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Раз ли чи ти об ли ци по вре да мо гу да спре че нор мал ну ин те гра ци ју ре-

флек са. Фак то ри ко ји мо гу да по ре ме те раз вој нор мал них обра за ца по кре-

та укљу чу ју: по вре де на ро ђе њу или по сле, ле ко ви узи ма ни у труд но ћи или 

у вре ме до је ња, алер ги је, пре ко мер на фи зич ка и емо ци о нал на сти му ла ци ја. 

Ста ри ја де ца мо гу ма ни фе сто ва ти не ин те гри са не ре флек се при упо тре би 

свог те ла. У ли те ра ту ри но ви јег да ту ма се на во ди да де ца ко ја на ле жу на 

јед ну стра ну свог сто ла, чи та ју или пи шу до ма ћи за да так гла вом на сло-

ње ном на ру ку ка ко би се од ма ра ла, по ка за тељ су не до вољ но ин те гри са ног 

аси ме трич ног то нич ног ре флек са вра та. Сма тра се да аси ме трич ни то нич-

ни ре флекс вра та игра ва жну уло гу у нор мал ном раз во ју људ ских по кре та, у 

ус по ста вља њу ко ор ди на ци је око-ру ка, као и при мо ди фи ко ва њу си ме три је 

но во ро ђен че та.

Циљ овог ра да је био да се ис пи та ју сте пен при су ства и ка рак те ри сти ке 

аси ме трич ног то нич ног ре флек са вра та код бе ба не по сред но по ро ђе њу.

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 при ме ње но је кли нич ко ис пи ти ва ње аси ме трич ног то-

нич ног ре флек са вра та (АТРВ). Те сти ра ње АТРВ 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. По ред то га, 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. 
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До би је ни ре зул та ти су по ка за ли да је мак си мал на при сут ност АТРВ 

утвр ђе на код 35% 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 64% ис пи та ни ка. Од су ство АТРВ за бе ле же но је у 1% 

бе ба. 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 АТРВ, с дру ге стра не, ни је утвр ђе на. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ре флек сни обра зац, ин те гри са ност, аси ме трич ни то-

нич ни ре флекс вра та

УВОД

Мо тор на ак тив ност но во ро ђен че та не укљу чу је упо тре бу вољ не ак-
тив но сти, а ре флек си ука зу ју на не до ста так ин хи би ци је по је ди них де ло-
ва цен трал ног нер вног си сте ма (ЦНС), ви шим нер вним цен три ма. Ка ко 
ЦНС по сте пе но са зре ва код бе ба и то ком ра ног де тињ ства, мо жда на ко-
ра по чи ње да ру ко во ди ин хи би тор ним функ ци ја ма, а ре флек сни по кре-
ти се по сте пе но сма њу ју и иш че за ва ју. Ме ђу тим, ре флек си се не гу бе. 
Они су са мо ин хи би ра ни ви шим мо жда ним цен три ма, или се ин те гри шу 
у но ве обра сце по кре та она ко ка ко су ви ши нер вни цен три по де ље ни. 
Њи хо во стал но пер зи сти ра ње по ста је очи глед но у слу ча ју па то ло ги је 
ЦНС-а, за вре ме упо тре бе не ких ле ко ва, у ста њи ма стре са и то ком ста-
ро сти, ка да се мно ги ре флек си мо гу по но во де мон стри ра ти. Ре флек сни 
од го во ри ва ри ра ју ка ко из ме ђу бе ба, та ко и код јед не исте бе бе при ли ком 
по но вље них ис пи ти ва ња. Ре флек си бе бе од ра жа ва ју не зре лост у раз во ју 
нер вног си сте ма, обез бе ђу ју ћи та ко на чин за про це ну ин те гри са но сти 
ма ту ра ци је не у ро ми шић них про це са у нај ра ни јем де тињ ству. Од су ство, 
за ка сне ло по ја вљи ва ње или не по ја вљи ва ње, пер зи сти ра ње или чак по-
нов но ја вља ње од ре ђе них ре флек са, мо же би ти ин ди ка тор не у ро ло шких 
по ре ме ћа ја (Ma li na et al, 2004; Ada mo vić, 2010).

Ja cob son и Johnson (1998) ука зу ју да де ца ко ја има ју аб нор мал не 
ре флек сне обра сце, у ве ћи ни слу ча је ва би ва ју по го ђе на не у ро ло шким 
про бле ми ма ко ји ре зул ти ра ју дис фа ги јом, за ка сне лим го во ром и те-
шко ћа ма у чи та њу.

