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По сма тра ње по ло жа ја очи ју и њи хо ве ускла ђе но сти на нај ра ни јем уз-

ра сту је од из у зет не ва жно сти. Би тан пред у слов за нор ма лан раз вој вид не 

функ ци је је па ра ле лан по ло жај очи ју. Раз не де ви ја ци је или скре та ње ока, ко је 

се мо гу еви ден ти ра ти већ код но во ро ђен ча ди и ука зи ва ти на не до зре лост 

струк ту ра цен трал ног нер вног си сте ма, исто вре ме но мо гу би ти и пре дик-

тор по ја ве стра би зма од но сно ра зро ко сти. Уче ста лост овог по ре ме ћа ја код 

де це је до 5%. С об зи ром да се стра би зам че сто су сре ће код де це ко ја по ка зу ју 

по те шко ће у са вла да ва њу ве шти на чи та ња и пи са ња, нео п ход но га је што 

ра ни је от кри ти ка ко би се пред у зе ле ме ре за пра во вре ме ну ко рек ци ју. Ин тер-

вал из ме ђу по чет ка ра зро ко сти и трет ма на је кључ ни фак тор за по сти за ње 

бо љег ква ли те та би но ку лар ног ви да. 

Циљ овог ра да је био да утвр ди да ли по сто ји по ве за ност из ме ђу по ло жа-

ја очи ју у буд ном ста њу и ве сти бу ло о ку лар ног ре флек са код бе ба ис пи та них 

не по сред но по ро ђе њу. 

По сма тра ње по ло жа ја очи ју у буд ном ста њу (ПОБ) и те сти ра ње ве сти-

бу ло-оку лар ног ре флек са (ВОР), спро ве де но је у Ин сти ту ту за ги не ко ло ги ју 

и аку шер ство Кли нич ког цен тра Ср би је (ИГА КЦС), на узор ку од Н=100 но-

во ро ђен ча ди. Кри те ри ју ми за ода бир ис пи ти ва ног узор ка су би ли сле де ћи: 

уред не труд но ће, здра ва тер мин ска но во ро ђен чад, нај ви ше вред но сти Ап гар 

сцор-а 9 или 10, ста ро сна доб но во ро ђен че та у вре ме ис пи ти ва ња – 3. дан по 

ро ђе њу, при бли жно јед нак број но во ро ђен ча ди му шког и жен ског по ла. У тест 

си ту а ци ји, ис пи ти ва на бе ба је мо ра ла би ти на спа ва на, у ста њу оп ти мал не 

ре лак си ра но сти и ко о пе ра бил но сти. Код све но во ро ђен ча ди узе ти су по да ци 
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о по лу, те ле сној те жи ни (ТТ), те ле сној ду жи ни (ТД) и оби му гла ве (ОГ). До би-

је ни по да ци су до ку мен то ва ни уз по моћ ди ги тал не ка ме ре, за тим бо до ва ни, 

ста ти стич ки и де скрип тив но об ра ђе ни. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да не по сто ји ста ти стич ки зна-

чај на по ве за ност из ме ђу при сут но сти ВОР с јед не стра не, и по ло жа ја очи ју 

код но во ро ђен ча ди у буд ном ста њу, с дру ге стра не. Да кле, сте пен при сут но-

сти по ме ну тог ре флек са ни је по ве зан са ти ме да ли очи бе бе има ју нор мал ну 

по зи ци ју (ка да су у сред њој ли ни ји) или њи хо ва по зи ци ја од сту па од нор ма ле 

(ка да ни су у сред њој ли ни ји).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по ло жај очи ју у буд ном ста њу, ве сти бу ло о ку лар ни ре флекс, 

но во ро ђен че

УВОД
 
Код здра вих од ра слих осо ба при по гле ду пре ма на пред, очи су по-

ста вље не па ра лел но и ми ру ју. Код но во ро ђен че та по сто је по вре ме ни 
по ма ци очи ју од ег зо тро пи је (по зи ци је пре ма на по ље) до ен до тро пи је 
(по зи ци је пре ма уну тра). Не ка од но во ро ђен ча ди по ка зу ју тен ден ци ју да 
стал но др же очи усме ре не пре ма до ле или пре ма го ре. Осим по ме ну тог, 
та ко ђе се у по је ди ним слу ча је ви ма мо же при ме ти ти да је јед но око ви-
ше а дру го ни же по ста вље но т.зв. skew de vi a tion по зи ци ја или да по сто је 
спон та ни пра во у га о ни по кре ти очи ју т.зв. opsoc lo nus (Hoyt et al, 1980; 
Ahn et al, 1989).

Про ме не у око ло мо тор ним функ ци ја ма мо гу укљу чи ва ти лу та ју ће 
оч не по кре те, нис таг мус, не до ста так ко ор ди на ци је очи ју при ли ком гле-
да ња, не спо соб ност фик си ра ња и пра ће ња објек та као и оку ло мо тор ну 
апрак си ју (We iss et al., 2001; An der sson et al., 2006). Исто вре ме но мо гу 
по сто ја ти те шко ће у про це ни оштри не ви да из раз ло га што оку ло мо тор-
ни по ре ме ћа ји до во де до из ме ње ног ви зу ел ног по на ша ња (Good, 2001). 

Код де це са ви зу ел ним по ре ме ћа ји ма, ко је је ре зул тат по те шко ћа 
на ста лих то ком по ро ђа ја, у ве ли ком про цен ту су при дру же ни и до дат ни 
по ре ме ћа ји као што су на ру ше на ауди тор на и ве сти бу лар на функ ци ја 
(Blohmé 2000). У ли те ра ту ри се та ко ђе ис ти че да су по ме ну ти по ре ме-
ћа ји чак уче ста ли ји код тер мин ске но во ро ђен ча ди у од но су на де цу ро-
ђе ну пре тер ми на. 

