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Сажетак 

Даунов синдром је најчешћа хромозомска аномалија, настала услед тризомије 

хромозома 21 и најчешћи је хромозомски узрок интелектуалних развојних потешкоћа. 

Особе са Дауновим синдромом имају удружене специфичне карактеристике код коијх су 

захваћене физичке и когнитивне функције. Циљ овог истраживања је да обухвати обраду 

квалитета артикулације деце са Дауновим синдромом и да покаже које врсте грешака се 

јављају у току артикулације. 

Због специфичног изгледа говорног апарата (задебљали језик, уско и високо непце, 

општа хипотонија), као и због честих проблема са слухом, менталне недовољне 

развијености, слабијег краткорочног памћења, код деце са Дауновим синдромом говорно-

језички развој може да буде посебно ризично подручје, и квалитет артикулације 

компромитован.  

Како би што боље разумели потребе и жеље деце са Дауновим синдромом, подигли 

свест о њима и квалитету њихове артикулације, и како би се свој деци омогућили што 

адекватнији васпитно-образовни и рехабилитациони услови, неопходно је више 

истраживања ове теме на нашем говорном подручју. 

 

Кључне речи: артикулација, Даунов синдром, супституција, дисторзија 



Summary 

Down syndrome is the most common chromosomal anomaly, caused by trisomy of 

chromosome 21, and is the most common chromosomal cause of intellectual developmental 

disabilities. People with Down syndrome have associated specific characteristics in which 

physical and cognitive functions are affected. The main goal of this research is to include the 

processing of the articulation quality of children with Down syndrome and to show what types of 

errors occur during articulation. 

Due to the unorthodoxly shaped components of the speech apparatus (thickened tongue, 

narrow and high palate, general hypotonia), as well as due to frequent hearing problems, mental 

disabilities, poor short-term memory, among children with Down syndrome speech-language 

development could be a particularly risky area, and as a result their articulation quality might be 

negatively affected or even fully compromised. 

In order to better understand the needs and desires of children with Down syndrome, 

raise awareness about them and the quality of their articulation, as wll as to provide those 

children with the most adequate educational and rehabilitation conditions, more research needes 

to be done on this topic in our language area (Ex-Yugoslavian countries and Western Balkans). 
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УВОД 
 

Независно од тога да ли су пренатални тестови потврдили постојање неке врсте 

аномалије код деце, сазнање да ће се дете родити са неком генетском болешћу за 

родитеље је увек драматичан тренутак. Оваква сазнања изазивају осећај фрустрације, бес, 

одбијање, жаљење, а некад и осећај кривице (Čulić, & Čulić, 2009a).   

Даунов синдром није наследна болест, већ настаје као ”де ново” промена броја 

хромозома. Овај синдром, такође, представља један од најчешћих генетских поремећаја. 

Прекобројни хромозоми се углавном налазе на 21. хромозому, али могу да се пребаце и на 

друге хромозоме. Иако овај атипичан број хромозома узрокује различита морфолошка и 

физиолошка фенотипска обележја, само два обележја су увек присутна. То су ментална 

недовољна развијеност и прерано старење (Čulić, & Čulić, 2009a).  

Ова фенотипска обележја имају утицај на цео низ психичких функција као што су 

перцепција, пажња, мишљење, учење и памћење. Тешкоће са наведеним психичким 

процесима и одступања у психомоторном развоју утичу на отежано усвајање и продукцију 

језика (Lauš, 2016). 

Осим менталних тешкоћа, деца са Дауновим синдромом имају специфичан изглед 

говорног апарата. Високо непце, мала усна шупљина, језик који је често у протрузији и 

бразде које настају обично након шесте године, касно избијање зуба који су често 

кариозни и неправилни, такође мала доња вилица, изразита хипотонија мишића, су 

проблеми који отежавају артикулацију, односно додатно отежавају усвајање и продукцију 

говора. Такође, и због велике разлике која се односи на темпо менталног развоја, ова деца 

показују различите нивое говорног развитка (Šupe, 2020). 

Поред артикулационих поремећаја који се јављају, говорно-језички развој може да 

буде угрожен због честих проблема са слухом и слабијег распона вербалног краткорочног 

памћења (Šupe, 2020).  

Некада се веровало да усвајање језика код особа са интелектуалном ометеношћу  

представља Slow motion верзију типичног језичког развоја (Lenneberg, 1967, prema Stoel-
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Gammon, 1997). Међутим, показало се да ово гледиште има две велике мане: прво, 

обрасци језичког развоја значајно се разликују од врсте интелектуалне ометености друго, 

у оквиру једне врсте интелектуалне ометености попут Дауновог синдрома постоји 

значајна хетерогеност језичких способности. 

Говор особа са Дауновим синдромом карактеришу аграматизми на 

морфосинтаксичком нивоу, на нивоу гласова присутни су изговорни поремећаји, као и 

потешкоће у фонолошком процесуирању. Говор особа са Дауновим синдромом може да се 

опише као телеграфски јер га обележавају кратки искази, засићени именицама и 

глаголима, док речи у функцији често недостају (Lázaro, Garayzábal, & Moraleda, 2013).  

Како је човек рођен да би говорио, а говор представља основно средство 

комуникације, из свега наведеног видимо да је код деце са Дауновим синдромом говорно-

језички развој посебно ризично подручје.  

Овај рад има за циљ да опише етиологију, преваленцу, анатомске и физиолошке 

карактеристике деце са Дауновим синдромом, као и квалитет артикулације, кроз преглед 

стручне литературе и истраживања који су везани за одабрану тему.  
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1. Теоријска разматрања 

 

 1.1. Даунов синдром 

 

Тризомија 21 је медицински најзначајнија и најчешћа аберација аутозомних 

хромозома, која се клинички исказује сликом Дауновог синдрома. У готово 95% случајева 

ради се о простој тризомији, која је последица нераздвајања хромозома у мејози и код 

мајке. Овај се синдром брзо и успешно дијагностикује код новорођенчади. Због вишка 

материјала у телесним ћелијама деца са овим синдромом имају измењен фенотип, тако да 

је њихов изглед међусобно сличнији, него између рођене браће и сестара. Тај вишак 

генетичког материјала налази се у свим ћелијама, осим у мозаичном типу Дауновог 

синдрома. Инциденца Дауновог синдрома износи 1 на 650-1000 живорођене деце.  

Даунов синдром најчешће узрокује интелектуалну ометеност, карактеристичну 

краниоцефалну дисморфију, тешке абнормалности различитих органа и органских 

система, посебно срчане мане. Неретко ови проблеми захтевају хируршку интервенцију у 

првим годинама живота. Животни век особа са Дауновим синдромом је скраћен, измећу 

40 и 50 година. Често болују од акутне леукемије, малигних болести, имуних 

дефицијенција и деменција типа Алцхајмер (Димитријевић и сар., 2013).  

Особе са Дауновим синдромом имају атипичан развој мозга, смањен број неурона 

као и застој у сазревању синапси и неурона, што утиче на психомоторни развој и 

различите типове неуроразвојних одступања. Мозак ове деце је мањих, ирегуларних 

димензија са структуралним абнормалностима (целуларна дистрибуција у визуелном 

кортексу је дифузнија и мање диференцирана, једра су мање компактна, са неуронима који 

личе на вретено), па неки аутори указују на могућност да поремећена просторна 

конфигурација ћелија може да утиче на њихову функцију. Процес мијелинизације заостаје 

у темпоралном, фронталном и паријеталном режњу (Becker, 1991, према Голубовић, 2006). 

Атипичан развој мозга и интелектуална ометеност која прати овај синдром настаје 

као последица неправилне експресије гена тј. протеина који су кључни за 

неуроморфогенезу и оптимално функционисање мозга. Мозак особа са Дауновим 
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синдромом је први пут описан 1876. године и тада су уочене макроскопске разлике у 

величини и изгледу. Интелектуална ометеност, функционисање мозга и геном особа са 

Дауновим синдромом су у узрочно-последичној вези, те због тога није могуће да особе са 

Дауновим синдромом немају интелектуалну ометеност, али степен интелектуалног 

дефицита варира од особе до особе (Rešić, 2009).  

Когнитивни развој деце са Дауновим синдромом тече спорије и ограничен је, тако 

да деца најчешће досежу преоперативни ниво а много ређе конкретни оперативни 

стадијум менталног развоја. Обучавање ове деце одређено је интелектуалним нивоом, а 

коефицијент њихове интелигенције је обично 50, са ретко достигнутим максимумом од 70, 

изузев мозаичног облика Дауновог синдрома који достижу субнормалан ниво (Голубовић, 

2006).  

Поред смањених интелектуслних капацитета, за особе са Дауновим синдромом 

управо је говорно-језички развој ризично развојно подручје. Најчешће се наводе 3 основна 

узрока ових потешкоћа. То су честе ифекције дисајних путева у најосетљивијем развојном 

добу које утичу на мењање слушне перцепције, отежана артикулација због опште 

хипотоније која уједно обухвата и фацијалне мишиће, слаба координација између пријема 

слушних и видних подражаја као и потешкоће памћења (Novak, 2009).  

Клинички, уз умерене и тешке менталне дефиците јављају се још бар четири 

клиничка знака присутна већ на рођењу. То су јединствен трансферзални превој на длану, 

повијен пети прст, кратке дебеле шаке (понекад са синдактилијом), искошени очни капци 

нагоре и споља, трећи капак или епикантус у унутрашњем углу ока, као и велики језик без 

бразде по средини и истурен (скротални језик), високо непце, брахикефалија.  

Доктор Лангдон Даун је 1866. године написао дело ,,Опажање о етичкој 

класификацији идиота“. У свом приватном санаторијуму за ментално заосталу децу срео 

је бар 10% деце која су личила једна на друге као да су браћа и сестре. Даун је био први 

који је тај облик тешкоћа одвојио од остaлих облика и приметио да је синдром који 

проучава необичан биолошки феномен који захтева посебно објашњење јер се не уклапа у 

остале слике деце са интелектуалним тешкоћама. Даун је децу са синдромом назвао 

,,монголоидни идиоти“ (Čulić, & Čulić, 2009a). 
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1.2.  Етиологија Дауновог синдрома 

 

Човек је бипарентно биће, односно особа са два родитеља. Да би се при зачећу 

задржала равнотежа у природи, сваки родитељ оплодњом даје половину свог наследног 

материјала која се добија редукцијском деобом, која је јединствена и могућа само у 

јајнику жене и семенику мушкарца. Док се остале ћелије у човеку деле равномерно, од 

једне ћелије настају две једнаке ћелије, полне ћелије носе половину хромозомске масе, 

односно само 23 хромозома. Тиме се одржава еволуцијска равнотежа генома човека (2 x 

23 = 46). Треба напоменути да током редукцијске деобе, којом настају полне ћелије, може 

да дође до настанка неправилности, односно мутација. Оне могу бити и генске и 

хромозомске и геномске, и квалитативне и квантитативне (Čulić, & Čulić, 2009a). 

Бипарентном оплодњом, спајањем мушке и женске полне ћелије, настаје зигот са 

потпуном наследном масом будућег човека садржаном у 46 хромозома, 23 пара наслеђена 

од оба родитеља. 23 пара хромозома нумерисана су бројевима од 1 до 22 и 23. полни 

хромозом (Čulić, & Čulić, 2009). 

Деца која су рођена са Дауновим синдромом имају у својим ћелијама један 

хромозом вишка или део једног хромозома (број 21), јер је код њих дошло до погрешног 

преноса хромозома током ћелијске деобе полних хромозома. Из тог разлога Даунов 

синдром често називају и тризомија 21 (постоје три копије 21. хромозома) (Lauš, 2020). 