У ли те ра ту ри се на во ди и ши ро ка при ме на ре флек сних обра за ца у 
те ра пиј ским про гра ми ма ко ји се спро во де кроз плес и по кре те (Ba in-
brid ge Co hen, 2003), као и у трет ма ну де це са спе ци јал ним по тре ба ма, 
по себ но оних са аути змом и дис лек си јом.

Ка рак те ри стич но је да се то ком ра ста и раз во ја но ве ак тив но сти не 
раз ви ја ју изо ло ва но, већ на про тив, исто вре ме но, ме ђу соб но ускла ђе но, 
кон ти ну и ра но и по сте пе но, од нај јед но став ни јих до нај ком пли ко ва ни-
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јих. Из обра за ца при ми тив не ре флек сне ак тив но сти са зре ва ју по сту рал-
ни ре флек сни ме ха ни зми, ко ји су од го вор ни за раз вој ан ти гра ви та циј-
ске ста бил но сти и мо би ли те та. Так тил ним и ки не стет ским спо зна ја ма 
при дру жу ју се вид ни и слу шни ути сци, за јед но ства ра ју ћи сен зо мо тор не 
обра сце. Њи хо вом ин те гра ци јом у сре ди шњем нер вном си сте му, на ста је 
пред у слов за сти ца ње пер цеп тив но-гно стич ких са зна ња у ка сни јем жи-
во ту (Mas gu to va, 2007).

Рад са обра сци ма ре флек сних по кре та мо же би ти за чу ђу ју ће ефи-
ка сан (Ko di ak, 2006). Де те ту се да је у за да так да по но во из ве де пр во би-
тан про грам ре флек сних по кре та, на тај на чин сти му ли шу ћи мо зак и 
те ло да се при се те и вра те про гре си ји при род ног раз во ја. Јед но став но, 
про ла зе ћи кроз све ре флек сне обра сце, де те мо же ра ди ти на пре о ста-
лим раз вој ним сег мен ти ма ко ји на ста вља ју свој ути цај у од ра слом до бу. 
Ка да се ре флекс јед ном ин те гри ше, по ста је при ро дан.

Ре флек сни по кре ти но во ро ђен че та, ни су ре зул тат све сног из бо ра. 
Ако се аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та ак ти ви ра при по кре ту гла-
ве, ру ка се ауто мат ски ис те же. Ка ко бе ба ра сте и раз ви ја се, ови по кре ти 
се осло ба ђа ју ауто мат ских ре флек сних од го во ра ин те гри шу ћи се у ви ше 
мо жда не функ ци је (Che a tum and Ham mond, 2000).

Аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та ути че на спо соб ност бе бе да 
пре жи ви и успе. Ле же ћи на ле ђи ма, бе ба чу је звук. Окре та њем гла ве 
у прав цу зву ка, ка ко би мо гла да чу је и да ви ди, ње на ру ка се ис те же 
пре ма то ме (Ada mo vić, 2012). Бе не фит овог ре флек са ле жи у то ме што 
обез бе ђу је за ви дан ком плекс ко ор ди на ци је по треб не за пре тва ра ње ми-
сли у је зик. Слу ша ју чи де сним увом, бе ба под сти че раз вој пре по зна ва ња 
и екс пре си ју је зи ка у ле вој хе мис фе ри где су ло ци ра не Вер ни ке о ва и 
Бро ки на зо на (Vas sel la and Kar lsson, 2008; Ko di ak, 2006a).

Аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та по чи ње окре та њем гла ве у 
јед ну стра ну, а сле де је ру ка и но га. Ако по крет не от поч не са гла вом, 
ре флекс се не ак ти ви ра. Ка ко су ге ри шу (Clop ton et al, 2000; Ma ri nel li, 
1983) да би сте ис ку си ли овај ре флекс, окре ни те нај пре гла ву на јед ну 
стра ну и пу сти те да је ва ша ру ка сле ди. Том при ли ком за па зи те ла ко ћу 
из во ђе ња по кре та. За тим по ку шај те да из ве де те ове по кре те обр ну тим 
ре до сле дом. Пр во по кре ни те ру ку, а по том за ру ком окре ни те гла ву. Ве-
ћи на љу ди из ја вљу је да при по кре ти ма где је во де ћа гла ва, осе ћа ју при-
род ност и ла ко ћу из во ђе ња, док при по кре ту ко ји ру ко во ди ру ка, има ју 
оце ћај ме ха нич но сти и кру то сти.

