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Мо ро ов ре флекс је обич но нај ра ни је ис пи ти ва ни ко ор ди на циј ски обра зац 

при ли ком про це не не у ро ло шког ста ту са но во ро ђен че та. Број не сту ди је још 

увек ди ску ту ју по ре кло афе рент них пу те ва за иза зи ва ње Мо ро о вог ре флек-

са, би ло да је оно при мар но ве сти бу лар но, про при о цеп тив но или екс те ро-

цеп тив но. Ипак, ве ћи на ауто ра за сту па ста но ви ште да је Мо ро ов ре флекс 

ве сти бу лар ни ре флекс и да на ста је сти му ла ци јом ото ли та ла би рин та. Од-

су ство Мо ро о вог ре флек са то ком пе ри о да но во ро ђен че та и ра ног одој че та је 

би тан ди јаг но стич ки знак ко ји мо же ука зи ва ти на ши рок спек тар обо ље ња 

цен трал ног нер вног си сте ма. 

Циљ овог ра да је био да се кроз про це ну при сут но сти Мо ро о вог ре флек са 

утвр ди у ко јој ме ри ве сти бу лар но чу ло оства ру је сво ју функ ци ју код здра ве 

тер мин ске но во ро ђен ча ди.

Кли нич ко ис пи ти ва ње Мо ро о вог ре флек са (МОР) при ме ње но је на узор-

ку од Н=100 здра ве, тер мин ске но во ро ђен ча ди из уред них труд но ћа, 3. дан 

по ро ђе њу. За на чин ис пи ти ва ња МОР-а ода бран је нај че шће при ме њи ван, 

т.зв. „head-drop“ ме тод ко ји под ра зу ме ва ак ти ва ци ју ве сти бу ла ри са, ото-

ли та, а не так тил них и про при о цеп тив них ре цеп то ра. Те сти ра ње МОР у 

ис пи ти ва ном узор ку 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. 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. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да је мак си мал на при сут ност 

МОР утвр ђе на код укуп но 52% ис пи та ног узор ка, док је без пу ног оп се га по-

кре та овај ре флекс ре ги стро ван код 46% ис пи та ни ка. Од су ство МОР ни је 
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за бе ле же но ни код јед ног но во ро ђен че та. Ста ти стич ки зна чај на по ве за ност 

из ме ђу по ла бе ба, ТТ, ТД и ОГ , с јед не стра не, и сте пе на при сут но сти МОР, 

с дру ге стра не, ни је утвр ђе на. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Мо ро ов ре флекс, ве сти бу лар но чу ло, но во ро ђен че

УВОД

Про у ча ва ње Мо ро о вог ре флек са код здра ве тер мин ске но во ро ђен-
ча ди би ло је пред мет ин те ре со ва ња број них ауто ра (Par me lee, 1964; 
Rönnqvist, 1995; Du bo witz, 1965; Prechtl, 1977; Ka to na, 1998;  Iiyama et 
al., 2002). 

Мо ро ов ре флекс, опи сан пр ви пут од стра не Ернст Мо ро-а (Mo ro, 
1918), обич но је нај ра ни је ис пи ти ва ни ко ор ди на циј ски обра зац при ли-
ком про це не не у ро ло шког ста ту са но во ро ђен че та. Иза зван је из не над-
ном про ме ном по зи ци је гла ве и тру па, при че му се ја вља ју два одво је-
на обра сца кре та ња: 1. ис пру жа ње и ши ре ње гор њих екс тре ми те та ко је 
пра ти отва ра ње ша ка уз плач; и 2. са ви ја ње и при вла че ње гор њих екс-
тре ми те та пре ко гру ди, као за гр љај (Bar nes et al, 1990).

