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SUMMARY

SUMMARY

This thesis describes some clinical studies of primitive reflexes (PR) in adult
healthy volunteers and in various groups of patients.

Chapter 1, the introduction, describes briefly the confusing history of PR
in adults, which is at the same time the motive for this study. An overview is
given of the many opinions that exist on the various aspects of PR. The
different conceptions about what causes the reappearance of these signs, about
their clinical value, e.g., as indicators of diffuse cortical damage, of cognitive
decline, or as strictly localizing signs are mentioned. The term 'primitive
reflexes' is explained and defined for this thesis. The main reasons for the
controversies that exist on the prevalence and the clinical value of PR in
healthy adults and neurological diseases -a lack of standardization of how to
elicit and score these signs- are discussed.

Chapter 2 gives a concise review on the history of 'reflexology' in
general, and of fourteen primitive reflexes in particular. Of each separate
reflex that was studied in this thesis the first article is mentioned. A short
description of how to elicit each reflex and of the response that may be
expected is given. The relevant literature for each reflex is reviewed, and its
consequences for the present conception of the clinical value of the reflex are
discussed.

Chapter 3 discusses the methodological problems in the examination of
PR. It reports the results of three studies concerning the inter- and
intra-observer reliability of a protocol designed to assess PR in adults. In the
first study on healthy young volunteers the interobserver agreement between
two neurologists on the routine neurological examination was excellent.
However, the agreement on the presence of the (rare) PR was extremely poor,
due to lack of an explicit description of the elicitation and scoring of the PR.
In the second study a group of 30 neurological patients was examined with an
improved, standardized protocol on the methodology of elicitation and scoring
of 14 PR. The amplitude and persistence of the reflexes were scored
separately, in a semiquantitative way. The interobserver agreement improved
considerably, resulting in satisfying kappa values for both amplitude and
persistence of the PR. The third study describes the PR findings in 36
neurological patients, who were examined twice by the author within two
weeks. The intraobserver agreement was good to excellent. The conclusion
was that, since neurologists seem to differ in their way of eliciting and scoring
PR, a standardized protocol is required for improvement of the reliability of
the results. Such a protocol should contain meticulous descriptions of 1. the
position of and the instructions to the patient, and 2. how to elicit and score
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the amplitude and persistence of each reflex. The present protocol came up to
these expectations.

Chapter 4 presents normative data about the prevalence of 14 PR in 247
healthy adult volunteers. In this study the term 'biological life events' (BLE)
emerges. BLE are mild, health related factors that are associated with brain
dysfunction (e.g., general anaesthesia, repeated mild head injury, etc.). There
were 150 subjects without, and 97 with BLE in their medical history. Males
and females were equally divided over both groups. Each group was
subdivided into age groups of 20 ± 3 years up to 80 ± 3 years. The prevalence
of PR was assessed following the protocol described in chapter 3; besides, all
subjects underwent a routine neurological examination. Neurological findings
were normal in all subjects. In both groups the prevalence of PR strongly
increased with increasing age. The total number of PR increased with BLE,
e.g., with general anaesthesia and use of medical drugs. The suck reflex was
associated with BLE. In the BLE group some PR showed more often
persistence than in the BLE free group. The conclusion from this study was
that normative data in research on PR should be regarded with caution, firstly
by the lack of standardization of the examination of PR, and secondly by the
possible influence of BLE on the prevalence of PR in apparently healthy
people. These data can be useful points of departure for futurous studies on
PR, serving as standard norms for the prevalence of PR in really healthy
people. u i

Chapter 5 presents a study on the prevalence of PR in patients with
age-related memory disturbances. If age-associated memory impairment
(AAMI, following the conceptualization of Crook), in some way reflects the
presence of - up till now unknown - BLE, and if (an increase in) the
prevalence of (some) PR is related to BLE, it were to be expected that the
number of PR would be increased in AAMI patients. The prevalence of 8 PR
was studied in 15 AAMI patients, and the results were compared with the
findings in two matched control groups of 15 subjects each, either affected or
unaffected by BLE. The total number of PR and of nociceptive reflexes was
significantly higher in the patients and in the control group with BLE than in
the BLE free group. Moreover, considerably more reflexes were persistent in
the first two groups. AAMI patients may have suffered from certain BLE, as
can be inferred from their memory problems, as well as from an increase of
PR.