Цитогенетски разликујемо три типа синдрома:  

1. Класичан тип настао због нераздвајања хромозома (учесталост 95%); 

2. Мозаички тип (учесталост 2-4%); 

3. Транслокацијски тип, најчешће између акроцентричних хромозома 14 и 21 

(учесталост 5%). Ово се дешава када се део 21. хромозома одвоји током поделе 

ћелија и ,,закачи“ за други хромозом, па због тога не долази до промене укупног 

броја, и даље их има 46 (Lauš, 2016).  

 

Критично подручје за настана Дауновог синдрома је на другом краку хромозома 21 

(21q22.3). Унутар тог подручја налазе се разни гени који у трипликату узрокују промене 
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типичне за Даунов синдром - карактеристичне фенотипске промене лица, срчане мане, 

интелектуалну ометеност, промене на мозгу. 

Најчешћи предиспонирајући ризико фактор за појаву Дауновог синдрома је 

старосна доб мајке. Код трудница од 20 година ризик износи 0,066% и вишеструко је 

нижи у односу на мајке од 40 година (1,0%). Ипак, иако су стопе више у групи старијих 

мајки, апсолутни број рођених са Дауновим синдромом је већи код млађих мајки јер је 

стопа фертилитета тада највећа.  

Што се тиче очева, иако постоје бројна истраживања о утицају старосне доби оца на 

појаву Дауновог синдрома, за сада нема довољних доказа о њиховој повезаности. Сличан 

закључак наводи и National Down Syndrome Society. Иако узрок нераздвајања може бити и 

са очеве стране, он је мање вероватан. Такође, иако се претпоставља да и спољашњи 

чиниоци, као и активности родитеља пре или за време трудноће могу да узрокују 

нераздвајање хромозома, упркос годинама истраживања, узроци још увек нису познати 

(Еrceg, 2009). 

Пренатална дијагностика подразумева прегледе и дијагностичке процедуре које се 

обављају током трудноће у сврху откривања потенцијалних хромозомских неправилности. 

Све процедуре деле се на инвазивне и неинвазивне. Инвазивне процедуре дају коначне 

одговоре, али исто тако носе ризик од оштећења плода, због чега никад не смеју бити прва 

и основна метода. Инвазивне методе су амниоцентеза и хориоцентеза.  Амниоцинтеза 

подразумева узимање плодове воде за биохемијска и цитогенетска испитивања. То је 

најстарији дијагностички поступак који је уведен у клиничку праксу 1966. године. 

Оптимално време за спровођење ове методе је током 14. и 18. недеље гестације, јер у том 

периоду има највише амниоцита-десквамираних феталних ћелија. Хориоцентеза или 

биопсија хорионских чупица изводи се током 10. и 12. недеље гестације. У материјалу је 

могуће анализирати хромозоме, одредити специфичне генетске дефекте и утврдити 

поремећај ензимске активности уколико се зна да постоје такви поремећаји у породици. 

Ризик од настанка побачаја је присутан код обе методе. Неинвазивне методе су рутинске 

методе које се препоручују свим трудницама. Са великом сигурношћу не могу утврдити 

оштећење плода, али могу указати на постојање потребе за даљим испитивањима. То су 

Дабл тест и Неинвазивни пренатални тест (НИПТ). Важно је напоменути да  се узроци 
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нераздвајања хромозома у класичном типу тризомије још увек истражују. Тек као 

хипотезе етиологије могу да се наводе године мајке, неправилна генетска метогенеза, 

спољњи чиниоци, инфекције, хемијска средства, зрачење, па чак и годишња доба у време 

зачећа детета (Kocijan-Hercigonja, 2000, prema Šupe, 2020). 

Даунов синдром може бити удуржен и са другим хромозомским аберацијама: 

полним хромозомима (Клинефелтеров синдром; Тарнеров синдром, XYY синдром). Овај 

синдром се јавља и у близаначким трудноћама, чешће код дизиготних близанаца, где један 

плод буде тризомичан а други нормалан, док се код монозиготних близанаца тризомија 

јавља подједнако код оба плода.  

 

1.3.  Преваленца Дауновог синдрома 

 

Даунов синдром може да се јави у било којој породици и у било којој расној групи. 

Не зависи од економског статуса, места пребивалишта, здрвља родитеља или неких 

других чинилаца.  

У литератури можемо да пронађемо различите податке о учесталости Дауновог 

синдрома. Разлог лежи у томе зато што је готово немогуће да се прецизно одреди број 

случајева у одређеној популацији. Исход појаве Дауновог синдрома за време трудноће иде 

у три правца. Први је тај, што током тррудноће може да дође до спонтаног побачаја услед 

вишка генетског материјала. Подацци о спонтаним прекидима трудноће нису рутински 

доступни, што је једна од препрека за тачну процену учесталости Дауновог синдрома. 

Друго, прекид трудноће може да уследи на захтев мајке, као последица сазнања да плод 

који носи има Даунов синдром. У овом случају такође није могуће у потпуности 

проценити учесталост појаве. Треће правац се односи на децу рођену са Дауновим 

синдромом, па се статистички извори, заправо, односе искључиво на њих (Erceg, 2009).  

Учесталост у општој популацији оквирно износи 1 на 600-800 порођаја. Такође је 

уочено да код жена старијих од 35 година постоји већа вероватноћа да роде дете са 

Дауновим синдромом (1:400) и да се тај ризик повећава с годинама. До 40. године износи 
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1:110, а после 45. године чак 1:35. Важно је да се истакне да код 10-24% трудноћа с 

тризомијом 21 долази до спонтаног побачаја током другог триместра, па је стварна 

инциденца Дауновог синдрома виша, као и ризик, тако да у другом триместру, за 

тридесетпетогодишњу трудницу износи 1:270 (Димитријевић и сар., 2013).  

Број деце која се роде са Дауновим синдромом може да се разликује од земље до 

земље, а зависи и од тога да ли постоји програм за рано откривање и могућност прекида 

трудноће на захтев (Brajenović-Milić, 2004, prema Erceg, 2009). У Србији овај број износи 

13 на 10.000 живорођене деце годишње (Димитријевић и сар., 2013). 

 

 1.4.  Клиничка слика деце са Дауновим синдромом 

 

Постоји велики број специфичних карактеристика овог синдрома, а које ће се 

испољити и у ком интензитету зависи од детета до детета. На Даунов синдром се нејчешће 

посумња одмах након рођења због специфичног изгледа, уколико дијагноза није 

постављена већ пренатално (Lauš, 2016).  

Најчешћа карактеристична обележја: 

• округло лице равног профила, 

• прирођене аномалије срца и атриовентрикулски канал, 

• мишићна хипотонија и хиперфлексибилност зглобова, 

• кратак, широки врат, 

• коси положај очних отвора, честа појава страбизма, епикантуса, 

• велики, избочен, избраздан језик, отворена уста, 

• удубљен корен носа, 

• стечена хипотиреоза, 

• широке кратке шаке, клинодактилија (Слика 1). 
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Слика 1. Физичке карактеристике деце са Дауновим синдромом 

Преузето са: 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.nebojsazecevic.com%2Fimages%2

Ft%2F2018%2F08%2F2168%2Ffizicke-karakteristike-deteta-sa-daunovim-sin_v.png 

Бројна физичка обележја која су карактеристична за Даунов синдром најчешће су 

везана само за орофацијано подручје. Особе су најчешће брахицефаличне смањених 

димензија кранијума. Изражена је хипоплазија средње трећине лица, углови усана су 

повучени ка доле са пасивним подизањем хипотоничне горње усне (Hošnjak, 2017). Доња 

усна је такође хипотонична  и постаје сувише изобличена, поготово када дође до 

протрузије језика. Релативна макроглосија је уобичајен налаз због чега долази до смањења 

усне шупљине. Инкомпетенција усана и релативна макроглосија доприносе слињењу, 

дисању на уста и ангуларном хелитису. Код особа са Дауновим синдромом се чешће 

јављају расцепи усана и непца, увула бифида, повећање тонзиле и аденоидна вегетација 

(Prnjak, 2019).  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.nebojsazecevic.com%2Fimages%2Ft%2F2018%2F08%2F2168%2Ffizicke-karakteristike-deteta-sa-daunovim-sin_v.png
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.nebojsazecevic.com%2Fimages%2Ft%2F2018%2F08%2F2168%2Ffizicke-karakteristike-deteta-sa-daunovim-sin_v.png
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Различити аутори наводе како је кожа деце са Дауновим синдромом у већини 

случајева мека, а понекад дебела, сува и груба. Јавља се црвенило на образима, а вишак 

коже је посебно видљив на врату, раменима, пазусима и око великих зглобова 

новорођенчета. Често се јављају делови главе без косе (Mirt, 2016).  

Лице је пљоснато, а због набирања чела и капака оставља утисак старачког лица, 

што се највише примети при плачу детета. Очи су врло специфичног косог и уског облика. 

Јавља се и хипертелоризам, што означава широки распон између очних назалних углова. 

Најчешћи очни налаз код деце са Дауновим синдромом су Брушифилдове пеге које 

карактерише бело, лагано издигнуто подручје на ивици дужице ока. Деца већ на порођају 

могу да имају замућено сочиво. Због тога долази до развоја разрокости (Мirt, 2016). 

Трбух је често избочен као резултат хипотоније трбушне мускулатуре и у око 12% 

случајева долази до пупчане киле. Стопала деце су кратка и широка, а карактеристично је 

и то да у 90% случајева долази до повећег размака између прва два прста на стопалима. 

Код деце са Дауновим синдромом је раст знатно спорији и може да зависи од генетских и 

етничких чиниоца, прехране, здравствених услова, одређених утицаја околине, али и због 

проблема са штитном жлездом, који може да се третира хормонском терапијом, али није 

препоручљиво (Мirt, 2016).  

Јавља се интелектуална ометеност, од благе до умерене. Код младе дојенчади 

степен интелигенције се не разликује много од деце просечног развоја. Порастом животне 

доби, јавља се тенденција ка паду и IQ остаје на својој коначној вредности, између 35-50. 

Развој говора се разликује од детета до детета, а обично је успорен. Нека деца се служе 

речима са 12 месеци, а друга тек с шест година. Већина деце изговара прве речи око друге 

године, док је склапање реченице и вокализација доста отежана.  

Често се јављају оториноларинголошки проблеми. Велика већина деце са Дауновим 

синдромом пати од раних и рекурентних отитиса средњег ува и/или аномалија средњег 

ува. Неки се лако откривају и нестају с временом, док се други, као што су наглувост и 

глувоћа откривају знатно касније, а кључни су за развој говора и језика.  Будући да је 

накнадни губитак слуха обично у опсегу “минималног до благог “, многи стручњаци 

сматрају да то не забрињава. Међутим, нека истраживања упале средњег уха код одојчади 
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и деце са нормалним когнитивним функционисањем указују на штетне ефекте у развој 

говора и језика, а утицаји су чак документовани за прелингвистички период (Stoel-

Gammon, 1997). Врло је важна рана дијагностика, али и континуирано праћење јер се слух 

може погоршавати због инфекција, накупљања течности у уху и медикаментозих терапија. 

Због имунолошкох тешкоћа и величине дисајних путева, који су код деце много мањи и 

ужи долази до честих инфекција (Lauš, 2016). 

Треба споменути и личност особа са Дауновим синдромом, која је посебна и 

карактеритична. Са једне стране то су топла, весела и доброћудна деца и одрасли, које је 

лако забавити, док су са друге стране изразито тврдоглави а понекад и веома пркосни 

(Мirt, 2016). 