Број не сту ди је још увек ди ску ту ју по ре кло афе рент них пу те ва за 
иза зи ва ње Мо ро о вог ре флек са, би ло да је оно при мар но ве сти бу лар но, 
про при о цеп тив но или екс те ро цеп тив но. Ипак, ве ћи на ауто ра за у зи ма 
ста но ви ште да је „head drop“ ме тод, као нај че ше при ме њи ван по сту пак 
за иза зи ва ње Мо ро о вог ре флек са, ре зул тат сти му ла ци је ве сти бу лар ног 
си сте ма. До би је ни ре флек сни од го во ри, иза зва ни пу тем „head drop” ме-
то да, углав ном су у са гла сно сти код ве ћи не ис тра жи ва ча (Il ling worth, 
1987; Ron nqu ist, 1995; Bra dley et al, 2004; Nandy et al, 2008). У при лог 
овој тврд њи све до чи чи ње ни ца да ори ги нал ни ме тод за иза зи ва ње по ме-
ну тог ре флек са не мо же про из ве сти за до во ља ва ју ћи од го вор ако је сто 
на ко ме бе ба ле жи су ви ше ста би лан да би до вео до про ме не по ло жа ја, 
што из и ску је др му са ње сто ла ка ко би се иза звао ре флек сни од го вор. Та-
ко ђе, у ли те ра ту ри се на во ди да је “head drop” ме тод нај е фи ка сни ји из 
раз ло га што се њи ме про из во ди ве ли ки број уз ла зних сиг на ла до ци ља 
кроз две пу та ње и ти ме ин ду ку је ви сок ни во не у рон ске екс ци та ци је ко ја 
де лу је на ре флек сни це тар (Ron nqu ist, 1995).

Ha na bu sa (1975) бе ле жи да Мо ро ов ре флекс мо же да се про це ни 
са мо у слу ча ју ка да су очу ва на ве сти бу лар на је згра. Ова кви ре зул та ти 
ука зу ју да је Мо ро ов ре флекс пр вен стве но по сре до ван ве сти бу лар ним 
чу лом. 
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Ве сти бу лар но по ре кло Мо ро о вог ре флек са пот кре пљу је и чи ње ни ца 
да су фе ту си за шти ће ни од убр за ња или пре вр та ња у то ку ин тра у те ри-
ног жи во та (Blo om fi eld et al, 2008; Prechtl, 1984). 

Прав ци афе рент них пу те ва мо гу би ти ви ше смер ни, а ефе рент ни пу-
те ви ре флек сног од го во ра из гле да да по ти чу из ве сти бу ло спи нал них и/
или ре ти ку ло спи нал них не у ро на, јер се од го вор чак до би ја код анен це-
фа лич не но во ро ђен ча ди ко ја су ли ше на оба не у ро на ка ко кор ти ко спи-
нал ног та ко и ру бро спи нал ног (Co wie et al, 1994).

Нео на тал ни ре флек си су ре флек си ко ји су при сут ни на ро ђе њу. 
Сма тра се да су ови ре флек си уро ђе ни и да има ју већ пред ви ђе не обра-
сце ја вља ња. Код но во ро ђен че та ко је се нор мал но раз ви ја, оче ку је се 
да на спе ци фи чан сти му лус ре а гу је спе ци фич ним, пред ви ди вим по на-
ша њем или рад њом. Би ло ко ја ва ри ја бил ност или од сту ство од го во ра, 
мо гу би ти знак аб нор мал ног раз во ја (Ада мо вић и сар., 2013). Сто га се 
да ља ис пи ти ва ња бе бе пре по ру чу ју увек, ка да се би ло ко ји од го вор на 
за да ти сти му лус раз ли ку је од оче ки ва ног нор ма ти ва. Не ки нео на тал ни 
ре флек си не ста ју са ма ту ра ци јом, дру ги пер зи сти ра ју и у од ра слом до бу 
(Shaf fer and Kipp, 2009).

Од су ство Мо ро о вог ре флек са то ком пе ри о да но во ро ђен че та и ра-
ног одој че та је би тан ди јаг но стич ки знак ко ји мо же ука зи ва ти на ши рок 
спек тар обо ље ња цен трал ног нер вног системa (Fu ta gi et al., 2012).

