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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je bilo preučevanje vpliva orofacialnih razcepov na govor in 

resonanco pri govoru. V okviru študentskega znanja smo se dotaknili tudi možnih vzrokov 

za nastanek orofacialnih razcepov.  

V raziskavo so bili vključeni vsi otroci z razcepom neba ali razcepom neba, čeljustnega 

grebena in ustnice, stari od štiri do dvanajst let, ki so bili od meseca novembra 2012 do 

konca meseca februarja 2013 na kontrolnem pregledu pri maksilofacialnem kirurgu na 

Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega 

centra v Ljubljani. Otrok je bilo 27. Ocenjevali smo kvaliteto njihove artikulacije in 

izmerili nazaliteto v govoru - naredili nazometrijo. Njihovi starši so reševali vprašalnik, v 

katerem so podajali informacije o zgodovini razvoja otroka, njegovih boleznih, o razvoju 

otrokovega govora, morebitni logopedski terapiji in času palatoplastike. 

Hipoteze so bile postavljene na podlagi študija literature in mnenj ter znanj strokovnjakov 

na tem področju, s katerimi sem se skozi čas raziskovanja srečevala. 

Rezultati raziskave kažejo, da imajo otroci do vstopa v šolo največ težav z artikulacijo in 

resonanco ter da se težave zmanjšujejo premosorazmerno s starostjo otroka. Raziskava 

nam je pokazala, da je največji procent otrok z razcepi rojen v SV delu Slovenije. 

Ugotovili smo, da poleg razcepa na težave v artikulaciji in hipernazalnosti ne vpliva noben 

drugi dejavnik. Do konkretnejših ugotovitev pa žal nismo prišli, saj je bil vzorec relativno 

majhen in starostni razpon otrok prevelik. So pa postavljeni okviri za nadaljnje 

raziskovanje govora in resonance v govoru otrok z razcepi. Podanih je tudi nekaj teorij za 

poglobljen študij dotične problematike.  

 

 

Ključne besede: razcep v orofacialnem področju (cheilognatopalatoshisis, palatoshisis), 

nazometrija, resonanca, hipernazalnost, velofaringealna zapora, artikulacija 
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Articulation and nasal resonance in speech in children with orofacial 
clefts 

ABSTRACT 

The aim of the thesis was to study the effect of orofacial clefts on speech and resonance of 

speech. In the context of student knowledge, we also dealt with the possible causes of 

orofacial clefts. 

The research included all children with cleft palate or cleft lip with cleft palate between the 

ages of four and twelve, who were examined by maxillofacial surgeon at the Departement 

of Maxillofacial and Oral Surgery of University Medical Centre in Ljubljana from 

November 2012 till February 2013. There were 27 children. We evaluated the quality of 

their articulation and measured nasalization in speech – we performed nasometry. Parents 

of these children completed a questionnaire in which they provided information about the 

history of child’s development, his/her diseases, about the development of child's speech, 

potential speech therapy and time of palatoplastics. 

Hypotheses were set up on the basis of the study of literature and the opinions and 

knowledge of experts in this field, with whom I have been meeting during the period of 

researching.  

The research results indicate that pre-school children have most difficulties with 

articulation and resonance, and that the problems reduce directly proportional with the age 

of the child. Research has shown us that the greatest percentage of children born with clefts 

is in the northeast part of Slovenia. We found that besides cleft, the difficulty with 

articulation and hypernasality does not affect any other factor. Unfortunately, we did not 

come to more concrete conclusions, because the sample was relatively small and the age 

range of the children too large. But there are provided frameworks for further exploration 

of speech and resonance in speech of children with clefts. There are also made a few 

theories for in-depth study of the particular issue. 

 

Keywords: orofacial cleft (cheilognatopalatoshisis, palatoshisis), nasometry, resonance, 

hypernasality, velopharyngeal closure, articulation 
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1 UVOD 

 

Otrokom razcep ustnice in/ali mehkega neba, trdega neba ter čeljustnega grebena 

prinese različne težave s hranjenjem, s sluhom, z videzom, z izraščanjem zob, z 

resonanco in nenazadnje težave pri govoru, čeprav se večina palatoplastik izvrši še 

pred začetkom učenja govora. 

Najpogostejša razvojna malformacija obraza je razcep neba in ustnice. V Sloveniji se 

rodi z razcepom en otrok na 600 živorojenih, kar je dosti več kot drugod po svetu.  

Povzročitelji orofacialnega razcepa, ki se formira v prvem trimesečju nosečnosti, niso 

trdno in dokončno določeni. Večina znanstvenikov pripisuje razcepe kombinaciji 

genetskih in okoljskih faktorjev.   

Razcepe lahko najdemo tudi v kombinaciji z ostalimi kongenitalnimi anomalijami ali 

pa se pojavijo kot del sindroma. Pri več kot 400 sindromih se lahko pojavi razcep 

ustnice in/ali neba, kot je npr. Pierre Robinova sekvenca.  

Ena izmed posledic orofacialnega razcepa je hipernazalnost. To je resonančna težava, 

ki se pojavi zaradi nenormalne povezave nosne votline z ustno votlino ves čas med 

govorom. To pomeni, da je delovanje velofaringealne zapore nepopolno. Poznamo 

najrazličnejše enostavne in instrumentalne metode za oceno velofaringealne funkcije. 

Razvoj govora otrok z orofacialnimi razcepi se močno razlikuje od razvoja govora 

otrok, kateri nimajo razcepov. Otrokov govor ima spremenjeno resonanco. Otrok pred 

palatoplastiko pridobi svoje tehnike za oblikovanje glasov (kompenzatorna izreka), 

pojavi pa se še nosna emisija. Po palatoplastiki se zmanjša nosna emisija, ostane pa 

motena resonanca in kompenzatorna izreka, kateri  se izboljšata z logopedsko pomočjo. 

V primeru, da se motena resonanca ne izboljša na ta način, se otroku pomaga s 

protetičnimi pripomočki, kirurško ali pa z injiciranjem kolagena oz. maščobe. 
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1.1      NORMALNA PRODUKCIJA GOVORA 

Glasen govor je rezultat koordiniranih akcij respiratornega, laringalnega in 

supralaringalnega sistema. Na začetku načrtovanega govora, po povečanju torakalne 

votline med vdihom, vstopi v pljuča zrak. Pri izdihu potuje tok zraka skozi larinks, kjer ga 

regulirata glasilki in posredno kreirata v zveneče in nezveneče glasove. Zrak nato nadaljuje 

svojo pot proti farinksu in dalje proti ustni ali nosni votlini (včasih v obe naenkrat), kar pa 

nadzira mehko nebo. Ko dihamo skozi nos in prav tako pri produkciji nosnih glasov (/m/, 

/n/) je mehko nebo pozicionirano nizko. Posledica dviganja mehkega neba proti posteriorni 

faringealni steni, je zapiranje dohoda zraka proti nosni votlini. S tem je dosežena 

velofaringealna zapora (VFZ). Ta zapora omogoča, da zračni tok potuje iz telesa skozi 

ustno votlino. To zaporo potrebujemo pri izpihovanju/pihanju in produkciji konsontantov, 

za katere je potreben visok intraoralni pritisk (zlitniki, zaporniki in priporniki). Osebe, 

katere niso sposobne doseči VFZ, zaradi velofaringealne insuficience (VFI) prekomerno 

producirajo nazalno resonanco pri izgovorjavi vokalov ter oralnih sonorantov 

(hipernazalnost) in (akustični) nosni izpust zraka med produkcijo konsonantov (nosna 

emisija). (Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006) 

Ko zrak preide v supralaringalni vokalni trakt, gibi artikulatorjev (jezik, ustnice, čeljusti in 

velofarinks) oblikujejo vokalni trakt in tako producirajo različne zvoke. Vokali se 

producirajo z relativno odprto vokalno potjo, konsonatni pa z delno zaporo oz. popolno 

zaporo vokalne poti. Razlikujejo se po mestu (lokacija zapore), načinu produkcije (stopnja 

oz. tip artikulacijske zapore) in zvenečnosti (prisotnost ali odsotnost vibracij glasilk). 

(Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006) 

Klasifikacija konsonantov glede na mesto in način artikulacije ter zvenečnost je prikazana 

v spodnji tabeli 1. 
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Tabela 1: Klasifikacija konsonantov glede na mesto in način artikulacije ter zvenečnosti. (Z = zveneči, NZ = nezveneči) 

NAČIN ZVENEČNOST 

Z ali Nz 

MESTO ARTIKULACIJE 

Bilabial Dental Alveolar Palatal Velar Glotal 

Labio- Inter- 

zapornik Nz p   t  k  

Z b   d  g  

pripornik Nz     tʃ   

Z     dʒ   

zlitnik Nz  f  s ʃ  χ 

Z  v  z ʒ   

nosnik Z m   n    

lateral Z    l    

drsnik Z     j   

vibrant            Z     r   

(Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006)
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1.2      KAJ JE RAZCEP 

Razcepi v področju ust in obraza nastanejo na začetku nosečnosti, ko se plod še razvija.  

Razcep se pojavi takrat, ko je premalo tkiva v področju ustnic in/ali ustne votline ter se to 

tkivo, ki obstaja, nepravilno ali nezadostno zarase. (Tonn, 2012) 

Razcep ustnice je lahko viden na ultrazvoku že v času nosečnosti.  

Razcepljena je lahko zgornja ustnica, čeljustni greben, trdo nebo, mehko nebo in uvula. 

Posledica razcepa je lahko tudi ukrivljen nosni pretin. Če ima otrok razcep neba, ni nujno, 

da ima tudi razcep ustnice in obratno, saj se nebo in ustnice razvijajo neodvisno drug od 

drugega. Razcep je lahko bilateralen ali unilateralen, lahko je popoln ali nepopoln. (Tonn, 

2012) 

Najpogostejša razvojna malformacija obraza je razcep neba in ustnice. V Sloveniji se rodi 

z razcepom en otrok na 600 živorojenih. V svetovnem merilu se razcep pojavlja manjkrat, 

in sicer en otrok na 700 živorojenih. Razcepe delimo v štiri sledeče skupine: 

1. skupina 

Razcepljena je ustnica (cheiloschisis) ali ustnica in čeljustni greben na eni ali obeh 

straneh (cheilognatoschisis unilateralis, bilateralis). S kratico poimenujemo tak 

razcep CL. Razcep deli tkiva do različne globine, od kožne površine v stranskem 

robu brazde pod nosom preko čeljustnega grebena do začetka trdega neba. 

2. skupina 

Razcepljena je ustnica, čeljustni greben in nebo na eni ali na obeh straneh 

(cheilognatopalatoschisis unilateralis, bilateralis). Kratici, ki ju uporabljamo za 

razcepa, sta CLP in BLP. Razcep deli ustnico in čeljustni greben ter nebo po 

sredinskem šivu, vendar pri enostranskih shizah tako, da nosni pretin v večini 

primerov obdrži stik s stranjo, ki ni prizadeta. Pri obojestranskih shizah nosni pretin 

ni v stiku z nebnim odrastkom.  

3. skupina 

Razcepljeno je le nebo (palatoschisis), kar s kratico označimo CP. Shiza cepi nebo 

od zadaj naprej in lahko obsega vse stopnje, od razcepljene uvule do popolne 

palatoshize, ki sega vse naprej do nebnega kanala na prehodu trdega neba v 

čeljustni greben. Preko te meje samostojna palatoshiza ne sega. 
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4. skupina 

Združuje redke oblike razcepov na drugih predelih obraza. 

 

Več kot 50% otrok z razcepi ima CP in v večini imajo CP deklice. Okrog 1/3 otrok z 

razcepi ima CLP in v večjem delu so to dečki. Bilateralni razcepi so zelo redki. (Hočevar 

Boltežar, 2008) 

Na sliki 1 je otrok s heilognatopalatoshizo na levi strani ob rojstvu. 

 

Slika 1: Cheilognatopalatoshisis na levi strani ob rojstvu (vir: arhiv Centra za motnje glasu, govora in požiranja) 

1.3      SUBMUKOZNI RAZCEP 

Submukozni razcep neba je malformacija s specifičnimi kliničnimi in anatomskimi 

značilnostmi. Calnan (1954) je poročal o treh klasičnih anatomskih karakteristikah: uvula 

bifida, razcep v mišičnini mehkega neba in razcepljen zadnji rob trdega neba. Kaplan 

(1975) je predlagal, da je tudi prirojeno kratko nebo lahko oblika te malformacije. 

Pogostost submukoznega razcepa se giblje med 1/10.000 in 1/20.000 živorojencev. 

(Velasco, Ysunza, Hernandez, Marquez, 1988) Ker je razcep mišičnine pokrit z normalno 

sluznico, je težje viden.  
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1.4      VZROKI RAZCEPOV 

Razvoj obraza poteka med četrtim in osmim tednom nosečnosti. Po desetem tednu obraz 

dobi pravo človeško podobo. V četrtem tednu po oploditvi lahko že prepoznamo strukture 

obraza. Možgani, oči in ustnice so jasno vidni. Pet obraznih skupin celic je odgovornih za 

razvoj zunanje podobe obraza (frontonazalna, dve maksilarni in dve mandibularni). 

Različne vrste razcepov so zato posledica napake v združevanju ali migraciji obraznih 

skupin celic med četrtim in osmim tednom po zanostivi. Takrat je embrio najbolj dovzeten 

oz. občutljiv na okoljske faktorje, ki lahko povzročijo razcep. (Bermudez, Lizarraga, 

Carter, 2009) 

V večini primerov vzrok za razcepe ni znan. Večina znanstvenikov pripisuje razcepe 

kombinaciji genetskih in okoljskih faktorjev. Pravijo, da bi naj bila večja možnost za 

razcep pri dojenčkih, kjer so se že v družini pojavili razcepi. Okoljski potencialni faktor za 

razcepe bi lahko bila zdravila, ki jih je jemala mama med nosečnostjo. Vzrok bi pa lahko 

bili tudi različni virusi ali kemikalije, katerim je bil izpostavljen fetus v maternici. (Tonn, 

2012) 

Možen vzrok za razcep bi lahko bilo tudi pomanjkanje folne kisline med nosečnostjo. 

Povečanje zaužitja folne kisline (npr. v obliki prehranskega dopolnila) mesec pred 

nosečnostjo in v času prvega trimesečja zmanjša možnost za defekte nevralne cevi in 

zmanjša možnost za razcepe v orofacialnem področju. (Wilcox et al, 2007) Razcepe lahko 

najdemo tudi v kombinaciji z ostalimi kongenitalnimi anomalijami ali pa se pojavijo kot 

del sindroma. Pri več kot 400 sindromih se lahko pojavi razcep ustnice in/ali neba, kot je 

npr. Pierre Robinova sekvenca. (Harding, Sell, 2010) 

Otroci, rojeni s Pierre Robinovo sekvenco, imajo razcep neba, majhno mandibulo oz. 

mikrognatijo in nenavadno velik jezik oz. makroglosijo. Pri otrocih s Pierre Robinovo 

sekvenco VFI po palatoplastiki ostane v enakem deležu kot pri otrocih, ki imajo samo 

razcep. To pomeni, da sama Pierre Robinova sekvenca ni vzrok VFI in otroci ne 

potrebujejo več pooperativnih posegov za izboljšanje VFI v primerjavi z otroki, ki imajo 

samo razcep mehkega neba. Več študij je ugotovilo, da za Pierre Robinova sekvenco ni 

kriv samo en gen. (Goudy, Ingraham, Canady, 2011) 
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Velokardiofacialni sindrom je povezan z velofaringealno insuficienco. Pri tem sindromu se 

pojavi delecija na 22 kromosomu na dolgi ročici (22q11). Ti pacienti imajo pogosto 

anomalije na srcu. Lahko imajo samo submukozni razcep. Ponavadi imajo značilno 

oblikovan obraz ter lahko zaostajajo v razvoju, imajo učne težave in so naglušni oz. gluhi. 

Pri nekaterih so prisotne tudi urogenitalne malformacije in okvare v muskuloskeletnem 

sistemu, lahko imajo hipokalcemijo in različne imunske pomanjkljivosti. (Hill, 2001) 

Van der Woude sindrom (VDWS) je tudi eden izmed sindromov, povezanih z razcepi. 

Karakteristike le-tega so fistule v spodnji ustnici, ki so ovalne ali transverzalne oblike, 

razcep ustnice z ali brez razcepa neba ali samo razcep neba. Ostale značilnosti so še 

hipodontia ali manjkajoči zobje (pojavlja se v 10 - 81% primerih), prirojene napake na 

srcu, Hirschsprungova bolezen (mišična stena dela črevesja oz. v redkih primerih celotnega 

črevesja ni oživčena), politelia oz. več prsnih bradavic in prekratka podjezična vez. 

(Venkatesh, 2009) 

Treacher Collins sindrom je zelo redko stanje. Razcep je povezan z navzdol pomaknjenimi 

in poševnimi očmi, mikrognatijo oz. pomanjšano sp. čeljustjo, z izgubo sluha, s slabo 

razvitimi ličnicami, s spuščenim zunanjim delom spodnje veke in malformacijo oz. 

odsotnostjo ušes. (Bermudez, Lizarraga, Carter, 2009) 

Pri Apert sindromu je razcep povezan z deformacijo lobanje (visoko in izrazito čelo ter 

ploski zadnji del lobanje), plitki koščeni del očesne votline in velike oči, nepopolna rast 

osrednjih obraznih kosti, kar je povezano z respiratornimi problemi. Najpomembnejša 

karakteristika tega sindroma pa je združitev 2., 3., 4. in 5. prsta ter deformacija palca. 

(Bermudez, Lizarraga, Carter, 2009) 

Medialna obrazna razvojna nepravilnost (medialna obrazna displazija) je unikatna, posebna 

prirojena anomalija. Tem bolnikom je skupen srednji obrazni deficit ob prisotnosti 

unilateralnega ali bilateralnega razcepa ustnice z ali brez razcepa neba. Razvojna motnja 

lahko zajame tudi srednje strukture možganov. (Venkatesh, 2009) 
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1.5      FUNKCIONALNE POSLEDICE RAZCEPOV 

Razcep povzroča motnje dihanja, hranjenja, sluha, govora, moteno je izraščanje zob in 

griz,  motena je mimika obraza, kakor tudi sam izgled obraza. (Hočevar Boltežar, 2008) 

1.5.1 MOTNJE PRI HRANJENJU 

Zaradi odprtine v stropu ustne votline lahko hrana in tekočine brez večjih težav 

prehajajo iz ustne v nosno votlino.  

V prvih mesecih življenja, ko otrok še sesa le mleko, mu pomagamo s posebej 

oblikovanimi otroškimi dudami, ki pripomorejo k temu, da mleko ne zateka v 

nosno votlino, ampak nadaljuje svojo pot proti želodcu. (Tonn, 2012) 

Dude so ponavadi daljše od navadnih in z večjo odprtino. Dobro je, da je odprtina 

križna, saj ta preprečuje davljenje otroka med prehranjevanjem. Tudi mehka 

steklenička ima prednosti, saj starš lahko vbrizgava mleko v dojenčkova usta. 

Obstajajo tudi steklenice, kjer se mleko vbrizga v prostor med cucljem in 

stekleničko ter počasi priteka v cucelj in onemogoča vračanje mleka nazaj v 

steklenico. Pomembna je tudi sama tehnika hranjenja (drža otroka, drža steklenice 

...). 

Večina otrok, rojenih z razcepi, se rodi z normalno telesno težo. Bistveni cilj 

pediatrov je pridobivanje otrokove teže skladno z njegovim razvojem. Pri večini 

otrok z razcepi dojenje ni možno, saj niso sposobni ustvariti potrebnega podtlaka v 

ustni votlini, ki je nujen za sesanje. Tega niso sposobni predvsem dojenčki z 

razcepi neba. Dojenčki z unilateralno razcepljeno ustnico so lahko dojeni le tako, 

da so med hranjenjem prislonjeni k mami na strani razcepa.   

Vsak starš skupaj s pediatrom izbere tehniko hranjenja, pri kateri otrok vloži 

najmanj napora in posledično izgubi najmanj energije, ki je še kako pomembna pri 

pridobivanju otrokove teže. Absolutno je boljše in bolj efektivno, če se otroka hrani 

vsake 3 do 4 ure, kot pa hranjenje v razmahu manj kot dveh ur. (Tolarova, 2012) 

Avtorica članka predlaga naslednje nasvete za dojenje otrok z razcepi, predvsem 

otrok z razcepi ustnic: 

• Pri dojenju večkrat pomaga masaža dojke in apliciranje vročih obkladkov 

na dojko 20 minut pred dojenjem. 

• Mama pomaga dojenčku tako, da sama ustvarja tlak s stiskanjem dojke. 

Pomembno je, da mama pazi, da ima otrok ves čas jezik pod prsno 



9 
 

bradavico. Če mama drži dojenčka v pol pokončnem ali v sedečem 

položaju, s tem prepreči, da bi mleko teklo v nos in povzročilo davljenje. 

• Če se dojenček ne more nahraniti med dojenjem, mora mama izbrizgati 

mleko s pomočjo električne ali ročne črpalke oziroma s stiskanjem prsi z 

obema rokama. Potek hranjenja tako zaključi s pomočjo stekleničke.  

• Mama mora piti dovolj tekočine. (Tolarova, 2012) 

Pri otrocih z razcepljenim nebom dojenje v večini primerov ne pride v poštev. Pri 

njih se uporablja primerna steklenička, s katero je hranjenje najlažje, mleko pa je 

mamino (izbrizgano) ali pa mlečna formula. Duda med hranjenjem ne sme zdrsniti 

v sam razcep, prav tako mora biti nameščena v spodnjem delu ustne votline, ampak 

še vedno nad jezikom. Če je razcep bilateralen, morajo starši otroku namestiti dudo 

v tisto stran ust, kjer je nebo ali segment neba daljši. (Peterson-Falzone, Trost-

Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006) 

Le v ekstremnih primerih, ko je otrok in njegov nadaljnji razvoj ogrožen, naj bi se 

starši in zdravniki odločili za prehranjevanje preko nazogastrične sonde. V tem 

primeru sonda - cevka - obide orofaringalni sistem in zato ne omogoča razvoja 

sesalno-požiralnega vzorca. Predolga uporaba sonde lahko vodi do oralne 

dispraksije in dolgotrajnih težav pri hranjenju in požiranju. (Peterson-Falzone, 

Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006)  

 

1.5.2 TEŽAVE S SLUHOM 

Otroci z razcepi neba so še posebej nagnjeni k boleznim ušes, saj mišice, ki 

odpirajo in zapirajo Evstahijevo trobljo, ponavadi niso zarasle skupaj v sredini 

mehkega neba. Podatki kažejo, da palatoplastika lahko izboljša stanje sluha in 

zdravje ušes, vendar ne pri vseh otrocih. Stanje se izboljšuje z odraščanjem otrok. 

Le nekaj najstnikov s palatoshizo ima težave na tem področju. Posledice slabšega 

sluha na področju komunikacije, se pojavijo že v otroški dobi in ne v najstniški.  