Осетљивија су на неуспех од остале деце, па се при тежим захтевима повлаче, 

избегавају задатак, покушавајући да наведу испитивача на другу активност, због чега им је 

потребна помоћ за консолидацију нових знања и вештина. Деца са Дауновим синдромом 

испољавају профил способности који карактерише много бољи социјални развој у односу 

на моторички, когнитивни и језички развој (Голубовић, 2006). 

Иако су заинтересовани за друге људе, често су социјално изоловани од вршњака 

због погрешне процене социјалне ситуације и неадекватног реаговања, сметњи 

разумевања конвенционалних правила комуникације и функционалне употребе језика у 

комуникацији, кршењем правила конверзације неодговарањем на питања и тенденцијом 

да ускрате коментаре о текућој активности (Голубовић, 2006).  

 

 1.5.  Говор и развој говора 

 

Учење говора је веома сложен и постепен процес условљен делом генетском 

подобношћу, али без утицаја спољашње средине која говори, нема формирања говора. 

Неопходна је психо-физичка зрелост и вољна активност за опонашање говора. Учење 

говора се одвија под утицајем полисензорних механизама, који обједињују аудио-

вербално-проприоцептивну стимулацију одређених структура у мозгу.  
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Говор је вишедимензионална функција. Доласком на свет, беба покушава да 

комуницира са нама на себи својствен начин, а током раста и развоја дететов говор постаје 

препознатљив за ширу социјалну средину.  

Према различитим ауторима постоје одређени стадијуми у развоју говора (Јовић, 

Мумовић, Митровић, & Голубовић, 2014):  

• Стадијум плача 

Јавља се одмах по рођењу. Прво се јавља недиференцирани плач, који је условљен 

било каквом некомфорношћу новорођенчета (глад, бол, топлота). Након тога долази до 

диференцираног плача, који мајка обично добро разликује. Већ у првом месецу живота 

постоји визуелно праћење, нарочито познатих лица, које је јако важно за каснију појаву 

имитације. 

• Стадијум баблинга 

Наступа у трећем или четвртом месецу живота, појавом прозодијске и фонетске 

имитације сегмената говора одраслих из околине. Именовање објекта пажње ствара услове 

да дете покуша артикулацију-прото реч. 

• Стадијум лалације 

Јавља се око шестог месеца када настају поједини слогови /ма/, /па/, /та/. Променом 

боје гласа изражава страх, патњу и бес /ме/ или жељу /е, у/.  

• Стадијум ехолалије 

У овом стадијуму се јавља понављање гласова, али и речи из околине и њихово 

увежбавање. Почиње разумевање значења првих речи: свога имена и речи не. У десетом 

месецу се јавља разумевање речи праћених гестом-па,па. Дете и само почиње да 

комуницира гестом.  

• Интенционални говор 
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Стадијум у којем почиње говор првих речи са правим значењем. Обично су прве 

речи мама и тата и означавају лица из најближе околине. Овоме претходи разумевање 

значења већег броја речи.  

• Реч-фраза 

Са годину дана настаје говорна развојна етапа када једна реч, уз одговарајућу 

интонацију, има значење реченице. 

•  Телеграфски говор 

Са 18 месеци дете поседује фонд од око 50 речи и има реченице од 2 речи. Богаћење 

речника је веома споро. 

• Језичко-стилска фаза 

Развија се са 20 месеци, када дете комбинује 2-3 речи, али још увек граматички 

неправилно, говори за себе у трећем лицу. 

• Фаза конституције говора 

Крајем друге године дете формира краћу реченицу са применом граматике. Са две и 

по године изговара своје презиме и користи прво лице једнине. Речник се знатно богати, и 

садржи око 200-250 речи.  

До треће године живота деца обично овладавају самогласницима и могу да 

изговарају 10-15 сугласника. Преостале гласове, којима још нису овладали, замењују 

гласовима који су им по неким обележјима слични, или их изостављају.  

• Фаза правилног говора 

Артикулација појединих гласова може бити недовршена све до 6 година. 

Разумевање речи иде знатно брже, али се апстрактни појмови усвајају између 10. и 15. 

године (Јовић и сар., 2014).  
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Сви они гласови који се не формирају правилно до седме или осме године живота 

остају фиксирани као поремећаји изговора и називају се дислалијама или поремећајем у 

изговору (артикулацији) гласова.  

Треба разликовати нормално тепање од патолошког начина изговарања (разни 

сигматизми и ринолалије присутни су већ од треће године живота). И код детета које тек 

проговара могуће је утврдити да ли говорни ток ваздушне струје добро усмерен и да ли су 

матични гласови добро постављени. Матични гласови су преставници групе гласова из 

којих ће се временом развити гласови сличних артикулационо-акустичких особина. За 

плозиве је матични глас /п/, за назале /м/, за африкате /ч/ или /ћ/, за фрикативе /ј/ (Доброта, 

2010).  

Правилно изговарање гласова српског језика почиње у раном развојном периоду, а 

не поласком у школу. Артикулациони поремећаји се могу превенирати раним 

стимулативним програмима, чак и код оне деце која имају видне анатомске аномалије 

(Доброта, 2010).  

 

 1.6.  Анатомске и физиолошке карактеристике говорног апарата 

 

Говорни органи имају вишеструку функцију: дисање, храњење и говор. 

Филогенетски посматрано, говорни органи су примарно намењени функцији 

храњења, а тек потом функцији говора. Чињеница да је развој говора секундаран не 

умањује значај развоја говорних органа. С обзиром на то да је вербална комуникација 

својствена само људским бићима, с правом можемо рећи да говорни органи имају једну од 

најважнијих људских функција (Доброта, 2010). 

Усна шупљина има најважнију функцију са аспекта комуникације. Учешће усне 

шупљине у говору подразумева међусобно комплеметарне функције, артикулацију и 

резонанцију. Током говора, промене запремине усне шупљине су веома брзе. Запремина 

усне шупљине је највећа при производњи вокала /а/, а најмања при производњи вокала /и/ 

(Јовић и сар., 2014).  
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Усна шупљина је омеђена с предње стране са усницама и алвеоларним гребеном, са 

задње стране ждрелом, а бочно образима, са горње стране тврдим и меким непцем, а на 

дну усне шупљине лежи језик који често моделира отвор усне шупљине (Јовић и сар., 

2014).  

Усне су највидљивији и веома мобилан артикулатор. Активно или мање активно 

учествују у формирању гласова. При говору су стално у покрету. Учествују у обликовању 

и консонаната и вокала.  У артикулацији гласова велику улогу имају кружни мишићи 

усног отвора, који својим контракцијама обликују усни отвор, обезбеђујући тако 

оптималне услове за артикулацију одређеног гласа (Јовић и сар., 2014).  

Зуби припадају фиксним артикулаторима, али то не значи да се при артикулацји не 

помичу. Имају важну улогу у артикулацији, а сматра се да заједно са алвеоларним 

гребеном учествују у резонанцији као непроменљиви резонатор. Правилан загриз је вежан 

за правилну артикулацију. Заједно са гингивама, спреда и са стране затварају усну дупљу. 

Горњи зуби су непокретни, док се доњи крећу заједно са доњом вилицом (Јовић и сар., 

2014).  

У усној дупљи смештен је језик, који има врло значајну улогу у жвакању хране, 

сисању и говору. Језик је најпокретнији артикулатор. Промене његовог облика, додири и 

стварање теснаца и усмеравање ваздушне струје мењају облик усне шупљине и односе у 

њој. На тај начин, мање или више, макар само својом неутралношћу, језик учествује у 

производњи гласа. Грађен је од попречно пругасте мускулатуре прекривене слузницом. 

Захваљујући богатој и лепезасто раширеној мускулатури, језик је један од 

најпокретљивијих органа. Може бити различите дебљине, облика, спретнији или мање 

спретан, али без обзира на индивидуалне разлике, већина при говору добро обавља своју 

функцију (Јовић и сар., 2014).  

И поред богате инервације и великих могућности језика у формирању и мењању 

облика и величине резонаторних и артикулаторних простора, интересантно је да човек не 

поседује довољно свесних сазнања о положају језика и његовом облику у току фонације и 

говора (Јовић и сар., 2014).  
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Тврдо непце има важну улогу у артикулацији и резонанцији. Простор од задње 

ивице секутића и зона алвеоларног гребена јесу места најактивније артикулације. У 

погледу резонанције представља непокретну резонантну структуру.  

Меко непце и ресица (uvula) својим положајем утиче на учешће и величину 

резонантног простора носне, усне шупљине и ждрела. При мирном дисању и продукцији 

назала, меко непце је опуштено. При фонацији гласова /к/ и /г/ меко непце досеже задњи 

зид ждрела. Својом затегнутошћу меко непце одбија део звучне енергије према усној 

шупљини, а релаксираношћу апсорбује (Јовић и сар., 2014).  

Пасавантов набор је смештен у фаринксу и важну улогу има у велофарингеалном 

механизму (Доброта, 2010). 

Ждрело је цев дугачка око 13 центиметара и протеже се од базе лобање до једњака. 

На предњем делу има три отвора, па тако комуницира са носном и усном шупљином, као 

и гркљаном. Из тог разлога се ждрело дели на три спрата; епифарикс, мезофаринкс и 

хипофаринкс (Доброта, 2010). 

Гркљан је део говорног апарата, то је цев која се наставља на ждрело. Почиње у 

висини шестог цервикалног пршљена и прелази у трахеју. Главну улогу у стварању гласа 

имају два мишића; тиреоаритеноидни и крикотироидни мишић. Висина тона зависи од 

дужине и напетости гласница, као и од контакције наведених мишића (Доброта, 2010).   

 

 1.7.  Анатомске и физиолошке карактеристике говорног апарата деце са Дауновим  

синдромом 

 

Анатомске и физиолошке карактеристике говорног апарата утичу на сам говор 

особа са Дауновим синдромом. У литератури могу да се нађу описи непца, језика, носа, 

крајника, као и описи костију и мишића лица (Hošnjak, 2017). Због карактеристичне 

анатомије, код деце могу да се јаве тешкоће храњења и пре него што проговоре. Њихово 

лице може бити осетњиво на додир и стимулусе, могуће је отежано сисање и гутање због 

смањеног тонуса мишића лица, слабе контроле вилице и језика. Све ове тешкоће се 
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касније могу пренети и на говор, јер исти органи учествују у обе радње (Nemet, 2015). 

Говорна производња је веома сложен процес и то не само као целокупан механизам већ и 

на појединим нивоима. Ниво артикулације се односи на говорнну производњу у ужем 

смислу. Органи за изговор или артикулатори се односе на органе који су смештени изнад 

гркљана који регулише ваздушну струју у сврху производње говора. Говор захтева 

адекватно дисање, вибрирање гласница, резонанцију звука у носној шупљини, адекватну 

снагу мишића и прецизне покрете у усној шупљини, због чега се сматра једним од 

најзахтевнијих комуникацијских система (Nemet, 2015). 

Анатомско-структурне промене на говорним органима отежавају смер ваздушне 

струје потребне при изговору, онемогућавају стварање одговарајућег резонантног 

простора, потребну компресију ваздуха, као и адекватно функционисање језика и осталих 

меких делова говорних органа. Анатомске неправилности могу постојати и у можданој 

маси и регионима важним за говор (Јовић и сар., 2014). 

Према Шупе (2020), Вуковић и сарадници (2007, prema Berglez, & Pribanić, 2014) 

наводе пет физиолошких обележја особа са Дауновим синдромом који утичу на тешкоће у 

продукцији говора. То су мала усна шупљина, назална конгестија (тј. отеченост носне 

слузнице) и повећани крајници, задебљана слузница гласница и општа хипотонија 

фацијаних мишића. Пето обележје не спада у грађу артикулацијског апарата па се 

разликује од прве четири, али га аутори наводе као физиолошко обележје које утиче на 

отежану продукцију говора. Ради се о губицима слуха који су карактеристични за овај 

синдром.  