Ве сти бу ло-оку лар ни ре флекс је ре флекс кре та ња очи ју. Овај ре-
флекс ста би ли зу је сли ке на ре ти ни за вре ме по кре та гла ве, про из во де ћи 
по крет ока у су прот ном прав цу од прав ца кре та ња гла ве и та ко за др жа-
ва ју ћи сли ку у цен тру вид ног по ља. Ка да се гла ва кре ће у де сно, очи се 
по кре ћу у ле во. Исто ће се де си ти при по кре ту гла ве у ле ву стра ну, очи 
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ће де ви и ра ти у де сно. Да кле, ве сти бу ло о ку лар ни ре флекс, во ђен сиг на-
ли ма ко ји сти жу из ве сти бу лар ног апа ра та у уну тра шњем уву, од го во-
ран је за ста би ли за ци ју очи ју у про сто ру (што је и при мар на функ ци ја 
ве сти бу лар ног си сте ма) и да ње га не ма, све у на шој око ли ни би по ста ло 
за ма гље но сва ки пут при ли ком по кре та гла ве (Bar nes et al, 1990).

Ове функ ци је су у ли те ра ту ри опи са не на ма лом бро ју де це и увек је 
одво је но по сма тра но не вољ но по ме ра ње очи ју од спо соб но сти из во ђе ња 
ре флек са (He ri za, 1988; Hoyt et al, 1980).

Кли нич ка ис пи ти ва ња и сни ма ње по кре та очи ју, бе ле же из ме ње-
не оку лар не од го во ре при ли ком ве сти бу лар не сти му ла ци је код де це са 
стра би змом (Brodsky and Do na hue, 2001; Hoyt, 1982). Ход и кон тро ла 
ус прав ног ста ва те ла, та ко ђе су про у ча ва ни код де це са раз ли чи тим вр-
ста ма стра би зма, при че му су утвр ђе ни де фек ти у по сту рал ној ста бил-
но сти код де це са езо тро пи јом али не и са ег зо тро пи јом очи ју (San sted 
et al, 1986; Len ner strand, 1988).

Ви со ка пре ва лен ца по ре ме ћа ја ко ор ди на ци је и рав но те же, код де це 
са „изо ло ва ном” уро ђе ном езо тро пи јом, та ко ђе по др жа ва ста но ви ште 
да ра ни гу би так по је ди нач ног би но ку лар ног ви да удру же ног са кон ге-
ни тал ном езо тро пи јом, мо же ути ца ти на цен трал ни ве сти бу лар ни то нус 
(Len ner strand, 1988).

Зрео ве сти бу лар ни си стем је од го во ран за ста би ли за ци ју по зи ци је 
очи ју, гла ве и те ла у про сто ру, и по ма же у одр жа ва њу ус прав ног ста ва. 
Са ста вљен је од два де ла, од ко јих сва ки има раз ли чи ту уло гу: ве сти бу-
ло-оку лар ни си стем, од го во ран за ви зу ел ну ста би ли за ци ју и ве сти бу ло-
спи нал ни си стем, ко ји одр жа ва рав но те жу те ла у про сто ру и до при но-
си по сту рал ном то ну су у сти ца њу мо тор них раз вој них ве шти на (An ge li, 
2003).

Ве сти бу ло-оку лар ни ре флекс се иза зи ва ро та ци јом гла ве у леђ ном 
по ло жа ју, при че му се по сма тра по ло жај оч них ја бу чи ца. У пр вих де се-
так да на жи во та, ре ак ци ја је по зи тив на, што зна чи да су по кре ти очи ју 
су прот ног сме ра од ро та ци је (бул бу си не сле де по крет гла ве). По ја вом 
фик са ци је, овај фе но мен се гу би. Сма тра се да је ова ре ак ци ја ве сти бу-
лар ног по ре кла. Аси ме три је се мо гу ја ви ти код па ре зе бул бо мо то ра или 
ле зи је ве сти бу лар ног жив ца. По зи тив на ре ак ци ја то ком на ред на два ме-
се ца жи во та, не ста је (Чу пић, 1981).

Ка ко на во де Lai и Chan (2002), ве сти бу ло о ку лар ни ре флекс је нај-
при сту пач ни ји „при бор“ за ис пи ти ва ње ве сти бу лар не функ ци је. Про це-
њи ва ње ве сти бу ло о ку лар ног ре флек са, зах те ва нај пре при ме ну сти му-
лу са ко ји ће по дра жи ти ве сти бу лар но чу ло, а за тим по сма тра ње и ме ре-
ње ре зул та та по кре та очи ју. Успо ре ност из во ђе ња ве сти бу ло о ку лар них 
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ре флек са, го во ри у при лог успо ре не ма ту ра ци је код но во ро ђен че та и 
на ме ће по тре бу да љег пра ће ња са зре ва ња нер вног си сте ма код ис пи та-
ног но во ро ђен че та.

ЦИЉ РА ДА

Циљ овог ра да је био да утвр ди да ли по сто ји по ве за ност из ме ђу по-
ло жа ја очи ју у буд ном ста њу и ве сти бу ло о ку лар ног ре флек са код бе ба 
не по сред но по ро ђе њу. 

МЕ ТОД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
 
Ис тра жи ва ње је оба вље но на узор ку од Н=100 но во ро ђен ча ди, од 

ко јих је Н=53 бе бе би ло му шког и Н=47 бе ба жен ског по ла. Кри те ри-
ју ми за ода бир ис пи ти ва ног узор ка су би ли сле де ћи: уред не труд но ће, 
здра ва тер мин ска но во ро ђен чад, нај ви ше вред но сти Ап гар scor-а 9 или 
10, ста ро сна доб но во ро ђен че та у вре ме ис пи ти ва ња – 3. дан по ро ђе њу, 
при бли жно јед нак број но во ро ђен ча ди му шког и жен ског по ла. 

По сма тра ње по ло жа ја очи ју у буд ном ста њу (ПОБ) из во ђе но је оп-
сер ва ци јом бе ба у буд ном ста њу ка да ис пи ти вач уђе у вид но по ље бе-
бе. Ис пи ти вач је бе ле жио по дат ке о по ло жа ју очи ју, узи ма ју ћи у об зир 
сле де ће мо гућ но сти: очи у сред њој ли ни ји (по ста вље не су па ра лел но и 
ми ру ју при по гле ду пре ма на пред), ег зо тро пи ја очи ју (по зи ци ја пре ма 
спо ља), ен до тро пи ја очи ју (по зи ци ја пре ма уну тра), очи усме ре не пре-
ма го ре, очи усме ре не пре ма до ле, skew de vi a tion (јед но око по ста вље но 
ви ше а дру го ни же), opsoc lo nus (спон та ни пра во у га о ни по кре ти очи ју) 
(Hoyt et al, 1980; Ahn et al, 1989).

