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Сажетак  

 

Функционални поремећај гласа у основи имају поремећај функције фонације, која је 

узрокована неадекватном употребом фонацјског апарата. Појаву фунционалних 

дисфонија могу узроковати генетски фактори, нарушено стање хормонског система, 

неуровегетативног система и психичка стања. Сви ови фактори имају важну улогу у 

припреми терена за настајање функционалних дисфонија. Погрешна употреба вокалног 

апарата на оваквом терену представља одулучујићи провокативни тренутак за појаву 

функционалних обољења гласа. Поремећај гласа (Disordines vocales) је мање угодан глас 

који од говорника захтева више енергије.  

Дијагностика поремећаја гласа захтева прегледа специјалисте оториноларинголага и 

фонијатра, док се у појединим случајевима у дијагностику укључује и логопед - вокалног 

патолога. Процена обухвата: клиничку процену говорног гласа и говорног дисања,  

објективну и субјективну анализу гласа.  

Вокална рехабилитација је веома битан вид рехабилитације пацијената са поремећајем 

гласа која омогућава ублажавање социјалних, професионалних али и психолошких 

проблема. За сваког пацијента прави се индивидуалан план и програм, односно, вежбе 

током третмана прилагођавају се потребама пацијета. Циљ вокалне терапије је да 

поправи глас пацијента или поврати у првобитно сатње што би позитивно утицало на 

друштвену интеграцију, а самим тим и бољи квалитет живота ових пацијената. У 

рехабилитацији гласа користе се разне методе, и чим пацијент добије добар глас 

потребно га је одмах укључити у вербални контакт са околином да би ојачао своје 

самопуздање. 

Вокална хигијена односи се на бригу о гласу, подразумева избор понашања која чувају 

наш глас да буде здрав. Одрасле особе, нарочито вокални професионалци морају свесно 

да се придржавају смерница вокалне хигијене, али када су у питању деца, родитељи и 

друге одрасле особе у њиховом окружењу морају да буду добар модел или пример како 

да здраво користе свој глас. 

 

Кључне речи: глас, функционални поремећаји гласа, дијагностика поремећаја гласа, 

рехабилитација гласа, вокална хигијена 

 

 

 



       

 
 

Abstract  

 

Functional voice disorders have in the main a disorder of the phonation function, which is 

caused by inadequate use of the phonation apparatus. The phenomenon of functional dysphonia 

can be caused by genetic factors, a disturbed state of the hormonal system, the neurogenic 

system, and psychological conditions. All of these factors play an important role in preparing 

the ground for the unfolding of functional dysphonia. The incorrect use of the vocal apparatus 

in such environment represents a decisive provocative moment for the appearance of functional 

voice disorders. Voice disorder (Disordines vocales) is a less pleasant sound that requires more 

energy from the speaker. 

The diagnostic of voice disorders requires an examination by an otorhinolaryngologist and a 

phoniatrist, while in some cases a speech therapist (vocal pathologist) is included in the 

diagnostics. Evaluation process includes: clinical assessment of speaking voice and speech 

breathing, objective and subjective analysis of voice. 

Vocal rehabilitation is a very important form of a rehabilitation of voice disorder patients, 

which contributes to the reduction of social, professional and psychological problems. An 

individual plan and program is created for each patient, that is, the activities during the 

treatment are adjusted to the patient's needs. The goal of vocal therapy is to improve the 

patient's voice or restore it to its original state, which would positively affect social integration, 

and thus for a better quality of life for these patients. Various methods are used in voice 

rehabilitation, and as soon as the patient gets a good voice, it is necessary to immediately 

involve him in verbal contact with the environment in order to strengthen his self-esteem. 

Vocal hygiene refers to the care of the voice, implying behavioral choices that keep our voice 

healthy. Adult persons, especially vocal professionals must consciously follow the guidelines 

of vocal hygiene, but when it comes to children, parents and other adults in their surroundings 

must be a good model or example of how to use their voice in a healthy manner. 

 

Keywords: voice, functional voice disorders, diagnostic of voice disorders, rehabilitation of the 

voice, vocal hygiene 
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УВОД 

 

Говор и глас су резулатат три функције организма: ресирације, фонације и артикулације. 

Глас је артикулациони звук у говору који представља материјалну реализацију 

апстрактне језичке јединици-фонеме. Он је најмања језичка јединица којом се може 

разликовати значење речи. Уједно је и основна градивна јединица фонема, па даље 

реченица и на крају саме комуникације. Комуникација је врло важна у човековој 

свакодневници, у свим активностима јер кроз њу људи размењују мисли, идеје, ставове 

са другим људима из окружења. Основни глас представља способност анатомско-

биолошке основе, а формира се у ларинксу активирањем гласница. Феномен говора 

занимао је људе од давних времена. Човек је и раније поседовао неке системе 

комуникације, које су му омогућили да преживи у борби за опстанак. Веома је тешко 

издвојити историју проблематике гласа из интегралне проблематике говора и језика у 

периду када они још као феномени нису ни били дефинисани.  

Фонација се као процес учи и током времена мора бити кортикализована и 

аутоматизована, подложна је великом броју процеаса током учења, али и касније.  

Узрочници поремећаја гласа се могу замислити као непрекидан низ, на чијем се једном 

грају налазе органске, а на другом функционалне промене. Тај непрекидан низ 

представља двосмерни пут, јер органске промене могу довести до функционалног 

оштећења, а поремећај нормалне функције може изазвати органске промене. Откривање 

узрочника настанка поремећаја гласа подразумева одређивање његове природе, да ли је 

функционални или органски. У литератури која се бави рехабилитацијом гласа неретко 

настаје конфузија што се тиче дефинисања термина, ”функционалан” и ”психоген”. 

Greene (1980) и Case (1984), као и већина других аутора ове термине поистовећују и 

користе као синоним за ”неоргански”, а као узроке наводе стрес, хиперкинезију, 

психонеурозу, поремећај личности, неправилну употребу гласа. Wilson (1987) термин 

”функционалан” дефинише као ”Оштећен глас, а нормалан ларингоскопски налаз”. 

Bonne (1988) појам ”функционалан” означава без физичког и органског узрока. Према 

класичном медицинском приступу функционални поремаћаји су изазвани психолошким 

факторима. Већина вокалних стручњака термин ”психоген” употребљава за оне опште 

гласновне поремећаје, који се доводе у везу са хроничним или акутним стресом, 

неурозом или депресијом, фрустрацијама, презапосленошћу, комплексом ниже 

вредности, сексуалним незадовољством, животним стилом и финанскијским статусом. 

Вокално понашање се рефлектује као широк опсег психолошког понашања и 
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подразумева: учење, навику, спознају, перцепцију, мотивација и емоционални стрес. 

Механизми активирани страхом, љутњом или другим стресогеним манифестацијама 

утичу на промене висине и опсега гласа. Утицај психолошког стреса на глас се не може 

увек лако доказати и проценити. Приликом оцењивања утицаја стреса на глас треба бити 

опрезан, треба знати да увек постоји индивидуална реакција на стрес, као и да особе 

неретко прикривају своје тегобе, из страха како ће њихова околина реаговати на њихов 

проблем. Код већине људи реакција  на акутни стрес подразумева телесне промене, и то 

повишени мишићни тонус, бржу ресирацију и виши основне фрекфенције гласа.  
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1. Теоријска разматрања  

 

1.1. Глас  

 

Глас и његов продукт говор представљају најефикаснији начин људског комуницирања. 

Интересовања људи за феномен гласа и истраживање у оквиру тог подручја датирају још 

из давнина. Данас само нагађамо шта се то десило у току еволуције човека и када је 

настао феномен гласа, као такав. Човек се еволутивно развијао, у  далекој прошлости 

развио неке системе комуникације који су му помогли да преживи у борби за опстанак. 

У каснијим етапама развоја човек је морао систем гестикулације да допуни и замени 

ефикаснијим системом као што је употреба гласа и говора. Развојем централног нервног 

система, човек је руке оспособио за рад, уместо за кретање, а дигестивни пут за 

продуковање најпре звучних сигнала, коју су се временом претворили у говор, као 

највише и најефикасније средство комуникације (Петровић- Лазић и сар., 2015). 

Најзначајнију улогу у свету комуникације има глас. То је феномен који се проучава од 

давнина и сходно томе постоје бројни покушаји дефинисања гласа. Опште прихваћена 

и јединствена дефинција гласа још увек не постоји. Најчешће се истиче да је глас звук 

којим се оглашавају жива бића, да га производе специјални органи фонације и да 

поседује одређене физичке и музичке квалитете. Глас човека може бити говорни, 

певани, шапат, имитација природних звукова (онаматопеје), и слично. Може се 

распростирати кроз све средине (гасовите, течне, чврсте). Јединствен је, а његова 

способност флексибилности омугућава да искажемо мисли, емоције, радост и страхове. 

За глас се може рећи да је слика личности, старости, здравственог и емотивног стања 

појединца. Колико је глас одувек био важан потврђује чињеница да су антички Грци 

сматрали да глас настаје у срцу човека. У високом сталежу негована су гласовна 

занимања, и на тај начин су друге учили својим мудростима. Уместност певања се јавља 

у свим народима и културама. Извор гласа представљају гласнице. Гласнице својом 

вибрацијом доводе до периодичног згушњавања и распростирања ваздушне струје. Звук 

настао у гркљану распростире се на све стране унутар организма. Један део ваздуха 

излази у спољашњу средину кроз усни отвор и стиже до ува слушаоца, а истовремено и 

до ува особе која врши емисију тона (Петровић-Лазић, & Косановић, 2008). 

Квалитет гласа не зависи нужно од гласница, него подразумева и фину равнотежу која 

се успоставља између плућне функције и активности артикулатора. Фонација се развија, 

одржава и контролише под сталним утицајем акустичког, визуеланог и кинестетичког 
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feed-back механизма. Све информације овог подручја контролише, усклађује и 

координира ЦНС и на тај начин управља фонацијом.  

 

1.1.1. Формирање гласа  

 

Глас настаје радом органа за говор. Када издишемо ваздух из плућа пролази кроз 

душник, долази до гркљана који чува гласнице, стиже до усне и носне дупље и ту уз 

његову помоћ обликујемо гласове (Слика 1). 

 

Слика 1. Органи који учествују у формирањеу гласа. 

                              Преузето са: www.shtreber.com 

 

 

Раздобљем живота од најранијег детињства, преко зрелости па све до старости, начин 

употребе глас се мења. Промене гласа повезујемо са социјалним, когнитивним, 

биолошким и емотивним страњем-сазревањем. Структура и функција ларинкса се 

мењају и пропадају током живота, поготово у дубокој старости када долази до разарања 

целуларног, структуралног и неврно-мишићног интегритета ралингиалног система.   
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1.2. Анатомија органа који производе глас 

 

Три компоненте чине основу за продукцију гласа, а то су:  

• дисајни апарат (у њему се ствара ваздушна струја, неопходна за изговарање 

гласова) (Слика 2), 

• гркљан (у ком се ствара звучна енергија, која се користи у говору), 

• надгркљанске шупљине (имају улогу резонатора, оквиру којих се звук додатно 

обликује до излаза из самог говорног апарата) (Malberg, 1995). 

 

 

Слика 2. Анатомија, активни органи при формирању гласа 

Преузето са: www.wikiwand.com 

 

1.2.1. Функција мозга у процесу продукције говора и гласа  

 

Лева хемисфера је задужена за говор, веште научене покрете и рачунање. Док је десна 

хемисфера задужена за просторну оријетнацију, препознавање лица, музичке 

способности. Центар за говор се простире дуж и поред Силвијеве фистуре. Обухвата 

регију задњег дела горњег темпоралног гируса-Верникоева ареа (40, 41, 42). Верникоева 

ареа је задужена за разумевање визуелних и звучних информација из спољашњег света. 
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Пројектује се кроз артуални фасцикулус у Брокину ареу (44 и 45). Још од 1861. назива 

се центром за говор. Брокина ареа (Слика 3) је смештена у фронталном кортексу испод 

доњег краја моторног кортекса. Одговрна је за контролу покрета мишића говорног 

апарата, али и покрета усана, језика, ларинкса и фаринкса. Има примарну улогу у 

стварању програма говорне продукције, фонетско-фонолошког, синтаксичког и 

семантичког аспекта језика. Омогућује и усвајање и правилну употребу граматичких 

правила. Поред продукције, Брокина ареа учествује и у процесу разумевања (Јовановић, 

& Лотић, 1987.). 

