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УВОД 

 

Лицето на човек е коридор на неговите емоции, вход към вербалното и 
невербалното общуване, както и критерий за социално приемане и дори за 
избор на партньор. 

Вродените цепнатини на устната и/или небцето (ВЦУН) са феномен, 
заслужаващ внимание, който в България не е достатъчно изучен от 
логопедична гледна точка. Това налага разширяване на научно-теоретичните 
познания по въпроса за тази сравнително често срещана патология. 
Разбирането в по-пълна степен на този вид вродени структурни увреди 
изисква екипен подход и участието на специалисти от различни области 
(хирурзи, ортодонти, логопеди, психолози, специализирани медицински 
сестри и пр.).  

Ние сме наясно със сложността на избраната проблематика. Това, което 
провокира научните ни търсения е, че досега в България не са правени 
дисертационни разработки по конкретната тема. Съществуват други, 
разглеждащи темата за речта при лица с вродени цепнатини на устната и/или 
небцето, но не и такива, чийто обект е речта на лица с вродени цепнатини 
само на небцето – меко или меко и твърдо. Дори и в световен план, много 
малко са изследванията на речта при лица с вродени цепнатини само на 
небцето. Важно е да се каже, че цепнатините само на небцето са отделна в 
генетичен аспект нозологична единица.  

Както показа литературата, въпросът за взаимовръзката между 
хирургичната интервенция и речта на деца с вродени цепнатини на устната 
и/или небцето е често обсъждан. Доказано е, че по-ранната интервенция е по-
благоприятна за развитието на говора и езика, но все още се дискутира 
ефектът на отделните хирургични техники върху речта. Различните 
изследователски екипи ползват различни подходи, поради което резултатите 
им са трудно сравними. 

Изминало е много време от епохата на първите хирургични 
интервенции при ВЦУН. С течение на времето те значително са били 
усъвършенствани и все повече се изяснявало, че сама по себе си оперативната 
намеса не е достатъчна, за да се развие у детето правилна и пълноценна реч, 
необходима е и постоперативна логопедична намеса. В медицинската 
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общност постепенно се налага мнението, че за да се гарантира речевото 
развитие на детето с ВЦУН, трябва операциите да се извършват в ранни 
срокове и с подходящи хирургични техники. Какви техники, каква е 
успешността на всяка техника, доколко тя играе превантивна роля по 
отношение на речта – това са актуалните въпроси, около които се дискутира 
активно в научните среди в наше време.  

Фокусирахме вниманието си върху сравнението на влиянието  върху 
говора, което оказват две от множеството прилагани оперативни техники за 
затваряне на цепнатини, а именно техниката на Сомерлад и техниката на 
Уардил-Килнер. Тези техники са сред най-често прилаганите от екипа на 
проф. д-р Юрий Анастасов, в Клиниката по пластична и краниофациална 
хирургия на УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив. 

Върху техния ефект над речевото развитие на децата с вродени 
цепнатини на небцето е фокусирано вниманието в настоящия дисертационен 
труд. Този изследователски интерес е съчетан с още един, пряко свързан с 
логопедията – извършването на задълбочено, пълно проучване на 
характеристиките на говорната патология при децата с такава малформация, 
съизмерването на отделните типове говорни дефицити помежду им, 
сравняването на говорната и езиковата недостатъчност по степен на 
проявяване.  

Темата е актуална от редица гледни точки. Все още, дори в световен 
мащаб, етиологията на този тип нарушения е дискусионна и не напълно 
изяснена. Не малко са и въпросите относно специфичните стратегии в 
процеса на тяхното корекционно-терапевтично въздействие – както 
медицински, така и логопедични и психологични.  

Чрез разкриването на важни медицински и логопедични аспекти на 
вродените цепнатини на устната и/или небцето, ще се обогати научното 
пространство не само в областта на логопедията, но и в сродни научни сфери 
и ще се създадат предпоставки за нови научни търсения.  
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СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

Дисертационната разработка е в обем от 186 страници. Съдържа увод, 
три глави, изводи и препоръки, приноси и литература. Включва 66 фигури и 
31 таблици. 

Библиографията включва 101 литературни източника, от които 20 на 
кирилица и 81 на латиница, като 74 от тях са електронни (уеб страници). 

В увода се излагат мотивите за написване на дисертационния труд и се 
подчертава актуалността на проблема.  

В ПЪРВА ГЛАВА „Литературен анализ на проблема за вродените 
цепнатини на устната и/или небцето (ВЦУН)” са представени 
вижданията на различни автори относно вродените цепнатини на устната 
и/или небцето, изяснява се тяхната същност и специфика. 

Вродените цепнатини на устната и/или небцето са сред най-често 
срещаните лицеви аномалии. Често те са и причина за проблеми с говора. 
Въпреки, че постнаталната корекция може да постигне задоволителни 
естетични и функционални резултати, последствията от хирургичната 
интервенция могат да причинят белези и забавяне на растежа/развитието на 
средната част на лицето.  

В първия параграф „Роля на езика/речта за общото развитие на 
детето” се разглеждат въпроса за това, как се формират говорната и 
езиковата функции в онтогенезиса. Проследяват се отделните етапи, през 
които преминава детето. 

Видовете вродени цепнатини на устната и/или небцето, както и някои 
от използваните за тях класификации, са подробно разгледани във втория 
параграф „Дефиниция и видове вродени цепнатини на устната и/или 
небцето (ВЦУН)”.  

Видът на цепнатината зависи от нейното местоположение – устна, 
небце или комбинирана, на устната и небцето.  Тя може да бъде едно- или 
двустранна, като двустранните са симетрични или асиметрични.  

Много са и чуждите, и българските автори, които предлагат различни 
класификации на цепнатините през годините. Някои от класическите са тези 
на Davis, Victor Veau, Plessier, Dumas, Burian, Luhman,  Kernahan, McCabe и 
др. (Кавракиров, 1961; Анастасов 2006).  
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Анастасов (2006) описва класификацията на Victor Veau, според когото 
цепнатините биват: 1. цепнатини само на мекото небце; 2. цепнатини на 
твърдото и мекото небце; 3. едностранни цепнатини на устната и небцето; 4. 
двустранни цепнатини на устната и небцето. 

В своята книга „Вродени цепнатинни уродства на устната” от 1961 
година, Кавракиров прави подробен и критичен анализ на много от 
съществуващите към онзи момент класификации. Той посочва, че повечето от 
тях са съставени на база клиничната находка и са съобразени с нуждите на 
хирургичното лечение. Според Кавракиров това не е правилно, защото според 
него „всяка класификация трябва да отговаря най-малко на две условия, за да 
бъде научно обоснована: 1. да отговаря на нуждите на клиниката и лечението 
и 2. да е съобразена с изискванията на статистическото отчитане” 
(Кавракиров, 1961, стр. 25). Пак според него техните автори комбинират по 
най-разнообразен начин различните клинични форми, като те се преливат 
една в друга, а при най-тежките форми – преминаващите едностранни и 
двустранни цепнатини, цялата разнообразна патология се обединява в обща 
тежка картина. Класификациите, в които цепнатините на устните се разделят 
от тези на небцето, са неиздържани от статистическа гледна точка според 
Кавракиров и това неминуемо води до двойно отчитане на  общите форми – 
преминаващите цепнатини и формите, при които има съчетание между 
цепнатина на устната и небцето. Авторът предлага следната класификация на 
цепнатините: едностранни и двустранни, в зависимост от това дали устната 
е разцепена едно- или двустранно. Всяка една от тези групи той дели на 
преминаващи и непреминаващи, в зависимост от това дали цепнатината 
преминава или не през алвеоларния гребен. Непреминаващите се разделят на 
такива, които засягат само устната, само небцето или устната и небцето 
едновременно, което пък от своя страна ги определя като изолирани или 
комбинирани. С последната категория – комбинирани цепнатини, 
Кавракиров се стреми да „отстрани недостатъка на горепосочените 
класификации, който води до двойно отчитане на тези форми”.  

В своята практика Анастасов използва собствена класификация и 
система за оценка, която му позволява сравняване на следоперативните 
резултати според предоперативната тежест, а не само според типа цепнатина. 
Предоперативната тежест се определя от размера на заетата от цепнатината 
площ и свързаните с нея деформации, като според сбора получени точки, 
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случаите се разделят на четири групи: лека, средна, тежка и много тежка 
(Анастасов, 2006). Ние обаче няма да разглеждаме тази класификация и 
система за оценка в детайли, тъй като тя е твърде обширна и е обект на 
интерес по-скоро от страна на хирурзите и ортодонтите. 

През 1967 година съюзът на пластичните хирурзи одобрява 
класификацията на видовете цепнатини, предложена от Kernahan и Stark през 
1958 година (McWilliams, 1982). Тя е следната: 1. едностранна, частична 
цепнатина на твърдото небце; 2. едностранна, тотална цепнатина на 
твърдото небце; 3. двустранна тотална цепнатина на твърдото небце 
(обхваща и устната двустранно); 4. частична цепнатина на мекото 
небце; 5. тотална цепнатина на мекото небце; 6. едностранна частична 
цепнатина на твърдото и мекото небце; 7.  едностранна тотална/пълна 
цепнатина на твърдото и мекото небце и 8. тотална/пълна двустранна 
цепнатина на твърдото и мекото небце (вкл. и двустранна цепнатина на 
устната).  

Ако се направи обобщение, ще се установи, че независимо от 
различията между класификациите на отделните автори, няма съмнение, че те 
могат да бъдат най-общо разделени по начина, предложен от Анастасов 
(2006): 

Цепнатини на устната – може да включват и алвеоларния гребен, но 
може да бъдат и по-леко изразени или дори да е просто една резка върху 
устната. Дори при по-леките форми на цепнатина на устната обаче, почти 
винаги има и отклонение във формата на носа, както и  мускулни аномалии. 

Цепнатини на небцето – също се различават според тежестта на 
проявата. Може да бъде засегнато само мекото небце, мекото и части от 
твърдото небце или цепнатината да достига до алвеоларния гребен и да се 
съчетава с цепнатина на устната. 

Цепнатини на устната и небцето – могат да бъдат едно- или 
двустранни, симетрични и асиметрични. Те варират от по-тесни до по-
широки, с по-леки или по-тежки носни деформации, да имат кожен мост.  

Съществува и един особен вид „скрита” цепнатина, т. нар. субмукозна  
цепнатина. Тя е скрита зад мукозна мембрана в задната част на небцето и 
представлява непълноценно срастване на мускулния слой на мекото небце. 
Вместо това се образува полупрозрачна, синкава, слизеста тъкан, която често 
може да бъде разкъсана по невнимание при хранене или пък да не се 
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забележи дълго време. Твърди се, че честотата на рзпространение е 1:1 200, 
но приблизително половината от диагностицираните случаи не са имали 
проблеми по отношение на храненето, слуха и говора (Albery and Russell, 
1983). Много често, когато имаме носов говор, а няма видима цепнатина, при 
преглед става ясно наличието на субмукозна такава.  

Срединна цепнатина на устната – представлява вертикална цепнатина, 
минаваща през средната линия на горната устна. Това е рядка аномалия, 
поради което, в литературата, има много малко описани случаи. Смятало се е, 
че може би има връзка с хипертелоризма (прекалено голямо разстояние 
между двете очи) или хипотелоризма (прекалено малко разстояние между 
двете очи). Причинява се от неуспешното сливане на средната назална 
издатина. Обикновено пациентите нямат други аномалии на носа или 
алвеолите. Случаят, за който съобщават Nima P. Patel и M. Devi Prasad Tantri 
(2010), е на 4,6 годишно момиче с нормотелоризъм. Налице е къс френулум 
на горната устна. Техниката, използвана за отстраняване на аномалията, е 
елипсовидно изрязване на цепнатината и приближаване на мускулите. 

Третият параграф „Синдроми на краниофациални малформации (с 
и без ВЦУН)– етиология и симптоматика” представя описание на някои 
от най-често срещаните синдроми, в клиничната картина на които се срещат 
вродени цепнатини на устната и/или небцето.  

Някои от по-често срещаните синдроми, в общата картина на които има 
и ВЦУН са: Тризомия 13, Тризомия 21, Синдром на Vander Woude, Синдром 
на Treacher Collins, Ектодермална дисплазия, Отомандибуларен, Клипел-
Фейл, Горлин-Голц, Стиклер, Фетален алкохолен синдром, Синдром на Пиер 
Робен, Синдром на DiGeorge, Синдроми на III и VI хрилна дъга, които също 
са познати под наименованието CATCH 22 асоциация, при която има явна 
или субмукозна цепнатина на небцето или няма цепнатина, а неправилно 
съотношение между меко небце и фарингс и др. (Анастасов, 2006). 

В четвъртия параграф „Честота на разпространение на ВЦУН” се 
засяга въпросът за честотата на разпространение на ВЦУН.  

Вродените цепнатини на устната и/или небцето са сравнително широко 
разпространена аномалия, която резултира в разнообразни по размер 
несраствания на лицевите и въздухоносни структури. 70% от случаите на 
ВЦУН са изолирани, а останалите 30% се появяват в общата 
картина/контекста на различни синдроми, хромозомни аномалии или във 
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връзка с множество вродени аномалии с неизвестен произход (Calzolari et al., 
2007; Jones, 1988). 

Още през 1961 г. Кавракиров (Кавракиров, 1961) съобщава, че според 
данни на редица автори (Фрабелиус, Rischbiett, Peron, Grothekopf, Burian, 
Gunter Rosenthal, Булатовская и др.), честотата на разпространение на ВЦУН 
се движи в границите между 1: 700 и 1: 1500 новородени. Veau (по 
Кавракиров, 1961) смята, че честотата на тази патология превишава 
статистическите данни, тъй като една част от най-тежките случаи „загиват 
скоро след раждането”.  

Според скорошни данни на СЗО, (Анастасов, 2006), 1: 500-700 от 
новородените е с ВЦУН, през втората половина на XX в., в западните страни. 
За разлика от Calzolari et al. (2007), според СЗО 80% от орофациалните 
цепнатини са изолирани (несиндромни) и причинени от множество фактори. 
Анастасов (2006) съобщава, че най-висока честота на цепнатини на устната и 
небцето в световен мащаб, е регистрирана в Боливия (2.28 на 10 000), а също 
така и сред населението на Тибет, Австралия, индианците от Северна 
Америка и Канада, Индия. Най-нисък е процентът в южните части на Европа. 
Като цяло, тези малформации се срещат най-много сред азиатците 
(Анастасов, 2006; Hagberg et al., 1998; Spritz, 2001) и най-малко сред 
африканците. Това има своето обяснение от различни теории, една от които 
намира причината в широкия лицев скелет при народите от Азия и съответно 
по-голямото разстояние, което клетките трябва да изминат (през 
вътреутробното развитие) при миграцията от периферията към центъра на 
лицето. Факторите от околната среда, които могат да причинят ВЦУН обаче 
се оказват не по-маловажни, тъй като при азиатци, които се преселват и 
живеят сред бялата раса, няма по-висока честота на ВЦУН. 