Ве сти бу ло-оку лар ни ре флекс (ВОР) се ис пи ти вао та ко што бе ба ле-
жи на ис пру же ним ру ка ма об у че ног ис пи ти ва ча (бе ба ле жи на ле ђи ма а 
гла ва се по ста вља у ан те флек си ју, 30 сте пе ни пре ма до ле). Ис пи ти вач се 
окре не по ла кру га у де сну стра ну. При том очи бе бе де ви и ра ју у ле во. За-
тим се ис пи ти вач вра ти у при мар ну по зи ци ју. По том се ис пи ти вач окре-
не по ла кру га у ле ву стра ну. Очи бе бе де ви и ра ју у де сно (La vin, 1985). 
При ли ком ис пи ти ва ња ве сти бу ло-оку лар ног ре флек са код но во ро ђен-
ча ди, вр ше не три про бе од но сно по ку ша ја, на де сној и на ле вој стра ни. 
Па у за из ме ђу сва ког по ку ша ја из но си ла је 5 се кун ди (Ада мо вић, 2010). 
При то ме је бе ле же но да ли је ре флекс при су тан, не ком пле тан или од су-
тан. Ре зул та ти су из ра же ни на ска ли ра спо на од 0 до 2 по е на, где скор од 
0 по е на го во ри о од сут но сти ис пи ти ва ног ре флек са у сва три по ку ша ја, 
док скор од 2 по е на ука зу је на при сут ност ре флек са у сва три ме ре ња. 
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На осно ву до би је них по да та ка о ре флек си ма са де сне и са ле ве стра не, 
из ра чу нат је ВОР укуп но за сва ко но во ро ђен че. Те сти ра ње ВОР-а код 
свих но во ро ђе них бе ба из на шег узор ка, из во ди ло је ис кљу чи во об у че но 
ме ди цин ско осо бље, а ис пи ти вач је вр шио ин стру и ра ње, оп сер ва ци ју и 
бе ле же ње по да та ка.

С об зи ром да фак то ри око ли не мо гу ути ца ти на ис пи та ни ка, а ис-
пи ти ва ча на ве сти на по гре шну про це ну, во ди ли смо ра чу на ка ко о са мој 
тех ни ци пре гле да, та ко и о усло ви ма у ко ји ма се пре глед од ви јао. Со ба 
у ко јој се те сти ра ње оба вља ло, мо ра ла је би ти све тла и то пла (oкo 26 
C), а ис пи ти ва на бе ба на спа ва на, у ста њу оп ти мал не ре лак си ра но сти и 
ко о пе ра бил но сти. Из по ме ну тих раз ло га, про це ни ли смо да је нај бо ље 
вре ме за спро во ђе ње те ста, два са та од по след њег обро ка. Ако је бе ба 
пла ка ла и би ла уз не ми ре на, пре глед се од га ђао док се не сми ри. 

Код све но во ро ђен ча ди узе ти су по да ци о по лу, те ле сној те жи ни 
(ТТ), те ле сној ду жи ни (ТД) и оби му гла ве (ОГ). До би је ни по да ци су до-
ку мен то ва ни уз по моћ ди ги тал не ка ме ре, за тим бо до ва ни, ста ти стич ки 
и де скрип тив но об ра ђе ни. 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но је на Ин сти ту ту за ги не ко ло ги ју и аку-
шер ство Кли нич ког цен тра Ср би је (ИГА КЦС), а по чет ку ре а ли за ци је ис-
тра жи ва ња прет хо ди ло је одо бре ње Етич ког ко ми те та КЦС (бр. 345/5).

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

До би је ни ре зул та ти о по ло жа ју очи ју у буд ном ста њу код но во ро-
ђен ча ди, при ка за ни у гра фи ко ну 1, по ка зу ју да се код 87% бе ба очи на-
ла зе у сред њој ли ни ји, док код 13% очи ни су у сред њој ли ни ји (код 5% 
ис пи та них бе ба за бе ле же на је ен до тро пи ја ле вог ока, код 5% ен до тро-
пи ја де сног ока, а код са мо јед не бе бе тј. 1% ја ви ла се ен до тро пи ја оба 
ока. Ег зо тро пи ју де сног ока ви де ли смо код 1% но во ро ђен ча ди и та ко ђе, 
са мо код 1% бе ба, оба ока су би ла усме ре на пре ма го ре).

Гра фи кон бр. 1 – По ло жај очи ју у буд ном ста њу

 

87%   

13%    



Олга Антоновић, Татјана Адамовић94

Ре зул та ти при ка за ни у та бе ли 1 по ка зу ју да у под у зор ку му шког по-
ла, 86.8% бе ба има очи у сред њој ли ни ји. Ско ро иден ти чан про це нат 
бе ба жен ског по ла (87.2%) има очи у сред њој ли ни ји. Раз ли ка од 0.4% је 
за не мар љи во ма ла и ни је ста ти стич ки зна чај на, на шта ука зу је вред ност 
хи-ква дра та ко ји је јед нак ну ли. 

Ко е фи ци јент кон ти ген ци је је та ко ђе ве о ма бли зу нул те вред но сти. 
Да кле, под јед нак про це нат но во ро ђен ча ди раз ли чи тог по ла има очи у 
сред њој ли ни ји, од но сно не ма по ве за но сти из ме ђу по ла бе ба и по ло жа ја 
очи ју.

Табела бр. 1 – ПОБ код беба различитог пола

очи у средњој линији:

пол беба: нису (13) јесу (87)

мушки пол (53) 13,2 % (7) 86,8 % (46)

женски пол (47) 12,8 % (6) 87,2 % (41)

hi-kvadrat = 0,00 (није значајно); c = + 0.01

Из ра чу на те су про сеч не вред но сти те ле сне те жи не, те ле сне ду жи не 
и оби ма гла ве за две гру пе но во ро ђен ча ди (оних чи је очи ни су и оних 
чи је очи је су у сред њој ли ни ји), а по том је про ве ре но да ли су раз ли ке 
ста ти стич ки зна чај не. Ре зул та ти ове ана ли зе при ка за ни су у та бе ли 2.