 

 

               
Слика 3. Центри за говор, Брокина и Верникоева ареа 

                        Преузето са: www.pinterest.com 

 

 

1.2.2. Гркљан (larynx) 

 

Гркљан је активна хрскавичава цев која се налази у средњој линији врата, на раскрсници 

дисајних и дигестивних путева. Лежи у висини од трећег до шестог цервикалног 

пршљена. Ларинкс има облик тростране призме у горњем делу и у доњем делу има облик 

цеви. Код одраслог човека висина ларинска, од горње ивице епиголтиса до доње ивице 

крикоидне хрскавице је 7 см. Највећи пречник је 4 цм, а сагитални пречних је 3 см. Код 

жена су ове димензије мање, висина за 2 см, а остале за око 0,5 цм. Ларинкс се састоји 
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из: хрскавица, мишићног слоја, еластичне опне гркљана, слузокоже, крвних судова и 

спојева лакингеалних хрскавица (Horga, & Liker, 2016).  

 

 1.2.2.1. Хрскавице гркљана 

 

Хрскавичави скелет гркљана састоји се из парних и непарних хрскавица које се  

разликују по  величини, сталности и броју. 

    

Штитаста хрскавица (Cartilago thyreoidea) 

Штитаста хрскавица је највећа хијалина хрскавица ларинкса, у облику штита. Састоји 

се од две четвртасте плочице, ламине, спојене предњом ивицовом дуж угла штитне 

хрскавице. Има горње и доње рогове, који повезују тиреоидну хрскавицу са крикоидном 

хрскавицом ларинска.  

 

Прстенаста хрскавица (Cartilago cricoidea)  

Kрикоидна хрскавица је непарна хијалина хрскавица ларинкса, у облику прстена. 

Предња страна је ужа (лук крикоидне хрскавице-arcus), а задња је шира (плочица-

lamina). 

 

Епиглотис (Cartilago epiglotiica) 

Епиглотис је непарна хрскавица у облику листа, чија је петељка окренута на доле и 

причвршћена је на споју двеју ламина тиреоидне хрскавице. Епиглотис наткривљује 

улаз у лумен гркљана и заштићује дисајне путеве при гутању. Има значајну улогу у 

процесу фонације, јер утиче директно на формирање облика и величине уласка у 

ларикнс и облик фарингеалног резонатора. 

 

Аритеноидна хрскавица (Cartilago arytenoidea) 

Аритеноидна хрскавица је парна, хијалина хрскавица у облику тростране пирамиде. На 

свакој аритеноидној хрскавици налазе се два јасно изражена наствка: вокални наставак 

и мишићни наставак. На вокалном наставку се припајају мишићи гласнице а на 

мишићном наставку примицачи и одмицачи гласница (Бунијеваца, 2019).  
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1.2.2.2. Зглобови гркљана 

 

За покретљивост гркљана важна су две зглоба, крикотиреоидни и крикоартероидни 

зглоб.  

Крикотиреоидни зглоб је зглоб који омогућава ротацију гркљана око хоризонталне 

осовине. Смештен је између прстенасте хрскавице и доњег рога штитасте хрскавице. 

Крикотиреоидни зглоб је зглоб који има значајну улогу у процесима фонације и 

респирације, јер се на том месту одвијају покрети примицања гласница једне према 

другој (што подразумева фонацијски положај), и одмицање гласница од средње линије 

гркљана (што подразумева респирацијски положај) (Бунијевац, 2019).  

 

1.2.2.3. Фиброзно ткиво гркљана 

 

Фиброзно ткиво гркљана има значајну улогу у његовој физологији, учвршћује зглобове 

и омогућава еластичност при извођењу покрета.  

  

Унутрашње фиброзно ткиво има значајну улогу у повезивању ларингеалне хрскавице,  

и даје потпору структурама ларинкса, док спољашње ткиво повезује ларинкс са 

околином (Петровић-Лазић, 2001). 

 

1.2.2.4. Мишићи гркљана 

 

Координација мишића фонације важна је за нормално извођење покрета у гркљану. 

Разликујемо спољашње и унутрашње мишиће ларинкса.  

Спољашњи мишићи ларинкса се припајају за грудну и подјезичну кост. Они омогућавају 

покрете подизања, спуштања, фиксације и суспензије гркљана. Као значајне издвајамо 

musuculus sternothyreoideus (он повлачи гркљан на доле), musculus tyreihyoideus (његове 

контакције повлаче гркљан на горе ако је хиоидна кост фиксирана, као и до спуштања 

хоидне кости ако је гркљан фиксиран).  

Унутрашњи мишићи ларинкса имају задатак да покрећу ларингиалне хрскавице једну 

према другој, што даље доводи до затезања, примицање и одмицања. Разликујемо: 

абдукоре, адукоре и тензоре  (Петровић-Лазић, 2001; Бунијевац, 2019). 
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1.2.2.5. Инервација гркљана   

 

У човековом телу сваки мишић има свој нерв, и на тај начин добија налоге од мозга коју 

радњу треба да изврши. Нерви могу имати три врсте влакана сензорна, моторна и 

парасимпатичка. Постоје 12 кранијалних нерава, и неки од њих су укључени у 

продукцију говора. 

Nervus vagus карактерише широко инервационо поље, зато се другачије назива 

„луталац“. Помаже у покретљивости ждрела и гркљана. Његова моторна влакна 

инервишу попречно пругасту мускулатуру меког непца, ждрела и гркљана. Сензорна 

влакна инервишу кожу спољашњег ушног каналкла, слузокожу ждрела, епиглотиса, 

гркљана, душника и органа за варење. 

Nervus trigeminus има улогу у контролисању  мишића жвакања. 

Nervus glassopharygens својим моторичким влакнима учествују у инервацији 

мускулатуре меког непца и ждрела. Док сензорна влакна ожичавају слузокожу задње 

трећине језика, меког непца, ждрела, непчаног крајника и средњег ува. 

Nervus hipoglossus је моторни живац мишића језика, пода усне дупље и мишића који се 

припајају за подјезичну кост (Јовановић, & Јелић, 2000). 

 

1.2.2.6. Васкуларизација гркљана 

 

Васкуларизација гркљана се обавља преко две гране горње ларингеалне артерије и из 

завршне гране доње ларингеалне артерије.  

        Горња ларингеална артерија је грана горње тиреоидне артерије и у ларинкс улази 

кроз тирохиоидну мембрану заједно са одговарајућом веном и унутрушњанмом граном 

горње ларенгеалне артерије. 

       Доња ларингеална артерија је завршна грана тиреоидне артерије и у ларинкс улази 

заједно са повратним живцем (Петовић-Лазић, 2001; Бунијевац 2019). 

 

1.2.2.7.  Лумен гркљана 

 

Лумен гркљана има облик пешчаног сата. Он је из клиничких разлога подељен на три 

спрата: супраглотис, глотис и субглотис. 
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Супраглотис укључује епиглотис, епиглотичне наборе, аритеноиде и вентрикарне 

наборе. Доња граница је хоризонтална раван која пролази кроз под Моргагнијевог 

вентрикулариса. 

Глотис чине вокални набори укључујући предњу и задњу страна, хоризонтална раван 

која се пружа 5 мм од слободне ивице гласница, где се хистолошки завршава 

плочастослојевити епител. Међугласнички пролаз је средишњи део ларинкса, оивичен 

гласницама. Приликом фонације, њега затварају вокалне хрскавице и мишићи који их 

покрећи, а приликом процеса дисања и изговора безвучних сугласника остаје отворен. 

Приликом фонације мора бити потпуно затворен, а ако делом остане отворен настаје 

шапат.        

Субглотис је део ларинкса испод glotis-a до доње ивице кридоидне хрскавице (Петовић-

Лазић, 2001). 

 

1.2.2.8. Ембриологија гркљана 

 

По Carnegie staging system - први знаци развоја ларинска код људског ембрина јављају 

се у трећој недељи интраутериног развоја. Дефинитивно стварање лумена ларинкса 

настаје између десете и једанаесте гестацијске недеље. Епител који у овој фази облаже 

гласнице је сквамозни епител феталног типа који поседује све карактеристике зрелог 

епитела. Хрскавице ларинска настају из IV и VI шкржног лука. Док мишићи ларинска 

настају из мезодерма који окружује IV, V и VI шкржни лук и због тога су сви инервисани 

n.vagus-ом које је живац ових лукова. Између одраслог и дечијег ларинкса разлике су у 

величини, облику, чврстини и положају. Дечији ларинкс је мањи од ларинкса одраслих, 

а лумен дечијег ларинкса је непропорционалнији и ужи. Ларинкс деце је више левкастог 

облика. Ларингеална хрскавица је знатно мекша него хрскавица одраслих, такође 

ларинкс је код деце више положен на горе према фаринксу (Петовић-Лазић, & Кулић, 

2014). 

 

1.2.3. Језична кост (хиоидна кост) 

 

Језична кост је смештена изнад гркљана, полукружног је облика, налик на потковице.  

Лигаментима и мишићима повезана је са гркљанском хрскавицом. Налази се на предњој 

страни ларинкса. Граде је тело (korpus) и на свакој страни по два рога, од којих је горњи 

мањи, а доњи већи. Јединствена је по томе што једина није узглобљена директно са 
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костуром, и као таква предстваља јединствену појаву на човеку. Језична кост омогућава 

покретљивост ходине кости, и заједно са њом покрерте ларинкса. (Петорић-Лазић, & 

Кулић, 2014). 

 

1.2.4. Ждрело (pharynx) 

 

Ждрело представља мишићно-мембранозни орган. Део је дигестивног и респираторног 

тракта. Облика је купе чији је врх окренут надоле. Његова величина 1,5 цм, дужина од 

12 до 14 цм док је база купе тј. горњи део ждрела је ширине 3,5 цм. Заузима простор од 

базе лобање па све до висине шестог вратног пршљана, и на том месту се наставља са 

једњаком. Фаринкс се дели на три спрата, који су међусобно тесно повезани и 

представљају једну анатомску и функционалну целину, а то су: носни спрат (горњи), 

средњи (усни) спрат и доњи спрат. 

Носни  или горњи спрат ждрела (epipharynx) се простире од базе лобање па све до 

висине меког непца. Овај спрт је уједно и граница између овог и средњег (усног) спрата.  

Усни или средњи спрат ждрела (mesopharynx) простире се од нивоа меког непца до 

замишљене линије, која иде дуж горње ивице епиглотиса или подјезичне кости. С 

предње стране комуницира са усном дупљом. Комуникација између орофаринкса и усне 

дупље има велики значај за фонацију и говор, због јединства орофарингеалног 

резонатора и артикулаторног простора. 

Доњи спрат ждрела (hipopharynx) простире се до замишљене линије, која иде дуж горње 

ивице епиглотиса или подјезичне кости. Са предње стране комуницира са луменом 

ларинкса,  

Слузницца ждрела је обавијена плочасто-слојевирим епителом, осим на горњем делу 

који има цилиндрично-трепљасти слој. 

Мишићи фаринкса постављени су у два слоја: циркуларни или кружни и удружени или 

лонгитудинални. 

• Циркуларни слој граде горњи, средњи и доњи конструктор, парни мишићи који 

чине кружни мишићни омотач фаринкса. 

