berrettini et al.,
2008), која је обухватила 23 конгенитално глуве деце са додатним смет
њама, троје деце је имало церебралну парализу. Годину дана након им
плантације, двоје од ове деце постигло је ниво разумевања речи ван кон
текста, док је једно дете процењено као тешко за сарадњу.
ЗАКЉУЧАК
Према резултатима анализираних студија, деца оштећеног слуха са
додатним сметњама постижу одређени бенефит од кохлеарне имплан
тације. Иако, су постигнућа ове деце далеко испод постигнућа кохлеар
но имплантиране деце са изолованом глувоћом, чини се као да још увек
није могуће дефинисти ниво постигнутих способности испод кога би се
кохлеарна имплантација сматрала неефикасном у популацији ове деце.
Због хетерогености узорака и њихове величине није увек лако кванти
фиковати бенефите кохлеарне имплантације ове деце. Већина студија
показала је да је напредак у погледу аудитивне перцепције после кохле
арне имплантације значајан, али зависи од типа додатних сметњи које
прате глувоћу. Када је у питању говорно-језички развој ове деце, мо
жемо разликовати три нивоа достигнутог развоја: 1) децу која достижу
аудитивно-вербалне вештине које им омогућавају функционалну пре
тежно вербалну комуникацију у свакодневном животу; 2) децу која не
достижу ниво аудитивно-вербалних способности које су довољне за вер
балну комуникацију па се служе и помоћним средствима комуникације
(нпр. знаковни језик) и 3) децу која не добијају мерљив бенефит од КИ и
користе алтернативне системе комуникације.
Када су у питању деца са интелектуалним сметњама, постоји чврста
веза између когнитивних способности и исхода кохлеарне имплантаци
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је. Већина аутора се слаже да кохлеарна имплантација код деце са до
датним сметњама у најмању руку води ка већој „укључености“ ове деце,
повећаном интересовању за околину и социјалне интеракције, што води
и ка значајном побољшању квалитета живота. У зависности од тежине
додатне ометености морамо узети у обзир когнитивне капацитете де
тета, способности стицања говора и језика, али и смањену способност
адаптације ове деце. Дијагностика не би требала да буде усмерена само
ка процени дететовог интелектуалног, емоционалног или физичког раз
воја, већ у току селекционог поступка треба проценити и могућности
пружања подршке детету након имплантације и у каснијем едукативном
програму (Бертрам, 2004 према Bundschuh,1991).
Поред стања слуха, битно је проценити и стање виших кортикалних
функција – интелигенције, когниције, меморије и пажње, као и општи
комуникацијски потенцијал детета да би се реално прогнозирала могућ
ност даљег развоја после имплантације. Важно је родитељима истаћи
могућности али и ограничења КИ, како би се избегла нереална очеки
вања и избегле додатне фрустрације и разочарења. Додатне сметње које
прате неке од развојних поремећаја удружених са глувоћом, као што су
ограничен вокабулар, краткотрајна аудитивна меморија и пажња, ког
нитивна незрелост, мањак концентрације и лоша кооперација са реха
билитаторима, имају значајан утицај на исходе рехабилитације али и
касније едукације ове деце.
Без обзира на све специфичности развоја деце са удруженим смет
њама, исходи кохлеарне имплантације ће увек зависити од квалитета
и интензитета рехабилитације, али и неизоставне подршке родитеља у
том дугогодишњем процесу. Јасно је да проширење индикација за ко
хлеарну имплантацију не зависи само од бенефита који ова деца доби
јају након имплантације већ и од материјалних могућности земље у ко
јима се она спроводи.
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OUTCOMES OF COCHLEAR IMPLANTATION
IN CHILDREN WITH COMPLEX NEEDS
Mina Mikić
University of Belgrade,
Faculty of Special Education and Rehabilitation

Cochlear implantation was contraindicated in deaf children with
additional needs until a decade ago. In recent years a number of children
has been implanted despite the fact that apart from deafness they have got
complex developmental problems. Numerous studies depicted undoubted
benefits of cochlear implants in children with isolated deafness (Anderson
et al, 2004, Geers, 2004, McConkey et al, 2004), whereas the studies on
cochlear implantation outcomes in ever increasing number of implanted
children with complex needs аre scarce.
In deaf children with intellectual disability outcome of cochlear
implantation is directly related to their cognitive capacity. Most of the
authors find cochlear implantation feasible for children with complex needs
because it enables better “inclusion” of a child and increase their interest in
environment and social interaction thus improving overall quality of life.
Despite the fact that outcome of cochlear implantation in children
with complex needs is inferior to the outcome of children with isolated
deafness, there is no precise definition of failure regarding achievements
after cochlear implantation in this population.
Regardless of specific development of children with complex needs,
outcome of cochlear implantation depends mostly on quality and intensity
of rehabilitation and family involvement and support over the years.
Extension of selection criteria for cochlear implantation in children with
complex needs depends not only on proven benefit, but on financial
situation in certain country and cost-benefit ratio as well.
Diversity of population of deaf children with complex needs makes the
comparison of cochlear implantation outcomes almost impossible, so that
there are practically no evidence based studies on this topic.
Key words: deafness, complex needs, cochlear implant
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1

Изговор гласова је значајан за правилно разум
 евање лингвистичке пору
ке. Узроци неправилног изговора могу бити различити, а последицe су мања
или већа разумљивост говорне поруке. Степен правилности употребе изго
ворних гласова директно је пропорцион
 алан нивоу квалитета вербалне ко
муникације јер се преко њих преносе и сви остали елементи који доприносе
правилном говорном изразу. Правилност изговорног гласа зависи од правил
ности перцепције фонеме и степена развијености артикулационог и фона
ционог механизма (Костић, Владисављевић, 1995). Дискретни и минимални
поремећаји аудитивне перцепције у раном узрасту доводе до поремећаја из
говора, па је методологија која се примењује у третману и корекцији изго
вора од великог значаја како за дужину тако и за ефекте третмана посебно
са аспекта развоја способности које касније могу имати утицај на усвајање
школских вештина.
Циљ истраживања је био да се испита аудитивна перцепција код деце
са поремећајем изговора.
Узорак испитаника је чинило 22 деце узраста 5-8 година са поремећајем
изговора и 20 деце са типичним говорно језичким и слушним развојем, истог
узраста.
У истраживању су коришћени резултати добијени применом: импедан
цметрије, тоналне аудиометрије, ТЕОАЕ, DPOAE и говорне аудиометрије.

* Овај рад је настао у оквиру пројекта 178027 “Интердисциплинарна истраживања
квалитета вербалне комуникације” који је финансиран од стране Министраства за про
свету, науку и технолошки развој Републике Србије.
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Резултати истраживања показују да деца са поремећајима изговора на
свим примењеним методолошким процедурама показују лошије резултате у
односу на децу са типичним говорно језичким и слушним развојем, али доби
јене разлике нису статистички значајне.
Кључне речи: аудитивна перцепција, поремећај изговора, типичан
говорно језички развој, импеданцметрија, тонална аудиометрија, ТЕОАЕ,
DPOAE, говорна аудиометрија

1. Увод
Формирање говора код детета и усвајање граматичке структуре ма
терњег језика немогуће је без савладавања гласовног система говора.
Усвајање тог система чини основу на којој почива савладавање језика
као основног средства комуникације, а састоји се из два повезана проце
са: процеса развоја перцепције гласова језика – развој фонемског слуха
и процеса изговарања (Димић, 1996).
Перцепција говорног сигнала подразумева препознавање и разумева
ње говорне поруке. Говор се у почетку перципира глобално, као целовит
утисак. Узрастом јача оријентација дечије акустичке пажње према садр
жини саговорниковог излагања. Перцепција и дискриминација се пре
плићу од самог почетка развоја (Пунишић, Суботић, Чабаркапа, 2007).
Аудитивна перцепција представља моторну снагу за развој гласова.
Када ће дете почети правилно да изговара гласове зависи од тога када
ће почети да их правилно перципира и диференцира. Перцепција и дис
криминација се преплићу од самог почетка развоја. Аудитивни апарат
није прост трансмисиони апарат, аудитивна перцепција није физичка
него психичка функција, активни филтар који из групе примљених сиг
нала методом дискриминације неке појачава а друге слаби. Понекад то
мењање сигнала иде до патолошких промена на рачун нормалних осо
бина гласа. При патолошкој перцепцији у изговору долази до идентифи
кације шумова који маскирају праву акустичку представу о гласовима
и онемогућавају њихово међусобно разликовање, па деца због перцеп
тивне инсуфицијенције прерађују говорни сигнал у смислу редукције
бирајући само једну заједничку акустичку црту од већег броја гласовних
особина. Неспособност да се аудитивним путем идентификују и изди
ференцирају неки гласови матерњег језика - аудитивна адискриминаци
ја, представља субјективну дистанцу међу гласовима. Уколико је субјек
тивна аудитивна дистанца више испољена, утолико је разликовање гла
сова мање, а степен адискриминације гласова већи. Акустичка адискри
минација постоји на развојном путу сваке јединке као развојни процес.
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Ако се она продужи изван граница у којима се толерише, дете почиње да
говори онако “како чује” према свом обрасцу, а његов погрешан изговор
поново потхрањује његов слух. Ниво развијености говорне продукције
сразмеран је нивоу развијености представе о фонеми у основи које лежи
прецизна фонемска перцепција и дискриминација. Између аудитивних
представа о гласу и артикулационо-моторне реализације постоји тесна
веза због чега се и говори о аудио-моторној представи гласа. Изговорни
механизам је сложен интегрални процес. Започиње примањем говора
кроз сензорни пут, а завршава се емисијом, тј. изговором кроз мотор
ни, између којих нема прекида већ постоји стално кружење речи у виду
‚‘feed back‘‘ механизма који се понаша као ланац од више карика. Ауди
тивна (фонемска) перцепција је једна од тих карика, развија се пре и
паралелно са говором и услов је за развој аудитивне меморије која омо
гућава услужну репродукцију говора (Пунишић, 2008).
Поремећаји изговора или дислалије су немогућност изговора или
неправилности у изговору појединих гласова. Испољавају се као: омиси
ја – недостатак гласова; супституција – замена неразвијеног гласа гла
сом који већ постоји; дисторзија – различити типови оштећења поједи
них изговорних гласова (Голубовић, 1997). Најчешћи типови дисторзија
су: интердентални (међузубни) сигматизам, адентални (призубни) сиг
матизам, латерални сигматизам, билатерални (обострани) сигматизам,
унилатерални (једнострани) сигматизам, стридентни (пискави) сигма
тизам, палатални (непчани) сигматизам, оклузивни (преградни) сигма
тизам, назални сигматизам (снортинг). Поремећаји трајања гласа, њего
вог интензитета, висине и звучности такође спадају у видове дисторзије.
У артикулационом и/или акустичком погледу један глас може одступа
ти од нормалних квалитета гласова на више начина. При процени одсту
пања гласова од изузетног је значаја познавање артикулационих норми
и правилних карактеристика артикулационо-акустичке структуре свих
гласова како би корективно-стимулатвни третман започео на месту пре
кинутог, успореног или погрешног развоја а у складу са нормама за дати
узраст. Узроци артикулационих поремећаја могу бити средински, пси
холошки, органски (анатомски и неур
 олошки), наследни и остали (лош
фонемски слух, лош говорни узор, билингвизам и др.) (Костић, Влади
сављевић, Поповић, 1983; Костић, Несторовић, Калић, 1964).
У основи сваког примања и препознавања гласова лежи перцепција
па је један од узрока поремећаја говорне продукције управо поремећај
аудитивне перцепције, пре свега перцепције и диференцијације фонема
(Пунишић, 2002, Пантелић, Ђоковић, Совиљ, 2008). Истраживање веза
но за карактеризацију гласовних одступања у глобалном артикулацио
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ном тесту код одраслих је показало да су најчешћи типови патолошких
обележја (Пунишић, Суботић, Пантелић, 2006):
–– за вокале: продужен/скраћен, отворенији/затворенији, обезвучен
и назализован;
–– за плозиве: продужена/скраћена оклузија, јака/слаба експлозија,
обезвучавање и интердентални сигматизам;
–– за африкате: продужена/скраћена оклузија, тј. африкција,
оштра/слаба африкција, напрд/назад померена африкција, обе
звучавање, интердентални и латерални сигматизам, коронална
позиција језика;
–– за фрикативе: продужен/скраћен, јака/слаба фрикција, обезву
чавање, интердентални, латерални, стридентни и адентални сиг
матизам, коронална позиција језика;
–– за назале: продужен/скраћен, слаба назализација, интердентални
сигматизам;
–– за латерале: продужен/скраћен, интердентални сигматизам, сла
бо подизање језика;
–– за полувокал /ј/: продужен/скраћен, обезвучен;
–– за вибрант /р/: продужен/скраћен, грлени без вибрација, енгле
ски и веларни изговор.
Резултати истраживања артикулационе способности и учесталости
поремећаја артикулације код деце узраста од 3,5 до 7 година (Голубо
вић, Чолић, 2010), показују да се поремећај артикулације испољава у
значајном проценту код деце од пет и по година (37,2%), деце од шест
година (25,5%) и деце од седам година (19,0%) и да сва испитана де
ца имају правилан изговор свих вокала, свих плозива, назала, што је и
очекивано с обзиром да су ово гласови који се најраније развијају у гла
совном систему српског језика. У изговору деце узраста пет и по година
нема омисија, присутне су супституције, а најзаступљеније дисторзије
гласова. Најчешће дисторзовани гласови су ч, ц, ш, ж, џ, р, ђ, ћ, с, з, л, љ.
У дефиницији слушног оштећења, само губитак слуха са средњом
вредношћу већом од 25 dB сматра се сметњом у слушању. Вредност од
25 dB се користи за евалуацију слуха код одраслих особа, са претпостав
ком да одрасли немају искуства са тешкоћама у комуникацији све док
њихово оштећење слуха не пређе ниво од 25 dB између 500 Hz и 3000
Hz. Питање је колико је реално да се ове вредности које важе за одрасле
примене као норма за дечији узраст, јер минимални губитак слуха код
деце који се појави у периоду развоја говора и језика може утицати на
психоедукативни развој и довести до појаве говорно-језичких дефицита
и/или тешкоћа у учењу (Davis, Elfenbein, Schum, Bentler, 1986).
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Велики број аутора сматра да је 15 dB најнижи ниво уредног слуха
код деце и да минимални губитак слуха почиње од ове границе прага
слуха (Notrhern, Downs, 2001). Оправдање за дефинисање уредног пра
га слуха на 15 dB лежи у природи гласова. Највећи део говорне енергије
имају вокали и звучни консонанти. Безвучни консонанти имају мању
енергију и често се у току спонтане конверзације и код особа уредног
слуха налазе испод прага перцепције. Деца која су у фази развоја гово
ра не могу аутоматски да користе научене лингвистичке стратегије (јер
их нису развили) за разумевање говора уз помоћ контекста. Деци која
управо уче говор и граматичке односе у језику потребно је да чују јасно
све гласове да би их имплементирали у перцептуалне обрасце.
Деца која се налазе у развојном периоду морају имати уредну ауди
тивну перцепцију због говорно-језичког развоја као предуслова за ка
сније адекватно усвајање школских вештина и савладавања школског
градива, за разлику од одраслих особа код којих минимални губици слу
ха не изазивају веће сметње у разумевању свакодневног говора (Мак
симовић, Димић, Ђоковић, 2011; Максимовић, Ђоковић, Совиљ, 2011).
Испод просечне фонолошке способности на предшколским узрасту
су велики ризик за развој вештина, које могу да имају утицај на касни
ји развој читања (Sices, Taylor, Freebairn, Hansen, Lewis, 2007; Anthony,
Aghara, Dunkelberger, Anthony, Williams, Zhang, 2011).
Аудитивна перцепција, посебно слушна меморија и дискримина
ција, је основа фонолошког развоја. Ова чињеница је истакла значај
побољшања аудитивне меморије и дискриминације у третману деце са
одложеним / девијантним фонолошким развојем (de Montfort Supple,
1983).
2. Циљ истраживања
Циљ истраживања је био испитивање аудитивне перцепције код де
це са поремећајем изговора и утврђивање на који начин се у таквим фи
зиолошким оквирима реализује перцепција говора.
3. Методологија истраживања
Узорак је чинило 22 деце са поремећајем изговора (Е група) и 20
деце типичног говорно-језичког и слушног развоја (К група). Тестира
ње је извршено у периоду од децембра 2008. године до фебруара 2009.
године у Институту за експерименталну фонетику и патологју говора
(Пантелић, 2010). У истраживању су коришћени резултати добијени
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применом: импеданцметрије, тоналне аудиометрије, ТЕОАЕ и DPOAE и
говорне аудиометрије.
4. Резултати истраживања
4.1. Резултати тимпанометрије и акустичког рефлекса
Код деце са поремећајем изговора на левом уву је добијена средња
вредност комплијансе 0.6 (минимум 0 и максимум 1.7), са притиском
-62 (минимум -243, максимум 1), што значи да су нека деца лево имала
тимпанограм типа А, док су нека имала тимпанограм типа Б. На де
сном уву средња вредност комплијансе је износила 0.6 (минимум 0.3,
максимум 1.1), са притиском -55 (минимум -212, максимум 41), нека
деца су на десном уву имала тимпанограм типа А, а нека тимпанограм
типа Ц. Стапедијални рефлекс се на левом уву формирао код 82% деце
на фреквенцијама 0.5 KHz и 1 KHz, на фреквенцијама 2 KHz и 4 KHz
формирао код 59% деце док се на десном уву тај проценат кретао на 0.5
KHz 86%, на 1 KHz 77%, на 2 KHz 68% и 55% на 4 KHz. Укупан проценат
формираних рефлекса на левом уву је 70% а на десном 72%.
Код деце К групе на левом уву је добијена средња вредност компли
јансе 0.7 (минимум 0.3 и максимум 1.7), са притиском -48 (минимум
-124, максимум 12). Сва деца су на левом уву имала тимпанограм типа
а. На десном уву средња вредност комплијансе је износила 0.7 (мини
мум 0.2, максимум 1.8), са притиском -51 (минимум -135, максимум
20). Сва деца су на левом уву имала тимпанограм типа А. Код ове гру
пе деце на левом уву стапедијални рефлекс се формирао код 85% деце
на фреквенцији 0.5 KHz, 90% на 1 KHz, 80% на 2 KHz и 70% на 4 KHz.
Код укупно 81% деце К групе на левом уву се формира стапедијални
рефлекс, док се код 19% деце не формира. На десном уву тај проценат
се креће на 0.5 KHz 100%, на 1 KHz 95%, на 2 KHz 80% и 60% на 4 KHz.
Укупан проценат формираних рефлекса на десном уву је 84%.
Нема статистички значајних разлика између деце са поремећајем
изговора и деце са типичним говорно језичким развојем по налазима
тимпанометрије и акустичког рефлекса.
4.2. Резултати ТЕОАЕ и ДПОАЕ
У графикону 1 приказани су резултати ТЕОАЕ код деце са пореме
ћајем изговора (Е група) и деце типичног говорно-језичког развоја (К
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група). Код деце из Е групе бољи је одзив кохлее десно (13 dB), док лево
он износи 11 dB, максималан просечан одзив износи 24 dB и по њему
нема разлике између левог и десног ува. Најбољи одзив и за једно и за
друго уво је у опсегу 1500-2000 Hz. Код деце К групе добијен је просеч
но исти одзив (ТЕОА
 Е) и десног и левог ува (12 dB). Најбољи одзив и за
једно и за друго уво је у опсегу 1500-3000 Hz и креће се од 13-16 dB.
Графикон 1. ТЕОА
 Е код деце са поремећајем изговора
и деце типичног говорно-језичког развоја
25

20
лево пор. изгов

15

десно пор. изгов
лево K

10

десноK

5

0
1024 Hz

1448 Hz

2048 Hz

2896 Hz

4096 Hz

Графикон 2. DPOAE код деце са поремећајем изговора
и деце типичног говорно-језичког развоја
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Код деце са поремећајем изговора бољи је одзив кохлее (ДПОАЕ)
десно (15 dB), док лево он износи 14 dB, максималан просечан одзив
износи 26 dB лево и 27 dB за десно уво. Најбољи одзив и за једно и за
друго уво је у опсегу 2000-6000 Hz (за лево уво од 15 до 20 dB, а за десно
19-21 dB). Код деце К групе просечан одзив кохлеее десног и левог ува
(DPOAE) је симетричан и износи 15 dB (симатрични су и максимални и
минимални одзиви). Најбољи одзив и за једно и за друго уво је у опсегу
2000-6000 Hz и креће се од 20 до 23 dB (графикон 2). Нема статистички
значајних разлика између деце са поремећајем изговора и деце са ти
пичним говорно језичким развојем по налазима ТЕОАЕ и ДПОАЕ.
4.3. Резултати тоналне аудиом
 етрије
Код деце са поремећајем изговора (десно и лево уво) на тоналној
аудиом
 етрији најбољи одговори се добијају у подручју 2 KHz и 4 KHz,
док су одговори на 0.25 KHz, 0.5 KHz, 6 KHz и 8 KHz и на левом и на
десном уву просечних вредности 15 dB и испод 15 dB, осим на 0.25 KHz
и 0.5 KHz на десном уву где су просечне вредности испод 15 dB. Резул
тати перцепције чистог тона посматрано кроз Mean за све испитиване
фреквенције показују да ова деца у просеку чист тон на левом уву пер
ципирају на 12 dB (минимално 4 dB, максимално 23 dB) а на десном уву
на 14 dB (минимално 2 dB, максимално 32 dB). Десно уво је лошије од
левог. Разлика износи 2 dB (графикон 3).
Графикон 3. Тонална аудиометрија код деце са поремећајем изговора
и деце типичног говорно-језичког развоја (десно и лево уво)
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Код деце К групе се уочава симетричан одговор на левом и десном
уву, најбољи одговор и на левом и на десном уву се добија на 1 KHz, 2
KHz и 4 KHz (до 10 dB). Резултати перцепције чистог тона посматрано
кроз Mean за све испитиване фреквенције показују да код деце К групе
нема разлике између десног и левог ува. Максимални просечни одгово
ри по фреквенцијама не прелазе 13 дБ (графикон 3).
Нема статистички значајних разлика између деце са поремећајем
изговора и деце К групе на тоналној аудиометрији.
4.4. Резултати говорне аудиометрије
Деца са поремећајем изговора на тесту говорне аудиометрије на
правила су укупно 339 грешака. Просечан број грешака по детету из
носио је 15.26 на интензитетима 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB и 50 dB (3
грешке по интензитету).
У табели 1 приказани су резултати говорне аудиометрије код деце
са поремећајем изговора и то просечан број, минималам и максималан
број грешка по интензитету. Највећи број грешака деца са поремећајем
изговора праве на 30 dB (7.27 грешака), док се са повећањем интензите
та презентованих речи број грешака смањује (на 35 dB 3.9 грешака, на
40 dB 3.09 грешака), да би се на интензитету од 55 dB деца са дислалијом
перципирала 100% речи са листе.
Деца из К групе направила су укупно 204 грешке на тесту говорне
аудиом
 етрије. Просечан број грешака по детету износио је 10.2 на ин
тензитетима 30 dB, 35 dB и 40 dB (3.4 грешке по интензитету).
Највећи број грешака деца К групе праве на 30 dB (6.25 грешака),
док се са повећањем интензитета презентованих речи број грешака на
гло смањује, да би се на интензитету од 45 dB деца перципирала 100%
речи са листе.
Нема статистички значајних разлика између деце са поремећајем
изговора и деце са типичним говорно језичким развојем по налазима
тоналне аудиом
 етрије.
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Табела 1. Говорна аудиометрија код деце са поремећајем изговора
и деце типичног говорно-језичког развоја - просечан, минималан и
максималан број грешака по интензитету

30 dB
35 dB
40 dB
45 dB
50 dB
55 dB

Mean
Поремећај
К група
изговора
7.27
6.25
3.9
2.65
3.09
1.3
0.86
0
0.14
0
0
0

Min
Поремећај
К група
изговора
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Max
Поремећај
К група
изговора
12
12
8
6
8
4
3
0
3
0
0
0

Табела 2. Врста грешке на тесту говорне аудиометрије код деце са
поремећајем изговора и деце типичног говорно-језичког развоја

Врста грешке
Омисија речи
Омисија првог гласа у речи
Омисија гласа медијапстлно
Омисија гласа финално
Супституција звучни-безвучни
Супституција гласом друге групе
Супституција вокала медијално
Супституција консонанта
медијално
Супституција гласа финално
Адиција гласа иницијално
Адиција гласа медијално
Адиција гласа финално
Супституција речју без јасне везе
Супституција нелексемом
Супституција првим слогом
тражене речи
Супституција неким другим
слогом
Инверзија гласова у речи
Комбинација две грешке
УКУПНО ГРЕШАКА

Број грешака
Ранг
Поремећај
Поремећај
К група
К група
изговора
изговора
34
11
(5)
13
6
68
15
47
6

42
12
19

8

4

9
11
3
15
44
51

13
5
3
10
33
28

15
339

17
204

(1)

(1)

(3)

(4)

(4)
(2)

(2)
(3)

(5)
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У табели 2 су приказани резултати говорне аудиометрије (ранг вр
сте грешке) код деце са поремећајем изговора и деце типичног говорнојезичког развоја.
Код деце са поремећајем изговора ранг грешака је следећи: (1)
oмисија гласа финално, (2) супституција нелексемом, (3) супституција
гласа иницијално гласом друге групе, (4) супституција речју без јасне
везе са речи стимулусом, (5) омисија речи.
У К групи ранг грешака је следећи: (1) омисија гласа финално, (2)
супституција речју без јасне везе, (3) супституција нелексемом, (4) суп
ституција гласа иницијано гласом друге групе, (5) комбинација две гре
шке.
5. Закључци
Истраживање карактеристика аудитивне перцепције код деце са по
ремећајем изговора је показало следеће:
–– у 90% случајева присутан је уредан тимпанограм уз изостанак
акустичког рефлекса на појединим испитиваним фрекванцијама
код 30% деце.
–– просечан одзив ТЕОА
 Е је између 11-13 dB са најбољим одгово
ром у подручју од 1500 Hz до 3000 Hz.
–– просечан одзив ДПОАЕ је између 14-15 dB и за једно и за друго
уво у опсегу од 2000 Hz - 6000 Hz и бољим прагом на десном уву.
–– праг слуха на тоналној аудиом
 етрији је асиметричан и износи 12
до 14 dB.
–– перцепцију 100% речи на говорној аудиометрији постижу на 55
dB. Најчешће грешке при слушању су омисија гласа финално,
супституција гласа иницијално гласом из друге групе, речи суп
ституенти су имале значење.
Разлике које су се појавиле између деце са поремећајем изговора и
деце са типичним говорно језичким развојем на свим примењеним про
цедурама испитивања слуха нису статистички значајне.
За дефинисање процедуре третмана деце са поремећајем изговора
потребно је код сваког детета испитати стање аудитивне перцепције ка
ко би се на основу свеобухватне дијагностике поставио адекватан ме
тодолошки оквир за третман. Поремећај изговора гласова у условима
дијагностикованог поремећаја аудитивне перцепције потребно је тре
тирати применом селективне аудиторне филтарске амплификације у
складу са налазом, уз додатну амплификацију у подручју концентрата
или форманата акустичке енергије гласа који се формира или коригује,
чиме би се скратило време трејања третмана.
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Summary
Adequate articulation of phonemes is important for a proper understanding of the linguistic message. Causes of irregular articulation may be
different, and the result is more or less misunderstanding of speech message. The degree of regularity of adequate articulation of phonemes is directly proportional to the level of verbal communication quality. All other
elements that contribute to the correct colloquialism are also transmitted
by this way. Articulatory accuracy depends on the regularity of phoneme
perception and of the developmental level of articulatory and phonatory
mechanisms (Kostic, Vladisavljevic, 1995). Discreet and minimal disruption of auditory perception at early age can lead to articulation disorder.
Methodology, that is applied in treatment and in correction of articulation,
is of great importance both for the length and the effects of treatment, particularly in terms of developing abilities that can later affect the adoption
of school skills.
The aim of this research was to examine the auditory perception in
children with disturbed articulation.
The sample comprised of 22 children aged 5-8 years with disturbed
articulation and 20 children of the same age with normal speech-language and hearing development. The research was conducted by using:
Impedancemetry, tonal audiometry, TEOAE, DPOAE and speech audiometry.
Obtained results indicate that children with articulation disorders
show worse results in all applied methodological procedures in relation to
children with normal hearing and speech development, but obtained differences were not statistically significant.
Key words: auditory perception, articulation disorder, normal
speech-language development, impedancemetry, tonal audiometry, TEOAE,
DPOAE, speech audiometry.
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УТИЦАЈ РАЗВИЈЕНОСТИ АРТИКУЛАЦИЈЕ
НА ЛЕКСИЧКИ ФОНД КОД ДЕЦЕ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Наташа Д. Чабаркапа*, Игор Бузгановић, Сашка Фатић
Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд
Процес развоја правилног изговора гласова матерњег језика почиње ро
ђењем и завршава се око осме године живота. Иако деца већ са годину дана
имају способност да препознају разлике у значењу током изражавања код
одраслих, њихова способност за артикулацију тих гласова је ограничена.
Циљ овог нашег истраживања је да се испита да ли и како развијеност
артикулације утиче на лексички фонд код деце са нормалним изговором и
код деце са патолошким изговором, као и да ли постоје разлике у развоју
артикулације и лексичком фонду између испитаника контролне и експери
менталне групе.
Узорак истраживања чини 20-оро деце узраста 5-7 година. Експеримен
талну групу чини десеторо деце са поремећајем говора и језика , а контролну
групу чини такође 10-оро деце са нормалним говорно- језичким развојем. Као
мерни инструменти коришћени су Тест артикулације ( С. Васић) и тест
речника Три слике (Ђ. Костић).
На основу анализе добијених података о артикулацији, активним и па
сивним речником, долази се до закључка да постоји корелација између степена
развијености артикулације и лексикона код деце са патолошким развојем го
вора и језика као и да постоје значајне разлике између обе групе испитаника.
Кључне речи: артикулација, активни речник, пасивни речник

Увод
Артикулација означава изговор, односно образовање и изговарање
гласова одређеног језика уз помоћ говорних органа (Димић, 1996).
*
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Процес развоја правилног изговора гласова језика почиње рођењем
и завршава се око осме године живота. Гласови који се јављају у првим
месецима дететовог развоја симболизују разна емотивна стања због че
га се често и називају изражајним. То су најчешће плач, и гласови који
означавају стање удобности или неудобности.обично се у овом перио
ду развоја код детета јавља знатно већи број гласова од типичном броја
гласова кои постоји у матерњем језику. Совиљ наглашава значај првог
крика и саме прелингвалне фазе за развој и усвајање језика. Анализом
првог крика утврђено је присуство општих говорних универзалија које
ће се у зависности од говора средине развити у неки од језика. Касније
се уочава разлика у врсти плача која је иманентна врсти физиолошке
потребе.( Совиљ, 2002).
Досадашња истраживања показују да постоје одређене законитости
у усвајању поједниних елемената гласовног система. Код усвајања из
говора вокала, обично се прво јављају вокали предњег па задњег реда.
Обрнуто је са консонантима, прво се јављају веларни, па тек онда била
бијални гласови. ( Васић, 1967).
Између пете и седме године живота долази до стабилизације изго
вора гласова у свим фонетско- гласовним и лескичким положајима, на
основу чега се и завршава развој фонолошког језичког система (Кера
митчиевски, 1990). Артикулисање тече у три фазе: 1. Екскурзија ( по
стављање говорних органа у артикулациону регију), 2. Ретенција ( задр
жавање артикулатора у артикулационој позицији за време изговарања
гласа, 3. Рекурсија( опуштање мишићне напетости и враћање говорних
органа у неутрални положај) (Димић, 1996).
Кад говоримо о развоју речника, можемо рећи да се прва реч са
значењем тј. прва функционална реч се јавља око прве године живота.
Код деце нормалне популације уочава се веома брз и динамичан семан
тички развој, алистоје и разлике у брзини усвајања активног и пасивног
речника. Смит наводи да код детета у другој години живота лексички
фонд садржи хиљаду речи које припадају рецептивном фонду и двеста
педесет речи које припадају експресивном фонду, док у шестој години
живота рецептивни фонд износи тринаест хиљада речи а еспресивни две
хиљаде и педсто речи (Керамитчиевски, 1990). Васић такође наводи да
постоје разлике између активног и пасивног речника које говоре у при
лог пасивног речника, тј. да је пасивни речник детета знатно већи од
активног речника.
Познато је да деца разумеју чак и оне речи које још нису у стању да
изговоре, што указује да су фонолошки и лексички развој међуусловље
ни процеси.
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Циљ
Циљ рада је да се испита утицај и однос артикулације и лексичког
фонда код деце са нормалним говорно-језичким развојем и код деце са
патолошким развојем говора и језика.
Узорак
Узорак чини двадесет испитаника ураста од 5 до 7 година који су
подељену у две групе: Експерименталну групу чини десеторо деце са
патолошким језичким развојем, а контролну групу десеторо деце нор
малног говорно- језичког статуса. Статистичка обрада података се за
снива на коефицијенту линеарне корелације и двофакторској анализи
корелације.