Забележено је да мускулатура лица има више аномалија, као што је недостатак или  

вишак мишића, или слабо издиференцирани мишићи, хипереластични зглобови и разлике 

у инервацији нерва. Сматра се да ове варијације мишића и инервације делимично 

објашњавају смањену брзину, ограничен опсег кретања и потешкоће у координацији 

говорних артикулатора који су уочени код особа са Дауновим синдромом и могу утицати 

на разумљивост говора. Постоје и извештаји о велофарингеалној инсуфицијенцији, 

апраксији (потешкоће у извођењу моторичког програмирања говорних покрета) и 

дизартрији (слабост или некоординација артикулатора што резултира спорим, слабим, 

непрецизним или нескладним говором) (Roberts, Price, & Malkin, 2007).  
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С обзиром да су за исправан говор потребни брзи и прецизни покрети артикулатора, 

спорији моторички развој може додатно да утиче на продукцију говора. Тако да деца са 

Дауновим синдромом осим слабог мишићног тонуса могу да имају и тешкоће у 

моторичком планирању који могу да коче способност комуникације. Деца ће теже да 

направе брзе покрете који су неопходни како би се изрекла реч, због тога је мањак 

формалних речи више условљен лошим извођењем него лошом компетенцијом (Novak, 

2009). 

Подаци о односу између структуре и функције артикулационог механизма и развоја 

говорних и језичких вештина потичу од истраживања Милера и сарадника (Miller, 1989, 

prema Stoel-Gammon, 1997). Користећи измењену верзију Робинсонове и Клеове скале за 

процену контроле моторике током говора, Милер и сарадници (1989, prema Stoel-Gammon, 

1997) су известили о великој корелацији између моторичке функције говора и броја 

различитих речи које производе деца са Дауновим синдромом у узорку спонтаног говора. 

  

1.7.1. Језик  

 

Одступања у грађи артикулатора на нивоу језика су ретка појава и јављају се 

углавном код особа са Дауновим синдромом и спадају у органске узроке артикулационих 

поремећаја. Језик је најпокретнији артикулатор, па ће промене облика језика мењати 

облик саме усне шупљине и односа у њој. Превелик и задебљали језик ће најпре да утиче 

на обликовање денталних и палаталних фрикатива /с, з/ и /ш, ж/, али и африката /ц, ч, ћ, ђ, 

џ/. Такође, може бити оштећен алвеолар /р/ и ређе /л/ (Šupe, 2020, prema Vuletić, 1987). 

Према томе можемо да закључимо да ће задебљали језик најчешће да узрокује 

сигматизам, ламдацизам и ротацизам. 

Као последица хроничног дисања на уста, језик и уста с годинама постају 

фисурасти и испуцани (Слика 2). Фисураст језик је један од најупечатљивијих 

орофацијалних особина и с временом постаје јако изражен и може да узрокује халитозу 

(непријатан задах).  
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Слика 2. Избраздан језик особа са Дауновим синдромом 

Преузето са: 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.maturski.org%2FMEDICINA%2Fpictu

res%2FFizicke%2520karakteristike%2520osoba%2520sa%2520Dounovim%2520sindromom.jpg 

 

1.7.2. Зуби 

 

Када се прича о грађи артикулатора, треба споменути зубе, будући да су они важан 

део артикулацијског апарата. Код деце са Дауновим синдромом млечни зуби избијају 

доста касније, понекад чак и након двадесетог месеца, па се због тога вилица у потпуности 

попуни зубима тек са 4-5 година. Често се неки млећни зуби могу задржати и до 15. 

године живота (Голубовић, 2006). Редослед зуба је често поремећен и може да дође до 

појаве мањкавости или спајања млечних зуба, а понекад и сталних. Зуби су мали, 

неправилног облика, кратког корена, понекад долази до аплазије или хипоплазије зубне 

глеђи. Дијастеме и обилне саливције олакшавају физиолошко чишћење зуба, што 

доприноси релативно ниској учесталости каријеса, док је са друге стране код особа са 

Дауновим синдромом честа појава парадонталних болести са прогресивним губитком 

коштаног потпорног ткива, као последица смањеног имуно система. Ране и озбиљне 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.maturski.org%2FMEDICINA%2Fpictures%2FFizicke%2520karakteristike%2520osoba%2520sa%2520Dounovim%2520sindromom.jpg
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.maturski.org%2FMEDICINA%2Fpictures%2FFizicke%2520karakteristike%2520osoba%2520sa%2520Dounovim%2520sindromom.jpg
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промене парадонта се јављају код 90 и 96% особа са Дауновим синдромом. Неки од 

узрочних чинилаца су поремећаји везивног ткива, абнормална морфологија капилара и 

анатомски промењен изглед зуба (Gabrić-Pandurić, 2009). Развитак вилице је слабији, а 

због хипопластичне максиле честа је појава малоклузије (укрштен загрижај у моларном 

пределу). 

 

1.7.3. Непце   

 

Непце изгледа високо и уско, па га неки називају и готско непце, али се заправо 

ради о нормалној висини непца док су непчане плоче абнормалне дебљине. Такав изглед 

усне шупљине резултира малим простором за смештај језика (Gabrić-Pandurić, 2009). Због 

тога језик особа са Дауновим синдромом излази из усне шупљине и утиче на артикулацију 

одређених гласовних група (Čulić, 2009b). Такође се дешава да особе имају необичан 

квалитет гласа који је резултат опште хипотоније и максиларне хипоплазије, односно 

слабо разввијене горње вилице с релативном макроглосијом тј. повећаним језиком (Čulić, 

& Čulić, 2009a). У литератури се наводи и недовољна развијеност или хипоплазија 

средњег дела лица, а последице тога су релативно мале кости средњег лица и горње 

вилице, као и следаст нос. Често долази до дисања на уста због малог назалног дела, тако 

да је усни отвор често отворен, што због дисања, што због великог језика. Све ово се 

одражава на говор и жвакање па је велика улога логопеда који децу са Дауновим 

синдромом уче како тачно да поставе језик у усној шупљини и како да поправе тонус 

орофацијалне мускулатуре (Gabrić-Pandurić, 2009). 

 

 1.8. Говорно-језички развој деце са Дауновим синдромом 

 

Поред слухa који има значајну улогу у развоју говора и језика деце са Дауновим 

синдромом, анатомске и функционалне разлике такође могу да стварају проблем у развоју 

говора и језика овој деци. Неки од тих проблема, као што је већ спомeнуто, су високо 

постављен гркљан, кратак и широк врат који утичу на мењање гласовних карактеристика, 
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високо постављено непце, кратка усна шупљина, зачепљење носне шупљине, избочен 

језик, као и смањен тонус свих наведених делова говорног апарата (Čulić, 2009b). 

Дефицит аудитивне обраде, код деце са Дауновим синдромом, утиче на развој 

језика, тако што утиче на перцепцију речи, а редукована аудитивна краткотрајна меморија 

лимитира капацит за чување и обраду аудитивних информација. Зато ова деца не могу да 

запамте и понове речи које су чула. Дефицити у дискриминацији сличних гласова и речи 

утичу на разликовање речи сличних по звучности које имају различито значење 

(Голубовић, 2006). 

Већина аутора наводи како нема разлике у прелингвалној фази ни код деце уредног 

развоја ни код деце са Дауновим синдромом. Већина истраживања наводи како је 

просечна доб почетка брбљања код деце са Дауновим синдромом око деветог месеца, у 

просеку два месеца касније у односу на децу уредног развоја. Развојни обрасци су унутар 

типичног распона, иако период брбљања код деце са Дауновим синдромом траје много 

дуже и често се протеже и током друге године живота (Stoel-Gammon, 1997).  

Према истраживању које су спровели Кумин и сарадници (Кumin, 1999, prema Šupe, 

2020), показало се да развој многих гласова код деце са Дауновим синдромом  не касни за 

децом уредног развоја, већ се само одвија другачијим редоследом (Табела 1). Осим тога, 

деца са Дауновим синдромом немају једнак развој и међу њима постоје велике 

индивидуалне разлике.  

Табела 1. Развој изговора гласова (Šupe, 2020, prema Buckley, & Bird, 2010) 

Типични развој изговора гласова 

(енглески) 

Развој изговора гласова деце са 

Дауновим синдромом 

• 2 године: /m, b, p, h, w/ 

• 3 године: /k, g, t, d, n, ng, f/ 

• 5 година: /s, z, l, v, y, th, sh, ch/ 

• 6 година: /r,j/ 

• 2 године: /p, b, d, m, n, k, w/ 

• 3 године:  /l, r, s, t, j, g, f, z, sh, h, v/ 

и неке комбинације 

• 4 године: /ng, th, ch/ 
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Деца уредног развоја и деца са Дауновим синдромо пролазе исте етапе развоја 

говора, али знатно спорије и теже, па се и дуже задржавају на појединим нивоима развоја 

(Nemet, 2015). 

Прве речи са значењем изговарају у просеку након 14 месеци, а индивидуални 

распон се креће између 9 и 30 месеци (Rešić, 2009). Такође, постоје подаци да тек 30% 

деце са Дауновим синдромом проговоре до краја треће године. Карактеристично је да 

прелазно раздобље од коришћења само једне реч за изражавање већине својих потреба и 

мисли, до прве реченице веома дуго траје (Novak, 2009). 

Упркос томе што је речник деце са Дауновим синдромом знатно сиромашнији у 

односу на децу уредног развоја, знатно је бољи од употребе граматике. Ова деца много 

касније, у односу на децу уредног развоја, усвајају граматичка правила (тешко разумеју 

глаголске облике, род и број и функцију речи у реченици). Лакше усвајају и користе 

именице него глаголе, а током формирања реченице често изостављају везнике, прилоге и 

предлоге, па је комуникација ограничена на кратке, телеграфске реченице (Nemet, 2015). 

Телеграфски стил са сиромашном продукцијом отежава разумљивост њиховог говора, а 

због сметњи у изговору дужих реченица или низа реченица прибегавају употреби геста 

или понављању (Голубовић, 2006). 

Важно је да се нагласи да је брзина развоја говорно-језичких вештина код деце са 

Дауновим синдромом изразито индивидуална. Због тога је приликом рада на овом аспекту 

дететовог развоја потребно имати реална очекивања која су у складу са дететовим 

индивидуалним могућностима.  

 

 1.9. Квалитет артикулације деце са  Дауновим синдромом 

 

Да би остварили артикулисан говор, осим потребе и жеље за говором, као и мисли, 

потребно је познавати код, тј. систем конвенционалних знакова неког језика. Гласови се 

артикулишу у усној шупљини. У артикулацији учествују покретни органи: доња вилица, 

мишићи лица, усне, језик, меко непце и ждрело, као и непокретни органи: горња вилица, 
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тврдо непце и зуби. Покретни артикулациони делови мењају свој положај према 

непокретним чиме мењају односе у усној шупљини: преграђују се, сужавају пролазе и 

усмеравају ваздух у усну или носну шупљину (Arnautalić, 2017). Гласови по својим 

особинама имају улогу разликованих јединица-фонема. Основна подела гласова зависи од 

места и начина артикулације, као и од звучности гласова. Место артикулације је положај 

где се артикулацијски органи највише приближавају један другоме стварајући глас 

(Vuletić, 1987, prema Arnautalić, 2017).  

Према Вулетићу, дислалија се односи на говорно-артикулациони проблем. Аутор 

наводи да дислалија представља поремећај изговора гласова у речи, упркос очуваном 

познавању структуре реченице или следа реченице, односно правилну употребу 

морфологије и синтаксе (Vuletić, 1987, prema Šupe, 2020). 