• Лонгитудинални слој чини група мишића који су у склопу непчаних лукова. 

Заједно са доњим конструктором фаринкса, имају задатак да подижу ларинкса, и 

на тај начин долази до промена у односу шупљине и позиције ларинкса према 
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фарингеалној шупљини. Ова промена је битан акт у процесу гутања и значајно 

утичу на резонанцу и импеданцу гласа (Јовановић, & Лолић, 2000). 

 

 

1.2.5. Гласнице 

 

Гласнице су најважнији функционални део говорног апарата и постављене су у његовој 

унутрашњости. То су тракасто мишићно-везивни набори који се пружају од угла 

штитасте хрскавице до вокалног наставка аритеноидне хрскавице. Имају неколико 

слојева епитела (вокални лигаменти) и тела (вокални мишићи) (Петровић-Лазић, 2001; 

Horga, & Liker, 2016; Бунијевац, 2019). 

  

1.3 Функционални поремећај гласа  

 

Функционалне поремећаје гласа карактерише поремећај функције фонације. Тај 

поремећај је узрокован неправилном употребом фонацијског апарата. Односно, 

погрешна употреба фонацијског апарата представља основни фактор, окидач за 

поремећај фонације. Узроци функционалне дисфоније су различити, може бити генетски 

предодређена, или стање хормонског и неуровегетативног система, као и последица 

неког психичког стања. Сви ови фактори крче пут настанка функционалних дисфонија.  

Класификација функционалних поремећаја извршио је Перељо 1962. Та класификација 

је извршена према етиолошким факторима, има само дидактички карактер, јер није 

могуће увек повући оштру, етиолошку границу између поремећаја. Функцонални 

поремећаји деле се на: фононеурозе и фонопонозе. 

 

1.3.1. Фононеурозе 

 

Фононеурозе су поремећаји гласа настали на психосоматској основи. Њих најчешће 

узрокују конфликтне ситуације, неурозе страха и стресови. У фононеурозе убрајамо: 

психогену афонију, психогену дисфонију и спастичну дисфонију. 
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1.3.1.1. Психогена афонија 

Психогена афонија је поремећај гласа који настаје изненада. Најчешће је последица 

неког јаког психичког фактора. Код пацијената са психогеном афонијом гласнице се при 

самом покушају фонације понашају неадекватно. Почињу да се крећу према средишњој 

линији, али у тренутку када треба да дође до фонације оне се нагло раздвоје, под 

дејством неког инхибиторног импулса и врате у респирацијски положај. Особа одједном 

постаје афонична, и видно узнемирена. До психогене афоније најчешће долази јер особа 

потискује своје емоција, још се називају се конверзиона оштећења. Афонична особа 

особа конвертује своје емотивне конфликте у физичке симптоме. Људи са психогеном 

афонијом најчешће шапућу, често се накашљавају како би прочистили грло. Некад је 

лечење ових особа мултидисциплинарно, па је неопходно укључити психолога или 

неког друго стручно лице у зависности од проблематике (Петровић-Лазић, 2001). 

 

1.3.1.2. Психогена дисфонија  

Психогену дисфонију узрокују конфликтне ситуације, психичка напетост и 

канцерофобије. За пацијенте са психогеном дисфонијом карактеристично је да је њихов 

глас пискав и висок. Положај гласница и глотиса доводи до промуклости. Промуклост 

настаје независно од вокалног напора, док је интензитет промуклости променљив. 

Ларингоскопским прегледом може се видети да ли су гласнице у предњој трећини 

склопљене или су у грчу, док је остали део глотиса отворен. Вокални терапеут има 

значајну улогу у процесу рехабилитације, зависно од стања пацијента, некада је 

неопходно укњучити и третман психотерапеута. Вокална рехабилитација се састоји из 

вежби опуштања и усклађивања рада фонацијских органа (Петровић-Лазић, 2001). 

 

1.3.1.3. Спастична дисфонија  

Спастична дисфонија је органски поремећај централног нервног систем, који се 

компликује у комбинацији са психогеним факторима. Код особа са спастичном 

дисфонијом јавља се нормалан тон фонације и говора, прекидан појавом спастичног 

гласа. Такође, могу се уочити и клонични грчеви целокупне мускулатуре ларинкса. 

Лечење овог обољења спроводе неуролог, фонијатар и логопед - вокали патолог 

(Петровић-Лазић, 2001). 
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1.3.2. Фонопонозе 

 

Фонопонозе настају када се фонацијски апарат користи неправилно и неекономично. 

Карактерише их промуклост, замор гласа, парестезија и печење у грлу после дужег 

говорења или певања. Јављају се у два облика хиперкинезија и хипокинезија 

фонацијских органа. Ту убрајамо: хиперкинетичку дисфонију, која узрокује поремећаај 

у нивоу активатора, генератора и резонатора и хипокинетичка дисфонија.  

 

1.3.2.1. Хиперкинетичка дисфонија  

За хиперкинетичку дисфонију можемо рећи да је најучесталија форма поремећаја гласа 

код деце и одраслих. Превелико оптерећење фонацијских органа, неадекватна употреба 

гласница, говор у буци, последице запаљинских промена су главни узрочници настанка 

овог поремећаја. Обично се јавља код вокалних професионалаца. Глас вокалних 

професионалаца је за октаву виши од основног нормалног говорног гласа. Код 

пацијената са хиперкинетичком дисфонијом глас је промукао у већој или мањој мери, 

стегнут је, са доста присутних шумова, смањеног је опсега и карактеристичан је тврд 

почетак фонације. Интензитет гласа се временом смањује, до те мере да може прећи у 

афонију. Када је реч о  тежим случајевима, пацијент није у стању да доведе гласнице у 

фонацијски положај без пратећег грча вентрикуларних и ариепиглотичних набора. 

Особа у жељи да изврши фонацију кроз напор ”гура” ваздушну струју кроз стегнути 

ларинкс, што доводи до поремећеног рада и других органа фонацијског, активатор и 

резонатор раде под великим оптерећењем.  

 

Хиперкинезија мишића респирације, фонације или резонације представља срж 

хиперкинезије. Карактеристично је да прилоком настанка, долази до разградње 

нормалних фонацијских аутоматизама, па се радње за производњу самог гласа 

одигравају на потпуно неадекватан начин. У случају да овакав процес траје дуже 

временски период може да ремети рад ових органа, и чини фонацију све тежом.  

 

1.3.2.1.1.  Хиперкинезија у нивоу активатора  

 

Поремећај у нивоу активатора који доводе до хиперкинезије узрокују: високи тип 

дисања, узимање претеране количине ваздуха, фонација са кратким дахом, фонација са 

слабим интензитетом. 
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1. Високи тип дисања 

Подразумева употребу горњег дела грудног коша, раменог појаса и вратних мишића, а 

изостају покрети мишића дисања-дијафрагме. 

2.  Узимање претеране количине ваздуха 

Условљава узимање претеране количине ваздуха, као и  ширење грудног коша и плућа. 

Превилико затезање плућног ткива и мишића задужених за дисање код особе изазива 

рефлексну потребу да се експиријум што брже обави, како би се грудни кош ослободио 

притиска. Експирујум није могуће контролисати, доводи до наглог повећања 

субглотичког притиска у току фонације. Појачан субглотички притисак, условљава 

појачан рад мишића ларинкса, и то временом доводи до хиперкинезије у нивоу 

генератота. За ове особе је карактеристично да се даве у сопственом даху. 

3. Фонација са кратким дахом 

Субглотични притисак током фонације изазива у ларинску компензаторни појачан рад 

мишића, што доводи до хиперкинезије. Особе са овим проблемом почињу да фонирају 

при крају експиријума, јер су пре тога без икакве користи избациле велику количину 

ваздуха, па им је за саму фонацију остао кратак дах. 

4.   Фонација са слабим интензитетом 

Карактреситична је за оне људе који иначе говоре тихо. У ситуацији када треба да говоре 

гласније они неправилно користе говорни апрат, и на тај начин изазивају хиперкинезију 

ларинкса. Приликом говора гласом јачег интензитета повећава се и контракција мишића 

ларинкса, како би компензовали тај слаб притисак. Рехабилитација код ових пацијената 

подразумева пре свега успостављање правилних фонацијских механизама, учење 

правилне респирације и усклађивање рада активатора и генратора, као и само 

усклађивање количине ваздуха и субглотичког притиска са радом мишића ларинкса 

(Петровић-Лазић, 2001). 

 

1.3.2.1.2. Хиперкинезија у нивоу генератора 

 

Ту спадају: ослонац на ларинкс, тврди почетак, употреба неодговарајуће висине гласа, 

злоупотреба гласа. 

 

1. Ослонац на ларинкс 

Особа како би повећала висину тона којом фонира има ослонац гласа у нивоу ларинкса 

уместо да интензитет гласа постижу ваздушним стубом и субглотичним притиском. 
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2. Тврди почетак  

Тврд почетк гласа карактерише експлозивно затварање глотиса, који се затим отвара 

приликом повратка субглотичког притиска. Управо тај почетак фонације захтева велики 

рад самих мишића ларинкса и на тај начин долази до њихове хиперкинезије. Временом 

се може развити вокална траума која доводи до органских промена на самим гласницама 

као што су хиперемије слузнице, едема слузнице гласница или контактног улкуса. 

3. Употреба неодговрајуће висине гласа 

Свако формирање испод и изнад оптималног опсега гласа изискује претерани напор 

генератора, што временом доводи до хиперкинезије. 

4. Злоупотреба гласа 

Неретко се јавља код деце, у игри, приликом навијања, када прегласно говоре или певају. 

Јавља се и код одраслих, као последица певања, претераног викања, или дугог и 

напорног говора. У случају да воклано оптерећење овог типа траје дуго може довести до 

оштећења генератора у виду хиперкинетичке дисфоније (Петровић-Лазић, & Косановић, 

2008). 

 

1.3.2.1.3. Хиперкинезија и новоу резонатора  

 

Ту убрајамо фонацију са затегнутим зидовима фаринкса, фонацију са погрешним 

положајем језика, фонацију са погрешним положајем меког непца, фонацију са малим 

или превеликим отврањем уста. 

 

1. Фонација са затегнутим зидоом фаринкса 

Фонација са затегнутим зидом фаринкса јавља се најчешће код вокалних 

професионалаца. Њу карактерише јака затегнутост зидова фаринкса, и на тај начин 

резонантна плоча бива краћа и чвршћа, и то ствара метални призвук у гласу. Дуго 

оптерећење резонатора доводи до појачаног рада генератора и хиперкинезије ларинкса. 

2. Фонација са погрешним положајем језика 

Положај језика има значајну улогу у формирању облика и величине резонаторних 

шупљина. Када је језик положен више назад онда се повећава обим усне шипљине, а ако 

је језик положен више напред то утиче на боју гласа. Када особа има навику да језик 

држи стално забачен назад тада се ствара велики отпор у резонатору и смањује се 

звучност и интензитет гласа. Такав положај језика доводи до великог оптерећења 

ларинкса, и на тај начин настаје хиперкинезија. 
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3. Фонација са погрешним положајем меког непца 

Положај меког непца директно утиче на отвореност и затвореност велофарингеалног 

простора, што условљава чешће искључивање носних шупљина у резонацији гласа. У 

случају када  је меко непце подигнуто и затегнуто тон се успорава према тврдом непцу, 

што се одражава појачаном звонкошћу гласа и богатством виших хармонијских тонова. 

Када је меко непце опуштено, тада доминира носни резонатор, то гласу даје назални 

призвук. 

