
РАЗЛИКЕ МОРФОЛОШКИХ 

КАРАКТЕРИСТИКА И ПОСТУРАЛНОГ 

СТАТУСА СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ 

ОСОБА МУШКОГ И ЖЕНСКОГ ПОЛА 



УВОД 

 Оштећење вида подразумева делимично или потпуно одсуство

распознавања светлости, или значајно оштећење вида

 Mоже настати као последица очних болести, може бити урођено али и

стечено стање које је настало услед физичких повреда, падова, повреда

мозга, инфекција и неких других фактора

 Код слепе и слабовиде деце кретање је слабије ефикасности, што има

директних утицаја на психофизички развој детета



 Код слепе и слабовиде деце поред медицинске помоћи и медикамената

потребно је радити и на њиховом физичком развоју и кординацији која

може бити слабијег статуса него код здраве деце

 Велики број слепе и слабовиде деце избегава било какав вид физичке

активности плашећи се могућих падова и повреда

 Услед недостатка физичке активности код ове деце је честа појава

атрофије мишића што даље доводи до различитих поремећаја кичменог

стуба.

 Могуће су честе појаве сколиозе, кифозе и лордозе код ове деце



МЕТОД РАДА
Узорак испитаника 

 Узорком је обухваћено 18 слепих и слабовидих испитаника

 Испитаници су били различитог пола и узраста од 8 до 19 година из

различитих градова на територији Србије

 Сви испитаници рекреативно тренирају или се баве спортом (голбал,

пливање, атлетика)

 Испитаници су подвргнути експерименталном мерењу уз самосталну

или сагласност родитеља



Узорак варијабли 

 Прва група варијабли представља морфолошке карактеристике

постуралног статуса и коришћене су следеће варијабле:

 фронтална нестабилност (Coronal Imbalance VP-DM)

 нагнутост карлице (Pelvic Obliquity)

 уврнутост карлице (Pelvic Torsion DL-DR)

 ротација карлице (Pelvis Rotation) као и

 девијација врха кривине (Apical Deviation VP-DM (rms)



 Анализирајући дисперзионе параметре по групама користили смо

следеће варијабле:

 Lordotic Angle ITL-ILS (max)

 Vertebral Rotation (rms)

 Vertebral Rotation (Amplitude)

 Apical Deviation VP-DM (Amplitude)

 Flèche Cervicale и 

 Visina 



Инструменти и техника мерења 

 Инструменти који су коришћени за ова мерења су апарат DIERS

4Dmotion® Lab и Медицинска вага са механичким висиномером.

 Електронска платформска вага намењена мерењу телесне тежине и

висине, идеална за медицинску примену.

 Опремљена је склопивим висиномером, који има могућност

продужавања, уз помоћ кога је свакодневно мерење висине знатно

олакшано.

 Ваге за мерење тежине и висине дизајниране су за мерење пацијената у

клиникама. Коришћењем висинометра, могуће је измерити висину

пацијента до 2 метра. Ваге су опремљене LCD дисплејом, са напајањем

уз помоћ струје или батерија



Медицинска вага са механичким висиномером

Вага



DIERS 4Dmotion® је биомеханички мерни систем за 
дијагностику и лечење положаја



Пример резултата мерења једног од испитаника





Статистичка обрада података 

 Израчунати су централни и дисперзиони параметри функција

дистрибуција антропометријских мера и постуралног статуса

 Нормалност дистрибуције у овом истраживању утврђен је помоћу два

поступка:

 Skjunis (SКЕW.)

 Кurtozis (КURT.)

 Да би се дошло до резултата разлика између група користиће се t-тест.

Статистичка значајност разлика је анализирана на нивоу од 95%

(p<0.05)



РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ 

Табела број 1. Дескриптивна статистика 

N Min Max Mean Std. Dev Skewness Kurtosis

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

Sagittal Imbalance VP-DM 14 0 8 3.00 2.075 .843 .597 1.277 1.154

Coronal Imbalance VP-DM 14 0 34 9.07 9.186 1.703 .597 3.401 1.154

Pelvic Obliquity 14 0 11 3.14 3.634 1.291 .597 .744 1.154

Pelvic Torsion DL-DR 14 0 6 1.79 1.847 1.476 .597 1.095 1.154

Pelvis Rotation 15 0 18 4.40 4.388 2.293 .580 6.694 1.121

Kyhotic Angle ICT-ITL (max) 17 34 81 51.76 12.235 .810 .550 .786 1.063

Lordotic Angle ITL-ILS (max) 17 28 62 44.71 10.930 -.081 .550 -1.170 1.063

Vertebral Rotation (rms) 17 1 7 3.41 1.906 .737 .550 -.408 1.063

Vertebral Rotation (Amplitude) 17 3 19 9.06 4.968 .705 .550 -.814 1.063

Apical Deviation VP-DM (rms) 17 1 10 4.00 2.236 1.216 .550 1.793 1.063

Apical Deviation VP-DM (Amplitude) 17 4 16 8.76 3.492 .772 .550 -.140 1.063

Trunk Length VP-DM 17 321 492 405.59 58.291 -.261 .550 -1.543 1.063

Dimple Distance DL-DR 17 69 123 88.06 14.678 .751 .550 .485 1.063

Flèche Cervicale 17 22 117 59.65 26.671 .667 .550 -.509 1.063

Flèche Lombaire 17 14 70 38.94 14.263 .181 .550 .228 1.063

Visina 17 120 186 159.82 17.900 -.463 .550 -.113 1.063

Tezina 17 22 116 57.47 25.232 .725 .550 .240 1.063

Valid N (listwise) 14



Табела број 2. Статистика групе 
Lev. Test for Eq of Var t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-

tailed)

Mean Diff Std. Error Diff 95% Con Inte of the Diff

Lower Upper

Sagittal Imbalance VP-DM
Equal var assumed .122 .732 .000 12 1.000 .000 1.407 -3.066 3.066

Equal var  not ass .000 4.063 1.000 .000 1.206 -3.328 3.328

Kyhotic Angle ICT-ITL (max)
Equal var assumed .046 .834 -.862 15 .402 -6.762 7.847 -23.488 9.964

Equal var  not ass -.932 3.188 .416 -6.762 7.254 -29.095 15.571

Lordotic Angle ITL-ILS (max)
Equal var assumed .042 .841 -.390 15 .702 -2.786 7.146 -18.017 12.445

Equal var  not ass -.341 2.615 .759 -2.786 8.174 -31.106 25.534

Vertebral Rotation (rms)
Equal var assumed .413 .530 -1.282 15 .219 -1.524 1.189 -4.058 1.010

Equal var  not ass -.998 2.431 .407 -1.524 1.526 -7.092 4.045

Vertebral Rotation 

(Amplitude)

Equal var assumed .415 .529 -1.002 15 .332 -3.167 3.160 -9.903 3.570

Equal var  not ass -.748 2.376 .522 -3.167 4.235 -18.885 12.551

Apical Deviation VP-DM 

(Amplitude)

Equal var assumed .303 .590 -.663 15 .517 -1.500 2.261 -6.320 3.320

Equal var  not ass -.560 2.554 .621 -1.500 2.677 -10.927 7.927

Trunk Length VP-DM
Equal var assumed .204 .658 1.598 15 .131 56.571 35.407 -18.897 132.040

Equal var  not ass 1.643 3.013 .198 56.571 34.423 -52.702 165.844

Dimple Distance DL-DR
Equal var assumed .305 .589 .260 15 .799 2.500 9.623 -18.010 23.010

Equal var  not ass .322 3.853 .764 2.500 7.774 -19.412 24.412

Flèche Cervicale
Equal var assumed .052 .822 .137 15 .893 2.405 17.514 -34.926 39.735

Equal var not ass .134 2.862 .902 2.405 17.937 -56.263 61.073

Flèche Lombaire
Equal var assumed 1.763 .204 -.988 15 .339 -8.976 9.081 -28.331 10.379

Equal var  not ass -1.809 11.260 .097 -8.976 4.963 -19.870 1.917

Visina
Equal var assumed .008 .931 2.835 15 .013 26.905 9.491 6.676 47.134

Equal var  not ass 2.427 2.577 .108 26.905 11.085 -11.891 65.700

Tezina
Equal var assumed .546 .472 1.885 15 .079 28.095 14.908 -3.680 59.871

Equal var  not ass 2.442 4.176 .068 28.095 11.506 -3.328 59.518



Табела број 3. Тест независних узорака 

Pol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Sagittal Imbalance VP-DM
muški 11 3.00 2.236 .674