Утвр ђе не вред но сти t-те ста од 0.38; 0.33 и 1.46, ни су ста ти стич ки 
зна чај не и ука зу ју да не ма зна чај не раз ли ке у ТТ бе ба раз ли чи тог ПОБ, 
ТД бе ба раз ли чи тог ПОБ и ОГ бе ба раз ли чи тог ПОБ, тј. бе бе код ко јих се 
очи на ла зе у сред њој ли ни ји и бе бе чи је очи ни су у сред њој ли ни ји, има-
ју под јед на ку ТТ, ТД и ОГ. 

Табела бр. 2 – ПОБ с обзиром на ТТ, ТД и ОГ

TT у gr ТД у cm ОГ у cm 

 ПОБ AS SD AS SD AS SD 

нису у ср (13) 3392.31 316.13 51.15 1.46 34.46 1.18

јесу у ср (87) 3443.10 468.43 51.37 2.24 35.23 1.25

 t-тест = 0.38 
(није значајно ) 

 t- тест = 0.33
 (није значајно ) 

t- тест = 1.46 
(није значајно ) 
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У та бе ли 3 при ка за ни су би се риј ски ко е фи ци јен ти ко ре ла ци ја из ме-
ђу те ле сне те жи не, те ле сне ду жи не и оби ма гла ве, с јед не стра не и по ло-
жа ја очи ју код но во ро ђен ча ди у буд ном ста њу, с дру ге стра не. 

Табела бр. 3 – Корелације између ПОБ с једне стране  
и ТТ, ТД и ОГ с друге стране

 ТТ ТД ОГ 

 ПОБ
(N = 100) 

r
bis

 = + 0.04 
( није значајно ) 

r
bis

 = + 0.03 
( није значајно ) 

r
bis

 = + 0.15 
( није значајно ) 

До би је не вред но сти би се риј ских ко е фи ци је на та, r
bis

 = + 0.04 (за TT); 
r

bis
=+0.03 (за ТД) и r

bis
 = + 0.15 (за ОГ); ни су ста ти стич ки зна чај не и ука-

зу ју да не ма зна чај не по ве за но сти из ме ђу ПОБ, с јед не стра не, и ТТ, ТД 
и ОГ, с дру ге стра не. 

По да ци у та бе ли 4 по ка зу ју да је од сут ност ВОР де сно за бе ле же на 
код 14% но во ро ђен ча ди и она из но си 0 по е на. Не ком пле тан ВОР де сно 
(ско ро ви од 0.50 до 1.50 по е на) за бе ле жен је код 24% ис пи та ног узор ка, 
а ње го ва мак си мал на при сут ност од 2 по е на, утвр ђе на је код укуп но 62% 
но во ро ђен ча ди. Про сеч на вред ност при сут но сти ВОР де сно из но си 1.50 
по е на, уз стан дард ну де ви ја ци ју од 0.75 по е на. 

Табела бр. 4 – Основни резултати о ВОР десно,  
ВОР лево и ВОР укупно

ВОР десно ВОР лево ВОР укупно

Min 0,00 (14 %) 0,00 (18 %) 0,00 (5 %) 

Max 2,00 (62 %) 2,00 (57 %) 2,00 (38 %)

Med 2,00 2,00 1,50 

AS 1,50 1,43 1,46 

SD 0,75 0,78 0,59 

бр. испит. 100 100 100 

Од сут ност ВОР ле во, тј. скор од 0 по е на, за бе ле же на код 18% но-
во ро ђен ча ди. Код укуп но 25% ис пи та ног узор ка, за бе ле жен је не ком-
пле тан ВОР ле во (ско ро ви од 0.50 до 1.50 по е на). При сут ност ВОР ле во, 
од но сно мак си мал на 2 по е на, утвр ђе на је код укуп но 57% но во ро ђен-
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ча ди. Про сеч на при сут ност ВОР ле во из но си 1,43 по е на, уз стан дард ну 
де ви ја ци ју од 0,78 по е на. 

Од сут ност ВОР укуп но (ВОР де сно и ВОР ле во) за бе ле же на код пет 
бе ба (5%) и она из но си 0 по е на. Не ком пле тан ВОР укуп но (ско ро ви од 
0.25 до 1.75 по е на) за бе ле жен је код 57% ис пи та ног узор ка, а ње го ва 
мак си мал на при сут ност од 2 по е на, утвр ђе на је код укуп но 38% но во ро-
ђен ча ди. Про сеч на вред ност при сут но сти ВОР укуп но из но си 1.46 по е-
на, уз стан дард ну де ви ја ци ју од 0.59 по е на. 

Графикон бр. 2 – Дистрибуција резултата са скале 
за процену ВОР укупно

 
Вред ност ме ди ја не је 1,50 по е на, што та ко ђе го во ри да је ди стри бу-

ци ја ре зул та та по ме ре на у де сну стра ну (ка ви шим ско ро ви ма). Гра фич-
ки при каз ди стри бу ци је ре зул та та за ВОР укуп но, дат је у гра фи ко ну 2.

При ме ном t-те ста про ве ре но је да ли по сто ји зна чај на раз ли ка у сте-
пе ну при сут но сти ВОР на ле вој и на де сној стра ни. 

Табела бр. 5 – Поређење ВОР лево и десно

AS SD бр. испит.

 ВОР десно 1.50 0.75 100

 ВОР лево 1.43 0.78 100

 t-тест = 0,67 (није значајно) 
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Раз ли ка из ме ђу про сеч них вред но сти од 0.07 по е на, на ска ли ра спо-
на од 0 до 2 по е на, је ве о ма ма ла и ни је ста ти стич ки зна чај на, на шта 
ука зу је вред ност t-те ста од 0.67. Да кле ве сти бу ло-оку лар ни ре флекс код 
но во ро ђен ча ди, под јед на ко је раз ви јен од но сно при су тан на ле вој и на 
де сној стра ни. Ре зул та ти ове ана ли зе мо гу се ви де ти у та бе ли 5.