Ko di ak (2006a) на во ди при мер три на е сто го ди шњег де ча ка ко ји је 
имао на пет хват олов ке при пи са њу, што је оме та ло флек си бил но по-
ме ра ње пал ца. Ма да је де чак во лео да чи та, по ка зи вао је из ра жен от-
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пор пре ма пи са њу и ни ка да ни је био у ста њу да на пи ше ви ше од све га 
не ко ли ко ре чи. Већ на кра ју пр вог трет ма на, за вре ме ко га је те ра пе ут 
са де те том про шао кроз три обра сца ре флек сних по кре та из нај ра ни јег 
де тињ ства, де чак је нор мал но др жао олов ку.

Ста ри ја де ца мо гу ма ни фе сто ва ти не ин те гри са не ре флек се при 
упо тре би свог те ла. Пре ма Ayres (2005), де ца ко ја на ле жу на јед ну стра-
ну свог сто ла, чи та ју или пи шу до ма ћи за да так гла вом на сло ње ном на 
ру ку ка ко би се од ма ра ла, по ка за тељ су не до вољ но ин те гри са ног аси-
ме трич ног то нич ног ре флек са вра та. Ова ква де ца, са ма се бе ста вља ју у 
од ре ђе ну фи зич ку по зи ци ју ка ко би мо гла што бо ље да се кон цен три шу. 
Не рет ко се де ша ва, да та ква де ца пад ну с јед не стра не сто ли це. По кре ти 
су ре флек сни и пре ма то ме, де ци је ус кра ћен из бор да се де ''ус прав но''. 
У по ку ша ју да се де у нор мал ној по зи ци ји, ова де ца мо ра ју да пре у зму 
ком пен за тор ни мо дел ко ји ства ра на пе тост и дру ге по те шко ће.

ЦИЉ РА ДА

Циљ овог ра да је био да се ис пи та ју сте пен при су ства и ка рак те ри-
сти ке аси ме трич ног то нич ног ре флек са вра та 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 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 на труд но ћа и по ро-
ђај, здра ва но во ро ђен чад, тер мин ска но во ро ђен чад, нај ви ше вред но сти 
Ап гар скор-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 жен ског и 
му шког по ла (Ada mo vić, 2010). 

Аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та (АТРВ) се ис пи ти вао у леђ ном 
по ло жа ју ка да се гла ва но во ро ђен че та па сив но окре не у де сну а за тим у 
ле ву стра ну, и у тим по ло жа ји ма се за др жа ва 15 се кун ди. Та да се гор њи 
и до њи екс тре ми тет ис пи та ни ка, пре ма ко ји ма је ли це окре ну то, ис тег-
ну. Исто вре ме но, екс тре ми те ти на су прот ној стра ни флек ти ра ју (He ri ze, 
1988). 

При ли ком ис пи ти ва ња АТРВ код но во ро ђен ча ди, вр ше не су три 
про бе од но сно по ку ша ја, на де сној и на ле вој стра ни. 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 
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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. 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 
АТРВ укуп но за сва ко но во ро ђен че (Ada mo vić et al, 2011).

Те сти ра ње АТРВ 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.

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. 

Ста ти стич ка об ра да по да та ка оба вље на је ко ри шће њем ста ти стич-
ког па ке та SPSS (Sta ti sti cal Pro gram for So cial Sci en ce).

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Табела 1 – Основни резултати о АТРВ десно

ATRV desno 

Min 0,00 ( 8 %) 

Max 2,00 (54 %) 

Med 2,00 

AS 1,46 

SD 0,67 

br. ispit. 100 

По да ци у та бе ли 1 по ка зу ју да је од сут ност АТРВ де сно за бе ле же на 
код 8% но во ро ђен ча ди и она из но си 0 по е на. Не ком пле тан АТРВ де сно 
(ско ро ви од 0.50 до 1.50 по е на) за бе ле жен је код 38% 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 
54% но во ро ђен ча ди. Про сеч на вред ност при сут но сти АТРВ де сно из но-
си 1.46 по е на, уз стан дард ну де ви ја ци ју од 0.67 по е на. 
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Гра фи кон 1 – Ди стри бу ци ја ре зул та та са ска ле 
за про це ну АТРВ де сно

Вред ност ме ди ја не је 2 по е на, што го во ри да је ди стри бу ци ја ре зул-
та та по ме ре на у де сно – ка ви шим ско ро ви ма (гра фи кон 1).