По данни на Анастасов (2006), както и от нашия личен опит, вродените 
цепнатини на устната и небцето се срещат по-често при мъжкия пол, а 
цепнатините само на небцето – при женския. Най-често цепнатините само на 
небцето се срещат в Скандинавските страни и във Великобритания. 

Няма достоверни или най-малкото пълни данни за разпространението 
на ВЦУН в България. Няма национален регистър на пациентите и затова, у 
нас се приема честотата, валидна за Европа, която е 1: 600-700 новородени. 
От няколко години, постъпки в тази посока се правят от отделението по 
пластична и краниофациална хирургия на УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив. 
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Специалистите там работят в тясна колаборация с Асоциация АЛА 
(Асоциация на пациентите с Лицеви Аномалии и техните родители), която 
заедно с МУ-Пловдив разработва национален пациентски регистър и база 
данни за пациенти с лицеви аномалии по проект на МОМН. 

„Причини и превенция за поява на ВЦУН” е петият параграф. От 20 
до 30% от бременностите, засегнати от орофациална цепнатина, се 
диагностицират пренатално, обикновено по време на рутинен преглед с 
ултразвук (Jones, 2002; Klein et al., 2006; Suresh et al., 2006). Във 
Великобритания 70% от ВЦУН са диагностицирани пренатално, а в България 
– 10-20%. Пренаталната диагностика позволява по-добра готовност относно 
специфичните препоръки при хранене на новороденото с цепнатина, ранно 
планиране на хирургическа корекция, а също и по-голямо удовлетворение от 
първите грижи за бебето с цепнатина.  

Още праз миналия век много автори са анализирали и търсели 
причините за поява на вродените цепнатини на устната и/или небцето. 
Вярата, че тази патология е наследствена, е била причина в Германия, по 
времето на Хитлер, да бъдата стерилизирани хиляди нейни носители по 
закона за евгениката (Кавракиров, 1961).  

Sanders, Schroder и Burian отдават водеща роля на ендогенните фактори, 
Giroud и Martinet на екзогенните, а Василев твърди, че няма основание да се 
търси наследственост (по Кавракиров, 1961). 

Когато разглеждаме въпроса за етиологията на ВЦУН, много е важно да 
се каже, че най-често те са изолирани, несиндромни форми на лицеви 
аномалии и „се предават по т.нар. многофакторен полигенен модел с праг 
на въздействие” (Анастасов, 2006, стр. 15). Както беше споменато по-горе, 
има обаче и такива ВЦУН, които са част от картината на синдроми, 
хромозомни аномалии или множествени аномалии с неизяснен произход. 

Още през 1942 год., датският пластичен хирург Fough-Anderson, описва 
и  доказва, че цепнатините само на небцето са отделна в генетичен аспект 
нозологична единица, спрямо цепнатините на устната или на устната и 
небцето (Lohmander-Agerskov et al., 2002).  

По отношение начина на унаследяване, Кавракиров описва резултатите, 
получени от изследванията на различни автори. Според Clarke и Baxter 
носителите на цепнатина на устната – частична или преминаваща, нямат в 
поколението си нито една изолирана цепнатина на небцето и  обратното, при 
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тези, които са били с изолирани цепнатини на небцето не  е регистриран нито 
един случай на цепнатина на устната в поколението. Разпространено е 
становището на Wassmund, Лимберг и Давидов (по Анастасов, 2006 и 
Кавракиров, 1961), че не се унаследява предразположението към конкретен 
вид цепнатина, а предразположението към цепнатина изобщо, което при 
различните поколения може да се прояви на различно място и с различна 
степен на тежест.     

Както при повечето аномалии, така и при ВЦУН, можем да разделим 
причините на ендогенни и екзогенни и най-вече на тяхното взаимодействие. 
Към ендогенните са генетичният фактор (макар някои автори да не му 
отдават голямо значение и да говорят, както беше споменато и горе, за 
наследствеността по-скоро като предразположеност), ендокринни 
заболявания на майката, многоплодна бременност, поредност на 
бременността, затлъстяване на майката, кръвоизливи от матката, прекарани 
инфекциозни заболявания като менингит, рубеола, и пр. (Ценова, 2009;  
Wehby, 2013). 

Сред екзогенните причини  могат да бъдат изброени всички външни 
вредни влияния върху организма на бременната като физически и психически 
травми, интоксикации (лекарствени, наркотични, алкохолни, химични и пр.). 
Широко разпространено напоследък е становището, че тютюнопушенето е 
силен тератогенен фактор (Wehby, 2013). 

Има генетични изследвания, според които, между 3% и 6% е 
вероятността, хора с ВЦУН да имат дете със същата аномалия (Bixler et al., 
1971; Bender, 2000 – по O'Hanlon et al., 2012).  По времето на провеждане на 
нашето изследване четири от изследваните лица бяха от семейства, в които и 
друг член е с цепнатина. В два от случаите това бяха майките на децата, в 
друг – вуйчото и в последния – бабата по бащина линия. 

Съществуват множество доказателства, че пациентите с ВЦУН, в голям 
процент (около 70%-80%), нямат други придружаващи аномалии. Въпреки 
това, има данни, че децата с цепнатини на устната и небцето по-често имат 
придружаващи аномалии от децата с цепнатини само на небцето или само на 
устната. Най-чести са сърдечно-съдовите аномалии (16 пъти по-чести при 
ВЦУН отколкото в общата популация), макар че други изследвания сочат, че 
децата с цепнатини само на небцето, по-често от останалите форми на 
цепнатини, страдат от съпътстващи сърдечно-съдови аномалии. В голям 

11 
 



процент от случаите обаче, няма никакви съпътстващи проблеми, още по-
малко интелектуални. Интелектуалната недостатъчност се среща толкова, 
колкото и в общата популация без ВЦУН. Това е важно да се подчертае, 
защото, докато провеждахме изследването за целите на настоящия труд и 
срещайки се с много родители на деца с ВЦУН, разбрахме, че често, поради 
грешно схващане и/или незнание на лекари и акушерки, са били съветвани да 
изоставят бебетата си. 

От голямо значение са и факторите на околната среда.  
За профилактиката на ВЦУН е необходимо най-вече да се спазва 

хигиена на бременността, да се ограничат стресовите ситуации и влиянието 
на вредните фактори на околната среда, особено в началните месеци на 
бременността. При семейства, в които вече има дете с цепнатина могат да 
бъдат направени генетични изследвания, които да покажат вероятността 
други негови членове да родят дете с цепнатина. Пълните цепнатини на 
небцето и устната е по-вероятно да бъдат повторени отколкото изолираните 
цепнатини на небцето.  

Шестият параграф „Отношение на обществото към хората с 
ВЦУН” прави обзор на отношението към хората с цепнатини от Древността 
до наши дни, отразено в различни произведения на изкуството и културни 
паметници. 

Отношението към хората с ВЦУН било повлияно от културните и 
обществените нагласи, нрави и обичаи. През вековете, обясненията за 
вродените аномалии, се базирали на смесица от религия, суеверие, 
астрономия и шарлатанство (Shaw, 1981; Bhattacharya et al., 2009 – по Masoud, 
Gross et al., 2012). 

Твърди се, че Мойсей е имал цепнатина на устната. Легенди, 
разказвани от равини и библейски пасажи, засягат темата за бавната и 
колеблива реч на Мойсей, „бавния му език” и това, че той бил роден с 
цепнатина на устната и небцето (Wallace, 1990 – по Masoud, Gross et al., 2012). 

Предполага се, че на Леонардо да Винчи принадлежи, реалистичен 
образ на лице на монах, несполучливо опериран от двустранна цепнатина на 
устната и небцето (Pirsig et al., 2001 – по Masoud, Gross et al., 2012). 

В керамиката и грънчарството също намираме изображения на хора 
с вродени лицеви аномалии. През 1969, Торд Скууг открива коринтска глава 
от теракота (Археологически музей, Коринт), която датира от IV в. пр. Хр., и 
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на която има образ на човек с анатомичните характеристики на неоперирана 
цепнатина на устната и небцето. Смята се, че лицето е на комедиен актьор, 
защото такива хора били (най-вероятно против волята им) използвани за 
комедианти (Wallace, 1990 – по Masoud, Gross et al., 2012). Намерени са и 
други подобни скулптури от теракота. Маски с изображения на цепнатини са 
използвани и при индонезийския танц Топенг, за да представят  характери 
/образи/ на хора с нисък интелект, единствено на база техните черти на 
лицето (Zebowitz, 1997 – по Masoud, Gross et al., 2012). 

Съществува мексиканско поверие (разпространено сред селското 
население), което внушава, че бебе, родено по време на слънчево затъмнение, 
има опасност да бъде със „заешка уста” (Castro, 1995). В Китай пък, от страх 
да не се роди такова дете, някои вярват, че бременните жени не трябва да ядат 
заешко месо  (Cheng, 1990). Различни вярвания има и сред отделните племена 
в Нигерия. Някои вярват, че раждането на такова дете, е следствие от 
проклятие в работата и че проблемът се корени в миналото, когато някои от 
прародителите е извършил нещо лошо. Някои племена стигат още по-далече, 
като наричат самото дете дявол и това става причина за неговото убийство 
(Fadekemi et al., 2010). 

Важно е да се отбележи обаче, че не всички изображения от 
произведенията на изкуството, са в негативен аспект. На територията на 
днешно северно Перу, областта Трихильо, хората живели по време на 
културата Моче (100 – 700 г.), нямали писмен език. За да изобразят своята 
култура, те използвали керамични съдове. В керамичните изделия от 
Централна и Южна Америка, били показвани много образи на хора с 
цепнатини на устната и небцето. Често те заемали високи постове в 
обществото. Това ни навежда на мисълта, че е съществувало убеждението, че 
било естествено, боговете да създават такива хора и че те заслужавали да 
бъдат уважавани, както всички останали (Anadiotis, 2000 по Masoud,  Gross et 
al., 2012). Моче вярвали, че хората с лицеви аномалии били избрани от 
боговете да заемат високи обществени позиции и че именно тези черти на 
лицето им служели за тяхна защита (Carod-Artal and Vazquez Cabrera, 2006 – 
по Masoud, Gross et al., 2012). 
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В седми параграф на първа глава „Отражение на ВЦУН върху 
развитието на детето” се описва детайно как вродените цепнатини на 
устната и/или небцето влияят върху развитието на детето. Акцентира се 
върху: 

- Специфичното соматично развитие на тези деца 
- Термините, с които се назовава характерната реч при тях 

(ринолалия, реч при вродени цепнатини на устната и небцето, 
биомеханично говорно нарушение, ринодизартикулия, дисглосия, 
механична дислалия и пр.) 

- Вербалните и невербалните признаци  и причини водещи до 
специфичната говорна патология при децата с ВЦУН, а именно: 
патологично положение и подвижност на езика; патологично 
залавяне на мускулите движещи мекото небце и мускулите на 
твърдото небце; нарушено взаимодействие между дихателните и 
артикулаторните мускули; обструктивна сънна апнеа; проблеми със 
слуха; хиперфункция на гласовите връзки; гримаси; нарушения на 
фонетичното развитие и артикулацията. 

- Фонологичното и езиковото им развитие 
- Психосоциалните проблеми (характеровите черти на лицето с 

ВЦУН, отношението на семейството и обществото към него и към 
проблема) 

Параграф осем „Медицински интервенции при ВЦУН” представя 
историческите и съвременни аспекти на хирургичното лечение на вродените 
цепнатини на устната и/или небцето. Описват се детайлно основните 
оперативни техники, използвани в миналото и днес за корекция на 
цепнатините на небцето и се акцентира на двете техники, обект на нашия 
интерес, чието влияние върху речта на децата изследваме, а именно, 
техниката на Сомерлад (използва се за затваряне на цепнатини на мекото 
небце) и техниката на Уардил – Килнер (използва се за затваряне на 
цепнатини на твърдото и мекото небце).    

В „Основи на логопедията” (2008) Ценова пише, че в глава XVI на 
идийския трактат „Аюрведи” (занимаващ се с въпросите на човешкото 
здраве), са описани две операции: labioraphia (на устните) и rhinoplastica (на 
носа). Не е ясно дали повод за тези операции са вродени лицеви аномалии или 
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придобити такива. Пояснява се, че на мястото на липсващата тъкан, веднага 
се поставя изрязано парче /ламбо/ от здрава тъкан. След това се покрива с 
памук, превързва се и се маже често с масло от маслини докато започне да 
зараства. 

През втората половина на XVIII в., Лемоние прави операция за 
зашиване на цепнатина на небцето, която нарича фисурорафия (Иванов, 
1973). В началото на XIX в., възпирана дотогава в развието си от църквата, 
хирургията бива преоткрита. Особено място заема пластичната хирургия. 
Един от представителите й е германецът Дифенбах, специализирал се именно 
в областта на хирургията на устните и небцето (Ценова, 2008). Смята се, че 
същинското начало на хирургичното лечение на вродените цепнатини на 
устните и/или небцето е поставено от Графе и Ру през 1816 г. (Иванов, 1973), 
макар че те, а и други скоро след тях, са се ограничавали само до зашиване на 
цепнатината, което не е водело до особено добри резултати. 

Възможността за максимално ранна корекция на цепнатините на 
небцето е търсена много отдавна, но липсата на обща упойка, вероятността от 
голяма загуба на кръв, невъзможността децата да издържат продължителната 
интервенция и пр., са спирали много от хирурзите. Вместо да затворят 
цепнатината, те са поставяли обтуратори.  

В своята „Логопедия”, Венелин Иванов (1973), прави преглед на 
възрастта, в която различните хирурзи оперирали по онова време. Според 
него и тогава е имало лекари, които са защитавали позицията за максимално 
снижаване на възрастта за операция, макар и това да е било след четвъртия – 
петия месец на детето. Жеков (по Иванов, 1973) смятал, че най-подходящата 
възраст за операция на цепнатина на устната е на 6 месечна възраст, а при 
такава на небцето – към 6-7 годишна възраст. Хватцев пък твърди, че 
операцията трябва да се направи на 10-12 години, а най-далновиден според 
Иванов (1973) се оказва Зееман, който препоръчва операцията да бъде 
направена около 2-годишна възраст, „докато у детето още не се е развила 
палатолалия”. При цепнатини на мекото небце, Кавракиров, Йовчев, Давидов 
и К. Анастасов са оперирали на пет годишна възраст, а при пълни цепнатини 
– на шест (Кавракиров, 1960).  

Много често пациентите с цепнатини на устната и/или небцето имат 
зъбно-челюстни деформации. Това става и крайъгълният камък на споровете 
относно схемите на лечение. Известно е, че след операцията се образуват 
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цикатрикси в структури, на които предстои разтеж и това води до спирането 
му (растежа на горната челюст). В последните години се правят опити за 
проучвания в различни центрове, които целят да докажат оптималната схема 
на хирургично лечение. Както казва Анастасов обаче: „Сигурно е, че 
относно говора след първата година винаги е „късно”, а относно растежа 
на челюстта и шест години е „рано””.  

Въпросът за ранната и/или превантивна терапия при ВЦУН, както и 
спецификите на нейното развитие през годините, разглеждаме в последния 
девети параграф „Логопедична терапия при ВЦУН” на първа глава. 