4. Фонација са малим или превеликим отварањем уста 

Оптимално отварање и затварање уста је нужно да би се очували адекватни односи у 

резонанци гласа и произвео квалитетан глас. Особе које говоре са минимално отвореним 

устима (говоре кроз стегнуте зубе) доводе до тога да  ваздушна струја и звучни таласи 

не добијају довољну амплификацију, на тај начин се ствара велики отпор ваздушној 

струји и то доводи до оптећења генератора, активатора и резонатора. Док у случају када 

особа фонира са претерано отвореним устима то доводи до појачане употребе 

резонатора усне дупље на рачун других резонатора, због чега глас губи нормалне 

особине. Само нагло спуштање доње вилице доводи до притиска на ларинкс преко базе 

језика, и то онемогућава нормалне услове за рад генератора (Петровић-Лазић, & 

Косановић, 2008). 

 

1.3.2.2. Хипокинетичка дисфонија 

 

Хипокинетичка дисфонија најчешће је условљена општом слабошћу организма. Ређе се 

среће у пракси од хиперкинетичке дисфоније. Карактерише је хипофонија фонацијских 

мишића. Пацијнати се обично жале да им је глас слаб, промукао и пригушен уз шушкав 

почетак фонације  (Петровић-Лазић, & Косановић, 2008). 

 

1.3.3. Израслине на гласницама 

 

Чворићи на гласницама (Noduli plicae vocalis) су беличаста задебљања величине чиодине 

главе која се јављају на слободној ивици гласница. Најчешће се јављају код деце и код 

вокланих професионалаца, или код људи у чијем је занимању глас примарно средство. 

Место где се на гласницама стварају чворићи је граница између предње и задње трећине 

гласница. Вокална траума на овом месту доводи до највећег међусобног трења гласница 

услед чега се ствара субепителијална хеморагија и едем. Такође, до настанка чворића 



       

18 
 

доводе и алергије, чести запаљенски просеци, хормонски поремећаји и структура 

личности. Код ових пацијената глас је промукао, смањен му је распон, присутна је 

заморљивост у гласу. Током процеса рехабилирације пре свега треба повести рачуна о 

релаксацији пацијента, техници дисања, постизању адекватне висине гласа и 

успостављање апођа, такође треба развити самодисциплину и максималну ангажованост 

пацијента (Петровић-Лазић, 2001; Петровић-Лазић, & Косановић, 2008). 

 

Реинке-ов едем гласница (Oedema Reinke) захвата обе гласнице, симетричан је, шири се 

по целој површини, и најчешће има вретенаст облик. Узрок су хронични запаљински 

процеси. Велики број ових пацијената су страствени, дугогодишњи пушачи. Како се 

едем повећава тако глас бива све више промукао са јаком редукцијом високих тонова, 

тако да ове особе говоре врло ниским регистром. Говорни глас је ограничен, а певани 

глас је онемућен. Често је присутна хиперкинезија, у случајевима када је врло изражена 

пацијенти употребљавају вентрикуларне наборе у фонацији. У самом лечењу неопходно 

је пре свега отклонити јаче изражене едеме, укључити лице у процес вокалне 

рехабилитација, и наравно отколонити све штетне факторе. 

 

Полипи гласница (Polypus pl. vocalis) најчешће захватају једну страну гласница. 

Узрочници могу бити различити, последица хроничног надражавања или претеране 

гласовне преоптерећености. По карактеру разликујемо запаљинске и незапаљинске. 

Величина и облик се разликују од особе до особе, могу бити од величине главе чиоде па 

све до величине зрна кукуруза. Најчешће се јављају на слободној ивици гласница, али у 

неким случајевима могу захватити и већи део гласница. Код особа са полипима гласница 

карактеристичан је промукао глас, а промуклост је варијабилна и условљена величином 

израслине. Најчешће бивају одстрањени хирушком интервенцијом, након чега следи 

вокални третман (Петровић-Лазић, 2001; Петровић-Лазић, & Косановић, 2008). 

 

Контактни улкус ларинкса је оштећење слузница гласница у пределу procesus vokalisa 

aritenoida. Настаје најчешће као последица удрања ових наставака, неконртролисане 

фонација, услед неког поремећаја неуродегенеративног система или неког емотивног 

стреса. Промуклост настаје у оним случајевима када је гранулом толико велики да омета 

оклузију глотиса. Лечење је хирушко или медикаметнозно, потом следи процес  воклане 

рехабилитације. Рехабилитација има за циљ пре свега  да уклони тврду атаку, одстрани 

снажну напетосост мускулатуре органа фонације, као и општу напетост болесника, да 
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заустави тенденцију употребе ниског, неадекватног регистра говорног гласа (Петровић-

Лазић, 2019; Петровић-Лазић, & Косановић, 2008). 

 

1.4.  Дијагностика поремећаја гласа 

  

Дијагностика је комплексан и одговоран посао, и као такав подразумева изузетну 

стручност и искуство, као и довољно времена и стрпљења. Постоије стандарди који се 

односе на примену техника тестирања, начин како ће стручњак то спровести. Пет 

основних корака у процени гласа јесу: испитивање, посматрање, описивање гласа, 

упоређивање и опсервација са станардима и нормалним вредностима и интегрисање 

података ради планирања третмана. Најчешће се примењују различите субјективне и 

објективне мере. Добра процена је предуслов за успешну рехабиирацију (Петровић-

Лазић, & Косановић, 2008). 

 

1.4.1. Процена гласа 

 

Пацијент треба да да основне биографске податке, као и податке о  историји болести. 

Процена започиње узимањем анамнестичких и других релевнатних података. 

 

Анамнеза је скуп подата који су неопхони у процени и лечењу поремећаја гласа. Могу 

се прикупити вербалним или писменим упитником. Укључује податке: да пацијент пре 

свега опише тегобе са гласом, рекације других на његов проблем са гласом, почетак и 

настанак самог проблема са гласом, ток гласовних тегоба, болестима и стањима 

повезаних са поремећајем гласа, узимање лекова, хирушке интервенције у релевантном 

подручју, стање слуха, могућим академским и психосоцијалним тешкоћама, животне 

навике везане за употебу гласа и начин исхране. Процена подразумева анализу свих 

карактеристика оштећеног гласа. То је први и најважнији корак у рехабилитацији. 

Процена обухвата и сагледавање вокалног понашања, одређивање мере у којој особа 

може променити глас, утврђивање да ли постоји мотивација за промену гласа, као и 

утицај поремећаја гласа на квалитет живота (Петровић-Лазић, 2001). 

Логопед - вокални терапут или вокални патолог је особа која врши процену 

респираторних способности, сагледава пацијентове способности да респираторни 
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механизам користи за говор, и за вегетативне функције. Неопходно је у процесу вокалне 

рехабилитације пажљиво посматрати пацијента док ради следеће радње: 

Читање наглас стандардног текста 

Код особа са нормалним гласом крај фразе или прочитане речинице се поклапа са 

завршетком издисаја. Док се код пацијената са поремећајем гласа уочава покушавај да 

се настави са читањем и кад више нема довољно ваздуха за ефикасну фонацију, што 

доводи до повећане напетости у гркљану. 

Комплетна процена дисања 

Код особа са поремећајем ресипрације уочићемо кратак дах, као и код пацијената са 

искључиво косо-клавикуларним дисањем. Сама респираторна процена обухвата: 

мерење виталног капацитета пацијента, комплементарни капацитет, резервни 

капацитет. Важно је истаћи да постоје три базична типа ресирације: 

а) косто-клавикурално дисање, које карактерише подизање кључне кости и рамена, 

дијафрагма се пасивно подиже, а предњи део трбушног зида се увлачи према трбушној 

дупљи. . 

б) косто-абдоминално дисање, где приликом удисаја долази до ширења доњег дела 

грудног коша и горњег дела трбушног зида, док се истовремено дијафрагма спушта 

наниже.  

в) абдоминално дисање, карактерише га ширење трбушног зида напред и у страну, а 

дијафрагма се знатно спушта на доле.  

 

Процена нивоа висине гласа обухвата процену оптималне висине гласа и навикнуте 

висине гласа. Поступак је следећи пацијент фонира средњом висионом гласа доњом 

скалом једног тона и тако све до најниже висине фонације. Да би се добио узорак гласа 

са највишим тоном нужно је прво измерити глас са најнижом висином фонације. Када 

се мери најнижа висина тона, пацијент треба да отпева горњу скалу једног тона и 

забележи највишу висину тона који може да се достигне. Сваки тон мора да се оптева 

пажљиво, у трајању 2-3 секунде. Потребно је поновити поступак два до три пута. 

(Петровић-Лазић, 2001). 

Процена нивоа јачине гласа подразумева процену интензитета, тј гласности. Гласност 

или интензитет је нешто што се разликује од особе до особе, не постоји оптимална 

висина. Пацијентов глас треба да буде довољно гласан да би се чуо преко позадинске 

буке у окружењу, али  не и толико гласан да буде непријатан за слушаоце. Варијације у 

интензитету неопходне су како би се пренело различито значење поруке коју особа 
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износи. Монотон глас, је глас без промене интензитета, он може бити изазван глувоћом 

или неким неуролошким обољењима.  

 

Процена квалитета гласа врши се како би се дефинисао квалитет гласа, неопходно је 

прво уочити узрок нарушености пацијентовог гласа снимњеног на аудио траци. 

Поремећаји фонације, квалитета гласа испољавају се као: 

а) Безвучност, чији узроци могу бити асинхроне вибрације гласница или парализа 

гласница. 

б) Храпавост, описује се као груб глас. У његове етиолошке факторе убрајамо: 

неуролошка обољења и структурне промене поремећаја ларинска. 

в) Промуклост, као и храпавост описује се као груб глас. То је комбинација безвучности 

и храпавост. Етиолошки фактори промуклости су: структуралне промене на ларинксу, 

неуролошка обољења, лоше вокалне навике, повреде и психичке тегобе. 

 

1.4.2. Поремећаји квалитета резонације  

 

Код нарушеног квалитета резонације срећу се два типа поремећаја гласа, а то су 

хиперназалност и хипоназалност. 

а) Хиперназалност је изазвана неадекватном функционисањем велофарингиалне 

валвуле. Велофарингиална валвула не успева да постигне и одржи затворен пролаз у 

назалну дупљу. Узрочници ове појаве могу бити органски (незбринут расцеп палатума, 

крата велум, неубиочајно дубок фаринкс, хирушка траума велума, повреде велума, 

неуролошка обољења) и функционални узроци (имитација хиперназалног модела говора 

у дужем периоду, говор после тонзилектомије). За процену храпавости користи се: 

читање стандардизованог текст који одређује тежину хиперназалности на нумеричкој 

скали, затим, артикулациони тест појединачних речи и вокала у наизменична компресија 

ослобађа пацијентове ноздрве. Такође може се тражити од пацијента да броји у 

интервалу од 60 до 100 да би процелили степн хиперназалности. 

Терапија се спороводи систематски и поступно. Пацијента треба да научити да разликује 

хиперназалну од нормалне фонације. 

б) Хипоназалност (одсуство назалности), може бити узрокована било каквом 

опструкцијом назалне шупљине. Описује се код пацијента када је у немогућности да 

формира назалне консонанте М, Н и Њ (Петровић-Лазић, Бабац, & Васић, 2012). 
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1.4.3. Моторно-сензорна процена вокалне мускулатуре 

 

Основни елементи који се прате испитивањем гласница јеси посматрање и регистровање 

вибраторности гласница, анализа звучног спектра гласа, мерење фундаменталне 

фрефенције, висине и интензитета гласа.  

Глас је призвод вибранторног кретања гласница и резонантних ефеката вокалног тракта, 

па је инструментално праћење вибранторног процеса један од битних аспеката 

објактивног инструменталног испитивања гласа. Вибраторни покрети гласница и 

њихова интеракција са ваздушном струјом одређују акустички сигнал гласница. 

Акустички сигнал после модификације резонатором одређује слушаочеву перцепцију 

гласа, патолошке промене на гласницама деформишу акустички сигнал и утичу на 

продукцију гласа. Вибрацијом гласница одређују се:  

а) Миоеластична својства гласница која чине мишићи који граде гласнице и утичу на 

величину, облик и напетост гласница. Еластичност је механичко својство које враћа 

гласнице у облик у ком су биле деформисане спољашњом силом. Укоченост је 

механичко својство којим се описује деформација узрокована неком спољашњом силом. 