Ка ко на во де Маlina и са рад ни ци (2004), Мо ро ов ре флекс је је дан од 
нај до след ни јих ре флек сних обра за ца бе бе од ро ђе ња до 3. ме се ца жи во та. 
Овај ре флекс је од го вор екс тен зо ра иза зван на глим по кре том врат не ре-
ги је. Ка да се ова ко сти му ли ше, ис пи ти ва но но во ро ђен че од ре а гу је ис пру-
жа њем и са ви ја њем екс тре ми те та и ви дљи вим тре мо ром ша ка и сто па ла.

Не што дру га чи ји обра зац Мо ро о вог ре флек са ја вља се код бе ба ко је 
су пре вре ме но ро ђе не. Та ко бе бе ро ђе не у 28. не де љи ге ста ци је има ју 
овај ре флекс, али у не пот пу ном об ли ку. Њи хов од го вор са сто ји се са мо 
од ис пру жа ња пр сти ју ша ке. У 32. ге ста циј ској не де љи, ре флек сни од-
го вор се већ са сто ји од три по кре та (ис пру жа ња и ши ре ња гор њих екс-
тре ми те та, отва ра ња пр сти ју и пла ча), да би у 41. не де љи ге ста ци је, овај 
ре флекс до сти гао свој пот пу ни об лик ко ји се ис по ља ва уз адук ци ју и 
флек си ју гор њих екс тре ми те та (Sain-An ne Dar gas si es, 1966).

Уво ђе њем ул тра зву ка у упо тре бу, омо гу ће но је про у ча ва ње са мих 
по че та ка овог по кре та код фе ту са, ко ји још увек ни су до вољ но ста ри 
да би пре жи ве ли из ван ма те ри це. Ко ри сте ћи ул тра звук ис тра жи ва чи су 
опи са ли обра зац по кре та, код фе ту са ста рих 10 ге ста циј ских не де ља, ко-
ји се са сто ји од ши ре ња ле ђа, ре тро флек си је гла ве, и по вре ме них окре-
та ња и ди за ња ру ку (de Vri es et al, 1984). 
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Та ко ђе су опи са ни по кре ти код фе ту са ста рих 16 ге ста циј ских не-
де ља, а са сто је се од ис пру жа ња но гу, гла ве и вра та, и удру же ни су са 
са ви ја њем и ди за њем ру ку. Ови по кре ти су слич ни они ма ко ји се ви ђа ју 
код Мо ро о вог ре флек са (Ian ni ru ber to and Ta ji a ni, 1981).

Код фе ту са ста рих из ме ђу 8 и 13 ге ста циј ских не де ља, мо гу се уочи-
ти и об ли ци тр зај них по кре та ко ји се ини ци јал но ја вља ју у но га ма, и 
са сто је се или од по кре та са ви ја ња или од по кре та ис пру жа ња, а мо гу се 
ши ри ти пре ма вра ту и тру пу (de Vri es et al, 1982).

Мо ро ре флекс се по ја вљу је у вре ме по след њег три ме стра труд но ће, 
као од го вор па да ња гла ве уна зад, узро ку ју ћи ши ре ње груд ног ко ша и 
ис те за ње удо ва. Овај ре флекс је очи гле дан и ка да но во ро ђен че из ла зи 
из по ро ђај ног ка на ла а гла ва му па да бла го пре ма на зад. Мо ро отва ра 
плу ћа док бе ба узи ма пр ви дах. Од ре ђе ни де чи ји ре флек си су при сут ни 
са мо у пе ри о ду нај ра ни јег де тињ ства, а не ки се за др жа ва ју то ком це лог 
на шег жи во та. Је дан од ових трај них ре флек са, ко ји се раз ви ја из Мо ро 
ре флек са, је »ре флекс из не на ђе ња« код од ра слих, у ли те ра ту ри по ми-
њан као »startl« ре флекс. Ње го ва до жи вот на ма ни фе ста ци ја се огле да у 
из не над ном не хо тич ном из ми ца њу уна зад, увек ка да опа зи мо опа сност 
(Ko di ak, 2006). 