Chapter 6 discusses the clinical usefulness of the PR-profiles in two
different forms of dementia, Alzheimer's disease (AD) and vascular dementia
(VD). Eight PR that are often mentioned in studies on aging and dementia
were examined in 20 AD patients and 20 VD patients. Considerably more PR
were found in both patient groups compared with age-matched healthy control
subjects. Due to an increased severity of dementia in the VD patients the
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number of PR in the VD group was higher than in the AD group. However,
there was no difference between the PR-profiles of the two diseases. There
was a correlation between the prevalence of PR and the severity of the
dementia in both groups. Moreover, in the less demented the nociceptive
(glabellar tap, snout, palmo- and pollicomental) reflexes prevailed, whereas in
the more severely disturbed the prehensile (grasp, suck) reflexes became more
prevalent. A pathognomonic reflex or combination of PR could not be
distinguished in either group. PR could be helpful in 1) assessing the more
severe stages of dementia, when psychometric tests have reached bottom
scores; 2) measuring the results of (drug) therapy, and 3. distinguishing
different subforms of dementia.

Chapter 7 describes the prevalence of PR in 25 patients with Parkinson's
disease (PD). The PR protocol as described in chapter 3 was applied, and the
nasopalpebral reflex, a modification of the glabellar tap reflex, was added. The
glabellar tap, the snout, and the nasopalpebral reflexes were found
considerably more often in the patient group than in age-matched control
subjects. This was also true -albeit to a lesser extent- for the palmo- and
pollicomental reflexes. The nasopalpebral reflex was not present at all in the
control group. This makes this sign even more specific than the glabellar tap
sign. The conclusion of this study was that PR, if applied and scored in a
standardized way, may be helpful in diagnosing PD.

Finally, in chapter 8, a survey is given over the results of the various
studies in this thesis. The importance of a thorough neurological examination
is stressed and the usefulness of the examination of PR as a part of it is
discussed. Some considerations are devoted to future research, especially in the
field of PR and aging. ?+ ,
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SAMENVATTING

In dit proefschrift worden enkele onderzoeken beschreven naar primitieve
reflexen (PR) bij volwassen, gezonde vrijwilligers en bij verschillende groepen
patiënten.

In hoofdstuk 1, de inleiding, wordt in het kort het verwarrende verleden
van PR bij volwassenen, dat tegelijkertijd de aanleiding voor dit onderzoek
vormde, beschreven. Er wordt een overzicht gegeven van de vele meningen
die er bestaan ten aanzien van de verschillende aspecten van PR. De
verschillende inzichten aangaande de oorzaak van de terugkeer van deze
verschijnselen en hun klinische betekenis, bijvoorbeeld als aanduiding van
diffuse hersenschors-beschadiging, van cognitieve achteruitgang of als
nauwkeurig localiserende symptomen worden genoemd. De term 'primitieve
reflexen' wordt toegelicht en voor dit proefschrift gedefinieerd. De
belangrijkste oorzaken voor de verschillen van mening die er bestaan omtrent
de prevalentie en de klinische betekenis van PR bij gezonde volwassenen en
neurologische ziekten -het ontbreken van een gestandaardiseerde wijze van
opwekken en scoren van deze verschijnselen- worden besproken.

In hoofdstuk 2 wordt een beknopt historisch overzicht gegeven van de
'reflexologie' in het algemeen en van veertien PR in het bijzonder. Van elke in
dit proefschrift onderzochte reflex wordt het eerste artikel vermeld. De wijze
van opwekken van iedere reflex en de te verwachten reactie worden kort
beschreven. De relevante literatuur aangaande iedere reflex en de gevolgen
hiervan voor de huidige opvattingen over hun klinische waarde worden
besproken.