По да ци у та бе ли 2 ука зу ју да је од сут ност АТРВ ле во, тј. скор од 0 
по е на, за бе ле же на код 6% но во ро ђен ча ди. Код укуп но 39% ис пи та ног 
узор ка, за бе ле жен је не ком пле тан АТРВ ле во (ско ро ви од 0.50 до 1.50 
по е на). При сут ност АТРВ ле во утвр ђе на је код укуп но 55% но во ро ђен-
ча ди. Про сеч на при сут ност АТРВ ле во из но си 1,49 по е на, уз стан дард ну 
де ви ја ци ју од 0,64 по е на.

Табела 2 – Основни резултати о АТРВ лево

ATRV levo 

Min 0,00 ( 6 %) 

Max 2,00 (55 %) 

Med 2,00 

AS 1,49 

SD 0,64 

br. ispit. 100 

Вред ност ме ди ја не је 2 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 сно – ка ви шим ско ро ви ма (гра фи кон 2).
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Гра фи кон 2 – Ди стри бу ци ја ре зул та та са ска ле 
за про це ну АТРВ ле во

По да ци у та бе ли 3 по ка зу ју да је од сут ност АТРВ укуп но (АТРВ де-
сно и АТРВ ле во) за бе ле же на са мо код јед не бе бе (1%) и она из но си 0 
по е на. Не ком пле тан АТРВ укуп но (ско ро ви од 0.25 до 1.75 по е на) за бе-
ле жен је код 64% 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 35% но во ро ђен ча ди. Про сеч на вред ност 
при сут но сти АТРВ укуп но из но си 1.48 по е на, уз стан дард ну де ви ја ци ју 
од 0.52 по е на.

Табела 3 – Основни резултати о АТРВ укупно

ATRV ukupno 

Min 0,00 ( 1 %) 

Max 2,00 (35 %) 

Med 1,50 

AS 1,48 

SD 0,52 

br. ispit. 100 

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-
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фич ки при каз ди стри бу ци је ре зул та та за АТРВ укуп но, дат је у гра фи-
ко ну 3.

Графикон 3 – Дистрибуција резултата са скале 
за процену АТРВ укупно

При ме ном т-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 АТРВ на ле вој и на де сној стра ни. Раз ли ка из ме ђу 
про сеч них вред но сти од 0.03 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 т-те ста 
од 0.31. Да кле аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та код но во ро ђен ча ди, 
под јед на ко је раз ви јен 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 4.

Табела 4 – Поређење АТРВ лево и десно

AS SD br. ispitan.

 ATRV desno 1,46 0,67 100

 ATRV levo 1,49 0,64 100

t-test = 0,31 (nije značajno) 
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По да ци у та бе ли 5 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 АТРВ на де сној и на ле вој стра ни из но си р 
= +0.27 и зна ча јан је на ни воу 0.01 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) АТРВ на де сној стра ни, ујед-
но има ју бо ље раз ви јен (при сут ни ји) АТРВ и на ле вој стра ни, и обрат но.

Табела 5 – Корелације између АТРВ десно, лево и укупно

ATRV desno ATRV levo ATRV ukupno 

ATRV desno 
(N = 100) 

/
r = +0,27 

(nivo 0,01) 
r = +0,81 

(nivo 0,01) 

ATRV levo 
(N = 100) 

r = +0,27 
(nivo 0,01) 

/
r = +0,79 

(nivo 0,01) 

ATRV 
ukupno 

(N = 100) 

r = +0,81 
(nivo 0,01) 

r = +0,79 
(nivo 0,01) 

/

Та ко ђе, до би је не вред но сти ко е фи ци је на та од р = +0.81 и р = +0.79, 
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 АТРВ де сно и АТРВ укуп но, од но-
сно на по сто ја ње ви со ке по ве за но сти из ме ђу АТРВ ле во и АТРВ укуп но. 
Да кле, што је ве ћа при сут ност АТРВ код бе ба на ле вој и на де сној стра ни, 
то је и њи хов уку пан АТРВ при сут ни ји, и обрат но.