Вече се знае, че въпреки всичко казано по-горе, голяма част от бебетата 
с цепнатини, могат да бъдат нахранени от гърдата на майката или с 
биберон поради адаптивните способности на организма. Те имат 
сукателен рефлекс и скоро успяват да се адаптират към аномалията, макар 
храненето да става по-бавно. В миналото се е смятало, че тези деца нямат 
сукателен рефлекс, че не могат да бъдат кърмени и подобни твърдения, които 
одавна вече са изоставени. Кърменето трябва да започне колкото е възможно 
по-скоро след раждането, а не след първата седмица, когато детето свикне с 
биберон, който е по-лесната форма на хранене. Майката трябва да го постави 
в полувертикална поза и с пръстите си да подпомага изтичането на млякото 
от гърдата (Анастасов, 2006). Добре известен е фактът, че сученето 
способства за развитието на лицевата мускулатура, а оттам и за развитието на 
говора. Освен това, сученето помага за по-добрата функция на мускулите на 
небцето, което пък от своя страна е причина за по-малкия броя серозни отити 
при кърмените деца с цепнатини. Има разбира се и бебета, които не могат да 
бъдат кърмени, но техният брой е много по-малък. Те могат да бъдат хранени 
със специално направени за целта биберони, които се продават и в България 
или пък с мек каучуков биберон с по-голям отвор, който да сочи надолу. 
Млякото трябва да изтича на капки, а не на струя. Хората, които могат да 
помогнат на майката като я научат как да храни бебето са специализираната 
медицинска сестра, логопедът и педиатърът. Това на практика представлява 
най-ранният етап от логопедичната терапия.   

В миналото са се използвали т.нар. обтуратори или пластинки с цел 
улесняване на храненето, но те изискват честа подмяна заради растежа на 
горната челюст, а не винаги улесняват храненето. Целта най-вече била да се 
избегне попадането на мляко в носната кухина, задавянето на детето, 
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повръщането и аспирирането, водещи до хронични ринофарингити, 
възпаления и средното ухо и пр.. Тази практика вече е изоставена или ако 
съществува е сред малък брой екипи в света. 

В миналото се е смятало, че операцията за зашиване на цепнатината е 
достатъчна, за да се подобри речта. Днес това твърдение , наистина важи за 
голям процент от случаите с цепнатини, поради подобрените и съобразените 
с множество фактори оперативни техники, но в миналото не е било така. 

Именно поради тази причина, в миналото логопедичната терапия при 
деца с ВЦУН, е била извършвана или само след извършване на операция за 
затваряне на цепнатината (Иванов, 1973) или на два етапа – пред- и 
следоперативен (Ипполитова, 1983). През първия етап се е работело основно 
върху развитието на речта, а през втория се е повтаряло усвоеното, но вече 
при променените структури на говорния апарат. Ние се съгласяваме със 
становището на Ценова (2009), която пише, че вторият етап се налагал поради 
факта, че условие за развитие на правилен говор не е само наличието на 
здрави анатомични структури, а и праксисни умения и навици. 

В миналото, а до известна степен и до днес, в българската логопедична 
практика се прилагат елементи от две основни, но противоположни едно на 
друго направления в работата с патологична реч при вродени цепнатини – т. 
нар. немско и френско. 

Първото, представлявано от Х. Гуцман, залага на напрегнатия, силов 
характер на упражненията, целящ да провокира силна реакция на дразнене в 
областта на говорните органи и така да засили тяхната активност. 

Второто направление в тази терапевтична област, френското, разчита на 
упражняване на говорните органи в изпълнение на естествени, ненапрегнати 
движения, предимно дихателни. В България то става известно най-вече 
благодарение на Ипполитова, която е представител на руската логопедична 
школа. 
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ВТОРА ГЛАВА „Програма на изследването” се състои от седем 
параграфа и съдържа основната информация за експерименталното 
проучване. Представени са теоретичната обосновка, целта, задачите и 
хипотезите, както и предмета и обекта на изследването. 

В първия параграф „Изследователски насоки” още веднъж се 
акцентира на въпроса за взаимовръзката между хирургичната интервенция и 
речта на деца с вродени цепнатини на устната и/или небцето. Доказано е, че 
по-ранната интервенция е по-благоприятна за развитието на говора и езика, 
но все още се дискутира ефектът на отделните хирургични техники върху 
речта. Различните изследователски екипи ползват различни подходи, поради 
което резултатите им са трудно сравними. 

Нашето внимание е насочено към състоянието на говора и езика при 
деца с цепнатини само на небцето – само на мекото или на мекото и твърдото. 
Както бе споменато, те са отделна нозологична единица в генетичен аспект. 
Добре е към тях да се подхожда индивидуално и да се разглеждат 
самостоятелно, тъй като се отличават със специфични особености.  

За да се разкрие влиянието на приложените хирургични интервенции, е 
необходимо пълно изследване на речта. Като цяло малко са 
интерцентричните проучвания, така необходими за сравняване на резултатите 
от работата на всеки екип от специалисти, работещи с тези пациенти и 
съответно, изграждане на оптимална схема за тяхното лечение. Всеки екип 
работи с различни оперативни техники , различни тестови батерии на 
логопедите за оценка на речта, различен подход на ортодонтите и пр. Всичко 
това затруднява възможността за сравнения. 

Не можем да сме категорични, но въпреки задълбоченото проучване на 
литературата, не открихме изследване на български или други автори, които 
да сравняват влиянието на оперативните техники на Сомерлад и Уардил- 
Килнер върху речта. Очакваме изследването да има принос в този аспект.  

Ефектът от съществуващите многобройни видове хирургически 
техники за операция на цепнатини на небцето, не може да бъде оценен без 
оценката на говорните резултати. На практика, само логопедът има 
компетенциите да определя качеството на хирургичното лечение при 
цепнатините на небцето. Постигането на анатомичната цялост не е 
достатъчно доказателство, че е изпозвана най-правилната  хирургична 
методика. Оценката на функцията на небцето в говор, което е и крайната цел 
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на лечението, може да се направи само логопед. Затова, когато се прави 
оценка на определен хирургичен протокол, няма как това да стане без 
участието на логопед.  В случая, модифицираната техника на Уардил-Килнер, 
прилагана рутинно в Отделението по пластична и краниофациална хирургия 
на УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив от 1996 година, се сравнява с 
модифицираната техника на Сомерлад, прилагана от същите хирурзи от 2003 
година. Първият метод е приложим при всички варианти на цепнатини на 
небцето, докато вторият – само при цепнатини на мекото небце и отчасти при 
някои цепнатини обхващащи една трета и от твърдото небце. Първият метод 
е по-агресивен за растежа на горната челюст и като преживяване за самото 
дете, тъй като се налагат повече разрези и повдигане на мукопериостални 
ламба от твърдото небце, докато при модифицирания метод на Сомерлад – 
разрезите са само по ръба на цепнатината и по Ернст – около 1см зад tuber 
maxillae. Отражението върху растежа на горната челюст при цепнатините 
само на небцето рядко е толкова катастрофален, както при цепнатините на 
устната и небцето, но все пак виждаме случаи, при които оперативната 
намеса се е отразила негативно на растежа на челюстта.  Има случаи с колапс 
на фрагментите и ІІІ Клас по Енгъл, затова имаме основание да търсим по-
неагресивни методи, когато това е възможно.   

И при двата метода корекцията на мускулната патология с прерязване 
на назалния слой е еднаква или поне се цели да бъде еднаква. Възможно е 
обаче  да са налице по-големи трудности за оптимална корекция на мускулите 
при метода на Сомерлад поради по-ограничения оперативен достъп, оттам да 
има непълна корекция на мускулната патология – откъдето и по-лоши 
говорни резултати. Възможно е и да има по-голям брой фистули при 
модифицирания метод на Сомерлад, тъй като участъкът върху твърдото небце 
понякога трудно може да бъде затворен с достатъчна сигурност. Въпросът е,  
дали говорните резлутати и при двата метода са еднакви или един от 
методите има предимства за постигане на по-добри говорни резлутати.  

Предимство при това проучване е, че и двата метода са прилагани от 
един и същи хурург, налице е известна хомогенност на пациентите, тъй като 
се сравняват пациенти с цепнатини само на небцето и оценката на говора е 
извършена от един и същи логопед. Ако отговорът на този въпрос е в посока 
на липса на различия в говора, то тогава имаме достатъчно научно основание 
двата различни метода да бъдат прилагани, тъй като травмата при единия от 
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тях е по-малка, а резултатите са едни и същи.  Това ще означава, че и  
случаите на цепнатини на устната и небцето, при които е засегнато само 
мекото небце, също могат да бъдат оперирани по модифицирания метод на 
Сомерлад и можем да се надяваме на същите говорни резултати, а 
отражението върху растежа на челюстта ще е по-благоприятно. Случаите на 
широки, пълни цепнатини на небцето – меко и твърдо, както и на пълните 
едностранни или двустранни цепнатини на устната  и небцето нямат 
алтернатива за по-щадящ метод.  

Тъй като цепнатините само на небцето са 50% от случаите на 
цепнатини на устната и /или небцето, от тях – половината ще могат да се 
оперират по модифицирания метод на Сомерлад. Ако към тях прибавим и 
случаите с цепнатина само на мекото небце и цепнатина на устната – 
едностранна или двустранна ще се окаже, че модифицирания метод на 
Сомерлад, може да се прилага при почти половината от случаите с цепнатина 
на устната и/или небцето.  

Чрез пълен и подробен анализ на говорните и езиковите специфики при 
деца с вродени цепнатини на небцето (ВЦН), ще се получи пълна картина на 
тази патология с ефект върху логопедията – върху нейното идентифициране 
по характерни белези.  

Затова ние решихме да направим постъпки в тази посока, като сравним 
една по-малка група лица, които обаче са уеднаквени по следните показатели:  

 оперирани от един и същ хирург  
 на една възраст са 
 малка част от тях са имали системни занимания с логопед (това 

ни помага да изследваме максимално ефекта от операцията върху 
речта) 

При избора на тема за разработка на дисертационен труд, се надяваме 
получените резултати от изследването да могат да се ползват както от 
логопедите, така и от хирурзите. Системното прилагане на дадена оперативна 
техника, в комбинация с анализ на качеството на речта, постигнато след нея, е 
много информативно, защото дава основание на хирурга да използва именно 
нея или да я замени с друга, която би довела до създаване на анатомични 
предпоставки за развитието на по-качествена реч.   

Вторият параграф „Цел” разкрива целта на изследването, както и 
произтичащите от нея подцели. Основна цел на изследването е да се сравни 
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по какъв начин оперативните техники на Сомерлад и Уардил-Килнер, влияят  
върху речта при деца с вродени цепнатини на небцето (ВЦН).  

Както беше дискутирано още в глава 1-ва на настоящия труд, видовете 
вродени цепнатини на устните биват различни по вид и място на проявление. 
Цепнатините на небцето (меко или меко и твърдо) са отделна нозологична 
единица. Изхождайки от това, а и с цел хомогенност на групата, ние 
сметнахме за по-правилно да се изследваме само пациенти с цепнатини на 
небцето – меко или меко и твърдо. Техниките, по които те са оперирани, са 
основните използвани в отделението по пластична и краниофациална 
хирургия на УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив.  

Оттук се формулират/произлизат следните подцели: 

1. Анализ на структурата и функциите на говорния апарат на деца с ВЦН 
след хирургическата интервенция. 
2. Сравняване ефекта на едната и на другата хирургична интервенция 
върху състоянието на речта при изследваните деца.  
3. Разкриване характеристиките на говорните дефицити при децата с ВЦН 
(съвкупно и поотделно в двете подгрупи – деца с цепнатина само на мекото 
небце и деца с цепнатина на твърдото и мекото небце) и съпоставка с децата в 
норма. 
4. Разкриване наличието на езикова недостатъчност при децата с ВЦН в 
съпоставка с децата в норма и установяване съотношението между езикова и 
говорна патология при ВЦН (съвкупно и поотделно в двете подгрупи – деца с 
цепнатина само на мекото небце и деца с цепнатина на твърдото и мекото 
небце). 

В трети параграф „Задачи” извеждаме основните задачи, които сме 
поставили за изпълнение на заложените цел и подцели, а именно: 

1.        Проучване на структурата на всички говорни органи и описание на 
особеностите на говорния апарат на децата в ЕГ – индивидуално и съвкупно. 
2. Съпоставка на актуалното състояние на говорния апарат на децата в ЕГ 
с първичната патология.  
3. Разкриване взаимовръзката между структурните аномалии и 
дисфункциите на говорните органи при децата в ЕГ, т.е. дали и ако да, как и в 
каква степен, цепнатината на мекото или на мекото и твърдото небце влияе 
върху функцията на говорните органи. 
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4. Проследяване влиянието на хирургическата интервенция върху говора 
при двете подкатегории в ЕГ (деца с цепнатина само на мекото небце и деца с 
цепнатина на твърдото и мекото небце).  
5.     Съпоставка между състоянието на дишане, фонация, гласов резонанс, 
назална емисия, разбираемост на говора, гримаси и артикулация при децата 
от двете подгрупи на ЕГ. 
6.   Съпоставка между състоянието на дишане, фонация, артикулация при 
децата от ЕГ и децата от КГ.  
7. Разкриване спецификата и структурата на артикулационните 
нарушения в ЕГ в съпоставка с КГ, както и вътре в подгрупите на ЕГ.  
8. Установяване на наличните езикови дефицити по количествени и 
качествени показатели при децата от ЕГ (в съпоставка вътре в подгрупите на 
ЕГ и с нормата).   
9. Разкриване на това коя патология преобладава вътре в цялата ЕГ – 
говорната  или езиковата; коя патология преобладава (говорната или 
езиковата) между двете подгрупи на ЕГ; съотношението между говорната и 
езиковата патология при децата от ЕГ в съпоставка с норма.  
 

Във връзка с целите и задачите на проучването формулирахме 
основните хипотези. 

В четвърти параграф „Хипотези” представяме формулираните от 
нас, на база преглед на научната литература и опита от практиката, хипотези: 

 
1. Има пряка взаимовръзка между структурните аномалии и техните 

дисфункции. Очаква се изследването да потвърди данните, че по-
леките аномалии (цепнатините само на мекото небце) провокират 
по-леки дисфункции, а по-тежките (цепнатините на твърдото и 
мекото небце) водят до по-тежки дисфункции.  

2. Хирургичната интервенция влияе положително върху говорното 
състояние на децата, но то не зависи абсолютно от вида на 
оперативната техника. Две различни техники (на Сомерлад и на 
Уардил-Килнер) могат да доведат до сходни положителни 
предпоставки за развитието на речта. 
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3. Говорът на децата с ВЦН е цялостно нарушен, във  всички негови 
компоненти, в сравнение с децата в норма, като се отличава със 
специфични характеристики, които се срещат само при деца с 
ВЦУН.  

4. При децата с ВЦУН се наблюдава леки езикови нарушения, които не 
доминират над говорната патология.  

 

Петият параграф „Етапи и организация на изследването” представя 
последователността на работата ни върху настоящата дисертационна 
разработка.  