Добијени подаци и дискусија

Графикон бр. 1. Однос артикулације и активног лексикона код деце
из експерименталне и контролне групе

соба
глава
улица

Легенда: 1-Експериментална г. 2- контролна г.

Графикон број 1 показује да деца из контролне групе на основу до
бијених резултата постижу боље резултате од деце са патолошким го
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ворно- језичким развојем. Анализа података показује статистички зна
чајне разлике у групи деце са нормалним говорно- језичким развојем
између артикулационих способности и Теста слика: соба и улица, што
говори да код деце са нормалним развојним током говора и језика ни
во разијености артикулације знатно утиче на активни лексикон, тј. на
усвајање и коришћење оних речи којима се именују ствари и предмети
из непосредног окружења, док степен развијености артикулације нема
утицаја на употребу речи којима се именују делови главе или украси ко
је носимо на глави и телу.
У експерименталној групи такође је потврђено да развијеност арти
кулације и лексикон корелирају. Код деце из контролне групе, што по
казују резултати, патолошки изговор гласова инхибира усвајање и упо
требу речи, тј. инхибира развој активног речника.

Графикон бр. 2. Однос између артикулације и пасивног лексикона
код деце експерименталне и контролне групе

соба
глава
улица

Легенда:1-Експериментална г. 2- Контролна г

На другом графикону се види да деца из контролне групе имају раз
вијенију артикулацију као и пасивни речник у односу на деци из експе
рименталне групе. Што указује да деца из контролне групе имају бољи
скор на тесту „Три слике“.
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Графикон бр. 3.: Однос између артикулације и активног и пасивног
лесикона код деце експерименталне и контролне групе

Активни р.
Пасивни р.

Легенда: 1-Експериментална г. 2- Контролна г

На трећем графикону се примећује да да активни речник зависи од
развијености артикулације. Постојање међусобног утицаја иде у прилог
инеракције лексичких и артикулационих способности код деце са нор
малним говорно- језичким развојем.

Графикон бр. 4: Поређење лексикона и артикулације
код експерименталне и контролне групе

Експериментална
група
Контролна група

Легенда : 1-Активни лексикон, 2- Соба А, 3- Глава А, 4- Улица А., 5- Артикулација
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На графикону 4 приказани подаци показују да и код деце из кон
тролне групе постоји корелација између развијености артикулације и
пасивног лесикона.

Графикон бр. 5. Поређење пасивног лексикона и артикулације
код експерименталне и контролне групе

Експериментална
група
Контролна група

Легенда: 1-Пасивни лексикон, 2-Соба П., 3-Глава П., 4-Улица П., 5- Артикулација

На графикону 5 приказани подаци указују на повезаност степена
развијености артикулације и лексикона у обе групе испитаника. Код де
це са патолошким развојем говора и језика развијеност артикулације,
подједнако утиче на развој пасивног и активног лексикона, што указу
је да неправилан изговор гласова успорава правилан развој лексикона.
Код деце са нормалним говорно језичком развојем, како је већ речено
развијеност артикулације корелира са развојем активног речника али
нема никаквог значајнијег утицаја на развој пасивног речника.
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Закључак
На основу добијених резултата може се закључити следеће:
• Деца са нормалним говорно-језичким развојем постижу изрази
то боље резултате на оба примењена теста у раду.
• Код деце нормалне популације уочава се корелација са нивоом
развијености артикулације и активног речника који се односи на
именовање појмова са субтеста „соба“ и „улица“ али не корелира
са употребом оних лексема којим се именују појмови са субтеста
„глава“.
• Код деце са патолошким говорно- језичким развојем утврђена је
повезаност са нивоом развијености артикулације и лексикона, тј.
за употребу лексема за именовање појмова који су приказани у
тесту „ Три слике“, што је довело до закључка да поремећај разво
ја артикулације омета правилан развој лексикона, у овом случају
и активног и пасивног речника.
• Добијени резултати потвђују почетну претпоставку а и чињеницу
да се језик усваја кроз заједничко функционисање свих нивоа го
ворно- језичког система.
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INFLUENCE OF ARTICULATION DEVELOPMENT TO LEXICAL
FUND OF THE PRESCHOOL AGED CHILDREN
Nataša D. Čabarkapa, Igor Buzganović, Saška Fatić
The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, Belgrade

Summary
Process of the development of articulation of correct pronounces starts
from birth and ends around the eighth year of life. Although when one
year old, children already have ability to recognize differences in meaning
when adults express, their own ability to articulation these phonemes is
limited.
The aim of these our research was to examine whether and how
articulation development influence on lexical fund in children with normal
pronounce and children with pathology pronounce , whether there are
differences in development of articulation and lexical fund between
examinees of experimental and control group.
The sample of research contains twenty children aged 5-7. Experimental
group contains 10 children with speech and language disorders, control
group also contain 10 children with normal speech and language
development. Measuring instrument was Global Articulation Test (S. Vasic)
and the vocabulary test Three Pictures (D. Kostic).
Based on the analysis of the data of articulation, active vocabulary,
passive vocabulary, the conclusion is that correlation exists between level
of development of articulation and vocabulary in children with pathology
speech and language development, and there is significant differences
between both groups of examiners.
Key words: articulation, active vocabulary, passive vocabulary
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СПЕЦИФИЧНОСТИ ГОВОРА И ЈЕЗИКА КОД ДЕЦЕ
СА ИЗМЕЊЕНИМ ЕЕГ НАЛАЗОМ
Сашка Фатић*, Наташа Д. Чабаркапа,
Силвана Пунишић, Мишко Суботић
Институт за експерименталну фонетику и патологију говора,
Центар за унапређење животних активности, Београд
Под језиком се подразумева сложени систем кодова који означавају пред
мете, симболе, радње или односе који носе функцију кодирања, преноса ин
формације и њеног увођења у различите системе, док реч представља основно
средство кодирања и преношења искуства. Језик је, дакле, апстрактан си
стем, а говор његова конкретна реализација.
Код деце са развојним језичким поремећајима јављају се сметње на пла
ну разумевања, употребе и изражавања језика у различитом степену у једној
Или у свим областима фонологије, семантике, синтаксе и прагматике. За
стој или кашњење у развоју језичке структуре може бити један од показате
ља дисфункције одређених можданих области. Ови подаци указују на значајј
испитивања језичких функција у односу на функционисање Централног нер
вног система. Имајуци то у виду, за предмет овог рада одабрано је испити
вање говора и језика код деце са развојном дисфазијом и измењеним ЕЕГ-ом.
Основни циљ овог истраживања је да се утврди ниво развијености говора и
језика код деце са измењеним ЕЕГ налазом, али да се испита и однос добије
них резултата међу половима. Узорак је чинило 15-оро деце са патолошким
ЕЕГ налазом и 15-оро деце са уредним ЕЕГ-ом. У истраживању су коришћени
следећи мерни инструменти: Глобални артикулациони тест, Тест вербал
ног памћења и Тест за процену именица првог нивоа апстракције. Сви подаци
су графички обрађени и приказани.
Резултати су указали да су деца са уредним ЕЕГ-ом имали боља постиг
нућа на скоро свим тестовима, али и да је експерименталној групи клиничка
слика тежа код дечака него код девојчица.
Кључне речи: говор, језик, развојна дисфазија, ЕЕГ
*

e- mail: faticsashka@gmail.com
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Увод
Под језиком се подразумева сложени систем кодова који означава
ју предмете, симболе, радње или односе који носе функцију кодирања,
преноса информације и њеног увођења у различите системе, док реч
представља основно средство кодирања и преношења искуства (Лурија,
2000). Језички систем садржи елементе који су на одређени начин уре
ђени један у односу на други и који се појављују и употребљавају по са
свим одређеним правилима. Језик је, дакле, апстрактан систем, а говор
његова конкретна реализација (Голубовић, 2004).
Бугарски наглашава повезаност говорећи о говору као о реал
 изаци
ји језика, истичући да језик и говор стоје у односу кода и поруке, систе
ма и процеса, па говор представља језик у акцији (Бугарски, 1991)
Да би се описала деца чије су језичке способности знатно испод ни
воа њиховог когнитивног функционисања, данас се обично користе тер
мини: говорно-језички поремећај, развојни језички поремећај, развојна
дисфазија и јзички поремећај.
Развојна дисфазија се дефинише као развојни језички поремећај,
односно поремећај способности да се разуме, структуира и језички из
рази мисао. Она представља сложен синдром физиолошких, неуропси
холошких и лингвистичких дефицита, едукативних и социјалних поре
мећаја, са немогућношћу изговора великог броја гласова, тешкоћама у
запамћивању речи, неправилној употреби граматичких облика и општој
неспособности вербалног изражавања (Голубовић, 1998).
Чабаркапа дефинише развојну дисфазију као развојни говорно-је
зички поремећај, који условљава потешкоће у разум
 евању, продукцији
и коректној употреби граматичких облика који се манифестује пореме
ћајем у фонолошкој и синтаксичкој структури, морфофонологији, ин
флективној и деривационој морфологији и синтези језичких секвенци
(Čabarkapa et all, 2005.).
За дисфазичну децу карактеристична је појава тешкоћа у усвајању
значења речи, наиме она углавном овладавају конкретним значењима
док имају значајне потешкоће у усвајању речи којама се означавају ап
страктне језичке категорије као што су прилози, предлози, заменице,
род, лица, глаголска времена, тако да ове речи углавном и немају у свом
речнику. Овај семантички проблем може се манифестовати и тако да
дете има значење (конкретно), али му недостаје реч којом би означило
тај појам (Čabarkapa, et all 2005).
Такође дисфазична деца имају тешкоће у савладавању вишесло
жних речи, због немогућности да савладају укупан број слогова унутар

СПЕЦИФИЧНОСТИ ГОВОРА И ЈЕЗИКА КОД ДЕЦЕ СА ИЗМЕЊЕНИМ ЕЕГ НАЛАЗОМ

247

истих, те постоји теденција ка њиховом скраћивању нпр: паво уместо
плаво, или ка њиховом изговарању само почетним или само завршним
слоговима. Наредни ниво тешкоћа представљају консонантски класте
ри, где дете, иако има одређени глас, није у стању да га употерби у су
гласничком споју (Čabarkapa, et all 2006).
Истовремено, застој или кашњење у развоју језичке структуре мо
же бити један од показатеља дисфункције одређених можданих области.
Ови подаци указују на знацај испитивања језичких функција у односу
на функционисање централног нервног система. Имајуци то у виду, за
предмет овог рада одабрано је испитивање ЕЕГ активности код деце са
развојном дисфазијом.
Циљ истраживања
Основни циљ овог истраживања био је да се утврди ниво развијено
сти говора и језика код деце са измењеним ЕЕГ налазом И дијагнозом
развојне дисфазије, али и да се испита и однос добијених резултата међу
половима.
Методологија
Узорак у нашем истраживању чини 15-оро деце са измењеним ЕЕГ
налазом и дијагнозом развојне дисфазије, и 15-оро деца са уредним ЕЕГ
налазом, која су на третману у Институту за експерименталну фонетику
и патологију говора, узраста од 3 до 6 година.За експерименталну групу
су селектована деца са патолошким ЕЕГ налазом и дијагнозом развојне
дисфазије, а контролну групу су чинила деца са уредним ЕЕГ налазом
и дијагнозом развојне дисфазије. Полна стурктура узорка нашег истра
живања је следећа: У експерименталној групи 47 одсто чине девојчице,
а 53 одсто су дечаци. Иста полна структура је присутна и код контролне
групе.
Што се тиче ЕЕГ налаза код деце из експерименталне групе, може
мо навести да су углавном били исти или слични ЕЕГ налази који су
углавном садржали заоштрене и високо волтиране тета таласе, споре
алфа таласе, док је бета активност била снижена или просечних вредно
сти. Можемо навести и изражено присуство делта таласа.
У истраживању су коришћени следећи мерни инструменти: Глобал
ни артикулациони тест, Тест вербалног памћења и Тест за процену име
ница првог нивоа апстракције. Добијени подаци биће графички прика
зани и додатно објашњени за сва три теста.
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Резултати
Графикон бр. 1. Однос процентуалних вредности између дечака
и девојчица из експерименталне групе за оцену 3, 4, 5, 6 и 7.

Дечаци
Девојчице

На графикону 1 приказан је однос процентуалних вредности између
дечака и девојчица из експерименталне групе за оцену 3, 4, 5, 6 и 7. Оце
на 3 не представља подручје патологије говора већ нормалан изговор
гласова. На основу добијених резултата видимо да девојчице (42, 3%)
имају бољу артикулацију гласова у односу на дечаке (35, 4%) из експе
рименталне групе.
Оцена 4 представља једва приметно одступање од нормалног изго
вора и то због лаког обезвучавања, слабе назализације, слабијег изговора
или малог артикулационог померања. На основу добијених резултата де
војчице (19, 5%) показују лошије резултате од дечака ( 12,5%), што је у
нашем случају било због лаког обезвучавања и слабијег изговора гласова.
Оцена 5 представља гласове који су дисторзовани. Такви гласови су
знатње обезвучени, назализовани, лабаво изговорени, умекшани, изго
ворени интердентално, латерално, али се и поред оштећења могу препо
знати. На основу добијених резултата видимо да су дечаци (24,4%) и за
ову категорију имали лошије резултате од девојчица( 20%).
Оцена 6 представља гласове који су толико оштећени да се не мо
гу препознати ван контекста, тј. јако су дисторзовани. У овом случају
је највише нарушен изговор африката и фрикатива. Дечаци (5,8%) су
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показали такође лошије резултате и у овој категорији тестирања од де
војчица (2,3%).
Оцена 7 подразумева омисију или супституцију гласова. Дечаци (20,
8%) су имали већи проценат гласова које изостављају или их замењују
другим гласому односу на девојчице (15, 7%).
Омитовани или супституис ани гласови код целе експерименталне
групе су најчешће били гласови из групе африката, затим фрикатива.
Дисторзија, супституција и омисија вибранта р као и латерала (л и љ) је
била присутнија код девојчица него код дечака.
Графикон бр. 2: Однос вредности између контролне
и експерименталне групе за оцену 3, 4, 5, 6 и 7

Експериментална група
Контролна група

На графикону 2 приказан је однос процентуалних вредности изме
ђу експерименталне и контролне групе за оцене 3, 4, 5, 6 и 7. На основу
добијених резултата видимо да су деца из контролне групе била боља
на глобалном артикулацион
 ом тесту, али да су мале разлике у квали
тету артикулације. Што се тиче дисторзованих гласова, углавном се то
односило на африкате и фрикативе код обе групе испитаника. Омисије
и супституције су у малој мери биле присутније код деце са измењеним
ЕЕГ налазом и то вибрант Р полувокалом Ј, африкати Ч, Џ, Ћ, Ђ, фрика
тиви Ш, Ж, као и латерали Л и Љ.
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Графикон бр. 3. Однос процентуалних вредности између дечака
и девојчица из експерименталне групе за активни ниво

Дечаци
Девојчице

Легенда: 1 - позитивно, 2 - позитивно-негативно, 3 - негативно

На графикону 3 приказан је однос процентуалних вредности дечака
и девојчица на Тесту именица првог нивоа апстракције на активном ни
воу из експерименталне групе, који показује да девојчице (57, 8%) имају
бољу способност тачног именовање појма одређене категорије у односу
на дечаке (38,7%). Девојчице (12,4%) су биле боље и за оцену (+/-) јер су
из више покушаја и навођење именовале дату групу предмета . 44, 2%
дечака није успело ни уз навођење да одговори или су погрешно име
новали појам.
На графикону 4 приказан је однос процентулних вредности дечака
и девојчица из експерименталне групе на пасивном нивоу који показу
је да су девојчице (70,7%) показале боље разумевање за именице првог
нивоа апстракције и одговор се ценио са (+). Разлика постоји и за оцену
(+/ -) где су дечаци (15, 6%) показали лошији резултат у већем проценту
од девојчица јер су показали несигурност, или су из више покушаја ипак
показали именовани појам. Ако нису знали да покажу именовани појам
и уз навођење добили су (-).
На графикону 5 видимо да су деца из контролне групе била успе
шнија у употреби одговарајућег појма за приказану групу предмета (57,
3%) у односу на експрерименталну групу (47, 7%). Испитаници из обе
групе су показали малу несигурност, па су из првог покушаја и једног до
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пунског питања ипак именовали дату групу предмета (експериментална
13%, контролна 12% успешности). Међутим, разлика је била уочљивија
код негативног оцењивања, где су испитаници или били без одговора
или су давали погрешне одговоре, па је тај проценат код експериментал
не групе био 39,3%, док је код контролне износио 30, 6%.
Графикон бр. 4: Однос процентуалних вредности између дечака
и девојчица из експерименталне групе за пасивни ниво

Дечаци
Девојчице

Легенда: 1- позитивно, 2- позитивно-негативно, 3- негативно

Графикон 5: Однос процентуалних вредности између
експерименталне и контролне групе за активни ниво

Експериментална
група
Контролна група

Легенда: 1- позитивно, 2- позитивно-негативно, 3- негативно
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Графикон 6: Однос процентуалних вредности између
експерименталне и контролне групе за пасивни ниво

Експериментална
група
Контролна група

Легенда: 1- позитивно, 2- позитивно-негативно, 3- негативно

На графикону 6 видимо да су деца из контролне групе била успе
шнија приликом разум
 евања и показивања именованих група предмета.
Проценат успешности је износио 72, 3%, док је експериментална група
била успешна на 63,7 %. Знатно мања разлика је постојала када суиз нај
више два покушаја и навођења ипак успели да покажу именовани појам
(експериментална група 10,3 %, а контролна 9, 6 %). Број испитаника
из експерименталне групе који није показао именовани појам ни уз на
вођење је износио 26%, док је код контролне групе тај број био мањи и
износио је 18%.
Подаци других аутора такође указују на кашњење у достизању од
говарајућег лексичког нивоа код деце са измењеним ЕЕГ налазом. По
стигнућа на тесту дефиниција код деце са специфичним језичким поре
мећајем и неспецифичним променама ЕЕГ активности су знатно испод
нивоа лексичко - семантичког функционисања контролне групе (деца
са језичким поремећајем и уредним ЕЕГ налазом (Vuković et all. 2011).
Друго истраживање показује повезаност артикулационих и лексич
ких способности. На основу добијених резултата, може се рећи да, код
деце са патолошким говором неразвијеност артикулације инхибира раз
вој активног речника. То показују у наши резултати, да су тешкоће у
артикулацији условиле нижи степен развијености експресивног речни
ка (активни ниво Теста за процену именица првог нивоа апстракције).
(Čabarkapa et all. 2003.)
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Могуће је да је спорији темпо развоја лексичко - семантичких спо
собности делом условљен споријом матурацијом централног нервног
система код деце код које су верификоване неспецифичне промене ЕЕГ
активности (Vuković, et all.2011).
Графикон бр. 7: Однос процентуалних вредности између
дечака и девојчица из експерименталне групе
за непосредно вербално памћење

Дечаци
Девојчице

На графикону 7 приказан је однос процентуалних вредности између
дечака и девојчица из експерименталне групе за непосредно вербално
памћење који се састоји из осам подгрупа поређаних по тежини.
Прва подгрупа се састоји из десет слогова које испитаници треба да
понове. На основу добијених резултата и дечаци и девојчице су масима
лан број поена постигли у овој подрупи теста.
Друга подгрупа се састоји из двосложних смислених речи. Овде
се на основу добијених резултата уочавају благе разлике где су дечаци
(97,5%) били бољи од девојчица (95,7%).
Трећа подгрупа се састоји из двосложних бесмислених речи .на
основу добијених резултата девојчице ( 71,1%) су такође биле лошије од
дечака( 85,1%).
Четврта подгрупа се састоји иѕ простих реченица. И у овој каего
рији теста дечаци(68,2%) су показивали боље резултате од девојчица(
62,3%).
Пета подгрупа се састоји из проширених реченица.На основу резул
тата девојчице( 11,9%)статистички опет значајно осатупају од дечака(
20,1%)
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Шеста, седма и осма подгрупа које се односе на репродукцију сло
жених реченица је била потпуно негативно оцењена и за дечаке и за
девојчице јер су правилилгрешке у виду изостављања помоћних глагола,
продуковање реченица промењене разумњивости.
Графикон бр. 8. Однос процентуалних вредности између
експерименталне групе за непосредно вербално памћење

Експериментална
група
Контролна група

На графикону 8 приказан је однос процентуалних вредности изме
ђу експерименталне и контролне групе за непосредно вербално памће
ње за свих осам подргрупа од којих су најзначајније првих пет, јер су ту
деца из експерименталне групе, једино успела да дају одговоре који су
били процентуално вредни.На основу добијених резултата видимо да су
деца из контролне групе на првој и другој подгрупи стимулуса оствари
ла максималан број поен
 а, што су успела и деца из есперименталне гру
пе за вербално памћење слогова, док су на другој подгрупи стимулуса
деца из експерименталне групе показала лошије резултате( 96,66%) у
односу на експерименталну групу (100%). Остале подгрупе такође гово
ре у корист контролној групи која је била успешнија на задацима вер
балног памћења осталих стимулуса у односу на децу из контролне гру
пе. Код деце из контролне групе се уочава распон одговора од тачних,
ехолаличних до нпогрешних или одсуства одговора али , али интезитет,
учесталост и разноврсност грешака је присутнији код деце са измење
ним ЕЕГ ктивностима у овом нашем истраживању
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Закључак
С обзиром на релативно мали узорак деце који су били у овом истра
живању не можемо генерализовати резултате о карактеристикама гово
ра и језика деце са патолошким ЕЕГ налазом. Али ово истраживање је
показало да деца са измењеним ЕЕГ-ом и дијагнозом развојне дисфазије
одговарају нивоу говорно језичког развоја детета између 2. и 3 године.
Истовремено се уочава одсуство одговора, као и веће присуство ехола
личних одговора у овој групи деце у поређењу са децом са уредним ЕЕГ
налазом. Одсуство одговора, погрешни одговори на горе поменутим
тестовима су присутни и у контролној групи али у много мањем про
центу него код експерименталне групе.. Уочава се теденција већег броја
артикулационих поремећаја, незреле краткотрајне вербалне меморије
и недовољно развијеног лексичког нивоа ( за именице првог ниова ап
стракције) у поређењу са децом уредног ЕЕГ налаза. Такође се уочава
корелација између артикулационих и лексичких способности (пореме
ћај у артикулацији су инхибирале лексички ниво говора). Ово указује
на нижи степен лексичке, синтаксичке зрелости и степена развијености
вербалног памћења у односу на децу са типичним ЕЕГ-ом.
Деца са имењеним ЕЕГ- ом имају поремећај у развоју управо горе
описаних говорно-језичких способности:
• Неправилан изговор гласова (артикулација) се испољава по типу
дисторзија, омисија и супституција и то за критичне групе гла
сова: фрикативе, африкате, латерале. Најчешће је присутан сиг
матизам: интердентални сигматизам, ротацизам и ламдацизам.
• Поред оскудно развијеног лексичког фонда деца имају пореме
ћај да усвоје и значење речи, учење нових речи, дефинисању ре
чи. Разум
 евање развијено само за оне категорије речи са којима
се деца свакоднено сусрећу, што указује да је разумевање разви
јено само за једноставнија упуства и налоге.
• Способност вербалног памћења јако одступа у односу на хроно
лошки узраст због дефицита и недовољне развијености когнитив
них процеса. Дефицит пажње, мишљења, памћења и закључива
ња је чест пратилац клиничке слике деце са патолошким ЕЕГ ак
тивностима. Уочена је вигилна и краткотрајна пажња као и кон
кретно мишљење на скоро свим задацима које се реализују током
аудио-лингвистичког третмана ове популације деце.
Такође важно је навести бољу успешност женске популације на Гло
балном артикулацион
 ом тесту и Тесту за процену именица првог нивоа
апстрације. То се може објаснити да се девојчице више труде, марљивије
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су и истрајније на задацима који се од њих траже. Али боље развијеност
вербалног памћења добијеног на Тесту вербалног памћења код дечака
указује на вероватно бољу развијеност мисаоних процеса. Из наведених
дискусија и резултата се може извести главни закључак да постоји пове
заност патолошких електроенцефалографских активности и кашњења у
развоју правилне артикулације, лексике и вербалног памћења. Такође,
потребно је спровести интезивнији третман деци са измењеним ЕЕГ ак
тивностима за разлику од деце са очуваним електроенцефалографским
активностима.
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SPECIFICS OF SPEECH AND LANGUAGE IN CHILDREN
WITH ALTERED EEG FINDINGS
Saška Fatić, Nataša D. Čabarkapa,
Silvana Punišić, Miško Subotić
Life Activities Advancement Center, Belgrade

Summary
Under the language implies a complex system of codes which denote
objects, symbols, actions or relationships that carry the coding function,
the transfer of information and its implementation in a variety of systems,
and the word is the primary means of coding and transmission experience.
It was, therefore, an abstract system and its concrete realization of speech.
In children with developmental language disorders occurring interference
in terms of understanding and use of language and expression to varying
degrees in one or all areas of phonology, semantics, syntax and pragmatics.
Suspension or delay in the development of linguistic structure can be an
indicator of dysfunction of specific brain areas. These data highlight the
importance of testing language functions in relation to the functioning of
the central nervous system. With that in mind, the purpose of this paper is
to examine selected speech and language in children with developmental
dysphasia and altered EEG. The main objective of this study was to determine
the level of development of speech and language in children with altered
EEG findings, but to examine the relationship of the results between the
sexes. The sample consisted of 15 children with abnormal EEG findings,
and 15 children with normal EEGs.
The survey used the following measuring instruments: the global
articulation test, Test Verbal Learning Test for assessing the first level of
abstraction of nouns. All data were analyzed and presented graphically.
The results indicated that children with normal EEGs had better
achievements in almost all tests, but the experimental group clinical harder
for boy
Key words: speech, language, developmental dysphasia, EEG
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ПОРЕЂЕЊЕ АКУСТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
ГЛАСА У РАЗЛИЧИТИМ ФАЗАМА
МЕНСТРУАЛНОГ ЦИКЛУСА
Јелена Живојиновић
Полни хормони играју значајну улогу у регулацији ларингеалне функције.
Цикличне хормоналне промене естрогена и прогестерона утичу на акустич
ке карактеристике гласа жена, током редовног менструалног циклуса. Тај
утицај се у периоду овулације огледа у већој атрактивности гласа, док у пре
менструалном периоду условљава појаву пременструалног вокалног синдро
ма. Циљ овог рада био је да се анализира веза између акустичких каракте
ристика гласа и нивоа полних хормона током овулативне и пременструалне
фазе редовног менструалног циклуса. Испитивање је обух ватило 30 испита
ница, старости од 25 до 30 година, које имају редован менструални циклус
и не користе контрацепцију. Анализа гласа вршена је проценом акустичких
параметара гласа, током фонирања вокала „а“, применом компјутерске ла
бараторије за глас „Каy Елеметрицс“. Обрађивани су следећи параметри:
просечна фундаментална фреквенција (Fо); варијације у висини фундамен
талне фреквенције – Jitt (%); параметар краткотрајних и дуготрајних по
ремећаја амплитуде – Схим (%); параметар процене шума (NHR). За оцену
статистичке значајности разлика у забележеним вредностима акустичких
параметара гласа у две фазе менструалног циклуса примењен је т-тест по
новљених мерења, док је за процену нормалности расподеле коришћен Колго
моров-Смирновљев тест. За испитивање разлика међу старосним категори
јама коришћена је једнофакторска анализа варијансе (АНОВА). Резултати
акустичке анализе нису показали статистички значајну разлику ни једног
од испитиваних акустичких параметара гласа, између периода овулације и
пременструалног периода. Иако бројни налази у литератури указују на ути
цај полних хормона на функцију ларинкса, резултати нашег истраживања,
базирани на процени четири акустичка параметра гласа, такав утицај не
потврђују. С обзиром да је глас мултидимензионалан феномен, сасвим је ве

259

260

Јелена Живојиновић

роватно да неки други параметри, које наше истраживање није обух ватило,
могу бити носиоци тих хормоналних утицаја, те би будућа истраживања
требало организовати у том смеру.
Кључне речи: менструални циклус, анализа гласа, пременструални
синдром.