 Табела 6 – АТРВ десно, лево и укупно
код беба различитог пола

muški pol (53) ženski pol (47) t-test i 

 ATRV AS SD AS SD značajnost 

desno 1,46 0,66 1,46 0,70
t = 0,04

(nije značajno) 

levo 1,53 0,58 1,45 0,71 
t = 0,63

(nije značajno) 

ukupno 1,50 0,51 1,46 0,54 
t = 0,36

(nije značajno) 
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У та бе ли 6 при ка за ни су ре зул та ти сте пе на при сут но сти АТРВ де-
сно, ле во и укуп но код но во ро ђен ча ди му шког и жен ског по ла. Про сеч-
не вред но сти за АТРВ де сно су иден тич не код бе ба оба по ла и из но се 
1.46 по е на, а утвр ђе не раз ли ке од 0.08 и 0.04 по е на из ме ђу про сеч них 
вред но сти код де вој чи ца и код де ча ка, су за не мар љи ве и да ле ко од кри-
те ри ју ма зна чај но сти, о че му го во ре ве о ма ни ске вред но сти т-те ста од 
0.63 и 0.36. Да кле при сут ност АТРВ де сно, ле во и укуп но, под јед на ка је 
код но во ро ђен ча ди раз ли чи тог по ла.

Табела 7 – Корелације између АТРВ с једне стране 
и ТТ, ТД и ОГ с друге стране

ATRV TT TD OG 

desno 
r = +0,02 (nije 

znač.) 
r = –0,01 (nije 

znač.) 
r = +0,08 (nije 

znač.) 

levo 
r = +0,10 (nije 

znač.) 
r = +0,14 (nije 

znač.) 
r = +0,15 (nije 

znač.) 

ukupno 
r = +0,08 (nije 

znač.) 
r = +0,08 (nije 

znač.) 
r = +0,14 (nije 

znač.) 

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 АТРВ 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 7, ни су ста ти стич ки зна чај ни и спа да ју у ка те го ри ју за-
не мар љи во ни ске по ве за но сти.

ДИСКУСИЈА

Ка ко се у ли те ра ту ри опи су је (Bar nes et al, 1978; Fi o ren ti no, 1981; 
Clop ton et al, 2000), од го вор аси ме трич ног то нич ног ре флек са вра та се 
ма ни фе сту је та ко што спон та ни или па сив ни окрет бе би не гла ве у јед ну 
стра ну, док се бе ба на ла зи у леђ ном по ло жа ју, узро ку је ис те за ње гор њих 
и до њих екс тре ми те та на стра ни пре ма ко јој је окре ну то ли це бе бе, и са-
ви ја њу истих на су прот ној стра ни.

Ме ђу тим, ре флек сни од го вор до би јен у на шем ис тра жи ва њу код 
но во ро ђен ча ди тре ћег да на по ро ђе њу, раз ли ку је се од опи са ног. На-
и ме, код све но во ро ђен ча ди из на шег узор ка, код ко је је овај ре флекс 
био при су тан, при па сив ном окре ту гла ве у јед ну стра ну (би ло ле ву 
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или де сну), има ли смо из ра же ну ре ак ци ју ру ке на стра ни су прот ној 
од оне пре ма ко јој се окре та ла гла ва, од но сно ли це бе бе. Ру ка ис пи-
ти ва ног но во ро ђен че та се нај пре ис те за ла а он да на гло, пре ма го ре 
са ви ја ла у лак ту. На су прот на шим оче ки ва њи ма, ка ко ве ћи на ауто ра 
опи су је овај ре флекс у ли те ра ту ри, екс тре ми тет на стра ни пре ма ко јој 
је гла ва би ла окре ну та, углав ном је оста јао без ре ак ци је. С об зи ром да 
аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та спа да у гру пу ре флек са чи јим се 
ис пи ти ва њем утвр ђу је и функ ци ја ве сти бу лар ног чу ла, ова кав ре флек-
сни од го вор мо же мо по ве за ти са на во ди ма из ли те ра ту ре да је ве сти-
бу лар ни си стем ана том ски раз ви јен и функ ци о нал но ре ак ти би лан на 
ро ђе њу, ма да ве сти бу лар ни од го во ри мо гу ва ри ра ти (Or nitz et al, 1979; 
Il ling worth, 1987). 