Pomembno je, da pri otrocih z razcepom neba vedno pomislimo na možnosti 

dolgotrajnih in ponavljajočih se bolezni ušes in slabšanja sluha. Tudi pri otrocih 

brez razcepa se moramo vprašati, ali mogoče prav slab sluh ne vpliva na zgodnji 
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govorno jezikovni razvoj (fonološki razvoj). Pogosto je prav slabši sluh glavni 

vzrok motenega govorno jezikovnega razvoja pri otrocih z razcepi. (Peterson-

Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006)  

 

1.5.3 HRIPAVOST 

Znano je, da so otroci z razcepi podvrženi večji nevarnosti za razvoj vozličkov na 

glasilkah zaradi hiperfunkcije grla. Razvijejo se kot posledica zlorabe glasilk zaradi 

potreb po kompenzatorni izreki. Zaradi nezmožnosti napraviti popolno VFZ, 

tvorijo otroci s palatoshizo pri govoru zaporo vokalnega trakta s pomočjo glasilk in 

ne s pomočjo artikulatorjev v ustni votlini. Za pacienta s kombinacijo hripavosti in 

razcepa je najbolje, da se govorna terapija za nekaj časa odloži, in sicer do takrat, 

ko se natančno ugotovi grlna in velofaringealna funkcija. (Peterson-Falzone, Trost-

Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006) 

 

1.5.4 SINDROM NEŽNEGA GLASU (ang. soft voice syndrome) 

Peterson-Falzone in sodelavci (2001) opisujejo značilnost glasu pri govorcih z 

razcepi in VFI. Te osebe namerno govorijo bolj nežno (reducirajo glasovno 

intenziteto), da bi minimalizirali ali prikrili hipernazalnost in nazalno emisijo. To je 

kompenzatorna strategija. Govorna terapija za omenjeno težavo je odvisna od 

funkcionalnega stanja VFZ. (Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-

Jones, 2006) 

 

1.5.5 PSIHO-SOCIOLOŠKE TEŽAVE V OTROŠTVU 

Otroci ponavadi razvijejo zavest o svoji zunanji podobi okoli 4 leta starosti. Lahko 

se to zavedanje pojavi že prej, če otroka na to neprimerno opominjajo drugi otroci 

ali - sicer z dobrim namenom, a nepravilno podučeni - njegovi starši. Razcep vpliva 

na psiho-sociološki razvoj otroka in njegove družine. Vpliva lahko na vez med 

otrokom in starši, na otrokovo predstavo o sebi. Težave se lahko pojavijo šele v 

najstniških letih, ko je mladostnikova samopodoba najbolj ranljiva. Pomembno je, 

da logoped zna otroka/najstnika ter njegove starše poslušati in nameniti čas tudi 

pogovoru. (Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006) 
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1.5.6 NEADEKVATNI INTRAORALNI ZRAČNI TLAK 

Nastane zaradi pomanjkljivega delovanja VFZ. Intraoralni zračni tlak je potreben 

pri pravilni izgovorjavi zapornikov, pripornikov in zlitnikov. (Vladisavljević, 1981) 

 

1.5.7 UČNE TEŽAVE 

Do zdaj je veljalo, da imajo lahko učne težave v skupini otrok z razcepi le otroci, 

pri katerih je razcep del nekega sindroma. Ampak kasneje so ugotovili, da so tudi 

otroci brez sindroma lahko podvrženi učnim težavam in težavam pri šolskih 

dosežkih ter samemu prilagajanju na šolo. Ti problemi se ne pojavijo kot posledica 

težav s sluhom ali govornih težav. Razcepi so namreč »osrednje« okvare, čeprav 

niso resnično v točni sredini kraniofacialnega kompleksa. MRI študije so pokazale 

pomembno spremenjene možganske strukture pri otrocih in odraslih z razcepi 

ustnic in/ali neba, pri katerih razcep ni del sindroma. To dejstvo postavlja starše in 

ostale skrbnike pred vprašanje, da skrbno pretehtajo način otrokovega 

izobraževanja že v času pred vključitvijo v šolo, da bi se izognili morebitnim 

dolgoročnim izobraževalnim problemom. (Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, 

Karnell, Hardin-Jones, 2006) 

 

Nekatere raziskave, ki so preučevale jezikovni in kognitivni razvoj otrok z razcepi 

navajajo, da njihove jezikovne veščine zaostajajo ali pa so slabše razvite od 

jezikovnih veščin njihovih vrstnikov brez razcepov. Ugotovili so, da naj bi bili ti 

otroci slabši na kognitivno-intelektualnih testiranjih kot vrstniki. K temu je 

potrebno dodati rezultate različnih študij avtorjev Lamba, Wilsona, Leeper-a iz leta 

1973, Richmana iz leta 1980 ter Richmana in Eliason-a iz leta 1982, ki predlagajo, 

da bi lahko bile kognitivne težave posledica jezikovnih primanjkljajev. Študije 

avtorjev Goodstein-a iz leta 1961 in Lamba, Wilsona in Leeperja iz leta 1973 nam 

kažejo, da otroci z razcepi dosegajo manj točk na meritvah verbalnega IQ kot na 

testiranjih funkcioniranja. Te razlike v razmerju med jezikovnimi in kognitivnim 

razvojem otrok z razcepi so majhne, nepojasnjene, ampak konsistente. (Lamb, 

1973) 

Nekatere težave ekspresivnega jezika lahko izginejo, ko otrok dopolni 4 do 5 let. 

Druge študije pa spet navajajo, da težave ekspresivnega in receptivnega jezika 
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lahko vztrajajo še tudi po tem, ko otrok dopolni 8 let. Številni faktorji so omenjeni 

kot možni vzroki teh razlik: vnetja srednjega ušesa, revna razumljivost govora in 

reven besedni zaklad. 

Nekatere raziskave prikazujejo razlike med deklicami in dečki. Deklice naj bi 

pridobile jezikovne spretnosti prej kot dečki. Otroci iz družin z nižjim 

socioekonomskim statusom, naj bi počasneje usvajali jezikovne spretnosti in se 

slabše izkazali na inteligenčnih testiranjih. Prvorojenci bi naj tudi dosegali boljše 

rezultate na kognitivnih in jezikovnih testiranjih kot njihovi mlajši sorojenci. Prav 

tako so otroci z višje izobraženimi materami dosegali boljše rezultate na področju 

intekeltualnega funkcioniranja navajajo avtorji Bee, Barnard, Eyres, Gray, 

Hammond, Spietz, Snyder in Clark (1982) ter Smith, Flick, Ferriss in Sellman 

(1972). Nizka porodna teža in ostali perinatalni stres sta tudi možna faktorja, ki bi 

lahko bila povezana s slabšim kognitivnim razvojem. To so torej v strokovni 

literaturi opisani možni vzroki za kognitivne in lingvistične razlike med otroki. 

Glede na ugotovitve avtorjev Richmana in Eliasona (1982) ter Lavigne in Willisa 

(1990) ti faktorji niso dovolj preučeni na otrocih z razcepi. Otroci z razcepi ne 

odstopajo od rezultatov svojih vrstnikov na področjih, kjer ni potrebna uporaba 

jezikovnih veščin. (Broen, 1998) 

 

1.6 GOVOR PRI OTROCIH Z RAZCEPI NEBA 

 

Govor otrok z razcepi neba je zelo spremenjen zaradi VFI. Posledica je distorzija večine 

glasov. Najbolj so moteni zaporniki, priporniki in zlitniki. Poleg hipernazalnosti in nosne 

emisije zraka se pojavi tudi nadomestna izreka. (Jarc, Hočevar Boltežar, Koželj, 2000) 

Po zaprtju neba se govor zelo izboljša, ostane pa nadomestna izreka in motena resonanca. 

Motena izreka se lahko izboljša spontano ali pa s pomočjo logopedske obravnave. 

Nezadostna VFZ povzroči stiskanje na drugih, nepravilnih mestih, da bi otrok nadomestil 

nepopolno velofaringealno zaporo. (Hočevar Boltežar, 2008) 

Godbersen je delil glasovne in govorne motnje pri razcepih v naslednje tri skupine: 

• Primarne motnje so posledica nepopolne VFZ: hipernazalnost, težave pri 

izgovorjavi zapornikov, pripornikov in samoglasnikov. 
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• Sekundarne motnje so posledica primarnih motenj: nastanek nadomestnih glasov v 

grlu in žrelu. 

• Terciarne motnje so posledica sekundarnih glasovnih motenj: glasovne motnje. 

(Godbersen, 1997) 

1.6.1 NOSNA EMISIJA 

Nosna emisija (NE) je rezultat nenormalne povezave nosne in ustne votline med govorom. 

Je posledica uhajanja izdišnega zraka skozi nosno votlino, kar vpliva na t.i. »high-

pressure« konsonante (HPC), kateri potrebujejo za svojo pravilno izvedbo zadosten 

intraoralni zračni tlak. Med HPC spadajo naslednji glasovi: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /s/, /z/, 

/ʃ/, /tʃ/ in /j/. Obstajajo pa še t.i. »low-pressure« konsonanti (LPC), med katere spadajo /r/, 

/l/, /y/ in /w/. Zaradi nepopolne VFZ zračni tok, ki se pri govoru navadno usmerja v  ustno 

votlino, delno prehaja tudi skozi nosno votlino na prostost. Ponavadi je vzrok tega fistula 

ali velofaringealna disfunkcija (VFD).  Glede na to, kako zaznavamo NE, razlikujemo 

slišno in neslišno NE. Slišna je lahko turbulentna ali neturbulentna. Obe pa sta lahko 

priučeni ali pa obligatni1.  

Slišna nazalna emisija je definirana kot slišno uhajanje zraka skozi nosno votlino med 

govorom. Ponavadi se pojavi med izgovorjavo HPC. Nosna turbulenca je definirana kot 

slišen prehod zraka skozi nosno votlino, katerega spremlja turbulentni puhajoč t.i. 

»snorting« glas. Puhajoči glas je tisti, ki nadomešča zlitnike in sičnike, spremlja pa ga 

nosna grimasa. Slušno moramo NE in/ali nazalno turbulenco ločevati od nazalnega 

frikativa. (Henningson, Kuehn, Sell, Sweeney, Trost-Cardamone, Whitehill, 2008) Ko NE 

z ali brez turbulence nadomesti tarčni konsonant in mesto le-tega ni mogoče zaznati, 

nastane substitucija z nazalnim frikativom. (Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, 

Hardin-Jones, 2006) Nazalni frikativ je definiran kot napaka v produkciji konsonanta. 

(Henningson, Kuehn, Sell, Sweeney, Trost-Cardamone, Whitehill, 2008) 

Obligatna nosna emisija (ang. obligatory nasal emission) je prisotna zaradi naslednjih 

faktorjev: 

 

                                                           
1
 V tem primeru uporabljam besedo »obligatni« v smislu, da ni druge možnosti, da ne bi obstajali. 



14 
 

1. Oronazalna fistula. 

2. VF inkompetenca, kjer NE vpliva na vse HPC, tako da so ti tvorjeni z manj 

moči oz. tlaka, kot pa bi bilo potrebno. Tak primer je dizartrija zaradi zaprte 

poškodbe glave. 

3. VFI pri pacientih, ki še niso imeli palatoplastike ali pa so jo imeli in je ta 

pomankljiva oz. neustrezna. Pojavi se lahko tudi pri pacientih, ki imajo v 

vokalnem traktu neke mehanične ovire (povečane tonzile, žrelnica ...). 

Za izboljšavo obligatne NE je potrebno rešiti težavo s kirurškim posegom ali protetično.  

Priučena nosna emisija (ang. learned nasal emission) se lahko izkaže na najrazličnejše 

načine; ali kot substitucija oz. nadomestek tarčnega konsonanta ali pa sočasno s tarčnim 

konsonantom. V obeh primerih se lahko pojavi skupaj z nosno turbulenco ali s puhajočim 

(ang. snorting) zvokom.  

NE, ki se pojavi ob specifičnem fonemu (ang. phoneme-specific nasal emission), je najbolj 

pogosta priučena napaka. Prisotna je tudi pri osebah, ki niso imele razcepa neba in imajo 

primerne anatomske in funkcionalne razmere za oblikovanje VFZ. Tako sposobnost imajo 

tudi številni bolniki z razcepom neba po palatoplastiki. NE se pojavi samo pri specifičnem 

konsonantu, ostale glasove pa oseba izgovarja z normalno smerjo zračnega toka. Najbolj 

ranljivi so priporniki in zlitniki /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/ in /dʒ/. Pri tej vrsti priučene NE se ne 

pojavlja hipernazalnost. Moč jo je odpraviti z logopedsko terapijo.  

Perzistentna pooperativna NE (ang. persisting postoperative nasal emission) je prisotna pri 

pacientih z razcepi, pri katerih je že bila napravljena palatoplastika in so pridobili ustrezno 

sposobnost za VFZ. Pacienti še vedno uporabljajo prejšnji vzorec usmerjanja izdišnega 

zraka. Ta NE ni omejena na specifičen fonem, ampak lahko vpliva na vsak HFC, na 

katerem je bila NE naučena. (Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 

2006) 

HPC in visoki vokali so najbolj ranljivi glasovi pri osebah z razcepi, pravi Watskon s 

sodelavci (2001) in Peterson-Falzone s sodelavci (2006). HPC so sestavni del vseh jezikov. 

Pri visokih vokalih se pogosteje pojavlja hipernazalnost kot pri nizkih, saj je pri izvedbi 

visokih vokalov potrebno mehko nebo namestiti višje in je potrebna večja moč VFZ piše 

avtor Moon s sodelavci (1994) ter Kuehn in Moon (1998). Tako lahko že majhna 
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nepopolnost VFZ pri visokih vokalih povzroči hipernazalanost. Carney in Sherman sta v 

letu 1971 ugotovila, da visoke vokale na splošno zaznavamo kot bolj hipernazalne od 

nizkih vokalov pri osebah s hipernazalnostjo ter po kirurški zapori razcepa neba. 

(Henningson, Kuehn, Sell, Sweeney, Trost-Cardamone, Whitehill, 2008)  

Pomembno je razlikovati med hipernazalnostjo in NE. Hipernazalnost je tip resonance. 

Resonanca je rezultat funkcije vokalnega trakta (žrelo, ustna in nosna votlina) pri 

oblikovanju osnovnega grlnega tona (F0). Je modifikacija zvoka, ki se ustvarja z nihanjem  

glasilk. Resonanca je odvisna od velikosti in oblike resonančnih votlin in funkcije VFZ. Na 

resonanco vpliva tudi slušna povratna kontrola (npr. motena resonanca pri gluhih). 

(Kummer, 2007) 

1.6.2 KOMPENZATORNA IZREKA 

 

1. Glotalni zapornik 

• Zveneč zapornik ima mesto artikulacije v glotisu. 

• Tvori se v grlu s pomočjo valovanja glasilk. 

• Je substitucija za zapornike, vendar se lahko pojavi tudi namesto ostalih 

HPC. 

• Pojavi se v koprodukciji, zlasti z zaporniki in zlitniki. 

• Za glotalni zapornik se pri transkripciji uporablja znak /Ɂ/. (Peterson-

Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006) 

 

Slika 2: Glotalni zapornik (Peterson-Falzone et al., 2006, str. 27) 

 

2. Žrelni zapornik 

• Jezično-žrelni konsonant je lahko zveneči ali nezveneči. 

• Nastane s pomočjo kontakta korena jezika z zadnjo steno žrela, in sicer 

kjerkoli od spodnjega žrela do mehkega neba. 
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• Tok zraka pri žrelnih zapornikih naleti na omenjeno zaporo, nato pa 

nadaljuje svojo pot naprej, podobno kot se dogaja pri oralnih zapornikih. 

• Je substitucija za /k/ in /g/. 

• Za žrelni zapornik se uporablja pri transkripciji IPA znak . 

(Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006) 

 

Slika 3: Žrelni zapornik (Peterson-Falzone et al., 2006, str.28) 
 

3. Žrelni pripornik 

• Jezično-žrelna artikulacija je lahko zveneča ali nezveneča. 

• Pripornik je ustvarjen v žrelu. 

• Koren jezika se približa zadnji steni žrela. Na tem mestu se tok izdišnega 

zraka ne ustavi popolnoma, ampak se njegova pot naprej le zoži, naredi se 

pripora. 

• Proces pripore pri žrelnem priporniku je primerljiv s priporniki v ustni 

votlini. 

• Je substitucija za priporniške sičnike /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/. Lahko pa se pojavi tudi 

namesto oralnih zlitnikov /tʃ/ in /dʒ/. 

• Za žrelni pripornik se pri transkripciji uporablja IPA znak /�/ (nezveneči) in 

/�/ (zveneči). (Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 

2006) 

 

Slika 4: Žrelni pripornik (Peterson-Falzone et al., 2006, str. 28) 
 

4. Žrelni zlitnik 

• Je kombinacija žrelnega zapornika in žrelnega pripornika. 
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• Pri produkciji žrelnega zlitnika se pojavi tudi NE. (Kummer, 2007) 

 

5. Posteriorni nazalni pripornik 

• Turbolenti velofaringealni pripornik, ki je povezan z nepopolno VFZ. 

Imenujemo ga tudi velofaringealni pripornik, puhajoči nazalni glas (ang. 

snorting) ali nazalno prasketanje/šumenje.  

• Različni gibi pri in okoli VFZ, ki povzročajo turbulenco, so: 

o Jezik se pomika nazaj, da bi pomagal zapreti VFZ. Sodeluje tudi 

mehko nebo, ampak se ne dotika posteriorne žrelne stene. Tako 

zapora ni popolna, zrak potuje skozi priporo in ustvarja puhanje 

(ang. snort).  

o Mehko nebo vibrira in se ob tem dotika posteriorne žrelne stene (ali 

žrelnice). S tem se spet ustvarja pripora, skozi katero potuje izdišni 

zrak in ustvarja turbulentni posteriorni nazalni pripornik ali puhajoči 

zvok. 

• Pojavlja se kot selektiva substitucija za sičnike in zlitnike. 

• Lahko spremlja posamezne glasove, še posebej HPC. 

• Za posteriorni nazalni pripornik se pri transkripciji uporablja IPA znak /    /. 

(Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006) 

 

Slika 5: Posteriorni nazalni pripornik ( Peterson-Falzone et al., 2006, str. 29) 
 

6. Nazalni pripornik 

• Neturbulentna NE se realizira kot nezveneči nosnik (/m/, /n/), kot posledica 

popolne ločitve nosne votline od oralne. Skozi nos potuje celotna kapaciteta 

izdišnega zraka. 

• Je tipična substitucija za tarčne sičnike, lahko pa je tudi zamenjava za 

katerikoli zapornik. 
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• Za nazalni pripornik se pri transkripciji uporavlja znak IPA in . 

(Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006) 

 

Slika 6: Nazalni pripornik kot substitucija /m/ in /n/ (Peterson-Falzone et al., 2006, str. 29) 
 

7. Zapornik, ustvarjen na sredini trdega neba 

• Zveneči ali nezveneči zapornik, ustvarjen na približnem mestu kot glas /j/.  

• Izdišni zrak se ustavi ob zapori in nato nadaljuje svojo pot iz ustne votline. 

• Je primerljiv z ostalimi zaporniki. 

• Je tipična substitucija za /t/ in /k/ (nezveneča) ter za /d/ in /g/ (zveneča). 

• Za ta glas se pri transkripciji uporablja znak IPA . 

 

Slika 7: Zapornik, ustvarjen na sredini trdega neba (Peterson-Falzone et al., 2006, str. 30) 
 

Glotalni zaporniki, žrelni priporniki in posteriorno nazalni priporniki se lahko tvorijo 

sočasno z artikulacijo na mestu, kjer bi prvotno moral biti izgovorjeni glas. Govorec tako 

istočasno artikulira na dveh mestih, pri tem pa uporablja le en način produkcije.  

Poleg tipičnih nepravilnih načinov artikulacije, poznamo tudi atipične. Mednje štejemo vse 

konsonante, katerih mesto artikulacije se pomakne nazaj od njihovega normalnega mesta 

artikulacije. (Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006) 

1.6.3 OCENJEVANJE GOVORA PRI BOLNIKIH Z RAZCEPI 

Parametri, s katerimi ocenjujemo posledice razcepa na govor, so povzeti po strokovni 

literaturi, obstoječih kliničnih protokolih in mnenjih strokovnjakov. Ti parametri so: 

hipernazalnost, hiponazalnost, NE zraka in/ali turbulenca, napake v tvorbi konsonantov in 

glasovne motnje. (Henningson, Kuehn, Sell, Sweeney, Trost-Cardamone, Whitehill, 2008) 
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Vsi parametri so bili opisani na prejšnjih straneh. Na vse te parametre se moramo 

osredotočiti med samo diagnostiko. Zelo pomembna pa je pri tem starost pacienta med 

procesom diagnostike in posledično tudi terapije.  

V tabeli 2 je obrazec s posameznimi parametri, ki ga lahko uporabimo za poročilo o 

govoru oseb z razcepom. (Henningson, Kuehn, Sell, Sweeney, Trost-Cardamone, 

Whitehill, 2008) 

Predstavila bom nekaj primerov, kako si lahko pomagamo pri diagnostiki. Preveriti 

moramo, kakšen je pacientov spontani govor. Temo pogovora priredimo njegovi starosti. Z 

njim preverimo, koliko je govorčev govor razumljiv in ali so napake konsistente. Ocenimo 

lahko tudi kvaliteto glasu in resonanco. Pri spontanem govoru govorec ni pozoren na svoje 

napake, ampak le na temo pogovora. Spontani govor nam tako pokaže realno stanje govora 

pacienta in najbolje predstavi njegovo celotno kvaliteto. Za paciente, ki nočejo sodelovati v 

pogovoru, imamo že v naprej pripravljene stavke in besede, ki vsebujejo tarčne glasove.  

Za ocenjevanje govornih napak pri osebah z razcepi lahko uporabljamo naslednje naloge in 

primere:   

• Posamezne besede (npr. Tripozicijski test) 

• Izolirani visoki vokali, saj se v njih najbolj odraža hipernazalnost (/u/, /i/) 

• Kombinacija visokih vokalov z oralnimi glasovi, ki potrebujejo za svojo izvedbo 

intraoralni tlak (npr. sir, ura...) 

• Posamezne besede z nosniki (nina, mama, marmelada, med, lom, sin..). 

• Stavki z nosniki (npr.: Nina ne mara novih nogavic). 

• Štetje (npr. od 60 -70) ali naštevanje mesecev v letu, dni v tednu. 

• Stavki z LPC, brez nosnikov (npr.: Luka se rola.).  

• Stavki z HPC. V stavku naj bi se pojavil le en tarčni konsonant (npr.: Prijatelj Peter 

pere perilo.). 

(Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006) 

V času pisanja diplome pri nas v Sloveniji še ni bilo standardiziranega protokola za 

ocenjevanje govora pri osebah z razcepi. V tabeli 2 je predlagani univerzalni protokol za 

osebe z razcepi povzet iz članka Universal Parameters for Reporting Speech Outcomes in 

Individuals With Cleft Palate, avtorice Gunnile Henningsson ter njenih sodelavcev.  
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Tabela 2: Univerzalna ocena parametrov za poročilo o govoru oseb z razcepom neba 

Hipernazalnsot – posamezne besede 
0 = v mejah normale 
1= blaga 
2 = zmerna  
3 = huda 
X = manjkajoč podatek 

Hipernazalnost – stavki 
0 = v mejah normale 
1= blaga 
2 = zmerna  
3 = huda 
X = manjkajoč podatek 

Hiponazalnost – stavki 
0 = v mejah normale 
1 = prisotna 
X = manjkajoč podatek 

Glasovne motnje  - govorni vzorec 
0 = v mejah normale 
1 = prisotna 
X = manjkajoč podatek 

Slušna nazalna emisija in/ali nazalna turbulenca – posamezne besede 
0 = v mejah normale 
1 = prisoten ( (●) pogostost) 
      __ prenehajoč ali variabilen 
      __ pogost ali prodoren 
X = manjkajoč podatek 

Slušna nazalna emisija in/ali nazalna turbulenca – stavki 
0 = v mejah normale 
1 = prisotnost ( (●) pogostost) 
      __ prenehajoč ali variabilen 
      __ pogost ali prodoren 
X = manjkajoč podatek 

Napake v produkciji konsonantov – posamezne besede 
0 = v mejah normale 
1 = prisoten ( ● vsepovsod, kjer je prisotna napaka) 
          __ abnormalno premikanje artikulacije oralnih tarčnih glasov nazaj v predel uvule 
                __ v žrelo 
                __ v glotis2 
          __abnormalno premikanje artikulacije oralnih tarčnih glasov nazaj, vendar ostaja v oralni 
votlini 
               __ na sredino trdega neba 
               __ v mehko nebo 
               __ na uvulo 
         __ nosni pripornik 
              __ specifični fonemi 
              __ nespecifični fonemi 
         __ nazalne konsonante namesto zapornikov 
         __ nazalizirani konsonanti 
         __ slab oralni tlak 
         __ ostale napačne artikulacije 
         __ razvojne artikulacije/fonološke napake 
X = manjkajoč podatek 

Napake v produkciji konsonantov – stavki 
0 = v mejah normale 
1 = prisoten ( ● vsepovsod, kjer je prisotna napaka) 
          __ abnormalno premikanje  mesta artikulacije oralnih tarčnih glasov nazaj v predel za uvulo 
                __ v žrelo 
                __ v glotis 
          __abnormalno premikanje mesta artikulacije oralnih tarčnih glasov nazaj, vendar pa ostajajo v 
oralni votlini 
               __ na sredino trdega neba 
               __ v mehko nebo 
               __ na uvulo 
         __ nosni priporniki 
              __ specifični fonemi 
              __ nespecifični fonemi 
         __ nazalne konsonante namesto zapornikov 
         __ nazalizirani konsonanti 
         __ slab oralni tlak 
         __ ostale napačne artikulacije 
         __ razvojne artikulacije/fonološke napake 
X = manjkajoč podatek 

Razumljivost govora – pogovor 
0= v mejah normale: govor je vedno razumljiv 
1 = blaga motnja: govor je včasih težko razumljiv 
2 = zmerna motnja: govor je večkrat težko razumljiv 
3 = huda motnja: govor je večino časa ali vedno težko razumljiv 
X = manjkajoč podatek 

Zadovoljivost govora – celotni govorni vzorec 
0 = v mejah normale: govor je normalen 
1 = blaga motnja: govor se le malo razlikuje od normalnega 
2 = zmerna motnja: govor se zmerno razlikuje od normalnega 
3 = huda motnja: govor se močno razlikuje od normalnega  
X = manjkajoč podatek 

                                                           
2
 Del grla, ki ga tvorita glasilki 
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1.7 VELOFARINGEALNA NEZADOSTNA DEJAVNOST 
 

1.7.1 ANATOMIJA VFZ 

Velofaringealna zapora (VFZ) je zapora nosnega dela proti ustnemu delu žrelu pri govoru 

in požiranju. S sprednje strani se dvigne mehko nebo proti zadnji steni žrela, na zadnji 

steni žrela pa se skrči zgornja žrelna zažemalka in oblikuje gubo na zadnji steni žrela, ki 

skupaj z mehkim nebom zatesni prehod nosnega žrela v ustno žrelo. (Hočevar Boltežar, 

2008). Mišice, ki sodelujejo pri VFZ, so m. levator veli palatini, m. tensor veli palatini, m. 

uvulae, m.  palatoglossus in m. palatopharyngeus. M. tensor veli palatini je pomembna pri 

odpiranju Evstahijeve troblje. Ta mišica se narašča na hrustančni del troblje na eni strani, 

na drugi strani pa v mehko nebo. Je tudi napenjalka mehkega neba. (Hočevar Boltežar, 

2008) M. levator veli palatini je dvigovalka mehkega neba. M. uvulae je mišica uvule. 

M.palatoglossus poteguje mehko nebo navzdol. M.palatopharyngeus pomaga tvoriti VFZ 

tako, da ob njenem skrčenju nastane izboklina na stranski steni žrela. Vse mišice razen m. 

tensor veli palatini oživčujejo živci žrelnega pleteža (plexus pharyngeus), ki dobiva nitje iz 

X. možganskega živca (n.vagus). M. tensor veli palatini pa oživčuje tretja veja trivejnega 

živca (n.mandibularis). (Hočevar Boltežar, 2008) 

1.7.2 FIZIOLOGIJA VELOFARINGEALNE ZAPORE 

VFZ zapira ali odpira prehod med nosno in ustno votlino v času govora. Zapira se za 

oralne glasove, odpira pa se za nosne. Je zelo pomembna pri produkciji tlačno-občutljivih 

glasov (zaporniki, priporniki in zlitniki).  VFZ loči nosno in ustno votlino tudi v času 

požiranja, bruhanja, pihanja, sesanja in žvižganja. (Kummer, 2007)  

1.7.3 VELOFARINGEALNA DISFUNKCIJA 

V našem jeziku uporabljamo večino oralnih glasov, le glasova /m/ in /n/ sta nosnika. Pri 

produkciji ustnih glasov mora biti VFZ zaprta, da ne uhaja zrak skozi nosno votlino.  

Možni vzroki za velofaringealno disfunkcijo so prikazani v tabeli 3. 
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Tabela 3: Klasifikacija velofaringealne disfunkcije 

 

  (Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006) 

 

Za normalno delovanje VFZ so torej pomembni trije kriteriji: normalna zgradba VFZ, 

motorične spretnosti teh struktur in normalno učenje govora. Težave že na enem od 

naštetih področij lahko povzročijo govorne motnje. Primer nepravilnosti na zgradbi je 

kratko mehko nebo, ki se lahko pojavi pri operiranih razcepih neba. Inkompetenco VFZ 

ponavadi povzroči nevromotorični vzrok, kot je pareza ali paraliza mehkega neba. 

Posledica tega je, da se velofaringealne strukture ne gibajo ustrezno. Če pa obstaja 

kortikalna poškodba, pa lahko pride do dizartrije, ki se kaže v slabih motoričnih gibih pri 

VELOFARINGEALNA DISFUNKCIJA 
(VFD)

VPD, kjer  vzrok ni  razcep

NEPRAVILNO 
NAUČENA UPORABA 

VFZ:

kompenzatorna izreka

težave s sluhom

obstoječa nazalna 
emisija  po 

operativnem posegu, 
kljub  zmožnosti za 

dobro delovanje VFZ

pojavljajoča se na 
specifičnih HPC 

VELOFARINGEALNA 
INSUFICIENCA

DIZARTRIJA

kongenitalna:

cerebralna paraliza, 
miastenija  gravis, mišična 

distrofija

pridobljena:

poškodba glave, 
možganska kap, 

progresivne nevrološke 
bolezni

APRAKSIJA

težave z izvedbo govora in 
težave s premikanjem 

govoril

VELOFARINGEALNA 
INSUFICIENCA

Mehanične ovire:

prevelike tonzile in žrelnica  
ter zarastline med zadnjim 

nebnim lokom in steno žrela, 
prekratko mehko nebo

Nesorazmerje med globino 
žrela in gibom mehkega 

neba:

cervikalne anomalije in  
ploščata lobanjska baza 

Poškodbe neba:

maligne tvorbe in 
travmatične poškodbe

VPD kot posledica razcepa

VELOFARINGEALNA 
INSUFICIENCA 

Pri neoperiranih 
razcepih kot 
posledica:

submukoznega 
razcepa in razcepa 

neba 

Insuficienca po 
palatoplastiki:

pomanjkljivosti tkiva 
mehkega neba
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vseh govornih artikulatorjih,  tudi pri VFZ. Možno je tudi, da se oseba ne nauči pravilne 

artikulacije in rezultat tega je hipernazalnost. (Kummer, 2007) 

Pri ugotavljanju vzroka za disfunkcijo VFZ je pomebno vedeti, katere operacije je imela 

oseba z motnjo resonance (palatoplastiko, popravek fistule, faringoplastiko, 

adenoidektomijo ...).  

Posledica abnormalnega ravnovesja zvočne energije v votlinah vokalnega trakta je 

resonančna motnja. Pomembno je določiti tip resonance, saj tako posredno ocenjujemo 

funkcijo VFZ. Poznamo štiri vrste nenormalne resonance: hipernazalnost, hiponazalnost, 

mešana nazalnost in »cul-de-sac« resonanca. (Kummer, 2008) 

1. HIPERNAZALNOST 

To je resonančna težava, ki se kaže v nenormalni povezavi nosne votline z ustno 

votlino ves čas med govorom. Hipernazalnost se najbolj opazi pri vokalih, ki so 

zvočni in dolgi glasovi. Pri nezvočnih glasovih se hipernazalnost ne more tako 

zaznati, saj med izgovorjavo teh glasov ni fonacije. (Kummer, 2008) 

 

2. HIPONAZALNOST 

Hiponazalnost se pojavi, ko ni dovolj resonance v nosni votlini. Najbolj se jo da 

prepoznati pri glasovih /m/ in /n/, saj ta dva potrebujeta za svojo produkcijo nosno 

resonanco. (Kummer, 2008) 

 

3. »CUL DE SAC« RESONANCA 

Pojavi se takrat, ko je v eni od votlin vokalnega trakta ovira, ki blokira izhod 

zvočne energije. Posledica je pridušitev glasu in zmanjšana glasnost. Primer ovire 

je prevelika tonzila, ki lahko ovira vhod v ustno votlino in se tako posledično zvoki 

producirajo v žrelu.  

Ta govor imenujejo tudi kot »govor s krompirjem v ustih«. Ta resonanca se lahko 

pojavlja pri osebah, ki so imele razcep ustnice in neba. (Kummer, 2008) 
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4. MEŠANA NAZALITETA 

Če se pri oralnih glasovih pojavi nosna izreka in če se pri nosnih glasovih pojavi 

oralna izreka, pravimo temu pojavu mešana nazaliteta. Ta pojav se največkrat kaže 

pri otrocih z apraksijo ali pri osebah z veliko žrelnico. (Kummer, 2008) 

1.7.4 OCENJEVANJE VFZ 

Ocenjevalec govora mora najprej določiti tip resonance, kar najlažje stori pri spontanem 

govoru. Če je resonanca v spontanem govoru težko določljiva, ocenjevalec uporabi vnaprej 

pripravljene stavke. Oseba ponavlja za njim. Stavki vsebujejo glasove, ki najbolje 

prikazujejo težave v artikulaciji, nazalni emisiji in resonanci. (Kummer, 2008) 

1.7.4.1 ENOSTAVNE TEHNIKE ZA PREVERJANJE  

Pri ugotavljanju karakteristik govora si lahko pomagamo z različnimi enostavnimi 

tehnikami. Opisane bodo tehnike, kjer prepoznamo značilnosti vizualno, taktilno in slušno. 

1. Vizualna detekcija 

• Test z ogledalom  

Ogledalo držimo otroku med govorom točno pod nosom. Ko se ogledalo 

rosi, otrok producira govor skozi nosno votlino. Težava tega testa je, če 

damo ogledalo pod otrokov nos pred začetkom govora otroka, saj se 

zamegli zaradi dihanja in ne zaradi govora. Prav tako moramo ogledalo 

odstraniti pred koncem govora. Pomanjkljivost testa je ta, da zamegljeno 

ogledalo ne pokaže, če so težave konsistentne oz. na katerem fonemu so 

težave. 

• Metoda »See Scape«  

To je naprava, ki sestoji iz treh delov. Cev z olivo je nameščena v otrokov 

nos, povezana pa je s fleksibilno cevjo in stolpičasto cevjo, v kateri je pena 

z lahko utežjo na vrhu. Ko pri govoru otroku zračni tok prehaja skozi nosno 

votilno, se pena, na kateri je utež, dvigne. Težava te drage naprave je ta, da 

lahko otroci nalašč govorijo z nazalno emisijo, da vidijo dvig pene.  

2. Taktilna detekcija 

• Nosno tipanje  

Vibracije zaradi hipernazalitete se lahko občutijo ob dotiku nosu. Oseba, ki 

ocenjuje nazalno emisijo, lahko najprej od otroka zahteva foniranje glasu 
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/m/, da občuti vibracije pri nosni emisiji tega glasu in nato ocenjuje spontani 

govor ali testne besede. 

3. Slušna detekcija 

• Stisk nosu  

Oseba izgovori stavek s stisnjenim nosom in brez tega. Za preverjanje 

hipernazalitete oseba ponavlja vokale ali stavke brez nazalnih konsonantov. 

Pri normalnem govoru ni razlike v kvaliteti produkcije govora pri zaprti in 

nezaprti nosni votlini, saj je nosna votlina pri ustnikih že tako ali tako z 

VFZ ločena od ustne votline. Če je velofaringealna zapora disfunkcionalna, 

bo prišlo do sodelovanja nosne votline pri govoru, kar bo povzročilo »cul-

de-sac« resonanco. Hiponazaliteto preverjamo tako, da osebo poprosimo, da 

ponavlja stavke ali samo glasove, ki vsebujejo nosnike. Če ni razlike oz. je 

razlika med stiskom nosu in brez le-tega majhna, je resonanca govora 

hiponazalna.  

• Stetoskop 

Membrano stetoskopa naslonimo na eno ali drugo nosnico oz. pod nos. Če 

obstaja hipernazalnost med izgovorjavo ustnikov, se to sliši v stetoskopu. 

Tehnika s stetoskopom je bolj učinkovita, če mu membrano odvzamemo in 

cev stetoskopa namestimo v vhod nosu. Seveda moramo ob zaključku 

testiranja cev razkužiti. 

• Cev za poslušanje 

Le-to deluje kot stetoskop. Začetek cevi postavimo na začetek nosu, konec 

cevi pa sebi v bližino ušesa. Oseba ponavlja stavke, ki ne vsebujejo 

nosnikov. Vsaka nosna emisija se sliši skozi cev. Po koncu uporabe cev 

zavržemo ali razkužimo. 

• Slamica 

Kratki del slamice namestimo v otrokov nos, daljši del pa sebi v bližino 

ušesa. S to tehniko slišimo že majhno prehajanje zvoka skozi nos pri 

ustnikih. (Kummer, 2008) 
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1.7.4.2 INSTRUMENTALNE METODE ZA OCENO VELOFARINGEALNE FUNKCIJE 

Multiopazovalna tehnika, videoflouroskopija, nazofaringoendoskopija in nazometrija so 

najbolj pogosti načini instrumentalnega ocenjevanja velofaringealne funkcije. 

Instrumentalne tehnike lahko delimo v indirektne in direktne metode. Direktne metode, kot 

sta npr. radiografija in endoskopija, omogočijo pregled struktur, ki so vključene v VFZ, in 

način gibanja le-teh med govorom. Indirektne meritve omogočajo vpogled v rezultate 

velofaringealne funkcije med govorom. (Hinton, 2008) 

a) DIREKTNE METODE 

Nazofaringoendoskoija in videoflourografija sta najbolj zaželeni in uporabljeni 

instrumentalni metodi za direktno oceno o delovanju VFZ med govorom. Ostale 

spodaj opisane metode, kot sta magnetno resonančno slikanje (MRI) in 

elektromiografija (EMG) dajo zelo dragocene informacije o biomehaničnih 

karakteristikah mehkega neba in žrela, še posebej v namene raziskav, v klinične 

namene pa se toliko ne uporabljajo.  

Pri nazofaringoendoskopiji, ki je kvalitativna tehnika, in videflourografiji, ki je   

kvantitativna, obstaja problem standardizacije meritev. (Hinton, 2008) 

  

1. RADIOGRAFIJA 

Lateralno cefalometrično slikanje je ena izmed prvih tehnik za oceno 

velofaringealne funkcije. S to tehniko posnamemo rengentske slike VFZ med 

produkcijo glasov /e/ ali /s/ in v mirovanju. Obe sliki primerjamo, da dobimo 

podatke o potovanju in stopnji kontakta z zadnjo žrelno steno. Z uporabo kontrasta 

– barijeve raztopine, ki se jo injicira skozi nos, tako da pokrije površino mehkega 

neba in žrela, dobimo vpogled v meje struktur in bolj natančne podatke o 

velofaringealni odprtini v sagitalni ravnini.  

Ta tehnika je relativno enostavna za izvedbo, je kvantitativna in zanesljiva za oceno 

velofaringealne funkcije, vendar dá le dvodimezionalno sliko. Ta tehnika se danes 

uporablja redko. (Hinton, 2008) 

 

2. MULTIOPAZOVALNA VIDEOFLUOROSKOPIJA 

Ta tehnika omogoča prikaz velofaringealne funkcije med različnimi govornimi 

nalogami. Izvaja jo radiolog. Posnetki pokažejo položaj in časovni potek gibanja 
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mehkega neba in sten žrela med govorom in požiranjem. Izpostavljenost z 

rentgenskim žarkom med raziskavo je relativno majhna, saj uporabljajo ozko 

radiološko polje, cel proces pa traja dve minuti ali manj. V nos in nosno žrelo se 

vbrizga kontrast za boljši prikaz struktur. 

Posnetki so možni v: 

• Lateralnem pogledu, ki nam pokaže gibanje mehkega neba navzgor in nazaj 

ter sodelovanje zadnje žrelne stene. Ta projekcija ne pokaže gibanja 

mehkega neba v transverzalni ravnini. 

• Frontalnem pogledu, ki pokaže položaj, stopnjo, simetrijo in smer gibanja 

stranske stene žrela, ne da pa informacije o morebitni reži pri nepopolni 

VFZ. 

• T.i. »Town« ali »En-face« ali »Base« pogledu, kjer s to projekcijo dobimo 

informacije o položaju mehkega neba in žrelne stene med gibanjem ter o 

položaju, obliki in obsegu nepopolne VFZ med govorom. 

Nobena izmed naštetih metod ne da popolnih informacij o velofaringealni zapori, 

zato je potrebno uporabljati multiopazovalno tehniko, kjer kombiniramo dve ali vse 

tri tehnike opazovanja, da pridemo do popolnejših informacij o obsegu gibov, o 

koordinaciji gibanja mehkega neba in lateralne stene žrela, velikosti velofaringealne 

reže pri VFI in globini nosnega žrela. (Hinton, 2008) 

3. NAZOFARINGOENDOSKOPIJA 

Pri tej tehniki se uporablja fleksibilen nazofaringoendoskop, ki ga namestimo skozi 

nos nad mehkim nebom, da vidimo zgornjo površino mehkega neba in lateralno ter 

zadnjo steno žrela, kar ne vpliva na govor. Nazofaringoendoskopija omogoča 

informacije o načinu VFZ, o sodelovanju mehkega neba in žrelne stene ter simetriji 

gibanja mehkega neba in žrelne stene med samim procesom VFZ. 

Nazofaringoendoskopija je tudi najbolj primerna instrumentalna tehnika za 

ugotavljanje submukoznega razcepa in oceno VFZ po uporabi žrelnega režnja za 

rekonstrukcijo VFZ. Ta tehnika ne pokaže manjše velofaringealne reže, predvsem 

ne tridimenzionalno. Metodo otežujejo tudi drugi dejavniki (npr. slab pregled 

zaradi bleščanja, v napoto pa so lahko morebitni nosni polipi itd.) (Hinton, 2008) 
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4. KOMBINIRANA NAZOFARINGOENDOSKOPIJA IN 

VIDEOFLOUROGRAFIJA 

Ker imata obe tehniki, nazofaringoendoskopija in videoflourografija, 

pomankljivosti, ju kombinirajo, da bi dobili boljše rezultate. (Hinton, 2008) 

 

5. MAGNETNO RESONANČNO SLIKANJE 

MRI je pogosta tehnika za oceno VFZ. Njena prednost pred radiografijo je njena 

neškodljivost, saj ne deluje na principu uporabe rentgenskih žarkov. MRI lahko dá 

jasen vpogled v narastišča, potek in volumen mišic ter informacije o kvantitativnih 

začasnih spremembah na artikulacijskih strukturah, odkrije prisotnost 

submukoznega razcepa in da oceno spremembe v anatomiji otrok pred in po 

operacijah, prikaže lahko tudi delovanje m. levator veli palatini med VFZ.  

Kakor ima MRI dobre plati, ima tudi nekaj pomanjkljivosti. MRI zahteva od 

pacienta sodelovanje, kar pa je možno doseči le pri odraslih. Pri otrocih je 

mirovanje med preiskavo težko doseči, zato se pri njih uporablja sedacija, ki pa, 

žal, močno vpliva na otrokovo sposobnost ustrezne govorne produkcije. MRI je 

zelo draga tehnika in za njo potrebujemo občutno več časa kot za 

videoflourografijo. Na posnetkih MRI so lahko strukture velofaringealnega 

mehanizma deformirane, če pacient leži v znak. (Hinton, 2008) 

 

6. ELEKTROMAGNETNA ARTIKULOGRAFIJA (EMA) 

EMA je relativno pogosta tehnika direktne ocene velofaringealne funkcije. Deluje 

na principu izmeničnega magnetnega polja, ki izziva napetost v majhnem 

pretvorniku, nameščenem na govorčevi glavi. Majhen pretvornik je nameščen v 

sredini sagitalne ravnine na oralni površini mehkega neba. Za namestitev je 

potrebna lokalna anestezija. Referenčni pretvornik je nameščen nad centralnim 

sekalcem. Preiskava nam da podatke o stopnji in lokaciji gibanja mehkega neba. 

EMA pa je žal dokaj neprimerna tehnika za raziskovanje delovanja velofaringealne 

funkcije med govorom, saj nam ne da vpogleda iz vseh smeri. Strokovnjaki 

predlagajo, da naj bi se ta tehnika izvajala skupaj z nazofaringoendoskopijo, da bi 

dobili oceno o velofaringealni funkciji v tridimenzionalnosti. EMA se vseeno v 
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klinične namene ne uporablja zelo pogosto, saj dobimo glede na dolgotrajen proces 

premalo podatkov. (Hinton, 2008)  

 

7. ELEKTROMIOGRAFIJA (EMG) 

EMG tehnika se precej uporablja v eksperimentalne in klinične namene za 

preučevanje mišične aktivnosti v različnih predelih telesa. Omogoča izčrpne 

informacije o funkciji m. levator veli palatini v kombinaciji z različnimi 

spremembami intaoralnega tlaka in o tem, če obstajajo mišične rezerve, ki bi 

omogočale pomik čeljusti. Ti podatki bodo v prihodnosti zelo pomembni, saj lahko 

napovedujejo razplet in rezultate operacij. Vseeno pa je uporaba EMG omejena, saj 

je zelo neprijetna. Pojavljajo se težave z nameščanjem elektrod na pravilno mesto, 

saj so mišice mehkega neba zelo majhne. Izvajalci EMG pa imajo tudi problem pri 

osebah z razcepi, saj se položaj mišic mehkega neba razlikuje od osebe do osebe. 