В самото начало на нашата работа най-важното беше да се изработи 
диагностичен инструмент. За целта прегледахме различни диагностични 
протоколи, използвани в България и по света. Една част от тях бяха ненужно 
обстойни за нашите цели, а други – прекалено кратки и неинформативни, 
подходящи по-скоро за скрининг, а не за интензивно изследване. Затова с 
научния ръководител преценихме, че ще бъде най-удачно да изработим 
диагностичен протокол, който съдържа основните айтеми, необходими за 
изследване на речта на лица с ВЦН (вродена цепнатина на небцето), без обаче 
да е излишно утежнен. 

Следващата стъпка беше да формулираме конкретни изисквания, на 
които да отговарят лицата от експерименталната група и в зависимост от тях 
съответно да направим подбор. Осъществихме контакт с проф. д-р, Юрий 
Анастасов, дмн – началник на отделението по пластична и краниофациална 
хирургия в УМБАЛ „Св. Георги”, град Пловдив с молба за съдействие. За 
провеждане на изследването беше осигурен самостоятелен кабинет в 
отделението и беше предоставен регистъра на лицата с цепнатини само на 
небцето – меко или меко и твърдо. Освен пациентите, предвидени за планова 
консултация, на които беше  предложено да вземат участие в проучването, 
имаше и други,  с чиито семейства осъществихме контакт по телефона и 
поканихме за обследване на речта, както и консултация със специалисти          
(хирург, ортодонт, логопед).  

Същинското проучване се проведе в периода април 2010 – март 2013 
година. От гледна точка на научната етика са спазени всички норми и 
изисквания за подобен род проучвания. Изследването на една част от децата 
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от ЕГ беше проведено в клиниката по пластична и краниофациална хирургия 
на УМБАЛ „Св. Георги”, град Пловдив, а други с помощта на д-р Радост 
Великова, дм – ортодонт, във Факултета по дентална медицина на 
Медицински университет – София. С помощта на научния ми ръководител 
проф. Цветанка Ценова, влязох в контакт с директорите на столична масова 
детска градина и столично основно училище. Изследването на децата от КГ 
се проведе в детска градина „Вихрогонче” град София и 97 СОУ „Братя 
Миладинови” град София.  

След като данните от изследването бяха събрани, направихме 
количествен и качествен анализ. 

Методите и инструментариумът на научното изследване представяме в 
шести параграф „Методология на изследването”.  

 
Методите, които сме приложили са: 
 

 Теоретични – за целите на изследването бяха анализирани различни 
литературни източници, имащи отношение по проблема.  

 
 Емпирични:  

 
 Наблюдение 
 Беседа със специалисти 
 Анализ на различни документи 
 Въпросник за родители  
 Диагностично логопедично изследване  

 
 Статистически – количествен анализ; статистическа обработка на 

получените резултати 
 

 Качествен анализ – обсъждане и обяснение на получените резултати 
 
Посредством теоретичен анализ установихме схващанията на 

различни автори за вродените цепнатини на небцето, както от медицинска, 
така и от логопедична и психологична гледна точка. 

Чрез наблюдение получихме автентична информация за външния вид 
на децата с вродени цепнатини на небцето. Установихме физическото и 
психическото им развитие, поведението и общуването с околните и 
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семейството. Наблюдавахме ги по време на игра, в свободното им време, по 
време на преглед при специалистите – хирург и ортодонт, както и по време на 
логопедичното обследване. Децата бяха наблюдавани индивидуално.  

Посредством беседа с родители и специалисти (хирурзи, ортодонти, 
медицински сестри, логопеди, психолози) получихме информация относно 
редица особености в цялостното развитие на децата с ВЦН. Специалистите 
споделиха с нас наблюденията си и опита по отношение на тези деца. 
Родителите допълниха тази информация като споделиха личния си опит и 
преживявания свързани с отглеждането на техните деца. 

Въз основа на анализа на различни документи (епикризи, пред-, 
интра- и следоперативни снимки, видеозаписи, логопедични характеристики 
и др.) получихме представа за състоянието на децата и тяхното развитие през 
различните етапи на лечение. 

С цел получаването на максимално пълна информация за изследваните 
лица и техните семейства, беше предвиден и изложеният по-долу въпросник 
за родители. За жалост, по-малко от  половината родители успяха да 
попълнят адекватно и в цялост въпросната анкета. Тя включва 11 въпроса, но 
поради тяхната специфика, определени обстоятелства и причини от 
конкретен характер (нисък социален и образователен статус, здравословни, 
лични)  не получихме очакваните резултати.  На практика, тази задача стана 
неприложима, поради което получените отговори при попълването на 
въпросника, само от част от родителите, не са взети под внимание при 
анализа на резултатите. Ето защо очертаваме това като предмет на наши 
бъдещи по-задълбочени проучвания по проблема. 

Ключов момент в изследването представлява диагностичния  
протокол, който прилагаме и описваме  подробно в разработката. С него се 
извършва експерименталното изследване, с което се снемат най-важните 
емпирични данни.  

Използваният диагностичен протокол е модифициран вариант на 
подобни протоколи, разработени от различни автори (протокола, използван в 
Отделението по пластична и краниофациална хирургия на МБАЛ „Св. 
Георги”, гр. Пловдив; протокола одобрен от Европейската организация 
занимаваща се с проблемите на цепнатините – Eurocleft; протокола на 
Йорданка Енева; теста GOS.SP.ASS/CAPS (Great Ormond Street Speech 
Assessment) използван в Англия; шведския тест за изследване на 
артикулацията и назалитета (SVANTE) и др.). Нашият протокол е адаптиран 
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съобразно целите на проучването. Авторската част на протокола се състои в 
това, че цели да разкрие спецификите в структурата и функциите на 
говорните органи и особеностите на езика при деца с вродени цепнатини на 
небцето (меко или меко и твърдо), а не на деца с вродени цепнатини на 
устните и/или небцето изобщо. Също така, авторски е и използваният 
стимулен материал.  Протоколът се основава на всички водещи симптоми, 
част от клиничната картина, характерна за ВЦУН, описана от много автори 
(Иванов, 1973, Иполитова, 1993, Енева, 1997, Енева, 2003, Ценова, 2010, 
Grunwell, 1993, Lohmander, 2009 и др. ) и лично наблюдавана от нас.  Целта е, 
все пак, протоколът да позволява резултатите да бъдат сравнявани в 
национален и международен план, съчетавайки класическите методи, 
използвани в логопедията, със съвременните тенденции в подхода към тази 
патология. Важно е да се отбележи, че настоящето изследване констатира 
моментното състояние на пациентите, не е лонгитудно и няма за цел да 
проследи физическото и речево развитие на децата.  

За по-голяма яснота диагностичният протокол е разделен на няколко 
подкатегории: Фамилна анамнеза; Лична анамнеза: Хирургично лечение; 
Ортодонтско лечение; А. Структура и функции на органите участващи в 
говорния механизъм; Б1. Оценка на говора; Б2. Езиковия статус.  

Диагностичното изследване започва със снемане на фамилна и лична 
анамнеза. В самото начало има биографична част: име на детето, адрес, 
телефон, дата на раждане и дата на изследване. Продължава с имената и 
професиите на родителите, а след това се отбелязва дали в семейството има  
друго дете, както и това дали то е по-малко или по-голямо от детето, което 
бива изследвано. Много важна е информацията дали членове на семейството 
имат минали и/или настоящи комуникативни нарушения, както и дали има 
данни за генетични аномалии (синдроми) в рода.  

Личната анамнеза се снема, като се започва с въпроси относно 
протичането на бременността. Важно е дали майката е боледувала през този 
период, ако да – в кой месец, дали е взимала медикаменти и какви са били те. 
Отбелязва се ако майката е имала акушеро-гинекологични заболявания преди 
раждането на детето с цепнатина или ако е имала спонтанни аборти. По-
нататък снемането на анамнеза продължава с начина на раждане, дали е било 
в термин, преждевременно или задържано, както и за неговия вид – вагинално 
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или секцио, използвани ли са стимуланти, за да бъде предизвикано и дали е 
имало усложнения, като се пояснява какви са били те, в случай на наличие. 

Едно от най-важните неща е какъв е видът вродена цепнатината. За 
нуждите на нашето изследване, изборът е сведен до две възможности – 
вродена цепнатина на мекото небце или вродена цепнатина на мекото и 
твърдото небце.  

Знае се, че често пациентите с вродена цепнатина на устната и/или 
небцето страдат от проблеми със слуха поради възпаления на средното ухо от 
кондуктивен тип. Тук идва мястото на информацията от УНГ специалист 
относно наличието или липсата на частична/пълна загуба на слуха. Отбелязва 
се и ако родителите имат собствени наблюдения, че детето е с намален слух.  

Следва информация относно хронологията на оперативното лечение, 
броя и вида на извършените операции (дали е била само една първична 
операция или е имало и нужда от корекция), възрастта на пациента, на която 
са направени, дали е имало поставяне на тимпаностомни тръбички (шънтове), 
както и дали след операцията е имало консултации и каква е получената от 
тях информация. Всички изследвани от нас деца са оперирани от проф. д-р 
Юрий Анастасов, дм в Клиниката по пластична и краниофациална хирургия 
на УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив. 

По отношение на ортодонтското лечение, се отбелязва дали 
пациентът има или не нужда от такова, ако има, се пояснява дали е 
провеждано, непровеждано или в момента се провежда. 

Много важно е да се отбележи видът хранене до една годишна възраст. 
Посочва се дали детето е било кърмено, хранено с изкуствено мляко или пък 
комбинация от двете. 

Нататък изследването продължава с подробна диагностика на 
структурата и функциите на органите, участващи в говорния 
механизъм. Носът, устните, езикът, зъбите, челюстите, мекото небце, 
твърдото небце и алвеолите, назофарингсът се анализират като  структура, а 
подвижните от тях – и като подвижност. На първо място се прави оглед на 
дадения орган и се отбелязва дали структурата е нормална или има някакво 
отклонение. След това  се прави прецизна оценка на функцията (за устните, 
езика, мекото небце). Липсата на патология получава 0 точки, леката такава – 
1 точка, а тежката – 2  и нагоре точки. Колкото повече точки събере едно 
дете, толкова по-тежко е цялостното му състояние.  
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Подвижността на устните се проверява, като детето бива помолено 
да изпълни няколко проби: „духане”, „усмивка”, „хобот”, „целувка”, 
„вибриране с устни”, „разтегляне на затворени устни нагоре, надолу, 
встрани”. При изпълнение на всичките 6 проби, детето получава 0 точки, при 
изпълнени 4 проби – 1 точка и при изпълнени 2 и под две проби – 2 точки, 
което означава, че движенията на устните са силно ограничени/затруднени.  

По същия начин бива оценена подвижността на езика. Прилаганите 
проби са: „движение напред”, „движение напред и нагоре”, „движение напред 
и надолу”, „движение вляво и вдясно”. При неизпълнени 1 или 2 проби, 
детето получава 1 точка, при неизпълнение 3 проби – 2 точки и при 
неизпълнени 4 проби – 3 точки.  

Важен елемент от протокола е и проверката за наличие или отсъствие 
на палатинална фистула, както и нейните място и размер ако има такава.  

Тази част от протокола завършва с оценка на назофарингса, а именно – 
неговата структура и функция. Под структура се има предвид дали е 
нормален или е прекалено дълбок. Чрез проверка на функцията му пък се 
установява дали няма нарушение на ВФК. Пробата за това е дълго 
произнасяне на звук „А”.  

Следващата част от протокола, обозначена условно като Б1, изследва 
подробно отделните компоненти на самия говор на пациента – дишане, 
фонация, артикулация.  

Прозодиката не е отделена специално, т.к. по време на изследването 
нито едно от децата не прояви признаци на нарушен говорен темп. Той е 
важен компонент на говора, но не е тестван със специална проба, а 
информация за него е получена на базата на  продукцията при останалите 
проби.  

Дишането е разделено на витално и говорно, като то се определя като 
горно-ребрено, смесено или коремно и за двата подвида. Най-много точки – 2, 
получава горно-ребреното дишане, което е плитко и непълноценно. С 1 точка 
се отбелязва, ако детето има смесено и с 0 точки ако има коремно дишане. За 
да се определи степента на неправилното дишане – горно-ребрено или 
смесено, в допълнение се отбелязва дали е в лека, умерена или силна степен.  

Гласът се оценява като нормален – 0 точки, леко нарушен, близо до 
нормата – 1 точка, умерено нарушен – 2 точки, силно нарушен – 3 точки. Тук 
патологичните гласови прояви могат да бъдат постоянни или непостоянни, 
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което се маркира като допълнение. Допълненията не се точкуват и не влизат в 
общия бал, който всяко дете получава (съответно и в статистическите 
резултати), но служат за оптимално пълна оценка.  

Нататък изследването продължава с оценка на гласовия резонанс. Той е 
от изключително значение, тъй като при ВЦУН една от основните 
патологични прояви е именно нарушеният гласов резонанс. Той може да бъде 
хиперназален, хипоназален, смесен или нормален. Степените на проява са: 
слабо изразен, умерено изразен, силно изразен. Тук също се пояснява, дали 
проявите на ненормален гласов резонанс са постоянни или непостоянни. 

Изследването на резонанса, както и на присъствието или наличието на 
назална (въздушна) емисия, който е следващият изследван параметър, се 
извършва посредством едни и същи проби, а именно: детето бива помолено 
да произнесе гласни, съгласни и срички по типа: „аааа”, „ииии”, „уууу”, „па-
па”, „пи-пи”, „ка-ка”, „ки-ки” и „ссссс”. По време на тези проби под ноздрите 
на детето се слага огледало („тест с огледало”). Ако то се замъгли при 
изговор на някой или всички стимули, значи налице е изтичане на въздух от 
носа по време на говор. То бива определено като слабо, изразено или силно 
изразено. Допълва се дали е устойчиво или не.  

Велофарингеалната функция може да бъде определена като 
„задоволителна”, „недостатъчна/оскъдна” или „незадоволителна”. Наличието 
на компенсаторна артикулация или грешки породени от специфична 
компенсаторна артикулация са взети/се взимат/ под внимание. 

В протокола се отбелязва дали лицето извършва или не  гримаси по 
време на говор – слабо, изразено, силно изразено, дали са устойчиви или не и 
коя част от лицето обхващат – само ноздрите или ноздрите, в комбинация със 
средната и/или горна част на лицето.  

Много важен компонент е и нивото на разбираемост на говора. 
Посочва се какво е то според близките и според логопеда. Когато говорът се 
окачествява като напълно разбираем, детето получава 0 точки, леко 
неразбираем близо до нормата – 1 точка, нарушен, но разбираем – 2 точки, 
силно неразбираем – 3 точки и напълно неразбираем – 4 точки.  

Тази част на протокола – Б1, завършва с изследване продукцията на 
фонеми. Това става като на детето бива показван стимулен материал от 
картини, като то трябва да назове какво вижда на всяка картина. Картините, 
съответно думите, са подбрани така, че да съдържат в себе си отделните 
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гласни и съгласни звукове, всеки в една от трите позиции – начало, среда, 
край. Думите са подбрани на фонотактичен принцип, т.е. една дума дава 
представа за произношението на два или повече целеви звука. Броят на 
думите е 45.  