УВОД
Полни хормони играју значајну улогу у регулацији ларингеалне
функције. Глас представља једну од секундарних полних карактеристи
ка, и под великим је утицајем одређених хормона. Флуктуације полних
хормона, првенствено естрогена и прогестерона, имају велики значај
када је женски глас у питању, јер утичу на хистологију гласница и ла
рингеалну функцију. Ларингеалне промене, под утицајем ових хормона,
су евидентне током читавог живота, почевши у пубертету, систематски
се настављајући током репродуктивног периода у складу са менстру
алним циклусом, а затим у периоду менопаузе као последица опадања
хормона (Raj, Gupta, Chowdhury & Chadha, 2010).
Цикличне хормоналне промене естрогена и прогестерона утичу на
акустичке карактеристике гласа жена, током редовног менструалног ци
клуса. Естроген има хипертрофични и пролиферативни утицај на слу
зокожу гласница, док прогестерон повећава ниво вискозности и кисело
сти слузи које луче гландуларне ћелије, али истовремено смањује њену
запремину изазивајући релативну сувоћу слузокоже и едем гласница.
Утицај ових хормона посебно је снажан током две фазе менструалног
циклуса: овулације и пременструалне фазе. Управо током ових фаза де
тектоване су промене акустичких карактеристика гласа ( J. Abitbol, P.
Abitbol & B. Abitbol, 1999; Bryant & Haselton, 2009; Pipitone & Gallup,
2007; Chae, G. Choi, Kang, J. Choi & Jin, 2001; Raj et al. 2001).
Већа атрактивност гласа условљена вишом вокалном фреквенцијом
током периода овулације (Bryant & Haselton, 2009; Pipitone & Gallup,
2007), указује на значај гласа у сексуалном понашању и избору потен
цијаног партнера.
Са друге стране, многе жене пролазе кроз пременстуални вокални
синдром који карактерише вокални замор, редукован фреквентни оп
сег гласа, губитак вокалне снаге и одређених хармоника (Абитбол ет ал.
1999). Пременструални вокални синдром обично започиње четири до
пет дана пред менструацију, и јавља се код око 33% жена (Abitbol, de
Brux, Millot, Masson, Mimoun & Pau, 1989). Симптоми пременструалног
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вокалног синдрома, пре свега вокална промуклост, посебно су изражени
код вокалних професион
 алаца (Silverman & Zimer, 1978).
Истраживања која потврђују постојање пременструалног вокалног
синдрома, наводе на неопходност пажљивије вокалне хабитуације, то
ком пременструалне фазе, нарочито код вокалних професионалаца.
Она, такође, сугеришу могућност примене хормоналне терапије и анти
едематозних лекова као могуће решење вокалних симптома насталих у
пременструалном периоду.
Како се у бројним истраживањима показао велики утицај хормона
на гласнице, а будући да промене на гласницама деформишу акустички
сигнал и утичу на продукцију гласа, поставља се питање: Да ли флукту
ације полних хормона, естрогена и прогестерона, током редовног мен
струалног циклуса, утичу на акустичке карактеристике гласа. Сходно
томе, предмет овог истраживања биће промена акустичких карактери
стика гласа током одређених фаза редовног менструалног циклуса.
У овом раду биће анализирана веза између акустичких карактери
стика гласа и нивоа полних хормона у различитим фазама менструал
ног циклуса, на темељу презентованих теоријских поставки и резултата
савремених емпиријских студија.
Основни циљ овог истраживања је усмерен на идентификовање раз
лика у акустичким карактеристикама гласа, током различитих фаза ре
довног менструалног циклуса, да би се утврдио утицај полних хормона
на акустичку структуру гласа.
МЕТОДА
Истраживање је обављено на ОРЛ клиници Клиничко-болничког
центра „Звездара“ у Београду. Испитанице су смирено и спонтано, у се
дећем положају, биле упућене да нормалним гласом продукују вокал /а/
изоловано, изван контекста, у трајању од пет секунди. Глас испитаница
је сниман у две различите фазе менструалног циклуса, и то током фа
зе овулације (од 13 до 15 дана) и током пременструалне фазе (од 24 до
28 дана). Ради сигурнијег утврђивања времена овулације, испитанице су
свакодневно мериле телесну температуру. Лучење прогестерона у току
друге половине циклуса подиже телесну температуру. Тај пораст насту
па нагло у време овулације. Глас је сниман тог дана када је долазило до
скока телесне температуре.
Снимање је понављано три пута, а као крајњи резултат узиман је
најквалитетније фониран глас. Акустичка структура вокала сваке од ис
питаница анализирана је у реалном времену.
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У истраживању је коришћена компјутерска лабораторија за анали
зу гласа, модел 4300, «Kay Elemetrics» корпорације, софтвер за мулти
димензионалну анализу вокала. Компјутеризована лабораторија за глас
„Kay Elemetrics“ има за циљ да обезбеди објективне податке анализе
гласа и служи као подршка субјективној процени гласа. Мултидимен
зионални вокални програм (МДВП) данас је водећи у свету за анализу
гласа. Омогућава издвајање и до 33 различита параметра анализе гласа
који се могу графички и нумерички упоредити са референтним вредно
стима.
Свим испитаницама били су анализирани следећи акустички пара
метри: просечна фундаментална фреквенција (Fо); варијације у висини
фундаменталне фреквенције – Jitt (%); параметар краткотрајних и ду
готрајних поремећаја амплитуде – Схим (%); параметар процене шума
(NHR). Просечна фундаментална фреквенција (Fо) представља средњу
вредност основне фреквенције изражену у Hz за све издвојене вредно
сти момента основне фреквенције. Средња вредност Fо нормалног жен
ског гласа износи 233,828 Hz, а мушког 125,591 Hz. Варијације у виси
ни фундаменталне фреквенције – Jitt (%) представљају променљивост
основне фреквенције. Проценат Jitter-а мери веома краткотрајне, ци
кличне неправилности период
 а гласа. Jitter је мера вредности разлике
између задатог периода и периода који га одмах следи. Неправилности
од циклуса до циклуса могу бити повезане са неспособношћу гласни
ца да одрже период
 ичност вибрације за дефинисани период. Обично је
овај тип варијације насумичан и доводи се у везу са промуклим гла
сом. Средња вредност Jitt (%) за нормалан женски глас износи 0,288%.
Параметар краткотрајних и дуготрајних поремећаја амплитуде – Shim
(%) представља варијације у амплитуди основног ларингеалног тона.
Shimmер у процентима се односи на интензитетску неправилност, од
носно варијацију амплитуде звучног сигнала. Мери се путем максимал
ног фонирања вокала, а вредност се изражава у процентима. Варијације
амплитуде у гласу су могуће из више разлога. Неправилности амплиту
де од циклуса до циклуса могу се повезати са неспособношћу гласница
да одрже периодичне вибрације у посматраном периоду са присуством
турбулентног шума у сигнал гласа. Обично се овај тип варијација дово
ди у везу са промуклим и задиханим гласом. Вредност овог параметра
за нормалан женски глас износи око 1,974%. Параметар процене шума
(NHR) јесте однос интрахармонијског шума и хармоника и представља
општу процену присутног шума у анализираном сигналу. То је средња
вредност односа спектралне енергије шума и спектралне енергије хар
моника у фреквентном опсегу од 70 – 4 200 Hz. У суштини то је општа
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процена присутног шума у анализираном сигналу. Нормалне вредности
овог параметра за женски глас износе 0,102. Повећане вредности NHR-а
се тумаче као повећан спектрални шум, који може бити узрокован вари
јацијама у амплитуде и фреквенцији, присуством турбулентног шума,
компонентама субхармоника или прекидима у гласу. Вредности мање
од 0,19 карактеристичне су за нормалан глас.
Популацију истраживања из које је изабран узорак чиниле су особе
женског пола, старости од 25 до 30 година, које живе на територији Ре
публике Србије у јануару и фебруару 2013. године. Узорак је састављен,
искључиво, од испитаница које имају редован менструални циклус и не
користе оралну контрацепцију нити било коју врсту хормонске терапи
је. Труднице, вокални професионалци и пушачи, нису узеле учешћа у
истраживању. Истраживањем, такође, нису обух
 ваћене испитанице које
користе антибиот ике или неку врсту медикаментозне терапије везану за
инфекцију горњих респираторних путева, као и испитанице које су има
ле или имају било коју врсту ларингеалне дисфункције. Истраживање је
реализовано на узорку од 30 испитаница. Радило се о пригодном узорку
испитаника.
У истраживању је коришћена метода теоријске анализе и емпириј
ско-неекспериментална метода. Метода теоријске анализе је коришће
на приликом стварања теоријске основе истраживања, са циљем да се
теор
 ијски расветли проблем истраживања и тиме омогући фокусирање
предмета истраживања, дефинисање основних појмова, утврђивање ци
ља истраживања, задатака истраживања и истраживачких хипотеза. Ова
метода је коришћена и у етапи интерпретације резултата истраживања,
приликом поређења добијених резултата са резултатима досадашњих
истраживања. Емпиријско-неексперименталну метода примењивана је
у прикупљању чињеница, анализирању и утврђивању корелације између
истраживачких варијабли, које су коришћене као индикације и на теме
љу којих су извођени закључци о узроку повезаности.
За оцену статистичке значајности разлика у забележеним вредно
стима акустичких параметара гласа у две фазе менструалног циклуса
(овулативна и пременструална фаза) примењен је т-тест поновљених
мерења, док је за процену нормалности расподеле коришћен Колгомо
ров-Смирновљев тест. За испитивање разлика међу старосним категори
јама коришћена је једнофакторска анализа варијансе (АНОВА). Подаци
су обрађивани помоћу програма СПСС 20.0.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
Табела 1. Разлике према старостним групама
на мереним параметрима
Параметри гласа

F

p

Fо – овулација

0,863

0,499

Jitt – овулација

0,400

0,807

Shimm – овулација

0,337

0,851

NHR – овулација

0,141

0,965

Fо – пмс

0,445

0,775

Jitt – пмс

0,976

0,438

Shimm – пмс

0,676

0,615

NHR – пмс

0,842

0,512

Fо – просечна фундаментална фреквенција;
Jitt – променљивост основне фреквенције;
Shimm – варијације у амплитуди основног ларингеалног тона;
NHR – однос интрахармонијског шума и хармоника

За испитивање разлика међу старосним категоријама користили
смо Анализу варијансе (АНОВА). Разлог томе је што је потребно испи
тати разлике међу више од два нивоа категоричке варијабле, а на кон
тинуираној варијабли. За примену овог теста, као параметријског теста,
морају се задовољити извесне претпоставке. Критеријуми за примену
АНОВЕ су ниво мерења и нормалност расподеле. Нормалност дистри
буције је већ потврђена Колмогоро-Смирновим тестом. Како је распон
година од 25 до 30, нисмо испитанице сврставали у две или неколико
категорија већ смо користили сваку годину као посебну категорију, јер
је у питању само пет категорија.
Анализом варијансе нису утврђене разлике међу старосним група
ма ни на једном мереном параметру. Све статистичке значајности су
испод граничне вредности од 0,05. Fо – овулација (F = 0,863, p = 0,499),
Jitt – овулација (F = 0,400, p = 0,807), Shimm – овулација (F = 0,337, p
= 0,851), NHR – овулација (F = 0,141, p = 0,965), Fо – пмс (F = 0,445, p
= 0,775), Jitt – пмс (F = 0,976, p = 0,438), Shimm – пмс (F = 0,676, p =
0,615), NHR – пмс (F = 0,842, p = 0,512).
Дакле, закључујемо да разлике међу старосним категоријама не по
стоје. Другачије речено, жене свих старосних категорија имају сличне
резултате не свим мереним параметрима.
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За испитивање разлика међу поновљеним мерењима коришћен је
т-тест за зависне узорке.
Употребом т-теста за зависне узорке испитивана је разлика између
испитаница током две фазе менструалног циклуса, овулације и премен
струалне фазе. Број испитаница у узорку је 30 (N = 30).
Табела 2. Резултати просечне фундаменталне фреквенције – Fо
у овулацији и у пременструалној фази
Параметри глас

N

М

Fо – овулација

30

198,930

36,238

Fо – пмс

30

195,028

34,185

t

p

df

1,523

0,139

29

N – број испитаника; М – аритметичка средина; σ – стандардна девијација; Fо – просечна
фундаментална фреквенција; t – t-тест; p – статистичка значајност; df – степени слободе

Анализом резултата није утврђена статистички значајна разлика у
вредности параметра просечне фундаменталне фреквенције – Fо изме
ђу периода овулације (М = 198,930, σ = 36,238) и пременструалног пери
ода (М = 195,028, σ = 34,185), t (29) = 1,523, p > 0,05. Просечно смањење
вредности испитиваног акустичког параметра Fо износило је 3,903, док
се интервал 95-процентног поверења протезао од -1,340 до 9,146.
Фундаментална фреквенција – Fо је параметер који је у већини
студија коришћен у анализи гласа. То је, такође, и параметер који је
процењиван и у оквиру нашег истраживања. Бројни аутори су објави
ли повећану вредност Fо у период
 у овулације. Пипитоне и сар. (2008)
су закључили да глас варира у функцији плодности, и да се опажа као
најатрактивнији у период
 у када је жена најплоднија тј. у време овула
ције. Брyант и Хаселтон (2009), вођени управо резултатима претходног
истраживања, извршили су акустичку анализу гласа током фоликуларне
и лутеалне фазе, не би ли открили шта се налази у основи веће вокал
не атрактивности у периоду плодних дана. Њихови резултати показали
су повећање Fо током фоликуларне фазе, посебно у периоду овулаци
је, у односу на ниже вредности у периоду пред менструацију. Повећање
Fо било је детектовано током продукција одређених реченица, али не и
приликом фонирања изолованих вокала. Аутори су тако повећану во
калну атрактивност у периоду овулације објаснили управо повећањем
вредности фундаменталне фреквенције гласа.
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Налази нашег истраживања, засновани на акустичкој анализи изо
лованих вокала, показили су нешто више вредности фундаменталне
фреквенције гласа у периоду овулације, међутим, та разлика се не може
сматрати статистички значајном. Поређењем фундаменталне фреквен
ције током различитих фаза менструалног циклуса сличне налазе доби
ли су и други истраживачи (Barnes & Latman, 2011; Meurer et al. 2009).
Дакле, очигледно је да постоји несклад између перцептивних података
и резултата акустичке анализе. Такође, разлике постоје и у зависности
од тога да ли је акустичка анализа вршена током фонирања изолованих
вокала или приликом изговора одређених реченица. Врло је вероват
но да су перцептивне промене изазване невокалним узроцима као што
су фацијална експресија, говор тела, контакт очима или чак располо
жење слушаоц
 а. Такви фактори можда утичу на детектовање разлика у
образцу женског гласа током менструалног циклуса, онда када те разли
ке можда и не постоје. Међутим, постојање разлике у испитиваном па
раметру у зависности од начина спровођења акустичке анализе захтева
додатна истраживања у овој области.
Табела 3. Резултати варијације у висини фундаменталне
фреквенције – Jitt (%) у овулацији и у пременструалној фази
Параметри гласа

Н

М

σ

Jitt – овулација

30

1,386

1,385

Jitt – пмс

30

1,346

1,135

t

p

df

0,206

0,839

29

N – број испитаника; М – аритметичка средина; σ – стандардна девијација; Jitt – променљивост
основне фреквенције; t – t-тест; p – статистичка значајност; df – степени слободе

Анализом резултата Студентовим т-тестом није утврђена ни ста
тистички значајна разлике у вредности параметра варијације у виси
ни фундаменталне фреквенције – Jitt између периода овулације (М =
1,386, σ = 1,385) и пременструалног периода (М = 1,346, σ = 1,135), t (29)
= 0,206, p > 0,05. Просечно смањење вредности испитиваног акустичког
параметра Jitt износило је 0,04, док се интервал 95-процентног повере
ња протезао од -0,35 до 0,43.
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Табела 4. Резултати краткотрајних и дуготрајних поремећаја
амплитуде – Shimm (%) у овулацији и у пременструалној фази
Параметри гласа

Н

М

σ

Shimm – овулација

30

6,751

4,912

Shimm – пмс

30

6,427

3,755

t

p

df

0,457

0,651

29

N – број испитаника; М – аритметичка средина; σ – стандардна девијација; Shimm – варијације у
амплитуди основног ларингеалног тона; т – т-тест; п – статистичка значајност; df – степени
слободе

Применом истог теста није утврђена статистички значајна разлика ни
у вредности краткотрајних и дуготрајних поремећаја амплитуде – Shimm
између периода овулације (М = 6,751, σ = 4,912) и пременструалног пери
ода (М = 6,427, σ = 3,755), т (29) = 0,457, п > 0,05. Просечно смањење вред
ности испитиваног акустичког параметра Shimm износило је 0,32, док се
интервал 95-процентног поверења протезао од -1,13 до 1,77.
Табела 5. Резултати процене параметра шума – NHR
у овулацији и у пременструалној фази
Параметри гласа

Н

М

σ

NHR – овулација

30

0,163

0,037

NHR – пмс

30

0,179

0,062

t

p

df

-1,333

0,193

29

М – аритметичка средина; σ – стандардна девијација; NHR – однос интрахармонијског шума и
хармоника; t – t-тест; p – статистичка значајност; df – степени слободе

И коначно, анализом резултата није утврђена статистички значајна
разлика ни када је у питању вредности параметра шума - NHR између
периода овулације (М = 0,163, σ= 0,037) и пременструалног периода (М
= 0,179, σ = 0,062), т (29) = -1,333, п > 0,05. Просечно повећање вредно
сти испитиваног акустичког параметра NHR износило је -0,017, док се
интервал 95-процентног поверења протезао од -0,04 до 0,009.
Налази нашег истраживања нису показали статистички значајну
разлику просечних вредности параметара пертурбације (Jitt и Shimm),
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као ни параметра процене шума (NHR) између периода овулације и
пременструалног периода. До сличних налаза дошли су и други аутори
(Barnes & Latman, 2011; Chae et al. 2001). Међутим, постоје и резулта
ти који показују смањене вредности параметра краткотрајних и дуго
трајних поремећаја амплитуде – Shimm (Raj et al. 2010) у периоду ову
лације, као и повећање вредности варијације у висини фундаменталне
фреквенције – Jitt у пременструалном периоду, код групе испитаница са
израженим симптомима пременструалног синдрома (Chae et al. 2001).
Рај и сар. (2010) су такође, поредећи вредности параметра процене шу
ма NHR, открили нешто ниже вредности овог параметра у период ову
лације, у односу на остале фазе редовног менструалног циклуса. Код
наших испитаница просечне вредности параметра варијације у висини
фундаменталне фреквенције – Jitt и варијације у амплитуде основног
ларингеалног тона – Shimm, имале су нешто више вредности у перио
ду овулације у односу на пременструални период, међутим, та разлика
није била статистички значајна. Параметар процене шума – NHR по
казивао је нешто више вредности у пременструалном периоду у односу
на период овулације, али без разлике која би се сматрала статистички
значајном.
Резултати акустичке анализе нису показали статистички значајну
разлику ни једног од испитиваних акустичких параметара гласа, између
периода овулације и пременструалног периода. Такви резултати су у са
гласности са резултатима неких истраживања (Meurer et al. 2009; Barnes
& Latman, 2011), али и одступају од налаза неких других истраживача
(Pipitone et al. 2008; Bryant & Haselton, 2009; Raj et al. 2010).
ЗАКЉУЧЦИ
Глас је динамички феномен који се одвија захваљујући координи
саној функцији бројних хормоналних, кортикалних и неуромускулар
них чиниоца. Вокалне промене под утицајем хормонских флуктуација,
евидентне су током читавог живота, почевши у пубертету, систематски
се настављајући током репродуктивног периода у складу са менстру
алним циклусом, а затим у периоду менопаузе као последица опада
ња хормона. Менструални циклус је регулисан цикличним променама
полних хормона јајника. Сам циклус је подељен у две фазе, прва фо
ликуларна фаза започиње манструалним периодом и завршава се не
посредно пред овулацију. Друга, лутеална фаза, започиње непосредно
после овулације и завршава се менструацијом. Током читавог циклуса,
полни хормони, естроген и прогестерон делују синергетски на миши
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ће и слузокожу гласница имајући притом васкуларне, хидраторне и
секреторне ефекте. Варирање нивоа естрогена током пременструалне
фазе доводи до разградње мукополисахарида у мале полимере који се
лако комбинују са водом и доводе до појаве субмукозних едема. Током
пременструалне фазе, промене у нивоу естрогена условљавају и вазо
дилатацију, повећање васкуларне пропустљивости, као и промене на
нивоу везивног ткива, доводећи до повећања обима гласница и ствара
јући тешкоће у фонацији.
У нашем истраживању поређене су акустичке карактеристике гла
са уз помоћ компјутеризоване акустичке анализе током периода ову
лације и пременструалног периода, редовног менструалног циклуса.
Током овулације хормонски однос је много стабилнији него приликом
пременструалне фазе. Управо због тога, али и због провере тезе о пове
ћаној атрактивности женског гласа у периоду овулације, анализа гласа
је вршена током ове две фазе редовног менструалног циклуса. Промене
у акустичким параметрима гласа детектоване су компјутерском анали
зом структуре вокала „а“. Акустички параметри процењивани током пе
риод
 а овулације и пременструалног перода били су следећи: просечна
фундаментална фреквенција (Fо); варијације у висини фундаменталне
фреквенције – Jitt (%); параметар краткотрајних и дуготрајних пореме
ћаја амплитуде – Shim (%); параметар процене шума (NHR). Резултати
спроведеног истраживања нису показали статистички значајне разлике
ни једног од испитиваних акустичких параметара гласа током овулатив
не и пременструалне фазе редовног менструалног циклуса.
Дакле, иако бројни налази у литератури указују на утицај полних
хормона на функцију ларинкса, резултати нашег истраживања, бази
рани на процени четири акустичка параметра гласа, такав утицај не
потврђују. Чињеница да у нашем истраживању нисмо успели да дока
жемо утицај полних хормона током редовног менструалног циклуса
на акустичке карактеристике гласа жене, не искључује могућност да
такав утицај постоји. С обзиром да је глас мултидимензионалан фе
номен, сасвим је вероватно да неки други параметри, које наше ис
траживање није обухватило, могу бити носиоци тих хормоналних ути
цаја. Увођењем мултидимензионе акустичке анализе гласа добијена је
моћна, објективна, веома осетљива дијагностичка процедура за кван
титативну и квалитативну процену квалитета гласа. Могућности такве
једне процедуре неопходно је максимално искористити. Међутим, и
друге методе анализе, свакако треба узети у обзир када је у питању ра
светљавање једног таквог комплексног питања као што је питање којим
се бавило наше истраживање.
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THE REALTIONSHIP BETWEEN THE ACOUSTIC VOICE
CHARACTERISTICS DURING DIFFERENT
MENSTRUAL CYCLE PHASES
Jelena Živojinović

Summary
Sex hormones play an important role in the regulation of laryngeal
function. Cyclical hormonal changes in estrogen and progesterone affect the
acoustic characteristics of the voice of women during the normal menstrual
cycle. This influence is reflected in the period of ovulation in a voice more
attractive, while the premenstrual period influences the development of
vocal premenstrual syndrome. The aim of this study was to analyze the
relationship between the acoustic characteristics of voice and levels of sex
hormones during the premenstrual phase ovulativne and regular menstrual
cycles. The study enrolled 30 patients, aged 25 to 30 years, with regular
menstrual cycles and not using contraception. Voice analysis was performed
by the evaluation of acoustic parameters of voice over foniranja vowel
“a”, using the computerized laboratory “Kay Elemetrics.” The following
parameters were analyzed: average fundamental frequency (Fo) variation
in the fundamental frequency - Jitte (%) setting short-term and long-term
disturbance amplitude - Shim (%) parameter estimates forests (NHR). To
evaluate the statistical significance of differences in the recorded values of
the acoustic parameters of voice in two phases of menstrual cycle, we used
the t-test of repeated measurements, and to assess the normality of the
distribution used Kolgomor-Smirnov test. For testing differences among age
groups were used factor analysis of variance (ANOVA). The results of the
acoustic analysis showed no statistically significant difference in any of the
studied acoustic parameters of voice, between ovulation and premenstrual
period. Although numerous findings in the literature describing the
influence of sex hormones on the function of the larynx, the results of our
study, based on an estimate of four acoustic parameters of voice, such an
effect is not confirmed. As the voice of a multi-dimensional phenomenon,
it is likely that some other parameters that our research did not, they can
be carriers of these hormonal influences, and future research should be
organized in this way.
Keywords: menstrual cycle, voice analysis, premenstrual syndrome.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОМЕТЕНОСТ
Београдска дефектолошка школа
Вол. 19 (2), бр. 56, 259-272, 2013.
УДК 376.4
Примљено: 30.5.2013.
Оригинални научни чланак

Ликовно изражавање деце с лаком
интелектуалном ометеношћу са аспекта
календарског узраста*
Сања Гагић**, Мирјана Јапунџа-Милисављевић,
Александра Ђурић-Здравковић
Универзитет у Београду,
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Цртежи деце с лаком интелектуалном ометеношћу (ЛИО), као и црте
жи деце типичне популације, са узрастом постају потпунији и детаљнији,
што може бити последица искуства које долази са годинама, али може бити
и последица утицаја наставе.
Циљ овог истраживања је да се утврди разлика у квалитету цртежа
деце с ЛИО у односу на календарски узраст. Узорак ученика истраживања
укључује 69 испитаника, оба пола, календарског узраста од 8 до 16 година,
школског узраста од I до VIII разреда. У истраживању је коришћен цртеж на
тему „Необичан цвет“, конструисан посебно за потребе овог истраживања.
Професор методике наставе ликовне културе и дефектолог су вредновали на
скали од 1 до 5 следеће аспекте цртежа: употребу боје, пропорцију, облике и
просторни распоред.
Утврђена је статистички значајна разлика у квалитету цртежа међу
испитаницима различитих узрасних група. Такође, утврђено је да је квали
тет облика приказаних на цртежима старијих испитаника виши од квали
тета облика млађе деце.
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Добијени резултати указују на потребу да је у настави ликовне култу
ре, код деце и млађег и старијег узраста, неопходно кроз различите примере
из окружења стимулисати осетљивост за боје, развијати способност сре
ђивања облика који се представљају у простору, као и да се утиче на способ
ност изражавања пропорција, величина и текстура различитим линијама,
облицима и бојама.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: цртеж, лака интелектуална ометеност, узраст