(Hinton, 2008) 

 

b) INDIREKTNE METODE 

Indirektne metode ne prikažejo delovanja velofaringealnih struktur, ampak dajo 

aerodinamične in akustične informacije o funkcionalnem rezultatu delovanja le-teh 

struktur.  

 

1. NAZOMETRIJA 

Nazometrija je najpogosteje uporabljena indirektna metoda ocene velofaringealne 

funkcije. Trenutno je na razpolago več tipov opreme za izvajanje te meritve, vse pa 

izračunajo nazalnost, to je razmerje akustične energije, ki prehaja skozi nosno 

votlino, in energije, ki prehaja skozi ustno in nosno votlino med govorom. Dva 

mikrofona sta pritrjena na obeh straneh ploščice, ta ploščica pa »ločuje« akustično 

energijo, ki prihaja iz ustne in nosne votline. Mikrofona zaznavata akustično 

energijo, rezultat pa je izražen kot nazalnost v procentih. Rezultat nazalitete je 

tipično povezan z zaznavanjem hipernazalnosti, ko uporabljamo stavke z veliko 

nosniki, in s hiponazalnostjo, ko uporabljamo stavke brez nosnih glasov. (Hinton, 

2008) 
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Slika 8 prikazuje nameščen nazometer med meritvijo. 

 

Slika 8: Nazometer (vir: http://www.cleftnet.de/therapeut/front_content.php?idcat=134) 

2. AERODINAMIČNE TEHNIKE 

 

2.1  TLAK IN ZRAČNI TOK 

Pri tej meritvi se uporablja pretvornik tlaka in zračnega toka. Lahko ga 

uporabljamo kot meritev zračnega toka med produkcijo manjših govornih 

segmentov. Daje nam oceno velikosti velofaringealne odprtine med govorom. 

(Hinton, 2008) 

 

2.2 NOSNI PRETOK ZRAKA 

Ta meritev se uporablja kot pokazatelj velofaringealne funkcije, ki pokaže 

pozitivno korelacijo med povečano nosno emisijo ob artikulaciji oralnih glasov 

in hipernazaliteto. Mikrofon je nameščen pred usta govorca, beleži pa se tudi 

pretok zraka skozi usta. Meritev je enostavna, zanesljiva za oceno 

velofaringealne funkcije, uporablja se lahko tudi pri mlajših otrocih. Žal ne 

pokaže, kolikšna je VF odprtina med samim govorom. (Hinton, 2008) 

 

2.3  AKCELEROMETRIJA oz. meritev pospeška 

Indirektno ocenjuje velofaringealno funkcijo z zaznavanjem vibriranja nosnega 

in grlnega tkiva med govorom. Ta meritev je neinvazivna in prijazna do 
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pacienta, ponuja zelo dobre podatke o nazalnosti in njeni povezavi z VFZ. 

(Hinton, 2008) 

3. AKUSTIČNA ANALIZA GOVORA 

Uporabljamo jo za opisovanje intenzitete, višine in ostalih karakteristik govora. 

Uporablja se časovna, amplitudna in spektralna analiza govora. Za akustično 

analizo govora in glasu uporabljamo najrazličnejše računalniške programe (Speech 

Viewer, Lingwaves ...). Računalniški program nam pokaže formantno strukturo 

glasu. Akustična analiza se uporablja za ugotavljane in rehabilitacijo govornih 

motenj. (Hinton, 2008) 

 

4. FOTOTRANSDUKCIJA 

Pri fototransdukciji se uporablja prenos svetlobe, da bi pridobili podatke o 

spremembi velikosti velofaringealne odprtine med govorom. Vir svetlobe je 

nameščen pod velofaringealno odprtino, nad njo je detektor. Detektor zazna 

spremembe prehajanja svetlobe iz ustne votline v nosno žrelo, kar kaže na odprtje 

ali zaprtje VFZ. Ta tehnika nam da približno enake rezultate kot tehnika 

aerodinamičnih meritev, vendar je bolj invazivna in je za pacienta manj prijetna. 

(Hinton, 2008) 

1.7.5 RAZLIČNE TEHNIKE ZA IZBOLJŠANJE DELOVANJA VELOFARINGEALNE ZAPORE 

Uporabljajo se različne kirurške tehnike in protetični pripomočki za izboljšanje govora pri 

pacientih z VFD.  

1.7.5.1  PROTETIČNI PRIPOMOČKI 

a) Obturator/tesnilo za nebo (ang. palatal obturator) 

Uporablja se za zapiranje oz. zamašitev razcepa ali fistule. 

b) Dvigovalec neba (ang. palatal lift) 

V primeru slabše gibljivega mehkega neba uporabljamo dvigovalec neba, da 

mehko nebo primerno dvigne. Uporablja se pri velofaringealni inkompetenci, 

npr. pri dizartriji. 

c) Govorni balonski obturator/tesnilo (ang. speech bulb obturator) 

Uporablja se za zapiranja oz. zamašitev nosnega dela žrela ob VFI.  
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Omejitve protetičnih pripomočkov 

Pripomočke je potrebno stalno vstavljati in odstranjevati. Če so uporabniki otroci, 

jim je potrebno pripomočke zamenjevati in prilagajati glede na njihovo rast. Pacient 

lahko pripomoček izgubi ali pa se le-ta poškoduje. Pripomočki so lahko moteči, 

zato pacienti s težavo privolijo v uporabo le-teh. Lahko izboljšajo stanje, ne morejo 

pa ga popraviti, zato se uporabljajo le začasno ali pa če operacija ni ena izmed 

opcij. (Kummer, 2007) 

1.7.5.2  KIRURŠKE TEHNIKE 

Obstajajo štirje tipi primarnih kirurških postopkov za korekcijo VFD. 

1. Palatoplastika po Furlow-u  

Ta tip palatoplastike je najbolj primerna tehnika pri otrocih z razcepom neba, 

saj z njo dosežemo pravilnejši potek mišičnih svežnjev in s tem daljše nebo. 

(Hill, 2001) 

2. Sfinkterska faringoplastika 

Je primerna rešitev za paciente s počasnim gibanjem lateralne stene. 

(Hill, 2001) 

3. Ojačanje zadnje žrelne stene 

Ta tehnika je primerna za odpravo odprtine v srednjem delu velofaringealnega 

prehoda, velike med 1mm in največ 3mm. Za večje odprtine ta tehnika ni 

primerna. (Ragab, 2007) 

4. Zgornji žrelni reženj  

Je postopek za korekcijo izdišnega toka zraka med govorom. Uporablja se pri 

osebah z razcepi in dizartrijo. (Ragab, 2007) 

5. Cerklažna sfinkterska faringoplastika 

Stranski steni in zadnja žrelna stena ter mehko nebo skupaj tvorijo 

tridimenzionalno mišično zaklopko, imenovano velofaringealni sfinkter in so 

pomemben del VFZ. Ta tehnika omogoča, da po operaciji ne pride do 

hiponazalnosti in da ni nobenih ovir v dihalni pot. Ni odvisna od tipa 

velofaringealne zapore. Je enostavna in ne zahteva premeščanja vezivnega 

tkiva. (Ragab, 2007) 
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1.7.5.3  OSTALE TEHNIKE ZA  IZBOLJŠANJE DELOVANJA VFZ 

1. Metoda injiciranja maščobe 

Poseg se izvede v splošni anesteziji. Maščoba se odvzame bolniku z noge ali s 

trebušne stene in se injicira pod sluznico zadnje stene nosnega žrela. Ta tehnika 

omogoča izboljšanje hipernazalnega govora. Primerna je za paciente z blago VFD 

ali po velofaringoplastiki, ki ni bila povsem uspešna. Proces je enostaven in 

minimalno neprijeten. Pacient lahko takoj po operaciji govori in požira. 

Je še posebej ustrezna tehnika za mlade bolnike po palatoplastiki. (Leuchter, 

Schweizer, Hohlfeld, Pasche, 2010) 

 

2. Metoda injiciranja kolagena 

Kolagen se injicira v zadnjo žrelno steno. Je zadnja možnost po neuspeli operaciji 

in logopedski terapiji, ki ostane na razpolago strokovnjakom pri zdravljenju VFD.  

Kolagen ostane na mestu injiciranja približno do dveh let, brez večjih težav pa se 

injiciranje lahko ponovi. Pri tem postopku je potrebna uporaba lokalne anastezije, 

da je lahko poseg natančen. (Remacle, Bertrand, Eloy, Marbaix, 1990)  

1.8      ZDRAVLJENJE OROFACIALNIH SHIZ V SLOVENIJI 

Kot drugje po svetu se tudi v Sloveniji pri zdravljenju otrok z razcepi uporablja timski 

pristop. V timu sodelujejo maksilofacialni kirurg, otorinolaringolog, logoped, psiholog, 

ortodont. Maksilofacialni kirurg je vodja tima. (Hočevar Boltežar, 2008) 

Center za zdravljenje orofacialnih shiz v Sloveniji je postavil prof. Čelešnik pred več kot 

50 leti. V tem centru se primarno in sekundarno zdravijo vsi otroci z razcepi, rojeni v 

Sloveniji. Na zdravljenje letno pride okoli 20 do 40 novorojencev. (Koželj, Drevenšek, 

Hočevar Boltežar, Jarc, 2008) 

Kirurško zdravljenje  

Pri enostranski heilognatopalatoshizi kirurško zdravljenje ne poteka naenkrat, ampak v 

večih korakih. Operacija ustnice je načrtovana pri šestih mesecih starosti, mehkega neba 

pri enem letu in trdega neba s čeljustnim grebenom pri dveh letih in pol. Pred operacijo 

poteka čeljustnoortopedska priprava, katera se začne takoj po rojstvu. Po navodilu 

maksilofacialnega krirurga, ortoptik izdela čeljustnoortopedsko ploščo, na katero je 
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pričvrščen nosni podpornik. Ta plošča preoblikuje zgornjo čeljust, zmanjša deviacijo 

nosnega pretina in izboljša obliko alarnega hrustanca. Posledično se izboljša prehodnost 

nosne votline in se poveča možnost za ohranitev pravilne drže ustne votline. (Koželj, 

Drevenšek, Hočevar Boltežar, Jarc, 2008) 

Že pred prvo operacijo in kasneje po zaključku kirurškega zdravljenja, vse otroke enkrat na 

leto pregledujejo foniater, klinični logoped in po potrebi tudi klinični psiholog na Centru za 

motnje glasu, govora in požiranja Klinike za Otorinolaringologijo in cervofacialno 

kirurgijo v Ljubljani. V primeru, da se razcep pri plodu vidi že na UZ med nosečnostjo, se 

starši z maksilofacilanim kirurgom lahko srečajo že pred porodom.  

Foniater je pozoren na velofaringealno zaporo, položaj jezika v ustni votlini, stanje sluha in 

prehodnost nosu. Otroke napoti na natančnejši pregled sluha v avdiološko ambulanto. 

Otroke tudi ustrezno zdravi v primeru motenj sluha, bolezni ušes, nosu, žrela in grla, po 

potrebi napoti otroka na vstavitev timpanalnih cevk za ozdravitev izlivnega vnetja ušes.  

Duševni razvoj otroka oceni klinični psiholog. Prav tako staršem svetuje in jim nudi 

psihološko podporo. (Hočevar Boltežar, 2008) 

1.9      VLOGA LOGOPEDA 

Idealno bi bilo, da logoped spremlja otrokov razvoj govora od rojstva naprej (predgovorni 

in govorni razvoj). V tujinah obstajajo centri, kjer sodeluje tim strokovnjakov v obravnavi 

otroka z razcepom. Spremljajo ga od rojstva do odraslosti. Opisana sta modela logopedske 

obravnave otroka z razcepom v ZDA in Sloveniji. 

1.9.1 PRED PALATOPLASTIKO 

Logoped se sreča z družino in opazuje otroka ter se posvetuje s starši, jih informira in 

jim daje nasvete.  

V tem stadiju se bo malčku nudila pomoč doma, logoped pa bo le opazoval njegovo 

napredovanje. Kot že znano, otroci z razcepi producirajo manj konsonantov kot 

sovrstniki brez razcepa. Nekateri otroci tudi vokalizirajo manj, kot bi bilo pričakovano. 

Staršem se v tem stadiju svetuje naslednje: 

• Uporabljajo naj različne glasove in besede kot tudi zvoke, ki jih ne uporabljamo 

v govoru, da bi s tem dosegli otrokovo/dojenčkovo pozornost. 
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• Staršem je potrebno pomagati, da ugotovijo, katere glasove, če jih, otrok 

producira.  

• Nekateri starši potrebujejo model govora z dojenčkom/otrokom (»baby talk«). 

Pri tem je mišljeno, da spreminjajo intonacijo, variirajo v glasnosti in ne da 

spremenijo artikulacijo besed.  

• V primeru, da otrok ne vokalizira, ga lahko opogumijo s pozdravi (npr. »pàpá«, 

»hej, hej« ...).  

• Starši naj imitirajo vokalizacijo otroka.  

• Logoped pred operacijo svetuje staršem, da naj otroka spodbujajo k produkciji 

kombinacije vokala in konsonanta, katero lahko otrok enostavno producira 

(mama, nini, lala, waw ...). 

• Starše je potrebno informirati o nazalni produkciji zapornikov, če so le-ti 

prisotni pred operacijo. Nazalno produkcijo je potrebno ignorirati. 

• Če otrok ne sodeluje v aktivnostih, ga spodbujamo z gibanjem telesa (skakanje, 

plesanje, ploskanje ...). Vse dejavnosti delamo pred ogledalom. Tako lahko 

otrok vidi sebe in nas.  

• Ko enkrat otrok sodeluje pri dejavnostih z gibajem telesa, ga spodbujamo, da 

imitira različne obrazne ekspresije (vesel, žalosten ...) 

• Spodbujamo ga k izvedbi različnih gibov z ustnicami in jezikom. (Peterson-

Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006) 

V Sloveniji se klinični logoped na Kliniki za otorinolaringologijo in 

cervofacialnokirurgijo v Ljubljani z otrokom pred operacijo sreča le enkrat. Kasneje ga 

klinični logoped pregleduje enkrat na leto, logoped v bližini otrokovega doma pa ga 

obravnava redno. Klinični logoped na kliniki prevzame obravnavo otroka z razcepom, 

če predstavlja posebej zahteven primer ali na posebno željo staršev. Klinični logoped 

staršem nazorno razloži posebnosti v razvoju govora otroka z razcepom. Predlaga, 

kako lahko v vsakodnevnih dejavnostih in življenjskih situacijah (pri hranjenju, igri, 

dnevni negi ...) vzpodbujajo pravilne artikulacijske vzorce in vzpodbujajo otroka pri 

razvoju govora. Da jim navodilo za delo z otrokom doma in obrazloži, kakšno 

izboljšanje lahko pričakujejo ter kdaj bi naj do tega prišlo. S stimuliranjem pravilnega 

žvečenja in požiranja se tudi artikulacijski motorični vzorci čim bolj približajo pravilni 
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funkciji. Logoped želi le poskrbeti, da ne bi prišlo do nadomestnih vzorcev izreke. 

(Hočevar Boltežar, 2008) 

1.9.2 PO PALATOPLASTIKI  oz. po zapori trdega in mehkega neba 

V Sloveniji se intenzivna logopedska terapija začne po zadnji operaciji rekonstrukcije 

ustne votline in/ali ustnice.  

Klinični logoped na Kliniki za ORL in CFK ocenjuje govor otrok z razcepi perceptivno 

po priporočilih Znanstvenega komiteja 8. Internacionalnega kongresa o kraniofacialnih 

anomalijah leta 1997 v Singapurju in tudi z akustično analizo. Njegov govorno-

jezikovni razvoj spremlja vsako leto enkrat. (Hočevar Boltežar, 2008) 

Od vrste konsonantov, ki jih bo otrok začel artikulirati po palatoplastiki, je odvisen 

izbor terapije oz. če bo ta sploh potrebna. 

1. Malček, ki v svoj nabor glasov po palatoplastiki doda zapornike, bo 

najverjetneje razvijal govor tako, kot je po operaciji pričakovano. Ta malček 

bo potreboval le periodično spremljanje logopeda. Logoped tako zagotovi, 

da se bo malčkov nabor konsonantskega in ekspresivnega besednjaka še 

naprej primerno razširjal in razvijal. 

2. Malčka, ki uporablja nosne konsonante ali glotalne zapornike ali ki je razvil 

nazalne pripornike, moramo čimprej vključiti v logopedsko terapijo.   

 

Pomembno je, da ločimo malčke, kateri majo velik besedni zaklad, in tiste, kateri 

imajo manjšega. Malčki z manjšim ekspresivnim besednjakom imajo v povprečju 

posledično tudi manjši fonetični inventar. 

Pri logopedski terapiji bi lahko začeli z razvojno prvimi glasovi ali najbolj vidnimi 

ali z najbolj stimulativnimi (v nekem kontekstu otrok lahko izgovori tarčni glas) ali 

ga izberemo na podlagi načina artikualcije (priporniki bi lahko bili lažje učljivi kot 

zaporniki). Paziti moramo le, da je izbran glas nezveneč in sprednji. Pomembno je, 

da ugotovimo, kateri glasovi bi bili malčku lažji za artikulacijo. Bistveno je 

povečanje konsonantske baze zaradi lažjega sporazumevanja z okolico. Otroku 

pomagamo z ortografskimi simboli tarčnega glasu. Naučimo ga tudi razlikovati 
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med pravilno izreko in  njegovo kompenzatorno izreko. Ob napačno naučeni izreki 

ga lahko naučimo tarčni glas tako, da ga drugače poimenujemo (npr. /s/ 

poimenujemo kot dolgi /t/). Pri otroku moramo razviti kontrolno povratno zanko. 

Otrok tako sliši svoje napačno artikulirane glasove in se ustrezno popravi. 

Pomembno je naučiti malčka usmeriti zračni tok skozi usta (npr. pihanje svečk) in 

demonstrirati razliko med pihanjem skozi nos ter pihanjem skozi usta. Otroka lahko 

nežno stisnemo za nosnici (ali uporabimo ščipalko za nos za plavanje), da dobi 

občutek o usmeritvi toka izdišnega zraka skozi usta.  

Schwarz in Leonard (1982), Stoel-Gammon (1984) ter Vihman s sodelavci (1985) 

navajajo, da otroka z manjšim besednjakom naučimo hitreje nove besede, če 

uporabljamo besede, katerih začetni glas uporablja že sam. Nadaljujemo z 

besedami, katerih začetni glas je razvojno zgodnji zapornik (/b/, /d/, /g/). Poleg 

samostalnikov pa je potrebno razvijati tudi relacijske besede (nikalnice, predloge 

...). 

Logoped in starši pomagajo otroku pri produkciji glasov najprej skozi igrice3 (ang. 

babbling games), kasneje skozi pogovor ter s pomočjo različnih strategij za 

pridobivanje glasov. Motoriko govoril vadimo po potrebi. Ogledalo, kjer otrok vidi 

sebe in logopeda je odličen pripomoček pri logopedski terapiji, saj ga z njim lahko 

naučimo ločevati aktivna in pasivna govorila. Ko osvoji te osnove v ogledalu, mu 

za pomoč skiciramo govorila in kako so ta govorila nameščena ob produkciji 

posameznega glasu. (Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 

2006) 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ob igri  otroku ponudimo različne glasove in krajše besede (»mmmm«, »ʃʃʃʃʃʃʃ«,«brrrmmm«, »mama«, 

»bum«...)  
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2 CILJI 

V empiričnem delu želimo ugotoviti, kakšen delež otrok z razcepom ustnice ali ustnice, 

trdega neba, mehkega neba in čeljustnega grebena ima po vstopu v šolo, ko večinoma že 

zaključijo z logopedsko obravnavo, ali po 10. letu, še vedno težave z resonanco in pravilno 

artikulacijo. Ugotoviti želimo, če čas operacije mehkega neba vpliva na razvoj pravilne 

artikulacije in kateri faktorji, če obstajajo, so tisti, ki vplivajo na artikulacijske in 

resonančne težave pri otrocih z razcepom ustnice ali ustnice, trdega neba, mehkega neba in 

čeljustnega grebena po vstopu v šolo. Zanima nas tudi morebiten vpliv družinske 

obremenjenosti ter regije bivanja mame v prvem trimesečju nosečnosti na formacijo 

razcepa ter pogostnost jemanja folne kisline v obliki prehranskega dopolnila med 

nosečnostjo pri materah, ki so rodile otroke z razcepom neba ali ustnice, čeljustnega 

grebena in neba.  

2.1 DELOVNE HIPOTEZE 

Hipoteza 1: Do 7. leta otroci z razcepom neba ali ustnice, čeljustnega grebena in neba 

pridobijo 90% konsonantov.  

Hipoteza 2: Do vstopa v šolo ima 40% otrok z razcepom neba ali ustnice, čeljustnega 

grebena in neba hipernazalno izreko, pri 10. letih starosti pa je prisotna v zmerni obliki pri 

20% otrok.  

Hipoteza 3:  30% otrok z razcepom neba ali ustnice, čeljustnega grebena in neba ima do 7. 

leta starosti težave z artikulacijo.  

Hipoteza 4: 90% otrok z razcepom neba ali ustnice, čeljustnega grebena in neba, starejših 

od 7 let nima težav z moteno resonanco v govoru. 

Hipoteza 5: Pri otrocih z razcepi na pravilnost izreke in nazalnost vplivajo pogosta vnetja 

srednjega ušesa in dolgotrajno izlivno vnetje srednjega ušesa, ki zahteva vstavitev 

timpanalnih cevk.  

Hipoteza 6: Pri otrocih z razcepi na pravilnost izreke in nazalnost vpliva položaj otroka v 

družini ter dojenje otroka v prvih mesecih življenja.  
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Hipoteza 7: Otroci, pri katerih je bila napravljena zapora mehkega neba pred dopolnjenim 

2. letom starosti, imajo manj artikulacijskih motenj kot otroci s kasnejšo zaporo mehkega 

neba. 

Hipoteza 8: Največ otrok z razcepi se rodi v SV Sloveniji.  

Hipoteza 9: V četrtini primerov se je otrok z razcepom rodil v družini, kjer je že nekdo v 

družini imel razcep. 

Hipoteza 10: Vsaj tretjina mater, ki so rodile otroka z razcepom, ni jemala folne kisline v 

nosečnosti ali so bruhale v nosečnosti.  

3 RAZISKOVALNA METODA 

3.1 VZOREC 

V raziskavo so bili vključeni vsi otroci z razcepom neba ali razcepom neba, čeljustnega 

grebena in ustnice, stari od štiri do dvanajst let, ki so od meseca novembra 2012 do konca 

meseca februarja 2013 bili na kontrolnem pregledu pri maksilofacialnem kirurgu na 

Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega 

centra v Ljubljani. Vzorec obsega 27 otrok.  