 Дислалије су у народу познате као ,,тепање“ и односе се на неправилан изговор 

неких од наших 30 гласова (Голубовић, 2006). 

Ових неправилности има више врста и све се могу класификовати у 3 веће групе:  

• Омисија - потупуно изостављање или непостојање гласа, односно нечујну 

реализацију неког гласа (иако је глас нечујан, ипак се ради о његовој реализацији). 

Нечујан глас оставља траг у облику паузе, појачане напетости или продужавања 

гласова испред или иза поремећеног гласа. То значи да се глас није у потпуности 

изоставио, већ само неки елементи. 

• Дисторзија – неправилан изговор гласа који не припада истој изговорној групи.  

• Супституција – замена гласа неким другим гласом из истог изговореног спектра.  

Супституцију и омисију је лако препознати јер се чешће јављају. Глас звуковно или 

постоји или не постоји, што се односи на омисију, или је замењен другим гласом из исте 

изговорне групе, што се односи на суспституцију (Šupe, 2020). 

Осим поделе поремећаја према изговору на омисију, супституцију и дисторзију, 

постоје и оне поделе које се односе на најчешће поремећене гласове. Добиле су име према 

словима грчког алфабета:  
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1) сигматизам, 2) ротацизам, 3) ламбдацизам, 4) капацизам и гамацизам, 5) тетацизам 

и делтацизам, 6) тетизам, 7) етацизам (Vuletić, 1987, prema Šupe, 2020). 

Изговор осталих гласова је незнатно поремећен, а то су вокали /а/, /и/, /о/, и /у/, 

лабијални оклузиви /п/ и /б/, лабиодентални фрикатив /ф/, сонант /в/, веларни фрикатив 

/х/, прелазни глас /ј/ као и назали /м, н, њ/. Због свог ретког појављивања они немају свој 

назив у патологији изговора. Изузетак је поремећај изговора гласа /ј/ који се назива 

јотацизам. У поремећај изговора спадају и поремећаји звучности као што су обезвучење 

звучних консонаната и изузетно ретко озвучавање безвучних консонаната. Већина истих 

гласова у сличном фонетском контексту се изговара на приближно једнак начин (Vuletić, 

1987, prema Šupe, 2020). 

Деца са Дауновим синдромом испољавају сметње при постављању језика у 

одговарајући положај приликом извођења брзих покрета у току говорења, док превелик 

или задебљао језик утиче на обликовање денталних и палаталних фрикатива и њима 

блиских африката, а могу бити оштећени и алвеолари, као и гласови /с, з, ш, ж, ц, ч, ћ, џ, ђ, 

р/ и ређе /л/ (Голубовић, 2006).  

 Говорно-артикулациони проблеми су дуго били сматрани карактеристиком особа 

са интелекуалном ометеошћу, посебно оних са нижим интелектуаним капацитетима, 

Дауновим синдромом и особама са менталном ретардацијом и органским оштећењима. 

Различити аутори истичу да је изостанак консонаната најуобичајенији тип грешке код ове 

популације људи (Shrieberg, & Widder, 1990, према Јовановић Симић, & Славнић, 2009).  

Истраживања о раној производњи звукoва су показала сличне обрасце развоја 

самогласника и сугласника током првих 15 месеци живота. Утврђено је да су брбљање и 

редуковано канонско брбљање („дадада“) слични за децу са Дауновим синдромом и децу 

типичног развоја (Stoel-Gammon, 1980). 

У студији у којој је учествовало шездесеторо деце са Дауновим синдромом, 

утврђено је да појава фонема у раној језичкој продукцији (енглески: „ba“ зa ball-лопту; 

„cа“ за car- ауто) прати одређени ред, али је постојао широк узрасни распон ове појаве.  

Нека деца су користила одређене звукове у свом звучном репертоар са годину дана, док их 

друга деца нису користила до своје осме године (Stoel-Gammon, 1980).  
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Деца најпре производе вокале (и, е, а, о, у), оклузиве и назале. Фрикативе теже 

артикулишу, једном кад успеју да их произведу, треба им дуже времена да их савладају 

(Nemet, 2015, prema Rondal, 2009). 

Различити аутори наводе да адолесценти са Дауновим синдром праве знатно више 

грешака током артикулације сугласника на нивоу речи, него адолесценти са менталном 

ретардацијом других етиологија (Kumin, 1996). 

Дод (1976, према Јовановић Симић & Славнић, 2009)  је потврдио да су деца са 

Дауновим синдромом направила двоструко више артикулационих грешака и скоро 

двоструко више недоследних замена него деца са менталном ретардацијом истог 

менталног узраста (Dodd, 1976, према Јовановић-Симић, & Славнић, 2009). 

На енглеском говорном подручју, код деце са Дауновим синдромом одређени  

фонолошки процес (симплификација звука) трају дуже него код деца типичног развоја. 

Различитим истраживањима су утврђени фонолошки процеси који се јављају код деце 

између 3 и 4 и по године. То су: 1) брисање последњег сугласника 2) скраћивање 

консонантних кластера 3) заустављање. Код деце између 13. и 22. године се најчешће 

јавља брисање последњег сугласника и скраћивање кластера (Kumin, 1996).  

Укратко, код деце са Дауновим синдромом се јављају честе грешке при 

артикулацији, они користе фонолошке процесе много дуже него што се очекује за 

хронолошки узраст, и чешће праве грешке и користе правила поједностављења како се 

повећава дужина и сложеност њиховог говора (Kumin, 1996). 

Дод претпоставља да је моторни недостатак код деце са Дауновим синдромом део 

опште моторичке ометености која се изражава у немогућности програмирања тока 

покрета (Hohoff, Seifert, Ehmer, & Lamprecht-Dinnesen, 1998). 

 

1.10. Третман артикулационих поремећаја 

 

Третман артикулационих поремећаја је комплексан. С обзиром на то да је 

мултидисциплинарног карактера спроводи се кроз: 
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• Логопедски третман, 

• Ортодонтски третман, 

• Хируршки третман, 

• Аудиолошки третман, 

• Фонопедски третман, 

• Неуролошки третман (Доброта, 2010). 

Логопедски третман 

• Вежбе за развој аудитивне перцепције, развој аудитивне пажње, развој 

дискриминације звучних сигнала из природе, људског говора и гласова, развој 

аудитивног памћења; 

• Вежбе визуелног опажања, 

• Вежбе за развој тактилно-кинестетичких осета и моторике (Јовић, 2014). 

Пошто су артикулациони поремећаји последица неиздиференциране логомоторике, 

логопедски третман првенствено обухвата вежбе логомоторике. Ове вежбе имају 

примарни и секундарни циљ (Доброта, 2010).  

Примарни циљ је побољшање моторне функције мишића орофацијалне регије.  

Вежбе за доњу вилицу  

− Спуштање вилице уз јако отварање и затварање уста,  

− Хоризонтални покрети вилице десно-лево 

− Вертикални покрети вилице напред-назад 

Вежбе за усне и образе 

− Развлачење и затезање углова усана 

− Померање усана лево-десно 

− Стезање усана 

− Пућење 

− Вежбе за образе-смејање, надувавање, усисавање 
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Вежбе за језик 

Најдоминантнији покрети логомоторике су покрети језика. Добра функција језика ће 

се успоставити само ако се вежбе раде поступно и доследно, почев од најједноставнијих 

моторних образаца.  

− Напред-назад      

− Лево-десно 

− Облизивање 

− Горе-доле  

− Подавијање 

− Пресавијање 

− Палатолингвални жљеб 

− треперење 

Вежбе за меко непце 

Ове вежбе су индиректног карактера јер од детета захтевају имитацију, кашљање, 

зевање, стењање и певање вокала. За правилно извођење ових модела дете треба да вежба 

гутање на сламчицу, грготање воде. Логопед може да помогне лаганом масажом непца 

шпатулом или вибратором-сондом. Важно је да се сваки покрет изводи испред огледала, 

јер на тај начин дете одмах уочава сопствене грешке, те је мотив за добро исвођење знатно 

присутнији (Доброта, 2010).   

Секундарни циљ је правилно усмеравање ваздушне струје, како би се глас у 

потпуности артикулисао (Доброта, 2010).  

• Вежбе усмеравања ваздушне струје, 

• Вежбе изазивања гласова (омисија и супституција), 

• Вежбе имитирања, 

• Вежбе активног изазивања гласа, 

• Вежбе за корекцију дисторзованих гласова, 

• Вежбе остваривања гласовних транзиција 

• Вежбе спонтане употребе и аутоматизације новонаучених гласова (Јовић, 2014).
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2. Циљ истраживања и хипотезе 

 

2.1.  Циљ истраживања 

 

Циљ овог истраживања је испитати квалитета артикулације деце са Дауновим 

синдромом, односно који поремећаји артикулације се најчешће јављају код деце са 

Дауновим синдромом. 

 

2.2.  Хипотезе истраживања 

 

Општа хипотеза има основу у општим теоријским сазнањима и досадашњим 

емпиријским истраживањима, а у складу је са циљем истраживања.  

Појединачне хипотезе:  

1. Поремећаји артикулације код деце са Дауновим синдромом до осме године се 

испољавају најчешће по типу супституције;  

2.  Поремећаји артикулације код деце са Дауновим синдромом после осме године 

испољавају се најчешће по типу дисторзије; 

3.  Деца са Дауновим синдромом имају нарушен квалитет артикулације.
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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 која су се бавила квалитетом артикулације деце са Дауновим 

синдромом изнете су основне чињенице ове проблематике. За претрагу релевантне 

литературе коришћене су следеће базе података: Конзорцијум библиотеке Србије. 

ПубМед и Сциенце Дирецт. 
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4. Дискусија 

 

У истраживачкој студији Ариане Хохоф (1998), циљ је био да се испита 

артикулација деце са Дауновим синдромом, коришћењем објективних метода и 

упоређивање резултата са способностима деце типичне популације. Посебно су узети у 

обзир следећи фактори, за које се у литератури наводи да су утицали на артикулацију: 

способност слуха, орална моторика и загриз. У експерименталној групи је било десеторо 

деце са Дауновим синдромом, 8 дечака и 2 девојчице, просечан број година је износио 7.0. 

У контролној групи је било десеторо деце типичне популације, 5 дечака и 5 девојчица, 

просечног броја година 7.1. Истраживачи су претпоставили да деца из контролне групе 

неће имати нарушену артикулацију због чињенице да су код деце до шесте године већ 

адекватно формирани сви гласови. Резултати ове студије кореспондентни су са 

методолошки упоредивим извештајима у литератури, који наводе да деца са поремећајима 

говора често говоре спорије и изнад свега варијабилније од вршњака без поремећаја 

говора. Ова студија се, међутим, селективно односи на децу са Дауновим синдромом и 

дозвољава специфичну процену артикулације гласа /с/ као најзахтевнијег задатка у развоју 

говора, јер /с/ артикулација приказује најмању физиолошку варијацију и свако одступање 

од редовног положаја шаблона артикулације изазива звучне промене гласа. Из резултата и 

дискусије изведени су закључци да  деца са тризомијом 21 имају различите обрасце 

артикулације од вршњака уредног развоја (Hohoff, 1998). 