In hoofdstuk 3 worden de methodologische problemen bij het onderzoek
van PR bekeken. De resultaten van drie onderzoeken betreffende de inter- en
intra-onderzoeker-betrouwbaarheid van een protocol, ontworpen voor de
studie van PR bij volwassenen, worden getoond. In het eerste onderzoek bij
gezonde jonge vrijwilligers was de interobserver-overeenkomst tussen twee
neurologen wat betreft het routine-neurologisch onderzoek uitstekend. De
overeenstemming aangaande de aanwezigheid van de (zeldzaam voorkomende)
PR was echter zeer slecht, als gevolg van het ontbreken van een expliciete
beschrijving van de wijze van opwekken en scoren van de PR. In het tweede
onderzoek werd een groep van 30 neurologische patiënten onderzocht met een
verbeterd, gestandaardiseerd protocol over de methodiek van opwekken en
scoren van 14 PR. Amplitudo en de persistentie van de reflexen werden apart
en semi-kwantitatief gescoord. De inter-onderzoekerovereenkomst verbeterde
aanzienlijk, wat resulteerde in bevredigende kappa-waarden, voor zowel
amplitudo als persistentie van de PR. In het derde onderzoek worden de PR-
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bevindingen beschreven bij 36 neurologische patiënten, die binnen twee weken
door schrijver dezes werden onderzocht. De intra-onderzoekerovereenkomst
was goed tot uitstekend. De conclusie was dat, waar neurologen blijken te
verschillen in hun wijze van opwekken en scoren van PR, een gestandaar-
diseerd protocol nodig is voor de verhoging van de betrouwbaarheid van de
bevindingen. Zo'n protocol moet nauwkeurige omschrijvingen bevatten van 1.
de positionering van en de instructies aan de patiënt, en 2. de wijze van
opwekken en scoren van amplitudo en persistentie van elke reflex. Het huidige
protocol beantwoordde aan deze verwachtingen.

In hoofdstuk 4 worden normatieve gegevens gepresenteerd over de
prevalentie van 14 PR bij 247 gezonde volwassen vrijwilligers. Bij dit
onderzoek verschijnt de term luo/og/ca/ ///e eve/iw (BLE). Dit zijn lichte,
gezondheid-gerelateerde factoren (bijv. algehele narcose, herhaald licht
hersenletsel etc.), die in verband worden gebracht met een gestoorde hersen-
functie. Er waren 150 proefpersonen zonder, en 97 met BLE in de voorge-
schiedenis. De man-vrouwverdeling was in beide groepen gelijk. Iedere groep
werd onderverdeeld in leeftijdsgroepen van 20 ±3 tot en met 80 ±3 jaar. De
prevalentie van PR werd bepaald volgens het in hoofdstuk 3 beschreven
protocol; daarnaast ondergingen alle proefpersonen een routine-neurologisch
onderzoek. De neurologische bevindingen waren bij allen normaal. In beide
groepen nam de prevalentie van PR sterk toe met de leeftijd. Het totale aantal
PR steeg met BLE, met name bij algehele anesthesie en gebruik van medicatie.
De zuigreflex nam toe bij BLE. In de BLE-groep toonden sommige PR vaker
persistentie dan in de groep zonder BLE. De conclusie uit dit onderzoek was
dat normatieve gegevens uit onderzoeken op PR met terughoudendheid moeten
worden bekeken; ten eerst door het ontbreken van standaardisatie bij het
onderzoek van PR en ten tweede door de mogelijke invloed van BLE op het
vóórkomen van PR bij ogenschijnlijk gezonde mensen. De huidige gegevens
kunnen dienen als uitgangspunt voor toekomstige studies betreffende PR, in de
vorm van standaardnormen voor de prevalentie van PR bij werkelijk gezonde
mensen.