Starost: Otroke smo razdelili v tri starostne skupine glede na razvoj in avtomatizacijo 

artikulacijskih vzorcev.V prvo starostno skupino so bili vključeni otroci od 3. do 7. leta 

starosti, v drugo skupino so bili uvrščeni otroci od 7. do 10. leta, v tretjo skupino pa vsi, ki 

so bili v času kontrolnega pregleda pri maksilofacialnem kirurgu stari 10 let in več. V prvo 

skupino je bilo vključenih 12 otrok, v drugo skupino 8 otrok in v tretjo starostno skupino 7 

otrok . Graf 1. 
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Graf 1: Struktura vzorca glede na starost 

 

Spol: Od 27 vključenih otrok je bilo 9 deklic in 18 fantov.  Graf 2. 

Graf 2: Struktura vzorca po spolu 

 

Klinična slika: Od 27 vključenih otrok je imelo 18 otrok diagnozo enostranski razcep 

ustnice, čeljustnega grebena in neba (cheilognatopalatoshisis unilateralis) ali obojestranski 

razcep ustnice, čeljustnega grebena in neba (cheilognatopalatoshisis bilateralis) ter 9 otrok 

razcep neba (palatoshisis). Graf 3. 
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Graf 3: Struktura vzorca glede na klinično sliko 

 

3.2 INŠTRUMENTARIJ 

Starši so, po podpisu informiranega pristanka na sodelovanje njihovega otroka v raziskavi, 

izpolnili vprašalnik. Pri otrocih smo napravili oceno artikulacije ter objektivno izmerili 

nazalnost v govoru z nazometrijo.  

3.2.1 Vprašalnik 

Za pridobivanje anamnestičnih podatkov o otrokovem razvoju in razvoju njegovega 

govora, je bil sestavljen vprašalnik. Vprašalnik je zajemal 36 vprašanj in je bil namenjen 

vsem staršem sodelujočih otrok. 

Vprašalnik je sestavljen iz štirih delov. V prvem delu so nas zanimali osebni podatki 

otroka (ime, priimek, kraj in datum rojstva, kraj bivanja) in regija, v kateri je mama bivala 

med nosečnostjo. 

V drugem delu smo se osredotočili na materino nosečnost in porod. Zanimalo nas je, če je 

mama med nosečnostjo uživala folno kislino, ali je med nosečnostjo (še posebej v prvem 

trimesečju) zelo močno in zelo pogosto bruhala, v katerem tednu se je otrok rodil, kakšna 

je bila porodna teža, dolžina in ocena po Apgarjevi. 

V tretjem delu vprašalnika sem se osredotočila na razvoj otroka. Zanimalo nas je, če je 

prebolel katero resnejšo bolezen. V vprašalniku so bila vključena tudi vprašanja, ali je imel 

33%

67%

palatoshisis

cheilognatopalatoshisis
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otrok zaradi težav s hranjenjem vstavljeno nazogastrično sondo, vprašanja o morebitnih 

težavah s hranjenjem otroka preko stekleničke, kakšno dudo so uporabljali pri hranjenju 

preko stekleničke, ali je otrok imel težave s sluhom in pogosta vnetja srednjega ušesa, ali je 

imel vstavljene timpanalne cevke, kdaj se je pojavila prva beseda ali otrok nosi 

ortodonstski aparat ter ali njihov otrok ponoči smrči.  

V zadnjem delu so starši ocenili otrokov govor, in sicer če je in za koga je razumljiv 

otrokov govor, ali je otrok bil deležen logopedske terapije, podali pa so tudi podatke o času 

operacij. 

Vprašalnik se nahaja v prilogi 2. 

3.2.2 Test govorne artikulacije s Tripozicijskim testom 

Otrokov govor smo ocenili s pomočjo Tripozicijskega testa (Steiner, 1997). Vsak otrok je 

bil posnet s kamero med govorom. Vsak posnetek govora je bil transkriptiran ter ocenjen, 

ali so vsi glasovi pri otroku razviti in jih dosledno uporablja, ali kateri izmed njih manjka 

(distorzija, omisija, substitucija).  

3.2.3 Nazometrija 

Je objektivna metoda merjenja povprečne akustične energije, ki se sprosti skozi nos oz. 

skozi usta med potekom oralne govorne produkcije, in je izražena v procentih. (Peterson-

Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006)  

Nazometrijo smo izvajali z NasometerTM II, Model 6450, proizvajalca KayPENTAX, 

ZDA. Slika 9. 

 

Slika 9: Nazometer v prostorih Centra za motnje glasu, govora in požiranja (vir: arhiv Centra za motnje glasu, 

govora in požiranja) 
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Pri izvedbi nazometrije sta mi pomagali dipl. med. sestri ga. Marija Čirič in ga. Mojca 

Žurga.  

Sam potek nazometrije je potekal po naslednjih korakih: 

1. Otroku smo razložili potek preiskave. 

2. Merilni del nazometra z ločenima mikrofonoma pred nosno in ustno votlino smo 

pozicionirali v pravilen položaj na otrokovi glavi. 

3. Otrok je izgovarjal glas /m/ in glas /a/, nato glas /m/ v kombinaciji z /a/ in /i/, ter 

glas /p/ v kombinaciji z /a/ in /i/. 

4. Otrok je prebral ali ponavljal za nami 4 stavke, v katerih je bilo 25% soglasnikov 

nosnikov (stavki z nosniki) ter 4 stavke brez nosnikov. Dolžina otrokovega govora 

ali vmesne prekinitve niso vplivale na rezultat nazalnosti. 

Pri stavkih brez nosnikov pričakujemo, da bo nazalna resonanca minimalna in obratno, pri 

stavkih z nosnikih pričakujemo, da bo maksimalna. Merjenja nazalnosti uporabljamo 

ponavadi za dokaz obstoja VFI. (Peterson-Falzone, Trost-Cardamone, Karnell, Hardin-

Jones, 2006) 

3.3 NAČIN IZVEDBE 

Vsako sredo, od začetka novembra 2012 do konca februarja 2013, sem bila prisotna v 

ambulanti pri prof. dr. Vesni Koželj, dr. dent. med. na Kliničnem oddelku za 

maksilofacialno in oralno kirurgijo. Ob sredah prihajajo na kontrolni pregled otroci in 

odrasle osebe z najrazličnejšimi razcepi v orofacialnem področju. Vsem otrokom, ki so bili 

stari od štirih do dvanajstih let, sem ocenila govor s pomočjo Tripozicijskega testa  

(Steiner, 1997). Njihovi starši so medtem reševali vprašalnik. Po koncu ocene govora smo 

otroku v Centru za motnje glasu, govora in požiranja na Kliniko za otorinolaringologijo in 

cervikalno kirurgijo izmerili nazalnost med govorom.  

Zaradi  organizacijskih težav nismo uspeli opraviti vseh načrtovanih preiskav pri vseh 

otrocih. Tako je vprašalnik izpolnilo 22 staršev, pri nazometriji je sodelovalo 23 otrok, 

govorni status pa je bil opravljen pri 24 otrocih.  
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3.4 SPREMENLJIVKE 

1. Neodvisne spremenljivke: spol, starost, vrsta razcepa 

2. Odvisne spremenljivke: amanestični podatki (regija bivanje mame med 

nosečnostjo, materni jezik mame, vključenost otroka v vrtec ali šolo, položaj otroka 

glede na ostale sorojence, anamnestični podatki o težavah z govorom v družini, o 

razcepih v družini), rojstvo otroka (čas rojstva, morebitne težave pri porodu, 

porodna teža, porodna dolžina, ocena po Apgarjevi), nosečnost mame (jemanje 

folne kisline, bruhanje v času nosečnosti), dojenje, hranjenje preko stekleničke, 

nazogastrična sonda, hranjenje preko žličke, vnetje ušes, stanje sluha, timpanalne 

cevke, razvade, zobni aparat, prva beseda, razumevanje govora otroka, logopedska 

terapija, čas začetka logopedske terapije, smrčanje, čas kirurške zapore ustnice, čas 

kirurške zapore mehkega neba, čas kirurške zapore trdega neba. 

3.5 NAČIN OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa SPSS, verzija 18. 

Uporabili smo naslednje statistične metode: 

- Deskriptivno statistiko za opis vzorca, za obdelavo vprašalnika po posameznih 

vprašanjih, za obdelavo rezultatov nazometrije in govornega statusa otrok 

- Shapiro-Wilk test za testiranje normalne porazdeljenosti podatkov 

- Mann-Whitneyev U-test in t-test za izračun statistično pomembnih razlik  

Meja statistično pomembne razlike je predstavljala p-vrednost manjša od 0,05. 
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4 REZULTATI  

4.1 DESKRIPTIVNA STATISTIKA VPRAŠALNIKA 

 

1. Regija bivanja mame med nosečnostjo. 

Na vprašanje o kraju, kjer je bivala mama med nosečnostjo, je odgovorilo 22 

staršev. Kraje smo razporedili v naslednje regije: 

1. SV Slovenija 

2. Osrednja Slovenija in Gorenjska 

3. J in JV Slovenija s Posavjem 

4. JZ in Z Slovenija 

Največ mam je v času nosečnosti bivalo v SV Sloveniji (12 mam), sledi Osrednja 

Slovenija in Gorenjska (7 mam). V J in JV Sloveniji sta v času nosečnosti bivali 2 

mami ter JZ in Z Sloveniji ena. Graf 4. 

Graf 4: Regija 

 

2. V katerem jeziku se sporazumevate?  

Pri tem vprašanju so starši odgovarjali, v katerem jeziku se družinski člani med 

sabo sporazumevajo. Odgovore smo razporedili v dve kategoriji. V prvo kategorijo 

so bili vključeni odgovori »slovenščina«, v drugo kategorijo pa vsi ostali jeziki.  

Dvajset staršev je odgovorilo, da se doma sporazumevajo v slovenščini, dva starša 

pa sta odgovorila, da se doma sporazumevajo v hrvaščini oziroma v srbščini. Graf 

5. 

55%32%

9%
4% SV Slovenija

Osrednja Slovenija in
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JZ in Z Slovenija
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Graf 5: Jezik 

 

 

3. Ali vaš otrok obiskuje vrtec ali šolo? 

Starši so odgovarjali, ali je njihov otrok vključen v vzgojno izobraževalno 

ustanovo. Odgovori so bili  razporejeni v dve kategoriji, in sicer »da« ali »ne«. 

Vsi starši so pritrdilno odgovorili, da je njihov otrok vključen v vzgojno – 

izobraževalno ustanovo. Graf 6. 

Graf 6: Vzgojno - izobraževalna ustanova 

 

Vrtec obiskuje 8 otrok, 14 otrok pa obiskuje šolo. Graf 7. 

Graf 7: Vključenost v vrtec ali v šolo 

 

4. Položaj otroka glede na ostale sorojence. 

Starši so obkrožili odgovor, kateri ustreza položaju otroka med njegovimi 

sorojenci. Tako so obkrožili ali je prvorojenec, drugorojenec, enojajčni dvojček, 

dvojajčni dvojček, tretjerojenec, četrtorojenec ali več ter ali če je edinec. Odgovore 
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smo razporedili v dve kategoriji. Prva kategorija vključuje vse otroke, ki so 

prvorojenci, druga pa vse ostale. 

Med otroki, ki so bili vključeni v raziskavo, je 9 prvorojencev in 13 ostalih. Od tega 

je devet drugorojencev, en četrtorojenec, en enojajčni dvojček in dva dvojajčna 

dvojčka. Graf 8. 

Graf 8: Položaj otroka v družini 

 

5. Ali je imel kdo v družini težave z govorom? 

Starši so odgovarjali na vprašanje, ali je oz. še ima kdo v njihovi družini težave z 

govorom. Odgovore smo razporedili v dve kategoriji in sicer, kategorija »ne« in 

kategorija »da«. 

V  17 družinah ni noben družinski član imel težav z govorom, v ostalih 5 pa so se 

pojavile, in sicer v obliki jecljanja in težav v artikulaciji. Graf 9. 

Graf 9: Družinska anamneza težav z govorom 

 

6. Ali je imel kdo v družini razcep neba in/ali ustnice? 

Starši so odgovarjali, ali je v njihovi družini že bila postavljena diagnoza razcepa v 

orofacialnem področju. Izbirali so med odgovorom »ne« in »da«.  

Pri treh deklicah in pri treh fantih je bil razcep prisoten v družini pred njihovim 

rojstvom, pri 16 otrocih pa razcep v družini še ni bil diagnosticiran. Graf 10. 
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Graf 10: Družinska anamneza razcepov 

 

7. V katerem tednu nosečnosti se je otrok rodil? 

Starši so odgovarjali v katerem tednu nosečnosti se je njihov otrok rodil. Odgovore 

smo razporedili v dve skupini, in sicer: pred 38 tednom in v 38 tednom ali še 

kasneje.  

V 38. tednu ali še kasneje se je rodilo 16 otrok, trije pa so se rodili prej kot pa v 38 

tednu mamine nosečnosti. Trije starši na vprašanje niso odgovorili. Graf 11. 

Graf 11: Čas rojstva glede na dolžino nosečnosti 

 

8. Kako je potekal porod? 

Starši so odgovarjali, ali je med  porodom prišlo do kakšnih komplikacij. Izbirali so 

med odgovorom »ne« in »da«. 

Pri dveh fantih in pri eni deklici je prišlo do zapletov med porodom, pri ostalih 19 

otrocih pa težav ni bilo. Graf 12. 

Graf 12: Komplikacije med porodom 
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9. Kakšna je bila porodna teža? 

Starši so v odgovor na vprašanje napisali porodno težo njihovega otroka. Odgovore 

smo razdelili v kategoriji nad 3000g in pod3000 g.  

Večina otrok (17) se je rodila s porodno težo, ki je enaka ali večja od 3000g. Štirje 

otroci so se rodili z nižjo porodno težo. Za enega otroka porodna teža ni bila 

zapisana. Graf 13. 

Graf 13: Porodna teža 

 

10. Kakšna je bila porodna dolžina? 

Starši so zapisali dolžino otroka pri porodu. Dolžine smo razporedili v dve 

kategoriji. Prva kategorija vsebuje vse dolžine, katere so 50cm in več, v drugi 

kategoriji pa so vključene dolžine pod 50cm.  

Osemnajst otrok je pri porodu bilo velikih 50cm ali več, trije otroci so se rodili z 

krajšo porodno dolžino kot 50cm, za enega otroka pa nam porodna dolžina ni  

znana. Graf 14. 

Graf 14: Porodna dolžina 

 

11. Kakšna je bila ocena po Apgarjevi? 

Starši so vpisovali oceno po Apgarjevi, katera je bila podana ob rojstvu otroka. 

Rezultate smo razporedili v dve kategoriji. V prvo so vključeni vsi otroci z 

Apgarjevo oceno 9 ali 10, v drugo pa vsi, ki so jo imeli 8 ali manj.  
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Osem otrok je po porodu prejelo oceno po Apgarjevi 9 ali 10, en otrok pa oceno 8 

ali manj. Pri trinajstih otrocih starši niso vpisali ocene po Apgarjevi. Graf 15. 

Graf 15: Ocena po Apgarjevi 

 

12. Ali je mama med nosečnostjo uživala folno kislino? 

Starši so odgovarjali, ali je mama med nosečnostjo uživala folno kislino v obliki 

prehranskega dopolnila. Na izbiro so imeli dva odgovora, in sicer »da« in »ne«. 

Pri tem vprašanju je 6 staršev odgovorilo, da mama med nosečnostjo ni jemala 

folne kisline v obliki prehranskega dopolnila, 14 mam je med nosečnostjo uživalo 

folno kislino, dva starša pa na vprašanje nista odgovorila. Graf 16. 

Graf 16: Uživanje folne kisline med nosečnostjo 

 

13. Ali je mama v prvem trimesečju zelo močno in zelo pogosto bruhala? 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali so mame v prvem trimesečju zelo pogosto in 

močno bruhale. Starši so izbirali med odgovoroma »da« ali »ne«.  

Vsi starši so odgovorili, da mamam slabost v prvem trimesečju ni predstavljala 

večjih težav oz. le-te niti ni bilo. Graf 17. 
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Graf 17: Bruhanje mame med nosečnostjo 

 

14. Ali ste otroka dojili? 

Starši so izbrali odgovor »ne« ali »da«.  

Osemnajst otrok ni bilo dojenih, štirje pa so bili dojeni. Graf 18. 

Graf 18: Dojenje 

 

15. Kako je potekalo hranjenje preko stekleničke? 

Zanimalo nas je, ali je prehranjevanje potekalo uspešno ali pa je otrok imel težave s 

hranjenjem. Odločali so se med odgovoroma »brez težav« in »s težavami«.  

Petim otrokom hranjenje ni delalo težav, pri ostalih sedemnajstih pa hranjenje ni 

potekalo brez težav. Graf 19. 

Graf 19: Hranjenje preko stekleničke 

 

16. Ali je otrok zaradi težav s hranjenjem potreboval nazogastrično sondo? 

Zanimalo nas je, ali je otrokom konzumiranje hrane predstavljalo tolikšno težavo, 

da so potrebovali nazogastrično sondo. Starši so izbirali med odgovoroma »ne« in 

»da«.  
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Trije otroci so za zadostno prehranjevanje potrebovali nazogastrično sondo, ostalih 

devetnajst le-te ni potrebovalo. Graf 20. 

Graf 20: Nazogastrična sonda 

 

17. Kako je potekalo hranjenje z žličko? 

Zanimalo nas je, ali so imeli otroci v času hranjenja z žličko težave pri 

prehranjevanju. Starši so izbirali med odgovoroma »ne« in »da«.  

Pri prehranjevanju 14 otrok ni imelo večjih težav oz. težav sploh ni bilo, pri ostalih 

osmih so se težave pojavljale, in sicer v vseh primerih je otrokom hrana uhajala v 

nos. Graf 21. 

Graf 21: Hranjenje z žličko 

 

18. Ali je imel vaš otrok do sedaj kakšno resnejšo bolezen? 

Starši so navedli morebitne resnejše bolezni, odgovore pa smo razporedili v dve 

kategoriji glede na prizadetost zgornjega aerodigestivnega trakta ter možnosti 

vpliva na govorni razvoj, in sicer so izbirali med »ne« in »da«.  

Pri treh otrocih so se pojavljale pogoste okužbe dihal. Pri ostalih devetnajstih 

otrocih resnejših bolezni ni bilo. Graf 22. 
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Graf 22: Morebitne bolezni otroka 

 

19. Ima vaš otrok pogosta vnetja ušes (več kot 3 krat letno)? 

Starši so izbirali med odgovoroma »ne« in »da«.  

Deset staršev je odgovorilo pritrdilno, dvanajst pa je na vprašanje izbralo nikalni 

odgovor. Graf 23. 

Graf 23: Vnetja ušes 

 

20. Kako sedaj vaš otrok sliši? 

Starši so izbirali med odgovoroma »slabo« in »dobro«. Odločali so se glede na 

njihovo subjektivno oceno.  

Dva starša sta odgovorila, da njihov otrok sliši slabo, ostali (20 staršev) pa je 

odgovorilo, da je sluh njihovega otroka dober. Graf 24. 

Graf 24: Zdajšnje stanje sluha 

 

21. Je bila pri otroku zaradi izlivnega vnetja srednjega ušesa doslej že potrebna 

vstavitev timpanalnih cevk? 
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Starši so se odločali med dvema ponujenima odgovoroma, in sicer med »ne« in 

»da«.  

Timpanalnih cevk ni imelo vstavljenih 15 otrok, 7 otrok pa je imelo vstavljene 

timpanalne cevke. Graf 25. 

Dva otroka iz prejšnjega vprašanja, ki slišita slabo, sta imela oba vstavljene 

timpanalne ceve.  

Graf 25: Timpanalne cevke 

 

22. Ima vaš otrok kakšne razvade (sesanje prsta, dude, grizenje nohtov)? 

Starši so izbirali med ponujenimi odgovori, njihove odgovore pa sem razporedila v 

dve kategoriji, in sicer »nobena razvada« in »razvada prisotna«.  

Dva otroka si pogosto grizeta nohte, en sesa prst, ostalih 18 otrok pa ni podvrženo 

nobeni razvadi. Starš enega otroka na vprašanje ni odgovoril. Graf 26. 

Graf 26: Razvade 

 

23. Ali otrok nosi ortodontski aparat? 

Starši so izbrali odgovor »ne«, če njihov otrok ne nosi ortodontskega aparata ali 

»da« v primeru, da ga nosi. Slednji so še dopisali, kakšen aparat ima njihov otrok.  

Ortodonstskega aparata ne nosi 15 otrok, 7 otrok pa ga ima. Od tega ima pet otrok 

snemni zobni aparat, dva pa imata fiksnega. Graf 27. 
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Graf 27: Zobni aparat 

 

 

24. Kdaj se je pojavila prva beseda? 

Starši so odgovarjali na vprašanje, v katerem mesecu starosti se je pojavila prva 

beseda njihovega otroka. Odgovore smo razporedili v dve kategoriji. Prva 

kategorija vključuje vse otroke, pri katerih se je pojavila prva beseda pred prvim 

letom in vključno s prvim letom. V drugo kategorijo pa so vključeni otroci s 

pojavom prve besede po dopolnjenih dvanajstih mesecih starosti.  

Vsi otroci, katerih starši so odgovorili na vprašanje, so svojo prvo besedo izgovorili 

pred dopolnjenim prvim letom oziroma vključno s prvim letom starosti. Štirje na 

vprašanje niso odgovorili. Graf 28. 

Graf 28: Prva beseda 

 

25. Kdo razume otrokov govor? 

Starši so izbirali med dvema možnostima, in sicer »vsi« in »le domači«. 

Starši so odgovorili, da njihove otroke razumejo vsi. Graf 29. 

Mama 11 letnega otroka je dopisala, da njenega sina do drugega razreda okolica ni 

razumela, ampak je zdaj njegov govor razumljiv za vse. Oče 5 letnega sina je 

dopisal, da so še nedolgo tega sinov govor razumeli le domači.  
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Graf 29: Razumevanje otrokovega govora 

 

26. Je otrok sedaj deležen logopedske terapije? 

Starši so izbirali med »ne« in »da«. 

Deset odgovorov je bilo nikalnih, 12 staršev pa je odgovorilo, da njihov otrok 

obiskuje logopeda. Graf 30. 

Največ otrok (8), kateri obiskujejo logopedsko terapijo, je iz prve starostne skupine.  

Graf 30: Logopedska terapija 

 

27. Je otrok bil deležen logopedske terapije v preteklosti? 

Starši so izbirali med »ne« in »da«. 

En odgovor je bil nikalen, ostalih 21 pa je bilo pritrdilnih. Graf 31. 

Graf 31: Logopedske terapije v preteklosti 

 

28. Kdaj se je začela logopedska terapija? 

Odgovore smo porazdelili v dve kategoriji, in sicer v času »pred palatoplastiko« ali 

v času »po palatoplastiki«. 
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Pet staršev je z otrokom obiskovalo logopedsko terapijo že pred zaporo mehkega 

in/ali trdega neba. Šestnajst otrok pa je začelo z intenzvino logopedsko terapijo šele 

po zaprtju neba. Graf 32. 

Graf 32: Začetek logopedske terapije 

 

29. Ali vaš otrok ponoči smrči? 

Starši so izbirali med odgovoroma »ne« in »da«.  