По да ци у та бе ли 6 по ка зу ју да Пир со нов ко е фи ци јент ли не ар не ко-
ре ла ци је из ме ђу при сут но сти ВОР на де сној и на ле вој стра ни из но си r = 
+0.21 и зна ча јан је на ни воу 0.05 са по у зда но шћу за кљу ча ка од 99%, тј. 
бе бе ко је има ју бо ље раз ви јен (при сут ни ји) ВОР на де сној, ујед но има ју 
бо ље раз ви јен (при сут ни ји) ВОР и на ле вој стра ни, и обрат но.

Табела бр. 6 – Корелације између ВОР десно, лево и укупно

ВОР десно ВОР лево ВОР укупно

ВОР десно 
(N = 100) 

/
r = + 0,21 

(ниво 0,05) 
r = + 0,76 

(ниво 0,01) 

ВОР лево 
(N = 100)

r = + 0,21 
(ниво 0,05) 

/
r = + 0,78 

(ниво 0,01) 

ВОР укупно 
(N = 100) 

r = + 0,76 
(ниво 0,01) 

r = + 0,78 
(ниво 0,01) 

/

Та ко ђе, до би је не вред но сти ко е фи ци је на та од r = +0.76 и r = +0.78, 
зна чај не на ни воу 0.01 уз по у зда ност 99%, ука зу ју на по сто ја ње ве о ма 
ви со ке по зи тив не по ве за но сти из ме ђу ВОР де сно и ВОР укуп но, од но-
сно на по сто ја ње ви со ке по ве за но сти из ме ђу ВОР ле во и ВОР укуп но. 
Да кле, што је ве ћа при сут ност ВОР код бе ба на ле вој и на де сној стра ни, 
то је и њи хов уку пан ВОР при сут ни ји, и обрат но. 

Табела бр. 7 – ВОР десно, лево и укупно код беба различитог пола

 мушки пол (53) женски пол (47) t-тест и 

 ВОР AS SD AS SD значајност 

 десно 1,45 0,77 1,54 0,72  t = 0,60 (није значајно)

 лево 1,26 0,82 1,65 0,67 t = 2,73 (ниво 0,01) 

укупно 1,34 0,60 1,60 0,56 t = 2,17 (ниво 0,04) 

У та бе ли 7 при ка за ни су ре зул та ти сте пе на при сут но сти ВОР де сно, 
ле во и укуп но код но во ро ђен ча ди му шког и жен ског по ла.
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При ме ном t-те ста, утвр ђе но је да по сто је ста ти стич ки зна чај не раз-
ли ке из ме ђу про сеч них вред но сти ВОР ле во и ВОР укуп но. Раз ли ка од 
0.41 по е на (за ко ли ко је про сеч на вред ност ве ћа код де вој чи ца не го код 
де ча ка), на ска ли ра спо на од 0 до 2 по е на ко ја се од но си на ВОР ле во, 
ста ти стич ки је зна чај на на ни воу 0.01 (t = 2.73) и по у зда но шчу од 99%. 

Исто вре ме но, раз ли ка од 0.26 по е на (за ко ли ко је про сеч на вред-
ност ве ћа код де вој чи ца не го код де ча ка) а ко ја се од но си на ВОР укуп-
но, та ко ђе је ста ти стич ки зна чај на на ни воу 0.04 (t = 2.17) уз по у зда ност 
од 96%. Да кле, ВОР ле во и ВОР укуп но су при сут ни ји код бе ба жен ског 
у од но су на бе бе му шког по ла. 

С дру ге стра не, ВОР де сно је под јед на ко при су тан код бе ба раз ли чи-
тог по ла, јер раз ли ка од 0.09 по е на у про се ку ни је ста ти стич ки зна чај на, 
на шта ука зу је вред ност t-те ста од 0.60.

Табела бр. 8 – Корелације између ВОР с једне стране  
и ТТ, ТД и ОГ с друге стране 

 ВОР ТТ ТД ОГ 

 десно r = –0,04 (није знач.) r = –0,14 (није знач.) r = –0,10 (није знач.) 

 лево r = +0,08 (није знач.) r = +0,10 (није знач.) r = +0,08 (није знач.) 

укупно r = +0,02 (није знач.) r = +0,02 (није знач.) r = –0,01 (није знач.) 

При ме ном по ступ ка за из ра чу на ва ње Пир со но вог ко е фи ци јен та ли-
не ар не ко ре ла ци је, утвр ђе но је да не ма зна чај не по ве за но сти из ме ђу ТТ, 
ТД и ОГ, с јед не стра не, и сте пе на при сут но сти ВОР де сно, ле во и укуп-
но, с дру ге стра не. Свих де вет ко е фи ци је на та ко ре ла ци је, ко ји се мо гу 
ви де ти у та бе ли 8, ни су ста ти стич ки зна чај ни. 

Табела бр. 9 – Корелације између ПОБ с једне стране 
и ВОР с друге стране

ВОР 

POB
(N = 100)

r
bis

 = – 0,01
(није значајно)

Би се ри јал ном ко ре ла ци о ном ана ли зом до би је на је вред ност ко е-
фи ци јен та ко ја ни је ста ти стич ки зна чај на и ука зу је да не ма зна чај не 
по ве за но сти из ме ђу при сут но сти ВОР с јед не стра не, и по ло жа ја очи ју 
код но во ро ђен ча ди у буд ном ста њу, с дру ге стра не што је при ка за но у 
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та бе ли 9. На и ме, сте пен при сут но сти по ме ну тог ре флек са ни је по ве-
зан са ти ме да ли очи бе бе има ју нор мал ну по зи ци ју (ка да су у сред њој 
ли ни ји) или њи хо ва по зи ци ја од сту па од нор ма ле (ка да ни су у сред њој 
ли ни ји).

ДИСКУСИЈА

Ана ли зом ре зул та та о по ло жа ју очи ју у буд ном ста њу код но во ро-
ђен ча ди, уоча ва мо да се код 87% бе ба очи на ла зе у сред њој ли ни ји, док 
код 13% очи ни су у сред њој ли ни ји. Код 5% ис пи та них бе ба за бе ле же-
на је ен до тро пи ја ле вог ока, код 5% ен до тро пи ја де сног ока, а код са мо 
јед не бе бе тј. 1% ја ви ла се ен до тро пи ја оба ока. Ег зо тро пи ју де сног ока 
за бе ле жи ли смо код 1% но во ро ђен ча ди и та ко ђе, са мо код 1% бе ба, оба 
ока су би ла усме ре на пре ма го ре. Из из не тих ре зул та та се мо же ви де ти 
да ни код јед ног но во ро ђен че та, у на шем ис пи та ном узор ку, ни смо на-
и шли на т.зв. skew de vi a tion po zi ci ju (ka da je jed no oko po sta vlje no vi še a 
dru go ni že). Та ко ђе, ни јед но но во ро ђен че ни је има ло спон та не пра во у-
га о не по кре те очи ју т.зв. opsoc lo nus (Ада мо вић, 2012). 