In hoofdstuk 5 wordt een onderzoek naar de prevalentie van PR bij
patiënten met aan de leeftijd gerelateerde geheugenstoornissen beschreven. Als
'age-associated memory impairment' (AAMI) volgens het concept van Crook,
op enigerlei wijze de afspiegeling vormt van -tot nu toe onbekende- BLE, en
als (een toename van) de prevalentie van (sommige) PR gerelateerd is aan
BLE, dan zou te verwachten zijn dat het aantal PR bij AAMI-patiënten zou zijn
toegenomen. Bij 15 AAMI-patiënten werd de prevalentie van de PR
onderzocht en de bevindingen werden vergeleken met die bij twee vergelijk-
bare controlegroepen van elk 15 personen, waarvan één met en één zonder
BLE. Het totale aantal PR en het aantal nociceptieve reflexen was significant
hoger bij de patiënten en in de controlegroep met BLE dan in de groep zonder
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BLE. Bovendien werden in de eerste twee groepen meer persisterende
reflexen gevonden. Zowel uit de geheugenproblemen als uit de toename van
PR kan worden afgeleid, dat AAMI-patiënten mogelijk onbekende, andere
BLE hebben doorgemaakt.

In hoofdstuk 6 wordt de klinische bruikbaarheid van de PR-profielen bij
twee verschillende vormen van dementie -de ziekte van Alzheimer en
vasculaire dementie (AD en VD)- besproken. Acht PR die vaak worden
vermeld in studies over veroudering en dementie, werden onderzocht bij 20
patiënten met AD en 20 patiënten met VD. Vergeleken met gezonde controle-
personen van dezelfde leeftijd werden in beide patiëntengroepcn aanzienlijk
meer PR gevonden. Op basis van de ernstiger dementie van de VD-patiënten
was het aantal PR in de VD-groep groter dan in de AD-groep. Er was echter
geen verschil in de PR-profielen van de twee aandoeningen. Tussen de
prevalentie van PR en de ernst van de dementie bestond in beide groepen een
correlatie. Bovendien kwamen de nociceptieve (glabella tap, snout, palmo- en
pollicomentale) reflexen vaker voor bij de minder demente patiënten, terwijl
bij de ernstiger gestoorde patiënten de prehensiele (grijp, zuig) reflexen
frequenter werden. In geen van beide groepen werd een pathognomonische
reflex(combinatie) gevonden. PR zouden van nut kunnen zijn bij 1) het
beoordelen van de diepere stadia van dementie, wanneer psychometrische
testen bodemscores hebben bereikt, 2) het meten van de resultaten van (medica-
menteuze) therapie, en 3) het onderscheiden van verschillende subvormen van
dementie.

In hoofdstuk 7 wordt de prevalentie van PR beschreven bij 25 patiënten
met de ziekte van Parkinson (PD). Het PR protocol, zoals beschreven in hoof-
dstuk 3, werd gebruikt en de nasopalpebrale reflex, een variant van de glabella
tapreflex werd toegevoegd. De glabella tap, de snout en de nasopalpebrale
reflexen werden aanzienlijk vaker in de patiëntengroep gezien dan in de
controlegroep van overeenkomstige leeftijd. Dit was ook het geval -echter in
mindere mate- bij de palmo- en pollicomentale reflexen. De nasopalpebrale
reflex werd in de controlegroep in het geheel niet gevonden. Dit maakt deze
reflex zelfs specifieker dan de glabella tapreflex. De conclusie uit deze studie
was dat PR, indien uitgevoerd en gemeten op een gestandaardiseerde wijze, een
bijdrage kunnen leveren in de diagnostiek van de ziekte van Parkinson.

In hoofdstuk 8 wordt tot slot een overzicht gegeven van de resultaten van
de verschillende studies in dit proefschrift. Het belang van een grondig
neurologisch onderzoek wordt benadrukt en het nut van het onderzoek op PR
als deel daarvan wordt besproken. Enige beschouwingen worden gewijd
toekomstig onderzoek, vooral op het vlak van PR en veroudering.
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