Пре ма Pa in ter-у (1999), од го во ри аси ме трич ног то нич ног ре флек са 
вра та су про мењ љи ви у пе ри о ду но во ро ђен че та, а до сти жу сво ју пу ну 
зре лост за вре ме дру гог, тре ћег и че твр тог ме се ца пост на тал ног жи во-
та. Ово илу стру је чи ње ни цу да се ва ри ја бил ност и сте ре о ти пи ја ре флек-
сних од го во ра у пр вим да ни ма по ро ђе њу, мо гу сма тра ти ка рак те ри сти-
ка ма ко је зна чај но де тер ми ни шу ре флек сни од го вор но во ро ђен че та.

Аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та код но во ро ђен ча ди смо ис пи-
та ли из три по ку ша ја, на ле вој и на де сној стра ни. Том при ли ком је бе-
ле же но да ли је ре флекс при су тан, не ком пле тан или од су тан. На осно ву 
до би је них по да та ка о ре флек сним од го во ри ма са ле ве и са де сне стра не, 
из ра чу нат је АТРВ укуп но за сва ко но во ро ђен че из на шег узор ка.

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 АТРВ на ле вој и на де сној стра ни код но во ро ђен ча ди, 
уоча ва мо да је код 54% ис пи та ног узор ка овај ре флекс био у пот пу но сти 
при су тан на де сној стра ни, и код 55% на ле вој. Од сут ност АТРВ за бе ле-
же на је код 8% но вор ђен ча ди на де сној и код 6% на ле вој стра ни, док је 
код пре о ста лих 38% ис пи та ног узор ка на де сној и 39% на ле вој стра ни, 
АТРВ био не ком пле тан.

Не ком плет ност ре флек сног од го во ра по је ди ни ауто ри по ве зу ју са 
фе но ме ном на ви ка ва ња на по но вље не сти му лу се. За пра во, Ma ri nel li 
(1983) ис ти че да бе ба чи ја се гла ва не ко ли ко пу та окре не у јед ну, па у 
дру гу стра ну, по сле ви ше по но вље них по дра жа ја не ће од ре а го ва ти аси-
ме трич ним то нич ним ре флек сним од го во ром. Слич но ста но ви ште за-
у зи ма ју Bar tlett и са рад ни ци (1997), ко ји су ко ри сти ли ме тод по но вље-
них па сив них окре та бе би не гла ве и као ре зул тат до би ли из у зет но ни ску 
сто пу при сут но сти овог ре флек са код ис пи та них бе ба. Ипак, For slund i 
Bjer re (1983) до во де у сум њу фе но мен ‘’на ви ка ва ња’’ као раз лог ни ске 
сто пе ја вља ња аси ме трич ног то нич ног ре флек сног од го во ра, из раз ло га 
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што су они та ко ђе до би ли ни ску сто пу при су ства овог ре флек са, а да су 
при том са мо је дан пут окре та ли гла ву но во ро ђен че та. 

Ана ли зом основ них ре зул та та о сте пе ну при сут но сти АТРВ укуп но 
(АТРВ де сно и АТРВ ле во) код но во ро ђен ча ди, уоча ва мо да је са мо код 
јед не бе бе (1%) за бе ле же но од су ство овог ре флек са, док је мак си мал на 
при сут ност утвр ђе на код 35% ис пи та ног узор ка. Пре о ста лих 64% ис пи-
та ни ка, има ли су АТРВ укуп но при су тан у не пот пу ном об ли ку, од но сно 
не ком пле тан.

По да ци из ли те ра ту ре, о сто пи ја вља ња аси ме трич ног то нич ног ре-
флек са вра та код но во ро ђен ча ди, по ка зу ју из ра зи ту ва ри ја бил ност. Та-
ко гру па ауто ра (Coryell et al, 1982; Ma ri nel li, 1983), ука зу је на по сто-
так сте пе на при сут но сти овог ре флек са, код тер мин ске но во ро ђен ча ди, 
из ме ђу 40% - 67.5%. Знат но ве ћу сто пу ја вља ња аси ме трич ног то нич-
ног ре флек сног од го во ра, ко ја из но си чак 91% ме ђу бе ба ма ко је су пре-
вре ме но ро ђе не, и ко је су те сти ра не у 40-ој не де љи пост кон цеп ту ал не 
ста ро сне до би, при ја вљу ју. По да ци из ли те ра ту ре та ко ђе бе ле же да је 
аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та уни вер зал но при су тан код пре ма-
ту ру са ста рих 33 не де ље пост кон цеп ту ал не до би, ка да се те сти ра ју на 
ро ђе њу (Ko nis hi et al, 1993).