Ова кви на ла зи ни су у са гла сно сти са ре зул та ти ма ко је су до би ли 
Hoyt и са рад ни ци (1980) у свом ис тра жи ва њу. На и ме, ис пи ту ју ћи по ло-
жај очи ју у буд ном ста њу код 242 здра ва тер мин ска но во ро ђен че та, skew 
de vi a tion по зи ци ја утвр ђе на је код 9% бе ба, а opsoc lo nus у 3% ис пи та них 
слу ча ја. Исто вре ме но, по ме ну ти ауто ри ис ти чу да „skew de vi a tion” по-
зи ци ја ни је рет ка код здра вих и у тер ми ну ро ђе них нео на ту са, и да код 
ве ћи не бе ба (77%) овај про блем иш че за ва већ са на вр ше них ме сец да на 
жи во та. Ме ђу тим, код 23% ис пи та ни ка, еви ден ти ра ни „skew de vi a tion” 
у пр вим да ни ма по ро ђе њу ре зул ти ра ће ка сни јим раз во јем езо тро пи је, 
па сход но то ме, ка ко на во де ови ауто ри, утвр ђе ни по сто так од 9% ни је 
за не мар љив. Знат но бо ља прог но за пред сто ји бе ба ма код ко јих је на ро-
ђе њу за бе ле жен opsoc lo nus, из раз ло га што го то во 100% еви ден ти ра них 
слу ча ја пре ва зи ла зи овај про блем нај ка сни је до на вр ше них 6 ме се ци уз-
ра сне до би. 

Код од ра слих па ци је на та, „skew de vi a tion” је удру жен са ле зи јом 
мо жда ног ста бла, укљу чу ју ћи ре ги он уну тар или око сред њег це ре бе-
лар ног пе дун ку ла, или сред њи лон ги ту ди нал ни фа сци ку лус. У за ви сно-
сти од ло ка ли за ци је, око ће би ти по ме ре но на ви ше или на ни же. Сли чан 
по ре ме ћај по зи ци је очи ју ја вља се и код но во ро ђен ча ди, што пот кре-
пљу ју на во ди из ли те ра ту ре ко ји ука зу ју да се код де це са де сном мо-
жда ном хе мо ра ги јом и удру же ном ком пре си јом мо жда ног ста бла, ја вља 
skew de vi a tion са по ме ре ним де сним оком на до ле (Vol pe, 2008). 
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С дру ге стра не, део ре зул та та ис тра жи ва ња Hoyt-a и са рад ни ка 
(1980) ко ји је ком па ти би лан са ре зул та ти ма на шег ис тра жи ва ња, од но-
си се на из ме њен по глед очи ју у ви ду езо тро пи је, ег зо тро пи је, и си ла зне 
де ви ја ци је очи ју, и кон ста то ван је код 11% бе ба. Пре ма на во ди ма ових 
ауто ра, по сто ја ње си ла зних де ви ја ци ја очи ју, је рет ка тран зи јент на аб-
нор мал ност код здра ве тер мин ске или пре тер мин ске но во ро ђен ча ди, и 
ре ша ва се до на вр ше них 6 ме се ци жи во та. Утвр ђе на езо тро пи ја или ег-
зо тро пи ја на ро ђе њу се у го то во свих 100% слу ча ја ре гу ли шу већ то ком 
нео на тал ног пе ри о да.

По сма тра њем ре зул та та ко ре ла ци о не ана ли зе, утвр ђе но је да не ма 
зна чај не по ве за но сти из ме ђу при сут но сти ВОР с јед не стра не, и по ло-
жа ја очи ју код но во ро ђен ча ди у буд ном ста њу, с дру ге стра не. На и ме, 
сте пен при сут но сти ис пи та ног ре флек са ни је по ве зан са ти ме да ли очи 
бе бе има ју нор мал ну по зи ци ју (ка да су у сред њој ли ни ји) или њи хо ва 
по зи ци ја од сту па од нор ма ле (ка да ни су у сред њој ли ни ји). Ова кав на-
лаз мо же мо по ве за ти са на во ди ма из ли те ра ту ре да се оку ло-мо тор не 
ано ма ли је мо гу по ја ви ти код но во ро ђен ча ди код ко јих ина че не по сто-
је би ло ка кви дру ги па то ло шки зна ци. Та ко 2% но во ро ђе них бе ба по-
ка зу је тен ден ци ју ка то нич ној си ла зној де ви ја ци ји, иако очи за у зи ма ју 
нор мал ну по зи ци ју и ВОР је ин так тан. Ве ро ват но је да ова кви на ла зи, 
пред ста вља ју са мо за ка сне лу ма ту ра ци ју оку ло-мо тор ног си сте ма код 
но во ро ђен ча ди (Bra dely et al., 2004).

По сма тра њем ре зул та та упо ред не ана ли зе ПОБ-а код но во ро ђен-
ча ди му шког и жен ског по ла, уоче но је да под јед нак про це нат но во ро-
ђен ча ди раз ли чи тог по ла има очи у сред њој ли ни ји, од но сно да не ма 
зна чај не по ве за но сти из ме ђу по ла бе ба и по ло жа ја очи ју. Ипак, Thorn и 
са рад ни ци (1994) су ис пи ту ју ћи раз вој по ло жа ја очи ју, сен зор ну би на о-
ку лар ност и кон вер ген ци ју код бе ба у пр вих 5 ме се ци по ро ђе њу, утвр-
ди ли да по че так сен зор не би на о ку лар но сти и кон вер ген ци је зна чај но 
пред ња чи код бе ба жен ског у од но су на бе бе му шког по ла. 