Ва жно је на гла си ти да Мо ро ов ре флекс ни је исто што и ре ак ци ја 
тр за ња. Ова два обра сца кре та ња се че сто ме ша ју. Тр зај на ре ак ци ја је од-
го вор флек со ра (при ми ца ча), док је Мо ро ов ре флекс при мар но од го вор 
екс тен зо ра (Gold stein et al, 1938).

Мо ро ов ре флекс је нај и зра же ни ји у пе ри о ду од ро ђе ња до око 2.-3. 
ме се ца жи во та, а за тим про гре сив но сла би до 5.-6. ме се ца ста ро сти, ка-
да ви ше не по сто ји мо гућ ност да се про це ни (Pe i per, 1963).

Пре ма Мenkes-у и са рад ни ци ма (2006), Мо ро ов ре флекс се нај бо ље 
про це њу је из не над ним спу шта њем бе би не гла ве у од но су на труп. Овај 
ре флекс се по ја вљу је из ме ђу 28. и 32. ге ста ци о не не де ље и при су тан је 
код све но во ро ђен ча ди. Иш че за ва из ме ђу 3. и 5. ме се ца ста ро сти, а ње-
го во пер зи сти ра ње иза 6-тог ме се ца жи во та или од су ство у пр вих не ко-
ли ко не де ља по ро ђе њу, ин ди ка ци ја је не у ро ло шке дис функ ци је.

По сто ји не ко ли ко ре флек са ко ји се мо гу ис пи та ти и ко ји ука зу ју да 
ли ве сти бу лар но чу ло већ оства ру је сво ју функ ци ју. То су: ве сти бу ло о ку-
лар ни ре флекс, Мо ро ов ре флекс, аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та 
и ла би рин тар ни ре флекс ис пра вља ња гла ве (т.зв. head rig hting re flex) 
(Bar nes et al, 1978). 

Мо ро ов ре флекс се мо же иза зва ти код све де це то ком пр вих 12 не-
де ља жи во та. По сле пе ри о да но во ро ђен че та, што је де те ста ри је од го вор 
по ста је све сла би ји да би се на кра ју са сто јао са мо од ис пру жа ња и ши-
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ре ња гор њих екс тре ми те та. На кон 12 не де ља ста ро сти, про це нат одој ча-
ди чи ји је од го вор не га ти ван ра пид но се по ве ћа ва, до сти жу ћи око 80% 
на уз ра сту од 20 не де ља жи во та (To u wen, 1976). 

Ре флекс обич но иш че за ва са на вр ше них 6 ме се ци жи во та (Vol pe, 
2001). 

Не ко ли ко ауто ра је по ре ди ло Мо ро ов ре флекс код пре ма ту ру са 
и бе ба ро ђе них у тер ми ну. Ма да ни јед на сту ди ја ни је по но ви ла сво-
је ре зул та те, по сто ји оп шта са гла сност по пи та њу слич но сти од го во ра 
из ме ђу две по ме ну те гру пе, по себ но ка да се упо ре де бе бе са ни ским 
или без пе ри на тал них ри зи ко фак то ра (Ho ward et al., 1976; Kurt zberg 
et al, 1979; For slund and Bjer re, 1983; Mar qu is et al, 1984; Maj ne mer et 
al, 1992).