Ве о ма ни ску сто пу ја вља ња овог ре флек са ме ђу тер мин ском но во-
ро ђен ча ди, ко ја се кре ће од 1% - 11%, гру па ауто ра об ја шња ва чи ње ни-
цом да по ме ну ти ре флек сни од го вор има ма ње ва жну уло гу у раз во ју 
нор мал ног по кре та бе бе (Bar tlett et al, 1997).

Те о ри је но ви јег да ту ма су ге ри шу да је дан од раз ло га ко јим се мо же 
об ја сни ти ве ли ка не у јед на че ност у по гле ду сто пе ја вља ња аси ме трич ног 
то нич ног ре флек са вра та код но во ро ђен ча ди ро ђе них у тер ми ну, је сте и 
на чин иза зи ва ња овог ре флек са. У том сми слу, ис ход ре флек сног од го-
во ра за ви си ће од то га да ли бе ба спон та но окре не гла ву у јед ну стра ну 
(би ло ле ву или де сну), или јој ис пи ти вач гла ву окре не на па си ван на чин, 
же ле ћи да иза зо ве ре флек сни од го вор. Coryell и са рад ни ци (1982) су у 
сво јој сту ди ји, ис пи ти ва ли бе бе ста ро сне до би од 4 до 10 не де ља, при че-
му су гла ву бе бе окре та ли па сив но, ко ри сте ћи ви зу ел ни сти му лус ка ко 
би иза зва ли ак тив ни ји окрет гла ве. До шли су до за кључ ка, да пун окрет 
гла ве мно го че шће иза зи ва овај ве сти бу лар ни ре флекс у од но су на де ли-
мич но окре та ње. Та ко ђе, исти ауто ри ис ти чу да је за иза зи ва ње ре ак ци-
је аси ме трич ног то нич ног ре флек са вра та, за слу жни ји на чин па сив ног 
окре та гла ве у од но су на спон та ни.

Упо ред ном ана ли зом про сеч них при сут но сти АТРВ на ле вој с об зи-
ром на де сну стра ну, утвр ђе но је да не ма ста ти стич ки зна чај не раз ли ке, 
од но сно да је АТРВ код но во ро ђен ча ди под јед на ко раз ви јен на ле вој и 



ИНТЕГРИСАНОСТ РЕФЛЕКСНИХ ОБРАЗАЦА КАО ЗНАЧАЈАН ФАКТОР ... 345

на де сној стра ни. Ова кви на ла зи ни су у са гла сно сти са на во ди ма из ли-
те ра ту ре да су ре флек сни од го во ри знат но из ра же ни ји ка да је гла ва бе-
бе, од но сно ње но ли це, окре ну то пре ма ле вој не го пре ма де сној стра ни 
(Ma ri nel li, 1983). Ово се об ја шња ва чи ње ни цом да фе ту си сво јом кич-
мом ле же че шће са мај чи не ле ве стра не у од но су на де сну, у то ку ин тра-
у те ри ног жи во та (Dunn, 1976).

Ана ли зом ре зул та та ко ји пра те ме ђу соб ни од нос АТРВ де сно, ле во и 
укуп но, утвр ђе но је по сто ја ње ста ти стич ки зна чај не по ве за но сти из ме ђу 
по ме ну тих ва ри ја бли, тј. бе бе ко је има ју бо ље раз ви јен АТРВ на де сној 
стра ни, ујед но има ју бо ље раз ви јен АТРВ и на ле вој стра ни, и обрат но. 
Исто вре ме но, што је ве ћа при сут ност АТРВ код бе ба на ле вој и на де сној 
стра ни, то је и њи хов уку пан АТРВ при сут ни ји, и обрат но.

По сма тра њем ре зул та та упо ред не ана ли зе при сут но сти АТРВ де сно, 
ле во и укуп но код но во ро ђен ча ди му шког и жен ског по ла, уоча ва мо да 
раз ли ке из ме ђу про сеч них вред но сти за две гру пе бе ба ни су ста ти стич-
ки зна чај не, што нам го во ри да су АТРВ де сно, ле во и укуп но под јед на ко 
при сут ни код но во ро ђен ча ди раз ли чи тог по ла. Ови ре зул та ти су у пот-
пу ној са гла сно сти са по да ци ма ко је из но си To u wen (1976), а ко ји ука зу ју 
да не по сто је би ло ка кве ста ти стич ки зна чај не раз ли ке ме ђу по ло ви ма 
ка да је у пи та њу аси ме трич ни то нич ни ре флекс вра та, од но сно АТРВ је 
под јед на ко за сту пљен код но во ро ђен ча ди му шког и жен ског по ла.