Ана ли зом ре зул та та ко ји пра те па ра ме тре ТТ, ТД и ОГ у под у зор-
ци ма бе ба чи је очи је су и ни су у сред њој ли ни ји, утвр ђе но је да не-
ма ста ти стич ких зна чај но сти ка ко у по гле ду раз ли ка та ко и у по гле ду 
по ве за но сти из ме ђу по ме ну тих ва ри ја бли, од но сно да но во ро ђен чад, 
ко ја има ју нор ма лан ПОБ и она чи ји ПОБ од сту па од нор ма ле, има-
ју под јед на ку ТТ, ТД и ОГ. Ово ни је у скла ду са ре зул та ти ма сту ди је 
Hel lgren и са рад ни ка (2009), ко ји су по сма тра ју ћи по ло жај очи ју код 
адо ле сце на та са ве о ма ма лом те ле сном те жи ном на ро ђе њу у од но су 
на кон трол ну гру пу са нор мал ним вред но сти ма ТТ на ро ђе њу, утвр ди-
ли да је не пра ви лан ПОБ био зна чај но че шће при су тан у гру пи ис пи-
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та ни ка са ве о ма ма лом ТТ на ро ђе њу (22%) у по ре ђе њу са кон трол ном 
гру пом (4%). Дру га ис тра жи ва ња ука зу ју да је нео на тал но по на ша ње 
код здра ве, тер мин ске но во ро ђен ча ди са сма ње ном или по ве ћа ном те-
ле сном те жи ном, знат но дру га чи је у од но су на исту но во ро ђен чад са 
про сеч ном те жи ном, ка да се про це њу је нео на тал ном ска лом про це не 
(Emory and Wal ker, 1982).

ЗА КЉУ ЧАК

Ана ли зом ре зул та та ис тра жи ва ња, до шли смо до одређених за кљу-
ча ка.

 – Нор мал ну по зи ци ју очи ју (очи се на ла зе у сред њој ли ни ји) има 
87% но во ро ђен ча ди, док код 13% но во ро ђен ча ди очи од сту па ју 
од сред ње ли ни је. 

 – Код 5% ис пи та них бе ба за бе ле же на је ен до тро пи ја ле вог ока, код 
5% ен до тро пи ја де сног ока, а код са мо јед не бе бе тј. 1% ја ви ла се 
ен до тро пи ја оба ока. Ег зо тро пи ју де сног ока за бе ле жи ли смо код 
1% но во ро ђен ча ди и та ко ђе, са мо код 1% бе ба, оба ока су би ла 
усме ре на пре ма го ре. 

 – Под јед нак про це нат но во ро ђен ча ди раз ли чи тог по ла има очи у 
сред њој ли ни ји, од но сно не ма по ве за но сти из ме ђу по ла бе ба и 
по ло жа ја очи ју.

 – Бе бе код ко јих се очи на ла зе у сред њој ли ни ји и бе бе чи је очи 
ни су у сред њој ли ни ји, има ју под јед на ку ТТ, ТД и ОГ. 

 – Од сут ност ВОР укуп но (ВОР де сно и ВОР ле во) за бе ле же на код 
5% бе ба, не ком пле тан ВОР код 57% ис пи та ног узор ка, а ње го ва 
мак си мал на при сут ност код 38% но во ро ђен ча ди.

 – ВОР код но во ро ђен ча ди је под јед на ко раз ви јен од но сно при су-
тан на ле вој и на де сној стра ни.

 – ВОР ле во и ВОР укуп но су при сут ни ји код бе ба жен ског у од но су 
на бе бе му шког по ла, док је ВОР де сно под јед на ко при су тан код 
бе ба раз ли чи тог по ла.

 – Не ма зна чај не по ве за но сти из ме ђу ТТ, ТД и ОГ, с јед не стра не, и 
сте пе на при сут но сти ВОР де сно, ле во и укуп но, с дру ге стра не.

 – По ве за ност из ме ђу при сут но сти ВОР с јед не стра не, и по ло жа ја 
очи ју код но во ро ђен ча ди у буд ном ста њу, с дру ге стра не, ни је 
утвр ђе на. Сте пен при сут но сти по ме ну тог ре флек са ни је по ве зан 
са ти ме да ли очи бе бе има ју нор мал ну по зи ци ју (ка да су у сред-
њој ли ни ји) или њи хо ва по зи ци ја од сту па од нор ма ле (ка да ни су 
у сред њој ли ни ји).
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ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Ис тра жи ва ње је по др жа но од стра не Ми ни стар ства за про све ту, на-
у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је уну тар про јек та бр. 178027 
«Инер ди сци пли нар на ис тра жи ва ња ква ли те та вер бал не ко му ни ка ци је».

ЛИТЕРАТУРА

1. Ада мо вић Т.: (2010) Ис пи ти ва ње функ ци је ко хле ар ног и ве сти бу лар ног чу-

ла у но во ро ђен че та, Ма ги стар ска те за, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град.

2. Ада мо вић Т. (2012). Функ ци ја ве сти бу лар ног чу ла у но во ро ђен че та, Мо но-

гра фи ја, (Уред.): Мак си мо вић, С., ИСБН 978-86-81879-35-1; ЦУ ЖА-ИЕФПГ, 

Дра слар Парт нер, Бе о град.

3. Ahn, J. C., Hoyt, W. F., Hoyt, C. S. (1989). Tonic upgaze in infants: a report of 

three cases. Arch Opthalmol., 107: 57-58.

4. Anderson, G. W., Smith, V. V., Brooke, I., Malone, M., Sebire, N. J. (2006). 

Diagnosis of neuronal ceroid lipofuscinosis (Batten disease) by electron 

microscopy in peripheral blood specimens. Ultrastruct Pathol , 30:373-8.

5. Angeli, S. (2003). Value of Vestibular Testing in Young Children with 

Sensorineural Hearing Loss. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 129 (4): 478-

482.

6. Barnes, M.R., Crutchfield, C. A., Heriza, C. B., Herdman, S. J. (1990). Reflex and 

Vestibular Aspects of Motor Control, Motor Development and Motor Learning, 

Atlanta, GA, Stockesville Publishing Co., Sec.3 : 358-364.