УВОД
Ликовно изражавање деце без обзира на интелектуалне способно
сти, пролази кроз одређене фазе, а степен напредовања у ликовном из
разу се утврђује према броју приказаних детаља или објеката и начи
ну тог приказа. Развој цртежа започиње крајем сензомоторног периода
фазом жврљања или шкрабања. Тада цртеж нема репрезентациони ка
рактер. Голомб наводи да је Келог, која се бавила проучавањем дечјих
цртежа, успела да идентификује двадесет различитих основних шара са
нагласком да не мора да значи да свако дете и прави све типове шара
(Golomb, 2004). Циљ је задовољство из потеза руке који оставља траг на
папиру и цртеж представља одређену вежбу визуо-моторне координа
ције (Кокс, 2000, Golomb, 2004). Обично деца у овој фази користе једну
боју. Појава семиотичких функција утиче на то да дете у својим жврљо
тинама уочава сличност са познатим објектима и накнадно их именује
(случајни реализам). У фази промашеног реализма доминантан модел
је људска фигура. Осим човека, мотиви дечјих цртежа у овом периоду
су и куће, зграде, биљке, животиње (Coates, Coates, 2006), а основне схе
ме су круг, троугао и квадрат. Ова фаза у развоју цртежа се манифесту
је тешкоћама просторне организације цртежа, пропорција, повезивања
елемената и сл. Крајем преоперативног периода, у фази интелектуалног
реализма, дете има потребу да док црта прикаже све што зна о предме
ту који црта, а не оно што види. Руководи се менталном сликом објекта
(Hope, 2005, Виготски, 2005). На цртежима се уочава транспарентност,
мешање углова, одсуство репрезентације акције, и појављује се иконич
ко цртање (Кокс, 2000). У период
 у визуелног реализма почиње стварно
уочавање облика и предмета, појављује се покрет, профил, пресеци, све
тло, сенке, пластика и простор. Дете успева да представи изглед објекта
у зависности од тачке посматрања. У том периоду радије се цртају кон
кретне предмети, а мање чисто геометријске фигуре (Трстењак, 1987).
Тежња ка апстрактном мишљењу, техничка зрелост, способност прила
гођавања и све јача потреба за ликовним стварањем, омогућава деци да
на овом ступњу постигну најзанимљивије ликовне резултате.
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Цртежи деце с ЛИО, као и цртежи деце типичне популације, са узра
стом постају потпунији и детаљнији, што може бити последица искуства
које долази са годинама, али може бити и последица утицаја наставе
(Ђорђевић, 2005, 2006, Филиповић, 2011а).
Коришћењем Критеријумског теста из наставе ликовне културе ни
велисаног према календарском узрасту испитаника и њиховом едука
тивном нивоу, Арбутина (2011) у свом истраживању указује на различит
квалитет цртежа и различите способности изражавања у визуелном до
мену код деце млађег и старијег узраста. Задаци које су, између осталих,
решавали млађи испитаници односили су се на процену способности
оријентације у простору (исказан кроз захтев да се оријентишу горе и
доле путем цртежа), именовање боја, повезивања датих линија у цело
вит облик и именовање нацртаног, препознавање дела и целине. Нешто
комплекснији задаци, који захтевају виши ниво знања, искуства и одре
ђених способности, дати су испитаницима старијег узраста. Од њих је
захтевано да испоље своје умеће у препознавању димензија и боја, као
и њиховој комбинацији и рекомбинацији, затим умеће препознавања и
преоб
 ликовања различитих облика, стварања дводимензионалних или
тродимензионалних облика цвета уз потпуну или делимичну употребу
понуђених кругова, испитано је разумевање концепта маска, калигра
фија, дизајн и слично.
Ђорђевић (2005, 2006) истиче да цртеже деце с ЛИО млађих разре
да основне школе карактерише непропорционалност и одсуство линије
подножја, док се на цртежима старије групе уочава доња ивица папира
као тежишна линија, и фигуре и објекти се распоређују у виду фриза.
Објекте деца све до шестог разреда цртају на каноничан начин, односно
са предње стране. Куће углавном представљају се једним четвороуглом,
док у старијим разредима деца цртају кућу са више страна него што се
то из одређеног положаја при посматрању може видети. Упадљива те
жња да се све прикаже у пуној димензији, без перспективног скраћива
ња и заклањања од стране других објеката, нотирана је код деце и млађег
и старијег едукативног нивоа. У истом истраживању је евидентирано да
декоративан однос према боји, када дете бира чисту боју без обзира на
боју предмета у природи, присутан углавном на цртежима деце с ЛИО
на млађем школском узрасту.
Поред искуства и утицаја наставе, ниво развоја цртежа зависи и од
зрелости способности које детерминишу вештину цртања. На квалитет
дечјег ликовног изражавања, пре свега, утичу праксичке способности,
базични механизми пажње, памћења и мишљења, како у почетним ни
воима едукације, тако и на старијем узрасту. Развој појединих когни
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тивних функција одређен је сазревањем и учешћем мозга у целини (Кр
стић, 1999).
ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА
Из свега наведеног произилази истраживачки проблем овог рада,
формулисан у питању: Да ли постоје разлике у квалитету цртежа деце с
ЛИО у односу на узраст?
Истраживање које смо спровели има за циљ да се утврди разлика у
квалитету цртежа деце с ЛИО у односу на календарски узраст.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Узорак
Узорком је обухваћено 69 деце са лаком интелектуалном ометено
шћу календарског узраста од 8 до 16 година, оба пола, без неур
 олошких
и вишеструких сметњи.
Цео узорак је, према календарском узрасту, подељен у две групе:
групу деце млађег узраста (од 8 година до 11 година и 11 месеци) и гру
пу деце старијег узраста (од 12 година до 16 година). Дистрибуција узор
ка према узрасту приказана је у табели 1.
Табела 1: Дистрибуција узорка према календарском узрасту
Календарски узраст

Број

%

Млађи узраст (8-11,11 година)

35

50,73%

Старији узраст (12-16 година)

34

49,27%

Укупно

69

100%

Ток и начин истраживања
Истраживање је обављено у току школске 2010/2011. године у чети
ри основне школе за децу ометену у интелектуалном развоју на терито
рији Беог рада. Деца су испитивана у другом полугодишту и испитивање
је спроведено у групама до 5 ученика.
Ученици су након детаљног објашњења цртали ликовни рад на зада
ту тему. Задатак је био да ученици нацртају што необичнији цвет, који су
по жељи могли да боје дрвеним бојицама. Предвиђено време за заврше
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так цртежа је био један школски час. Цртеже су процењивали професор
методике наставе ликовне културе и дефектолог, који су их вредновали
на петостепеној скали: од 1 (низак квалитет цртежа) до 5 (висок квали
тет цртежа). Следећи аспекти су процењивани: употреба боје, пропорци
ја, облик и просторни распоред. Преко аритметичке средине одређено
је који радови су изнад просека за групу, а који су испод просека када се
ради о квалитету цртежа.
Остали подаци (подаци о коефицијенту интелигенције, узрасту) ко
ји су потребни за ово истраживање су преузети из школске документа
ције.
Добијени резултати су приказани табеларно. Од параметара де
скриптивне статистике коришћени су аритметичка средина и стандард
на девијација. За тестирање статистичке значајности разлика средњих
вредности коришћен је t-тест за независне узорке.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
При изради рада на задату тему уочена је статистички значајна раз
лика између деце млађег узраста (AS=13,20, SD=3,095) и деце старијег
узраста (AS=15,06, SD=2,817), при чему је t=-2,611, p=0,011 (Табела 2).
Када се погледају појединачни ајтеми који су процењивани на цр
тежу цвета, примећује се статистички значајна разлика код варијабле
облик (старији AS=3,29, SD=0,938, млађи AS=2,51, SD=0,781, t=-3,746,
p=0,000).
Табела 2: Корелација између квалитета цртежа деце с ЛИО
при изради ликовног рада у односу на узраст
Ајтем
Боја
Облик
Пропорција
Просторни распоред
Укупно

Календарски
Узраст
Млађи
Старији
Млађи
Старији
Млађи
Старији
Млађи
Старији
Млађи
старији

AS

SD

2,80
3,21
2,51
3,29
3,86
4,32
3,94
4,24
13,20
15,06

1,106
1,200
0,781
0,938
1,089
0,843
0,968
0,781
3,095
2,817

t

df

p

-1,459 66,185 0,149
-3,746 64,160 0,000
-1,993 63,857 0,051
-1,383 64,822 0,171
-2,611 66,723 0,011
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ДИСКУСИЈА
На укупним скоровима добијеним на цртежу цвета у нашем истражи
вању уочена је значајна разлика између млађе и старије деце. Добијени
налаз је у складу са наводима појединих аутора да цртежи деце са интеле
ктуалном ометеношћу, као и деце типичне популације, с временом пост
ају реалистичнији, пропорционалнији, богатији детаљима и верније пр
иказују реалне величине и односе (Кокс, 2000, Ђорђевић, 2006). Слични
резултати су добијени у скоријем истраживању креативних способности
у визуелном домену код деце с ЛИО у нашој средини (Арбутина, 2011).
Најупадљивије обележје великог броја радова деце млађег календа
рског узраста су цветови разбацани по површини папира, без неког реда,
или цветови распоређени у линији, као и неспретно повлачење потеза
приликом бојења. Млађи испитаници су и на цртежима цвета цртали
више елемената, више цветова, углавном једноставног облика, који су
били независни један од другог. Честа су асиметрична решења са појач
аном репетицијом, понављањем истих или сличних елемената, односно
цветова. На одређеном броју радова могу се видети и доцртани елеме
нти као што су звездице, срца и лептирићи, што, према нашем мишљ
ењу, може представљати присуство шаблона у њиховим радовима.
На радовима старијих ученика запажамо изналажење префињених
нијанси боја, као и уношење линија и текстуре у боју. Уочава се умер
еност потеза приликом бојења, виши степен техничке спретности. Цв
етови представљени на радовима деце старијег узраста су углавном вел
ики, комплекснијег облика. Ликовне композиције су компоноване са
наглашеном доминантом – цвет који је носилац радње и говори о сушт
ини ликовне идеје, и примећује се јединство, које је најчеће постигнуто
складном повезаношћу ликовних елемената у једну целину. У односу на
млађу децу, цветови су више пута приказани у саксији и букету. Њих
ови радови обојеношћу, обрисом, и својом величином на одређен начин
доприносе изражавању креативности и емоционалних стања. Такође, на
цртежима се чешће приказује линија неба и тла, што може да укаже на
чињеницу да је одређени број старије деце превазишао приказивање ел
емената цртежа разбацаних у простору и да постепено почињу да слажу
своје објекте у одређени ред.
У прилог добијеним резултатима иде и чињеница да се развој лико
вног изражавања код деце одвија упоредо са овладавањем ликовним те
хникама кроз сазнавање околине и усвајање знања о њој (Јапунџа-Мил
исављевић, 2009), што указује да је цртање активност за коју је неопхо
дно посматрање и учење.
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О напредовању у ликовном изражавању, које је у функцији календа
рског узраста, сведоче и различити облици људске фигуре код млађе и
старије деце. Богаћење цртежа људске фигуре све већим бројем детаља
како се деца развијају примећено је у ликовним радовима деце с ЛИО
(Ђорђевић, 2005, 2006), и деце типичне популације (Кокс, 2000, Шкорц,
2012).
Следећа наша претпоставка односи се на чињеницу да је већи квал
итет цртежа старије деце условљен сазревањем мозга у целини. Складн
ији развој визуелног памћења, које је од изузетне важности за цртање,
деца с ЛИО показују у периоду око 12-13 година (Јапунџа-Милисављ
евић, 2007). Такође, истраживања показују да квалитет развијености
пажње код деце с ЛИО расте у односу на ниво едукације и календа
рски узраст (Јапунџа-Милисављевић, 2005, Japundza-Milisavljević et al.,
2011), што је у складу и са наводима Маћешић-Петровић (2006), да се
пун развој пажње запажа тек у адолесценцији. Резултати испитивања
визуоконструктивних и просторних способности код деце с ЛИО указују
да се на вишим нивоима календарског узраста (10-13,5 година) јавља зн
ачајно побољшање у постигнућима на задацима конструкција који захт
евају ангажовање спацијале компоненте перцепције на концептуалном
нивоу као основе моторног извршавања (Маћешић-Петровић, Каљача,
2001, Маћешић-Петровић, 2003), што такође доприноси квалитетнијем
цртежу старије деце.
Способност перцепције и представљања облика у великој мери ут
иче на квалитет дечјег цртежа. У нашем истраживању уочена је стат
истички значајна разлика у нацртаним облицима између деце млађег и
деце старијег узраста. Беламарић (1987) говори о коришћењу облика у
ликовном изражавању деце током развоја, и наводи да у најранијим рад
овима деце се не јављају облици. Постепено дете почиње да приказује
кретање, живе и неживе облике. Да приказивање облика на цртежима
напредује са узрастом показују и 4 стадијума у цртању геометријских
облика, пре свега коцке и ваљка (Toomela, 1999). Деца од две године
углавном шкрабају, при чему су нацртани облици међусобно повезани,
а постојеће празнине испуњене различитим овалним, кружним и др
угим елементима. Око треће године појављују се појединачно нацртани
задати елементи, док се на узрасту од четири године цртежи коцке и
ваљка међусобно јасно разликују. Интегрисан цртеж који има каракт
еристике тродимензионалности уочавамо код деце после седме године.
Добијени резултати су у складу са подацима истраживања која ук
азују да дете лакше прецртава облике који су блиски његовом искуству
(Toomela, 2002). Наши резултати потврђују чињеницу да је у наставном
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процесу код ученика с ЛИО важно инсистирати на јачању осетљивости
за облик (Јапунџа-Милисављевић, 2009), инсистирати на чулном иск
уству, обогаћивати представе о предметима и појавама које је код уч
еника створило животно искуство (Јапунџа, 2002). Кроз разговор са уч
еницима едукатор треба да упути ученике да покушају да наведу какви
све облици постоје у њиховом окружењу и какве су њихове особине.
Код ученика треба подстицати склоност ка проналажењу дивергентних
решења у коришћењу различитих облика у ликовном изражавању, као и
маштовитост која се огледа у богатству детаља на облицима који се црт
ају. Уметничке репродукције познатих сликара би требало искористити
да се покажу необични облици различитих предмета и бића. Том прил
иком ученици морају да имају слободу да сами именују те облике како
их виде и доживљавају. Мотивисати ученике да креирају и комбинују
облике из своје маште, да облике из визуелне реалности постављају у
нове односе и слично. Анализа поетских и прозних текстова, прилагођ
ених дечјем узрасту, такође може да мотивише децу у правцу тражења,
откривања и представљања многих квалитета облика (Јовановић, 2001).
ЗАКЉУЧАК
Разлика у квалитету цртежа код деце млађег и старијег узраста, као
и све наведене чињенице које истичу важност богаћења искуства детета
и зрелост одређених способности за ликовно изражавање деце с ЛИО,
иницира потребу детаљнијег дефинисања процеса едукације и рехабил
итације. Неопходно је подстицати пажњу и природну радозналост дет
ета на занимљиве облике у визуелној стварности, инсистирати да дете
обрати пажњу на одређене аспекте неког предмета – боју, облик, звук
(Јапунџа-Милисављевић, 2008), како у почетним разредима, тако и у
старијој школској доби.
На часовима ликовне културе, као и деци типичне популације, деци
с ЛИО треба омогућити да стваралачки приступају ликовном проблему
и да развијају више продуктивне него репродуктивне способности (Фил
иповић, 2011б). Кроз примере из визуелног окружења код деце и мл
ађег и старијег узраста, треба стимулисати осетљивост за боје, њихове
нијансе и интензитет, способност уочавања боја као својства предмета
и њиховог именовања, смисао и способност изражавања бојом и површ
ином. Веома је важно да едукатор негује слободу, самосталност и ориг
иналност у ликовним решењима ученика, поштујући њихов афинитет
за одређене боје. Код ученика је неопходно развијати способност сређ
ивања облика који се представљају у простору и постизања различитих
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просторних решења. Такође треба да се утиче и на способност да се лин
ијама и облицима изрази пропорција, величина и текстура. Наравно, од
изузетне важности је прецизно одређивање индивидуалног склопа поте
нцијала и ограничења одређеног детета као основе за усмеравање њег
овог образовања и планирања третмана.
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Artistic expression in children with mild intellectual
disability in terms of calendar age
Sanja Gagić, Mirjana Japundža-Milisavljević,
Aleksandra Đurić-Zdravković
University of Belgrade,
Faculty of Special Education and Rehabilitation

Summary
Drawings made by children with mild intellectual disability (MID), as
well as drawings made by children from the typical population, grow more
detailed and complete with age, which may be the result of experience that
comes with time, but might as well be the consequence of schooling.
The aim of this research is to determine the difference in quality of
drawings made by children with MID with reference to their calendar
age. The sample of students involves 69 subjects, both sexes, calendar
age between 8 and 16, attending school grades I through VIII. The study
used drawing on the topic “Peculiar flower”, constructed specifically for
the purpose of this research. A professor of methods of art teaching and a
defectologist graded on the scale from 1 to 5 the following aspects of the
drawings: the use of color, proportion, shapes and spatial distribution.
Statistically significant difference has been observed in the quality of
drawings made by subjects from different age groups. It was also determined
that the quality of shapes depicted in the drawings made by older subjects
was higher than those in the drawings made by younger children.
The results obtained indicate the need for stimulating sensitivity to
color in the course of art lessons for children of younger and older age, as
well as developing the ability to manage shapes that are presented in space,
and influencing the ability of exploring proportions, sizes and textures
through various lines, shapes and colors.
KEY WORDS: drawing, mild intellectual disability, age
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Стигматизација особа са депресијом
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Циљ: Утврдити степен и природу стигматизације особа са депресивним
поремећајем.
Метод: Узорком смо обухватили 575 испитаника, оба пола, узраста из
над 16 година, различитог нивоа образовања и запослења. У истраживању је
коришћена скала процене (Црисп ет ал., 2000, 2005) којом смо испитивали
мишљење узорка опште популације о особама са депресивним поремећајем .
Од испитаника је тражено да одговоре колико се свака од осам изјава односи
на особе са депресивним поремећајем.
Резултати: Збирни скор указује на то да негативна мишљења према
особама са депресијом има 32.3% испитаника. Највећи проценат негатив
них ставова имају особе узраста 20-24 година (38.2%), женског пола (55.1%),
са ССС (57.5%), радничког занимања (45.7%), са добрим приходима (61.6%),
које су се изјасниле да имају минимално и нешто знања о менталним боле
стима (71.5%). Скоро две трећине (61.5%) испитаника сматра да се особе са
депресијом могу побољшати са третманом, а 49.4% да се могу у потпуности
опоравити. Трећина (34.4%) испитаника сматра да су особе са депресијом
опасне по друге, 50.3% да су непредвидиве, 56.9% да је са њима тешко раз
говарати, 33% да се могу окривљавати за стање у коме се налазе, 57.7% да
се осећају другачије од осталих људи, 42.6% да могу учинити нешто што би
побољшало њихово стање.
Закључак: Анти-стигма кампање би могле да се усмере на едукацију јав
ности о депресивном поремећају, побољшање комуникације са особама са де
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пресивним поремећајем, са посебним усмеравањем програма на женске особе
млађег узраста.
Кључне речи: менталне болести, депресивни поремећај, стигматиза
ција, анти-стигма кампање

Увод
Према Светској Здравственој Организацији до 2020. године депре
сија ће постати други водећи узрок ометености у свету и водећи узрок у
развијеним земљама (Murray & Lopez, 1997). Хагнел и сарадници (Hag
nell et al., 1982) сматрају да ће током живота свака друга жена и сваки
четврти мушкарац доживети депресивну епизоду интензитета који зах
тева медицинску бригу. Депресивни поремећаји могу да се јаве у свим
животним добима, а последице укључују психолошку патњу и значајну
социјалну онеспособљеност индивидуе и породице, повишен мортали
тет и секундарни морбидитет. Депресивни поремећаји изазивају поре
мећаје биолошких функција и особа може развити инсомнију, немир,
импотенцију, анорексију итд. Депресија води и до оштећења у социјал
ном функционисању (нпр. у области запослења, рекреат ивних активно
сти, интерперсоналних односа, сексуалности) и у активностима свако
дневног живота (нпр. храњење, кување, облачење, купање). Депресија и
хроничне болести се често јављају удружено, депресија може појачати
соматске симптоме медицинске болести или смањити мотивацију паци
јента да приступи третману. Депресивни поремећаји доприносе пови
шеној учесталости несрећа које се дешавају у кући, на послу и на дру
му. Неке депресивне особе развијају зависност од алкохола у покушају
да побољшају расположење, контролишу анксиозност или да се боре
са депресивним мислима. Депресија је повезана са повишеном стопом
морталитета, примарно због суицида, али и повећане смртности услед
несрећа и самозанемаривања. Неке депресивне особе траже помоћ ле
кара опште праксе и наглашавају соматске симптоме уместо промење
ног расположења, што доводи до погрешно постављене дијагнозе. Једна
од заблуда, да антидепресиви изазивају зависност, доприноси слабом
придржавању третмана, што је главни узрок иницијалне неефикасности
третмана или рецидива. Неке особе са депресијом не траже медицинску
помоћ зато што не знају да препознају да су болесне или због стигмати
зације менталне болести.
Стигма се односи на негативне ставове и веровања о људима који се
сматрају различитим. Дискриминација се односи на акције које се пред
узимају да би се други искључили јер се сматрају различитим. Стигма
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менталне болести је додатно оптерећење у области јавног здравља. Она
доводи до губитка статуса и дискриминације који су изазвани негатив
ним стереотипима о особама са менталном болешћу (Линк & Пхелан,
2001). Стигма спречава опоравак од болести снижавањем социјалног
статуса, рестрикцијом социјалне мреже подршке, снижавањем самопоу
здања, што све заједно доприноси лошем исходу укључујући незапосле
ност, изолацију, закаснело тражење третмана, продужетак тока болести
и избегавање хоспитализације (Link et al., 1991). Једна од најболнијих
и најдеструктивнијих ефеката стигме је да се особе са менталном бо
лешћу не осећају као пуноправни чланови друштва. Поред објективног
нивоа дискриминације којем је особа са менталном болешћу изложена,
субјективна перцепција обезвређености и маргинализације директно
утиче на самопоуз дање и ниво стресогености животних догађаја.
Последњих година у области менталног здравља се идентификовала
снажна потреба за смањењем стигматизујућих ставова и дискримина
ције особа са менталном болешћу. Истраживања о стигматизујућим ста
вовима у општој популацији према особама са менталном болешћу су
показала да није оправдано применити стигму на широк и неспецифи
чан концепт “менталне болести”. Стигма се мора разматрати у односу
на специфичне болести јер се фактори повезани са стигмом разликују у
односу на специфичне поремећаје
Циљ овог рада је утврђивање степена и видова стигматизације особа
са депресивним поремећајима у узорку опште популације у Србији.

Метод
Узорак
Узорком смо обухватили 575 испитаника, оба пола, узраста изнад
16 година, различитог нивоа образовања и запослења. Структура испи
таника према полу, узрасту, образовању и запослењу је дата у Табели 1.
Испитаници су се изјаснили како процењују сопствено знање о де
пресивном поремећају: 23.1 % испитаника се изјаснило да има мини
мално знања о депресивном поремећају, а нешто знања има 48.4 % ис
питаника, има знања 26.9% испитаника и јако пуно знања има 1.6% ис
питаника.
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Табела 1. Структура узорка по полу, узрасту,
образовању и запослењу
Пол
Ж

М

Узраст

Запослење

Образовање

16- 2545↑ НСС ССС ВСС
24 44

Студент

Радн.

Служ. Проф.

Но.

332 242 271 143 161

63

337

175

142

238

104

71

%

57.7 42.2 47.1 24.9 28

11

58.6 30.5

24.7

41.4

18.1

12.8

НСС-нижа стручна спрема, ССС-средња стручна спрема, ВСС-виша и висока стручна спрема
укључујући магистеријум и докторат

Инструменти и процедура
У истраживању је коришћен интервју (Crisp et al., 2000, 2005) којим
смо испитивали мишљења о особама са депресивним поремећајем, а
који смо задавали у форми скале процене. Скала садржи осам тврдњи.
Од испитаника је тражено да одговоре колико се свака од осам изјава
односи на особе са депресивним поремећајем. Изјаве се односиле на
теме које су издвојили Хејворд и Брајт (Hayward & Bright, 1997) који
су написали преглед литературе о стигматизацији особа са менталним
болестима. Они су закључили да постоје одређене теме које указују на
то како се перципирају особе са менталним болестима: као опасне, не
предвидљиве, да је тешко разговарати са њима, да се могу окривити за
болест, да се могу сабрати, да се осећају другачије од већине људи, да
болест има лош исход и да слабо реагују на третман. За сваку изјаву ис
питаници су бирали одговор на биполарној скали, на пример:
Опасан по друге -2- 1 0 1 2 Није опасан по друге.
Да би се видело какви су ставови испитаника према свакој поједи
начној тврдњи, одговори добијени на биполарној скали су на следећи
начин пребачени у скорове: скорови -2 и -1 су се кодирали као нега
тивни, скорови 1 и 2 као позитивни, а одговори оних који нису били
сигурни или нису могли да одговоре на питање су кодирани са 0 као
неутрални. Утицај демографских карактеристика је утврђен поређењем
процената одговора са и без релевантне варијабле чији су одговори до
принели укупном негативном скору.
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Резултати
Негативан став према особама са депресијом има 32.3% испитани
ка, 53% неутралан и 14.1% има позитиван став. Највећи проценат не
гативних ставова према особама са депресијом имају особе које су се
изјасниле да поседују нешто знања и минимално знања (укупно 71.5%)
у односу на особе које су се изјасниле да имају знања и имају много зна
ња, (укупно 28.5%).
С обзиром на демографске карактеристике, највећи проценат не
гативних ставова према особама са депресијом имају особе узраста 2024 године (38.2%), женског пола (55.1%), особе са завршеном средњом
школом (57.5%), радничког занимања (45.7 %), са добрим-пристојним
приходима (61.6 %). У Табели 2 је дата структура одговора испитаника
према конструктима о депресији, односно степен њиховог слагања са
датим конструктом.
Табела 2. Структура одговора испитаника,
према конструктима о депресији
Конструкт
1

2

3

4

5

Деп 1

Деп 2

Деп 3

Деп 4

Деп 5

Деп 6

Деп7

Деп 8

Н

97

126

133

68

169

54

101

139

%

16.8

21.8

23.0

11,8

29.2

9.3

17,5

24.0

Н

102

163

196

122

186

79

145

147

%

17.7

28.2

33,9

21.1

32.2

13.7

25,1

25.4

Н

116

166

146

179

124

110

186

151

%

20.1

38.7

25,3

31.0

21.5

19.0

32.2

26.1

Н

138

71

67

119

71

155

106

92

%

23.9

12.3

11.6

20.6

12.3

26,8

18.3

15.9

Н

123

49

33

88

26

177

38

46

%

21.3

8.5

5.7

15.2

4,5

30.6

6.6

8,0

1-2 негативан скор, 3- неутрални 4-5 позитиван скор

(Деп 1) Опасне по друге особе / Нису опасне по друге особе
Нешто мање од половине испитаника (45.2%) сматра да особе са де
пресијом нису опасне по друге, 20.1% нема јасан став, а 34.4% испита
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ника сматра да су особе са депресијом опасне по друге. Имајући у виду
да се, иначе, особе са депресијом сматрају првенствено угрожавајућим
по себе (од занемаривања бриге о себи до суицида), оваква дистрибуција
ставова се не може сматрати очекиваном.
(Деп 2) Непредвидиве / Предвидиве
Половина испитаника (50.3%) сматра да су особе са депресијом не
предвидиве, 28.7% има неутралан став, а 20.8% сматра да су предвиди
ве. Појам предвидивости обухвата различите, добрим делом субјективне
садржаје, па су и средња вредност (АС=2,57), нижи ниво дисперзије у
односу на већину конструката (СД=1,19) и дистрибуција ставова разу
мљиви.
(Деп 3) Тешко је разговарати са њима / Лако је разговарати са њима
Више од половине (56.9%) испитаника сматра да је са особама са де
пресијом тешко разговарати, четвртина (25,3%) нема јасан став, а 17.3%
испитаника сматра да је са њима лако разговарати. Доминирајући став
испитаника да је тешко комуницирати са људима са депресијом се види
и на основу најмање дисперзије резултата у односу на остале конструкте
(СД=1,13).
(Деп 4) Могу само себе да окривљују за стање у којем се налазе/ Не могу се
окривљавати за стање у којем се налазе
Трећина (33%) испитаника сматра да особе са депресијом могу да
криве себе због стања у коме се налазе, 31.1% нема јасан став, а 36%
сматра да људи са депресијом не треба да сносе кривицу за своје стање
одн. да болест није последица личног избора, начина живота и сл.
(Деп 5) Неће се побољшати са третманом / Побољшаће се са третманом
Став да се стање особа са депресијом може побољшати са третманом
подржава нешто мање од две трећине испитаника (61.4%), 21.5% нема
јасан став, а 16.8% испитаника сматра да третман неће бити од помоћи.
(Деп 6) Осећају се другачије од нас / Осећају се исто као и ми
Став да се особе са депресијом осећају као други људи подржава
23% испитаника, 19% је неутрално, а 57.7% испитаника сматра да се
они осећају другачије него остали људи. Поставља се питање разуме
вања садржаја конструкта – да ли је доминантан став израз емпатије
према осећањима туге, беспомоћности, безнађа и сл., која прате стање
депресије, или дистанце (неприхватања) према њима.
(Деп 7) Могу да се саберу уколико то желе / Не могу учинити ништа
што би побољшало њихово стање

291

Стигматизација особа са депресијом

Нешто мање од половине (42.6%) сматра да особе са депресијом мо
гу да утичу на побољшање свог стања, трећина (32.2%) нема јасан став, а
25% испитаника подржава став да особе са депресијом не могу да учине
ништа што би побољшало њихово стање.
(Деп 8) Никада се не могу у потпуности опоравити / Могу се у потпуно
сти опоравити
Скоро половина (49.4%) испитаника сматра да је потпуни опоравак
могућ, 26.1% испитаника нема јасан став, а четвртина (24.0%) испита
ника подржава став да се особе са депресијом не могу у потпуности опо
равити.
Анализа добијених интеркорелација конструката скале указује на
то да су корелације умерене и да су многе значајне на нивоу 001 и 005
што показује да су конструкти скале међусобно повезани, али незави
сни. У Табели 3 биће приказане највише корелације добијене између
конструката.
Табела 3. Интеркорелације конструката скале
Корелације Деп
ДЕП2