Последната част на диагностичния протокол е Б2 и е наречена: „Езиков 
статус”. Нейната цел е да установи наличието или не на езиков дефицит, 
както и степента му в случай, че присъства при децата от експерименталната 
група. Сред българските логопеди битува мнението, че голяма част от децата 
с ВЦУН нямат езиков, а само говорен дефицит и че процентът сред тях, който 
проявява признаци на езикова недостатъчност е приблизително същият, както 
и в общата популация без ВЦУН. Все пак, ние решихме да проверим дали 
това е така и изследването ни показа, че явно поради по-късното проговаряне, 
въздържането от общуване, лошата понякога социална и езикова среда, както 
и други неясни фактори, децата от експерименталната група показаха 
наличие на езиков дефицит, в по-малка или по-голяма степен.  

Изследването на езиковия статус започва с проверка на лексикалния 
запас на всяко дете. За целта, то бива помолено да изброи за една минута 
колкото се може повече видове плодове. Времето се засича. Като втора част 
на тази задача е генериране на думи антоними. На детето се подават 
последователно 10 думи, на които то трябва да каже дума, противоположна 
по значение. 

След това  идва проверката на  граматиката, която е разделена на а) 
определяне дали думите в изреченията (общо 7 броя) са правилно подредени 
или не и б) образуване на множествено число на по пет думи от всеки от 
трите рода – мъжки, женски и среден.  

Накрая проверката на езиковото равнище завършва със задача за 
изследване на семантиката. Детето трябва да отговори на пет въпроса по 
типа на: „Може ли слонът да лети?”, „Кой има клюн, лисицата или 
щъркелът?” и др.  

При обработката на първичните данни от продукцията на децата, с цел 
максимално обективната им оценка, аудиозаписите бяха прослушани и от 
втори независим човек.  
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За прецизната оценка на получените резултати използвахме следните 
статистически  методи: 

 
 Описателни числови характеристики; 

На английски това се нарича Descriptive statistics, затова често на 
български език се превежда като „описателни статистики”, но коректният 
термин е „описателни числови характеристики”. От всичките описателни 
числови характеристики ние сме използвали проценти, средни стойности и 
стандартни отклонения. 

 Хи-квадрат; 

Използва се за сравняването на две или повече разпределения. Ние сме 
го приложили  за сравняване на експерименталната и контролната група по 
пол и за сравняване в рамките на експерименталната група по вида на 
цепнатината. 

 Двуфакторен дисперсионен анализ; 

На английски дисперсионен анализ при зависими извадки се нарича 
Repeated Measure ANOVA. Когато се сравняват само две групи, може да се 
прилага както дисперсионен анализ, така и t-тест, като t-тестът има някои 
предимства. Затова ние избрахме почти навсякъде да използваме t-тест. По 
тази причина, дисперсионен анализ при зависими извадки е прилаган само, 
когато са сравнявани два или повече индикатора между две групи. Навсякъде, 
където има резултат F, това е дисперсионен анализ при зависими извадки. 

 t-тест; 

Използва се за сравняване на две средни стойности. Навсякъде, където 
има сравняване на две средни стойности, ние сме използвали t-тест. 

Инструментариумът на изследването като цяло включва: протокол за 
наблюдение, диагностичен протокол, стимулен материал (цветни картини), 
въпросник (бланка) за родители,  както и диктофон за аудиозаписи на 
продукцията на всяко от децата с цел оптималната й оценка. 
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Последният, седми параграф „Субекти на изследването”, представя 
децата, участвали в изследването.  

Децата с вродени цепнатини на небцето (на меко или на меко и твърдо), 
участващи в изследването и определени като експериментална група (ЕГ), са 
част от генерализираната съвкупност лица с вродени лицеви аномалии и 
притежават характеристиките на децата, които са обект на логопедично 
въздействие. За целите на настоящата разработка са диагностицирани 23 деца 
с вродена цепнатина на небцето (ВЦН), подбрани на случаен принцип. От тях 
11 са с цепнатина само на мекото небце (6 момичета и 5 момчета), а 12 с 
цепнатина на мекото и твърдото небце (7 момичета и 5 момчета). Децата с 
цепнатина на мекото небце са оперирани по метода на Сомерлад, а децата с 
цепнатина на мекото и твърдото небце – по метода на Уардил-Килнер. Децата 
от ЕГ са от 16 различни града  и 2 села в страната (Благоевград, Пловдив, 
Асеновград, София, Русе, Кърджали, с. Севар, област Разград, Панагюрище, 
Хасково, Костенец, Разград, Сливен, Казанлък, Провадия, Айтос, Смолян, с. 
Куклен, област Пловдив, Бургас). 

В изследването участват и деца в норма, определени като контролна 
група (КГ) от различни райони на град София. Те са общо 27, от които 15 
момичета и 12 момчета.  

Съотношението по пол момичета/момчета и в двете групи ( контролна и 
експериментална) е 56%: 44%. Различията между двете групи  са 
статистически незначими (стойността на Хи-квадрат е 0,01 при равнище на 
значимост 0,945). Данните са представени на таблица 1 и фигура 1. 
                                  Табл.1 – Разпределение на децата по групи и пол 

  Пол 

Тотал 
  Момиче Момче 

Група Контролна 15 12 27 

55,6% 44,4% 100,0% 

Експериментална 13 10 23 

56,5% 43,5% 100,0% 

Тотал 28 22 50 
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Фиг. 1 – Разпределение на  ЕГ и КГ по пол 

Средната възраст на децата в двете групи (контролна и 
експериментална) е 6,76 години (6 години и 9 месеца). Различията са 
статистически незначими както по пол (стойността на F е 0,01 при равнище 
на значимост 0,920), така и по групи (стойността на F е 0,14 при равнище на 
значимост 0,710). Малко по-голяма стойност на средната възраст при 
момичетата в ЕГ се дължи на едно момиче на 15 години, което увеличава и 
стойността на стандартното отклонение. Таблица 2 и фигура 2 илюстрират 
тези данни.  

      Табл. 2 – Средна възраст на децата по групи и пол 
   Пол 

Тотал 
   Момиче Момче 

Група Контролна Средна 6,53 6,81 6,65 

Стандартно отклонение 0,64 0,41 0,56 

Експериментална Средна 7,03 6,66 6,87 

Стандартно отклонение 2,96 0,96 2,28 

Total Средна 6,76 6,74 6,75 

Стандартно отклонение 2,04 0,70 1,58 
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Фиг. 2 – Разпределение на ЕГ и КГ по възраст 

От децата в експерименталната група 47,8% са с цепнатина на мекото 
небце, а 52,2% са с цепнатина на твърдото и мекото небце. Абсолютно 
същото е съотношението и по вида на оперативната техника – при 47,8% 
оперативната техника е Сомерлад, а при 52,2% - Уардил-Килнер. Данните са 
отразени на фигура 3. 

 

 

Фиг. 3 – Разпределение на ЕГ по вид на първичната патология и по вид оперативна 
техника 
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ТРЕТА ГЛАВА „Анализ на резултатите от изследването” съдържа 
седем параграфа и представлява разгърнат анализ на резултатите от 
проведеното изследване. 

В първия параграф „Анализ на получените резултати по 
показател Фамилна анамнеза” са представени данните получени при 
снемането на фамилната анамнеза за всяко от изследваните лица. Дадено е 
процентното разпределени по отношение на това какъв е социалният и 
образователният статус на семействата, както и това дали в семейството има 
друг член с цепнатина на устната и/или небцето и дали има случаи на хора с 
комуникативни нарушения. 

Вторият параграф „Анализ на получените резултати по показател 
Лична анамнеза” представлява анализ на данните, които са получени при 
анкетиране на майките на изследваните деца относно прекарани през време 
на бременността заболявания, за приемани лекарства, за наличие или 
отсъствие на акушеро-гинекологични заболявания и спонтанни аборти, за 
начина на раждане (вагинално или с Цезарово сечение), за липса или наличие 
на загуба на слух на децата, за възраст на операцията/иите, за необходимост 
или не от ортодонтско лечение и за вида хранене до една-годишна възраст. 

В трети параграф „Анализ на резултатите по показател бал А: 
Структура и функция на органите участващи в говорния механизъм” 
представяме подробен анализ на резултатите, получени при оценка на 
структурата и функцията на говорните органи на децата от 
експерименталната група, съвкупно и поотделно в двете й подкатегории (деца 
с цепнатина само на мекото небце и деца с цепнатина на твърдото и мекото 
небце). При тези от тях, които са подвижни, се изследват структурата и 
функцията, а при неподвижните – само структурата. Тази част от 
диагностичния протокол се прилага само при децата от експерименталната 
група, тъй като контролната група, по презумпция, няма вродени структурни 
увреди на тези органи.  

Като цяло малко са показателите, при които наблюдаваме чувствително 
отклонение от структурната и/или функционалната норма и съответно 
статистически значимо различие между групата на децата с цепнатина само 
на мекото небце и групата на децата с цепнатина на твърдото и мекото небце.  

Ние отдаваме тези резултатите на ранната оперативна интервенция и на 
факта, че изследваните от нас деца са с цепнатини само на небцето, които 
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като цяло оказват по-леко влияние върху функциите на говорните органи, 
отколкото цепнатините на устните и небцето. Все пак, при децата с 
цепнатини само на небцето (меко или меко и твърдо), много по-малък е броят 
на тези, които развиват задната част на езика като компенсаторен механизъм 
за затваряне на цепнатината, в следствие на което да страдат неговата 
подвижност и структура в предната част. 

Показателите, при които има значимо различие между двете подгрупи 
на ЕГ са: подвижност на устните и наличие на фистула.  

Един от тези показатели е подвижност на устните. Данните получени 
за двете подгрупи на ЕГ са: деца с цепнатина само на мекото небце – 18,18% 
норма, 72,73% слабо ограничение в движенията и 9,09% ограничени 
движения; при децата с цепнатина на твърдото и мекото небце – 58,33% 
норма, 16,67% слабо ограничение в движенията и 25% ограничени движения.  

Стойността на Хи-квадрат е -7,35 при равнище на значимост по-малко 
от 0,05. Sig. < 0,05, следователно има връзка между вида на цепнатината и 
подвижността на устните. При децата с цепнатини на мекото и твърдото 
небце, по-често се наблюдават ограничени движения на устните (25%) в 
сравнение с децата с цепнатини само на мекото небце (9,09%). Прави 
впечатление обаче фактът, че при децата с цепнатина само на мекото небце, 
много по-често се наблюдава слабо/частично ограничение на движенията на 
устните (72,73%), докато при децата с цепнатина на мекото и твърдото небце, 
най-голям е делът на тези с нормална подвижност на устните (58,33%). 
Фигура 15 онагледява тези резултати.  

 
Фиг. 15 – Процентно съотношение в степента на подвижност на устните при 

децата от двете подгрупи на ЕГ 
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При децата с цепнатина само на мекото небце не се наблюдават 
фистули.  Разпределението на тези без и с различни по размер фистули, само 
сред децата с цепнатина на твърдото и мекото небце, е: при 5 (41,67%) не се 
установяват фистули, при 1 (8,33%) има незначителна по размер фистула, при 
3 (25%) има малка по размер фистула и при 3 (25%) има средна по размер 
фистула. Резултатите представяме на фигура 30. 

Стойността на Хи-квадрат е 9,22 при Sig. < 0,05, следователно има 
връзка между вида на цепнатината и наличието на фистули.  

 

Фиг. 30 – Процентно разпределение на фистулите при децата от подгрупите 
на ЕГ 

Не такъв е случаят с данните по показател структура на челюстите, 
отнасящи се до двете подгрупи на ЕГ. По една точка, децата получават за 
всяко едно от следните изменения в структурата на челюстта (може да се 
наблюдава само едно от тях или съвкупност от две и повече): протрузия, 
ретрузия, компресия, експанзия, прогнатия, прогения, отворена захапка, 
дълбока захапка, кръстосана захапка, друго (пояснява се какво е то, в случай, 
че присъства). 

От децата с цепнатина само на мекото небце, 3 (27,27%) имат 
нормална структура на челюстите, 4 (36,36%) – слабо отклонение, 4 (36,36%) 
– изразено отклонение. За децата с цепнатина на мекото и твърдото небце 
данните показват, че структурата на челюстите само при 1 (8,33%) е в норма, 
при 2 (16,67%) е слабо абнормна, при 8 (66,67%) е с изразено отклонение и в 
1 от случаите (8,33%) отклонението е много силно изразено. При сравняване 
на първичните данни прави впечатление леко по-високият дял на деца с 
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проблеми в структурата на челюстите сред тези с цепнатини на мекото и 
твърдото небце. Това е логично, тъй като цепнатината на твърдото небце, в 
по-малка или по-голяма степен, оказва влияние върху структурата и растежа 
на горната челюст. Статистическата обработка на данните обаче показва, че 
няма значима разлика, защото стойността на Хи-квадрат е 3,96 при равнище 
на значимост по-малко от 0,05. Sig. > 0,05, следователно няма връзка между 
вида на цепнатината и структурата на челюстите.  

Тук, както и на други места по-нататък се наблюдава интересен 
феномен – разминаване между получените от нас сурови данни и тези, 
получени при статистическата обработка на резултатите. Въпреки това ние 
смятаме, че първичните данни не трябва да се омаловажават. Те ни показват, 
че по дадения показател са необходими изследвания сред по-широк 
контингент. 

Статистическият анализ на обобщените данни в проценти, по всички 
показатели, свързани с бал А „Говорен апарат”са представени на таблица 15 и 
фигури 33 и 34. За всяка една проява на патология – структурна и/или 
функционална, децата получават от 1 до 4 точки. Накрая, индивидуалният бал 
по тази част от диагностичния протокол се сумира. Колкото повече точки по 
отделните показатели е събрало едно дете, толкова по-тежка е проявата на 
патология при него.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
 



           Табл. 15 – Брой точки получени от всяко дете от ЕГ по         
показател  бал А „Говорен апарат” 

  Frequency/ч
естота 

Percent/п
роцент Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 2 8,7   8,7 8,7 

3 4 17,4 17,4 26,1 

4 3 13,0 13,0 39,1 

5 2 8,7 8,7 47,8 

6 2 8,7 8,7 56,5 

7 4 17,4 17,4 73,9 

8 2 8,7 8,7 82,6 

10 1 4,3 4,3 87,0 

12 1 4,3 4,3 91,3 

14 1 4,3 4,3 95,7 

15 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

39 
 



 

Фиг. 33 – Процентно разпределение на броя точки събрани от децата от ЕГ по 
всички показатели от раздел „Говорен апарат” 

 

Фиг. 34 – Процентно разпределение на броя точки събрани от децата от двете 
подгрупи на ЕГ по всички показатели от раздел „Говорен апарат” 

2 (8,7%) от децата от ЕГ са получили две точки, 4 (17,4%) са получили 
три точки, 3 (13%) са получили четири точки, 2 (8,7%) са събрали пет точки, 
други 2 (8,7%) са получили шест точки, 4 (17,4%) са събрали седем точки, 2 
(8,7%) са събрали осем точки, 1 (4,3%) е събрало десет точки, 1 (4,3%) е 
получило дванайсет точки, 1 (4,3%) е получило четиринайсет точки и 1 
(4,3%) е получило петнайсет точки.  