На осно ву на ла за код здра ве одој ча ди, од су ство или сла би ји Мороoв 
од го вор на уз ра сту од 2 до 3 ме се ца ста ро сти и по сто ја ње од го во ра иза 
на вр ше них 6 ме се ци жи во та, мо же се сма тра ти ван окви ра нор мал ног. 
Од су ство ре флек сног од го во ра то ком нео на тал ног пе ри о да и пе ри о да 
одој че та је од по себ ног кли нич ког зна ча ја и мо же да ука зу је на при-
су ство по ре ме ћа ја, укљу чу ју ћи по вре ду на ро ђе њу, те шку ас фик си ју, 
ин тра кра ни јал ну хе мо ра ги ју, ин фек ци ју, мал фор ма ци ју мо зга, оп шту 
ми шић ну сла бост раз ли чи те ети о ло ги је као и на це ре брал ну па ра ли зу 
спа стич ног ти па (Vol pe, 2008; Mitchell, 1960; Za fe i ri ou et al, 1999).

С дру ге стра не, хи пе рак тив ни ре флек сни од го вор је уоби ча је на ка-
рак те ри сти ка но во ро ђен ча ди чи је су мај ке ко ри сти ле дро гу, укљу чу ју-
ћи ис пар љи ве суп стан це, хе ро ин и опо ид на сред ства (Jo nes et al., 2010; 
Cha snoff and Burns, 1984; Te nen bein et al, 1996).

Код мај му на мла дун че та, Мо ро ов ре флекс би ва иза зван увек при-
ли ком сти му ла ци је ве сти бу лар ног си сте ма услед на глог на ги ња ња те ла 
или гла ве док га мај ка но си, па сив но при др жа ва ју ћи га. У ова квој си-
ту а ци ји, мај ка мај му ни ца при ме ћу је да мла дун че гу би рав но те жу због 
пре те ра ног ре флек сног по кре та и ауто мат ски по ку ша ва да згра би бе бу 
ка ко би спре чи ла њен пад. Мо гу ћа прет по став ка је да Мо ро ов ре флекс 
код мај му на нео на ту са игра ва жну уло гу у ин тер ак ци ји из ме ђу мај ке и 
мла дун че та као вид за шти те од по тен ци јал ног па да (Fe nic hel, 2007).

ЦИЉ РА ДА

Циљ овог ра да је био да се кроз про це ну при сут но сти Мо ро о вог ре-
флек са утвр ди у ко јој ме ри ве сти бу лар но чу ло оства ру је сво ју функ ци ју 
код здра ве тер мин ске но во ро ђен ча ди.
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МЕ ТОД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Кли нич ко ис пи ти ва ње Мо ро о вог ре флек са (МОР) при ме ње но је на 
узор ку од Н=100 здра ве, тер мин ске но во ро ђен ча ди из уред них труд-
но ћа, 3. дан по ро ђе њу. 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), 
у пе ри о ду од ју на 2007. го ди не до апри ла 2008. го ди не. 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). 

Мо ро ов ре флекс се ис пи ти вао на сле де ћи на чин: об у че ни ис пи ти-
вач др жи бе бу та ко да она ле жи на ње го вим ис пру же ним ру ка ма. За тим 
по ста вља бе бу у по лу се де ћи по ло жај, јед ном ру ком при др жа ва ју ћи јој 
гла ву , а дру гом ле ђа. По том на гло спу шта гла ву бе бе за 30-так сте пе ни, 
па зе ћи да гла ва бе бе не пад не уна зад. Бе ба пр во ши ри гор ње екс тре ми-
те те уз плач (аб дук ци ја гор њих екс тре ми те та), за тим их при вла чи пре ма 
те лу (ад дук ци ја гор њих екс тре ми те та) (Bar nes et al, 1990). 

С об зи ром да је фо кус на шег ис тра жи ва ња био да утвр ди мо у ко јој 
ме ри је зре ла функ ци ја ве сти бу лар ног чу ла и ње го вих цен трал них пу те-
ва код но во ро ђен ча ди, за на чин ис пи ти ва ња МОР-а ода бра ли смо нај-
че шће при ме њи ван, тзв. хе ад-дроп ме тод ко ји под ра зу ме ва ак ти ва ци ју 
ве сти бу ла ри са, ото ли та, а не так тил них и про при о цеп тив них ре цеп то ра. 
Те сти ра ње МОР у ис пи ти ва ном узор ку 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 (Ада мо вић, 2012). 