ДЕП3

ДЕП8

ДЕП1

ДЕП5

ДЕП7

р

,397**

-,318**

п

,000

,000

р

,330**

п

,000

ДЕП2

р

,386**

п

,000

Особе са депресијом које се перципирају као опасне (Деп 1) се та
кође перципирају као непредвидиве (Деп 2). Став о опасности особа са
депресијом по друге људе зависи и од перцепције њихових поступака
и осећања. Независно од већ размотрене повезаности конструката опа
сности и непредвидивости, најзначајнији индикатор става о предвиди
вости особа са депресијом (Деп 2) је перцепција могућности оствари
вања комуникације са њима (Деп 3). Испитаници који сматрају да се
особе са депресивним поремећајем не могу побољшати са третманом
(Деп 5) сматрају да се оне не могу у потпуности опоравити (Деп 8). Они
који сматрају да особе са депресијом могу могу да се саберу и утичу на
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своје стање (Деп 7) такође сматрају да ове особе могу да се у потпуности
опораве (Деп 8).
Применом једносмерне анализе варијансе добијена је разли
ка у одговорима између испитаника различитог занимања (Welche F
(3,219.79=3.769, p=0.011) на тврдњи „Тешко је разговарати - Лако је раз
говарати са особама са депресијом“. Накнадним поређењем је утврђено
да постоји разлика између службеника и радника (p=0.013). Службени
ци у значајно већем проценту сматрају да је лакше разговарати са осо
бама са депресијом.
Утврђена је разлика и између испитаника са различитим приходи
ма (F(2,72.554)=5.365, p=0.007) у одговорима на питење да ли особе са
депресијом могу да се у потпуности опораве. Особе са изузетно добрим
приходима статистички значајно чешће (p=0.010) подржавају тврдњу да
се особе са депресијом не могу у потпуности опоравити.
У односу на ниво знања о менталним болестима који испитани
ци поседују, уочена је разлика у вези одговора на питања да ли осо
бе са депресијом могу да се окривљују за стање у коме се налазе
(F(3,43.28)=6.796, p=0.001) и да ли ће се стање побољшати са трет
маном (F(3,48.18)=9.907, p=0.000). Накнадном анализом уочено је да
се особе које имају пуно знања разликују од особа које имају мини
мално знања (p=0.007), имају нешто знања (p=0.020) или имају знања
(p=0.036). Испитаници који имају највише знања у највећем проценту
сматрају да се особе са депресијом не могу окривљавати за стање у ко
ме се налазе. Такође, особе које имају пуно знања сматрају да се стање
особе са депресијом може побољшати са третманом, у односу на особе
са минималним знањем (p=0.000), са нешто знања (p=0.001) и у одно
су на особе које имају знање (p=0.002).
Т-тест је показао да мушкарци значајно више него жене сматрају да
се особе са депресијом осећају исто као други људи (t=2.910, p=0.004;
АСм=2.63, АСж=2.30).
Дискусија
Особе са менталним болестима се сурећу са негативним ставови
ма јавности, иако испитаници у Немачкој и Америци испољавају сла
бију социјалну дистанцу према особама са депресивним поремећајем
него према особама са схизофренијом и алкохолизмом (Angermayer
& Matschinger, 1997). Негативан став према особама са депресијом
има 32.3% испитаника у нашем истраживању, што је мање у поређе
њу са изражено негативним мишљењем о особама са болестима зави
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сности и схизофренијом (Милачић - Видојевић, Чолић, Драгојевић, у
штампи). Иако су ставови према депресивним пацијентима бољи него
према особама са схизофренијом, они постоје и утичу на испољавање,
препознавање и третман депресије (Angermeyer and Matschinger 1997;
Jorm et al., 1999; Link et al., 1999; Crisp et al., 2000). Утврђено је да је
стигма распрострањена међу депресивним пацијентима и да је већа у
односу на медицинске болести, али је мања него за ХИВ (Roeloffs et
al., 2003). У Великој Британији око 10% испитаника сматра да су особе
са депресијом луде или нестабилне и то се није променило током кам
пање Defeat Depresssion Campaign (Paykelet et al., 1998). Истраживања
показују да иако је већина испитаника повезивала депресију са психо
социјалним узроцима, испитаници су генерално имали негативне ста
вове према психијатријским пацијентима (Priest et al., 1996; Jorm et
al., 1997; Angermayer et al., 1999). И само означавање (дијагностикова
ње) може да активира негативне ставове према особама са менталним
болестима. Резултати указују на то да ознака менталне болести утиче
на ставове и да негативне реакције према особама са менталним боле
стима не настају само као последица понашања особа са менталним
болестима.
Резултати нашег истраживања показују да 34.4% испитаника сма
тра да су особе са депресијом опасне по друге. У студији са великим
репрезентативним узорком у Великој Британији 22.9% испитаника је
сматрало да су особе са депресијом опасне по друге (Crisp et al., 2000).
Ангермајер и Мечингер (Angermayer & Matschinger, 2003) су утврдили
да 14.2% особа у Немачкој сматра да су депресивне особе опасне по
друге, а 22% од наведеног броја сматра да су ови пацијенти агресивни. У
САД 33% особа повезује депресивни поремећај са насиљем (Link et al.,
1999). Ставови јавности указују на то да постоје стања која се опажају
као опасна, као што су болести зависности и схизофренија, и она која се
опажају као мање опасна, као што су депресија, анксиозни поремећај,
поремећај исхране и деменција.
У нашем истраживању конструкт опасности значајно корелира са
конструктом непредвидивости те се може рећи да став да су особе са
депресијом опасне по друге људе првенствено зависи од перцепције
њихових поступака и осећања. Најзначајнији индикатор става о пред
видивости особа са депресијом је перцепција могућности остваривања
комуникације са њима. У нашем истраживању 56.9% испитаника сма
тра да је тешко разговарати са особама са депресијом. Крисп (Crisp,
2000) указује на широко распрострањено гледиште да је са особама
са било којим поремећајем тешко разговарати (али лакше са особа
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ма са паничним поремећајем и поремећајем исхране), да се осећају
другачије од осталих људи (мање за особе са алкохолизмом) и да се
ове особе сматрају непредвидивим (мање непредвидивим се сматрају
особе са поремећајем исхране). Наведена мишљења указују да постоји
јасна социјална дистанца и ограђивање од искуства које имају особе
са менталним болестима. Тешкоће комуникације могу представљати
проблем здравственим радницима као и члановима опште популаци
је. Добра комуникација са пацијентима захтева да психијатри развију
вештине активног слушања и опажање специфичних потреба сваког
пацијента. Део сваке анти-стигма кампање би било побољшање кому
никације са пацијентима као и запошљавње адекватног особља у свим
сегментима здравствених и социјалних услуга за особе са менталним
болестима (Crisp, 1999).
Трећина испитаника (33.3%) сматра да се особе са депресијом сма
трају одговорним и да се могу окривљавати за стање у коме се налазе.
Истраживања показују да се особе са болестима зависности и особе са
поремећајем исхране сматрају одговорнијим за стање у коме се налазе
у односу на особе са схизофренијом или деменцијом (Crisp, 2005; Ми
лачић - Видојевић, Чолић, Драгојевић, у штампи). У две студије спрове
дене у Енглеској, 60% (Crisp et al., 2000) односно 54% (Crisp et al., 2005)
испитаника је сматрало да су особе зависне од алкохола саме криве за
проблем који имају, у поређењу с 34% односно 33% за особе с пореме
ћаје исхране и само 4% односно 13% за особе с депресијом, паничним
нападима, схизофренијом и деменцијом. Само се зависници од психо
активних супстанци сматрају у већој мери одговорним за стање у коме
се налазе (68% односно 60%). Истраживање Хејворда и Брајта (Hayward
& Bright, 1997) такође указује на распрострањеност става да су особе са
озбиљним менталним поремећајима одговорне за своју животну ситуа
цију и да су у стању да се саберу уколико то желе.
Да се стање особа са депресијом може побољшати са третманом
сматра 61.4% испитаника, а 49.4% да се могу у потпуности опоравити.
У истраживању Хејворда и Брајта (Hayward & Bright, 1997) нађено је
да испитаници верују да се стање особа са озбиљним менталним поре
мећајима не може побољшати са примењеним третманом. Одговори на
питања о третману и оправку са третманом указују да стигматизујућа
мишљења нису базирана на недостатку знања о менталним болестима
(Byrne, 1997).
Највише негативних ставова према особама са депресијом испољава
ју испитаници узрасне групе од 20-24 година, женског пола и са заврше
ном средњом школом. Истраживања указују на то да је највећа инциденца
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депресивног поремећаја управо у овој узрасној групи и код особа женског
пола. Док пре пубертета нема изразитих полних разлика, после 11 год.
девојчице показују два до пет пута веће присуство униполарног депресив
ног поремећаја (Kashani et al., 1987). Наведене полне разлике су одређене
пре свега процесима социјализације и животним тешкоћама везаним за
полне улоге. Могуће је да негативни ставови у овој групи рефлектују те
шкоћу препознавања симптома депресије. Субклиничке форме депресије
показују да постоји повећан ризик од каснијег пуног процвата депресив
ног поремећаја (Ferguson et al., 2005). Постоје важни разлози за обраћање
пажње на субклиничке облике депресије, уочавања особа са овим симпто
мима због превенције, стратегија интервенције са мањим ризиком и про
менама животног стила (Klein et al., 2009).
Закључак
Негативне ставове према особама са депресијом имају испитаници
који су се изјаснили да имају најмање знања о менталним болестима.
Анти-стигма кампање би могле да се усмере на едукацију јавности о де
пресивном поремећају, побољшање комуникације и контакта са особа
ма са депресивним поремећајем, са посебним усмеравањем програма
на групу девојака млађег узрасног доба.
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STIGMATIZATION OF PERSONS WITH DEPRESSION
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Summmary
Aim: to explore the valence and the structure of stigmatization towrds
persons with depressive disorder
Method: The sample encompassed 575 participants, of both sexes, over
16 years old, of various levels of education and of different types of employment. The scale assessment for exploring attitudes towards the persons
with mental illnesses (Crisp et al., 2000, 2005) was applied. Participants
were asked to answer to which degree each of eight statements of the scale
refers to persons with depression.
Results: The summative score for eight statements points that 32.3%
of participants have negative attitudes towards persons with depression.
The highest percent of negative attitudes have participants between 20 and
24 years (38.2%), female participants (55.1%), participants with secondary school education (57.5), of worker’s employment (45.7%), with good
sallary (57.5) and participants who announced to have minimal or small
knowledge about mental illnesses (71.5). Almost two third of participants
(61.5%) think that treatment can improve the condition od persons with
depression and almost half of the sample (49.4% ) that the condition can
be fully recovered. One third to one half of participants hold opinion that
persons with depression are dangerous (34.4%), unpredictible (50.3), not
easy to communicate with (56.9%), to be blamed for own condition (33%),
feeling different compared to other peorple (57.7%) and able to pull themselves together (42.6%).
Conclusion: The aim of anti-stigma campaigns could be educating the
public about depressive disorder and improving the communication with
these persons, with special programmes directed toward younger persons.
Key words: mental illnesses, depressive disorder, stigmatization,
anti-stigma campaigns
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Стигматизација особа са поремећајима
исхране
Ивона Милачић Видојевић, Марија Чолић*
Нада Драгојевић**
Универзитет у Београду,
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Циљ: Утврдити степен и природу стигматизације особа са поремећајем
исхране у узорку опште популације.
Метод: Узорком смо обухватили 575 испитаника, оба пола, узраста из
над 16 година, различитих нивоа образовања и запослења. За испитивање
ставова је коришћена скала процене (Crispetal.,2000, 2005) коју смо задавали
у форми структурисаног интервјуа. Од испитаника је тражено да одгово
ре колико се свака од осам изјава односи на особе са поремећајима исхране.
Изјаве се односе на мишљења о томе да ли су особе са поремећајима исхране
опасне по друге, да ли су непредвидиве, колико је тешко успоставити разго
вор са њима, да ли осећају се другачије од већине људи, да ли треба да само
себе окривљују за стање у коме се налазе, да ли могу да се саберу уколико то
желе, да ли њихово стање може да се поправи са третманом и да ли могу да
се у потпуности опораве.
Резултати: Негативан став према особама са поремећајима исхране
има 12.9% испитаника. Највећи проценат негативних ставова имају осо
бе узраста 45-64 године (15.4%), док особе из најмлађе узрасне групе (16-19
година) имају најмање изражене негативне ставове (10.3%). Такође, најве
ћи проценат негативних ставова имају особе са завршеном средњом шко
лом (63%), радничког занимања (51.4 %), са добрим-пристојним приходима
(64.4%). Нешто више од половине испитаника (53.3%) сматра да су особе
са поремећајима исхране криве за стање у коме се налазе, 60.2% испитаника
сматра да ове особе могу да утичу на побољшање свог стања. Оптимизам у
*
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погледу помоћи од третмана дели 70.9% испитаника, а 63.7% сматра да се
ове особе могу у потпуности опоравити.
Закључак: Анти-стигма кампање би могле да се усмере на едукацију јав
ности о озбиљности поремећаја исхране, са посебним усмеравањем програма
на женске особе млађег узраста.
Кључне речи: менталне болести, поремећаји исхране, стигматиза
ција, анти-стигма кампање

УВОД
Ставови опште популације према особама с менталним болестима
се често заснивају на страху, неразумевању и стереотипима, што ове
особе чини изложеним стигми и дискриминацији. Стигматизујући ста
вови негативно утичу на квалитет живота особа са менталним болести
ма, постају баријера у тражењу професионалне помоћи, задржавању на
третману (Corrigan & Rusch, 2002) и повећавају терет који носи болест,
код појединца и у читавој заједници (Jorm et al., 2000). Истраживање
природе и степена стигматизујућих ставова који се везују са различи
те менталне болести и варијабли које утичу на њихово испољавање су
важни због изградње ефикасних стратегија борбе против стигме (Sar
torius&Shultze, 2005). Истраживања ставова јавности према особама са
поремећајима исхране (ПИ) нису тако честа (Crow&Peterson, 2003) у
поређењу са истраживањима јавности у погледу других менталних по
ремећаја нпр. схизофреније или депресије. Један разлог може бити тај
да се ПИ не повезују са стереотипима о опасности и непредвидивости,
стереотипима који се везују за психотичне поремећаје (Link et al., 1997).
Поремећаји исхране су озбиљне, биолошки узроковане менталне
болести. У општој популацији се под поремећајима исхране најчешће
подразумевају анорексија нервоза, булимиа нервоза и гојазност. Ано
рексија нервоза (АН) је поремећај исхране који карактерише екстреман
губитак тежине, аменореја, страх од добитка на тежини и искривљена
слика о телу. Поремећај карактерише изгладњивање себе и тешкоћа да
се одржи минимум телесне тежине који се сматра здравим за особу од
ређеног узраста и висине. Иако АН има највећу стопу морталитета од
свих психијатријских поремећаја (Agras et al., 2004) истраживања ука
зују на то да се већина особа са овим поремећајем не подвргава трет
ману (Striegel-Moore, Leslie, Petrill, Garvinf&Rosenheck, 2000). Булимија
нервоза се често смењује са анорексијом. У оквиру булимије долази до
уношења велике количине хране, коју следи изазивање повраћања, узи
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мање лаксативних средстава или интензивна физичка активност. После
преједања настаје напетост, депресија, осећање кривице који се разре
шавају тек онда када је пацијент сигуран да се ослободио унете хране.
Узрок поремећаја се тачно не зна. Гени могу бити један део одговора,
постоје докази да ако жена има сестру или мајку са булимијом има по
већан ризик за развој овог поремећаја. Породични фактори могу имати
улогу - претеран нагласак на постигнућу или велика критичност родите
ља. Психолошки фактори такође играју улогу, укључујући ниско само
поштовање, немогућност контроле импулсивног понашања и тешкоће
изражавања агресивних осећања. Забринутост за физички изглед и вит
ку линију код жена се сматра водећим узроком распрострањености по
ремећаја исхране. Ове вредности су карактеристичне за западну култу
ру које прихватају и друге заједнице како се социо-економски развијају.
Ризични ставови и понашање се брзо преносе преко медија, моде, ре
кламе и новинских чланака. Сматра се да је око 95% случајева пореме
ћаја исхране преципитирано држањем дијете (Богдановић и сар., 1988).
Поред анорексије и булимије, гојазност је још један поремећај исхране.
Односи се на вишак масти у телу. Особа се сматра гојазном ако има 20%
изнад нормалне тежине. “Морбидна” гојазност се односи на особе које
имају 50%-100% већу тежину од нормалне, или када прекомерна тежи
на утиче на здравље и функционисање.
Говерс и Шор (Gowers & Shore, 1999) сматрају да су стигматизују
ћа мишљења о особама са ПИ у извесној мери базирана на парцијал
ним истинама о овом поремећају, нпр. опасности, понекад лошим ре
аговањем на примењен третман, улогу пацијента у одржавању болести
и тешкоћама у комуникацији. Стигма која их окружује описује поре
мећај као тривијалан проблем које имају девојчице које држе дијету,
желе контролу или се поремећај види као адолесцентна побуна (Roe
hrig& McLean, 2010). Такође је често мишљење да су ПИ и злоуп
 отреба
супстанци поремећаји који су самоизазвани (Jorm et al., 2000). Докази
о постојању стигме према особама са ПИ се могу видети и кроз отпор
да се ове особе прихвате за пријатеље, сараднике на послу, партнере
(Link&Phelan, 2001) или кроз мишљење да ове особе не могу дати ваљан
допринос друштву (Jorm et al., 1999). Мишљење да се особе са поре
мећајем исхране могу опоравити са третманом је конзистентно са тен
денцијом тривијализације овог стања. За разлику од опште популације,
стручњаци у области менталног здравља разумеју сву озбиљност коју
захтева третман поремећаја исхране и сматрају да поремећај има слабу
до умерено позитивну прогнозу (Burket& Schramm, 1995). Водич Аме
ричке психијатријске организације процењује да код одраслих пације
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ната са АН 30-50% има хроничне проблеме (АПА, 2006; према Симић,
М., 2013), а морталитет је виши него код било које друге психијатријске
болести, и до 15.9% (Crisp et al., 1992; према Симић, М).
У експлоративном истраживању чији резултати следе испитали смо
степен и видове стигматизације особа са ПИ у узорку опште популације
у Србији.
МЕТОД
Узорак
Узорком смо обухватили 575 испитаника, оба пола, узраста изнад 16
година, различитих нивоа образовања и запослења, из различитих гра
дова у Србији.
Табела 1.Структура узорка по полу, узрасту, образовању и запослењу
Пол
Ж

M

Узраст

Образовање

Запослење

1625-44 45↑ НСС ССС ВСС Студент Радничко Служб Проф.
24

Бр. 332 242 271 143 161
% 57.7 42.2 47.1 24.9 28

63 337 175
11 58.6 30.5

142
24.7

238
41.4

104
18.1

71
12.8

Напомена: НСС-нижа стручна спрема, ССС-средња стручна спрема, ВСС-виша и висока стручна
спрема укључујући магистеријум и докторат

Скоро 29.6% (169) испитаника се изјаснило да познаје особу са ПИ,
а 70.4% (401) испитаника се изјаснило да никада није имало контакта са
особама са ПИ.
Инструменти и процедура
У истраживању је коришћена скала процене (Crisp et al., 2000, 2005)
коју смо задавали у форми структурисаног интервјуа. Скала садржи
осам тврдњи. Од испитаника је тражено да одговоре колико се свака од
осам изјава односи на особе са поремећајем исхране. Изјаве су се одно
силе на теме које су издвојили Хејворд и Брајт (Hayward & Bright, 1997)
који су написали преглед литературе о стигматизацији особа са ментал
ним болестима. Они су закључили да постоје одређене теме које указују
на то како се перципирају особе са менталним болестима: као опасне,
непредвидиве, да је тешко разговарати са њима, да се могу окривити за
болест, да се могу сабрати, да се осећају другачије од већине људи, да
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болест има лош исход и да слабо реагују на третман. За сваку изјаву ис
питаници су бирали одговор на биполарној скали. На пример: Опасан
по друге -2-1 0 1 2 Није опасан по друге. Да би се видело какви су ставо
ви испитаника према свакој појединачној тврдњи, одговори добијени на
биполарној скали су на следећи начин пребачени у скорове: скорови -2
и -1 су се кодирали као негативни, скорови 1 и 2 као позитивни, а одго
вори оних који нису били сигурни или нису могли да одговоре на питање
су кодирани са 0 као неутрални.
РЕЗУЛТАТИ
Негативан став према особама са поремећајем исхране има 12.9%
испитаника, неут ралан 58.9% а 28.1% испитаника има позитиван став.
Највећи проценат негативних ставова према особама са поремећајем
исхране имају особе које су се изјасниле да поседују нешто знања и ми
нимално знања (укупно 71.2%) у односу на особе које су се изјасниле да
имају знања и имају много знања, (укупно 28.8% ).
С обзиром на демографске карактеристике, највећи проценат не
гативних ставова према особама са поремећајем исхране имају особе
узраста 45-64 године (15.4%), док особе из најмлађе узрасне групе (1619 година) имају најмање изражене негативне ставове (10.3%). Такође,
највећи проценат негативних ставова имају испитаници са завршеном
средњом школом (63%), радничког занимања (51.4 %) и са добрим-при
стојним приходима (64.4%).
Табела 2.Структура одговора испитаника, према конструктима о
менталним болестима
Конструкт

ПИ 1

ПИ 2

ПИ 3

Број
%
Број
%
Број
%
Број
%
Број
%

45
7.8
36
6.3
56
9.8
99
17.2
338
58.9

56
9.8
70
12.2
145
25.3
123
21.4
178
31

62
10.8
88
15.3
146
25.4
117
20.4
156
27.2

1
2
3
4
5

ПИ 4
176
30.7
130
22.6
142
24.7
72
12.5
54
9.4

ПИ5
32
5.6
52
9.1
82
14.3
183
31.9
224
39

ПИ 6
105
18.3
125
21.8
140
24.4
105
18.3
98
17.1

ПИ7
185
32.2
161
28
148
25.8
56
9.8
22
3.8

ПИ 8
41
7.1
55
9.6
110
19.2
134
23.3
232
40.4
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(ПИ 1) Опасне по друге особе / Нису опасне по друге особе
Укупно 14.1% испитаника сматра да су особе са ПИ опасне по друге,
9.8% нема јасан став, а 76.1% испитаника сматра да особе са ПИ нису
опасне по друге.
(ПИ 2) Непредвидиве / Предвидиве
Укупно 22% испитаника сматра да су особе са ПИ непредвидиве,
25.3 % има неут ралан став, а 52.4% сматра да су предвидиве.
(ПИ 3) Тешко је разговарати са њима / Лако је разговарати са њима
Укупно 26.1% испитаника сматра да је са особама са ПИ тешко раз
говарати, четвртина (25.4%) нема јасан став, а 46.7% испитаника сматра
да је са њима лако разговарати.
(ПИ 4) Могу само себе да окривљују за стање у којем се налазе/ Не могу се
окривљавати за стање у којем се налазе
Укупно 53.3% испитаника сматра да особе са ПИ могу да криве себе
због стања у коме се налазе, 24.7% нема јасан став, а 21.9% сматра да
људи са ПИ не треба да сносе кривицу за своје стање.
(ПИ 5) Неће се побољшати са третманом / Побољшаће се са третманом
Став да се стање особа са ПИ не може побољшати са третманом по
држава 14.7%, 14.3% нема јасан став, а 70.9% испитаника сматра да ће
третман бити од помоћи.
(ПИ 6) Осећају се другачије од нас / Осећају се исто као и ми
Став да се особе са ПИ осећају другачије подржава 40.1% испита
ника, 24.4% је неутрално, а 35.4% испитаника сматра да се они осећају
исто као други људи.
(ПИ 7) Могу да се саберу уколико то желе / Не могу учинити ништа што
би побољшало њихово стање
Укупно 60.2% испитаника сматра да особе са ПИ могу да утичу на
побољшање свог стања, 25.8% нема јасан став, а 13.6% испитаника по
држава став да особе са ПИ не могу да учине ништа што би побољшало
њихово стање.
(ПИ 8) Никада се не могу у потпуности опоравити / Могу се у потпуно
сти опоравити
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Укупно 16.6% испитаника сматра да се особе са ПИ не могу у потпу
ности опоравити, 19.2% испитаника нема јасан став, 63.7% испитаника
подржава став да се особе са ПИ могу у потпуности опоравити.
Табела 3. Интеркорелације конструката скале

ПИ1
ПИ2

ПИ2

ПИ3

ПИ4

ПИ5

ПИ6

ПИ7

ПИ8

.357**

.344**

-.164**

.424**

-.117**

-.268**

.335**

.436**

-.081

.172**

-.014

-.181**

.151**

.029

.231**

.097*

-.243**

.267**

-.277**

.107*

.332**

-.197**

.071

-.434**

.570**

-.115**

.088*

ПИ3
ПИ4
ПИ5
ПИ6
ПИ7

-.535**

** корелација значајна на ниову 0.01
* корелација значајна на ниову 0.05

Испитаници који сматрају да су особе са ПИ одговорне за стање у
коме се налазе (ПИ4) такође сматрају да ове особе могу да учине нешто
за своје стање, да њихово стање може да се побољша са третманом и да
се могу у потпуности опоравити.
Применом Краскал Волисовог теста (KruskalWallistest) уочено је да
најмлађи испитаници сматрају да особе са поремећајем исхране не мо
гу да учине ништа што би побољшало њихово стање (H=12.146, df=3,
p=.007). Ман Витнијевим тестом је показано да жене више подржавају
изјаву да особе са поремећајем исхране не могу да се окривљују за стање
у ком се налазе (Z=-2.169, p=.030), него што то чине мушкарци.
ДИСКУСИЈА
У нашем истраживању је утврђено да свега 12.9% испитаника има
негативан став према особама са ПИ што је у складу са истраживањима
Криспа (Crisp, 2000) чији налази указују да особе са ПИ изазивају мање
негативних ставова него особе са другим менталним болестима. Крисп
такође (Crisp, 2000) указује да се особе са ПИ сматрају мање опасним и
непредвидивим у односу на особе са другим менталним поремећајима
(нпр. особе са болестима зависности или особе са схизофренијом), што
је у складу са резултатима нашег истраживања (76% испитаника сматра
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да особе са ПИ нису опасне , а свега 22% да су непредвидиве). Такође
указује да је лакше причати са особама са ПИ или паничним поремећа
јем у односу на широко распрострањено гледиште да је са особама са
било којим поремећајем тешко разговарати и да се осећају другачије од
осталих људи.
У нашем истраживању је утврђен виши проценат (28%) испитаника
који имају позитиван став према особама са ПИ. У испитивању ставова
према особама са ПИ можда треба променити парадигму и објаснити
вишу заступљеност позитивних у односу на негативне ставове. Монд и
сар., (2006) сматрају да су информације добијене из медија повезане са
мање негативним одговорима на питања о озбиљности симптома и жеље
за социјалном дистанцом у односу на особе са ПИ. Чињеница је да ис
питаници препознају озбиљност симптома, али им приписују пожељна
својства указује на амбиваленцију према симптомима ПИ која постоји
код жена у заједници и код особа које су на третману за ПИ (Vitousek et
al., 1998). Монд и сар. (2006) указују да испитаници који сматрају да “не
би било тако лоше” имати проблем описан у вињети која приказује осо
бу са анорексијом нервозом и сами имају неке симптоме ПИ. Испита
ници минимизирају аберантне симптоме и озбиљне медицинске после
дице поремећаја исхране (аменореја, злоупотреба лаксатива, повраћа
ње, екстремно ограничавање исхране) и диве се способности контроле
исхране и спровођењу физичких активности. Културолошки притисак
да се буде мршав и незадовољан сопственом тежином и обликом тела је
делимично одговоран за наведена осећања. Осим тога изражавање осе
ћања зависти и дивљења према особама са менталним поремећајима је
један аспект стигме који је јединствен за поремећаје исхране (Roehrig&
McLean, 2010).
Испитаници који су се изјаснили да су имали контакт са особама са
ПИ имају позитивније ставове (32.1%вс.26.3%) према њима у односу на
испитанике који се се изјаснили да нису имали контакт. Особе из нај
млађе узрасне групе (16-19 година) имају најмање изражене негативне
ставове (10.3%). Најпозитивније ставове према особама са поремећајем
исхране имају особе женског пола (62.9% вс. 37.1%), узрасне групе 2024 године (37.1%). Могуће је да су у питању особе које пролазе кроз фа
зу симптома анорексије нервоза (АН). Налази епидемиолошких студија
указују да је преваленца АН код младих жена 1.0-2.0%, а преваленце
парцијалног синдрома АН 3.0-4.0% (Striegel-Moore et al., 2003).
Највећи проценат негативних ставова према особама са поремећа
јем исхране имају особе које су се изјасниле да поседују нешто знања и
минимално знања (укупно 71.2%) у односу на особе које су се изјасниле
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да имају знања и имају много знања, (укупно 28.8% ). Истраживања по
казују да се о менталним поремећајима мало зна и да су знања удруже
на са предрасудама (Thornicroft, 2006). Овај налаз указује на евентуалну
корисност анти-стигма кампањи које би имале за циљ едукацију јавно
сти о поремећајима исхране. У нашем истраживању се 70.4% испитани
ка изјаснило да није имало контакт са особама са поремећајем исхране.
Вероватно је да највећи број информација о особама са ПИ јавност до
бија преко медија, а портрет жене који се пласира у медијима се сматра
и главним узрочником ПИ (Polivy&Herman, 2002). Изгледа да је тешко
очекивати да ти исти медији имају улогу у едукацији јавности о ПИ.
Када су негативни ставови везани за ПИ они су везани за перцепцију
да је ово стање “самоизазвано”. У нашем истраживању више од полови
не испитаника (53.3%) сматра да су особе са ПИ одговорне за стање у
коме се налазе. Ман Витнијевим тестом је показано да жене чешће не
подржавају овај стигматизујући став, већ више подржавају изјаву да се
особе са ПИ не могу окривљавати за стање у коме се налазе (Z=-2.169,
p=.030). Крисп и сар., (2000) истражујући ставове јавности указују да
1/3 испитаника сматра да особе са ПИ могу да “се саберу” и “да само
себе могу да окривљују за стање у коме се налазе”. Овакви стигматизу
јући ставови су се најчешће везивали за особе са депресијом (Roehrig
&McLean, 2010).
Истраживања показују да се особе са ПИ и особе са болестима за
висности сматрају одговорнијим за стање у коме се налазе у односу на
особе са другим менталним болестима нпр. особе са схизофренијом или
деменцијом (Crisp, 2005: Милачић- Видојевић и сар., у штампи). У две
студије спроведене у Енглеској, 60% (Crisp et al., 2000) односно 54%
(Crisp et al., 2005) испитаника је сматрало да су особе зависне од ал
кохола саме криве за проблем који имају, у поређењу с 34% односно
33% за особе с ПИ и само 4% односно 13% за особе с депресијом, па
ничним нападима, схизофренијом и деменцијом. Истраживање Хејвор
да и Брајта (Hayward&Bright, 1997) такође указује на распрострањеност
става да су особе са озбиљним менталним поремећајима одговорне за
своју животну ситуацију и да су у стању да се саберу уколико то желе.
Стереот ипи о поремећајима исхране укључују веровање да је у пита
њу поремећај над којим особа има контролу (Holliday, Wall, Treasure,
& Weinman, 2005). У нашем истраживању 60.2% испитаника сматра да
особе са поремећајем исхране могу да утичу на побољшање свог стања,
али најмлађи испитаници не подржавају овај став, што може да укаже
да испитаници млађе узрасне групе имају искуства са неким симптоми
ма поремећаја исхране. Сличан је налаз Стјуарта и сар. (Stewart et al.,
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2006) да се особе са анорексијом могу “сабрати”, да су “више одговорне”
за своју болест и да својим понашањем “траже пажњу” Стигматизују
ћи ставови о одговорности и тражењу пажње подржавају мишљење да
ове особе праве свестан избор да имају поремећај исхране. Овај став
онемогућава тражење третмана и минимизира озбиљну природу овог
поремећаја. Широко је прихваћено веровање да већина људи може и
треба да контролише телесну тежину и облик тела, те се поремећаји ис
хране сматрају екстремним напором да се утиче на ове аспекте изгледа.
Перцепција особа са поремећајем исхране да својим понашањем траже
пажњу одражава веровање да је избор направљен да би се добила нека
корист (Roehrig &McLean, 2010). Говерс и Шор (Gowers & Shore, 1999)
указују да јавност перципира особе са поремећајем исхране као да су
мотивисане нарцизмом, а Силберштајнови резултати (Silberstein, 1987)
показују да се неконтролисана исхрана, самоизгладњивање и пургација
сматрају “вољним” понашањем.
У нашем истраживању испитаници који сматрају да се особе са ПИ
могу окривљавати за поремећај такође сматрају да ове особе могу да
учине нешто за стање у коме се налазе, да ће се побољшати са трет
маном и да се могу у потпуности опоравити. Овај налаз је у складу са
истраживањима у свету (Crisp, 2000; Crisp, 2005) и код нас (Милачић
Видојевић и сар. у штампи) који указује да јавност опажа да се третма
ном могу побољшати особе са ПИ (71%), алкохолизмом (62.7%), депре
сијом (61.5%), а да се не могу побољшати особе са деменцијом (43.2%) и
схизофренијом (33.1%), као и да се у потпуности могу опоравити особе
са ПИ (64%), алкохолизмом (58.1%), а да се не могу опоравити особе
са деменцијом (55.2%) и схизофренијом (51.4%). Оптимизам у погле
ду опоравка особа са ПИ вероватно се заснива на мишљењу да је овај
поремећај под утицајем воље оболелог, да се ове особе “могу сабрати”,
“окривљавати за стање у коме се налазе” и да су више “одговорне за
своју болест” (Gowers, et al., 1999). У случају АН, изгледа да је јавност
и превише оптимистична јер је ток АН често хроничан и да још нису
пронађени ефикасни третмани (Ben-Tovim et al., 2001). Холидеј и сар.
(Holidayetal., 2005) су уклазали да јавност перципира АН као поремећај
исхране, али не и као психолошко стање. Овај налаз је можда одговоран
за слабо тражење третмана код особа са овим поремећајем. Перцепција
ПИ као слике ниског самопоштовања може бити повезана са непожељ
ном претпоставком да АН није проблем менталног здравља. Веровања
ове врсте могу указати на перцепцију ПИ као “проблема живљења” уме
сто проблема менталног здравља (Mondetal., 2006).
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Ограничења истраживања
У овом истраживању нису се посебно испитивали ставови према АН
и БН већ уопштено према поремећајима исхране. Такође, нисмо укљу
чили специфичне варијабле које имају утицаја на индивидуалне ставо
ве нпр. степен поремећаја исхране код испитаника или ниво познавања
проблема (нпр. преко ТВ-а или лично искуство).
ЗАКЉУЧАК
Испитаници у нашем узорку у већини случајева не перципирају не
гативно особе са поремећајем исхране. Опажају их као мање опасне и
непредвидиве, а више одговорне за стање у коме се налазе. Испитаници
сматрају да се стање особа са ПИ у великом проценту може побољшати
са третманом и у потпуности опоравити. Најнегативније ставове према
особама са ПИ имали су испитаници који су се изјаснили да имају нај
мање знања о поремећају. Жене млађег узраста су имале напозитивније
ставове према особама са ПИ што може да укаже на прихватање ризич
них ставова и понашања у овом делу испитиваног узорка. Ставови ис
питаника према третману и опоравку су претерано оптимистични. Ан
ти-стигма кампање се могу усмерити на едукацију јавности о озбиљно
сти овог поремећаја. Важно је у превентивне програме укључити јасне
информације о негативном ефекту понашања карактеристичног за ПИ
на физичко и психо-социјално функционисање, као и на то да постоји
велики ризик напредовања од суб-клиничких форми испољавања овог
поремећаја до његовог пуног процвата (Pattonetal., 1999).
Литература
1.	 Agras, W. S., Brandt, H. A., Bulik, C. M., Dolan-Sewell, R., Fairburn, C. G., Halmi,
K. A., et al. (2004). Report of the National Institutes of Health Workshop on
overcoming barriers to treatment research in anorexia nervosa. International
Journal of Eating Disorders, 35, 509–521.
2.	 Ben-Tovim, D. I., Walker, K., Gilchrist, P., Freeman, R., Kalucy, R., & Esterman,
A. (2001). Outcome in patientswith eating disorders: A 5-year study. Lancet,
357, 1254 – 1257.
3.	 Burket, R. C., & Schramm, L. L. (1995). Therapists’ attitudes about treating
patients with eating disorders. Southern Medical Journal, 88, 813–818.
4.	 Bogdanović,D.и Đorđević,V. (1988). Internamedicina, Beograd.