Ако разделим условно децата от цялата ЕГ, получили общо между 2 и 4 
точки на такива с леки аномалии, тези получили между 5 и 9 точки на деца 
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със средни аномалии и тези получили между 10 и 15 точки на като деца с 
тежки аномалии, то тогава резултатите са:  

 9 (39%) – деца с леки аномалии 
 10 (44%) – деца със средни по тежест аномалии   
 4 (17%) – деца с тежки аномалии 

В двете субгрупи на ЕГ резултатите са следните: от децата с цепнатина 
на мекото небце 2 (18,18%) са получили две точки, 4 (36,36%) са получили 
три точки, 2 (18,18%) са получили четири точки, 2 (18,18%) са получили 
седем точки и 1 (9,09%) е получило една точка. При групата на децата с 
цепнатини на твърдото и мекото небце, 1 (8,33%) е събрало четири точки, 2 
(16,67%) са събрали по пет точки, 2 (16,67%) – шест точки, 2 (16,67%) – седем 
точки, по 1 (8,33%) дете е събрало съответно осем, десет, дванайсет, 
четиринайсет и петнайсет точки.  

Разделени, по начина описан по-горе, децата от двете субгрупи на 
експерименталната група са: 

Цепнатина на мекото небце: 

 8 (73%) – деца с леки аномалии  
 3 (27%) – деца със средни по тежест аномалии  

При тази категория деца не се наблюдават такива с тежки структурни 
и/или функционални аномалии на органите на говорния апарат.   

Цепнатина на твърдото и мекото небце: 

 1 (8%) – дете с леки аномалии 
 7 (58%) – деца със средни аномалии   
 4 (34%) – деца са с тежки прояви на патология 

На таблица 16 и фигура 35 е представен обобщен и сравнителен анализ 
на данните, свързани с бал А (Структура и функция на органите 
участващи в говорния механизъм) според показателя вид на цепнатината. 
Разликата между средните стойности при лицата с цепнатина само на мекото 
небце и тези с цепнатина на мекото и твърдото небце е значима (t  e -3,207 
при  Sig. < 0,01), т.е. децата с цепнатини само на мекото небце демонстрират 
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по-добра структура и функция на органите на говорния апарат в сравнение с 
децата с цепнатини на твърдото и мекото небце. Оказва се, че първичната 
патология играе роля, независимо от извършената ранна операция за 
корекция на цепнатината. 

                 Табл. 16 – Средни стойности на бал А според вида на цепнатината 

 Вид на 
цепнатината Брой Средна 

Стандартно 
отклонение T 

Общо Говорен апарат меко небце 11 4,18 2,136 -3,207** 

меко + твърдо 
небце 

12 8,25 3,671 

 

 

Фиг. 35 – Средни стойности на бал А според вида на цепнатината 

Нататаък продължаваме с четвърти параграф „Анализ на данните 
от статистическата обработка на резултатите по  бал Б1 (Оценка на 
говора) в ЕГ”.  

Изследването преминава към оценка на състоянието на говора.  Тези 
данни осветляват задача 4. С тях се проследява влиянието на хирургичната 
интервенция върху говора при двете подкатегории в експерименталната група 
деца. За тази цел се вземат под внимание резултатите от оценката на говора, 
като се търси, при коя от двете подгрупи на ЕГ, той е в по-добро състояние. 
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При децата с цепнатина само на мекото небце общият бал, получен от 
тестването на говора е 320 точки, а при тези с цепнатини на твърдото и 
мекото небце е 412 точки. Сравнението между двете числа веднага показва 
по-лоши говорни умения при групата на децата с цепнатина на твърдото и 
мекото небце, но статистическата проверка, чрез която двете числа са 
сравнени, не показва значими различия между двете групи глобално. Такива, 
както ще бъде показано, се установяват само по отделни параметри.  

Глобалното сравнение между двете групи по показател състояние на 
говора води до  незначителна разлика между средните стойности на двете 
подгрупи – t= -1,307 при  Sig. < 0,05. Тъй като има съответствие между вида 
на цепнатината и вида на оперативната техника, резултатите са абсолютно 
същите и по отношение на показателя вид на оперативната техника. Тези 
резултати са онагледени на таблица 17 и фигура 36. 

Получените резултати ни показват, че макар и лицата с цепнатина само 
на мекото небце да имат по-леки структурни и функционални аномалии от 
лицата с цепнатина на твърдото и мекото небце, това не се оказва аналогично 
и по отношение състоянието на говора като цяло. 

 
                Табл. 17 – Средни стойности на Бал Б1 по вид на цепнатината 

 Вид на 
цепнатината Брой Средна 

Стандартно 
отклонение T 

Общо Бал 1  Цепнатина на 
мекото небце 

11 28,27 18,249 -1,307 

Цепнатина на 
твърдото + 
меко    небце 

12 37,92 17,149 
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Фиг. 36 – Средни стойности общо за бал Б1 (Говор) според вида на цепнатината и 
вида на оперативната техника при децата от ЕГ  

Съдено само по тези резултати, видът на оперативната техника не е от 
особено значение. Тук трябва да припомним, че двете групи деца са 
оперирани по различен метод. Тези, които са с цепнатина само на мекото 
небце са оперирани по модифициран вариант на техниката на Сомерлад, а 
тези, които са с цепнатина на твърдото и мекото небце – по метода на Уардил 
и Килнер. Определено и при двете категории пациенти има подобрение на 
говора, но нашето изследване не показва съществени различия, които да 
свидетелстват в полза на едната или другата техника.  

Преминаваме към статистическия анализ на данните за състоянието на 
отделните компоненти на говора, които са свързани със задача 5. Двете 
подгрупи на ЕГ са сравнени по показатели състояние на дишане, фонация, 
гласов резонанс, назална емисия, разбираемост на говора, гримаси и 
артикулация. Търсят се прилики и различия между двете групи по изброените 
показатели.   

На таблица 18 са представени средните аритметични стойности на 
резултатите, получени по отделните показатели от бал Б1: дишане (витално и 
говорно, с допълнение за уточняване тежестта му, в случай на неправилно 
дишане) , фонация (с допълнение дали проявите на нарушен глас са 
постоянни или непостоянни), гласов резонанс (норма, хипер-, хипоназален 
или смесен с допълнение, дали проявите на патологичен гласов резонанс са 
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постоянни или непостоянни), назална емисия (с допълнение дали е 
устойчива или не, в случай на наличие), гримаси (с допълнение дали са 
устойчиви или не, в случай, че присъстват), разбираемост на говора (според 
близките и според логопеда) и артикулация.  

Статистическата обработка на резултатите в двете подгрупи на ЕГ 
показва значима разлика, само по два от показателите: хиперназален гласов 
резонанс (t е -2,371 при Sig. < 0,05) и разбираемост на речта според логопеда 
(t е -2,106 при Sig. < 0,05). И в двата случая децата, които са се справили по-
слабо с пробите от диагностичния протокол, са тези с цепнатина на твърдото 
и мекото небце.  

Средните стойности на останалите показатели от тази част на 
диагностичния протокол са твърде близки и затова при тях няма значима 
разлика. Тези резултати са онагледени на таблица 18. 

 
Табл. 18 – Средни стойности на компонентите на Бал Б1 според вида на 

цепнатината 

 Вид на 
цепнатината Брой Средна 

Стандартно 
отклонение t 

І. Дишане, 1. витално меко небце 11 1,45 0,522 -0,856 

меко + твърдо 
небце 

12 1,67 0,651 

І. Дишане, 2. говорно меко небце 11 1,73 0,467 -0,119 

меко + твърдо 
небце 

12 1,75 0,452 

І. Дишане, доп. 1 меко небце 11 1,64 0,505 -1,366 

меко + твърдо 
небце 

12 2,00 0,739 

І. Дишане, доп. 2 меко небце 11 1,82 0,603 -1,954 
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меко + твърдо 
небце 

12 2,25 0,452 

II. Глас меко небце 11 0,45 0,688 -0,146 

меко + твърдо 
небце 

12 0,50 0,798 

ІІ. Глас, доп. меко небце 11 0,73 1,009 0,146 

меко + твърдо 
небце 

12 0,67 0,985 

ІІІ. Гласов резонанс,  

1. хиперн. 

меко небце 11 0,73 0,905 -2,371* 

меко + твърдо 
небце 

12 1,75 1,138 

ІІІ. Гласов резонанс,  

2. хипоназ. 

меко небце 11 0,00 0,000 0,000 

меко + твърдо 
небце 

12 0,00 0,000 

ІІІ. Гласов резонанс, доп. меко небце 11 0,91 0,944 -1,861 

меко + твърдо 
небце 

12 1,58 0,793 

IV.Назална емисия меко небце  11 0,73 0,905 -1,296 

меко + твърдо 
небце 

12 1,17 0,718 

ІV. Назална емисия, доп. меко небце 11 0,91 0,944 -1,626 

меко + твърдо 12 1,50 0,798 

V. Гримаси меко небце 11 0,18 0,405 -0,663 

меко + твърдо 
небце 

12 0,33 0,651 
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V. Гримаси, доп. меко небце 11 0,18 0,405 -0,905 

меко + твърдо 
небце 

12 0,42 0,793 

VІ. Разбираемост на говора 
според близките 

меко небце 11 0,18 0,405 -0,309 

меко + твърдо 
небце 

12 0,25 0,622 

VІ. Разбираемост на говора 
според логопеда 

меко небце 11 0,73 1,104 -2,106* 

меко + твърдо 
небце 

12 1,75 1,215 

Артикулация меко небце 11 15,91 11,903 -0,823 

меко + твърдо 
небце 

12 20,33 13,714 

 

Общият бал по показател хиперназален гласов резонанс в групата на 
децата с цепнатини само на мекото небце е 9, а при тези с цепнатини на 
твърдото и мекото небце е 20. По отношение на показателя разбираемост на 
говора според логопеда, където също се установяват статистически значими 
различия, резултатите са следните: ИЛ с цепнатини само на мекото небце 
събират общо 12 точки, а тези с цепнатини на твърдото и мекото небце – 17 
точки.  

За сравнение при показателите артикулация и назална емисия няма 
статистически значими разлики между двете групи. Общият брой точки 
събрани по показателя артикулация от децата с цепнатина само на мекото 
небце е 186, а при тези с цепнатина на твърдото и мекото небце е 233 точки. 
По отношение наличието на назална емисия, децата с цепнатина само на 
мекото небце са събрали общо 8 точки, а тези с цепнатина на мекото и 
твърдото - 14 точки. Тук, също както стана ясно и преди, по повод други 
показатели, суровите данни ни показват, че има различия, но статистиката не 
ги доказва като значими.  
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Фигура 38 онагледява сравнение между групата на децата с цепнатина 
само на мекото небце и групата на децата с цепнатина на твърдото и мекото 
небце по показател хиперназален гласов резонанс. При 5 (45,45%) от децата с 
цепнатина само на мекото небце липсва хиперназален резонанс, при 5 
(45,45%) присъства слабо изразен и само при едно – силно изразен.  

От децата с цепнатина на твърдото и мекото небце, 2 (16,67%) нямат 
хиперназален гласов резонанс, при 3 (25%) той е наличен, но слабо изразен, 
при 3 (25%) е умерено изразен и в 4 (33,33%) от случаите е силно изразен. 
Тези резултати са очаквани, имайки предвид по-тежката първична патология 
при децата от втората подгрупа. 

 

 

Фиг. 38 – Разпределение на децата от подгрупите на ЕГ по показател 
хиперназален гласов резонанс 

Легенда: 

0 – липсва; 1 – слабо изразен; 2 – умерено изразен; 3 – силно изразен; 

Фигура 39 показва какъв брой (процент) деца от двете подгрупи на ЕГ, 
имат устойчива или неустойчива проява на хиперназален гласов резонанс. В 
групата на децата с цепнатина само на мекото небце, 2 (18,18%) имат 
непостоянна проява, а 4 (36,36%) – постоянна. При останалите 5 (45,45%) 
гласовият резонанс е в норма.  
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В групата на децата с цепнатина на твърдото и мекото небце, 1 
(8,33%) има непостоянни прояви на хиперназален гласов резонанс, 9 (75%) – 
постоянни и в 2 (16,67%) от случаите няма признаци на хиперназален гласов 
резонанс. 

 

Фиг. 39 – Разпределение на децата от подгрупите на ЕГ по показател устойчивост на 
патологичния гласов резонанс 

Легенда: 1 – непостоянни прояви/ неустойчиви; 2 – постоянни/устойчиви прояви; 

Статистическият анализ на обобщените данни в проценти, по всички 
показатели, свързани със задача 5 и отнасящи се към бал Б1 „Оценка на 
говора” са представени в табличен и графичен вид. Аналогично както при бал 
А, за всяка една проява на патология, по отношение на: дишане, глас, гласов 
резонанс, назална емисия, гримаси, ниво на разбираемост на говора (според 
логопеда от една страна и според близките, от друга), артикулация 
(продукция на фонеми), децата получават от 1 до 4 точки.  

Накрая, индивидуалният бал по тази част от диагностичния протокол се 
сумира. Колкото повече точки по отделните показатели е събрало едно дете, 
толкова по-тежка е проявата на говорна патология при него. Процентното 
разпределение на резултатите по бал Б1 („Оценка на говора’) в двете 
подгрупи на ЕГ представяме на фигура 45.  
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Фиг. 45 – Процентно разпределение на резултатите по бал Б1 Оценка на говора 
в двете подгрупи на ЕГ 

Резултатите в двете подкатегории на експерименталната група показва 
следното: При децата, с цепнатина само на мекото небце, 1 (9,09%) е 
получило девет точки, 1 (9,09%) е получило четиринайсет точи, 3 (27,27%) са 
получили по седемнайсет точки, 1 (9,09%) е получило двайсет точки, 1 
(9,09%) е получило двайсет и три точки, 2 (18,18%) – по трийсет и осем 
точки, 1 (9,09%) – четиресет и девет точки и 1 (9,09%) е получило шейсет и 
девет точки.  

В групата на децата с цепнатина на твърдото и мекото небце, 1 
(8,33%) дете е получило четиринайсет точки, 1 (8,33%) е получило 
седемнайсет точки, 1 (8,33%) е получило двайсет и шест точки, 1 (8,33%) – 
двайсет и седем точки, 1 (8,33%) – трийсет и две, 2 (16,67%) са получили по 
трийсет и три точки, 1 (8,33%) – четиресет и пет точки, 1 (8,33%) – четиресет 
и седем точки,  1 (8,33%) – четиресет и осем, 1 (8,33%) – шейсет и четири и 1 
(8,33%) – шейсет и девет точки. 