Заједно одређију тачан облик вибрације, и на тај начин утичу на фрефенцију вибрација 

гласница и на интензитет гласа.  

б) Аеродинамична својства, ваздушни притисак и ваздушна струја су два 

аеродинамична својства, и као таква важна су за вибрацију гласница. Субглотични 

притисак је задужен за отварање и затварање гласница за време циклуса вибрације. 

Његова висина зависи од силе респираторног система и степена примицања гласница 

(фаза затварња гласница), а јачина ваздушне струје зависи од ваздушног притиска, 

јачине и трајања отварања глотиса. И ваздушна струја може бити ламинарна, 

турбулентна и комбинована. 

 

Процена поремећаја гласа требала би да буде  мултидимензионална и свеобухватна, 

односно да укључи различите видове објективне и субјективне процене гласа. 

 

1.4.4. Објактивна процена гласа  

 

Објективна процена гласа захтева сарадњу стручњака различитих профила. Наиме, осим 

логопеда-вокалног терапуте интердисциплинарни тим стручњака у подручју поремећаја 

гласа треба да чине лекар опште праксе, оториноларинголог, фонијатар, алерголог, 
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пулмолог, гастроентеролог, ендокринолог, неуролог, психијатар, психолог и други 

стручњаци. Преглед лекара одговарајуће специјализације неопходан је како би се 

прикупиле важне информације о анатомији и физиологији органа који учествују у 

производњи гласа, што је битан предуслов за планирање и спровођење примереног 

облика терапије. Објективна процена укључује процену акустичких и аеродинамичких 

карактеристика гласа, те визуализацију релевантних структура и њихових функција 

(Niedzielsk, 2001). 

 

Акустичке мере  

Најчешће акустичке мере које се користе су: фундаментална фреквенција, интензитет, 

варијације у фреквенцији титрања гласница, варијације у амплитуди титрања гласница, 

однос сигнала и шума. За мерење фундаменталне фреквенције и интензитета као узорци 

узимају се продубљена фонација вокала и континуирани говор. Док  код мера 

фреквенцијских и амплитудних флуктуација узима се продубљена фонација вокала. 

 

Рачунарски програм 

Рачунарски програми се често користе за акустичку анализу гласа, најчешће се користи 

Мултидимензинална анализа гласа и Praat програм.  MDVP омогућава анализу 33 

акустичка параметара гласа, а програм  Prat шест основних акустичких параметара на 

темељу истовремене анализе продубљене фонације вокала (3 секунде) и континуираног 

говора (две реченице) (Tezcaner, Ozgursoy, Sati, & Dursun, 2009; Pask, Pietragalla, Mullan, 

& Reynolds, 2012). 

Мултидимензионална анализа гласа врши се помоћу специјализоване компијутерске 

лабораторије за глас. Има за циљ да обезбеди објактивне податке, служи као подршка 

субјективној процени психичког испитивања. Има значајну улогу у процесу 

дијагностике, и не сме бити једина метода. Садржи више софтвера за 

мултидимензионалну анализу нормалног и патолошког гласа. И као такав омогућава 

снимање сигнала, контролу галса (може да репродукује све узорке или један део ових 

узорака и може да их упореди са ранијим узорцима), анализа параметара гласа (издваја 

до 33 различите нумеричке компоненте глса које се могу графички или нумерички 

упоредити са референтним вредностима, укључени су графички приказ фреквенцијског 

хистограма, амплитудног хистограма и графичка анализа дуготрајног спектра). 

 

Аеродинамичне мере  
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Аеродинамичне мере које се најчешће користе су: трансглотички проток ваздуха 

(просечна брзина и волумен), субглотички проток ваздуха, максимално време фонације 

и фрикције, као и однос максималног времена фрикције у присутности и одсутности 

вибрирања гласница.  

 

Ендоскопски преглед  

Ендоскопски преглед омогућава визуализацију релевантних структура (горњих дисајних 

путева, гркљана и гласница, и меког непца) и њихових функција користећи ригидни 

(трансорално) или флексибилни ендоскоп (трансназално) уз мирно или стробоскопско 

светло. 

 

Видеоларингостробоскопија  

Видеолариностробоскопија омогућава увид у вибрирање гласница (мукознит талас, 

амплитуду вибрација, глотално затварање, периодичност, симетрију) и могућу 

укљученост супраглотичких структура током фонације те представља златни стандард 

у дијагностици поремећаја.  

 

1.4.5. Субјективна процена гласа 

 

Субјективна процена гласа је перцептивна процена гласа или самопроцена гласа, где 

пацијент износи доживљај властитог гласа. На овај начин може се доћи до информације 

о степену говорне инвалидности коју доживљава сам пацијент и утицају који има 

вокална рехабилитација на квалитет његовог живота пре и после третмана. Субјективна 

процена гласа није замена за медицинску анамнезу, нити објективно истражибање 

(Бунијевац, Петровић-Лазић, & Јовановић-Симић, 2016).  

 

 

1.5. Рехабилитација гласа  

 

Рехабилитација гласа има веома веома дугу историју. Поред граматике, она се убрајала 

у основне предмете тадашњег научно-естетског образовања. У реторским делима 

наилазимо на упутства о употреби говорничког гласа. Квинтилијан, чувени учитељ 

говора, препоручује као главну водиљу у корекцији гласа три момента: интонацију, 

темпо, динамику, тј. равномерност, али која не сме да се помеша са једноликошћу. Он 
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такође истиче да свако треба сам себе да упозна у погледу гласа као и могућност његовог 

подешавања, и на тај начин изгради систем говора који њему одговара, не само према 

општим прописима него и према сопственом нахођењу и интуицији. Цицерон, устаје 

против прегласних говорника. Он сматра да они тако гласно говоре из осеђаја своје 

слабости и несигурности. Истицао је да говорник треба да подеси свој говорни тон према 

својим осећањима. И дан данас се негде провлачи Цицероново упутство да се вежба пре 

сваког поступка у вези са гласом. Као што је певачу прешло у навику за увежбавањем 

певања, тако исто би требало да нпр. и педагог, који има потешкоћа са гласом, вежба пре 

почетка наставе. Позната је прича о великом француском глумцу, у доба Наполеона, 

Талмау, који се увек пре изласка на сцену обраћао обичним гласом за разговор, мајстору 

сцене или реквизитору који је у близини стајао, са питањем: "Колико је сати?". Једини 

циљ овог обраћања био је изнети на сцену средњу говорну висину гласа као мелодичну 

водиљу. Тројан је кинетичкој терапији сву важност придавао целокупном телесном 

пражњењу, односно ослобађању од агресије и истовременом доживљавању емоција 

(Петровић- Лазић, 2001). Полази од става да је цивилизован човек склон да ограничи 

"пражњења". Такође, истицао је и да ко жели да постане добар говорник мора да обраћа 

пажњу на логику казивања, а да вежбе које су подешене према ситуацији и усмерене 

према партнеру имају позитиван утицај на расположење. Успех ове терапије у многоме 

зависи од упорности и труда терапеута. 

Енгел, који је радио од 1898. године као наставник за корекцију говорног и певаног гласа 

у Дрездену, држао је шестонедељни курс, са једним часом дневно. Радио је на стварању 

тачног односа резонанце вокала и консонаната на основу повећаног рада језика. Истицао 

је да је свака корекција везана за језик и да је он корен сваког зла и узрок сваке 

деформације гласа. 

Методу жвакања, у рехабилитацију гласа, увео је оснивач чувене бечке фонијатријске 

школе Емил Фрешелс. Заснована је на чињеници да човек док жваће опушта своје 

артикулацијске органе и омогућава лакшу фонацијску функцију ларинкса. Пошто је 

жвакање примарна и старија функција од фонације, Фрешелс сматра да је лакше код 

пацијента изазвати опуштање ако му се каже да жваће док фонира него ако се за то 

употребе изрази: "Опустите своје грло" или "Не стежите грло" (Cooper et al., 1977). 

Sven Smit истиче метод акцента, који се генерално сматра за методу опуштања. Њему се 

замерило да само једним поступком очекује исувише широко право на успех. Локман је 

истицао да су поремећаји гласа и артикулације тек онда уочљиви када се говор подеси 

према смислу, слушаоцу и просторији (Fаwcus, 1986). 
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Такође, Петровић-Лазић (1991) као методу истиче и вежбе интонације у облику 

реченице или, према ситуацији, као дијалог или групни разговор. У овом случају није 

битан садржај реченице него прозодија која открива прави циљ информације. Зна се да 

колебања висине тона могу бити емоционално условљена. При узбуђењу глас иде у 

висину; при умору, депресији, резигнацији - спушта се наниже. На динамику гласа утиче 

страх, напетост, понашање које импонује, агресивност итд. Исто тако је, истичу они, 

разумљиво што је ток мелодије реченице одређен ситуацијом. Он се мења са љубазном, 

нестрпљивом, енергичном, љутитом интонацијом саговорника. Ситуација мења глас у 

добром као и у лошем смислу. 

Вежбе синхронизације, истиче Van Riper могу много да помогну у раду са гласом. 

Пацијент са оштећеним гласом мора увек изнова да понавља најпре са тоном, а затим 

без тона дати говор "идеалног" узорка за говор, док синхронизам не постане веома 

близак (Van Riper, & Irwin, 1959). 

Димитриев и сар. (Димитриев и сар., 1990) истичу да код највећег броја гласовних 

оштећења долази до нарушавања правилног ритма дисања.  

У рехабилитацији гласа универзална метода не постоји јер свака људска јединка је 

случај за себе, па услед тога захтева и специфичан третман, зато се саветује „да се 

морамо успешно пробијати кроз густу џунглу рехабилитационих метода да би на том 

путу пронашли мали број лековитих биљака (мислећи на рехабилитационе технике) које 

су вредне да их уберемо за добро нашег пацијента. 

 

Полазна тачка у раду сваког терапеута јесте да изједначи умни и телесни однос 

”напетости”. Држање тела је веома важно. Простори резонанције треба да су „отворени”. 

То захтева ширину ждрела, природни дубоки положај гркљана и равно положен језик са 

физиолошким контактним положајем. Непчана ресица не сме сувише лагано да виси, 

одмерена напетост брине о здравој назализацији. Висина тона мора бити у складу са 

физиолошком употребом гласа. Нормалан слух је услов без кога нема коректне 

комуникације. Увек у фокусу треба да буде прелаз вежбаног гласа у свакодневни глас 

што је и дефинитивни циљ терапије. Успешна вокална рехабилитација условљена је 

мотивацијом како пацијента тако и стручњака за глас. 

Вокална рехабилитација гласа је веома напредовала током протеклих година. Знање о 

карактеристикама ткива гласница и механизму вибрирања, са новим напредним 

хирушким техникама и апаратима допринело је већем развоју физиолошких принципа 

третмана. Третман се заснива на томе шта је пацијент способан да уради са својим 
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постојећим ларингеалним механизмом, знањем о томе шта може бити промењено 

бихејвиоралним вежбама, знањем о томе шта је могуће хирушки променити, 

препознавањем сложене природе гласовне продукције, применом модерне технологије 

ради повећања ефикасности терапије. 

Укључености других лекара у свеобухватно лечење и рехабилитацију гласа пацијената 

је врло важна. Ако се сумња да је неуролошки проблем могући узрок гласовног 

проблема, пацијенту се саветује да посети неуролога. Спроводи се комплетно 

неуролошко испитивање са циљем да се елиминише присуство фокалних неуролошких 

знакова и потраже знаци генерализоване неуропатологије. Када се уочи фокална 

неуролошка лезија, неопходне су даље анализе да би се утврдило да ли пацијент има 

озбиљно обољење, као што је тумор или демијелинизацијски поремећај, који захтевају 

лечење. Понекад то буде неки неуролошки проблем за који не постоји ефисана терапија. 