Šest staršev je odgovorilo, da njihov otrok smrči ponoči, 15 staršev je vprašanje 

zanikalo, en starš pa na vprašanje ni odgovoril. Graf 33. 

Graf 33: Smrčanje otroka 

 

30. Otrok je imel operacijo (zaporo) ustnice ... 

Starši so napisali, kdaj je imel otrok operacijo ustnice. Odgovore sem razporedila v 

skupini »pri šestih mesecu« ali »po šestem mesecu«. 

Zaporo ustnice je imelo le 13 otrok, katerih starši so reševali vprašalnik. Od tega jih 

je 11 imelo operacijo ustnice pri šestem mesecu, dva pa po šestem mesecu, in sicer 

pri sedmem oz. osmem mesecu. Graf 34. 
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Graf 34: Operacija ustnice 

 

31. Otrok je imel operacijo (zaporo) mehkega neba ... 

Starši so napisali, kdaj je imel otrok operacijo mehkega neba. Odgovore sem 

razporedila v skupini »pri enem letu« in »po prvem letu«. 

Osem otrok je imelo operacijo mehkega neba pri enem letu, štirinajst pa po prvem 

letu, in sicer pet otrok pri dveh letih in pol, trije pri letu in pol, dva pri dveh letih in 

po en otrok pri trinajstih, petnajstih, šestnajstih in šestintridesetih mesecih. Graf 35. 

Graf 35: Operacija mehkega neba 

 

32. Otrok je imel operacijo (zaporo) trdega neba ... 

Starši so napisali, kdaj je imel otrok operacijo trdega neba. Odgovore sem 

razporedila v skupini »pri dveh letih in pol« in »pred dopolnjenim drugim letom 

starosti«. 

Petnajst otrok, katerih starši so reševali vprašalnik, je imelo operacijo trdega neba. 

Enajst otrok je imelo operacijo pri dveh letih in pol, štirje pa pred dopolnjenim 

drugim letom starosti, in sicer po en otrok pri pol leta, pri enem letu, pri trinajstih  

mesecih ter pri šestnajstih mesecih. Graf 36. 
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Graf 36: Operacija trdega neba 

 

4.2 DESKRIPTIVNA STATISTIKA NAZOMETRIJE 

Nazometrijo smo naredili vsem otrokom, ki so bili sposobni izvesti preiskavo in so želeli 

sodelovati pri meritvi nosne resonance. Rezultati nazometrije so predstavljeni v tabeli 4. 

Tabela 4: Rezultati nazometrije 

Testna naloga Razpon Srednja vrednost Standardna deviacija 

/a/ (%) 4-66 25,86 14,95 

/m/ (%) 52-94 81,68 12,82 

/pa/ (%) 5-37 14,78 9,51 

/pi/ (%) 7-68 27,13 18,77 

/ma/ (%) 15-80 56,56 14,06 

/mi/ (%) 56-92 77,26 8,85 

Stavki z nosniki (%) 15-72 54,18 14,72 

Stavki brez 

nosnikov (%) 

6 -57 21,77 12,71 

 

Na podlagi prve slovenske raziskave o meritvah nazalnosti v govoru in strokovne literature 

smo postavili sledeče meje lažje in zmerne hipernazalnosti. Srednja vrednost nazalnosti je 

v slovenski raziskavi v stavkih brez nosnikov pri normalnih preiskovancih znašala 12,26%, 

standardna deviacija pa 8,89%. Blaga hipernazalnost smo poimenovali tiste vrednosti, ki so 

večje od srednje vrednosti + 1 standardno deviacijo, to pomeni, da so večje od 21%. 

Vrednosti nazalnosti, večje od srednje vrednosti + 2 standardni deviaciji, to je večje od 

30%, pa smo poimenovali zmerna hipernazalnost. (Hočevar Boltežar, Krajinović, Čirič, 

2012)  

73%

27% pri dveh letih in pol

pred dopolnjenim drugim
letom starosti



60 
 

4.3 DESKRIPTIVNA STATISTIKA GOVORNEGA STATUSA OTROK 

S pomočjo Tripozicijskega testa (Steiner, 1997) smo ugotavljali kvaliteto in kvantiteto 

izgovorjenih glasov otrok. Govor otrok je bil posnet in transkriptiran, za boljšo preglednost 

pa je sestavljena tabela glasov. Tabela 5. 

Znak plus (+) v razpredelnici pomeni, da je otrokov glas popoln oz. da v izgovorjavi le-

tega glasu ni opaziti pomanjkljivosti. Kjer pa glas ni takšen, kot bi si ga želeli, pa je 

napisana njegova distorzirana ali substituirana različica (pojavi se tudi omisija). Izračunali 

smo tudi vsoto vseh napačnih izvedb posameznih glasov in vsoto nepravilno oblikovanih 

glasov pri posameznem otroku. Tabela 5. 
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Tabela 5: Pregled artikulacije glasov vseh otrok 

Ime in 
priimek 
otroka 
(kratica) 
 

L
Č 

AP SD TK DG MR RŠ GG S
K 

U
H 

LN N
V 

G
R 

TB A
S 

MP TS M
K 

LLŠ ZE UG PT ∑ 

glas 
Vokali /e/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 

/a/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 
/i/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 
/o/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 
/u/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 

zaporniki /p/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 
/b/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 
/t/ + + + + + + + + + + + + + + + /Ɂ/ + + + + + + 1 
/d/ + + + + + + + + + + + + + + + /Ɂ/ + + + + + + 1 
/k/ + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + 1 
/g/ + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + 1 

Priporniki /f/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + / + + 1 
/v/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + / + + 1 

/ʃ/ + + /ɕ/ + + + + + + + + + + + + /ɕ/ + + /χ/ + + / / 4 

/ʒ/ + /z/ /ʑ/ + + + + + + + + + + + + /j/ ali 

/ʑ/ 

+ + /ʑ/ /dts/ + / / 6 

/z/ + + /ʑ/ + /ʑ/ + + /ʑ/ + + + + + + + /ʑ/ + + /sh/ + + / / 6 

/s/ + /ɕ/ /ɕ/ / / /ɕ/ /ɕ/ /ɕ/ /ɕ/ + + + + + + + /ɕ/ + + /sh/ 
ali 

/ɕ/ 
ali 
/χ/ 

+ + / / 
 
 
 
 
 

10 
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/χ/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

0 

zlitniki /tʃ/ + /t/, 
/s/ 

/tɕ
/ 

+ + + + + + + + + + + + /tɁ/ + + /ʃ/ + + + 4 

/ts/ /t�/ /tɕ/ + /t / + + + + + + + + + + + /tɁ/ + + /tsh/ /tʃ/ + + 6 

nosnika /n/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 

/m/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 1 

vibrant /r/ + /�/ 
ali /j/ 

/�/ + + /l/ + /�/ + + /�/ 
ali 

/�/ 

+ + /�/ 
ali 

/ɾ/ 

+ /j/ /�/ + /l/ /l/ + + 10 

Lateral /l/ + + + + + + + + + + + + + + + /j/ + + + + + + 1 
Drsnik /j/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 
 ∑ 1 5 6 2 2 2 1 3 0 0 1 0 0 1 0 12 1 0 7 5 2 4  
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Naslednja tabela 6 prikazuje število nepravilno artikuliranih ali manjkajočih glasov glede na 

način izvedbe glasu. 

 

Tabela 6: Glasovi razporejeni na način artikulacije 

Način izvedbe 

glasu 

Število napačno 

artikuliranih 

glasov 

Število 

manjkajočih glasov 

Skupno število 

Zaporniki 4 0 4 

Priporniki 25 2 27 

Zlitniki 12 0 12 

Drsnik 0 0 0 

Nosnika 2 0 2 

Vibrant 10 0 10 

Lateral 1 0 1 

 

V tabeli 5 in 6 opazimo, da imajo otroci ne glede na starostno skupino največ težav z 

priporniki in zlitniki. Povečano pa je tudi število napačno artikuliranega vibranta.  

Namesto glasov /s/, /ʃ/, /z/ in /ʒ/ otroci največkrat uporabljajo alveolno-palatalni pripornik. Ta 

izreka se je pojavila pri osmih otrocih. Alveolno-palatalni pripornik sta dva otroka uporabila v 

kombinaciji s /t/, namesto /ts/ in /tʃ/. Pri enem otroku se pojavi žrelna in glotična izreka /t/, 

/d/, /k/, /g/, /ts/ in /tʃ/. Dva otroka uporabljata medzobno izreko sičnikov, šumnikov in /ts/ ter 

/tʃ/. Namesto /r/ uporablja retrofleksiran /�/ pet otrok, nevibriran /ɾ/ in /j/ en otrok ter /l/ po 

trije otroci.     

 

Primerjali smo, kakšen je govor otrok pred vstopom v šolo in kakšen, ko otroci že obiskujejo 

šolo. V skupino otrok, ki že obiskujejo šolo smo dodali tudi tista dva otroka, ki bosta v letu 

2013 začela s šolanjem.  

V tabelah 7 in 8 je prikaz števila artikulacijsko nepravilnih konsonantov za vsako skupino 

predšolskih otrok in skupino šoloobveznih otrok. 
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Tabela 7: Število napačnih konsonantov v izreki otrok pred vstopom v šolo 

Št.napačnih konsonantov frekvenca f% 

0 1 12,5 

1 2 25 

2 1 12,5 

5 2 25 

7 1 12,5 

12 1 12,5 

skupno 8 100 

 

Srednja vrednost števila napačnih konsonantov je 4,13, največkrat se pojavi pet oz. en 

napačen konsonant v izreki otroka. Minimalno število napačnih konsonantov je 0, 

maksimalno pa 12.  

 

Tabela 8: Število napačnih konsonantov v izreki otrok, ki obiskujejo šolo 

Št.napačnih konsonantov frekvenca f % 

0 5 35,72 

1 3 21,43 

2 3 21,43 

3 1 7,14 

4 1 7,14 

6 1 7,14 

skupno 14 100 

 

Srednja vrednost števila napačnih konsonantov je 1,57, največkrat se ne pojavi noben napačen 

konsonant v izreki otroka. Minimalno število napačnih konsonantov je 0, maksimalno pa šest.  
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4.4 ANALIZA HIPOTEZ IN RAZPRAVA 

Za lažje sledenje informacij smo hipotezo zavrnili, jo potrdili ali delno potrdili z naslednjimi 

znaki: 

potrjena 

 

delno potrjena 

 

zavrnjena 

 

 

4.4.1 Preverjanje prve hipoteze 

Do 7. leta otroci z razcepom neba ali ustnice, čeljustnega 

grebena in neba pridobijo 90% konsonantov.   

 

Hipoteza je bila postavljena na podlagi študija literature avtorice Anette Lohmander- 

Agerskov. (Lohmander-Agerskov, 1997) 

V tabelah 9, 10 in 11 so zbrani podatki o številu artikulacijsko pravilnih oz. nepravilnih 

glasov. Izračunana je tudi srednja vrednost (sred.vred.) le-teh.  

V tabeli 9 so prikazani otroci 1. starostne skupine, se pravi otroci do 7. leta starosti. V 

povprečju so otroci prve starostne skupine pridobili 78,33% konsonantov. 
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Tabela 9: Število artikulacijsko pravilnih in nepravilnih glasov pri otrocih mlajših od sedem let 

Ime in 

priimek 

otrok 

(kratica) 

Starost 

(dopolnjena 

leta, meseci, 

dnevi starosti) 

Število 

artikulacijsko 

pravilnih 

glasov 

Procent 

artikulacijsko 

pravilnih 

glasov 

Število 

artikulacijsko 

napačnih 

glasov 

Procent 

artikulacijsko 

napačanih 

glasov 

AP 4 l 0 m 22 d 15 75 5 25 

SD 6 l 0 m 9 d 14 70 6 30 

MR 3 l 11 m 14 d 18 90 2 10 

SK 5 l 0 m 3 d 20 100 0 0 

TB 5 l 4 m 27 d 19 95 1 5 

MP 5 l 11 m 5 d 8 40 12 60 

TS 4 l 0 m 10 d 19 95 1 5 

LLŠ 3 l 4 m 0 d 13 65 7 35 

ZE 3 l 11 m 28 d 15 75 5 25 

sred. vred.  18,67 78,33 4,3 21,67 

 

V tabeli 10 sta prikazana otroka, ki sta na dan raziskave bila stara sedem let. Sedemletnika sta 

pridobila 92,5% konsonantov. 

Tabela 10: Število artikulacijsko pravilnih in nepravilnih glasov pri sedemletnikoma 

Ime in 

priimek 

otrok 

(kratica) 

Starost 

(dopolnjena 

leta, meseci, 

dnevi starosti) 

Število 

artikulacijsko 

pravilnih 

glasov 

Procent 

artikulacijsko 

pravilnih 

glasov 

Število 

artikulacijsko 

napačnih 

glasov 

Procent 

artikulacijsko 

napačanih 

glasov 

GG 6 l 11 m 17 d 17 85 3 15 

MK 7 l 9 m 26 d 20 100 0 0 

sred.vred.  18,5 92,5 1,5 7,5 
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V tabeli 11 so prikazani otroci, ki so v koledarskem letu pregleda zaključili sedem let oz. vsi 

starejši sodelujoči otroci. Kot je vidno, so otroci, starejši od 7 let pridobili 94,09% 

konsonantov. 

Tabela 11: Število artikulacijsko pravilnih in nepravilnih glasov pri otrocih, starejših od sedem let 

Ime in 

priimek 

otrok 

(kratica) 

Starost 

(dopolnjena 

leta, meseci, 

dnevi starosti) 

Število 

artikulacijsko 

pravilnih 

glasov 

Procent 

artikulacijsko 

pravilnih 

glasov 

Število 

artikulacijsko 

napačnih 

glasov 

Procent 

artikulacijsko 

napačanih 

glasov 

LČ 10 l 1 m 23 d 19 95 1 5 

TK 8 l 4 m 29 d 18 90 2 10 

DG 11 l 4 m 22 d 18 90 2 10 

RŠ 11 l 4 m 26 d 19 95 1 5 

UH 9 l 0 m 8 d 20 100 0 0 

LN 8 l 7 m 0 d 19 95 1 5 

NV 8 l 0 m 19 d 20 100 0 0 

GR 10 l 0 m 7 d 20 100 0 0 

AS 8 l 6 m 24 d 20 100 0 0 

UG 15 l 8 m 20 d 18 90 2 10 

TP 11 l 10 m 0 d 16 80 4 20 

Sred.vred.  18,82 94,09 1,18 5,91 

 

Otroci, mlajši od sedem let, imajo najmanjši povprečen procent pridobljenih konsonantov. Le 

en otrok ima že pridobljene vse konsonante, dvema manjka vsakemu po en konsonant, en 

otrok pa odločno odstopa od vseh, saj ima pridobljenih le 8 konsonantov.  

Eden sedemletnik obvlada vse konsonante, drugi pa 85% konsonantov.  

Pri starejših otrocih je pričakovano najvišji povprečni delež pridobljenih konsonantov. Štirje 

otroci imajo pridobljene vse konsonante, šestim otrokom manjka do popolnega obvladovanja 

konsonantov po en oz. po dva konsonanta, enemu otroku pa še delajo težave štirje konsonanti. 

Tako otroci, starejši od 7 let, vsi razen enega obvladajo več kot 90% konsonantov, vendar 

nimamo podatka, do katere starosti so te glasove usvojili. 
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Našo hipotezo delno potrdimo, saj sedemletnika v povprečju obvladata 92,5% konsonantov, 

otroci starejši od 7 let, pa 94,09%, vendar pa pri starejših nimamo podatka, do katere starosti 

so te glasove osvojili. Zato naše hipoteze ne moremo v celoti potrditi. 

RAZPRAVA 

Povprečni delež pridobljenih konsonantov se pričakovano premosorazmerno povečuje glede 

na starost otrok. Sedem let je meja, kjer naj bi otroci pred vstopom v šolo oz. najkasneje 

tekom prvega razreda glasovno pridobili vse konsonante, da bi bila lahko pretvorba glas-črka 

in obratno črka-glas uspešna pri učenju branja in pisanja.  

4.4.2 Preverjanje druge hipoteze 

Do vstopa v šolo ima 40% otrok z razcepom neba ali ustnice, 

čeljustnega grebena in neba hipernazalno izreko, pri 10. letih 

starosti pa je prisotna v zmerni obliki pri 20% otrok.  

 

 

 

Hipoteza je bila postavljena na podlagi študija literature avtorice Anette Lohmander- 

Agerskov. (Lohmander-Agerskov, 1997) Avtorica meni, da je izmerjena nazalnost več kot 

30% v stavkih brez nosnikov znak hipernazalnosti govora, ki zahteva obravnavo. Vrednosti 

med 20% in 29% spadajo v območje zmerne hipernazalnosti. Podobne kriterije smo izbrali 

tudi na podlagi slovenske raziskave o nazalnosti pri normalni odrasli populaciji. (Hočevar 

Boltežar, Krajinović, Čirić, 2012) 

Za preverjanje druge hipoteze smo izbrali meritev nazalnosti v stavkih brez nosnikov. Za 

potrditev prvega dela hipoteze smo vključili 7 predšolskih otrok, ki so opravili meritev. Za 

potrditev drugega dela hipoteze smo vključili 3 otroke, ki so v koledarskem letu testiranja 

dopolnili 10 let. Tabela 12. 
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Tabela 12: Rezultati nazometrije stavkov brez nosnikov pri predšolskih otrocih in pri desetletnikih 

Starostna skupina Predšolski otroci Otroci stari 10 let 

Število otrok 7 3 

Razpon 13-57 7-24 

Srednja vrednost  28,86 14,33 

Standardna deviacija 16,26  8,73 

Procent otrok, pri katerih je 

rezultat nazometrije 30% ali več 

42,86% 0% 

Procent otrok, pri katerih je 

rezultat nazometrije od 21% - 

29% 

14,28% 33,33% 

 

V tabeli 12 lahko opazimo, da je procent otrok, ki še ne obiskujejo šole in imajo nazalnost 

30% in več, 42,86%, kar pomeni, da je prvi del hipoteze potrjen. 33,33% desetletnikov ima 

blage težave z hipernazalnostjo, kar je 13,33% več kot pravi drugi del hipoteze.  

Prvi del hipoteze sprejmemo, drugi del hipoteze lahko sprejmemo le delno. Odločimo se, da 

kljub premajhnemu vzorcu desetletnikov celotno hipotezo sprejmemo, saj se je procent otrok 

s težavami s hipernazalnostjo po desetem letu zmanjšal.  

RAZPRAVA 

Težava zaradi premajhnega vzorca se je pojavila pri drugem delu hipoteze. Desetletniki v 

našem vzorcu so bili le trije. Na podlagi rezultatov le treh otrok ne moremo sprejeti 

dokončnih odločitev. Lahko pa povemo to, da ima manjši delež otrok, starih 10 let, težave s 

hipernazalnostjo kot pa predšolskih otrok, saj se je procent otrok, pri katerih je rezultat 

nazometrije 30% in več zmanjšal iz 42,86% pri predšolskih otrocih na 0% pri desetletnikih. 

Tako so pri desetletnikih ostale le blage težave s hipernazalnostjo. Vzrok za izboljšanje stanja 

je kirurško zdravljenje razcepa, otrokov razvoj in krepitev artikulacijskih organov in ne 

nazadnje redna logopedska obravnava otrok, ki so jo imeli vsi vključeni otroci razen enega. 

Foniatrični pregled otrok s preveliko nazalnostjo v govoru bi dal podatek, kaj je vzrok temu. 

Tega pregleda v sklopu raziskave nismo načrtovali, smo pa naročili vse otroke s preveliko 

nazalnostjo ponovno na pregled k foniatru in kliničnemu logopedu na Kliniko za ORL in 

CFK. 
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4.4.3 Preverjanje tretje hipoteze 

30% otrok z razcepom neba ali ustnice, čeljustnega grebena in 

neba ima do 7. leta starosti težave z artikulacijo.  
 

 

Hipoteza je bila postavljena na podlagi študija literature avtorice Anette Lohmander- 

Agerskov. (Lohmander-Agerskov, 1997) 

 

Tabela 13: Prisotnost artikulacijske težave pri otrocih z razcepom neba ali ustnice, čeljustnega grebena in neba, starih 
do sedmega leta (N = 10) 

Prisotne artikulacijske 

težave pri otroku z 

razcepom neba ali ustnice, 

čeljustnega grebena in neba 

frekvenca f % 

ne 1 10 

da 9 90 

Skupaj 10 100 

 

Kot je razvidno iz tabele 13, so v mojem vzorcu prisotne težave z artikulacijo pri večini otrok 

z razcepi, starih do sedmega leta in ne le pri 30%, kot navaja hipoteza.  

Tretja hipoteza je zavrnjena. 

RAZPRAVA 

Morebitna težava je lahko ta, da so bili v mojem vzorcu večinoma 3 ter 4 letniki in je bila 

povprečna starost tako le 4 leta 10 mesecev in 15 dni. Menim, da so bili ti otroci tako še 

premladi, da bi lahko že skorigirali artikulacijo. Poleg tega je večina otrok pričela z 

logopedsko obravnavo šele po kirurški zapori neba, to pomeni med 2. in 3. letom starosti. 

Tako, otroci v logopedski obravnavi niso več kot eno leto, pred operacijo pa niso imeli 

anatomskih razmer za razvoj pravilne artikulacije.  

4.4.4 Preverjanje četrte hipoteze 

90% otrok z razcepom neba ali ustnice, čeljustnega grebena in 

neba, starejših od 7 let nima težav z moteno resonanco v 

govoru. 
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Hipoteza je bila postavljena na podlagi študija literature avtorice Anette Lohmander- 

Agerskov. (Lohmander-Agerskov, 1997) 

Zajeti so bili otroci, ki so vključeni v starostni kategoriji 2 in 3 ter so opravili nazometrijo. 

Takim kriterijem je ustrezalo 14 otrok. Tabela 14. 

Tabela 14: Rezultati nazalnosti v stavkih brez nosnikov pri otrocih, starejših od 7 let 

Otrok Starost Rezultat nazometrije 

LČ 10 l 1 m 23 d 24,00 

TK 8 l 4 m 29 d 6,00 

DG 11 l 4 m 22 d 12,00 

RŠ 11 l 4 m 26 d 18,00 

UH 9 l 0 m 8 d 27,00 

LN 8 l 7 m 0 d 28,00 

NV 8 l 0 m 19 d 11,00 

GR 10 l 0 m 7 d 7,00 

AS 8l 6m 24d 23,00 

MK 7l 9m 26d 26,00 

UG 15l 8m 20d 9,00 

ES 10l 4m 3d 12,00 

TP 11l 0m 0d 21,00 
MA 8l 4m 12d 13,00 

Sred.vrednost  16,93 

 
 

Glede na rezultate, hipoteze ne moremo potrditi, čeprav nazalnost v stavkih brez nosnikov ni 

pri nobenem otroku presegala 31%, vendar pa je bila pri šestih otrocih med 21% in 30%, torej 

je pri teh otrocih mogoče zaznati blago hipernazalnost. V našem vzorcu niti najmanjših težav 

z resonanco ni imelo 57,14% otrok.  