Като следваме модела зададен по-горе, разделени, децата от двете 
субгрупи на експерименталната група са: 

С цепнатина на мекото небце: 

 7 (64%) – деца с леки нарушения 
 2 (18%) – деца със средни по тежест нарушения   
 2 (18%) – деца с тежки говорни нарушения 
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С цепнатина на твърдото и мекото небце: 

 2 (16%) – деца с леки аномалии 
 5 (42%) – деца със средни аномалии   
 5 (42%) – деца с тежки прояви на патология 

Стойността на Хи-квадрат е 15,99 при Sig. < 0,05 следователно, според 
статистическата наука, няма връзка между вида на цепнатината и Бал Б1 
(Говор). Отново наблюдаваме как получените първични данни показват едно 
(при децата с цепнатина само на мекото небце, процентът на тези, които са с 
леки нарушения на компонентите на говора е по-висок, а при децата с 
цепнатина на твърдото и мекото небце е точно обратното, тези, които са със 
средни и тежки по степен нарушения преобладават над тези с леки), а 
статистическата наука – точно обратното. 

В пети параграф Анализ на данните от статистическата 
обработка на резултатите по Бал Б1 (Оценка на говора – ЕГ и КГ) 
подлагаме на сравнение състоянието на говора на децата от 
експерименталната и контролната групи. Сравнението се извършва не по 
всички, а само по три показателя – дишане, фонация, артикулация, както е 
формулирано в задача 6. Първо представяме резултатите от изследването в 
контролната група, след което и сравненията между двете групи – 
експериментална и контролна. 

Получените резултати показват, че макар децата от контролната група 
да нямат вродени цепнатини на небцето, сред тях също се наблюдават 
известни нарушения на говора. По-нататък подробно описваме, кой 
компонент (дишане, фонация, артикулация), е най-засегнат, кой – по-малко и 
кой – най-малко.  

Въпреки по-слабите прояви на говорна патология, децата от КГ също са 
разделени по начина, по който са разделени и децата от ЕГ, а именно: тези, 
които са получили между 4 и 10 точки определяме с лека степен на нарушен 
говор, тези получили между 12 и 19 точки – със средна и тези получили 
между 22 и 37 точки – с тежка (доколкото може да говорим за тежка степен 
в тези случаи). Разпределението сред тях е изобразено на фигура 47: 
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 12 (45%) – деца с леки нерушения 
 9 (33%) – деца със средни по тежест нарушения  
 6 (22%) – деца с тежки нарушения 

 

 

 
 
 

 

Фиг. 47 – Процентно разпределение между децата от КГ според степента  на 
нарушен говор 

Значими различия, между средните стойности на резултатите, получени 
в експерименталната и контролната групи, се откриват по всички показатели: 
витално дишане (t = 2,71); говорно дишане (t = 3,37),  глас (t = 2,23) и 
артикулация (t = 2,86).  

Можем да обобщим, че средните стойности в експерименталната група, 
(очаквано), винаги са по-високи отколкото в контролната група. Тези разлики 
са статистически значими, с изключение на разликата при показателя 
устойчивост на проявите на патологичен глас. 

При експерименталната група, най-високата средна стойност на 
патологична проява се наблюдава по показателя артикулация (18,22), по-
ниска по показателя дишане (3,39 за виталното и 3,78 за говорното) и най-
ниска по показателя глас (1,17).  

В контролната група деца, най-високата средна честота на 
патологичен говор отново се наблюдава по показателя артикулация (9,48), 
по-ниска по показателя дишане (2,22 за виталното и 2,56 за говорното) и 
най-ниска по показателя глас (0,33).  

Сравнението между средните стойности в ЕГ и КГ по показателите 
дишане, глас и артикулация представяме на фигура 53. 
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Фиг. 53 – Сравнение между средните стойности в ЕГ и КГ по показателите дишане, 
глас и артикулация 

Намерените различия са напълно закономерни. Макар при децата в КГ 
да има артикулационни нарушения, те са функционални по произход и 
съответно по-леки, докато при ЕГ, тежките анатомични малформации водят 
до много по-сериозни разтройства на артикулацията, които съществуват 
въпреки взетите корекционно-терапевтични мерки. 

По-надолу продължаваме с разкриване на спецификата и структурата 
на артикулационните нарушения в експерименталната и контролната групи, с 
което се отговаря на задача 7. Резултатите са онагледени на таблица 24 и 
фигури 54, 55 и 56.  

Като цяло, средните стойности в експерименталната група са по-високи 
от средните стойности в контролната група, но само при липсите разликата е 
статистически значима (t = 2,17). Резултатите и в двете групи са: най-
високи средни стойности се наблюдават при изопачаванията (за КГ 
средната аритметична е 8,85, за ЕГ – 12,39), междинните средни стойности 
при липсите са (за КГ 0,52, за ЕГ – 4,48) и най-ниски има при замените (за 
КГ – 0,11, за ЕГ – 1,35). 

На фигура 54 е онагледено обобщеното сравнително представяне на 
средните стойности по показателите изопачавания, липси, замени в КГ и ЕГ.   
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Фиг. 54 – Обобщено сравнително представяне на средните стойности по 
показателите изопачавания, липси, замени в КГ и ЕГ 

От горната диаграма става ясно, че различията между ЕГ и КГ по 
отношение на звукопроизношението са по-скоро количествени, отколкото 
качествени. Типът и структурата на грешките са много сходни, в ЕГ не се 
среща тип грешка, която липсва напълно в КГ. Това е видимо при 
сравняването на двете получени криви на фигура 54. 

На фигура 55 е изобразено обобщеното сравнително представяне на 
средните стойности по показателите изопачавания, липси, замени в двете 
подкатегории на ЕГ (деца с цепнатина само на мекото небце и деца с 
цепнатина на мекото и твърдото небце).   

Има значимо различие между изопачаванията, липсите и замените. 
Стойността на F е 19,105 при равнище на значимост 0,000. Най-много са 
изопачаванията, следвани от липсите и най-малко са замените. Средните 
аритметични величини на изопачаванията в двете подкатегории деца с 
цепнатини се доближават и почти не се различават (при децата с цепнатина 
на мекото небце 12,42, а при тези с цепнатина на твърдото и мекото небце 
– 12,36). По-съществена е разликата при липсите (при децата с цепнатина 
на мекото небце средната стойност е 2,82, а при тези с цепнатина на 
твърдото и мекото небце е 6,00). Сравнително малка е разликата по 
отношение на средните стойности на замените (за децата с цепнатина на 
мекото небце тя е 0,73, а за тези с цепнатина на твърдото и мекото небце е 
1,92).  

Въпреки че фигура 55 показва забележими разлики по отношение 
средните стойности на резултатите при замените и особено при липсите, 
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статистическата обработка на данните не ги доказва като значими. Затова и не 
се доказва значимо различие по тези показатели според вида на 
цепнатината. Стойността на F e 0,677 при равнище на значимост 0,420. 

 

Фиг. 55 – Обобщено сравнително представяне на средните стойности по 
показателите изопачавания, липси, замени в двете подкатегории на ЕГ 

В ЕГ събкупно и поотделно в двете й подкатегории (деца с цепнатина 
само на мекото небце и деца с цепнатина на твърдото и мекото небце), най-
голям брой деца допускат нарушение на звуковете Л и Р, следвано от броя 
деца, които изопачават съскавите и шушкавите съгласни. Онтогенетично 
късните съгласни звукове са сериозно засегнати, за разлика от всички 
останали. Изопачаванията силно доминират в картината на нарушенията, 
значително по-малко са липсите и най-малко са замените на звукове. Само 
при звук Р се забелязват повече деца, при които той липсва и това е напълно 
естествено. Данните потвърждават закономерностите на естественото 
говорно развитие на детето. 
 Изследване на Ценова (2012) показва, че при децата в норма със 
специфични артикулационни нарушения, на възраст между 5 и 7 години, най-
често се срещат замените, следвани от изопачаванията и най-редки са 
липсите, които са само на звуковете Р и Л. Това свидетелства и за някои 
качествени нарушения при децата с цепнатини на небцето. 

При някои от изследваните деца се наблюдава онтогенетично по-късни 
звукове (Ш/Ж/Ч) да се изговарят правилно, за сметка на онтогенетично по-
ранни (С/З/Ц). Също така е важно да се каже, че макар при няколко деца да не 
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се наблюдават изопачавания, липси и/или замени има наличие на силен 
назалитет, който чувствително влошава качеството на говора.  

Както беше споменато още в първа глава на дисертационната 
разработка, характерен признак на речта на лицата с вродени цепнатини на 
устната и/или небцето е т.нар. озадняване (палатализация, фарингеализация, 
глотализация, т.е. компенсаторна артикулация) на говорните звукове. При 
изследваните от нас лица тези нарушения са по-слабо изразени по общо 
впечатление. Тяхната реч не демонстрира толкова груби нарушения на 
артикулационната норма, благодарение вероятно на по-леката първична 
анатомична увреда и своевременно извършената оперативна корекция на 
цепнатините. Не можем да сме категорични обаче, че ако проучването ни се 
повтори сред по-голям брой пациенти, то резултатът ще бъде същият.  

При децата от КГ, очаквано, се наблюдават най-вече изопачавания на 
някои от говорните звукове. Във 27 (100%) от случаите се наблюдава 
изопачаване на звук Л. За разлика от децата от ЕГ, тези от КГ са само от град 
София, където масово се наблюдава това явление, дори и сред възрастни 
хора. Поради това, не можем да сме сигурни, че ако контролната група е 
съставена от деца от различни райони на страната, резултатът ще бъде 
същият.  

Звуковете Ш, Ж и Ч се изопачават от 6 (22,22%) деца в КГ, 4 (14,81%) 
от тях изопачават звуковете С, З и Ц, 4 (14,81%) – звук Р. Замени в КГ не се 
наблюдават, а по отношение на липсите – присъстват само при 3 (11,11%) 
от изследваните лица и при всички се отнасят за звук Р.  

Така получените резултати от нашето изследване показват еднаква 
подредба на типовете грешки, които допускат децата от контролната и 
експерименталната групи. Тези данни (най-вероятно поради малката извадка) 
обаче не потвърждават данните от изследването на Ценова, което е проведено 
сред 1300 деца. 

Шести параграф Анализ на резултатите по показател бал Б2 
Езиков статус разкрива спецификата и структурата на езиковите нарушения 
в експерименталната (съвкупно и поотделно в двете й подкатегории) и 
контролната група, с което се отговаря на задача 8. За тази цел се вземат под 
внимание резултатите от оценката на езиковите способности на всички 
изследвани деца, получени посредством прилагането на пробите от 
диагностичния протокол в раздела му бал Б2 „Езиков статус” (лексикален – 
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семантика (тест 1 (лексика), тест 2 (антоними), тест 3 (отговори на 
въпроси към зададени изречения)) и граматика (определяне дали думите в 
дадено изречение са правилно подредени или не и образуване на 
множествено число на съществителни имена).  

Аналогично, както при балове А и Б1, за всяка една проява на 
патология, по отношение на: лексика-семантика и граматика, децата 
получават определен брой точки. Накрая точките на всяко изследвано лице се 
сумират до индивидуален бал. Колкото повече точки е събрало то, толкова 
по-тежка е проявата му на езикова патология. 

Като следваме зададения по-горе модел, разделяме децата от цялата ЕГ, 
получили между 3 и 10 точки на такива с лека езикова патология, тези 
получили между 12 и 19 точки на такива със средна и тези, получили между 
24 и 40 точки на деца с тежка, то резултатите са следните и са представени на 
фигура 57: 

 8 (36%) деца с лек езиков дефицит 
 6 (28%) деца със среден по тежест езиков дефицит   
 8 (36%) са с по-изразен езиков дефицит  

                 
Фиг. 57 – Процентно разпределение на децата от ЕГ според степента на езиков 

дефицит 

С цел да отговорим напълно на задача 8 и да направим детайлен анализ 
на езиковата способност на децата от ЕГ, по-нататък представяме резултатите 
в двете й субгрупи (деца с цепнатини само на мекото небце и деца с 
цепнатини на твърдото и мекото небце), получени по отделните езикови 
проби.  

При тези с цепнатина само на мекото небце 1 (10%) дете е получило 3 
точки, 1 (10%) е получило 4 точки, 1 (10%) – 6 точки, 1 (10%) – 9 точки, 1 
(10%) – 12 точки, 1 (10%) – 13 точки, 1 (10%) – 19 точки, 1 (10%) – 24 точки, 1 
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(10%) – 30 точки и 1 (10%) – 40 точки. В групата на лицата с цепнатини на 
твърдото и мекото небце, 1 (8,33%) е получило 3 точки, 2 (16,67%) са 
получили 7 точки, 1 (8,33%) – 10 точки, 1 (8,33%) – 12 точки, 1 (8,33%) – 15 
точки, 1 (8,33%) – 18 точки, 1 (8,33%) – 24 точки, 1 (8,33%) – 27 точки, 2 
(16,67%) – 33 точки и 1 (8,33%) – 35 точки.  

Разделени, по начина описан по-горе (степен на патологията според 
общия брой получени точки), децата от двете субгрупи на експерименталната 
група са: 

С цепнатина на мекто небце: 
 4 (40%) – деца с лек езиков дефицит 
 3 (30%) – деца със среден по тежест езиков дефицит   
 3 (30%) – деца с по-изразен езиков дефицит  

С цепнатина на твърдото и мекото небце: 
 4 (33%) – деца с лек езиков дефицит 
 3 (25%) – деца със среден по тежест езиков дефицит  
 5 (42%) – деца с по-изразен езиков дефицит 

 
Сравнението на числата, дори с просто око показва, че няма сериозни 

разлики между групата на децата с цепнатина само на мекото небце и тази на 
децата с цепнатина на твърдото и мекото небце, по отношение на езика. 
Статистическата обработка на данните също не намира такава. Стойността на 
средната аритметична величина е 15,95 при равнище на значимост по-малко 
от 0,05 (Хи-квадрат е 15,95 при Sig. < 0,05), следователно няма връзка между 
вида на цепнатината и Бал 2 (Езиков статус). Независимо от различната 
първична структурна увреда, децата с цепнатина само на мекото небце и 
децата с цепнатина на твърдото и мекото небце допускат сходни в 
количествено отношение езикови грешки.  

Процентното разпределение на точките по бал Б2 „Езиков статус” в 
двете подгрупи на ЕГ представяме на фигура 59. 
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Фиг. 59 – Процентно разпределение на точките по бал Б2 Езиков статус в двете 
подгрупи на ЕГ 

На фигура 58 са изложени резултатите по показател бал Б2 Езиков 
статус на децата от контролната група. От общо 27 деца, 2 (7,4%) са 
получили 4 точки, 1 (3,7%) е получило 5 точки, 1 (3,7%) – 6 точки, 2 (7,4%) – 
7 точки, 3 (11,1%) – 8 точки, 3 (11,1%) – 9 точки, 1 (3,7%) – 10 точки, 1 (3,7%) 
– 11 точки, 2 (7,4%) – 12 точки, 1 (3,7%) – 13 точки, 2 (7,4%) – 14 точки, 2 
(7,4%) – 15 точки, 2 (7,4%) – 16 точки, 2 (7,4%) – 18 точки, 1 (3,7%) – 21 точки 
и 1 (3,7%) – 25 точки.  

 

Фиг. 58 – Процентно разпределение на точките по бал Б2 Езиков статус в КГ 

Получените резултати показват, че макар децата от контролната група 
да са с нормална анатомична структура на говорния апарат, при тях също се 
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срещат известни езикови дефицити. Това е очакван резултат, тъй като 
формирането на речта е резултат от действието на множество фактори и не 
зависи само от структурните, а и от функционалните предпоставки на даден 
индивид. По-нататък ще бъде подробно описано кои компоненти на езиковата 
система са най-засегнати, кои – по-малко и кои – най-малко.  