 

1.5.1. Третман вокалне рехабилитације 

 

Вокални третман је саставни део процеса лечења дисфонија, подразумева организовано 

и систематско спровођење одређених мера и поступака. Његов циљ је да уклони све 

лоше гласовне навике и да успостави нове, правилне. То је веома дуг процес, с обзиром 

на време које је потребно да се формирају фонацијски аутоматизми, а поготово да се 

пацијент одвикне од лоше формираних вокалних модела. Вокалним третманом се 

обезбеђује корекција, ремедијација и хабилитација био-психо-социјалне структуре лица 

са патологијом гласа (Петровић-Лазић, Јовановић-Симић, Кулић, Бабац, & Јуришић, 

2015). 

Структуру вокалног третмана сачињавају: организација, план, програм и технологија 

третмана. 

Организацију вокалног третмана одређују спољашњи (кадар, простор, време и 

технологија) и унутрашњи фактори (односи се на облик и врста јединица третмана: 

стимулација, вежба, терапија и евалуација). 

План и програм третмана обезбеђују како научност, тако и професионалност вокалног 

рада. План и програм садрже: основне јединице третмана, њихов распоред и 

технологију. Технологију вокалног третмана чине: принципи, средства и методе 

вокалног рада. Принципи су основна правила, захтеви којима се логопед-вокални 

терапут руководи у процесу рехабилитације лица са патологијом гласа. 
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Терапија гласа углавном укључује едукацију о самом гласу и учење одређених техника 

употтребе истог. Симптоми се разликују од пацијента до пацијента, па се циљеви 

терапије усклађују према појединачним потребама сваког пацијената.  

Највећи део времена у оквиру терапије оде на учење одређених техника. Подразумева  

вежбе које захтевају оптималну равнотежу физиолошке основе гласа, служе да 

потпомгну координирано дисање, произвођење звука и постизање јачине, висине и 

квалитета гласа какав би пацијент желео. Специфичан тип техника зависи од 

специфичности поремећаја гласа који пацијент има. 

Индивидуална трепија гласа углавном траје 30 минута до сат времена. Најчешће је то 

једнпут до два пута недељно. Код неких типова поремећаја гласа, у првих неколико 

недеља, сеансе су два или више пута недељно да би се, како терапија напредује, 

учесталост терапије се смањује. Програм може да траје само неколико сеанси, недеља, 

што непосредно зависи  од личних терапијских циљева и од напретка који се постигне 

током терапије. 

Успех терапије гласа зависи од активности учешћа пацијента на терапијској сеанси, 

одржавању вокалне хигијене, вежбању техника после сеансе. Осим пацијентовог 

вежбања и активног учествовања, успех терапије у великој мери зависи од облика 

ларингеалног поремећаја. 

Током вокалне терапије и терапеут и пацијент имају одређене задатке како би терапијски 

програм учинили успешнијим. Пре почетка вокалне терапије, сви органски, а нарочито 

малигни узроци болести гласа, морају бити дијагностиковани и уклоњени. На тај начин 

се стварају повољни услови за вокални  третман.  

 

Психотерапија почиње већ од првог контакта са пацијентом, и већ тада је важно 

створити узајамно поверење између пацијента и терапеута. Неопходни је имати довољно 

времена и стрпљења како би пацијент изнео све своје проблеме, који су често узрочник 

болести гласа. При процени оштећења гласа мора се строго водити рачуна да многе 

сметње нису само поремећај функције једног органа, него и неуспела адаптација и 

сметња у психичкој функцији човека као социјалног бића. Врсту терапије треба 

одредити зависно од случаја до случаја, она је  индивидуална, ниједна врста 

психотерапије није универзална за све пацијенте. Важно је проценити многе чиниоце: 

природу проблема, старост пацијента, емоционалну зрелост, интелигенцију, образовни 

ниво, породичне и социјалне прилике. Разликујемо дубинску и површинску 

психотерапију.  
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Дубинска психотерапија, (генетско-динамичку) психотерапију, неопходно је истаћу 

потребу за њом. Требало би да спроводи искусни неуропсихијатар или психолог, јер 

неадекватна примена исте може више да одмогне него  него помогне у лечењу. 

Површинска (симптоматска) психотерапије, која се примењује у процесу 

рехабилитације гласа, подразумева: саветовање, сугестију, убеђивање и аутогени 

тренинг. Осим анамнестичких података о настанку и току болести, саветовање 

подразумева добру информацију о детињству пацијента, о породичним приликама, о 

емотивном животу и о односима на радном месту. 

Аутогени тренинг данас се у многоме примењује, чак се може рећи да је  

злоупотребљаван метод симптоматске психотерапије. Њега чине вежбе релаксације 

организма. Пацијент добија упутства како ће те вежбе да изводи сам код куће. Терапија 

опуштања примењује се приликом хиперкинетичких форми патологије гласа. При 

спровођењу вокалне психотерапији веома је важно утврдити став пацијента према гласу 

и његов увид у проблем. Треба установити да ли он има реалну вокалну слику, (модел, 

аутоматизам). Постоје многи чиниоци који директоно или индиректно утичу на 

стварање вокалне слике: културна, традиција, имитација, посебно особа са лошим 

гласом, затим некоректно вођење гласа од било које врсте педагога у току развоја и 

едукације. Вокална слика формира глас. У случају да створи глас који није природан и 

одговарајући за дотичну особу, онда настаје и патологија гласа.  

Мотивација је кључна карика у процесу рехабилитације гласа. Пацијент је једини који 

може исправљати постојеће грешке и променити своје вокално понашање. Нико други 

не може то за њега учинити. Бесмислено је код некога спроводити вокалну терапију ако 

он од почетка не верује у њу, или чак нема жељу да постигне нормалан глас. По 

завршеној терапији погрешно је пацијента изгубити из вида, његово стање треба да 

настави да се прати. Након успелог третмана гласа могу се јавити понекад и рецидиви 

поремећаја. Сваки искусан логопед-вокални терапут зна да је терапија гласа без 

психотерапије непотпуна. Врло је важно истаћи да психотерапија појачава 

самопоуздање, улива поверење пацијенту у односу на околину и смањује фрустрације. 

 

 

 

 

 

 



       

30 
 

1.5.2. Методе лечења гласа 

 

Врло је важно знати да су рехабилитација гласа и лечење гласа међусобно испреплетани 

и повезани. Лечење гласа може да буде хирушко, медикаметнозно, физикално, 

психотерапија, непосредна вокална рехабилирација и друге помоћне методе 

(библиографска терапија, перипатетична, трансферирна терапија).  

 

Глас се описује као огледало душе, и он као такав може да изрази снажне емоције без 

речи. Поремећај гласа представља озбиљан емоционални хендикеп јер је пацијент више 

пута осујећен у покушајима да искаже своје мисли и осећања. Велики број пацијентана 

бурно и негативно реагује када им се предложи психијатријска консултација. Допринос 

психијатра може бити прихватљивији за пацијента ако се представи као чисто рутинска 

компонента евалуације гласа која је и довела до самог поремећаја гласа. 

Осећај вибрације код пацијента је предуслов како би се ларинкс ослободио притиска и 

глас поставио високо у резонаторским шупљинама. Ово се постиже употребом назалних 

усгласника: М, Н и Њ. Веома је корисно за стицање овог осећаја фонирати затоврених 

остима. Пацијент са почетка фонира тихо, затоврених уста, и на тај начин ваздушну 

струју подиже високо у резонаторне шипљине. Постепено се повећава притисак и када 

вибрације тона добро осећа на истој висини емитује консонант ”м” који следи од вокола 

”Ми”, ”Ме”.. тиме се ларинкс ослобађа притиска и тон бива емитован високо. 

 

1.5.2.1. Отварање уста и опуштање вилице 

Приликом већег отварање уста са опуштањем доње вилице у многоме се смањује 

хиперкинезију. Овај метод треба примењивати код сваког пацијента са дисфонијом јер 

се постиже фонација са мање напора и напетости. У првој фази иду вежбе опуштања, 

релаксације. Опуштање браде може се постићи пасивно ако се стави између палцаа и 

кажипрста и помери на доле, а затим се јаже пацијенту да сам активно изводи покрете 

доње вилице. У следећој вежби пацијент  се од пацијента тражи да лако повија главу, а 

затим брадом покушава да додирне груди (Петровић-Лазић, & Косановић, 2008). 

 

1.5.2.2. Дигитална манипулација 

Дигитална манипулација подразумева постављање палца и кажипрста споља на предео 

штитасте хрскавице, и на тај начин пацијент приликом формирања различитих висина 

тонова може осећати кретања ларинкса у правцу горе-доле. При спољашњем притиску 
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на ларинкс пацијента произведи се дубљи глас. Притиском се тиродина хрскавица 

помера назад, гласнице се скраћују и њихова маса и величина се повећавају, то доводи 

до стварања дубљег основног ларингеалног тона. Претерано кретање ларинкса мења 

облик и величину ждрелне резонантне шипљине, што утиче на боју гласа. Када пацијент 

почне да фонира, сувише високим гласом логопед-вокални терапут притисне ларинкс 

прстом надоле и у већини случајева глас пацијента бива дубљи (Петровић-Лазић, 2001; 

Петровић-Лазић, & Косановић, 2008). 

 

1.5.2.3. Вежбе feed-back система 

Оптимално функционисање целокупног система повратне спреге осигурава нормалан 

развој, као и контола гласа. Приликом артикулације пацијент може да изговара фонема 

контолом слуха, видом, тактилним и проприцептивним елементима. Аудитивна контола 

приликом фонације је примарна. Потом, визуелна контрола подразумева да пацијент 

задате покрете додатно прати што се односи на артикулацијски простор. Тактилна 

контрола подразумева постављање руке на косто-абдоминални део и контролу дисања. 

Проприоцептивни елементима пацијент котролише ослонац даха и вибрације у горњим 

резонаторним шупљинама. Пацијента пре свега треба научити да критички слуша најпре 

свој глас, а потом и гласљуди из окружења (Петровић-Лазић, 2019; Петровић-Лазић, & 

Косановић, 2008). 

 

1.5.2.4. Вежбе фонације  

Односи се на формирање фонацијских аутоматизама, и они се морају се испољавати 

преко целокупног feed-back система. Пре свега се мора увежбати конторла покрета 

дисајног апарата и артикулацијског простора, онда вербална и сензорна контрола, као и  

слушна контрола. Приликом грешке, пацијетну треба показати које то фонацијске 

покрете чини погрешно и шта треба да исправи. Пацијента никада не треба сувише 

критиковати због поремећаја глас  (Петровић-Лазић, & Косановић, 2008). 

 

 

1.5.2.5. Стварање гласовног модела 

Подразумева стварање гласовног узора. Гласовни узор може бити глас логопеда-

вокалног терапута, мада је најбоље да логопед-вокални терапут и пацијент заједно нађу 

пацијентов најбољи глас, мењајући висину, интензитет гласа, и да га модификују све док 

не пронађу његову оптимлану боју. Приликом тражења и формирања тог најбољи глас 
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потребно је да буде укључен магнетофон, како би се могла боље извршити контола гласа 

(Петровић-Лазић, 2001; Петровић-Лазић, & Косановић, 2008). 

 

1.5.2.6. Вежбе дисања 

Коштано-абдоминални тип дисања је најправилнији у процесу фонације, а да би особа 

њиме овладала саветују се следеће вежбе: пацијент лежи опуштено на леђима, глава и 

тело су равно положени једну руку држи на грудном кошу, а другу на трбуху, може и 

обе руке на трбуху испод ребарних лукова. Треба прво да удиша на нос, па ће се 

коштано-абдоминални појас постепено подизати и спуштати. Исту вежбу треба 

поновити, али да се удише на уста, а издише на нос, чиме ће постићи брже подизање и 

постепено спуштање. Када пацијент постане свестан свог начина дисања, вежбе се могу 

изводи у стојећем, и на крају у седећем положају (Петровић-Лазић, 2001; Петровић-

Лазић, & Косановић, 2008). 

