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АБСТРАКТ 

Вовед: Примитивните рефлекси и постуралните реакции се една од најраните, наједноставните и 
најчесто користени алатки за да се процени интегритетот на централниот нервен систем кај 
доенчињата и малите деца. Примитивните рефлекси кои се развиваат во матката и треба да 
останат активни само во првите неколку месеци од животот. Во текот на првата година од животот, 
тие созреваат и се интегрираат во движењето на целото тело на бебето. Новороденчињата со 
висок ризик покажуваат почести абнормални и отсутни одговори на примитивниот рефлекс и 
пропорциите на одговорите варираат со видот на рефлексот. 

Методи: Со практикување на ритмички движења, бебето ги инхибира и ги интегрира овие 
рефлекси еден по друг. Примитивните рефлекси се интегрираат во постурални рефлекси. 
Постуралните рефлекси ја поддржуваат контролата на рамнотежата, положбата, координацијата и 
целокупната физичка и емоционална благосостојба. Blomberg ритмичкото движење е метод кој ги 
интегрира примитивните рефлекси со примена на ритмички вежби. 

Резултати: Ако овие примитивни рефлекси не се инхибираат за време на детството или раниот 
развој, тие остануваат "активни" во телото и може да предизвикаат проблеми со сензорната 
перцепција, учење, внимание, контрола на импулсот, саморегулација, однесување, комуникација и 
моторна контрола Понекогаш ова  дури и се дијагностицира како Дислексија, Дисграфија, АДХД. 
Вежбите ги подобруваат овие проблеми преку интеграција на рефлексите. 

Заклучок: Новороденчињата со висок ризик покажуваат почести абнормални и отсутни одговори 
на примитивниот рефлекс. Понатамошни истражувања се неопходни за истражување на различни 
аспекти на примитивните рефлекси и откривање на нивните клинички импликации кај 
новороденчињата со висок ризик и можноста за интеграција преку вежби. 
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ABSTRACT 

Background The primitive reflexes and the postural reactions comprise one of the earliest, simplest, and 
most frequently used tools to assess the central nervous system integrity of infants and young children. 
The primitive reflexes that develop in utero and should only remain active for the first few months of life. 
During the first year of life, the primitive reflexes mature and become integrated into the whole-body 
movement pattern of the baby. High risk newborns presented more frequent abnormal and absence 
responses of primitive reflex and the proportions of the responses varied by reflex.  

Methods  By practicing rhythmic movements, the baby inhibits and integrates these reflexes one after the 
other. The primitive reflexes integrate into postural reflexes. Postural reflexes support control of balance, 
posture, coordination, and overall physical and emotional wellbeing.  Blomberg rhythmic movement is a 
method that integrate primitive reflexes with rhythmic exercises. 

Results If these primitive reflexes are not inhibited during infancy or early development, they remain 
‘active’ in the body, and may cause challenges with a child’s sensory perception, learning, attention, 
impulse control, self-regulation, behavior, communication, and motor control Sometimes this is even 
diagnosed as Dyslexia, Dysgraphia,  ADHD. Exercises improve these problems through the integration of 
reflexes. 
 
Conclusion High risk newborns presented more frequent abnormal and absence responses of primitive 
reflex. Further researches are necessary in exploring diverse aspects of primitive reflexes and revealing 
their clinical implication in the high-risk newborns and the possibility of integration through exercises. 
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