310

Ивона Милачић Видојевић и сар.

5. Corrigan, P., &Rusch, N. (2002). Mental illness stereotypes and clinical care: Do
people avoid treatmentbecause of stigma? Psychiatric Rehabilitation Skills, 6,312–
334.
6.	 Crisp A. (2005). Stigmatization of and discrimination against people with eating disorders including a report of two nationwide surveys. European Eating
Disorders Review,13,147–152.
7.	 Crisp, A. H., Gelder, M. G., Rix, S., Meltzer, H. I. &Rowlands, O. J. (2000).
Stigmatization of people with mental illness. British Journal of Psychiatry, 177,
4–12.
8.	 Crow, S. J., & Peterson, C. B. (2003). The economic and social burden of eating
disorders. In M. Maj, K. Halmi, J.J. Lopez-Ibor, & N. Sartorius (Eds.), Eating
disorders.New York: John Wiley & Sons.
9.	 Gowers, S. G. & Shore, A. (1999). The stigma of eating disorders. International
Journal of Clinical Practice, 53,386–388.
10.	Holliday, J., Wall, E., Treasure, J., &Weinman, J. (2005). Perceptions of illness
in individuals with anorexia nervosa: A comparison with lay men and women.
International Journal of Eating Disorders, 37, 50–56.
11.	Hayward, P. & Bright, J.A. (1997). Stigma and mental illness: A review and a
critique. Journalof Mental Health, 6, 345 – 354.
12.	Jorm, A. F., Korten, A. E., Jacomb, P. A., Christensen, H., & Henderson, S.
(1999). Attitudes towards people with a mental disorder: a survey of the
Australian public and health professionals. Australian and New Zealand Journal
of Psychiatry, 33, 77 – 83.
13.	Jorm, A. F., Angermeyer, M., & Katschnig, H. (2000). Public knowledge of and
attitudes to mental disorders: Alimiting factor in the optimal use of treatment services. In G. Andrews & S. Henderson (Eds.), Unmet need in psychiatry (pp. 399
– 413). Cambridge: CambridgeUniversity Press.
14.	Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. Annual Review of
Sociology, 27, 363 – 385.
15.	Link, B. G., Struening, E. L., Rahav, M., Phelan, J. C. &Nuttbrock, L. (1997).
On stigma and its consequences:Evidence from a longitudinal study of men
with dual diagnoses of mental illness and substance abuse. Journal ofHealth and
Social Behavior, 38, 177 – 190.
16.	Milačić Vidojević, I., Čolić, M., Dragojević, N. Priroda i stepen izraženosti stigmatizacije prema osobama sa mentalnim bolestima. (uštampi).
17.	Mond, J., Robertson-Smith, G.&Vetere, A. (2006). Stigma and eating disorders:
Is there evidence of negative attitudes towards anorexia nervosa among women
in the community? Journal of the Mental Health, 15, (5), 519-532,

Стигматизација особа са ПОРЕМЕЋАЈИМА ИСХРАНЕ

311

18.	Patton, G. C., Selzer, R., Coffey, C., Carlin, J. B.& Wolfe, R. (1999). Onset of
adolescent eating disorders:Population based cohort study over 3 years. British
Medical Journal, 318, 765 – 768.
19.	Polivy, J.& Herman, C.P. (2002). Causes of eating disorders. Annual Review of
Psychology, 53, 187 – 213.
20.	Thornicroft, G. (2006). Shunned: Discrimination against People with Mental
Illness. OxfordUniversity Press.
21.	Roehrig, J. & McLean, C. (2010). A comparison of Stigma Toward Eating
Disorders Versus Depression.International Journal of eating Disorders, 43, 671674.
22.	Silberstein, L.R., Striegel-Moore, R. H. & Rodin, J. (1987). Feeling fat: A woman’s shame. In: Lewis HB, editor. The Role of Shame in Symptom Formation.
Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 89–108.
23.	Simić, M. Tretmani dece i adolescenata sa anoreksijom nervozom zasnovani na
dokazima. U: Ćurčić, ed. Razvoj i mentalni poremećaji. DEAPS, 2013, 99-114.
24.	Stewart, M., Keel, P. &Schiavo, R. (2006). Stigmatization of anorexia nervosa.
International Journal of Eating Disorders, 39, 320–325.
25.	Striegel-Moore, R. H., Leslie, D., Petrill, S. A., Garvin, V., &Rosenheck, R. A.
(2000). One-year use and cost of inpatient and outpatient services among female and male patients with an eating disorder: Evidence from a national database of health insurance claims. International Journal of Eating Disorders, 27,
381–389.
26.	Striegel-Moore, R. H., & Franko, D. (2003). Reducing the multiple burdens of suffering: Accessing care for eating disorders. Commentary on: Crow, S. J. & Peterson,
C. B. The economic and social burden of eating disorders.In M. Maj, K. Halmi,
J. J. Lopez-Ibor, & N. Sartorius (Eds.), Eating disorders (pp. 400 – 402). New
York: JohnWiley & Sons.
27.	Vitousek, K., Watson, S.& Wilson, G. T. (1998). Enhancing motivation for
change in treatment-resistant eatingdisorders. Clinical Psychology Review, 18,
391 – 420.
28.	Sartorius, N.& Schulze, H. (2005). Reducing the stigma of mental illness. A Report
from a Global Programme of the World Psychiatric Association. Cambridge
(United Kingdom): Cambridge University Press.

312

Ивона Милачић Видојевић и сар.

STIGMATIZATION OF PERSONS WITH EATING DISORDERS
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Summary
Aim: It was to establish intensity and the structure of stigmatization of
persons with eating disorders in a sample of general public in Serbia.
Method: The sample encompassed 575 participants of both sex, over 16,
of different levels of education and of different employments. For assessing
attitudes of general public the scale (Crisp et al., 2000, 2005) presented in
the form of structured interview was applied. The eight statements of the
scale intended to discover to what degree participants think that persons
with eating disorders are dangerous, unpredictable, easy to communicate
with, feel different compared to others, can be blamed for own condition,
can could pull themselves together if they want to, can improve own
condition with treatment and can be completely recovered.
Results: Negative attitudes toward persons with eating disorders hold
12.9% of participants. The highest percent of negative attitudes (15.4%)
held 45-64 years old participants, while the youngest 16-19 years old
participants held the smallest percent of negative attitudes (10.3%). The
highest percent of negative attitudes held participants with secondary
school (63%), workers (51.4) and participants with strong revenues (64.4%).
More than half of the sample(53.3%)hold opinion that persons with eating
disorders are to be blamed for own condition, while 60.2% of participants
think that these persons can themselves improve own condition. 70.9% of
participants are optimistic regarding the efficacy of treatment, while 63.7%
think that the condition of these persons can be completely recovered.
Conclusion: Anti-stigma campaign should be oriented toward informing
the public about seriousness of eating disorders, regarding speciallyyounger
female persons.
Key words: mental illness, eating disorders, stigmatization, antistigma campaign
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Анализом су обухваћени научни чланци наставника и сарадника ФА
СПЕР-а публиковани у часописима цитираним у WoS-у, у периоду од 2008.
до краја 2012. године. Подаци о фактору утицају и индексу цитираности
преузети су из Journal Citation Report. У наведеном периоду научне радове
публиковало је 45 наставника и сарадника (67,3% женског и 32,7% мушког
пола), старости између 26. и 62. године (АС=45,56; SD=8,71). У петогоди
шњем периоду публиковано је 78 радова у 36 различитих часописа са Томсо
нове ISI листе. У односу на импакт фактор 19 (24,4%) радова публиковано је
у врхунским, 3 (3,8%) у истакнутим и 56 (71,8%) у међународним научним
часописима. Највећи број радова публикован је у часописима домаћих и реги
оналних издавача реферисаних у WoS-у, као и у часописима који се публикују
у Америци и Уједињеном Краљевству. Неки радови су публиковани у тзв. пре
даторским часописима. Ова негативна тенденција се може превазићи уста
новљавањем другачијих критеријума за процену научног достигнућа.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: цитатни индекс, наукометрија, издаваштво
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50/06), као и захтеви садржани у Правилнику о стандардима и поступ
ку за акредитацију високошколских установа и студијских програма,
а који се односе на „квалитет“ наставника и сарадника подстакли су
чланове научне заједнице у Србији да своје снаге усмере ка објављи
вању радова у часописима са Томсонове ISI листе, представљању на
учно-истраживачких резултата на међународним научним конферен
цијима, учешћу у националним и међународним пројектима. Готово
невидљиво присусутво наставника и сарадника Факултета за специјал
ну едукацију и рехабилитацију (ФАСПЕР) у часописима са ISI листе,
до 2008. године (радове су објављивали, углавном у сопственим часо
писима и другим у Србији), добија сасвим нову димензију. Поређења
ради, до 2008. тек неколико наставника ФАСПЕР-а објавило је око де
сетак радова у часописима са ISI листе. Након 2008. године, наставни
ци и сарадници ФАСПЕР-а су значајно повећали интензитет научноси
траживачке активности, без обзира на објективне тешкоће, заступљене
у области друштвених наука, које и даље прате објављивање радова у
часописима са ISI листе (низак ниво финансирања научне активности,
недовољно искуства са образовањем и стручним усавршавањем изван
земље, низак ниво професионалне мобилности, велика конкуренција
и компликована процедура објављивања радова, затвореност часописа
са SCI/SSCI листе), (Цветичанин и Петровић, 2013). Имајући то у ви
ду у раду ћемо анализирати научну активност наставника и сарадника
ФАСПЕР-а, у делу који се односи на радове објављене у часописима са
ISI листе, у периоду од 2008. до 2012. године.

ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Ово истраживање, експлоративног типа, спроведено је у циљу утвр
ђивања општег тренда публиковања научних радова наставника и сарад
ника ФАСПЕР-а у међународним научним часописима. Иако рад нема
претензије да представља сциентометријску анализу публикованих ра
дова, верујемо да се и на основу дескриптивних података могу уочити
позитивне тенденције и негативни процеси у поступку објављивања и,
последично, вредновања научно-истраживачког рада.
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Подаци о радовима наставника и сарадника ФАСПЕР-а, публикова
ним у научним часопосима са ISI листе, прикупљени су на основу ана
лизе документације која се користи за периодичну евалуац
 ију научног
рада, као и на основу података доступних на сајту Конзорцијума народ
них библиотека Србије за обједињену набавку (КОБСОН). За анализу су
коришћени радови са ISI листе објављени у периоду од почетка 2008. до
краја 2012. године. Имајући у виду да се, према постојећем Правилнику
о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научно
истраживачких резултата истраживача (2008) приликом одређивања
М коефицијента може узети најповољнија класификација у периоду од
три године овом анализом је обух
 ваћен и један рад публикован у часопи
су који је две године касније сврстан у категорију М23 и један рад публи
кован 2012. године у часопису који је 2010. године последњи пут имао
израчунат фактор утицаја. Анализом су обухваћени и часописи који су
суспендовани са ISI листе због неправилности у цитирању. Сви подаци о
часописиима добијени су коришћењем Journal Citation Reports® Science
Edition (Thomson Reuters) за одговарајућу годину.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
У периоду од 2008. до краја 2012. године наставници и сарадници
Факултета објавили су своје радове у 36 различитих часописа са Томсо
нове ISI листе. Наведени часописи обухваћени су цитатним индексима
Science Citation Index Expanded (SCIe) и (или) Social Science Citation Index
(SSCI). Сви часописи са ISI листе подељени су у једну или више од 220
научних области. Дефектолози су у највећем броју случајева објављива
ли радове у часописима који припадају областима опште и специјалне
едукације, истраживања у едукацији, рехабилитације, аудиологије и ло
гопедије, али је немали број радова објављен и у часописима који при
падају научној области педагошке психологије и различитим областима
медицине. Доктори су, осим у часописима из хумане медицине, обја
вљивали радове и у часописима из ветеринарске медицине, биологије
и психологије. Психолози су ограничили своја интересовања на област
психологије и психијатрије, док су лингвиста и социјални радник об
јавили радове у часописима који припадају њиховој матичној научној
области. Оваква дистрибуција радова у различитим научним областима
сасвим је очекивана, како због мултидисциплинарне природе спроведе
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них истраживања, тако и због великог броја публикованих радова чији
коаутори припадају различитим научним областима.
У анализираном периоду радове у часописима са ISI листе објавило
је 45 наставника и сарадника, 15 (33,3%) мушког и 30 (67,3%) женског
пола, старости између 26. и 62. године (AС=45,56; СД=8,71). У односу
на базично факултетско образовање аутора, 32 (71,1%) су дефектолози,
шесторо (13,3%) су психолози; тројица (6,7%) су доктори и по један је
филолог, машински инжењер, социјални радник и молекуларни биолог
(2,2%). Дистрибуција аутора према полу, годинама старости и базичном
факултетском образовању приближно одсликава општу дистрибуцију
наставника и сарадника на ФАСПЕР-у. То се не може рећи и за дистри
буцију дефектолога по ужим научним областима, с обзиром на то да се
међу дефектолозима, ауторима објављених радова, налази девет сома
топеда, осам сурдолога, седам олигофренолога, четири логопеда, три
тифлолога и један специјални педагог.
С обзиром на то да су у петогодишњем периоду неки испитаници
изабрани у више звање, није нас интересовало у ком су звању аутори
публикованих радова у овом тренутку. Уместо тога смо, на основу пода
така о датуму избора у више звање, одредили у коме је звању био одре
ђени наставник или сарадник у тренутку када је рад публикован. Тако
смо дошли до закључка да су 44,1% свих радова публиковали ванредни
професори; нешто мање од четвртине (24,6%) доценти; 20,3% редовни
професори и 11% асистенти.
Највећи број аутора је објавио један (18 или 40%) или два рада (12
или 26,7%). По четири испитаника (8,9%) објавило је три, четири и пет
радова. Један испитаник је објавио шест, један седам, а један чак 14 ра
дова. Број аутора у раду креће се у распону од један до 13. Трећина свих
радова (39 или 33,1%) има три коаут ора. Нешто више од петине радова
(25 или 21,2%) написала су четири коау
 тора. Два коаутора су евиденти
рана на 22 (18,6%) рада, док је пет коаутора забележено код 15 (12,7%)
радова.
Од 78 радова скоро три четвртине (73,07%) никада није цитирано
WoS-у. Седам радова (8,97%) цитирано је једном, пет радова (6,41%) ци
тирано је два пута; два рада (2,56%) цитирана су четири, односно седам
пута; док је по један рад (1,28%) цитиран 5,10,11, 20 и 70 пута.
Највећи број радова објављен је у домаћим часописима који се нала
зе на ISI листи: девет радова је објављено у Војносанитетском прегледу;
по седам у Српском архиву за целокупно лекарство и часопису Психоло
гија; три рада су објављена у Archives of Biological Sciences и два рада у Acta
Veterinaria. Од укупно објављених 78 радова, више од трећине (35,9%) је
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штампано у домаћим часописима реферисаним у WoS-u. По бројности
следе часописи чији се издавачи налазе на територији Уједињеног кра
љевства (11 радова) и САД (девет радова). Велики број радова објављен
је у земљама бивше СФРЈ: девет радова је објављено у Босни и Херцего
вини, четири у Хрватској и два у Словенији. У Русији су објављена три
рада. Појединачни радови су објављени у Холандији, Пољској, Грчкој и
Сингапуру. Осим три рада публикована на руском и два на словеначком
језику, сви остали радови су штампани на енглеском језику. У ову групу
спадају и четири рада штампана двојезично, на хрватском и енглеском
језику.
Највећи број радова (56 или 71,8%) објављен је у међународним ча
сописима. У истакнутим међународним часописима штампана су само
три (3,8%) рада, док је 19 (24,4%) радова публиковано у врхунским ме
ђународним часописима.
Један од најчешће коришћених показатеља научне вредности часо
писа јесте његов фактор утицаја (Impact factor). У Табели 1 приказана
је бројна вредност импакт фактора за период од две године који је прет
ходио години публиковања часописа. Бројна вредност фактора утицаја
за двогодишњи период добија се тако што се број цитата у последње две
године подели укупним бројем радова објављених у те две године. Нај
већи импакт фактор имају часописи из области биохемије, молекуларне
биологије, хематологије и кардиологије. Часописи из области специјал
не едукације, рехабилитације и психологије имају, по правилу, значајно
нижи фактор утицаја. Треба имати у виду да се импакт фактор може
користити као значајан библиометријски индикатор вредности часо
писа и, сасвим посредно, радова објављених у том часопису. Међутим,
употреба овог индикатора за процену квалитета појединачног рада или
укупне научне продуктивности појединачних истраживача, није сасвим
оправдана (Simons, 2008). Илустративан пример је налаз бразилских
аутора (Oliveira et al., 2013) према којима, у области клиничке нефро
логије и неуронаука није утврђена значајна корелација између просечне
вредности фактора утицаја и било ког индикатора научне компетентно
сти појединачних истраживача.
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енглески
хрватски

енглески

Специјална едукација;
Рехабилитација
Едукација и истраживања у
едукацији
Клиничка неурологија;
Хирургија

енглески

Едукација и истраживања у
едукацији

SCIe

SCIe

SSCI

0,220
0,125
1,581

SSCI

SSCI

0,133

0,075
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Аутори који први пут шаљу своје радове у неки од часописа са ISI
листе бирају, по правилу, мање захтевне часописе са ниским импакт
фактором. Константан притисак да се објављују научне публикације у
реномираним међународним часописима добио је своју, колико суро
ву, толико и тачну ознаку – publish or perish (објави или нестани). Једна
од штетних последица оваквог притиска јесте и појава тзв. предатор
ских издавача који, злоупотребом наплате система отвореног присту
па, остварују профит (Beall, 2013). У недавно публикованом извештају
о стању науке у Србији за 2012. годину, Национални савет за научни и
технолошки развој (2013) је указао на неопх
 одност формирања једин
ствене листе часописа који ће бити искључени из даљег процеса евалуа
ције и при томе, апострофирао и часопис Healthmed. Реч је, заправо, о
предаторском часопису који публикује радове без уобичајеног процеса
рецензије наплаћајујући од аутора значајне новчане суме. Импакт фак
тор у овом часопису је током низа година обезбеђиван углавном ауто
цитатима, разменом цитата са другим предаторским часописом истог
издавача и обилатим цитирањем радова од стране аутора из Србије (Šip
ka, 2012). Од 2012. године Healthmed се више не налази на Томсоновој
ISI листи. Управо те године је број радова објављених у овом часопису
значајно порастао.
Резултати приказани у Графикону 1 показују да се број радова об
јављених у часописима са ISI листе из године у годину повећава, али да
уочени пораст броја научних публикација није равномеран. Тако је 2008.
године објављено само пет чланака у часописима са ISI листе, 2009. је
објављено 13, а 2010. године 12 научних публикација. Велики скок је
забележен 2011. године када су наставници и сарадници ФАСПЕР-а об
јавили 20 радова. Само један од тих радова објављен је у часопису Heal
thmed. У последњој анализираној години ситуација се драстично мења.
Број публикованих радова пење се на 28, али је у овој групи чак осам
чланака публиковано у наведеном часопису сумњиве научне репутаци
је. Баш као што фактор утицаја не може да се користи као мерило ин
дивидуалнних постигнућа аутора, тако се ни на основу чињенице да је
научни часопис сумњиве репутације не може ништа закључити о квали
тету појединачног рада објављеног у том часопису.
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Графикон 1 – Број радова објављених у часописима
са ISI листе

Тим пре је потребно предузети адекватне мере да се потенцијални
аутори упознају са могућим злоупотребама појединих издавача. Треба
рећи да се на листи часописа налази и School psychology international за
кога, због изразитих неправилности у цитирању, није израчунат фактор
утицаја за 2012. годину. Имајући у виду да је овај часопис само привре
мено суспендован, ипак смо га уврстили у нашу анализу.
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Анализа објављених радова показује да је у петогодишњем перио
ду публиковано 78 научних радова у 36 различитих часописа са Томсо
нове ISI листе. Аутори радова најчешће се опредељују за часописе до
маћих издавача или издавача из земаља региона, са релативно ниским
импакт фактором. Посебно забрињава пракса публиковања радова у
тзв. предаторским часописима. Мерење појединачног научног учин
ка путем броја радова објављених у часописима са ISI листе може се
довести у директну везу са уоченим тенденцијама. Стога би било нео
пходно да се у подзаконским актима којима се регулише вредновање
научно-истраживачког рада јасно наведу листе часописа који неће би
ти узимани у обзир приликом бодовања, како појединаца, тако и науч
но-истраживачких пројеката; да се прецизно дефинишу критеријуми
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за препознавање исте или сличне делатности других часописа и да се
направи знатно већа разлика у бодовима који се остварују публикова
њем радова у врхунским међународним часописима и међународним
часописима.
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ARTICLES OF FASPER TEACHING STUFF IN INTERNATIONAL
SCIENTIFIC JOURNALS
NENAD GLUMBIĆ, VESNA VUČINIĆ
University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation

SUMMARY
The analysis included all scientific articles published by FASPER
teacher stuff in international scientific journals covered in WoS published
in the course of 2008-2012. Impact factors and citation rates were taken
from JCR. The articles were published by 45 teachers and assistants (67.3%
of whom were females), aged from 26 to 62 (M=45.56; SD=8.71). In the
course of five-year period 78 articles were published in 36 different journals covered in Thompson ISI list. According to the journals’ impact factor 19 (24.4%) articles were published in top-level international journals;
3 (3.8%) papers were published in the prominent international journals,
while 56 (71.8%) were published in international journals. Majority of the
articles were published in Serbian and regional WoS journals, as well as in
the journals published in United Kingdom and USA. Some of the articles
were published in one so-called predatory journal. This negative tendency
could be overcome by establishing different criteria for assessment of scientific performances.
KEY WORDS: citation index, scientometry, publishing
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ДА УЧЕЊЕ НЕ ПОСТАНЕ МУЧЕЊЕ
Јасмина Карић
Универзитет у Београду,
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Идеја о коришћењу игре у математици датира још из периода Ј.А.Ко
менског,који је истицао да у настави треба мешати пријатно са корисним.
Да би се развио интерес за предмет,сваки наставни час треба освежити не
ком занимљивошћу,везаном за наставну јединицу која се обрађује.( Дејић, М,
2000,) То ће учунити наставу још занимљивијом,а самим тим и пријатни
јом. Изазиваће радозналост и подстицаће интерес код деце за даљим само
сталним откривањем и сазнавањем.. Ако се математика предаје сувопар
но,постаће ученицима досадна,неразумљива и одбојна (Карић Ј, 2006,)
Методологија истраживања
Циљ истраживања је био да се утврди и опише мишљење деце о значају
и улози игре у процесу учења математике.Истраживање је било дескриптив
но,корисћена је анкета са питањима затвореног типа.Анкета је конструи
сана за потребе овог истраживања.Резултати су изражени процентуално и
графички приказани.
Узорак:130 ученика основне школе (82 ученика шестог и 48 ученика сед
мог разреда)
Резултати указују на тенденцију концентрисања одговора и на чињени
цу да ученици најрадије бирају решавање задатака кроз игру у групи(44,4%)
или уз наставникову помоћ,(21,3%) што указује на недостатак самопоузда
ња и вере у своје знање. Ученике треба ослободити тог страха и несигурности
увођењем осмишљене игре у процес наставе математике и на тај начин их
припремати за самостално решавање задатака.Истраживање представља
само смернице за даља опсежнија истраживања у циљу побољшања наставе
математике у редовним и специјалним школама.
Кључне речи: математика, игра, настава