 

1.5.2.7. Положај тела 

Правилан положај тела омогућава и правилну контролу дисања. То је уједно и  

предуслов за правилно извођење гласа. Зависно од фазе релаксације положај тела може 

бити различит, најпре лежећи, па стојећи положај. Важно је да се пацијент навикне да 

фонира у различитим положајима тела. Најоптималнији је заправо усправан положај 

тела. Усправан положај тела омогућава најправилније кретање дијафрагме и остале 

респираторне мускилатуре (Петровић-Лазић, 2001; Петровић-Лазић, & Косановић, 

2008). 

 
1.5. 3.  Програм вокалне хигијене   

 

Програм вокалне хигијене прставља основ за успешну рехабилитацију. Његов циљ је пре 

свега да идентификује или елеминише факторе који проузрокују поремећаје гласа. 

 

Развој вештине слушања  

Први корак у процесу вокалне хигијене код пацијента треба да буде развој вештне 

слушања код пацијената. Већина људи свој глас чује дручаије од онога како га чују други 

људи, па је обука самоопажања гласа слухом један од првих корака у терапији гласа. 

Пацијент треба да зна како звучи његов глас, треба га учити да слуша, да стиче искуство 

разликовања доброг гласа од лошег. Он слуша како логопед-вокални патолог 
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демонстрира примере доброг и лошег гласа, слуша како говоре други са истим или 

сличним проблемима гласа, а затим слуша снимак сопственог гласа. Овде треба 

нагласити да у ситуацији када деца слушају сопствени глас треба бити опрезан. Ако се 

детету са тешким поремећајем гласа да да слуша свој глас на првој сеанси оно се може 

јако узбудити и онерасположити. 

Код сваког пацијента с поремећајем гласа неопходно је проценити способност слушања 

и развијати га до нивоа који одговара његовом узрасту. Некада се вежбање слушног 

опажаја може почети коришћењем магнетофонских записа који садрже велику количину 

различитих звукова око нас, када су у питању деца млађег узраста записи могу бити и 

појашњени одговарајућим цртежима и речима (Moheseni, & Sandoughur, 2016). 

 

Вокална злоупотреба 

Вокална злоупотреба се дефинише као неадекватна вокална хигијена, која укључује 

било коју гласовну навику која може имати трауматски ефекат на вокалне органе 

(Valadez et al., 2012).  

У овакве навике најчешће убрајамо: викање, вриштање и навијање. То су вокализације 

које су произведене хипередукцијом и насилном вибрацијом вокалних набора. Овакве 

вокалне активности праћене ларингеалном хиперфункцијом, узрокују различите степене 

иритације ларинкса (васкуларне трауме, хематоме, израслине). Понекад је довољна и 

само једна епизода злоупотребе гласа па да се проузрокује органско оштећење гласница. 

Навијачи и деца која се баве спортом су нарочито склони оваквој вокалној злоупотреби 

(Roy et al., 2007). 

Напорне вокализације производе деца која покушавају да имитирају звуке које праве 

аутомобили, авиони или њихови омиљени љубимци и сл. Ове вокализације су прегласне, 

са повишеним тоном и са ларинксом у хиперфункцији. Напорне вокализације се јављају 

и код одраслих особа. Врло често се јавља код људи који обављају тешке физичке 

послове и у процесу рада преносе тешке предмете, вокални набори су тада чврсто 

привучени да би помогли задржавање ваздуха у торакалној дупљи, што повећава 

мишићну ефикасност за подизање или гурање. У оваквим ситуацијама вокализација 

звучи напрегнуто и уколико се овакве ситуације често понављају то ће довести до 

оштећења ларинкса. 
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Претерано причање 

Количина вокалне продукције која се може добити из ларинкса, без претераног 

напрезања, варира од особе до особе. Постоји физиолошки лимит за сваки ларинкс. 

Особе које морају претерано дуго да користе глас професионално или они који 

непрекидно причају су особе које ће највероватније развити ларингеалну патологију. 

Ипак, чији ларинкс ће бити погођен претераном употребом и степен оштећења које ће 

се развити немогу се са сигурношћу предвидети. Сматра се да конституционалне 

разлике, поред осталих, имају битан значај (Erdur et al., 2016). 

 

Претерано прочишћавање грла и кашљање 

Постоје пацијенти који развију навику честог кашљања и прочишћавања грла, упркос 

чињеници да немају органску потребу да то чине. Некада такви пацијенти нису ни 

свесни да су развили такву навику. Неки пацијенти имају честу потребу да кашљу и 

прочишћавају грло због одређених алергија. Сувоћа унутрашњости ларинкса такође 

може индуковати уобичајени кашаљ, а може настати и као последица употребе 

антихистаминика, контрацептивних пилула, претеране употребе алкохола и газираних 

пића. Крајњи резултат сталног кашљања и прочишћавања грла најчешће доводи до 

оштећења вокалног механизма. Веома негативно на вокалне органе утиче прашина, 

штетни гасови и дувански дим. Најчешће је у питању комбиновано дејство штетних 

нокси и неадекватна употреба фонацијских органа. 

Треба истаћи да са медицинског и физиолошког аспекта, температура пића не утиче на 

вибрацију гласница ни на формирање звука. Храна и пиће не додирују гласнице (ако се 

то случајно деси долази до интезивног кашља). Међутим, неким људима гутање врућих 

пића (и уживање у пари) одговара грлу и помаже да се ослободи пецкања и неугодности 

које могу да буду праћене мишићном тензијом. Певање неодговарајућом вокалном 

техником и у неадекватним условима средине (Gramuglia et al., 2014). 

Претерано причање или певање у стањима инфекције горњег дела респираторног тракта, 

или алергије. 

Оток и црвенило гласница су пропратни симптоми инфекција и вокална злоупотреба у 

оваквом стању их додатно оптерећује и оштећује. Треба предузети све медицинске 

поступке да се умање ефекти инфекције или алергије. 

Ситуације повишене вокалне гласности карактеристичне су за причање у ситуацијама 

са високим нивоом позадинске буке као што су: 

• причање током рада или боравка у близини тешке машинерије (опрема за ископавање, 
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 фабричка опрема, пољопривредне машине, и сл.), 

• причање у аутомобилима који имају висок ниво позадинске буке, нарочито особе које 

 проводе пуно времена у аутомобилима (инструктори за вожњу, професионални 

 возачи и сл.), 

 

Исте ризике имају и особе које користе моторизовану спортску опрему као што су 

(мотоцикли, моторна возила за кретање по снегу или води, моторне скије и сл.). 

 

Последице емотивног стреса 

У ситуацијама емотивног стреса долази истовремено до појачавања и висине тона и 

гласности што условљава врло изражену мишићну напетост и директно утичу на 

ларинкс и вибрације гласница (Ribeiro, Paula, & Behlau, 2014). 

 

Правила којих се пацијент мора придржавати у оквиру програма хигијене гласа су 

следећа: 

1) Ограничити време говора 

Пацијент треба да ограничи време говора посебно када има инфекцију горњих 

респираторних органа, као и фонаторног механизма. Потребно је ограничити време 

говора на послу и током вечерњих сати. 

2) Не надвикивати се са околином 

Када говори са групом људи, пацијент би требало да буде у центру те групе. Треба га 

упозорити да се не надвикује са другим људима, или неким другим извором јаке буке. 

Потребно је да пацијент избегава све неправилне употребе гласа као што су викање, 

драње, претерано јак смех и певање. 

3) Избегавати све радње које изискују напрезање гласа 

 

4) Избегавати накашљавање и гласно кашљање 

Уколико пацијент из оправданих разлога кашље треба га обучити да то обавља тихом 

методом. Избегавати храну и течност која изазива саливацију или изазива алергију јер 

то иницира кашаљ или накашљавање. 
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5) Избегавати средине са аерозагађењем 

Пацијент што је више могуће треба да избегава прашњаве и задимљене просторије, као 

и да ограничи или престане са употребом дувана и алкохола јер то додатно иритира 

гласнице. Сва оштећења гласа, а посебно код вокалних професионалаца, имају 

вишеструко штетно дејство које се огледа на економском, социјалном и психолошком 

плану. Рехабилитација гласа мора бити комплексна, а то подразумева потребу 

компетентног и комплексног приступа у рехабилитацији гласа и говора у коме учешће 

узимају стручњаци разних профила. 
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2. Циљ истраживања и хипотезе 

 

2.1. Циљ истраживања 

 

Циљ истраживања је испитати функционалне поремећаје гласа, њихове карактеристике, 

дијагностику у рехабилитацију код деце и одраслих. 

 

 

2.2  Хиптезе истраживања  

 

Општа хипитеза има основу у општим теоријским сазнањима и досадашњим 

емпиријским истражиивањима, у складу је са циљем истраживања. 

 

Појединачне хипотезе: 

 

     Х1 - Фунционални поремећаји гласа јављају се много чешће код одраслих особа  

него код деце; 

 

     Х2 - Најчешћи функционални поремећај гласа код деце су чворићи на гласницама; 

 

     Х3 - Вокалном рехабилитацијом и поштовањем смерница вокалне хигијене     

   функционални поремећаји гласа се успешно отклањају.  
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3. Методологија истраживања   

 

Истраживање се базира на обради стручних и научних радова кроз неколико примера 

који су обрађени кроз истраживачки део овог мастер рада. На основу бројних доступних 

истраживања изнете су основне чињенице функционалних поремећаја гласа и значаја 

рехабитације гласа код деце и одраслих особа. За претрагу релевантне литературе 

коришћене су следеће базе података: Конзорцијум библиотеке Србије. ПубМед и 

Сциенце Дирецт. 
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4. Истраживачки део 

 

Функционални поремећаји гласа имају нарушену функцију фонације, узроковану 

неадекватном употребом фонацијског апарата. Појаву функционалних дисфонија могу 

да узрокују и генетски фактори, стање хормонског система, неуровегетативног система 

и психичко стање. Сви ови фактори имају важну улогу у припреми терена за настајање 

функционалних дисфоија. Погрешна употерба вокалног апарата на оваквом терену 

представља одлучујући провокативни тренутак за појаву функционалних оболења гласа. 

Код функционалних поремећаја гласа узрок није јасно видљив, односно не постоји 

структурална или неуролошка позадина. Функционални поремећаји гласа чине 40% 

поремећаја гласа (Chedda, & Werning, 2014). 

 

4.1. Фунционални поремећаји гласа јављају се много чешће код одраслих особа него  

код деце  

 

Хиперкинетичка дисфонија се најчешће јавља код одраслих особа, углавном код 

вокалних професионалаца, као што су предавачи, спортски тренери, улични продавачи, 

командно особље и др. Они говоре мало гласније, што је за октаву више од основног 

нормалног говорног гласа, улажу јако велики напор за генератор и оштећују његову 

функцију. Карактерише је претерана употреба мишићне снаге у нивоу генератора, 

активатора и резонатора гласа (Sataloff, 2005).  

 

Bridger et al., (1983) у свом истраживању наводе већи проценат јављања функционалних 

поремећаја гласа код одраслих особа него код деце. Истраживањем је обухваћено 109 

одраслих пацијената с функционалним поремећајем гласа. Код већег броја пацијената 

глас се вратио у нормално стање након једномесечне терапије док је код мањег броја 

била неопходна тромесечна терапија за повратак гласа у првобитно стање. 

 

Најчешћи функционални поремећај код одарслих особа је хиперкинетичка дисфонија 

чији се симптоми могу поделити на субјективне и акустичке. Субјективне тегобе на које 

се пацијент жали су болови у пределу гркљана, заморљивост гласа и мање или више 

изражена промуклост. Акустички симптими зависе од тежине оштећења гласа.  