Kljub majhnemu številu vključenih otrok hipotezo zavrnemo, saj je odstotek otrok v vzorcu 

brez najmanjših težav z moteno resonanco v govoru komaj nekaj odstotkov čez polovico. 

 



72 
 

RAZPRAVA 

Meritev nazalnosti v govornem vzorcu je le eden od načinov ocenjevanja nosne resonance v 

govoru. Poleg objektivne ocene nosne resonance z nazometrom je pomembna tudi subjektivna 

ocena preiskovalca, ki ocenjuje otrokov spontani govor, saj ni in tudi ne moremo postaviti 

točne meje, kjer že nek govor ocenimo kot hiper- ali hiponazalen le na podlagi meritev 

krajšega govornega vzorca. Lahko le povemo, da ocena nad 21% že kaže odstopanja od 

govora, pri katerem ni zaznati težav s hipernazalnostjo. Za logopedsko perceptivno oceno 

nazalnosti v govoru pa je potrebno veliko izkušenj, predvsem s populacijo otrok z razcepi. 

Takih izkušenj študent logopedije ob koncu študija še ne more imeti. 

4.4.5 Preverjanje pete hipoteze 

Pri otrocih z razcepi na pravilnost izreke in nazalnost vplivajo 

pogosta vnetja srednjega ušesa in dolgotrajno izlivno vnetje 

srednjega ušesa, ki zahteva vstavitev timpanalnih cevk.  

 
 

 

 

Da bi ocenjevali vpliv dolgotrajne prevodne naglušnosti na pravilnost artikulacije in nosno 

resonanco v govoru, smo se omejili na otroke, ki so logopedsko obravnavo že končali ali bi 

jo, glede na izkušnje drugih avtorjev, morali že končati do vstopa v šolo. Vključili smo otroke 

iz 2. in 3. starostne skupine ter vse ostale iz prve skupine, ki več ne potrebujejo logopedske 

obravnave. Takih otrok je bilo 14 (63,64%). 

 

1. Pravilnost izreke 

Hipoteza pravi, da bi naj vplivala na pravilnost izreke pogosta vnetja srednjega ušesa in 

dolgotrajno izlivno vnetje srednjega ušesa, ki zahteva vstavitev timpanalnih cevk  Kot vidimo 

v grafu 25, je imelo sedem otrok vstavljene timpanalne cevke. Število otrok s pogostimi vnetji 

srednjega ušesa je bilo dvanajst, kar lahko preverimo v grafu 23.   

Za preverjanje hipoteze o pravilnosti izreke, na katero vplivajo pogosta vnetja srednjega 

ušesa, uporabimo najprej test normalne porazdelitve podatkov o številu napačnih 

konsonantov. Izberemo Shapiro-Wilk test, ki je najprimernejši za majhne vzorce. Test pokaže, 

da je p-vrednost enaka 0,006 in 0,001 za obe podskupini, kar kaže na nenormalno 

porazdelitev podatkov. Za nadaljnjo obdelavo uporabimo neparametrični Mann-Whitneyev U-

test. 
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Statistična obdelava podatkov nam pokaže, da je pri stopnji značilnosti α = 0,05, ničelna 

hipotezo o enakosti porazdelitve pravilnosti izreke sprejeta, saj je p-vrednost enaka 0,704. To 

hkrati pomeni, da ni statistično pomembnih razlik med otroki, ki so imeli pogoste otitise, in 

otroki, kateri jim niso bili podvrženi. Tabela 15. 

 

Tabela 15: Vpliv pogostih otitisev na pravilnost izreke 

porazdelitev 

 
Otitis N Povprečna 

porazdelitev 

Vsota 

porazdelitve 

Pravilnost izreke 

ne 5 5,90 29,50 

da 7 6,93 48,50 

Skupno 12   

 

 Pravilnost izreke 

Mann-Whitney U 14,500 

Wilcoxon W 29,500 

Z -,561 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,575 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,639b 

 
 

Za preverjanje hipoteze o pravilnosti izreke, na katero vplivajo vstavljene timpanalne cevke 

zaradi dolgotrajne prevodne naglušnosti, uporabimo najprej test normalne porazdelitve. 

Izberemo Shapiro-Wilk test. Test pokaže, da podatki niso normalno porazdeljeni, saj je p-

vrednost enaka 0,000 in 0,001 za obe podskupini. Za nadaljnjo obdelavo uporabimo Mann-

Whitneyev U-test. 

 

 

Statistična obdelava podatkov nam pokaže, da je pri stopnji značilnosti α = 0,05, ničelna 

hipoteza o enakosti porazdelitve pravilnosti izreke sprejeta, saj je p-vrednost enaka 0,241. To 

hkrati pomeni, da ni statistično pomembnih razlik med otroki, ki so imeli vstavljene 

timpanalne cevke in otroci, kateri jih niso imeli. Tabela 16. 
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Tabela 16: Vpliv dolgotrajne naglušnosti in vstavitve timpanalnih cevk na pravilnost izreke 

Porazdelitev 

 
Timpanalne cevke N Povprečna 

porazdelitev 

Vsota 

porazdelitve 

Pravilnost izreke 

ne 8 5,75 46,00 

da 4 8,00 32,00 

Skupno 12   

 

 Pravilnost izreke 

Mann-Whitney U 10,000 

Wilcoxon W 46,000 

Z -1,173 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,241 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,368b 

 

2. Hipernazalnost 

 

Nadaljujmo s vplivom pogostih vnetij srednjega ušesa in dolgotrajnega izlivnega vnetja 

srednjega ušesa, ki zahteva vstavitev timpanalnih cevk, na rezultat nazometrije. 

Hipoteza pravi, da so sekretorni otitis in vstavljene timpanalne cevke, zaradi dolgotrajne 

prevodne naglušnosti, vzrok za večjo nazalnost v govoru v primerjavi z govorom otrok brez 

teh težav.  

 

Za preverjanje nazalnosti smo izbrali rezultate nazometrije v stavkih brez nosnikov, pri 

kombinaciji konsonanta in vokala »pa« ter konsonanta in vokala »pi«.  

Za preverjanje hipoteze o nazalnosti, na katero vplivajo pogosta vnetja srednjega ušesa 

uporabimo najprej test normalne porazdelitve. Izberemo Shapiro-Wilk test. Test pokaže, da so 

podatki normalno porazdeljeni pri stavkih brez nosnikov, kjer je p-vrednost enaka 0,421 in 

0,906 ter pri kombinaciji konsonanta in vokala »pa«, kjer je p-vrednost enaka 0,177 in 0,755. 

Za nadaljnjo obdelavo uporabimo T-test. Pri kombinaciji konsonanta in vokala »pi« je test 

pokazal, da podatki niso normalno razporejeni, saj je p-vrednost enaka 0,043 in 0,408 za obe 

podskupini. Za nadaljnjo obdelavo uporabimo Mann-Whitneyev U-test. 

 

Pri stavkih brez nosnikov nam statistična obdelava podatkov pokaže, da na podlagi 

Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5% stopnji tveganja, saj 

je p-vrednost enaka 0,774 (F = 0,087). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka 0,303 
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(t(sp = 10) = - 1,087), torej ničelno domnevo o enakosti povprečij sprejmemo pri 5% stopnji 

tveganja, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v oceni nazalnosti v stavkih brez 

nosnikov med otrokii s pogostimi otitisi ali brez njih. Tabela 17. 

 

Tabela 17: Vpliv pogostih otitisev na nazalnost v stavkih brez nosnikov 

 
Otitis N Srednja 

vrednost 

Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka povprečja 

Nazaliteta stavkov brez 

nosnikov 

ne 5 15,4000 9,12688 4,08167 

da 7 22,0000 11,12055 4,20317 

 
 

Pri kombinaciji konsonanta in vokala »pa« nam statistična obdelava podatkov pokaže, da na 

podlagi Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5% stopnji 

tveganja, saj je p-vrednost enaka 0,914 (F = 0,012). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je 

enaka 0,354 (t(sp = 11) =  - 0,967), torej ničelno domnevo o enakosti povprečij sprejmemo pri 

5% stopnji tveganja, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v oceni nazometrije med 

otroki s pogostimi otitisi ali brez njih. Tabela 18. 

 

Tabela 18: Vpliv pogostih otitisev na nazalnost v kombinaciji konsonanta in vokala "pa" 

 
Otitis N Srednja 

vrednost 

Standardna 

deviacija 

Stadnardna 

napaka povprečja 

Nazaliteta »pa« 
ne 6 11,0000 7,12741 2,90975 

da 7 14,8571 7,19788 2,72054 

 
 

Pri kombinaciji konsonanta in vokala »pi« nam statistična obdelava podatkov z Mann-

Whitneyev U-testom pokaže, da je pri stopnji značilnosti α = 0,05, ničelna hipoteza o enakosti 

porazdelitve nazalnosti v »pi« sprejeta, saj je p-vrednost enaka 0,830. To hkrati pomeni, da ni 

statistično značilnih razlik v povprečni oceni nazometrije med otroki s pogostimi otitisi ali 

brez njih. Tabela 19. 
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Tabela 19: Vpliv pogostih otitisev na nazalnost v kombinaciji konsonanta in vokala "pi" 

 

 

 Nazaliteta 

»pi« 

Mann-Whitney U 19,500 

Wilcoxon W 40,500 

Z -,215 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,830 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,836b 

 

 

Za preverjanje hipoteze, da na nazalnost vpliva dolgotrajna naglušnost in posledično  

vstavljene timpanalne cevke, uporabimo najprej test normalne porazdelitve. Izberemo 

Shapiro-Wilk test. Test pokaže, da so podatki normalno porazdeljeni pri stavkih brez 

nosnikov, kjer je p-vrednost enaka 0,108 in 0,577 za obe podskupini ter pri kombinaciji 

konsonanta in vokala »pa«, kjer je p-vrednost enaka 0,065 in 0,472 za obe podskupini. Za 

nadaljnjo obdelavo uporabimo t-test. Pri kombinaciji konsonanta in vokala »pi« je test 

pokazal, da podatki niso normalno razporejeni, saj je p-vrednost enaka 0,006 in 0,896 za obe 

podskupini. Za nadaljnjo obdelavo uporabimo Mann-Whitneyev U-test. 

 

Pri stavkih brez nosnikov nam statistična obdelava podatkov pokaže, da na podlagi 

Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5% stopnji tveganja, saj 

je p-vrednost enaka 0,052 (F = 4,885). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka 0,286 

(t(sp = 10) = - 1,126), torej ničelno domnevo o enakosti povprečij sprejmemo pri 5% stopnji 

tveganja, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v oceni nazalnosti v stavkih brez 

nosnikov med otroki, ki so imeli vstavljene timpanalne cevke, zaradi dolgotrajne prevodne 

naglušnosti in kateri jih niso imeli. Tabela 20. 

 

Porazdeliev  

 
Otitis N Povprečna 

porazdelitev 

Vsota 

porazdelitve 

Nazaliteta 

»pi« 

ne 6 6,75 40,50 

da 7 7,21 50,50 

Skupno 13   
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Tabela 20: Vpliv dolgotrajne naglušnosti in vstavitve timpanalnih cevk na nazalnost v stavkih brez nosnikov 

 
Timpanalne cevke N Srednja 

vrednost 

Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka povprečja 

Nazaliteta stavkov brez 

nosnikov 

ne 8 16,8750 12,01710 4,24869 

da 4 24,0000 4,32049 2,16025 

 
 

V kombinaciji konsonanta in vokala »pa« nam statistična obdelava podatkov pokaže, da na 

podlagi Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5% stopnji 

značilnosti, saj je p-vrednost enaka 0,609 (F = 0,278). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je 

enaka 0,040 (t(sp = 11) = - 2,331), torej ničelno domnevo o enakosti povprečij zavrnemo pri 

5% stopnji tveganja, kar pomeni, da obstajajo statistično značilne razlike v povprečni oceni 

nazalnosti med otroki, ki so imeli vstavljene timpanalne cevke zaradi dolgotrajne naglušnosti 

in kateri jih niso imeli. Tabela 21. 

 

Tabela 21: Vpliv dolgotrajne naglušnosti in vstavitve timpanalnih cevk na nazalnost v kombinaciji konsonanta in 

vokala "pa" 

 
Timpanalne cevke N Srednja 

vrednost 

Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka povprečja 

Nazaliteta »pa« 
ne 9 10,4444 6,24722 2,08241 

da 4 19,0000 5,71548 2,85774 

 
Statistična obdelava podatkov nazalnosti za kombinacijo »pi« nam pokaže, da je pri stopnji 

značilnosti α = 0,05, ničelna hipoteza o enakosti porazdelitve nazalnosti v »pi« sprejeta, saj je 

p-vrednost enaka 0,216. To hkrati pomeni, da ni statistično značilnih razlik v povprečni oceni 

nazometrije med otroki, ki so imeli vstavljene timpanalne cevke in kateri jih niso imeli. 

Tabela 22.  

 

Tabela 22: Vpliv dolgotrajne naglušnosti in vstavitve timpanalnih cevk na nazalnost v kombinaciji konsonanta in 

vokala "pi" 

Porazdelitev 

 
Timpanalne cevke N Povprečna 

porazdelitev 

Vsota 

porazdelitve 

Nazaliteta 

»pi« 

ne 9 6,11 55,00 

da 4 9,00 36,00 

Skupno 13   
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 Nazaliteta 

»pi« 

Mann-Whitney U 10,000 

Wilcoxon W 55,000 

Z -1,236 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,216 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,260b 

 

Od vseh testov smo ugotovili edino statistično značilno razliko med skupino otrok z razcepi, 

ki so imeli pogoste otitise ali dolgotrajno prevodno naglušnost in posledično vstavljene 

timpanalne cevke in skupino otrok brez otitisev in naglušnosti le v nazalnosti v kombinaciji 

konsonanta in vokala »pi«, pri vseh ostalih testih (stavki brez nosnikov, kombinacija »pa«) pa 

pomembne razlike ni bilo.  

Na podlagi teh ugotovitev hipotezo zavrnemo, torej pogosti otitisi ali dolgotrajna naglušnost 

poleg razcepa v orofacialnem področju nimata pomembnega vpliva na pravilnost izreke in 

nazalnost v govoru.  

RAZPRAVA 

Glede na znana dejstva iz strokovne literature bi pričakovali, da bodo otroci s pogostimi otitisi 

ali dolgotrajno naglušnostjo in vstavljenimi timpanalnimi cevkami obvladali manj 

konsonantov in imeli višje vrednosti nazalnosti v testih nazometrije. Ugotovili pa smo, da 

otitisi in dolgotrajna prevodna naglušnost ter vstavljene timpanalne cevke izbrane starostne 

skupine oziroma skupine otrok, ki nimajo več logopedske obravnave, ne vplivajo na njihovo 

artikulacijo in nosno resonanco v govoru. Eden izmed razlag zakaj smo dobili take rezultate je 

ta, da so otroci z razcepi spremljani s strani različnih strokovnjakov že od rojstva naprej in so 

vsakršna odstopanja hitro odkrita in posledično hitro ter kvalitetno obravnavana.  

 

Zanimivo pa je, da nismo našli več povezav med rezultati nazometrije in otitisi oz. 

dolgotrajno naglušnostjo in vstavljenimi timpanalnimi cevkami. Edino le v kombinaciji »pa« 

je bila nazalnost pri otrocih s vstavljenimi timpanalnimi cevkami statistično pomembno višja, 

ne pa tudi v kombinaciji »pi« ter pri stavkih brez nosnikov. Vzrok temu bi lahko bilo to, da so 

so otroci najprej bili testirani s »pa«, nasto s »pi« in na koncu s stvaki brez nosnikov. 

Dopuščamo možnost, da so bili otroci na začetku testiranja manj zbrani kot na sredini oz. na 

koncu testa in so ga zato na začetku slabše opravili. 
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4.4.6 Preverjanje šeste hipoteze 

Pri otrocih z razcepi na pravilnost izreke in nazalnost vpliva 

položaj otroka v družini ter dojenje otroka v prvih mesecih 

življenja.  

 

 

 

Vključili smo otroke iz 2. in 3. starostne skupine ter vse ostale iz prve skupine, ki več ne 

potrebujejo logopedske obravnave. Takih otrok je bilo 14 (63,64%). 

 

1. Pravilnost izreke 

 

Hipoteza pravi, da naj bi položaj otroka v družini ter dojenje otroka v prvih mesecih življenja 

vplivala na pravilnost izreke. Koliko otrok je bilo dojenih, vidimo v grafu 18, koliko otrok pa 

je bilo prvorojenih, pa v grafu 8. 

Za preverjanje hipoteze o vplivu položaja otroka v družini na pravilnosti izreke uporabimo 

najprej test normalne porazdelitve. Izberemo ShapiroWilk test in ugotovimo, da podatki niso 

normalno porazdeljeni, saj p-vrednost enaka 0,024 in 0,001 za obe podskupini. Za nadaljnjo 

obdelavo uporabimo Mann-Whitneyev U-test. 

Statistična obdelava podatkov nam pokaže, da je pri stopnji značilnosti α = 0,05, ničelna 

hipoteza o enakosti porazdelitve pravilnosti izreke sprejeta, saj je p-vrednost enaka 1,000. To 

hkrati pomeni, da ni statistično pomembnih razlik v številu napačno artikuliranih konsonantov 

med otroki, ki so prvorojenci, in otroki rojeni kot drugorojenci ali kasnejši v družini. Tabela 

23. 

 

Tabela 23: Vpliv položaja otroka v družini na pravilnost izreke 

Porazdelitev 

 
Položaj otroka N Povprečna 

porazdelitev 

Vsota 

porazdelitve 

Pravilnost izreke 

prvorojenec 4 6,50 26,00 

vsi ostali 8 6,50 52,00 

Skupno 12   
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 Pravilnost izreke 

Mann-Whitney U 16,000 

Wilcoxon W 52,000 

Z ,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 1,000b 

 
 

Za preverjanje hipoteze o vplivu dojenja otroka na pravilnosti izreke uporabimo najprej 

Shapiro-Wilk test, ki pokaže, da podatki niso normalno porazdeljeni, saj p-vrednost enaka 

0,000. Za nadaljnjo obdelavo uporabimo Mann-Whitneyev U-test. 

Statistična obdelava podatkov nam pokaže, da je pri stopnji značilnosti α = 0,05, ničelna 

hipotezo o enakosti porazdelitve pravilnosti izreke sprejeta, saj je p-vrednost enaka 0,523. To 

hkrati pomeni, da ni statistično pomembnih razlik v številu napačnih konsonantov med otroki, 

ki so bili dojeni, in otroki, ki niso bili. Tabela 24. 

 

Tabela 24: Vpliv dojenja na pravilnost izreke 

Porazdeltev 

 
Dojenje N Povprečna 

porazdelitev 

Vsota 

porazdelitve 

Pravilnost izreke 

ne 9 6,17 55,50 

da 3 7,50 22,50 

Skupno 12   

 

 Pravilnost izreke 

Mann-Whitney U 10,500 

Wilcoxon W 55,500 

Z -,638 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,523 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,600b 

 

 

2. Hipernazalnost 

 

Nadaljujmo z vplivom položaja otroka v družini in dojenja na rezultat nazometrije. 

Hipoteza pravi, da bi lahko položaj otroka in dojenje vplivala na nazalnost v govoru otroka.  
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Za preverjanje hipoteze smo izbrali rezultate nazometrije v stavkih brez nosnikov, pri 

kombinaciji konsonanta in vokala »pa« in konsonanta in vokala »pi«.  

Za preverjanje hipoteze o vplivu dojenje na nazaliteto uporabimo najprej test normalne 

porazdelitve; Shapiro-Wilk test. Test pokaže, da so podatki normalno porazdeljeni pri stavkih 

brez nosnikov, kjer je p-vrednost enaka 0,222, pri kombinaciji konsonanta in vokala »pa«, 

kjer je p-vrednost enaka 0,133 in 0,391 ter pri kombinaciji konsonanta in vokala »pi«, kjer je 

p-vrednost enaka 0,073 in 0,107 za obe podskupini. Za nadaljnjo obdelavo uporabimo t-test. 

 

Pri stavkih brez nosnikov nam statistična obdelava podatkov pokaže, da na podlagi 

Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5% stopnji tveganja, saj 

je p-vrednost enaka 0,072 (F = 4,032). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka 0,809 

(t(sp = 10) = - 0,248). To pomeni, da ni statistično značilnih razlik v povprečni oceni 

nazalnosti v stavkih brez nosnikov med dojenimi in ne dojenimi otroci. Tabela 25. 

 

Tabela 25: Vpliv dojenja na nazalnost v stavkih brez nosnikov 

 

 
Dojenje N Srednja 

vrednost 

Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka povprečja 

Nazaliteta stavkov brez 

nosnikov 

ne 10 18,9000 11,43533 3,61617 

da 2 21,0000 4,24264 3,00000 

 

V kombinaciji konsonanta in vokala »pa« nam statistična obdelava podatkov pokaže, da na 

podlagi Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5% stopnji 

tveganja, saj je p-vrednost enaka 0,638 (F = 0,235). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je 

enaka 0,879 (t(sp = 11) = - 0,156), torej ničelno domnevo o enakosti povprečij sprejmemo pri 

5% stopnji tveganja, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v povprečni oceni 

nazalnosti v kombinaciji »pa« med dojenimi in ne dojenimi otroci. Tabela 26. 

 

Tabela 26: Vpliv dojenja na nazalnost v kombinaciji konsonanta in vokala "pa" 

 

 
Dojenje N Srednja 

vrednost 

Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka povprečja 

Nazaliteta v »pa« 
ne 10 12,9000 7,47514 2,36385 

da 3 13,6667 7,37111 4,25572 
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V kombinaciji konsonanta in vokala »pi« nam statistična obdelava podatkov pokaže, da na 

podlagi Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5% stopnji 

tveganja, saj je p-vrednost enaka 0,280 (F = 1,292). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je 

enaka 0,782 (t(sp = 11) = 0,283), torej ničelno domnevo o enakosti povprečij sprejmemo pri 

5% stopnji tveganja, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v povprečni oceni 

nazalnosti v kombinaciji »pi« med dojenimi in ne dojenimi otroci. Tabela 27. 

 

Tabela 27: Vpliv dojenja na nazalnost v kombinaciji konsonanta in vokala "pi" 

 
Dojenje N Srednja 

vrednost 

Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka povprečja 

Nazaliteta v »pi« 
ne 10 26,7000 19,51097 6,16991 

da 3 23,3333 8,96289 5,17472 

 

Za preverjanje hipoteze o vplivu položaja otroka v družini na nazalnost uporabimo najprej test 

normalne porazdelitve Shapiro-Wilk test. Test pokaže, da so podatki normalno porazdeljeni 

pri stavkih brez nosnikov, kjer je p-vrednost enaka 0,616 in 0,446, pri kombinaciji konsonanta 

in vokala »pa«, kjer je p-vrednost enaka 0,132 in 0,364 ter pri kombinaciji konsonanta in 

vokala »pi«, kjer je p-vrednost enaka 0,342 in 0,206. Za nadaljnjo obdelavo uporabimo t-test. 