При ли ком ис пи ти ва ња МОР код но во ро ђен ча ди, вр ше не су три про-
бе од но сно по ку ша ја. При то ме је бе ле же но да ли је ре флекс при су тан, 
не ком пле тан или од су тан. Вре ме тра ја ња па у зе из ме ђу сва ког по ку ша ја 
из но си ло је 5 се кун ди. 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. 

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. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

По да ци у та бе ли 1 по ка зу ју да је ми ни мал на при сут ност МОР за бе-
ле же на код две бе бе (од но сно 2%) и она из но си 0.33 по е на на ска ли ра-
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спо на од 0 до 2 по е на, док од сут ност овог ре флек са, тј. скор од 0 по е на, 
ни је утвр ђен ни код јед ног но во ро ђен че та. 

Табела 1. Основни резултати о Мороовом рефлексу

МОР 

Min 0,33  (  2 %) 

Max 2,00  (52 %) 

Med 2,00 

AS 1,70 

SD 0,42 

бр. испит. 100 

Некомплетан МОР (скорови од 0.33 до 1.67 поена) забележен је код 
46% испитаног узорка, а његова максимална присутност од 2 поена, 
утврђена је код укупно 52% новорођенчади. Просечна вредност прису-
тности МОР износи 1.70 поена, уз стандардну девијацију од 0.42 поена.

Графикон 1. Дистрибуција резултата са скале за процену МОР
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Вредност медијане је 2 поена, што говори да је дистрибуција резул-
тата померена у десно – ка вишим скоровима (графикон 1).

Табела 2. Мороов рефлекс код беба различитог пола

MOR  

пол: AS SD бр. испит.

мушки пол 1,64 0,47 53 

женски пол 1,77 0,34 47 

t-test = 1,57  (није значајно) 

У табели 2 приказани су резултати степена присутности МОР код 
новорођенчади мушког и женског пола. Разлика од 0.13 поена између 
просечних вредности за две групе беба, није статистички значајна на 
шта указује вредност t-теста од 1.57, односно МОР је подједнако прису-
тан код новорођенчади различитог пола. 

Табела 3. Корелације између МОР с једне стране  
и ТТ, ТД и ОГ с друге стране

Мороов рефлекс значајност

TT r = +0,04 није значајно

TD r = +0,06 није значајно

OG r = –0,01 није значајно

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 МОР, с дру ге стра не. 
Ко е фи ци јен ти ко ре ла ци је (r = +0.04; r = +0.06 i r = - 0.01), ко ји се мо гу 
ви де ти у та бе ли 3, не са мо да ни су ста ти стич ки зна чај ни, већ су за не-
мар љи во ни ски и ве о ма су бли зу нул те вред но сти.

ДИ СКУ СИ ЈА

По сма тра њем основ них ре зул та та ко ји се од но се на ана ли зу сте пе на 
при сут но сти Мо ро о вог ре флек са код но во ро ђен ча ди, уоча ва мо да је код 
52% ис пи та ног узор ка овај ре флекс био при су тан у пот пу но сти. Ње го ва 
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ми ни мал на при сут ност за бе ле же на је код 2% бе ба, док је код пре о ста-
лих 46% МОР био не ком пле тан, од но сно без пу ног оп се га по кре та. Од-
сут ност овог ре флек са ни је утвр ђе на ни код јед ног но во ро ђен че та. 

Ис тра жи ва ња ко ја се од но се на пра ће ње са зре ва ња Мо ро о вог ре-
флек са, ис ти чу да је овај ре флекс нор мал но при су тан код здра ве но-
во ро ђен ча ди, док ње го во од су ство ука зу је на аб нор мал ност (Za fe i ri ou, 
2004; Be ar, 2004). Ова кви по да ци су у са гла сно сти са ре зул та ти ма ко је 
смо до би ли, бу ду ћи да из о ста нак МОР-а ни је за бе ле жен ни у јед ном слу-
ча ју уну тар на шег ис пи ти ва ног узор ка. 