Истраживачка студија спроведена на ОРЛ Клиници, КБЦ “Звездара” у Београду на  
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узорку од 32 пацијента мушког пола са хиперкинетичком дисфонијом који су по 

занимању били наставници, старосне доби од 27. до 62. године. Након двомесечне 

вокалне рехабилитације код свих испитаника субјективни симптоми које су 

доживљавали пре третмана су нестали, а објективни су били високо статистички 

значајни и статистички значајни, што говори о великом ефекту вокалне терапије 

(Петровић-Лазић и сар., 2009).   

 

Мумовић и сар., (2014) такође истичу чешће јављање функционалних поремећаја, 

нарочито хиперкинетичке дисфоније код одраслих особа, односно вокалних 

професионалаца. Испитивањем је обухваћено 100 одралих особа и 27 деце узраста од 

четврте године до 16. године. Спроведена је субјективна и објективна процена гласа. 

После вокалне рехабилитације дошло је до великог побољшања гласа и код одраслих 

особа и код деце. Вокална терапија има користан ефекат на квалитет гласа код 

хиперкинетичке дисфоније са пренодуларним лезијама и меким нодулулусима, како код 

одраслих тако и код деце.  

 

Бунијевац и сарадници спровели су субјективну процену гласа  код 25 испитаника са 

дијагностикованом хиперкинетичком дисфонијом, старосне доби од 19 до 56 година. У 

студији је учествовало седам испитаника мушког пола и 18 испитаника женског пола, 

чиме је потврђено да се функционални поремећаји јављају више код одраслих 

испитаника, али  чешће код жена средње животне доби него код мушкараца (McGlashan, 

2003, према Зечевић и сар., 2010; Бунијевац, Чворовић, & Ђуришић, 2015). 

 

У истраживачкој студији код пацијената са функционалним поремећајем гласа, на 

узорку од 45 испитаника, по занимању наставници спроведена је објективна процена 

гласа. Пре и после вокалне реахабилтације анализирани параметри били су статистички 

значајни, односно вокална рехабилитација је позитивно утицала на квалитет гласа 

(Петровић-Лазић, и сар., 2016). 

 

4.2. Функционални поремећај гласа код деце - чворићи на гласницама 

 

Вокална злоупотреба по многим ауторима је главни узрок дечије промуколсти. Она 

подразумева гласно и претерано причање, често прочишћавање грла, вриштање, напету 

вокализацију, кашљање и плач. Хиперкинетичка дисфонија је најчешћи поремећај гласа 
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у дечијој доби, а чворићи на гласницама су најчешће органске промене код деце који 

настају као последица хиперкинетичке дисфоније. Поремећаји гласа код деце су доста 

чести. Дисфонија или промуклост је одступање од нормалне висине, интензитета и 

квалитета гласа. Учесталост јављања поремећаја гласа код деце креће се од 1% до 23,4% 

(Hooper, 2004). Поремећаји гласа присутни су код деце предшколског узраста али много 

чешће код деце школског узраста (Glaze, 1996; Hooper, 2004). Према полу дисфонија се 

чешће јавња код дечака (56,8%) него код девојчица (43,2%), и много више је заступљена 

код деце која живе у градској средини (Васиљевић, & Сибиничић, 2012). 

 

Према Шкарићу (1988) најчешћи поремећај гласа код деце је хиперкинетичка дисфонија, 

а чворићи на гласницама најчешћа органска промена која настаје као последица 

хиперкинетичке дисфоније. 

 

Mori (1999) такође истиче да претеран говор или говор са превише напора узрокује 

настанак чворића на гласницам код деце. Студијом је било обухваћено 259 пацијенат са 

чворићима на гласницама, старосне доби од друге до 18. године, са просечном старошћу 

од девет година. Код 16% пацијената успех је постигнут захваљујући саветима вокалне 

хигијене, док је код великог броја пацијента успех је постигнут вокалном 

рехабилитацијом а мали број је захтевао хируршки третман. 

 

Takeshita et al. (2009) у свом истраживању истиче да деца предшколског узраста у 

вртићима злоупотребљавају свој глас кроз вриштање, гласно причање и смејање, па 

затим те лоше навике настављају да користе и код куће што условљава бржи настанак 

дисфоније, а која је најчешће узрокована чворићима на гласницама.  

 

Шеховић и сар. (2016) у свом истраживању истичу да су чворићи на гласницама 

најчешћи поремећај гласа код деце. Погрешен навике ,,вриштање” и прегласан говор за 

време игре су чест узрок хроничне промуклости која је резултат поремећене мишићне 

координације неопходне за фонацију. Студије о дисфонији код деце у великој мери су 

повезани са понашањем детета у социјалној средини, односно, окружењу у коме живимо 

и комуницирамо, као и утицај електронских медија.  

 

У дечијем узрасту дисфонија је најчешће узрокована хиперфункцијом вокалног апарата, 

што се испољава продуженом и напетом фонацијом. Истраживање Шеховић и сар. (2017)  
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је обухвтило 66 деце, узраста од шесте до 11. године. Најчешћи поремећаји гласа који се 

јављају код деце су чворићи на гласницама и хиперкинетичка дисфонија. Јавља се код 

деце оба пола код којих постоји упадљива жеља за доминацијом у групи. 

 

У својој истраживачкој студији Kovač-Bilić и сар. (2021) која је обухватила 120 

испитаника (80 дечака и 40 девојчица), узраста од четврте до 18. године, највише су били 

заступљени стечени функционални поремећаји, и то код 104 испитаника, док је 16 

болесника имало примарну органску промену на гласницама. Поремећаји гласа у дечијем 

узрасту су доста чести и захтевају што ранију дијагностику и лечење.  Уколико се не 

препознају и не лече на време, могу прећи у хроничну промуклост која може довести до 

поремећаја комуникације код деце у најосетљивијем периоду школовања.   

 

4.3. Вокалном рехабилитацијом и поштовањем смерница вокалне хигијене   

функционални поремећаји гласа се успешно отклањају 

 

Вокална рехабилитација је приступ у лечењу говорних поремећаја који укључује 

вокалне и физичке вежбе у комбинацији са променама у понашању. Циљ вокалне 

рехабилитације је да се достигне најбољи могући глас и олакшају симптоми који сметају 

пацијенту. Велики број је истраживачких студија које говоре о успеху и значају вокалне 

рехабилитације код болесника са функционалним поремећајима. 

 

Чест разлог промуклости, слабости глас, бола и других тешкоћа је дисфункција 

ларинкса. Воклана терапија је омогућила смањење тензије гркљана и врата и адекватан 

проток ваздуха кроз глотис, што је довело до побољшања гласа након једномесечне 

вокалне терапије (Петровић-Лазић, 2002).  Упоредо с вокалном терапијом спроводила 

се и вокална хигијена.  

 

Pizolato et al. (2013) у својој студији истиче позитиван исход вокалне терапије и 

спровођења смерница вокалне хигијене код пацијената са функционалним 

поремећајима.  

 

Петровић-Лазић и сар. (2014) истичу позитиван ефекат вокалне рехабилитације код 

пацијената након одстрањених полипа на гласницама. У студији је учествовала 41 

испитаница. Спроведена је субјективна процена гласа ГРБ скалом и објективна анализа 
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гласа пре и после вокалне терапије. Након завршене рехабилитације добијени резултати 

били су склдау са резултатима контролне групе која је такође учествовала у овој студији. 

 

Бунијевац и сар. (2016) у својој истраживачкој студији говоре о успешности вокалне 

рехабилитације код пацијената са чворићима на гласницама. У студији је учествовало 

20 испитаника са дијагностикованим чворићима на гласницама. Спроведена је 

субјективна процена гласа скалом Voice Handicap Index (VHI) пре и после вокалне 

рехабилитације. После вокалне рехабилитације дошло је до побољшања гласа код свих 

ипситаника, што значи да је воклана терапија дала позитивне резултате заједно са 

мерницама вокалне хигијене. 

 

Вокална рехабилитација је значајно утицала на побољшање квалитета гласа код 

вокалних професионалаца са дијагностикованим чворићима на гласницама (Бунијевац, 

Максимовић, & Микић, 2022). Студија је обухватила 25 испитаника, старосне доби од 

23. до 56. године. Спроведена је субјективна процена гласа помоћу скале Индекс 

гласовног оштећеља (ВХИ) и објективног мерења гласа компјутеризованом 

лабораторијом за глас ,,Kay Elemetrics”. Након двомесечне рехабилитације на ВХИ 

скали дошло је до значајног побољшања гласа код свих испитаника. Објективном 

анализом гласа, високо статистички значајно и статистички значајно побољшање 

примећено је код шест од седам анализираних параметара. 

 

Двомесечна вокална рехабилитација успешно је отклонила тензију мишића ларинкса и 

врата чиме се омогућио правилан проток ваздушне струје а самим тим и добар квалитет 

гласа код вокалних професионалаца са дијагностикованим чворићима на гласницама уз 

спровођење мера вокалне хигијене (Бунијевац, Петровић-Лазић, Јовановић-Симић, 

Кулић, & Максимовић, 2017). 
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5. Закључак 

 

Глас је печат индивидуалности и уколико се промени или оштети мења се и наша 

личност. Када смо весели или уплашени, срећни или тужни; боја и висина нашег гласа 

се мења. Последњих година број пацијената са поремећајима гласа интензивно се 

повећава. Свакоднвни стрес, проблеми на радном месту, породични и финансијски 

проблеми, пушење, конзумирање алкохола, лоши микроклиматски услови само су неки 

од фактора који узрокују вокалне тешкоће. Тако је последњих година приметно велико 

интересовање за поремећаје гласа, односно његово изучавање у оквиру бројних наука. 

Интердисциплинарна сарадња у лечењу ових поремећаја је од јако великог значаја. 

 

1. Фунционални поремећаји гласа јављају се много чешће код одраслих особа него 

код деце; 

 

Овим прегледним резултатима потврђена је прва хипотеза, функционални 

поремећаји јављају се чешће код одраслих особа него код деце. 

 

2. Најчешћи функционални поремећај гласа код деце су чворићи на гласницама; 

 

Овим прегледним резултатима потврђена је друга хипотеза, најчешћи функционални 

поремећаји код деце су чворићи на гласницама. 

 

 

3. Вокалном рехабилитацијом и поштовањем смерница вокалне хигијене 

функционални поремећаји гласа се успешно отклањају.  

 

Овим прегледним резултатима потврђена је трећа хипотеза, вокалном рехабилитацијом 

и поштовањем смерница вокалне хигијене функционални поремећаји гласа се успешно 

отклањају. 

 

Вокална рехабилитација је веома битан вид рехабилитације пацијената са поремећајем 

гласа која омогућава ублажавање социјалних, професионалних али и психолошких 

проблема. За сваког пацијента прави се индивидуалан план и програм, односно, вежбе 



       

45 
 

током третмана прилагођавају се потребама пацијета. Циљ вокалне терапије је да 

поправи глас пацијента или поврати у првобитно сатње што би позитивно утицало на 

друштвену интеграцију, а самим тим и бољи квалитет живота ових пацијената. 

Вокална хигијена односи се на бригу о гласу, подразумева избор понашања која чувају 

наш глас да буде здрав. Одрасле особе, нарочито вокални професионалци морају свесно 

да се придржавају смерница вокалне хигијене, али када су у питању деца, родитељи и 

друге одрасле особе у њиховом окружењу морају да буду добар модел или пример како 

да здраво користе свој глас. Едукација и благовремена информисаност о хигијени гласа 

од стране логопеда-вокалног терапута и остали чланова медицинског тима је први корак 

у превенцији и лечењу дисфонија. Вокалним тертманом који почиње у најранијем 

детињству, адекватним саветовањем родитеља и васпитача, појава и последица 

дисфонија се могу ублажити и отклонити.  
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