Въпреки по-слабите прояви на езиков дефицит, децата от КГ също са 
разделени по начина, по който са разделени и децата от ЕГ, а именно: 
получилите между 4 и 9 точки определяме с леки прояви на езиков дефицит, 
получилите между 10 и 14 – със средна по степен езиков дефицит и 
получилите между 15 и 25 точки – с по-изразен езиков дефицит. 
Разпределението е: 

 12 (44%) – деца с лек езиков дефицит  
 7 (26%) – деца със среден по тежест езиков дефицит 
 8 (30%) – деца с по-изразен езиков дефицит 

При децата от ЕГ общият бал, получен от изследването на езика е 351 
точки, а при тези от КГ е 314 точки. Сравнението на двете числа веднага 
показва по-лоши, макар и не в много по-висока степен, езикови умения при 
децата от експерименталната група. Това е логично макар и неочаквано,  а 
статистическият анализ на данните доказва разликата и като значима.  

Глобалното сравнение между двете групи (ЕГ и КГ) по показател езиков 
статус води до значителни разлики между средните им стойности.  Средната 
стойност на децата в експерименталната група е 17,45, а на децата в 
контролната група е 11,63. Разликата е статистически значима 
(стойността на t е 2,19 при равнище на значимост 0,037). Фигура 62 
онагледява така получените резултати.  

Тези резултати показват, че макар и ранно оперирани, изследваните от 
нас деца проявяват признаци на известна езикова недостатъчност и се 
различават от своите връстници без вродени цепнатини на небцето. 

 

60 
 



 

Фиг. 62 – Средни стойности в КГ и ЕГ общо по показател бал 2 Езиков статус 

Сравнителният анализ на получените в КГ и ЕГ резултати по отделните 
компоненти на бал Б2 показва, че значима разлика между двете групи се 
наблюдава само по отношение на показателя граматика. При пробата за 
определяне дали дадено изречение е граматически вярно или не, средната 
аритметична стойност е -2,104 при равнище на значимост по-малко от 0,05 (t 
= -2,104 при Sig. < 0,05), а при пробата за образуване на множествено число 
тя е 2,469 при равнище на значимост пак по-малко от 0,05 (t = -2,469 при Sig. 
< 0,05). Макар на пръв поглед резултатите на двете групи (ЕГ и КГ) да са 
сходни по общ брой точки, те не са такива от статистическа гледна точка. За 
езиков дефицит може да се говори само в ЕГ и при 8 деца в нея, като този 
резултат би се повторил и в други изследвания. 

За нас беше изненадващ високият брой деца от контролната група, 
които се справиха незадоволително на лексикално – семантичните проби. Ако 
за ЕГ езиковата недостатъчност е обяснима с влиянието на малформациите и 
на говорните разстройства, които играят задържаща роля по отношение на 
езиковото развитие, същото обяснение е невалидно за КГ. Тук причините са 
по-скоро от социално-психологичен характер, а също и резултат от 
специфичните условия на отглеждане на децата, а дори и от прекалената 
употреба на нови технологии и намалената комуникация между родители и 
деца. 
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В последния седми параграф Анализ и сравнение на резултатите по 
бал Б1 (говор) и бал Б2 (език) между ЕГ и КГ и между подгрупите на ЕГ 
завършваме с представянето на статистическия анализ на получените от 
проучването резултати, свързани със задача 9. Цели се получаването на 
отговор коя патология (говорната или езиковата) преобладава в ЕГ като цяло 
и в двете й подгрупи поотделно, както и какво е съотношението между 
говорната и езиковата патология при тези деца в съпоставка с нормата.  

Първо сравняваме получените резултати между ЕГ и КГ, а след това и 
вътре в самата експериментална група. 

Средната стойност общо по бал Б1 „Оценка на говора” на децата в 
експерименталната група е 33,30, а на децата в контролната група е 14,59. 
Разликата се доказва като статистически значима (стойността на t е 4,55 
при равнище на значимост 0,000). Както се очаква, децата от ЕГ имат по-
висока средна стойност, най-вече поради патологичните структури и 
функции, вземащи участие в процеса на комуникация. Резултатите са 
онагледени на фигура 63. 

 

Фиг. 63 – Средни стойности за КГ и ЕГ общо по показател Б1 (Говор) 

По отношение на бал Б2 „Езиков статус” също има статистически 
значима разлика в получените и изложени по-горе данни. Отново се 
наблюдава по-висока средна стойност на резултатите в ЕГ – 17,45 и по-ниска 
в КГ – 11,63.  Средната аритметична стойност е -2,189 при равнище на 
значимост по-малко от 0,05 (t е -2,189 при Sig. < 0,05). Фигура  64 
визуализира така получените резултати. 
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Фиг. 64 – Средни стойности за КГ и ЕГ общо по показател Б2 (Език) 

При сравнение на обобщените резултати прави впечатление, че и при 
двете изследвани групи – експериментална и контролна, има по-високи 
средни стойности по показател Б1(Говор) (за ЕГ 34,18, а за КГ 14,59) и 
по-ниски средни стойности по показател Б2 (Език) ( за ЕГ 17,45, а за КГ 
11,63). Има значимо различие между Бал Б1 и Бал Б2 в двете групи. Данните 
сочат, че по състоянието на говора децата в ЕГ се различават от децата в КГ 
повече, отколкото по състоянието на езика. Това е много ясно показано на 
фигура 60. Тук сме използвали дисперсионен анализ при зависими извадки, 
който показва, стойността на F е 25,959 при равнище на значимост 0,000.  

Логично и очаквано тези резултати показват, че има статистически 
значимо различие и между експерименталната и контролната групи. 
Стойността на F e 22,968 при равнище на значимост 0,000. Данните 
представяме на таблица 31 и фигура 65. 

 
  Табл. 31 – Сравнение на средните аритметични величини общо по показатели бал Б1 

и бал Б2 

 Група Брой Средна Стандартно отклонение 
Общо Бал 1 (говор) Контролна 27 14,59 8,855 

Експериментална 22 34,18 17,874 
Общо Бал 2 (език) Контролна 27 11,63 5,263 

Експериментална 22 17,45 11,542 
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Фиг. 65 – Сравнение на средните стойности в КГ и ЕГ по показател бал Б1 и бал Б2 

 

Фиг. 66 – Сравнение на средните стойности по показател Б1 и Б2 вътре в ЕГ 

Фигура 66 показва, че при децата от ЕГ, както като цяло, така и 
поотделно в двете подгрупи (деца с цепнатина само на мекото небце и деца с 
цепнатина на твърдото и мекото небце), нарушенията в говора преобладават 
над езиковите нарушения. 

При сравнение на резултатите от статистическия анализ получени общо 
по показатели бал Б1 (Говор) и бал Б2 (Език) и отнасящи се за двете 
подкатегории на ЕГ (деца с цепнатина само на мекото небце и деца с 
цепнатина на твърдото и мекото небце), прави впечатление малко по-
голямата разлика в средните стойности по показател говор и близките, почти 
еднакви стойности по показател език 
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ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

 Анализът на данните от проведеното изследване ни дава възможност да 
направим следните изводи: 

1. На база на събраните анамнестични данни се доказва, че определени 
фактори играят по-голяма роля за появата на вродените цепнатини на 
небцето от други фактори. Изследването показа значението на различни 
общи и гинекологични заболявания при жените по време на бременност 
като най-значим фактор.   
 

2. Напълно очаквано, съгласно първата хипотеза, децата с цепнатини 
само на мекото небце демонстрират по-добра структура и функция на 
органите на говорния апарат в сравнение с децата с цепнатини на 
твърдото и мекото небце. Оказва се, че първичната патология оказва 
влияние върху актуалното състояние на говорния апарат, независимо от 
извършената ранна операция за корекция на цепнатината. 
 

3. Видът на оперативната техника не е от особено значение по отношение 
на развитието на речта. Както децата, оперирани по модифицирания 
вариант на техниката на Сомерлад, така и тези, оперирани по метода на 
Уардил-Килнер, демонстрират подобрение на говора. Нашето 
изследване не показа съществени различия, които да свидетелстват в 
полза на едната или другата техника и с това беше потвърдена 
втората хипотеза.  
 

4. Получените резултати по отношение на състоянието на дишане, 
фонация, гласов резонанс, назална емисия, разбираемост на говора, 
гримаси и артикулация при децата от двете подгрупи на 
експерименталната група показват, че макар и лицата с цепнатина само 
на мекото небце да имат по-леки структурни и функционални 
аномалии, тяхната реч има много сходни характеристики с речта на 
децата с по-тежки аномалии – цепнатини на мекото и твърдото небце.  
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5. Изследването показа, че т. нар. озадняване или компенсаторна 

артикулация (палатализация, фарингеализация, глотализация) на 
говорните звукове е слабо изразено. Децата с вродени цепнатини на 
небцето не демонстрират толкова груби нарушения на 
артикулационната норма, вероятно поради по-леката първична 
анатомична увреда и своевременно извършената оперативна корекция 
на цепнатините.  
 

6. При децата от контролната група също се установяват редица 
артикулационни нарушения, които обаче са функционални по произход 
и съответно по-леки, докато при експерименталната група тежките 
анатомични малформации водят до много по-сериозни разтройства на 
артикулацията, налични въпреки предприетите корекционно-
терапевтични мерки. 
 

7. Доказват се различия между експерименталната и контролната група по 
отношение на звукопроизношението, но те са по-скоро количествени, 
отколкото качествени. Типът и структурата на артикулационните 
грешки са много сходни в двете групи. В експерименталната група не 
се среща тип артикулационно нарушение, което липсва напълно в 
контролната група. 
 

8. Сред изследваните деца с цепнатини на небцето се откриват по-голям 
брой деца с нарушено произношение на звуковете Л и Р и по-малък 
брой с нарушения на съскавите и шушкавите съгласни. Онтогенетично 
късните съгласни звукове са сериозно засегнати, за разлика от всички 
останали.  
 

9. Изопачаванията силно доминират в картината на нарушенията, 
значително по-малко са липсите и най-малко са замените на звукове. 
Само при звук Р се забелязват повече деца, при които той липсва и това 
е напълно естествено поради изключително сложната биомеханика на 
този звук.  
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10.  Различията по отношение на артикулацията между експерименталната  
и контролната група, както показа изследването, са само количествени, 
но не и качествени. В такъв смисъл хипотеза трета не е цялостно 
доказана. Специфични за речта на децата с вродени цепнатини на 
небцето характеристики се разкриват в областта на дишането, 
фонацията, гласовия резонанс, назалната емисия – по това те 
съществено се различават от връстниците им в норма.  
 

11.  Децата от експерименталната група демонстрират по-слаба езикова 
компетентност в сравнение с децата от контролната група. Езиковите 
умения на децата от контролната група са по-ниски от очакванията ни, 
но все пак са по-добри в сравнение с езиковите умения на децата от 
експерименталната група.  

 

12.  Не се установява връзка между вида на цепнатината и езиковия статус 
на изследваните лица.  Независимо от различната първична структурна 
увреда, децата с цепнатина само на мекото небце и тези с цепнатина на 
твърдото и мекото небце допускат сходни в количествено отношение 
езикови нарушения.  
 

13.  При децата от експерименталната група, както като цяло, така и 
поотделно в двете подгрупи (деца с цепнатина само на мекото небце и 
деца с цепнатина на твърдото и мекото небце), нарушенията в говора 
преобладават над езиковите нарушения. Това потвърждава четвърта 
хипотеза на изследването.  
 

14.  Между двете подгрупи на експерименталната група има по-големи 
разлики в средните стойности по показател говор и по-малки разлики 
по показател език, където стойностите в двете подгрупи са близки, 
почти еднакви. 
 

15.  Данните сочат, че по състоянието на говора децата в ЕГ се различават 
от децата в КГ повече, отколкото по състоянието на езика. 

67 
 



Математико-статистическият анализ показа статистическа значимост на 
част от резултатите и липса на такава при друга част резултати. Много е 
възможно липсата на статистическа значимост да е следствие от по-ниския 
брой изследвани лица, но той беше продиктуван от необходимостта 
експерименталната извадка да бъде максимално хомогенна. В такъв смисъл 
част от резултатите отварят врати към нови изследвания до получаване на 
потвърждение или до окончателно отхвърляне. По-нататъшни разработки в 
същата област, върху по-голяма експериментална група, биха били много 
полезни.  
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ПРИНОСИ 

 

 Проведеното научно изследване позволи да се осветлят редица аспекти 
на взаимовръзката между прилаганите в наше време хирургически методи и 
тяхната резултатност по отношение на речевото развитие на детето с вродена 
цепнатина на небцето. Освен това в резултат на изследването се получи и 
пълна картина на нарушенията на говора и езика при тези деца. Резултатите 
от изследването рефлектират благоприятно върху науката и практиката в 
следните направления:  

1. Проведеното изследване е първо по рода си в България на ниво 
дисертационен труд. Въпреки че съществуват разработки по темета за 
речта на деца с вродени цепнатини на устната и небцето, няма такива, 
които да разглеждат въпроса за речта на деца с цепнатина само на 
небцето (меко или твърдо и меко). 

 
2. Обогатяват се данните за превантивната роля на хирургическата 

интервенция по отношение на речта при деца с ВЦН. Това съдейства 
за поддържане на научния интерес към тази немаловажна област и 
същевременно разкрива перспективата за нови научни изследвания. 
Дава се възможност да се извършат още проучвания и сравнения на 
ефекта на прилаганите в съвременната хирургия отделни видове 
оперативни техники, като се разшири и обхватът на изследваните 
лица.  

 
3. Изследването съдейства за развитието на мултидисциплинарни 

връзки, в случая – между медицината и логопедията. Въпрос на по-
нататъшното бъдеще е тази връзка да се затвърждава, носейки 
плодотворни резултати както за пластичната хирургия, така и за 
логопедичната практика, благодарение на което може да се очаква по-
добра координация между тях при прилагането на подходящ 
терапевтичен комплекс.  
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4. Важен приносен аспект на изследването е изработването на 
диагностичен инструмент, позволяващ интензивно проучване на 
езиковата и говорната патология при ВЦН и сравнимост на 
резултатите. В това отношение приложеният тук протокол за 
логопедично изследване на ВЦУН представлява продължение на 
достиженията в тази сфера в световен и в национален план. С това се 
създават нови възможности за реализация и развитие на 
диагностичните практики в логопедията.  

 
5. Изследването допринася и за усъвършенстването на терапевтичната 

практика в логопедията. Резултатите показват, че логопедът не трябва 
да се предоверява на твърдението, че при децата с ВЦУН липсва 
езикова недостатъчност. Говорната патология силно доминира, но по-
внимателното проучване доказва, че езиковите дефицити също не са 
обикновена рядкост. Преди да пристъпи към говорна терапия, 
логопедът следва да приложи езикова терапия, за да изгради 
основният инструмент на комуникацията – езика. Без основата, която 
езикът създава, работата над компонентите на говора, колкото и да е 
интензивна, не би била пълноценна.  
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