ženski 3 3.00 1.732 1.000

Kyhotic Angle ICT-ITL (max)
muški 14 50.57 12.507 3.343

ženski 3 57.33 11.150 6.438

Lordotic Angle ITL-ILS (max)
muški 14 44.21 10.892 2.911

ženski 3 47.00 13.229 7.638

Vertebral Rotation (rms)
muški 14 3.14 1.748 .467

ženski 3 4.67 2.517 1.453

Vertebral Rotation (Amplitude)
muški 14 8.50 4.570 1.221

ženski 3 11.67 7.024 4.055

Apical Deviation VP-DM (Amplitude)
muški 14 8.50 3.414 .912

ženski 3 10.00 4.359 2.517

Trunk Length VP-DM
muški 14 415.57 55.947 14.953

ženski 3 359.00 53.703 31.005

Dimple Distance DL-DR
muški 14 88.50 15.624 4.176

ženski 3 86.00 11.358 6.557

Flèche Cervicale
muški 14 60.07 27.399 7.323

ženski 3 57.67 28.361 16.374

Flèche Lombaire
muški 14 37.36 15.209 4.065

ženski 3 46.33 4.933 2.848

Visina
muški 14 164.57 14.383 3.844

ženski 3 137.67 18.009 10.398

Tezina
muški 14 62.43 24.330 6.503

ženski 3 34.33 16.442 9.493



ДИСКУСИЈА

• Анализом основних статистичких параметара морфолошких

карактеристика и постуралног статуса, уочена је нормална

дистрибуција већине варијабли.

• Вредности skjunisa (1.00) i kurtozisa (2.75) показују

одступања од нормалне дистрибуције код простора варијабли

постуралног статуса које објашњавају фронталну

нестабилност (Coronal Imbalance VP-DM), нагнутост карлице

(Pelvic Obliquity), уврнутост карлице (Pelvic Torsion DL-DR),

ротацију карлице (Pelvis Rotation) као и девијацију врха

кривине (Apical Deviation VP-DM (rms).



• Анализом дисперзионих параметара види се да је група

испитаника мушког пола на основу величине стандардне

девијације код варијабли Lordotic Angle ITL-ILS (max),

Vertebral Rotation (rms), Vertebral Rotation (Amplitude), Apical

Deviation VP-DM (Amplitude), Flèche Cervicale и Visina

хомогенија од групе испитаника женског пола

• остале варијабле показују супротно што потврђују и

аритметичке средине мушке и женске групе

• као и стандардна грешка аритметичке средине мушке и

женске групе групе



• На основу дисперзионих параметара можемо закључити да

експериментална група мушког пола има мању присутност

лордотичног лошег држања у односу на експерименталну

женског пола, а да је код кифотичног лошег држања супротно



• Резултати испитивања присутности кифотичног лошег

држања између испитаника мушког иженског пола упоређени

су Т-тестом малих независних узорака.

• Иако постоје видљиве разлике присутности кифотичног и

лордотичног лошег држања између чланова група, нема

статистички значајне разлике између групе мушког и женског

пола (ρ=0.402 и ρ=0.702; t=-0.862 и t=-0.390).

• Разлика између средњих вредности обележја по групама

(просечна разлика=-6.762 и -2.786, 95% CI: od -23.488 do 9.964

и -18.017 до 12.445) била је врло мала.



• Једина статистичка значајност потврђена је код варијабле која

објашњава висину испитаника и показује да је група

мушкараца статистички значајно виша о жена ρ=0.013.



ЗАКЉУЧАК

• Присутност кифотичног лошег држања већа је код 

испитаника мушког пола

• присутност лордотичног лошег држања већа је код 

испитаника женског пола

• експериментална група мушког пола има мању присутност 
лордотичног лошег држања у односу на експерименталну 
женског пола



• код кифотичног лошег држања супротно

• нема статистички значајне разлике између групе мушког и 

женског пола

• разлике морфолошких карактеристика и постуралног 

статуса слепих и слабовидих особа мушког и женског пола су 

мале и огледају се у висини која је значајна и показује да је 

група слепих и слабовидих мушкараца статискички виша од 

жена



ХВАЛА НА ПАЖЊИ
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