325

326

Јасмина Карић

Увод
Још је Ј.А.Коменски говорио да треба мешати пријатно са кори
сним. Различите игре штите дететов емоционални развој, а недостатак
слободног времена и ужурбан начин живота извор је стреса, тескобе, а
код многе дееце може довести и до депресије. (Банђур, В, 1991) Игра
непосредно подстиче човекову природно урођену довитљивост и инту
ицију, такмичарски дух и иновативност, и самим тим, емитује се пре
судан утицај на развитак људске културе. Наиме, како наводи др Ратко
Тошић у својој књизи Математичке игре,(Тошић,2008) „човек кроз игру
учи да на основу одређених поставки и својих вештина схвата одређене
односе и ствара нове; делује логички тиме што настоји да достизањем
задатог циља постигне успех”. И тако, најсрећнији јесте човек који успе
ва да у свом свакодневном делању обједини рад и игру. (Карић Ј, 2006)
Математика има и васпитну улогу јер се кроз вежбање задатака ученици
навикавају на систематичност, упорност, истрајност у раду и уопште на
решавање проблема и тешкоћа (Дејић, 2000).
Игре се углавном користе за вежбање и појачавање основних вешти
на, нпр. баратање бројевима. Ипак, могу се користити за увођење неких
концепата и развој логичког размишљања и начина решавања пробле
ма(Карић, 2006;). У процесу развијања почетних математичких појмова
постоје одређени захтеви које треба уважавати у организацији образов
ног процеса. (Смиљанић, М, 1992)
Као прво, методе учења треба да се заснивају на целокупној когни
тивној структури детета; што значи :
1.	 омогућити му да стиче довољно практично- сазнајног искуства,
да развије опажање, да му се омогући слободно манипулисање;
2.	 пружити му довољно средстава за стицање искуства;
3.	 пружити му могућност да испитује и манипулише;
4.	 да се у центар опажања и интересовања доведе ново;
5.	 да се интезивира развој виших менталних структура, посебно ло
гичко-математичког мишљења;
6.	 да се не гуши активно учење;
7.	 да се активност детета развија од манипулативне ка менталној.
8.	 да ученик има специфичан однос према задатку. Он одабира ак
тивност која њега интересује а не ону коју наставник жели да он
обавља, због тога је битно да процес учења буде ученику интере
сантан и да помогне уенику да у току учења и решавања задатака
ученик о себи ствара позитивну слику.
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Математички појмови морају се градити из непосредног искуства
и из већ створених менталних структура. Игра је вид учења који овоме
највише одговара, и представља најприроднији вид учења и незаменљи
ва је метода (Ирвинг, А., 1974). Игра омогућава ученику да учи на свој
начин, да се у том процесу максимално ангажује експериментишући са
предметима и ситуацијама и активно сарађујући са вршњацим. Она је
облик рада у којој има најмање опасности од гушења унутрашње моти
вације.
Које су то предности игре као облика учења?
1.	 Лако је помоћу игре постићи највећу могућу концентрацију па
жње.
2.	 Емоционални став деце према игри је позитивнији него према
“озбиљном” учењу.
3.	 Активност деце у игри већа је него у другом облику учења.
4.	 У игри се деца мање умарају него при озбиљном раду.
5.	 Игра повећава мотивацију, интерес, изазива већу пажњу, те уче
ње чини занимљивијим него други начин рада.
6.	 Учење и памћење чињеница подједнако је у игри као и при ко
риштењу текста или излагања, али је појединим испитивањима
установљено да је игра ипак делотворнија.
7.	 Научене садржаје деца дуже памте и лакше примјењују оно што
науче у игри.
8.	 Игре симулације позитивно утичу на осећај контроле околине и
властите судбине, јер ученик тако може стећи драгоцено иску
ство, што на други начин није могуће.
9.	 Игре се могу применити с ученицима различитих узраста и раз
личитих способности, али се показало да су посебно корисне за
децу која се не могу исказивати, децу из депривираних социјал
них средина или ону која имају неке друге потешкоће.
Циљ рада
Циљ нашег истраживања био је да се утврди И опише мишљење деце
о значају и улози игре у процесу учења математике.
Материјал и методе
У истраживању је учествовало 130 ученика основне школе (82 уче
ника шестог и 48 ученика седмог разреда). Истраживање је било де
скриптивно,коришћена је анкета са питањима затвореног типа. Анкета
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је конструисана за потребе овог истраживања,садржала је тридесет пи
тања.Одговори су груписани у пет категорија.Прва категорија указује
на то како ученици воле да се играју самостално или у друштву? Друга
категорија испитује потребу деце за такмичењем.Трећа,четврта и пета
категорија тичу се начина решавања задатака. Резултати су изражени
процентуално и графичкиприказани.
Резултати истраживања са дискусијом
Резултати добијени на анкети приказани су на Графикону бр. 1.
Графикон бр. 1 – Одговори ученика

Резултати су показали да 96,5% ученика више воли да се игра у дру
штву
- 90,2% ученика воли да се такмичи.
Што се тиче начина решавања задатака:
- 44,4% - више воли решавање задатака у групи
- 34,3% - самостално
- 21,3% - уз наставникову помоћ
Резултати указују на тенденцију концентрисања одговора и на чи
њеницу да ученици најрадије бирају решавање задатака у групи(44,4%)
или уз наставникову помоћ, (21,3%) што указује на недостатак самопо
уздања и вере у своје знање. Ученике треба ослободити тог страха и не
сигурности увођењем осмишљене игре у процес наставе математике и
на тај начин их припремати за самостално решавање задатака.Истражи
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вање представља само смернице за даља опсежнија истраживања у циљу
побољшања наставе математике у редовним И специјалним школама.
Важно је напоменути да пре него се наставници одлуче за увођење
игре у наставу они морају прецизно знати зашто уводе неку игру у на
ставу и шта желе том игром постићи.
Игра треба бити:
1.	 у складу са ученичким потребама
2.	 садржајна али не предугачка
3.	 прилагођена узрасту
4.	 прилагођена интелектуалним способностима ученика
5.	 Правити разлику између учења и забаве
Што се тиче саме организације игре, постоје различити ставови. По
некима, игра може имати праву функцију само онда ако се одрасли не
мешају у њу. По другима, игра може одиграти своју праву улогу само
онда ако одрасли - наставник на прави начин организује ту игру. У про
тивном то је обична “ играрија “ која не води ничему.
Игра без мешања одраслих - наставника није могућа, али и неаде
кватно мешање може угушити у игри њене битне компоненте: стварала
штво, развојну функцију, креативност, рад у тиму, ... Улога наставника
је да одабере адекватну игру у зависности од узраста ученика. . (Смиља
нић, М, 1992) Са узрастом се мења и учесталост игара и њихово траја
ње. А за све то наставнику треба да буде мотив крилатица “Да учење не
постане мучење”
За математичке игре је карактеристично да подстићу интелектуалну
ангажованост, траже памћење правила и познавање садржаја. Оне под
стичу развој самоконтроле, правилног резоновања, брзог и адекватног
интелектуалног реаговања. Доприносе стицању, кориговању и утврђива
њу знања, обогаћивању представа и појмова,као И формирању слике о
сопственим вредностима У математицким играма које наставник задаје,
обавезно је да се ученици држе одређених правила и да их поштују, у
супротном, игра неће имати смисао. . (Карић, Ј, Радовановић, В, 2003 )
Игре се могу користити при: понављању, усвајању различитих нових
садржаја, увежбавању или као увод у ново градиво.Могу се користити за:
индивидуалан рад, рад у паровима или групни рад. И све то поново са
циљем да “учење не постане мучење” (Карић, Ј, 2004)
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Закључак
Деца стичу математичко знање конструишући га у својој глави. Она
не упијају математичко знање директно из окружења (из предавања учи
теља, из коришћења одређених материјала). Користећи своја претходна
знања, деца конструишу односе између објеката и проверавају их. Да
кле, главна особина математичког учења фокусирана је на размишљању
деце, а не на писању тачних одговора.
Ово је од кључног значаја за предавање математике у школама које
се своди углавном на писање тачних одговора, (Карић, Ј, Радовановић,
В, Грубач, Ј, 2003) зато је важно да ученици искусе математику кроз ра
зноврсне модове репрезентације, социјалниe поставкe и начинe кому
ницирања и резоновоања,а игра је најбољи модел за то. Игру као методу
не треба схватити уско, као поступак у обради или понављању неких
садаја које ученик треба да научи, већ као структурирање средине и ат
мосфере, као активност која има трајније деловање. Добро познавање
природе игре и учења ученика је најбоља гаранција да ће се и у услови
ма организоване игре сачувати слободна делатност ученика, неусиље
ност и занимљивост и да ће таква игра перманентно стимулисати развој.

331

ДА УЧЕЊЕ НЕ ПОСТАНЕ МУЧЕЊЕ

Литература
1.	 Банђур, В. (1991): Способности учења математике, ИДП „Уџбеници, при
ручници и дидактичка средства“, Сарајево.
2.	 Дејић, М. (2000): Методика наставе математике I , Учитељски факултет, Ја
година.
3.	 Игрић, Љ., Левандовски, Д. (1991): Мјерни инструменти за утврђивање
образовних достигнућа ученика успореног когнитивног развоја, Загреб: Фа
култет за дефектологију.
4.	 Ирвинг, А. (1974): Математика од златног реза до науке о скуповима, Школ
ска књига, Загреб.
5.	 Карић Ј. (2006): Методика почетне наставе математике у школама за децу
оштећеног слуха, Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилита
цију.
6.	 Карић, Ј. (2004): Читање и решавање математичких задатака изражених тек
стом и бројем у школи за децу оштећеног слуха, Настава, бр.4 , стр. 77-79.
7.	 Карић, Ј. (2004): Ставови према укљућивању деце са посебним потребама
у редован систем образовања, Настава и васпитање Бгд, УНЕСИТЕ ВОЛ. И
НО.
8.	 Карић, Ј. (2006): Значај разумевања идеје и смисла у решавању математич
ких задатака, Београдска дефектолошка школа, бр. 1, стр.11-18.
9.	 Карић, Ј., Радовановић, В. (2003): Рачунски задаци и њихова улога у наста
ви математике у школама за децу оштећеног слуха, Београдска дефектоло
шка школа, бр. 3, стр.32- 36.
10.	Карић, Ј., Радовановић, В. (2003): Усвојеност садржаја наставе математике
деце оштећеног слуха од првог до четвртог разреда специјалне основне шко
ле, Зборник резимеа, стр.17, Дани дефектолога Југославије, Врњачка Бања.
11.	Карић, Ј., Радовановић, В., Грубач, Ј., (2003): Упоредна анализа усвојености
садржаја наставе математике код деце оштећеног слуха од првог до четвр
тог разреда основне школе, Београдска дефектолошка школа, 3, 41-47.
12.	Смиљанић, М. (1992): Развој логичко-математичког мишљења ученика
основне школе, Настава математике, 4, (1-11) – проверите стране, Беог рад.

332

Јасмина Карић

LEARNING, NOT TORTURE
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Summary
The idea of the use of games in mathematics dates from the period of
J. A. Comenius, who pointed out that in the teaching process, one should
mix pleasant with the useful. To develop interest in the subject, each lesson
should be revived with a curiosity, with respect to the teaching unit to be
processed. It would make classes more interesting, and thus more pleasant.
It will challenge curiosity and encourage interest in children to a further
self-discovery and knowledge. If mathematics is taught as a dry subject,
students will soon get bored and the subject will become incomprehensible
and repulsive.
The aim of this study was to identify and describe children’s opinion
on the importance of play in the process of learning mathematics. The
research was descriptive; we used a survey with multiple choice questions.
The survey was designed for this study. Results are expressed in percentages
and graphically displayed.
The study sample: 130 primary school students (82 sixth grade students
and 48 seventh grade students)
The results indicate a tendency of concentration of the answers, as well
as the fact that students often prefer solving tasks in a group (44.4%) or
with the teacher’s help (21.3%). That indicates a lack of self-confidence and
faith in their knowledge. Students should be rid of the fear and uncertainty
by introducing thought-out games in the teaching of mathematics, and
thus be prepared for independent task solving. This research is intended as
a guideline for further extensive research in order to improve mathematics
education in mainstream and special schools.
Keywords: mathematics, game, teaching.
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1

Различити облици повреда могу да спрече нормалну интеграцију ре
флекса. Фактори који могу да поремете развој нормалних образаца покре
та укључују: повреде на рођењу или после, лекови узимани у трудноћи или
у време дојења, алергије, прекомерна физичка и емоционална стимулација.
Старија деца могу манифестовати неинтегрисане рефлексе при употреби
свог тела. У литератури новијег датума се наводи да деца која належу на
једну страну свог стола, читају или пишу домаћи задатак главом насло
њеном на руку како би се одмарала, показатељ су недовољно интегрисаног
асиметричног тоничног рефлекса врата. Сматра се да асиметрични тонич
ни рефлекс врата игра важну улогу у нормалном развоју људских покрета, у
успостављању координације око-рука, као и при модификовању симетрије
новорођенчета.
Циљ овог рада је био да се испитају степен присуства и карактеристике
асиметричног тоничног рефлекса врата код беба непосредно по рођењу.
На узорку од Н=100 здраве, терминске новорођенчади из уредних труд
ноћа, 3. дан по рођењу примењено је клиничко испитивање асиметричног то
ничног рефлекса врата (АТРВ). Тестирање АТРВ у испитиваном узорку изво
дило је искључиво обучено медицинско особље, а испитивач је вршио инстру
ирање, опсервацију и бележење података. Поред тога, код све новорођенчади
узети су подаци о полу, телесној тежини (ТТ), телесној дужини (ТД) и обиму
главе (ОГ). Добијени подаци су документовани уз помоћ дигиталне камере,
затим бодовани, статистички и дескриптивно обрађени.
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Добијени резултати су показали да је максимална присутност АТРВ
утврђена код 35% испитаног узорка, док је без пуног опсега покрета овај ре
флекс регистрован код 64% испитаника. Одсуство АТРВ забележено је у 1%
беба. Статистички значајна повезаност између пола беба, ТТ, ТД и ОГ , с
једне стране, и степена присутности АТРВ, с друге стране, није утврђена.
Кључне речи: рефлексни образац, интегрисаност, асиметрични то
нични рефлекс врата

УВОД
Моторна активност новорођенчета не укључује употребу вољне ак
тивности, а рефлекси указују на недостатак инхибиције појединих дело
ва централног нервног система (ЦНС), вишим нервним центрима. Како
ЦНС постепено сазрева код беба и током раног детињства, мождана ко
ра почиње да руководи инхибиторним функцијама, а рефлексни покре
ти се постепено смањују и ишчезавају. Међутим, рефлекси се не губе.
Они су само инхибирани вишим можданим центрима, или се интегришу
у нове обрасце покрета онако како су виши нервни центри подељени.
Њихово стално перзистирање постаје очигледно у случају патологије
ЦНС-а, за време употребе неких лекова, у стањима стреса и током ста
рости, када се многи рефлекси могу поново демонстрирати. Рефлексни
одговори варирају како између беба, тако и код једне исте бебе приликом
поновљених испитивања. Рефлекси бебе одражавају незрелост у развоју
нервног система, обезбеђујући тако начин за процену интегрисаности
матурације неуромишићних процеса у најранијем детињству. Одсуство,
закаснело појављивање или непојављивање, перзистирање или чак по
новно јављање одређених рефлекса, може бити индикатор неуролошких
поремећаја (Malina et al, 2004; Adamović, 2010).
Jacobson и Johnson (1998) указују да деца која имају абнормалне
рефлексне обрасце, у већини случајева бивају погођена неуролошким
проблемима који резултирају дисфагијом, закаснелим говором и те
шкоћама у читању.
У литератури се наводи и широка примена рефлексних образаца у
терапијским програмима који се спроводе кроз плес и покрете (Bain
bridge Cohen, 2003), као и у третману деце са специјалним потребама,
посебно оних са аутизмом и дислексијом.
Карактеристично је да се током раста и развоја нове активности не
развијају изоловано, већ напротив, истовремено, међусобно усклађено,
континуирано и постепено, од најједноставнијих до најкомпликовани
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јих. Из образаца примитивне рефлексне активности сазревају постурал
ни рефлексни механизми, који су одговорни за развој антигравитациј
ске стабилности и мобилитета. Тактилним и кинестетским спознајама
придружују се видни и слушни утисци, заједно стварајући сензомоторне
обрасце. Њиховом интеграцијом у средишњем нервном систему, настаје
предуслов за стицање перцептивно-гностичких сазнања у каснијем жи
воту (Masgutova, 2007).
Рад са обрасцима рефлексних покрета може бити зачуђујуће ефи
касан (Kodiak, 2006). Детету се даје у задатак да поново изведе првоби
тан програм рефлексних покрета, на тај начин стимулишући мозак и
тело да се присете и врате прогресији природног развоја. Једноставно,
пролазећи кроз све рефлексне обрасце, дете може радити на преоста
лим развојним сегментима који настављају свој утицај у одраслом добу.
Када се рефлекс једном интегрише, постаје природан.
Рефлексни покрети новорођенчета, нису резултат свесног избора.
Ако се асиметрични тонични рефлекс врата активира при покрету гла
ве, рука се аутоматски истеже. Како беба расте и развија се, ови покрети
се ослобађају аутоматских рефлексних одговора интегришући се у више
мождане функције (Cheatum and Hammond, 2000).
Асиметрични тонични рефлекс врата утиче на способност бебе да
преживи и успе. Лежећи на леђима, беба чује звук. Окретањем главе
у правцу звука, како би могла да чује и да види, њена рука се истеже
према томе (Adamović, 2012). Бенефит овог рефлекса лежи у томе што
обезбеђује завидан комплекс координације потребне за претварање ми
сли у језик. Слушајучи десним увом, беба подстиче развој препознавања
и експресију језика у левој хемисфери где су лоциране Верникеова и
Брокина зона (Vassella and Karlsson, 2008; Kodiak, 2006a).
Асиметрични тонични рефлекс врата почиње окретањем главе у
једну страну, а следе је рука и нога. Ако покрет не отпочне са главом,
рефлекс се не активира. Како сугеришу (Clopton et al, 2000; Marinelli,
1983) да бисте искусили овај рефлекс, окрените најпре главу на једну
страну и пустите да је ваша рука следи. Том приликом запазите лакоћу
извођења покрета. Затим покушајте да изведете ове покрете обрнутим
редоследом. Прво покрените руку, а потом за руком окрените главу. Ве
ћина људи изјављује да при покретима где је водећа глава, осећају при
родност и лакоћу извођења, док при покрету који руководи рука, имају
оцећај механичности и крутости.
Kodiak (2006a) наводи пример тринаестогодишњег дечака који је
имао напет хват оловке при писању, што је ометало флексибилно по
мерање палца. Мада је дечак волео да чита, показивао је изражен от
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пор према писању и никада није био у стању да напише више од свега
неколико речи. Већ на крају првог третмана, за време кога је терапеут
са дететом прошао кроз три обрасца рефлексних покрета из најранијег
детињства, дечак је нормално држао оловку.
Старија деца могу манифестовати неинтегрисане рефлексе при
употреби свог тела. Према Ayres (2005), деца која належу на једну стра
ну свог стола, читају или пишу домаћи задатак главом наслоњеном на
руку како би се одмарала, показатељ су недовољно интегрисаног аси
метричног тоничног рефлекса врата. Оваква деца, сама себе стављају у
одређену физичку позицију како би могла што боље да се концентришу.
Неретко се дешава, да таква деца падну с једне стране столице. Покрети
су рефлексни и према томе, деци је ускраћен избор да седе ''усправно''.
У покушају да седе у нормалној позицији, ова деца морају да преузму
компензаторни модел који ствара напетост и друге потешкоће.
ЦИЉ РАДА
Циљ овог рада је био да се испитају степен присуства и карактери
стике асиметричног тоничног рефлекса врата код беба непосредно по
рођењу.
МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
Истраживање је обављено на узорку од Н=100 новорођенчади, од
којих је Н=53 бебе мушког и Н=47 беба женског пола. Критеријуми за
одабир испитиваног узорка су били следећи: уредна трудноћа и поро
ђај, здрава новорођенчад, терминска новорођенчад, највише вредности
Апгар скор-а 9 или 10, старосна доб новорођенчета у време испитива
ња – 3. дан по рођењу, приближно једнак број новорођенчади женског и
мушког пола (Adamović, 2010).
Асиметрични тонични рефлекс врата (АТРВ) се испитивао у леђном
положају када се глава новорођенчета пасивно окрене у десну а затим у
леву страну, и у тим положајима се задржава 15 секунди. Тада се горњи
и доњи екстремитет испитаника, према којима је лице окренуто, истег
ну. Истовремено, екстремитети на супротној страни флектирају (Herize,
1988).
Приликом испитивања АТРВ код новорођенчади, вршене су три
пробе односно покушаја, на десној и на левој страни. При томе је беле
жено да ли је рефлекс присутан, некомплетан или одсутан. Време тра
јања паузе између сваког покушаја износило је 5 секунди. Резултати су
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изражени на скали распона од 0 до 2 поена, где скор од 0 поена говори
о одсутности испитиваног рефлекса у сва три покушаја, док скор од 2
поена указује на присутност рефлекса у сва три мерења. На основу до
бијених података о рефлексима са десне и са леве стране, израчунат је
АТРВ укупно за свако новорођенче (Adamović et al, 2011).
Тестирање АТРВ код свих новорођених беба из нашег узорка, изво
дило је искључиво обучено медицинско особље, а испитивач је вршио
инструирање, опсервацију и бележење података.
Код све новорођенчади узети су подаци о полу, телесној тежини
(ТТ), телесној дужини (ТД) и обиму главе (ОГ).
Добијени подаци су документовани уз помоћ дигиталне камере, за
тим бодовани, статистички и дескриптивно обрађени.
Статистичка обрада података обављена је коришћењем статистич
ког пакета SPSS (Statistical Program for Social Science).

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Табела 1 – Основни резултати о АТРВ десно
ATRV desno
Min

0,00 ( 8 %)

Max

2,00 (54 %)

Med

2,00

AS

1,46

SD

0,67

br. ispit.

100

Подаци у табели 1 показују да је одсутност АТРВ десно забележена
код 8% новорођенчади и она износи 0 поена. Некомплетан АТРВ десно
(скорови од 0.50 до 1.50 поен
 а) забележен је код 38% испитаног узор
ка, а његова максимална присутност од 2 поена, утврђена је код укупно
54% новорођенчади. Просечна вредност присутности АТРВ десно изно
си 1.46 поена, уз стандардну девијацију од 0.67 поена.
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Графикон 1 – Дистрибуција резултата са скале
за процену АТРВ десно
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ATRV десно

Вредност медијане је 2 поена, што говори да је дистрибуција резул
тата померена у десно – ка вишим скоровима (графикон 1).
Подаци у табели 2 указују да је одсутност АТРВ лево, тј. скор од 0
поена, забележена код 6% новорођенчади. Код укупно 39% испитаног
узорка, забележен је некомплетан АТРВ лево (скорови од 0.50 до 1.50
поена). Присутност АТРВ лево утврђена је код укупно 55% новорођен
чади. Просечна присутност АТРВ лево износи 1,49 поена, уз стандардну
девијацију од 0,64 поена.
Табела 2 – Основни резултати о АТРВ лево
ATRV levo
Min

0,00 ( 6 %)

Max

2,00 (55 %)

Med

2,00

AS

1,49

SD

0,64

br. ispit.

100

Вредност медијане је 2 поен
 а, што такође говори да је дистрибуција
резултата померена у десно – ка вишим скоровима (графикон 2).
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Графикон 2 – Дистрибуција резултата са скале
за процену АТРВ лево
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Подаци у табели 3 показују да је одсутност АТРВ укупно (АТРВ де
сно и АТРВ лево) забележена само код једне бебе (1%) и она износи 0
поена. Некомплетан АТРВ укупно (скорови од 0.25 до 1.75 поена) забе
лежен је код 64% испитаног узорка, а његова максимална присутност од
2 поена, утврђена је код укупно 35% новорођенчади. Просечна вредност
присутности АТРВ укупно износи 1.48 поена, уз стандардну девијацију
од 0.52 поена.
Табела 3 – Основни резултати о АТРВ укупно
ATRV ukupno
Min

0,00 ( 1 %)

Max

2,00 (35 %)

Med

1,50

AS

1,48

SD

0,52

br. ispit.

100

Вредност медијане је 1,50 поена, што такође говори да је дистри
буција резултата померена у десну страну – ка вишим скоровима. Гра
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фички приказ дистрибуције резултата за АТРВ укупно, дат је у графи
кону 3.
Графикон 3 – Дистрибуција резултата са скале
за процену АТРВ укупно
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Применом т-теста проверено је да ли постоји значајна разлика у
степену присутности АТРВ на левој и на десној страни. Разлика између
просечних вредности од 0.03 поен
 а, на скали распона од 0 до 2 поена, је
веом
 а мала и није статистички значајна, на шта указује вредност т-теста
од 0.31. Дакле асиметрични тонични рефлекс врата код новорођенчади,
подједнако је развијен на левој и на десној страни. Резултати ове анали
зе могу се видети у табели 4.
Табела 4 – Поређење АТРВ лево и десно
AS

SD

br. ispitan.

ATRV desno

1,46

0,67

100

ATRV levo

1,49

0,64

100

t-test = 0,31 (nije značajno)
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Подаци у табели 5 показују да Пирсонов коефицијент линеарне ко
релације између присутности АТРВ на десној и на левој страни износи р
= +0.27 и значајан је на нивоу 0.01 са поузданошћу закључака од 99%, тј.
бебе које имају боље развијен (присутнији) АТРВ на десној страни, ујед
но имају боље развијен (присутнији) АТРВ и на левој страни, и обратно.
Табела 5 – Корелације између АТРВ десно, лево и укупно
ATRV desno

ATRV levo

ATRV ukupno

ATRV desno
(N = 100)

/

r = +0,27
(nivo 0,01)

r = +0,81
(nivo 0,01)

ATRV levo
(N = 100)

r = +0,27
(nivo 0,01)

/

r = +0,79
(nivo 0,01)

ATRV
ukupno
(N = 100)

r = +0,81
(nivo 0,01)

r = +0,79
(nivo 0,01)

/

Такође, добијене вредности коефицијената од р = +0.81 и р = +0.79,
значајне на нивоу 0.01 уз поуз даност 99%, указују на постојање веома
високе позитивне повезаности између АТРВ десно и АТРВ укупно, одно
сно на постојање високе повезаности између АТРВ лево и АТРВ укупно.
Дакле, што је већа присутност АТРВ код беба на левој и на десној страни,
то је и њихов укупан АТРВ присутнији, и обратно.
Табела 6 – АТРВ десно, лево и укупно
код беба различитог пола
muški pol (53)

ženski pol (47)

t-test i

ATRV

AS

SD

AS

SD

značajnost

desno

1,46

0,66

1,46

0,70

t = 0,04
(nije značajno)

levo

1,53

0,58

1,45

0,71

t = 0,63
(nije značajno)

ukupno

1,50

0,51

1,46

0,54

t = 0,36
(nije značajno)

342

Татјана Адамовић и сар.

У табели 6 приказани су резултати степена присутности АТРВ де
сно, лево и укупно код новорођенчади мушког и женског пола. Просеч
не вредности за АТРВ десно су идентичне код беба оба пола и износе
1.46 поена, а утврђене разлике од 0.08 и 0.04 поена између просечних
вредности код девојчица и код дечака, су занемарљиве и далеко од кри
теријума значајности, о чему говоре веома ниске вредности т-теста од
0.63 и 0.36. Дакле присутност АТРВ десно, лево и укупно, подједнака је
код новорођенчади различитог пола.
Табела 7 – Корелације између АТРВ с једне стране
и ТТ, ТД и ОГ с друге стране
ATRV

TT

TD

OG

desno

r = +0,02 (nije
znač.)

r = –0,01 (nije
znač.)

r = +0,08 (nije
znač.)

levo

r = +0,10 (nije
znač.)

r = +0,14 (nije
znač.)

r = +0,15 (nije
znač.)

ukupno

r = +0,08 (nije
znač.)

r = +0,08 (nije
znač.)

r = +0,14 (nije
znač.)