У студији случаја коју су спровели ван Бистервелд, Гилон и Фостер-Кохен (2014) 

учествовао је дечак са Дауновим синдромом, узраста 5,2 година. Циљ ове студије је био да 

се опише говор, фонолошка свесност и развој читања код дечака Бена (псеудоним). Бен је 

за време студије учествовао у интегрисаној интервенцији везаној за фонолошку свесност, 

у периоду од 18 недеља. Студија је подразумевала процену Беновог постигнућа у пет 

наврата у различитим интервалима. Прва процена је била одрађена пре интегрисане 

интервенције, затим након интервенције, након два предшколска семестра, и након прве и 

друге године формалног школовања. Током студије је коришћен Peabody Picture 

Vocabulary Test (PPTV-III), Голдман Фристо тест артикулације и дијагностичку евалуацију 

артикулације и фонологије (DEAP). Пре интервенције, Бенов говор је укључивао атипичне 
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процесе као што су омитовање почетног сугласника, редукција кластера, или омитовање 

последњег сугласника, што је све озбиљно утицало на његову разумљивост. Резултати ове 

студије су показали да је Бенова продукција свих звукова напредовала током времена 

оцењивања, са изузетком фрикатива и клизних сугласника (glide consonats). Продукција 

алвеоларног /с/ и /з/ и лабиоденталног /ф/ и /в/ је била компромитована услед 

структуралних промена, губитка оба горња и доња предња зуба. Анализом говора уочава 

се првенственп супституција и омисијаа  али и дисторзија (van Bysterveldt, Gillon, & 

Foster-Cohen, 2014). 

Будући да су поремећаји артикулације чести у популацији са Дауновим синдромом, 

Браун и Смит (1997) су претпоставили да ће се појавити и недостаци у темпу говорења. 

Поред акустичке анализе коју су испитивали ови аутори, испитали су и квалитет 

артикулације две групе од осморо деце са Дауновим синдромом. Две контролне групе 

деце уредног развоја биле су појединачно прилагођене по полу и хронолошкој старости 

испитаницима са Дауновим синдромом. Просечна старост група била је 7,0 и 12,0 година. 

Испитаници у млађим групама били су у доби од 6,8 до 7,9 година, док је старосни распон 

старијих група био 11,10 до 12,10 година. За процену артикулације коришћен је Голдман-

Фристов тест артикулације. Од испитаника је затражено да именују сваку слику. Ако дете 

није било у могућности да спонтано именује слику, обезбеђен је семантички знак или 

носећа фраза („Пресекао си хлеб са...“). Ако је било потребно, тада је коришћен одложени 

модел или директна имитација да би се изазвао одговор. За сваки субјекат је утврђен 

укупан проценат тачне артикулације, као и проценат тачности почетних сугласника речи. 

Резултати истраживања наводе како су хипотетичке разлике у артикулацијским 

перформансама између испитаника са Дауновим синдромом и деце уредног развоја  биле 

врло евидентне. И млађа и старија деца уредног развоја показале су статистички већу 

артикулациону тачност од испитаника са Дауновим синдромом. Као што се и очекивало, 

најмлађа група са Дауновим синдромом је показала најмање тачну артикулацију. Било је и 

квалитативних разлика у артикулацијским перформансама млађе у односу на старију 

групу деце са Дауновим синдромом. Док су обе групе произвеле највише грешака у 

фрикативима, африкатама и ликвидима и мешавини сугласника, врсте грешака 

разликовале су се и према старосној групи. Млађа група је имала дупло више грешака 

супституције него старија група са Дауновим синдромом, док су грешке дисторзије 
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сугласника у старијој групи биле скоро двоструко веће од грешака млађе групе. Тако су 

старији појединци са Дауновим синдромом били у стању да произведу већину мета 

фонема са правилном тачношћу, иако је артикулационо оштећење остало у облику 

дисторзија звука (Brown-Sweeney & Smith, 1997). 

 На хрватском говорном подручју темом артикулације особа са Дауновим 

синдромом се бавила Диана Араповић (1985), аналаизирала је артикулацију деце са 

Дауновим синдромом и упоредила је са артикулацијом деце просечне интелигенције. Деца 

из контролне и експерименталне групе су била изједначена по хронолошкој доби. Деца су 

била подељена у три групе; од 3 до 4 године, од 7 до 8 година и од 14 до 15 година. 

Утврђено је да деца са синдромом имају већи број артикулационих грешака као и да се 

оне разликују по облику и тежини оштећења (Šupe, 2020, prema Arapović, 1985). Деца са 

Дауновим синдромом од 3 до 4 године погрешно изговарају 16 гласова. У групи од 7 до 8 

година погрешно изговарају 6,22 гласа, док се у најстаријој групи погрешно изговара 2,59 

гласова. Деца контролне групе узраста од 3 до 4 године погрешно изговарају 5 гласова, у 

групи од 7 до 8 година 3,47, а у најстарија деца праве грешке 0,5 гласова. Из овог можемо 

да приметио да се разлике у оштећењу артикулације између деце са синдромом и деце 

контролне групе смањује од седме до четрнаесте године (Аrapović, 1985). Што се тиче 

облика грешака, узраста 3-4 године обе групе испитаника су имале грешке у облику 

омисије, супституције и дисторзије. Најчешће грешке које су имала деца са Дауновим 

синдромом су супституција, затим дисторзија и на крају омисија. Углавном замењују 

фрикативе и африкате, али и сонанте. Дисторзијом су били захваћени такође фрикативи и 

африкате, али и неки оклузиви попут /т, д/. Омисијом су углавном били захваћени гласови 

/р, ђ, џ, ф, л/. У групи деце од 7 до 8 година, деца контролне групе су имала поремећај 

артикулације само у облику дисторзија која представља најлакши степен оштећења. Деца 

са Дауновим синдромом су поново имала сва три облика оштећења. Најчешће су биле 

присутне дисторзије, затим супституције и на крају омисије, а оштећене су све групе 

гласова, па и вокали. У узрасту од 14 до 15 година деца са синдромом немају омисије, али 

имају супституцију и дисторзију при чему је дисторзија значајно виша. Супституишу и 

дисторзују гласове /р, љ, њ/. Затим, дисторзују гласове /л, х/ као и фрикативе и африкате, а 

посебно дисторзују глас /ф/.  Деца контролне групе искључиво праве грешке дисторзије. 

Резултати показују да се одрастањем мења тип артикулацијских грешака особа са 
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Дауновим синдромом и да њихов развој гласова не прати сасвим развој гласова деце 

типичног развоја (Šupe, 2020. prema Arapović, 1985). 

У истраживању Роберца и Лонга (2005), аутори су упоредили фонолошку тачност и 

обрасце промене звука дечака са фрагилним Х синдромом, дечака са Дауновим 

синдромом, и дечака типичног развија. Учесници су били 50 дечака са синдромом 

фрагилног Х, старости од 3 до 14 година, 32 дечака са Дауновим синдромом, старости од 4 

до 13 година и 33 дечака типичног развоја, старости од 2 до 6 година, који су били 

усклађени у невербалном менталном узрасту са дечацима са фрагилним Х синдромом и 

дечацима са Дауновим синдромом. На свим учесницима је био примењен и анализиран 

стандардизоаван артикулациони тест, тачност звука, фонолошки процеси и пропорција 

целе речи. Резултати ове студије наводе како, и дечаци са фрагилним Х хромозомом и 

дечаци са Дауновим синдромом касне у развоју говора, али фонемски инвентари код деце 

са Дауновим синдромом, као и појаве фонолошких процеса указују на још веће кашњење 

у фонолошком развоју од односу на млађе дечаке који се типично развијају. Постојале су 

значајне индивидуалне разлике у фонолошкој тачности и обрасцима промене звука међу 

дечацима са фрагилним Х хромозомом и дечацима са Дауновим синдромом. Ови 

резултати указују на то да дечаци са синдромом фрагилног Х показују фонолошке 

карактеристике сличне онима развојно млађе деце, док дечаци са Дауновим синдромом 

показују већа кашњења у односу на њихову менталну старост у поређењу са дечацима са 

фрагилним Х синдромом и са дечацима типичног развоја. Озбиљност кашњења говора 

била је већа за дечаке са Дауновим синдромом по свим мерама. За разлику од знатно 

већих пропорција у остале две групе, дечаци са Дауновим синдромом савладали су само 

око три четвртине звукова у раном развоју, половину звукови у средњем развоју и нешто 

више од трећине звукова у касном развоју. Ово се одражава и на нижу тачност у 

производњи сугласника дечака са Дауновим синдромом и чињеницу да су имали већу 

тенденцију да изостављају/омитују сегменте сугласника и читаве слогова него дечаци у 

друге две групе. Код дечака са Дауновим синдромом су се јављале у сличној мери грешке 

супституције, као и код друге две групе дечака, док су други фонолошки процеси јављали 

много чешће код деце са Дауновим синдромом. Више од половине дечака је показало 

редукцију кластера, док је нешто мање деце имало брисање последњег сугласникаа (13%). 

Дечаци са Дауновим синдромом генерално су редуковали облик речи, који се јавља као 
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резултат изостављених слогова, редукованих група сугласника и брисања појединачних 

сугласника. Смањење облика речи може посебно да утиче на разумљивост говора (Roberts 

et al., 2005). 

У студији коју су спровели Лопез-Перез, Боргес-Јанез и Лопез-Моралес (2008) 

учествовало је педесет седморо деце са Дауновим синдромом, узраста 3 до 15 година. Ови 

аутори су у својој студији покушали да открију да ли отворени загриз код деце са 

Дауновим синдромом има утицај на поремећаје у артикулацији. Деца са Дауновим 

синдромом нису имала ортодонтска помагала, ни оралне протезе, такође, претходно нису 

била укључена у ортодонтске терапије и нису имала придружена стања попут аутизма, 

церебралне парализе, интелектуалних тешкоћа вићих од благих, синуситиса, астме, 

расцепа усана и непца или губитке слуха веће од 15 ДБ. Ова група деце је даље подељена 

на две подгрупе. У првој групи је било тридесет деветоро деце са Дауновим синдромом 

без отвореног загриза, док је у другој групи било осамнаесторо деце са Дауновим 

синдромом и отвореним загризом. Контролна група се такође састојала од две групе деце, 

у првој групи је било четрдесет четворо деце без Дауновог синдрома и без отвореног 

загриза, а у другој групи је била тринаесторо деце без Дауновог синдрома са отвореним 

загризом. Групе су изједначене по годинама, географском пореклу и социоекономском 

статусу. Обе групе су говорници шпанског језика. Ради утврђивања фонетских грешака 

коришћен је тест за фонолошку анализу коју је рутински користила Фондација Лонгдон 

Даун. Тип грешака који је анализиран је омисија, субституција, дисторзија и адиција 

фонема. Резултати овог истраживања наводе да је преваленца предњег отвореног загриза 

значајно већа код деце са Дауновим синдромом него код деце из контролне групе, као и то 

да предњи отворени угриз није био повезан са говорним поремећајима ни код деце са 

Дауновим синдромом ни код деце без сметњи у развоју. Када се упореде проценти како би 

се утврдило да ли постоје значајне разлике између подгрупа деце са Дауновим синдромом 

и деце без сметњи, приметна је значајна разлику само у присуству грешака по типу 

адиције код деце из обе подгрупе са Дауновим синдромом. С друге стране, нису 

пронађене значајне разлике међу подгрупама при анализи грешака по типу дисторзија. 

Коначно, када су аутори упоредили грешке по типу адиције у свакој од четири подгрупе, 

значајне разлике су биле присутне само код додавања иницијалних појединачних 
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сугласника у подгрупама деце без предњег отвореног загриза (López-Pérez, Borges-Yáñez 

& López-Morales, 2008). 