С дру ге стра не, ре ла тив но ви со ку сто пу бе ба чи ји је МОР био не-
ком пле тан, мо же мо по ве за ти са на во ди ма из ли те ра ту ре да се де те ра ђа 
са раз ви је ним ве сти бу лар ним чу лом, али се ма ту ра ци ја ве сти бу лар них 
ре флек са и пу те ва на ста вља на кон ро ђе ња и ре ла тив но се бр зо од ви ја у 
пр вим ме се ци ма жи во та (Bar ko vich et al, 1988). 

У ли те ра ту ри се та ко ђе ис ти че да ква ли тет од го во ра МОР-а за ви си 
и од на чи на на ко ји се ис пи ту је. Углав ном се по ми њу три до че ти ри по-
ступ ка за иза зи ва ње овог ре флек са: пад гла ве или тзв. head-drop ме тод, 
пад те ла или тзв. body drop ме тод, уда рац о под ло гу или тзв. hit ме тод и 
оди за ње и спу шта ње гла ве у леђ ној по зи ци ји или тзв. lift ме тод (Bar nes 
et al., 1990; Pa in ter, 1999; Whi te, 2000; Vol pe, 2001; Yang, 2004; Vol pe, 
2008; Ric ci-Scott and Kyle, 2009). 

С об зи ром да је фо кус на шег ис тра жи ва ња био да утвр ди мо у ко јој 
ме ри је зре ла функ ци ја ве сти бу лар ног чу ла и ње го вих цен трал них пу те-
ва код но во ро ђен ча ди, за на чин ис пи ти ва ња МОР-а ода бра ли смо нај-
че шће при ме њи ван, тзв. head-drop ме тод ко ји под ра зу ме ва ак ти ва ци ју 
ве сти бу ла ри са, ото ли та, а не так тил них и про при о цеп тив них ре цеп то ра. 
Оста ли на чи ни иза зи ва ња МОР-а укљу чу ју и про при о цеп тив ни си стем, 
па иако мо жда да ју ин тен зив ни ји ре флек сни од го вор, ма ски ра ли би ре-
ал ну сли ку функ ци о ни са ња ве сти бу лар ног чу ла, што у овом ис тра жи ва-
њу чи ни цен трал ну тач ку на шег ин те ре со ва ња.

Про при о цеп тив не сен за ци је су оне ко је се од но се на фи зич ко ста-
ње те ла, укљу чу ју ћи осе ћај по ло жа ја, сен за ци је ми ши ћа и ли га ме на та, 
при ти сак на сто па ла. Осе ћај рав но те же се обич но сма тра „по себ ном“ а 
не со мат ском сен за ци јом (Guyton, 1996).

Из ли те ра ту ре је ме ђу тим ви дљи во да не по сто ји ујед на чен став по 
пи та њу узроч них ме ха ни за ма МОР-а. Та ко по је ди ни ауто ри сма тра ју да 
су про при о цеп то ри вра та глав ни из вор Мо ро од го во ра (An dre-Tho mas 
and Ha non, 1947; Kar lsson, 1962). 

На су прот овом, ве ћи на ауто ра за сту па ста но ви ште да је МОР ве сти-
бу лар ни ре флекс и да на ста је сти му ла ци јом ото ли та ла би рин та (Pe i per, 
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1963; Prechtl, 1965; To u wen, 1976; Ču pić i Mi klo u šić, 1981; Il ling worth, 
1987; Ron nqu ist, 1995; Bra dley et al, 2004/ a*; Nan di and Lu xon, 2008).