Применом поступка за израчунавање Пирсоновог коефицијента ли
неарне корелације, утврђено је да нема значајне повезаности између ТТ,
ТД и ОГ, с једне стране, и степена присутности АТРВ десно, лево и укуп
но, с друге стране. Свих девет коефицијената корелације, који се могу
видети у табели 7, нису статистички значајни и спадају у категорију за
немарљиво ниске повезаности.
ДИСКУСИЈА
Како се у литератури описује (Barnes et al, 1978; Fiorentino, 1981;
Clopton et al, 2000), одговор асиметричног тоничног рефлекса врата се
манифестује тако што спонтани или пасивни окрет бебине главе у једну
страну, док се беба налази у леђном положају, узрокује истезање горњих
и доњих екстремитета на страни према којој је окренуто лице бебе, и са
вијању истих на супротној страни.
Међутим, рефлексни одговор добијен у нашем истраживању код
новорођенчади трећег дана по рођењу, разликује се од описаног. На
име, код све новорођенчади из нашег узорка, код које је овај рефлекс
био присутан, при пасивном окрету главе у једну страну (било леву
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или десну), имали смо изражену реакцију руке на страни супротној
од оне према којој се окретала глава, односно лице бебе. Рука испи
тиваног новорођенчета се најпре истезала а онда нагло, према горе
савијала у лакту. Насупрот нашим очекивањима, како већина аутора
описује овај рефлекс у литератури, екстремитет на страни према којој
је глава била окренута, углавном је остајао без реакције. С обзиром да
асиметрични тонични рефлекс врата спада у групу рефлекса чијим се
испитивањем утврђује и функција вестибуларног чула, овакав рефлек
сни одговор можемо повезати са наводима из литературе да је вести
буларни систем анатомски развијен и функционално реактибилан на
рођењу, мада вестибуларни одговори могу варирати (Ornitz et al, 1979;
Illingworth, 1987).
Према Painter-у (1999), одговори асиметричног тоничног рефлекса
врата су промењљиви у периоду новорођенчета, а достижу своју пуну
зрелост за време другог, трећег и четвртог месеца постнаталног живо
та. Ово илуструје чињеницу да се варијабилност и стереотипија рефлек
сних одговора у првим данима по рођењу, могу сматрати карактеристи
кама које значајно детерминишу рефлексни одговор новорођенчета.
Асиметрични тонични рефлекс врата код новорођенчади смо испи
тали из три покушаја, на левој и на десној страни. Том приликом је бе
лежено да ли је рефлекс присутан, некомплетан или одсутан. На основу
добијених података о рефлексним одговорима са леве и са десне стране,
израчунат је АТРВ укупно за свако новорођенче из нашег узорка.
Посматрањем основних резултата који се односе на анализу степе
на присутности АТРВ на левој и на десној страни код новорођенчади,
уочавамо да је код 54% испитаног узорка овај рефлекс био у потпуности
присутан на десној страни, и код 55% на левој. Одсутност АТРВ забеле
жена је код 8% новорђенчади на десној и код 6% на левој страни, док је
код преос талих 38% испитаног узорка на десној и 39% на левој страни,
АТРВ био некомплетан.
Некомплетност рефлексног одговора поједини аутори повезују са
феноменом навикавања на поновљене стимулусе. Заправо, Marinelli
(1983) истиче да беба чија се глава неколико пута окрене у једну, па у
другу страну, после више поновљених подражаја неће одреаговати аси
метричним тоничним рефлексним одговором. Слично становиште за
узимају Bartlett и сарадници (1997), који су користили метод поновље
них пасивних окрета бебине главе и као резултат добили изуз етно ниску
стопу присутности овог рефлекса код испитаних беба. Ипак, Forslund i
Bjerre (1983) доводе у сумњу феномен ‘’навикавања’’ као разлог ниске
стопе јављања асиметричног тоничног рефлексног одговора, из разлога
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што су они такође добили ниску стопу присуства овог рефлекса, а да су
притом само једанпут окретали главу новорођенчета.
Анализом основних резултата о степену присутности АТРВ укупно
(АТРВ десно и АТРВ лево) код новорођенчади, уочавамо да је само код
једне бебе (1%) забележено одсуство овог рефлекса, док је максимална
присутност утврђена код 35% испитаног узорка. Преосталих 64% испи
таника, имали су АТРВ укупно присутан у непотпуном облику, односно
некомплетан.
Подаци из литературе, о стопи јављања асиметричног тоничног ре
флекса врата код новорођенчади, показују изразиту варијабилност. Та
ко група аутора (Coryell et al, 1982; Marinelli, 1983), указује на посто
так степена присутности овог рефлекса, код терминске новорођенчади,
између 40% - 67.5%. Знатно већу стопу јављања асиметричног тонич
ног рефлексног одговора, која износи чак 91% међу бебама које су пре
времено рођене, и које су тестиране у 40-ој недељи постконцептуалне
старосне доби, пријављују. Подаци из литературе такође бележе да је
асиметрични тонични рефлекс врата универзално присутан код према
туруса старих 33 недеље постконцептуалне доби, када се тестирају на
рођењу (Konishi et al, 1993).
Веома ниску стопу јављања овог рефлекса међу терминском ново
рођенчади, која се креће од 1% - 11%, група аутора објашњава чињени
цом да поменути рефлексни одговор има мање важну улогу у развоју
нормалног покрета бебе (Bartlett et al, 1997).
Теор
 ије новијег датума сугеришу да један од разлога којим се може
објаснити велика неуједначеност у погледу стопе јављања асиметричног
тоничног рефлекса врата код новорођенчади рођених у термину, јесте и
начин изазивања овог рефлекса. У том смислу, исход рефлексног одго
вора зависиће од тога да ли беба спонтано окрене главу у једну страну
(било леву или десну), или јој испитивач главу окрене на пасиван начин,
желећи да изазове рефлексни одговор. Coryell и сарадници (1982) су у
својој студији, испитивали бебе старосне доби од 4 до 10 недеља, при че
му су главу бебе окретали пасивно, користећи визуелни стимулус како
би изазвали активнији окрет главе. Дошли су до закључка, да пун окрет
главе много чешће изазива овај вестибуларни рефлекс у односу на дели
мично окретање. Такође, исти аутори истичу да је за изазивање реакци
је асиметричног тоничног рефлекса врата, заслужнији начин пасивног
окрета главе у односу на спонтани.
Упоредном анализом просечних присутности АТРВ на левој с обзи
ром на десну страну, утврђено је да нема статистички значајне разлике,
односно да је АТРВ код новорођенчади подједнако развијен на левој и
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на десној страни. Овакви налази нису у сагласности са наводима из ли
тературе да су рефлексни одговори знатно израженији када је глава бе
бе, односно њено лице, окренуто према левој него према десној страни
(Marinelli, 1983). Ово се објашњава чињеницом да фетуси својом кич
мом леже чешће са мајчине леве стране у односу на десну, у току интра
утериног живота (Dunn, 1976).
Анализом резултата који прате међусобни однос АТРВ десно, лево и
укупно, утврђено је постојање статистички значајне повезаности између
поменутих варијабли, тј. бебе које имају боље развијен АТРВ на десној
страни, уједно имају боље развијен АТРВ и на левој страни, и обратно.
Истовремено, што је већа присутност АТРВ код беба на левој и на десној
страни, то је и њихов укупан АТРВ присутнији, и обратно.
Посматрањем резултата упоредне анализе присутности АТРВ десно,
лево и укупно код новорођенчади мушког и женског пола, уочавамо да
разлике између просечних вредности за две групе беба нису статистич
ки значајне, што нам говори да су АТРВ десно, лево и укупно подједнако
присутни код новорођенчади различитог пола. Ови резултати су у пот
пуној сагласности са подацима које износи Touwen (1976), а који указују
да не постоје било какве статистички значајне разлике међу половима
када је у питању асиметрични тонични рефлекс врата, односно АТРВ је
подједнако заступљен код новорођенчади мушког и женског пола.
Посматрањем резултата корелационе анализе, можемо уочити да
нема значајне повезаности између телесне тежине, телесне дужине
и обима главе, с једне стране, и степена присутности асиметричног
тоничног рефлекса врата десно, лево и укупно, с друге стране. Свих
девет коефицијената корелације, нису статистички значајни и спада
ју у категорију занемарљиво ниске повезаности. Добијени резултати
у нашем истраживању, који прате параметре телесне тежине, телесне
дужине и обима главе новорођенчади у односу на АТРВ, не подударају
се са наводима из литературе где се истиче да терминске бебе са ни
ском порођајном тежином, имају снижен мишићни тонус, низак ниво
активности, слабу координацију покрета руку, слабу реакцију одбране
(Illingworth, 1987).
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ЗАКЉУЧАК
Анализом резултата истраживања, дошли смо до следећих закључа
ка:
–– АТРВ је код 54% испитаног узорка био у потпуности присутан на
десној страни, и код 55% на левој. Одсутност АТРВ забележена је
код 8% новорђенчади на десној и код 6% на левој страни, док је
код преос талих 38% беба на десној и 39% на левој страни, АТРВ
био некомплетан.
–– Максимална присутност АТРВ укупно (АТРВ десно и АТРВ лево)
утврђена је код 35% испитаног узорка, док је без пуног опсега
покрета овај рефлекс регистрован код 64% испитаника. Одсуство
укупног АТРВ, забележено је код 1% беба.
–– АТРВ је код новорођенчади подједнако развијен на левој и на де
сној страни.
–– Статистички значајна повезаност утврђена је између степена
присутности АТРВ на левој и АТРВ на десној страни (р = + 0.27,
поузданост 99%).
–– Статистички значајна повезаност између пола беба, ТТ, ТД и ОГ,
с једне стране, и степена присутности АТРВ, с друге стране, није
утврђена.
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SUMMARY
Different types of injuries can prevent the normal integration of reflexes. The factors that can disrupt the normal development of the movement
patterns include: injury at birth or later, drugs taken during pregnancy or
while breastfeeding, allergies, excessive physical and emotional stimulation.
Older children may manifest unintegrated reflexes in the use of of his body.
In the recent literature states that children who fitting tight to the one side of
its desk, read or write homework head resting on hand, provide an indication
of insufficient integrated asymmetric tonic neck reflex. It is believed that the
asymmetric tonic neck reflex plays an important role in the normal development of human movement, in the establishment of eye-hand coordination,
as well as in modification of the symmetry of the newborn.
The aim of this study was to examine the degree of presence and characteristics of asymmetric tonic neck reflex in babies immediately after birth.
In a sample of N = 100 healthy, term newborns from normal pregnancies, the 3th day upon birth, clinical trial of asymmetric tonic neck reflex
(ATNR) were applied. Testing of ATNR in all babies from the examined
sample, was carried out by trained medical staff, whereas the examiner performed instructing, observation and data recording. The obtained results
were recorded by means of a digital camera, then scored and statistically
and descriptively processed. Besides that, data on body mass on birth, body
weight (BW), body length (BL) and head circumference (HC) were recorded
for all newborns.
Obtained results showed that the maximum presence of ATNR was identified in 35% of tested sample, while the reflex without full range of motion,
was recorded in 64% of patients. The absence of ATNR was noted in 1% of
babies. Statistically significant connection between babies’ gender, BW, BL
and HC, on the one side, and ATNR, on the other side, was not established.
KEY WORDS: reflex pattern, integrity, asymmetric tonic neck reflex
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У основи човекове природе је хомеос таза, и ако било који фактор наруши
хомеостазу долази до проблема, односно до патолошког понашања. Велики је
број поремећаја у раном детињству који у својој психопатологији има у осно
ви и поремећај вербалне комуникације што има за последицу измењене физи
олошке процесе. Вурнеабилну односно осетљиву генетску основу, као окидач,
за развој раних развојних поремећаја могу активирати средински чиниоци,
субоптимално уношење појединих нутритивних елемената, утицај физи
кохемијских дејстава, вируси, бактерије, гљивице, метаболички поремећаји.
Код ових проблема задатак је откривање постојећег поремећаја и утврђива
ње одговарајућег третмана. Неопходне нализе се врше прегледом крви, урина,
утврђивањем пермеаб илности црева, анализом столице..., у нашим лабора
торијама, са којима сарадјујемо, али и у лабораторијама у САД и Норвешкој.
Успешан третман поремећених биолошких параметара и усклађивање
биологије, сензора, менталних, говорно језичких, социјалних и емоционалних
функција унутар детета, као и успостављање равнотеже између детета ко
ји има проблем и његове примарне породице може довести до жељених резул
тата.
Кључне речи: поремећени биолошки параметри, лечење, аудиолингви
стички третман
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УВОД
Последњих година све је више деце са поремећајима у развоју, пер
цепцији, говору, пажњи и са первазивним развојним поремећајима ко
ји у основи имају проблеме биохемијског или имунолошког порекла.
Препознавање, рана дијагностика и третман ових поремећаја је далеко
важније, за свако дете, од постављања тачне дијагностичке ознаке.
Једна од тих савремених тезаје и објашњење родитељима др Џеф
Бредстрита (Брадстреет, 2000) који пластично објашњава да је биологија
организма хардвер, а бихејвиористичке (понашање), комуникацијске и
сензорне чулне сензације софтвер. Опорављање софтверских проблема
захтева добар тимски приступ у циљу репрограмирања неуронских мре
жа које су се исквариле због биолошких поремећаја.
Због тога је у склопу диференцијално дијагностичког поступка за
добијање адекватног терапијског одговора уведен, као методолошки по
стулат, биолошки сет претрага.
Кроз биолошки сет претрага истражујемо особености клиничких и
лаборасторијских абнормалности и одговоре на третмане :
–– Проблема ЦНС-а са измењеном сензитивношћу и абнормалном
интертпретацијом сензорних и експресивних информација
–– Проблем измењеног имуног система
–– Проблем система за варење са абнормалном дигестијом, пато
лошким променама цревне флоре, појачаном пропустљивошћу
црева за антигене, пептиде, микробиолошке токсине и друге био
хемијски активне супстанце.
–– Биохемијске особености које проистичу из неуспеле детоксифи
кације штетних молекула. Токсични или антигенски молекули
могу потицати из метаболизма самог детета, токсина или анти
гена из воде, ваздуха или хране и метаболичкји продукти флоре
која насељава цревни тракт.
На практичном нивоу биол
 ошки сет се састоји од следећих параме
тара:
• КС, Се, Диф.КС, гликемија, билирубин директни и целокупни,
мокраћна киселина, уреа, креатинин, АСТ и АЛТ, холестерол,
триглицериди, хомоцистеин
• биохемијске параметре На, К, Ца, Мг, П, Зн и Цу
• брис грла и носа на бактерије и гљивице
• брис уретре на бактерију и гљивицу
• гинеколошки брисеви
• анализа три узастопне столице на бактерије, гљивицу и паразите
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• анализа урина
• ЕЕГ снимање и евентуално магнетна резонанца
1) У анализи резултата крвне слике карактеристични налази су:
- готово код 80% проналазе се ниске вредности хемоглобина. Недо
вољна киселост стомачног садржаја, дисфункција панкреаса са слабом
базном (бикарбонатном ) функцијом, запаљење ћелија слузокоже у ко
релацији су са недостатком гвожђа. Статус гвожђа је обично показатељ
статуса гастроинтестиналних функција.
- Такође, чест налаз буде висока седиментација, високи леукоцити
последиоце акутних, најчешће, респираторних инфекција.
Од карактеристичних налаза је још и, веома честа, ниска вредност
цинка.Цинк је веома битан елеменат. Код деце са первазивним развој
ним поремећајима, поремећајем пажње, различитом говорном пато
логијом је мањак цинка веом
 а чест нарочито код оних који у исхрани
често користе житарице а мало протеина животињског порекла. Кад је
ниво цинка јако низак у серуму, прузрокује дијареју, абдоминални бол,
губитак чула мириса и укуса, губитак апетита, осип и пад свих сегмена
та имунитета. Тракође има улогу антиоксиданса и стабилизатора мем
брана.
2) У анализама бриса грла и носа највећи проценат је био са физи
олошком флором а нађени су бета хемолитички стрептокок, стафило
кок ауреус, мораxела цатаралис, цандида албканс....
Најпре је лечена акутна бактеријска инфекција а затим цандида ал
биканс и специа.
3) Анализа урина по класичним претрагама најчешћи налаз је био
у физиолошким границама. Поједини узорци су били са класичним се
том запаљенског статуса ( присутни свежи еритроцити, маса леук
 оцита
и плочастог епитела, седименти...). Лечење према антибиограму.
4)Анализа три узастопне столице.
У нашем биолошком сету претрага једна од најважнијих анализа.
Већина деце са развојним проблемима има у историји болести и поре
мећаје функције црева (затвор, проливи, гасови). Најчешће ова два по
ремећаја почињу истовремено па се поставља питање повезаности црев
них поремећаја са проблемима у ЦНС. Највећи проценат наших узора
ка је са пронадјеном цандидом албиканс (Crook W.G. (1980). Гљивице
су нормални становници свих слузокожа па и слузокоже дигестивног
тракта човека. У неким ситуацијама у, првом реду, код неконтролисаног,
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некритичног лечења антибиотицима, затим код селективне имунодефи
цујенције, код конзумирања концентрованих шећера долази до дисба
ланса унутар цревне флоре и до бујања гљивица или неких бактерија.
Гљивице се јављају појединачно или у виду колонија.
Крвни суд

Остали део тела

црево

Y = гљивице
продуктивна
* = гљивица

Посуда са
урином

штетне
бактерије
B = корисне
бактерије

После примене антибиотика
Крвни суд

Остали део тела

црево
Y = гљивице

* = продукти
гљивица

штетне
бактерије
B = корисне
бактерије

Посуда са
урином
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Ензими, као што је фосфолипаза и протеаза прекидају линију црев
не слузнице да би дотакле колонију гљивица. На тај начин се ствара по
розност слузнице и долази до повећаног пермеабилитета црева односно
до настанка феномена »цурећих црева« (Д' Еуфемиа П и
Неки од гљивичних метаболита инхибирају Кребсов циклус, а ве
лике количине гљивичног шећера АРАБИНОЗЕ спречавају производњу
глукозе па може доћи до хипогликемије детета и до даљих компликација
у функцион
 исању мозга. Арабиноза ремети неуронске синапсе. Као ал
дехид реагује са епсилон амино групом амино киселине лизина у мно
гим протеинима и може да формира унакрсне везе са аргинином, реме
тећи терцијарну структуру протеин
 а који учествују у интернеур
 онским
везама. Веза арабинозе, лизина и аргинина се зове пентозидин. Епсилон
амино група лизина је веом
 а значајно место у многим ензимима којима
су витамин Б6, биот ини, липоична киселина везане током коензимских
реакција. Блокадом амино група лизина пентозидинским комплексом
може доћи функцион
 алног недостатка витамина и ако је њихов унос до
вољан. Епсилон амино група лизина је важан активатор каталитичких
места многих ензима. Ремећење терцијарне структуре протеина пенто
зидинским комплексом, протеин
 е чине мање растворљивим у телесним
течностима и услед тога и више имуногеним. Смањењем концентрације
арабинозе, смањује се и број пентозидинских комплекса, па је то један
од разлог поправљања клиничке слике код аутизма после терапије кан
дидијазе. Обзиром да витамин Б6 реагује са епсилон аминокиселином
лизина, могуће је превентивним давањем овог витамина спречити ства
рање пентозидинских комплекса.
Гљивице производе и глиотоксин који такодје компромитује имуни
систем, затим врши производњу серотонина, важног неуротрансмитера
који делимично контролише понашање и расположење и омета норма
лну неурорегулацију.
Због свега наведеног долази до промене у биохемији мозга, у при
суству гљивице, што доводи до застоја развоја деце и појаве клиничке
слике ПРП и аутизма
Имунолог С. Гупта (1996), подвлачи да код великог броја деце са
кандидијазом постоји ослабљен имунитет. До тога може доћи и услед
генетског недостатка ензима мијелопероксидазе преко кога бела крв
на зрнца уништавају гљивице. Стечени недостатак мијелопероксидазе
настаје услед тровања, недостатка фолне киселине или витамина Б12,
тешких инфекција или леукемије.
Једном детектована инфекција има много варијанти третма
Третман гљивичних инфекција:
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- Давање фунгицида
- Укључивање пробиот ика
- Давање витамина
- Преписивање антиоксаданаса
- Дијеталне интервенције
Уз преписане антифугалне лекове, пробиотике, антиоксидансе, од
говарајуће витамине императивно је неопходно одрадити и дијеталну
интервенцију у исхрани са искључивањем све хране која је основ за раст
и размножавање гљивице. У првом реду то су све намирнице са квасцем,
са слаткишима и концентрованим шећерима. Искључује се и слатко
млеко, димљено месо и сланина, печурке, сви вештачки сокови..... У ис
храну треба увести доста рибе, јагњећег и ћурећег меса, сво поврће, во
ће једино које није слатко: крушке, мандарине, малине, купине, боров
нице као и свеже цедјени сок од њих. Препоручује се и јогурт обогаћен
добрим бактеријама и доста оригана и белог лука као природне антими
киотике, доста чисте воде.
Тест интолеранције на храну
Деца са развојним проблемима, према изјавама њихових родите
ља, терапеута и лекара често су »осетљива« на неке врсте хране. То ни
су, обично, непосредно кожни осипи или изненадне респираторне или
цревне реакције већ су то, по неколико сата или дана одложене реакци
је, после једнократног или кумулативног конзумирања одређених на
мирница.
Мозак опажа и памти свет који нам презентују наша чула а имуни
систем фини свет антигена и молекула.Тако посматрано, не изненадјује
што деца са тешкоћама у опажању и процесирању на сазнајном нивоу
могу имати паралелне тешкоће на нивоу имуног система. Слично томе,
као што третмани могу да се корисно усмере ка поједностављењу и ин
тегрисању дететовог сензорног искуства, тако и дијета и дететова око
лина са присуством антигена треба да се прилагоде тако да одговарају
посебним осетљивостима детета« (Бекер, 2005).
Иначе се у пракси могу видети застрашујуће реакције на алергене
на храну, а исто толико зачуђујућа потреба за инкриминисаним намир
ницама.
За разлику од класичних алергија постоје такозване интолернци
је на неке врсте хране. Постоји више метода за откривање интолеран
ција, једне су из категорије имунолошких анализа а друге су базиране
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на одређивању вибрационог склада или несклада између организма и
намирница. Тест обухвата 110 намирница из уобичајне исхране жита
рице, млека, и млечних производа, више врста меса, рибе, поврћа, воћа,
заћина, чајева...
Анализа пептида у урину

Сматра се да метаболички поремећај у виду недовољног варења
протеина глутена из пшенице и других житарица и казеина из млека до
воде до стварања пептида, честица које када, преко пропустљивих црева
или тзв. »цурећих црева« путем крви, пролазе хематоенцефалну бари
јеру долазе у ЦНС где се се понашају као опоиди морфинске структуре.
Несварени пептиди из млека и пшенице реагују са рецепторима опијата
у темпоралном режњу мозга, који је одговоран за слушну интеграци
ју и језик, ремете функције ове кључне области. Пептиди се понашају
као лажни трансмитери што доводи до класичних понашања каракте
ристичних за аутизам (стереотипије, ритуали, агресије и аутоагресије).
Глутен и казеин поседују и имуно и неуротрансмитерске утицаје па има
ју способност да узрокују имуно дерегулацију и неуротрансмитерску не
равнотежу
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Из шеме уринарних пептида по методи др Reichelt може се уста
новити постојање опоидних форми (глутеоморфина и казеоморфина).
(Reichelt K.L.,1990)
Код свих позитивних налаза односно повећаних концентрација глу
тео и казеоморфина у урину неопходно је одрадити дијеталну интер
венцију и искључити из исхране све намирнице од житарица и млека.
(Reichelt et al 1990,1994; Knivsberg et al 1990; Shattock et al 1990)
Дијета мора бити стриктна: 100% дијете је 100% могућег успеха,
95% дијете је 50% могућег успеха (Селаковић 2001). Дијетални начин
исхране се мора организовати по свим принципима дијете: кување у из
двојеним чистим судовима, употреба свежих намирница стриктно без
глутена и казеина, без адитива (Boris, Mandel, 1994), конзерванса, ве
штачких боја (Rowe,Rose,1994)....
Уз дијетални начин исхране мора се укључити специјално дизајни
рании препарати за ову популацију:
–– дневне дозе минерала и витамина
–– ДМГ (вит Б15) (Reap,EA, Lawson,JW 1993)
–– ензимски препарати: Ензyм аид, Серен аид или Креон, Дигестиве
ензyме
–– Пробиотици односно добре бактерије
–– рибље уље (комбинације незасићених масних киселина)
Тест Сензитивност на Храну IgG:
Познато је да су многа деца са развојним поремећајима сензитивна
на одређену храну. Иначе се у пракси могу видети застрашујуће реакци
је на алергене на храну, а исто толико зачуђујућа потреба за инкрими
нисаним намирницама.
Ова сензитивност варира од особе до особе али најчешће то је сензи
тивност на казеин, глутен, јаја. Сензитивност на храну има за последицу
промене расположења и понашања код особа са поремећајима пажње,
говорном патологијом, поремећајима учења, аутизмом... Овај тест се
препоручује како би се поставио адекватан режим исхране. Сензитив
ност или нетолеранција према храни проуз рокује не само имунолошку
реакцију као алергијска већ и низ других реакција. Разни типови ан
титела који се налазе на зидовима црева могу проуз руковати ослоба
дјање хистамина који утиче на пропустљивост црева. У случајевима где
се пропустљивост црева повећа, храна која је делимично сварена има
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могућност да продре у крвну циркулацију. Ово проузрокује велики број
имунолошких реакција. Као резултат насталих имуно комплекса, дола
зи до појаве низа запаљенских и аутоимуних реакција.
Абнормална абсорпција хране такође може довести до осећаја зави
сности према одређеној храни. Код особа које имају осећај зависности
према некој од намирница, често се открива нетолеранција те исте на
мирнице.
Код појединаца, сензитивност на храну карактерише се са пробле
мима пробаве. (Goodwin M.S.et al 1971)
У другим случајевима је манифестација неприметна и тешко ју је по
везати с храном јер долази до промене хроничне патологије. Најчешће
код оваквих особа се третирају симптоми а узрок остаје непронађен.
Нетолеранција или сензитивност на храну мери се детекцијом иму
ноглобулина Г (ИгГ) антитела.
- Интолеранција на храну испитује се ЕЛИСА тестом којим се у крв
ном серуму утврђује присутност ИгГ антитела на протеине за различите
намирнице.
Organix test Тест Органских Киселина:
Некритична употреба широког спектра антибиотика, селективна
имунодифецијенција, конзумирање концентрованих шећера могу дове
сти до дисбиос е црева у којој долази до неравномерног бујања цревних
гљивица и бактерија. Овакво бујање цревних гљивица и бактерија до
води до абнормалности састава organskih kiselina. (Shaw, W.et al 1995,
Shaw, W 2002) Тај поремећаји органских киселина може да утиче на ин
тегритет цревног зида, утрошак енергије, потрошњу хормона, мишићне
и неуролошке функције...
Тест органских киселина ОРГАНИX одређује:
- метаболите бактерија -изллагање токсичним металима
- метаболите гљивица -дефицијенцију Б и Ц витамина
- нутритивне дифецијенције -метаболите неур
 отрансмитера
- дефицијенцију антиоксиданаса -открива потенцијални дијабетес
- урођене поремећаје метаболизма -метаболите Кребсовог циклуса
- абнормалности амино киселина -бујање клостридија
- абнормалности масних киселина -метаболизам гликолизе
Предлог третмана према тесту:
- додавање антимикотика, антисептика и абтибиотика, модифика
ција исхране, додавање пробиотика, додавање витамина и минерала, ре
дукција излагања токсичним елементима.
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- Побољшања која се јављају после третмана према Органиx тесту
су:
Бољи контакт очима, мања хиперактивност, мања аутоагресивност,
побољшана комуникација и речник....
Микроскопска анализа живе капи крви
Крв је живо ткиво састављено од суспензије ћелијских елемената
(црвених и белих крвних зрнаца и крвних плочица) који су потопљени у
плазми која у ствари представља раствор беланчевина. Крв врши много
функција које су битне за живот човека: допрема кисеоник и хранљиве
материје у све ћелије, отклања сувишне продукте, учествује у одбран
беним процесима, одржава хомеос тазу организма. Због тога испитива
ње живе капи крви представља својеврсно огледало организма. Техника
мукроскопирања микроскопом напредне технологије, који даје веома
велико повећање и изванредан контраст слике у техници тамног поља,
може да нам пружи податке о променама на крвним елементима као
и стању крвне плазме. Тако се у крвној плазми измедју осталог, може
установити присуство несварених беланчевина и масти, затим прису
ство разних микроорганизама добрих и лоших (J L) бактерија, гљивица
и паразита, као и кристала мокраћне киселине и холестерола, присуство
честица тешких метала.
Закључак
Наведеним биолошким методама дефинитивно доводимо орга
низам у физиолошки оптимум чиме се пружа могућност адекватног
третмана као и надоградње и побољшања комуникације, когнитивних
функција и сензорних особености. Примена биолошког сета претрага и
хигијенско-дијететског режима утичу на позитивне помаке на плану це
олукпног развоја детета, посебно функције говора и језика, способности
успостављања социјалног контакта и емоционалне уравнотежености.
Важно је истаћи укључивање логопеда или сурдоаудиолога, психијатра
развојног доба, психолога и других стручњака у рад са децом са поре
мећајима вербалне комуникације. Тимски рад без апсолутног фавори
зовања било које струке једино може да пружи адекватну помоћ детету.
Усклађивање биолошких, сензорних, менталних, говорно-језичких, со
цијалних и емоционалних функција унутар детета, као и успостављање
равнотеже између детета које има проблем и његове примарне породи
це може довести до жељених резутата.
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SUMMARY
Biological analysis in children with problems in speech and language
development.
Basically the homeostasis is human nature and if any factor impairs
homeostasis leads to problems, ie, pathological behavior. A large
number of disorders in early childhood, which in its psychopathology
is basically a disorder of verbal communication which results in altered
physiologicalprocesses.
Vulnerable genetic basis, as a trigger for the development of early
developmental disturbances can trigger environmental factors, suboptimal
intake of nutritional elements, the influence of physico-chemical effects,
viruses, bacteria, fungi, metabolic disorders. In these problems, the task
is to detect disorders and determine appropriate treatment. Necessary
analysis are performed blood test, urin analysis, determination of gut
permeability, analysis chairs etc.., In our laboratories as well as in the
United States and Norway successful treatment of disturbed biological
parameters and adjustment of biology, censor mental, speech-language,
social and emotional function within the child, and the balance between
the child and his family, leading to the solution of the problem.
Keywords: abnormal biological parameters, treatment, audiolinguistic treatment
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УПУТСТВО АУТОРИМА
Прилог I
1. Оригинални научни чланак садржи резултате изворних истраживања. Научне информације у
раду морају бити обрађене и изложене тако да се могу експерименти поновити и проверити анализе
и закључци на којима се резултати заснивају.
2. Претходно саопштење садржи научне резултате чији карактер захтева хитно објављивање, али
не мора да омогући проверу и понављање изнесених резултата.
3. Прегледни чланак представља целовит преглед неког подручја или проблема на основу већ
публикованог материјала који је у прегледу сакупљен, анализиран и расправљан.
4. Стручни чланак представља користан прилог из подручја струке а чија проблематика није ве
зана за изворна истраживања. Стручни рад се односи на проверу или репродукцију у светлу познатих
истраживања и представља користан материјал у смислу ширења знања и прилагођавања изворних
истраживања потребама науке и праксе.
Категоризација научних и стручних радова дата је према препорукама УНЕСКО-а.

Прилог II

1. Елементи чланка су:
- НАСЛОВ, заједнички наслов и поднаслов, који треба сажето да означи садржај, да буде лак за
идентификацију у библиог рафијама и другим публикацијама које издају информационе службе. На
слов може да прати поднаслов који садржи само допунске информације, и они треба да буду јасно
раздвојени (нпр. помоћу двотачке).
- ИМЕНА И АДРЕСЕ АУТОРА
Име и презиме аутора се наводи у пуном облику, а презиме треба типографски истаћи. Име које
је дао аутор, као и ред имена аутора у групи треба да буде поштован од стране уредника.
Када је аутор колективно тело треба навести у потпуности његово званично име, а адресу ставити
у фусноту или на крају чланка, док скраћени облик имена може да се да у заградама.
- ДАТУМ ЧЛАНКА означава датум пријема коначне верзије чланка.
- ТЕКСТ ЧЛАНКА треба да следи логичан и јасан план. Треба изложити разлог за рад и његов
однос према сличним претходним радовима. Методе и технике треба описати на начин да читалац
може да их понови. Резултате и дискусију резултата као и препоруке пожељно је одвојено приказати.
Фусноте се користе само у изузетним случајевима и садрже само додатни текст а никада актуел
не библиог рафске референце, али могу да упућују на референце у библиографији.
- ИЛУСТРАЦИЈЕ И ТАБЕЛЕ треба да буду нумерисане и снабдевене одговарајућим насловом.
Све илустрације и табеле треба да имају упутнице у тексту.
- ПРИЛОЗИ садрже споредне, али важне податке као нпр. методе анализе, компјутерске исписе,
листу симбола као и додатне илустрације или табеле. Прилози се стављају на крај текста после би
блиографије и треба да су означени словима, бројевима или заглављем.
Цитирање у тексту треба да је у складу са ISO 690/1987.
- БИБЛИОГРАФИЈА
Листа референци која се односи на чланке цитиране у тексту налази се на крају чланка и треба
да буде израђена у сагласности са ISO 690/1987 Листа референци садржи само референце објавље
не у документима. У случају радова цитираних из секундарних извора, референца треба да буде на
оригиналу ако се зна, и да буде пропраћена изразом „цитирано у“ па референца секундарног извора.
2. Сви чланци треба да буду снабдевени резимеом и то на језику чланка као и на страном језику
(Е. П.)
На основу мишљења Републичког секретаријата за културу Србије, број 413-935/84-06 од 24. ок
тобра 1984. године, овај часопис ослобођен је плаћања пореза на промет.
Издавање часописа делимично финансира Министарство науке и животне средине Р. Србије.
Рукописе за Вол. 19 (1), Бр. 55 примамо до 20. 02. 2013, за Вол. 19 (2), Бр. 56 до 30. 05. 2013, за
Вол. 19 (3), Бр. 57 до 30. 09. 2013.
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