У истраживању које су спровели Сомерс, Реинхарт и Систрунк (1988) учествовало је 

24 испитаника са Дауновим синдромом. Традиционална анализа на нивоу фонема 

изведена је на подацима прикупљеним за две групе деце, старости 13-17 и 15-22. Њихове 

перформансе на 26 сугласника упоређене су према типу фонемских грешака, грешкама 

које су уочене код деце уредног развоја на упоредивим нивоима менталног узраста и 

релативним перформансама када су грешке идентификоване у спонтаном говору, 

имитативном именовању речи или спонтаном именовању слика. Тестирање је трајало три 

недеље, током редовне школе. За тестирање је коришћена тиха соба. Била је опремљена 

столом, са две столице, тест материјалом и Sony уређајем за симање звука. Артикулационе 

перформансе сваког испитаника оцењиване су под три услова: спонтани тест именовања 

слике, тест имитације и узорак спонтаног говора. Испитаницима је насумично додељено 

да прво добију или имитативни тест или прво тест спонтаног именовања слике. Узорак 

спонтаног говора је снимљен пре спровођења формалног тестирања. Међутим, ако 

испитаник није пружио довољан узорак спонтаног говора, други узорак је снимљен на 

крају формалног тестирања. Учињени су напори да се тестирање сваког субјекта на 

одређеном задатку заврши на истој сесији. Када тестирање није завршено због распореда 

часова испитаника или због непажње према испитним ставкама, преостали део тестирање 

је завршен што је пре могуће, најчешће следећег школског дана. Ни у ком случају није 

прошло више од једне недеље између почетка и завршетка формалног тестирања за било 

ког ученика. Као стимулативни материјал за Тест спонтаног именовања слика су одабране 

слике из Photo Articulation Test-а, и друге слике у боји одабране да изазову циљане речи. У 

већини случајева, сваки фонем је тестиран девет пута, сваки по три пута у почетном, 

средњем и крајњем положају речи. Међутим, у одређеним случајевима, фонеме су 

тестране мање од девет пута због потешкоћа у проналажењу уобичајених стимулативних 

ставки које се лако могу замислити. Укупно 198 слика је приказано у тесту. Од ученика је 

тражено да именују сваку слику на коју их је испитивач упућивао. Ако ученик није 

одговорио, знакове за идентификацију слике дао је испитивач. Испитивач ни у ком 

случају није смео да да назив слике. Тест имитације комбиновао је слушне и визуелне 

надражаје. 198 ставки теста, претходно описаних, коришћено је и за овај тест. Сваки 
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субјекат је добио следећа упутства; ,,Рећи ћу неколико речи. Пажљиво ме посматрајте и 

реците шта кажем.“ Ова упутства су се по потреби понављала током тестирања. Током 

оцењивања артикулације спонтаног говора испитаник је био укључен у разговор са 

испитивачем. Ови разговори су били усредсређени на породичне теме, школске 

активности и омиљене телевизијске емисије. Сви разговори су снимљени на Сони-јевом 

рекордеру. На основу ових снимака, испитивач и други логопеди су направили фонетску 

транскрипцију исказа свих субјеката. Најмање сто исказа је било приказано за сваког 

субјекта. Резултати овог истраживања су следећи; Само приликом продукције фрикатива 

се најчешће јављају грешаке дисторзије, и то у 60% случајева. Током продукције 

африката, најчешће грешке су грешке супституције, 54%, затим грешке дисторзије, 41%, и 

грешке омисије 5%. Грешке током продукције плозива се највише јављају у виду омисија, 

чак 84%, супституција 14%, а дисторзија само 2%. Током продукције назала јављају се 

слични резултати као и код плозива, омисија износи 73 %, супституција 27 %, а грешке 

дисторзије нису пронађене. Коначном анализом је процењен проценат појављивања врста 

грешака према положају речи на свих 26 тестираних фонема. Од укупно 1094 грешака које 

су направили сви субјекти када су се фонеме појавиле на почетној позицији речи, 409 су 

биле дисторзије, 139 омисије и 546 супституције. Сви субјекти су направили укупно 1214 

грешака када је фонема била у медијалном положају речи. Од овог броја, 191 је било 

дисторзија, 622 омисије и 401 супституција. Пронађено је 2704 грешке када је фонема у 

коначној позицији речи за све субјекте. Огромна већина ових грешака била је омисија 

(долазе из одређених фонема), што чини 58% од укупног броја, односно 1561 грешака. 

Остатак се састојао од 602 дисторзије и 541 супституција (Sommers, Reinhart & Sistrunk, 

1988) .  

У истраживању Луције Шупе (2020), учествовало је пет испитаника са Дауновим 

синдромом, две девојке и три момка који су требали да изврше три задатка; опис слике, 

препричавање свог дана и понављање реченице које чују. Њихови су одговори 

анализирани бројчано и описно, а испитивале су се три категорије; врсте изговорних 

грешака, учесталост врста речи које испитаници користе и врсте синтаксичких грешака. 

Анализа изговорних поремећаја у овом истраживању се темељи на звучним записима 

одговора испитаника у задатку препричавања дана. Анализа је у првом реду посвећена 

изговорним поремећајима као што су сигматизам и ротацизам, али је описана и 
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разумљивост говора сваког испитаника јер је она битно утицала на препознавање врста 

иговорних поремећаја. С обзиром да је у овом раду изговор гласова анализиран према 

узорку спонтаног говора, било је могуће да неке гласове испитаници упште неће 

изговорити. Упркос овоме, код испитаника су забележене неке очигледне доследности, 

али и посебности. Због карактеристичног задебљалог језика особа са Дауновим 

синдромом, очекивало се да ће испитаници имати присутан сигматизам, ротацизам и 

ламбдацизам, међутим, само један испитаник је имао ламбдацизам, док је код осталих био 

присутан само сигматизам и ротацизам. Уочене су две ретке врсте изговорних грешака 

које нису биле очекиване, а то су обезвучење сугласника и погрешан изговор веларног 

фрикатива /х/. Код већине испитаника јављају се веће или мање дисторзије, док се омисије 

нешто мање јављају. Овим истраживањем се потврђује хипотеза да особе са Дауновим 

синдромом имају потешкоће на морфосинтаксичком и артикулацијском нивоу обликовања 

исказа. То се првенствено види у аграматичним кратким реченицама и присутним 

изговорним поремећајима (Šupe, 2020). 

Истраживање Ван Борсела (1996) се бавило анализирањем и описивањем квалитета 

артикулације адолесцената са Дауновим синдромом и деце редовне популације. 

Учествовало је  20 особа са Дауновим синдромом, 10 момака и 10 девојака. Хронолошка 

доб се кретала од 15,4 до 28,3, а ментални узраста између 3,9 и 7,2. Три субјекта су имала 

блага оштећења слуха, док је један субјекат имао умерено оштећење слуха. Код осталих 

учесника у истраживању, слушне способности су биле у границама нормале. Сви субјекти 

су имали дијагнозу Дауновог синдрома, класичног типа тризомије 21, док је само један 

испитаник имао мозаичан тип Дауновог синдрома. Контролну групу је чинило 

двадесеторо деце, 10 дечака и 10 девојчица. Обе групе испитаника су живеле у истом 

окружењу, и говорили су само Холандски језик. Пошто је ова студија имала за циљ да 

опише у којој мери кашњење у развоју деце са Дауновим синдромом утиче на јављање 

грешка у артикулацији, одлучено је да се група са Дауновим синдромом упореди са 

групом нормалне деце код којих је фонолошко усвајање још није завршено. Према 

литератури, фонолошка аквизиција се углавном остварује између узраст 1,6 - 4,0. 

Међутим, с обзиром на процедуру која се користи за прикупљање узорака говора, деца 

млађа 2,6 година нису укључна у истраживање. Хронолошка старост контролне групе деце 

кретала се од 2,6 до 3,4 година (средња 3,0). Да би добили узорак говора од испитаника, 
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испитаницима су показане насумичне серије од 135 слика, уобичајених предмета и радњи 

које је било потребно да именују. Иако се овом методом не добија прави узорак спонтаног 

говора, именовање слике је имало предност над снимањем спонтаног исказа. Слике су 

изабране тако да при правилном именовању дају узорак говора који садржи инстанце свих 

појединачних холандских звукова и већине кластера у свим слоговима. Када испитаници 

нису успели да правилно идентификују слику спонтано, коришћена су додатна питања и 

савети. Понекад је произведена синонимна реч, а не тачна циљна реч. Када је утврђена 

која је реч намењена овим синонимним продукцијама, укључује се у анализу уместо 

задате стимулусне слике. Резултати овог истраживања наводе како постоје мале разлике 

између говора експерименталне и контролне групе. Такође је овим истраживањем 

потврђена Ленебергова хипотеза о одложеном говорном развоју деце са Дауновим 

синдромом. Обе групе су показале сличан број грешака при продукцији сугласника, 

такође, у обе групе, грешке дисторзије чине највећи проценат грешака, а затим следе, 

супституција, омисија и адиција. Број различитих типова дисторзија које је у просеку 

показао испитаник са Дауновим синдромом није био значајно већи од броја који је 

показало дете контролне групе. Штавише, типови дисторзија најчешћи у једној групи 

били су најчешћи и у другој групи. Анализа грешака по типу дисторзије састојала се од 

поређења опсега типова дисторзија које користи свака група и поређења учесталости 

појављивања различитих типова дисторзија. Међу субјектима и међу групама дошло је до 

укупно 25 различитих врста дисторзија, од којих је сваки представљен различитим 

дијакритичким знаком напомене у фонетској транскрипцији. Испитаници са Дауновим 

синдромом су у просеку показали између 8-9 различитих типова дисторзија (средња 

вредност 8,8; СД 1.1), дете из контролне групе је направило између 9-10 различитих 

типова дисторзија (просечно 9,9; СД 2.0). Разлика између две групе није значајна (т = 2,33; 

дф = 38; п> 0,05) (Van Borsel, 1996). 

Истраживање Арнауталић (2017) спроведено је на 30 испитаника, 15 испитаника је 

било у експерименталној а 15 испитаника у контролној групи. Експерименталну групу су 

чинила деца са Дауновим синдромом, 5 дечака и 10 девојчица,  узраста 8 до 14 година. 

Контролна група је била изједначена са експерименталном по броју деце и по менталном 

узрасту, док је календарски узраст деце уредног развоја био 3 до 6 година. Као и код 

Араповић циљ истраживања је био да се утврде артикулацијске способности код деце са 
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Дауновим синдромом и да се упореде са артикулацијским способностима деце просечне 

интелигенције. Испитаница контролне групе нису достигли узраст за похађање основне 

школе, док су деца са Дауновим синдромом похађали основну школи од првог до седмог 

разреда. Најчешће грешке које праве деца са Дауновим синдромом су грешке дисторзије, 

док се грешке супституције јављају нешто мање. Дисторзија се више јавља у групи деце 

која имају лакши степен менталне ретардације, док се код деце са умереним степеном 

менталне ретардације чешће јављају грешке супституције. Најчешће грешке контролне 

групе су супституција гласова, док се омисија уопште не јавља. Утврђено је да између 

испитаника са Дауновим синдромом и испитаника контролне групе постоје статистички 

значајне разлике на варијаблама: омисија, дисторзија, укупно артикулационо одступање и 

именовање. Такође постоје статистички значајне разлике између испитаника са лаким и 

умереним степеном интелектуалних тешкоћа и разлике у артикулационим способностима 

и модалитету самосталног именовања слика код ове групе (Аrnautalić, 2017).  