По сма тра њем ре зул та та упо ред не ана ли зе при сут но сти МОР-а код 
но во ро ђен ча ди му шког и жен ског по ла, уоча ва мо да раз ли ка из ме ђу 
про сеч них вред но сти за две гру пе бе ба ни је ста ти стич ки зна чај на, што 
нам го во ри да је МОР под јед на ко при су тан код но во ро ђен ча ди раз ли-
чи тог по ла. Пре ма To u wen-u., (1976) не по сто је кон зи стент не раз ли ке 
из ме ђу му шког и жен ског по ла у по гле ду Мо ро од го во ра, што по твр ђу је 
на ше на ла зе и у скла ду је са њи ма. 

Ко ре ла ци о ном ана ли зом 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 МОР, с дру ге 
стра не. До би је ни ко е фи ци јен ти ко ре ла ци је, не са мо да ни су ста ти стич ки 
зна чај ни, већ су за не мар љи во ни ски и ве о ма су бли зу нул те вред но сти. 
Ови ре зул та ти ни су у скла ду са ре зул та ти ма ком па ра тив не сту ди је Mic ha-
e lis-a и сар., (1970), ко ји ука зу ју на раз ли чи тост Мо ро од го во ра код здра-
вих и тер мин ски ро ђе них бе ба, у за ви сно сти од те ле сне те жи не на ро ђе њу.

ЗА КЉУ ЧАК

Ана ли зом ре зул та та ис тра жи ва ња, до шли смо до сле де ћих за кљу ча ка:
 – Од су ство МОР у на шем ис пи та ном узор ку ни је за бе ле же но ни 

код јед не но во ро ђе не бе бе. 
 – Мак си мал на при сут ност МОР утвр ђе на је код укуп но 52% ис пи-

та ног узор ка, док је без пу ног оп се га по кре та овај ре флекс ре ги-
стро ван код 46% ис пи та ни ка.

 – Ми ни мал на при сут ност МОР за бе ле же на је код две бе бе, од но-
сно 2%. 

 – МОР је под јед на ко при су тан код но во ро ђен ча ди раз ли чи тог по-
ла. 

 – Ста ти стич ки зна чај на по ве за ност из ме ђу ТТ, ТД и ОГ, с јед не 
стра не, и сте пе на при сут но сти МОР, с дру ге стра не, ни је утвр-
ђе на.

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“.
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MORO REFLEX AS AN INDICATOR OF THE VESTIBULAR SENSE 
MATURITY IN NEWBORNS 
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SUMMARY

Moro reflex is commonly the earliest examined coordination pattern 
when assessing the neurological status of the newborn. Numerous stud-
ies are still discussing the origin of afferent pathways for the Moro re-
flex, whether it is primarily vestibular, proprioceptive, or exteroceptive. 
Nevertheless, most authors support the viewpoint that Moro reflex is ves-
tibular reflex and that occurs by stimulation of the labyrinth otoliths. The 
absence of the Moro response during the neonatal period and early infancy 
is of especial clinical significance and may indicate to a wide range of disor-
ders of the central nervous system.

The purpose of this paper was to determine the degree of presence of 
Moro reflex in the function of evaluating the vestibular sense maturity in 
healthy term newborns. 

In a sample of N = 100 healthy, term newborns from normal pregnancies, 
the 3th day upon birth, clinical trial of Moro reflex (MOR) were applied. For 
examining of Moro reflex, the so-called head-drop method which involves 
the activation of vestibularis, otoliths, and not tactile and proprioceptive 
receptors, has been chosen as the most widely used. Testing of MOR in 
all babies from the examined sample, was carried out by trained medical 
staff, whereas the examiner performed instructing, observation and data 
recording. 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.

Obtained results showed that the maximum presence of MOR was 
identified in 52% of tested sample, while the reflex without full range of 
motion, was recorded in 46% of patients. The absence of MOR was not 
recorded in any of the newborn. Statistically significant connection between 
babies’ gender, BW, BL and HC, on the one side, and MOR, on the other 
side, was not established. 
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