 

Pri stavkih brez nosnikov nam statistična obdelava podatkov pokaže, da na podlagi 

Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5% stopnji tveganja, saj 

je p-vrednost enaka 0,220 (F = 1,715). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je enaka 0,405 

(t(sp = 10)= - 0,869), torej ničelno domnevo o enakosti povprečij sprejmemo pri 5% stopnji 

tveganja, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v nazalnosti v stavkih brez nosnikov 

med prvorojenci oz. in kasneje rojenimi otroci. Tabela 28.  

 

Tabela 28: Vpliv položaja otroka v družini na nazalnost v stavkih brez nosnikov 

 
Položaj otroka N Srednja 

vrednost 

Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka povprečja 

Nazaliteta stavkov brez 

nosnikov 

prvorojenec 4 15,5000 6,85565 3,42783 

vsi ostali 8 21,1250 11,81328 4,17663 

 

V kombinaciji konsonanta in vokala »pa« nam statistična obdelava podatkov pokaže, da na 

podlagi Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5% stopnji 
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tveganja, saj je p-vrednost enaka 0,495 (F = 0,497). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je 

enaka 0,387 (t(sp = 11) = - 0,901), torej ničelno domnevo o enakosti povprečij sprejmemo pri 

5% stopnji tveganja, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v povprečni oceni 

nazalnosti v kombinaciji glasov »pa« med prvorojenci oz. in kasneje rojenimi otroci. Tabela 

29. 

 

Tabela 29: Vpliv položaja otroka v družini na nazalnost v kombinaciji konsonanta in vokala "pa" 

 
Položaj otroka N Srednja 

vrednost 

Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka povprečja 

Nazaliteta »pa« 
prvorojenec 5 10,8000 6,61060 2,95635 

vsi ostali 8 14,5000 7,52140 2,65922 

 
 

V kombinaciji konsonanta in vokala »pi« nam statistična obdelava podatkov pokaže, da na 

podlagi Levenovega testa sprejmemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5% stopnji 

tveganja, saj je p-vrednost enaka 0,203 (F = 1,831). P-vrednost t-testa enakosti povprečij je 

enaka 0,231 (t(sp = 11)= - 1,267), torej ničelno domnevo o enakosti povprečij sprejmemo pri 

5% stopnji tveganja, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v povprečni oceni 

nazalnosti v kombinaciji glasov »pi« med prvorojenci oz. in kasneje rojenimi otroci. Tabela 

30. 

 

Tabela 30: Vpliv položaja otroka v družini na nazalnost v kombinaciji konsonanta in vokala "pi" 

 
Položaj otroka N Srednja 

vrednost 

Standardna 

deviacija 

Standardna 

napaka povprečja 

Nazaliteta »pi« 
prvorojenec 5 18,4000 9,68504 4,33128 

vsi ostali 8 30,6250 19,92083 7,04308 

 

 

Na podlagi teh ugotovitev celotno hipotezo zavrnemo, saj nismo ugotovili nobenih razlik 

glede pravilnosti izreke in nazalnosti v govoru glede na to, ali so bili otroci prvorojenci ali 

dojeni.  
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RAZPRAVA 

Ugotovili smo, da položaj otroka v družini in dojenje otroka v prvih mesecih življenja izbrane 

starostne skupine oziroma otrok, ki nimajo več logopedske obravnave ne vpliva na njihovo 

artikulacijo in hipernazalnost. 

Pričakovali smo, da bo govor boljši (izreka in nazalnost) pri prvorojenih otrocih. Ker je to 

prvi otrok v družini, lahko starši ves čas posvetijo njemu, se z njim več ukvarjajo in 

posledično z njim več govorijo. Naši rezultati tega niso potrdili. Položaj otroka v družini 

morebiti ne vpliva na težave v artikulaciji zato, ker so vsi otroci z razcepom zelo hitro 

napoteni in nato obravnavani pri logopedu. S pomočjo logopeda in sodelovanja staršev se 

odstopanja dokaj hitro popravijo. Možno pa je tudi, da se starši z otrokom, ki ima razcep, več 

ukvarjajo na govornem in besednem področju kot z ostalimi otroki v družini, in tako ne pride 

do boljših oz. slabših rezultatov, če je otrok prvorojenec ali kasneje rojen otrok v družini.  

Pričakovali smo, da bo govor boljši pri otrocih, ki so bili dojeni. Dojenje ugodno vpliva na 

razvoj artikulatorjev. Dojenje ni vplivalo na artikulacijo in na nazalnost. Morebiten vzrok za 

to je uporaba čeljustnoortopedske plošče za ločitev ustne in nosne votline že zelo kmalu po 

rojstvu pri otrocih z razcepom neba, katera spremeni anatomske razmere in omogoči otroku 

bolj uspešno hranjenje.   

4.4.7 Preverjanje sedme hipoteze 

Otroci, pri katerih je bila napravljena zapora mehkega neba 

pred dopolnjenim 2. letom starosti, imajo manj artikulacijskih 

motenj kot otroci s kasnejšo zaporo mehkega neba. 

 

 

 

Vključili smo le otroke stare sedem let in več, saj predšolski malčki že zaradi poteka 

govornega razvoja ne morejo imeti (naj)boljše artikulacije.  

 

Za preverjanje hipoteze opravimo najprej test normalne porazdelitve. Izberemo Shapiro-Wilk 

test, ki pokaže, da podatki niso normalno porazdeljeni, saj p-vrednost enaka 0,000. Za 

nadaljnjo obdelavo podatkov izberemo Mann-Whitneyev U-test, saj imamo eno odvisno in 

eno neodvisno spremenljivko. 
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Tabela 31: Zapora mehkega neba po drugem letu starosti 

Porazdelitev  

 
Zapora mehkega neba po 

drugem letu 

N Povprečna 

porazdelitev 

Vsota 

porazdelitve 

Št. napačnih konsonantov 

ne 9 6,67 60,00 

da 4 7,75 31,00 

Skupno 13   

 

 Št. napačnih 

konsonantov 

Mann-Whitney U 15,000 

Wilcoxon W 60,000 

Z -,493 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,622 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,710b 

 

Statistična obdelava podatkov nam pokaže, da je pri stopnji tveganja α = 0,05, ničelna 

hipotezo o enakosti porazdelitve težav v artikulaciji sprejeta, saj je p-vrednost enaka 0,622. 

To hkrati pomeni, da ni statistično pomembnih razlik glede števila napačnih konsonantov med 

otroki, ki so imeli zaporo mehkega neba pred oz. po drugem letu starosti.  

 

S temi ugotovitvami hipotezo zavrnemo.  

 

RAZPRAVA 

Pričakovali smo, da bo zgodnja zapora mehkega neba pozitivno vplivala na pridobivanje 

glasov, saj bo prej omogočila anatomsko normalne razmere in vključitev otroka v logopedsko 

obravnavo. Ugotovili pa smo, da čas operacije mehkega neba v našem vzorcu ne vpliva na 

izreko. Sicer nam tabela kaže, da je med skupino, katera je imela zaporo mehkega neba pred 

drugim letom in katera je imela zaporo mehkega neba po drugem leto, minimalna. Razlika 

med njima je le 1,08 v prid druge skupine. To pomeni, da ima druga skupina, torej otroci, ki 

so imeli zaporo mehkega neba po drugem letu, večje težave v artikulaciji kot otroci, ki so 

imeli zaporo neba pred drugim letom, kljub temu pa ni statistično pomembnih razlik glede 

števila napačnih konsonantov med otroki, ki so imeli zaporo mehkega neba pred oz. po 

drugem letu starosti.Vzrok temu je lahko ali premajhen vzorec ali pa drugi dejavniki, ki jih 

nismo zajeli v naši raziskavi, a bistveno bolj pomembno vplivajo na pravilnost izreke. 
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4.4.8 Preverjanje osme hipoteze 

Največ otrok z razcepi se rodi v SV Sloveniji. 

 

 

Hipoteza je bila postavljena na podlagi mnenj strokovnjakov. 

 
Tabela 32: Regija bivanja mame med nosečnostjo 

Regija bivanja mame med 
nosečnostjo 

frekvenca f % 

SV  Slovenija 12 54,5 
Osrednja Slovenija in Gorenjska 7 31,8 
Južna in JV Slovenija s Posavjem 2 9,1 
JZ in Z Slovenija 1 4,5 

Skupaj 22 100 
 

Kakor nam pokaže tabela 32, je največ mam (54,5%) v času nosečnosti živelo v SV delu 

Slovenije in tako hipotezo potrdimo.  

 

RAZPRAVA 

Znano je, da je poljedelstvo najbolj razširjeno (zaradi primerne podlage, rodnosti zemlje itd.) 

v SV Sloveniji. Dandanes in že nekaj desetletij poprej poljedelci uporabljajo najrazličnejše 

pesticide v želji po boljšem in večjem pridelku. Pesticidi po več let ostajajo v prsti in se 

izpirajo v podtalnico in posledično prehajajo v vodovodno omrežje. Tako vsekakor vplivajo 

na slabšo kvaliteto vode. Vprašanje je le, ali jih lahko proglasimo za ene izmed krivcev za 

pojav razcepa v orofacialnem področju. To domnevo smo hoteli preveriti tudi sami, zato smo 

v vprašalnik vključili vprašanje o regiji bivanja mame med nosečnostjo (predpostavka je, da 

je mama pila vodo iz pipe). Hoteli smo preveriti, ali obstaja povezava med regijo in pojavom 

razcepa. Glede na naš majhen vzorec ugotovitve niso reprezentativne, ampak so kljub temu 

rezultati pokazali, da je pojav razcepa najbolj razširjen prav v SV delu Slovenije. Za 

natančnejše ugotovitve bodo potrebni večji vzorec zajetih otrok z razcepi in njihovih mam in 

pa seveda poglobljene analize vode v vodovodnem omrežju ter še drugih na področje vezanih 

značilnosti, kar na žalost ni v dosegu naše raziskave in znanja. 
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4.4.9 Preverjanje devete hipoteze 

V četrtini primerov se je otrok z razcepom rodil v družini, kjer 

je že nekdo v družini imel razcep.  

  

Hipoteza je bila postavljena na podlagi študija literature avtorice Isabella Lopes Monlleó in  

ostalih strokovnjakov (Monlleó, 2013) in študija literature avtorice Rosa-María Yáñez-Vico in 

njenih sodelavcev. (Yáñez-Vico, 2012) 

 

Tabela 33: Predhodna oz. že obstoječa prisotnost razcepa v družini 

Ali je imel kdo v družini 
razcep neba in/ali ustnice? 

frekvenca f % 

ne 16 72,72 
da 6 27,28 

Skupaj 22 100 
 

V našem vzorcu je pri šestih otrocih (pri treh fantih in treh dekletih) morebitni vzrok razcepa 

dednost, saj se je v njihovi družini že pojavil razcep – to je v 27,28%. Tabela 33. 

 

Hipotezo potrdimo. 

 

RAZPRAVA 

Dednost je eden izmed vzrokov za pojav razcepa v orofacialnem področju. V našem vzorcu se 

je več kot ena četrtina družin že srečala s pojavom razcepa. V sklopu naše raziskave pa nismo 

dobili točnih podatkov za vse vključene otroke, ali se je razcep v orofacialnem področju 

pojavil v sklopu sindroma ali ne.  

 

4.4.10 Preverjanje desete hipoteze 

Vsaj tretjina mater, ki so rodile otroka z razcepom, ni jemala 

folne kisline v nosečnosti ali so bruhale v nosečnosti.   

 

Hipoteza je bila postavljena na podlagi mnenj strokovnjakov. 
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Tabela 34: Povezava med folno kislino, bruhanjem mame in razcepom pri dojenčku 

 Ali je mama med 
nosečnostjo močno in 
veliko bruhala? 

Skupno f % 

Ne da 
Je mama 
med 
nosečnostjo 
jemala 
folno 
kislino? 
 

 
Ne 

 
6 

 
0 

 
6 

 
30 

 
da 

 
14 

 
0 

 
14 

 
70 

skupno 20 0 20 100 
 

Folne kisline ni jemalo 30% mam, kar je skoraj tretjina vprašanih mam, ostale mame pa niso 

imele težav s slabostjo in bruhanjem.  

Hipotezo potrdimo, čeprav je vzorec premajhen, da bi lahko postavili trdnejšo relacijo med 

temi tremi faktorji. 

 

 

RAZPRAVA 

Povezava med folno kislino, slabostjo in razcepom je naslednja; po zaužitju prehranskega 

dopolnila je lahko le-tega v telesu manj, če je mama podvržena jutranjim slabostim in 

bruhanju. Tako v njenem krvnem obtoku primanjkuje folne kisline in se s tem poveča 

možnost za razcep v orofacialnem področju. Znano je, da povečanje zaužitja folne kisline 

(npr. v obliki prehranskega dopolnila) mesec dni pred zanositvijo in v času prvega trimesečja 

nosečnosti zmanjša možnost za nastanek razcepa v orofacialnem področju. (Wilcox, 2007) 
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5 SKLEP 
 

Razvoj govora pri otrocih z razcepi v orofacialnem področju je spremenjen. Zelo pogosto 

uporabljajo kompenzatorno izreko, saj so govorila anatomsko spremenjena. Zaradi 

spremenjene anatomije se pojavita hipernazalnost in nosna emisija. Slednja izgine po 

palatoplastiki, za ostali dve značilnosti otrokovega govora pa je potreben čas, logopedska 

obravnava in morebitni kirurški posegi, pripomočki ali ostale tehnike za hitrejšo in 

kvalitetnejšo realizacijo pravilne artikulacije in konec koncev razumevanje otrokovega 

govora. Slednje je glaven cilj pri otrokovem govoru.  

Pri našem raziskovanju smo uporabili instrumentalno metodo ocene velofaringealne zapore, 

in sicer nazometrijo. Metoda je objektivna, kar pomeni, da aparat sam oceni, kolikšna je 

nazalnost v govornih vzorcih. Kljub temu pa je potrebno, da vsak strokovnjak oceni govor 

preiskovane osebe perceptivno in se ne zanaša le na objektivne meritve. In obratno, za 

dokončno diagnostiko govora otroka z orofacialnim razcepom so potrebne tudi objektivne 

meritve in ne le subjektivno mnenje strokovnjaka. Vse skupaj nam da najbolj pravilne in 

realne rezultate. Pri našem raziskovanju smo tako uporabili poleg prej omenjene objektivne 

metode ocene resonance v govoru, tudi subjektivno metodo ocene artikulacije v namene 

popolnejše ocene otrokovega govora. To smo storili s pomočjo Tripozicijskega testa avtorice 

M. Steiner iz leta 1997. Da pa bi spoznali še anamnestične podatke razvoja otroka in čas 

operacij smo staršem razdelili vprašalnike.  

Na leto se v Sloveniji rodi od 20 do 30 otrok z razcepi v orofacialnem področju, od tega je 

maksimalno dvajset dojenčkov rojenih z razcepom neba ali razcepom neba, čeljustnega 

grebena in ustnice. Ti podatki nas vodijo do zaključka, da je bil glaven vzrok našemu 

majhnemu vzorcu, ki je bil pridobljen v tretjini leta, nizka prevalenca otrok. Najbolj se je ta 

»majhnost« kazala pri preverjanju hipotez, saj smo nekajkrat prišli do zaključka, da je vzorec 

nereprezentativen. 

Otroci v vzorcu so bili razporejeni v tri starostne skupine, in sicer v prvo starostno skupino so 

bili vključeni otroci od tretjega do sedmega leta starosti, saj ima pri sedmih letih večina otrok 

tipično artikulacijo odraslega človeka. V drugo skupino so bili uvrščeni otroci od sedmega 

leta do avtomatizacije govora (10 let), v tretjo skupino pa so bili vključeni vsi, ki so stari deset 

let in več (po zaključeni avtomatizaciji govora). 
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Ugotovili smo, da se procent pridobljenih konsonantov pri sedemletnikih z razcepi v 

orofacialnem področju vrti okoli 90%, da se hipernazalna izreka zmanjšuje premosorazmerno 

z višanjem starosti otrok. Tako so desetletniki občutno zmanjšali nazalnost v izreki, saj se je 

zmerna hipernazalnost zreducirala na 0%, ostalo pa je še nekaj otrok z blago hipernazalnostjo. 

Podatki so nam pokazali, da ima večina otrok do starosti sedem let težave v artikulaciji in da 

noben faktor, kot so dojenje otroka v prvih mesecih življenja, njegov položaj v družini, 

pogosta vnetja srednjega ušesa, sekretorni otitis in posledično vstavljenje timpanalne cevke, 

dodatno ne vplivajo na težave v artikulaciji in nosno resonanco. Prišli smo do sklepa, da niti 

čas operacije mehkega neba in število napačno oblikovanih konsonantov nista povezana.  

Na sliki 10 je prikaz razširjenosti pojavnosti razcepa v orofacialnem področju v Sloveniji. Kot 

smo predvidevali v hipotezi 8, je največja pojavnost razcepov v SV Sloveniji in s tem 

hipotezo, podano s strani strokovnjakov, potrdili. Pojavnost se manjša z izrazitostjo barve. 

 

Slika 10: Zemljevid Slovenije in razširjenost pojavnosti razcepa v orofacialnem področju  

Podatki so nas pripeljali do ugotovitev, da se je v našem vzorcu dednost kot eden izmed 

vzrokov za razcep, pojavila v 27,28%, kar je več kot ena četrtina. Ta nas vodi do zaključka, 

da je razcep posledica tako okoljskih faktorjev kot tudi genetskih.   

Pomanjkanje folne kisline v telesu mame en mesec pred predvideno nosečnostjo in v prvem 

trimesečju je prav tako morebiten vzrok razcepa v orofacialnem področju. V našem vzorcu 

ena tretjina mam ni jemala folne kisline v obliki prehranskega dopolnila v kritičnem obdobju.  

V diplomskem delu so nam podatki dali konkretne rezultate in ugotovitve, pri nekaterih 

hipotezah pa žal ni prišlo do le-tega. Kljub temu pa smo postavili okvire za nadaljnje 

raziskave v tej ali podobni smeri, saj področje govora in nosne resonance pri otrocih z razcepi 

v orofacialnem področju v Sloveniji še ni dovolj raziskano.    
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7 PRILOGE 

 

Priloga 1: Dovolilnica 
DOVOLILNICA  

 

Spodaj podpisani/a _____________________________ (ime in priimek) dovoljujem, da se 

mojega otroka_________________________________ (ime in priimek) vključi v raziskavo o 

stanju govora pri otrocih z razcepi. Dovoljujem, da se pri otroku preveri izreko in izmeri 

nosno resonanco v govoru. Dovoljujem tudi avdio – video snemanje med samim 

preverjanjem artikulacije. Posnetki in podatki bodo uporabljeni le v namene diplomskega 

dela študentke Barbare Vogrinčič in ne bodo predvajani javno.  

 

Datum:          Podpis: 

_________________________ ____________________________ 
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Priloga 2: Vprašalnik za starše 
 

Sem Barbara Vogrinčič, absolventka smeri Surdopedagogika in logopedija na pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Vprašalnik, ki je pred Vami, je bil sestavljen z namenom, da mi pomaga pri izdelavi mojega 

diplomskega dela.Vaše odgovore bom uporabila v namene le-tega. Že v naprej se Vam zahvaljujem za 

čas in trud, ki ste ga vložili v reševanje vprašalnika. 

Navodila: 

Vprašalnik rešujete tako, da obkrožite en odgovor (več jih obkrožite le v primeru, kjer je to 

navedeno) ali dopolnite prazen prostor. 

 

IME in PRIIMEK OTROKA:______________________________ 

SPOL OTROKA:  M  Ž 

KRAJ IN DATUM ROJSTVA:_____________________________ 

KRAJ BIVANJA: ______________________________________ 

REGIJA, KJER JE BIVALA MAMA MED NOSEČNOSTJO: ____________________________ 

V KATEREM JEZIKU SE SPORAZUMEVATE:  ____________________________________ 

ALI VAŠ OTROK OBISKUJE VRTEC/ŠOLO:  DA NE 

1. OTROKOVA DRUŽINA 

a) OTROK ŽIVI Z : _______________________________________ 

b) POLOŽAJ OTROKA GLEDE NA OSTALE SOROJENCE:  

PRVOROJENEC  DRUGOROJENEC TRETJEROJENEC ČETRTOROJENEC 

 ENOJAJČNI DVOJEČK  DVOJAJČNI DVOJČEK 

c) Ali je imel kdo v družini težave z govorom? 

0 nihče jih ni imel 

1 kasneje se je naučil govoriti  

2 imel je govorno (artikulacijsko) napako  

3 je jecljaj(ponavljaj besede, zloge; pred začetkom govora doživljaj zastoje; hitro govoril...) 

4 drugo: _____________________ 
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d) Ali je imel kdo v družini razcep neba in/ali ustnice? 

0 Ne 

2 Da 

 

2. NOSEČNOST 

a) Otrok se je rodil v _____________________________ tednu. 

b) Kako je potekal porod (obkroži)?  

0 brez težav  

1 s težavami  

c) PORODNA TEŽA: ______________________ 

d) PORODNA DOLŽINA: _______________________ 

e) OCENA PO APGARJEVI: ________________________ 

f) Ali je mama med nosečnostjo uživala folno kislino v obliki prehranskega dopolnila? 

0 Ne 

1 Da 

g) Ali je mama v prvem trimesečju zelo močno in zelo pogosto bruhala? 

0 Ne 

1 Da 

3. OTROK 

a) Ali ste otroka dojili? 

 0 Ne 

1 Da, in sicer _______________ mesecev. 

b)  Kako je potekalo hranjenje preko stekleničke?  

0 brez težav 

1 s težavami 

c) Ali je otrok zaradi težav s hranjenjem potreboval nazogastrično sondo? 

0 ne 

1 da 

d)  Kako je potekalo hranjenje preko žličke? 

0 brez težav 

1 s težavami 

e) Ali je imel vaš otrok dosedaj kakšno resnejšo bolezen? 

1 da 

0 ne 
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f) Ima otrok pogosta vnetja ušes (več kot 3x letno)? 

0 ne 

1 da 

g) Kako sedaj vaš otrok sliši? 

0 dobro 

1 slabo 

h) Je bila pri otroku zaradi izlivnega vnetja srednjega ušesa doslej že potrebna vstavitev 

timpanalnih cevk? 

0 ne 

1 da 

i) Ima vaš otrok kakšne razvade (duda, sesanje prstov, grizenje nohtov ...)? 

0 nobena razvada 

1 razvada prisotna 

j) Ali otrok nosi zobni aparat? 

0 Ne 

1 Da 

• Kakšen aparat nosi? 

0 Snemni zobni aparat 

1 Fiksni zobni aparat 

2 Funkcionalni zobni aparat 

k) Prva beseda se je  pojavila v ____________  mesecu. 

l) Kdo razume otrokov govor? 

0 vsi 

1 le domači  

m) Je otrok sedaj deležen logopedske terapije? 

0 Ne 

1 Da 

n) Je otrok bil deležen logopedske terapije v preteklosti? 

0 ne 

1 da 

o) Kdaj se je začela logopedska terapija? 

Pri ________ letu/mesecih. 

p) Ali vaš otrok ponoči smrči? 

0 ne 

1 da 
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q) Otrok je imel operacijo(zaporo): 

• ustnice pri ____________ mesecih. 

• mehkega neba pri ______________ mesecih. 

• trdega neba pri _______________ mesecih. 

 

 

 