Клиланд, Вуд, Хардкесл, Вишарт и Тиминс (2010) су користили 

електропалатографију у својим експериментима, како би испитали озбиљност говорног 

поремећаја деце од 9 до 18 година са Дауновим синдромом и би испитали да ли поремећај 

корелира са њиховим когнитивним и оромоторним вештинама. За ову анализу учесници 

су тестирани различитим стандардизованим тестовима. За анализу продукције говора 

користили су стандардизован фонолошки тест а учесници су истовремено носили 

електропалатограф. Резултати су показали да је редукција кластера сугласника најчешћи 

фонолошки процес са омитовањем/брисањем завршног сугласника. Један занимљив налаз 

из њихове студије био је да је учинак субјеката на фонолошком тесту значајно корелирао 

са њиховим резултатима на тесту оромоторне функције. Испитаници који су се лошије 

снашли у овим задацима такође су имали лошије резултате на тестовима разумљивости 

(Cleland, Wood, Hardcastle, Wishart & Timmins, 2010). 

Сомерс, Петерсон и Вилдген (1988) су у својој свеобухватној студији адолесцената 

и младих са Дауновим синдромом дали детаљне информације о употреби фонолошких 

процеса. Две групе младих са Дауновим синдромом старости 13-17 и 17-22 године су биле 

укључене како би се проценили развојни трендови и грешке које се јављају. Говорни 

узорци су укључивали спонтано именовање и имитацију. Студија је открила да осим 



40 
 

неколико карактеристика, старији учесници деле исте карактеристике као и млађи. 

Најчешћи процеси које користе субјекти у студији су бле брисање/омитовање последњег 

сугласника, редукција кластера, вокализација и пребацивање/супституција гласова /р/ и /л/ 

у /w/ и /y/ (Sommers, Patterson, & Wildgen, 1988). 

Вонг, Бребнер, Мекормак и Бучер (2015) су окупили 18 ученика са Дауновим 

синдромом из различитих школа за децу са сметњама у развоју. Девет дечака и девет 

девојчица, узраста 13-18 година испунили су критеријум за учествовање у експерименту. 

Поред Дауновог синдрома нису имали пратећа обољења, били су уредног слуха, и сви су 

били у могућности да испрате двостепене налоге. Један од услова за учествовање у 

експерименту је такође био да учесници нису учествовали у интервенцијама везаним за 

језик и говор и да су били узраста 13-18 година. Циљ ове студије је био да се истражи 

степен недоследности у производњи речи, мере рецептивног речника, озбиљност 

поремећаја говора и оромоторике код ове деце. Испитаници су попунили низ 

стандардизованих процена говора и језика укључујући Дијагностичку евалуацију 

артикулације и фонологије (DEAP). Резултати сваког теста су повезани да би се утврдили 

њихови односи. Резултати ове студије наводе да је 7 од 16 учесника са Дауновим 

синдромом имало више од 40% недоследности у производњи речи. Поред тога, сви 

учесници са Дауновим синдромом су се лоше показали на оромоторној процени. Говорни 

профил учесника се састојао и од атипичних и неуобичајених и од резвојних грешака. 

Утврђене су значајне корелације између испитиваних мера, што сугерише да је поремећај 

говора код особа са Дауновим синдромом мултифакторски. Најчешће присутни атипични 

процеси који су се јављале су уметање глоталног стоп консонанта (плозив) и 

супституција. Дисторзија вокала је други најчешће коришћен атипичан процес. Грешке су 

се кретале од неодговарајућег продужавања самогласника до супституције циљаног 

самогласника другим самогласником (Wong, Brebner, McCormack & Butcher, 2015). 

Дод (1976, према Јовановић Симић & Славнић, 2009) је истраживао фонолошке 

грешке које праве деца са тешком менталном ретардацијом са Дауновим синдромом, деца 

са тешком менталном ретардацијом без Дауновог синдрома и деца уредног развоја, 

помоћу два задатка; именовање слика и лексичка имитација. Групе су биле изједначене на 

основу Станфорд-Бине скале (просечно између 3,0 и 4,0), социјалном пореклу и статусу, 



41 
 

као и по томе што деца из узорка нису имала сензорна оштећења, поремећаје опште 

моторике ни неуролошке дефиците, који би могли да утичу на њихова постигнућа. 

Просечан календарски узраст код деце просечног развоја био је 3,7 година, док је код деце 

са менталном ретардацијом био 10,8 година. Анализа фонетских транскрипата  које су 

давала деца, фокусирана је на три типа фонолошких грешака: кластер редукција, 

хармонија консонаната и симплификација фонолошког система. Деца са Дауновим 

синдромом су направила више грешака и по броју и по врстама грешака у односу на друге 

две групе деце, али разлика у резултатима није статистички значајна (Јовановић-Симић, & 

Славнић, 2009). 

Стил-Гамон је истраживала фонолошку способност четворо деце са Дауновим 

синдромом, на основу узорака континуираног спонтаног говора сниманог током четири 

недеље. Календарски узраст ове деце је био од 3,1 до 6,3, а општа лингвистичка зрелост од 

1,22 до 2,06. Сва четири субјекта су имала дијагнозу лаке интелектуалне ометености, сви 

су одгајани у породичном дому, свима је матерњи језик енглески и само њега користе у 

комуникацији, имају уредан вид и слух, немају историју напада и део су предшколског 

програма. Студија је осмишљена тако да добије репрезентативан узорак спонтаног говора 

испитаника. У ту сврху, подаци су прикупљени у кућним условима и у предшколској 

установи, док су испитаници били у интеракцији са родитељима, браћом и сестрама и/или 

експериментатором. Током прикупљања података, деца су се бавила разним 

активностима, од неструктурисане игре до структурираних задатака попут сликања или 

изградње макете града. Свако дете је било укључено у шест сесија прикупљања података, 

од по пола сата, дајући укупно три сата података по субјекту. Говорни узорци су били 

транскрибовани помоћу International Phonetic Alphabet-а, прилагођени за употребу код 

деце и, због тога што се преко 90% грешака у говору деце односило на консонанте, 

анализа је била фокусирана на ове категорије фонема (Stoel-Gammon, 1980). Иако су деца 

имала много грешака у артикулацији, била су способна да изговоре све фонеме. Осим 

тога, узорци грешака у оквиру речи, искључивали су могућност да је узрок томе 

абнормалност оралних структура.. Ауторка је истраживала фонолошке процесе који су у 

основи дечијих грешака, и закључила да су грешке ,,системски сродне нормалним и 

очекиваним форми код одраслих“ (Јовановић-Симић, & Славнић, 2009). 
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 У истраживању Онгуна и сарадника (Оngun et al., 2017), које је спроведено на 

турском говорном подручју, учествовало је четрдесеторо деце са Дауновим синдромом, од 

којих је било 17 девојчица и 23 дечака, и сва деца су имала очуван слух и била на узрасту 

између 3 и 12 година. У студији је коришћен Анкара артикулациони тест, како би 

измерили ниво артикулације деце из истраживања. У ту сврху деци су показане слике које 

описују гласовне звукове на почетку, у средини и на крају речи коју  деца треба да 

изговоре. Просечан узраст за артикулацију код деце од 3–6 година са Дауновим 

синдромом био је 2,0–2,11 месеци, док је просечан узраст за артикулацију код деце од 6–

12 година са Дауновим синдромом био 3,0–3,11 месеци. Број случајева са проблемима у 

артикулацији деце са Дауновим синдромом је веома велики. Истраживачи су открили да 

скоро 95% деце има проблема са артикулацијом. Појединци са Дауновим синдромом више 

греше при продукцији сугласника  у односу на самогласнике. Када деца са Дауновим 

синдромом изговарају сугласнички звук у различитим речима, они праве више грешака у 

односу на децу са другим менталним тешкоћама. У овом истраживању дошло је до 

поремећаја артикулације код звукова /л, р, т, д, ц/ и /ј/ који се изговарају додиром језика и 

непца, док су се потешкоће у изговарању самогласника ређе јављале, а када су се јављале, 

заокружени самогласници су били проблематичнији у изговору (Оngun et al., 2017).  

Циљ истраживања које је спровео Вурал (Vural, 2018), био је да се утврде и упореде 

грешке у артикулацији деце са Аутизмом и Дауновим синдромом. У истраживању је 

учествовало десеторо деце са Аутизмом, десеторо са Дауновим синдромом и десеторо 

деце уредног психофизичког развоја. Сви субјекти су усклађени према узраст, полу и 

нивоу образовања. Говор испитаника је оцењен помоћу артикулационог теста Speech 

Sound Development и Hacettepe Articulation test. Оба теста су примењена на учеснике 

истим редоследом. Речи на тестовима су прочитане једна по једна и затражено је да се 

појединачно понове. Оно што је важно у овом тесту није фокусирање на исправан израз 

целе речи, већ исправно изражавање датог гласа. Након што су тестови примењени на свој 

деци, упоређени су резултати теста и добијене су значајне разлике. Постоји општи 

консензус да су говорне потешкоће честе код особа са Дауновим синдромом и да се оне 

састоје од сложеног преплитања фонолошког и моторичког кашњења и одступања. 

Резултати пронађени у овој студији такође су подржали овај консензус. Фонолошка 

незрелост, као што је брисање задњег сугласника, коришћење заустављања код фрикатива, 



43 
 

стварање звучних гласова уместо безвучних и обрнуто, честа су код деце са Дауновим 

синдромом. Упркос нормалном или скоро нормалном прелингвистичком развоју, ова деца 

касне у коришћењу смисленог говора и споро усвајају продуктиван речник. У неким 

случајевима њихов говор остаје неразумљив током детињства и адолесценције, што 

отежава комуникацију са људима око њих (Vural, 2018). 
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5. Закључак 

 

С обзиром на научна истраживања у овом прегледном раду, може се закључити да 

деца са Дауновим синдромом имају различита артикулацијска одступања.  Међутим, ако 

се узме у обзир хетерогеност популације са Дауновим синдромом и мали број 

истраживања, поготово на нашем подручју, не може са сигурношћу да се тврди да ће сви 

припадници ове популације имати тешкоће при артикулацији у истој мери.  

1. Код свих испитаника, деце са Дауновим синдромом до осме године поремећај 

артикулације се најчешће испољава по типу сусптиртуције;  

Овим прегледним резултатима потврђена је прва хипотеза, поремећаји артикулације 

код деце са Дауновим синдромом до осме године се испољавају најчешће по типу 

супституције. 

 

2. Код свих испитаника, деце са Дауновим синдромом после осме године поремећај 

артикулације се најчешће испољава по типу дисторзије; 

Истраживања којима је проверавана друга хипотеза, а која испитује да ли се 

поремећај артикулације испољава у облику дисторзије код деце са Дауновим синдромом 

после осме година, делимично потврђују постављену хипотезу. Поред грешака дисторзије, 

у говору деце са Дауновим синдромом су се често јављале грешке омисије, супституције, 

редукција кластера и многе друге.  

3.  Деца са Дауновим синдромом имају нарушен квалитет артикулације; 

Анализом  презентованих радова трећа хипотеза је такође делимично потврђена.  

Деца са Дауновим синдромом имају нарушен квалитет артикулације, али неки аутори 

наводе како су грешке сродне нормалним и да разлике у резултатима нису статистички 

значајне, док други наводе како упркос нормалном или скоро нормалном 

прелингвистичком развоју, ова деца касне у коришћењу смисленог говора и њихов говор 

остаје неразумљив током детињства и адолесценције. 
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Говор као средство комуникације, важан је за сваког човека. Када он изостане или 

је нарушен, отежано је и успостављање друштвених односа који су неопходни за здраво 

функционисање. Резултати приказаних истраживања могу да послуже као смернице у 

планирању подстицања развоја вештина и способности деце са Дауновим синдромом. 

Важно је знати и истраживати говорно-језичка обележја деце са Дауновим синдромом, али 

треба узети у обзир и индивидуална обележја сваке особе, како би се свој деци омогућили 

што адекватнији васпитно-образовни и рехабилитациони услови.   
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