7. Blohmé, J., Tornqvist, K. (2000). Visually impaired Swedish children. The 1980 

cohort study – aspects on mortality. Acta Ophthalmol Scand , 78:560-5.

8. Bradley, G. W., Daroff, B. R., Fenichel, G. M., Jankovic, J. (2004). Neurology in 

Clinical Practice, 4th edition, ISBN-10: 9997625889, Elsevier.

9. Brodsky, M. C., Donahue, S. P. (2001). Primary Oblique Muscle Overaction. 

Arch Ophthalmol, 119: 1307-1314.

10. Чу пић, В., Ми кло у шић, А.-М. (1981). Не у ро ло шки пре глед де те та, Тех нич ка 

књи га, За греб.

11. Emory, E. K., Walker, E. F. (1982). Relationship between birth wight and neonatal 

behavior. In L. P. Lipsitt & T. M. Field (Eds.), Infant Behavior and Development: 

Perinatal risk and newborn behavior, Norwood, NJ: Ablex, pp. 21-31.

12. Good, W. V., Jan, J. E., Burden, S. K., Skoczenski, A., Candy, R. (2001). Recent 

advances in cortical impairment. Dev Med Child Neurol, 43:56-60.



ПОВЕЗАНОСТ ПОЛОЖАЈА ОЧИЈУ У БУДНОМ СТАЊУ И ВЕСТИБУЛООКУЛАРНОГ РЕФЛЕКСА ... 103

13. Hellgren, K., Aring, E., Jacobson, L., Ygge, J., Martin, L. (2009). Visuospatial 

skills, ocular alignment, and magnetic resonance imaging findings in very 

low birth weight adolescentes. Journal of American Association for Pediatric 

Ophthalmology and Strabismus, vol. 13, issue 3, pp. 273-279.

14. Heriza CB. (1988). Comparison of leg movements in preterm infants at term 

with health fullterm infants. Physical Therapy, 68:1687-1693.

15. Hoyt, C. S., Mousel, D. K., Weber, A. A. (1980). Transient supranuclear 

disturbances of gaze in health neonates. Am J Opthalmol, 89:708-713.

16. Hoyt, C. S. (1982). Abnormalities of the vestibular response in congenital 

esotropia. Am J Ophthalmol. 93: 704-708.

17. Lai, C.H., Chan, Y.S. (2002). Development of the vestibular system, 

Neuroembryology, 1: 61-71.

18. Lavin, P.J.M. (1985). Conjugate and disconjugate eye movements, Chap 15. 

U:Walsh TJ ed. Neuro-opthalmology. Clinical signs and symptoms. Phyladephia: 

Lea and Febiger.

19. Lennerstrand, G. (1988). Central motor control in concomitant strabismus. 

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 226: 172-174.

20. Sandsted, P., Odenrick, P., Lennerstrand, G. (1986). Gait and postural control in 

children with divergent strabismus. Binocul Vis Eye Muscle Surg Q., 1: 141-146.

21. Thorn, F., Gwiazda, J., Cruz, A.A.V., Bauer, J. A., Held, R. (1994). The 

Development of Eye Alignment, Convergence and Sensory Binocularity in 

Young Infants. Investigative Ophthalmology & Visual Science, vol. 35, No. 2, pp. 

544-553. 

22. Volpe, J. J. (2008). Neurology of the newborn. 5th edition, Saunders elsevier.

23. Weiss, A. H., Kelly, J. P., Phillips, J. O. (2001). The infant who is unresponsive 

on a cortical basis. Ophthalmology, 108:2076-87.



Олга Антоновић, Татјана Адамовић104

CONNECTION BETWEEN OCULAR ALIGNMENT  
IN THE AWAKE STATE AND VESTIBULOOCULAR  

REFLEX IN HEALTHY NEWBORNS

OLGA ANTONOVIĆ 1, TATJANA ADAMOVIĆ 2, 3

 1Institute for Obstetrics and Gynecology, Clinical Center of Serbia, Belgrade
2Life Activities Advancement Center, Belgrade

3The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, Belgrade

SUMMARY

Observing the position of the eyes in the awake state and their alignment 
at the earliest age is of great importance. An essential prerequisite for normal 
visual development is parallel position of the eyes. Various deviations 
or deflections of the eye, that may already be recorded in newborns and 
indicate immaturity of the structure of the central nervous system, at the 
same time can be a predictor of occurrence of strabismus. The incidence 
of this disorder in children is up to 5%. Since the strabismus is frequently 
found in children who show difficulties in mastering the skills of reading and 
writing, it is necessary to detect it as early as possible in order to undertake 
certain exercises for timely correction. The interval between the onset of 
strabismus and the treatment is the key factor for achieving a better quality 
of binocular vision. 

The aim of this study was to determine whether there is a correlation 
between ocular alignment in the awake state and vestibulo-ocular reflex in 
healthy babies immediately after birth. 

Observation of ocular alignment in the awake state (OAA) and 
testing vestibulo-ocular reflex (VOR), were conducted at the Institute 
of Gynecology and Obstetrics, Clinical Center of Serbia, on a sample of 
N = 100 newborns. Criteria for the selection of tested sample were as 
follows: regular pregnancies and childbirth, healthy newborns, full-term 
newborns, maximum value of Apgar scores (9 or 10), infant age at the 
time of testing – the third day upon birth and approximately the same 
number of male and female babies. In the test situation, a baby who is 
tested should be rested and relaxed. Besides that, data on body mass on 
birth, body weight (BW), body length (BL) and head circumference (HC) 
were recorded for all newborns. The obtained results were recorded by 
means of a digital camera, then scored and statistically and descriptively 
processed.



ПОВЕЗАНОСТ ПОЛОЖАЈА ОЧИЈУ У БУДНОМ СТАЊУ И ВЕСТИБУЛООКУЛАРНОГ РЕФЛЕКСА ... 105

The research results showed that there was no statistically significant 
correlation between the presence of a VOR on the one hand, and the ocular 
alignment in newborns in the awake state, on the other hand. Thus, the 
degree of presence of the aforementioned reflex is not associated with 
the fact that baby‘s eyes have the normal position (when they are in the 
midline), or their position deviates from the norm (when they are not in 
the midline). 

KEY WORDS: ocular alignment in the awake state, vestibuloocular reflex, 
newborn