По сма тра њем ре зул та та ко ре ла ци о не ана ли зе, мо же мо уочи ти да 
не ма зна чај не по ве за но сти 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 сте пе на при сут но сти аси ме трич ног 
то нич ног ре флек са вра та 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, ни су ста ти стич ки зна чај ни и спа да-
ју у ка те го ри ју за не мар љи во ни ске по ве за но сти. До би је ни ре зул та ти 
у на шем ис тра жи ва њу, ко ји пра те па ра ме тре те ле сне те жи не, те ле сне 
ду жи не и оби ма гла ве но во ро ђен ча ди у од но су на АТРВ, не по ду да ра ју 
се са на во ди ма из ли те ра ту ре где се ис ти че да тер мин ске бе бе са ни-
ском по ро ђај ном те жи ном, има ју сни жен ми шић ни то нус, ни зак ни во 
ак тив но сти, сла бу ко ор ди на ци ју по кре та ру ку, сла бу ре ак ци ју од бра не 
(Il ling worth, 1987).
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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:

 – АТРВ је код 54% ис пи та ног узор ка био у пот пу но сти при су тан на 
де сној стра ни, и код 55% на ле вој. Од сут ност АТРВ за бе ле же на је 
код 8% но вор ђен ча ди на де сној и код 6% на ле вој стра ни, док је 
код пре о ста лих 38% бе ба на де сној и 39% на ле вој стра ни, АТРВ 
био не ком пле тан.

 – Мак си мал на при сут ност АТРВ укуп но (АТРВ де сно и АТРВ ле во) 
утвр ђе на је код 35% 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 64% ис пи та ни ка. Од су ство 
укуп ног АТРВ, за бе ле же но је код 1% бе ба.

 – АТРВ је код но во ро ђен ча ди под јед на ко раз ви јен на ле вој и на де-
сној стра ни.

 – Ста ти стич ки зна чај на по ве за ност утвр ђе на је из ме ђу сте пе на 
при сут но сти АТРВ на ле вој и АТРВ на де сној стра ни (р = + 0.27, 
по у зда ност 99%). 

 – 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 АТРВ, 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 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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SUMMARY

Different types of injuries can prevent the normal integration of reflex-
es. The factors that can disrupt the normal development of the movement 
patterns include: injury at birth or later, drugs taken during pregnancy or 
while breastfeeding, allergies, excessive physical and emotional stimulation. 
Older children may manifest unintegrated reflexes in the use of of his body. 
In the recent literature states that children who fitting tight to the one side of 
its desk, read or write homework head resting on hand, provide an indication 
of insufficient integrated asymmetric tonic neck reflex. It is believed that the 
asymmetric tonic neck reflex plays an important role in the normal develop-
ment of human movement, in the establishment of eye-hand coordination, 
as well as in modification of the symmetry of the newborn.

The aim of this study was to examine the degree of presence and charac-
teristics of asymmetric tonic neck reflex in babies immediately after birth.

In a sample of N = 100 healthy, term newborns from normal pregnan-
cies, the 3th day upon birth, clinical trial of asymmetric tonic neck reflex 
(ATNR) were applied. Testing of ATNR in all babies from the examined 
sample, was carried out by trained medical staff, whereas the examiner per-
formed instructing, observation and data recording. The obtained results 
were recorded by means of a digital camera, then scored and statistically 
and descriptively processed. Besides that, data on body mass on birth, body 
weight (BW), body length (BL) and head circumference (HC) were recorded 
for all newborns.

Obtained results showed that the maximum presence of ATNR was iden-
tified in 35% of tested sample, while the reflex without full range of motion, 
was recorded in 64% of patients. The absence of ATNR was noted in 1% of 
babies. Statistically significant connection between babies’ gender, BW, BL 
and HC, on the one side, and ATNR, on the other side, was not established. 

KEY WORDS: reflex pattern, integrity, asymmetric tonic neck reflex


