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CHAPTER 8

SUMMARY AND CONCLUSIONS

Fetal ischaemia and hypoxia (asphyxia) are a threat to the fetal brain and can influence the future
neurological development of an infant. Up until the present, there is no method for the early detection of
permanent consequences produced by fetal asphyxia. An objective way to determine the degree of asphyxia
is the assessment of umbilical artery pH. This thesis studied the spontaneous motor behaviour of nconates
within a wide range of umbilical artery pH.
Available data on the relationship between perinatal acidosis (low pH) and neurological development is
scarce. Hopkins and Prechtl introduced the idea of observing spontaneous motor behaviour as a method for
an early evaluation of the integrity of the brain."
The observation of early spontaneous motor behaviour requires that a newborn shows spontaneous
movements, is not sedated nor in need of assisted ventilation or parcnteral fluids. These requirements
yielded a group of infants born after an asphyctic episode, represented by a low umbilical artery pH
without gross abnormal neurological symptoms or multiorgan failure.
Studying neonatal behaviour is only possible when the treatment for an asphyctic episode is no longer
required. The aim of this thesis was to study whether the assessment of spontaneous motor behaviour could
provide prognostic information for the management team and the parents on the future neurological
development of the infant. Also, this method could provide indications for early physiotherapy.
Hopkins and Prechtl introduced the qualitative assessment of spontaneous motor behaviour as an early
method to evaluate the integrity of the central nervous system in neonates by studying their general
movements.''" These authors, and others,""'" assessed some general movements of infants applying gcstalt
perception, classifying them as normal or abnormal. This qualitative assessment is reached by scoring the
fluency, complexity and variability of a movement. According to these authors, the performance of a general
movement is age-dependent and can be divided into the following types: 'preterm', 'term', 'writhing' and
'fidgety'. The individual development of general movements, especially the absence or presence of 'fidgety'
movements at around 9 to 12 weeks after birth, is relevant to prognosis. One of these studies showed that
repeated gestalt perceptions of asphyctic neonates with moderate or severe post-hypoxic cncephalopathy is
valuable for neurodevelopmental prognosis.""



Although gestalt perception yields more information than the study of the total of isolated items, changes in
quality of the isolated items of general movements could still remain undetected due to the multiplicity of
visual information achieved by gestalt observation. Therefore, slight brain dysfunctions could go undetected
by the observer's eye. Because of this, we chose to score the quality of spontaneous motor behaviour by
observing the isolated items of a general movement (van Kranen-Mastenbroek et al.).
In our study, all general movements per observation session were analysed. The combination of item scores
of a general movement formed a movement type. The frequency of occurrence of any movement type per
infant was calculated as a percentage of all general movements per observation session. Movement types
occurring with a substantial frequency and those which could be relevant to each study group were selected.
This allowed the study of spontaneous motor behaviour in infants with different conditions.
In this thesis, only full-term infants appropriate for gestational age, born in vertex position after an
uncomplicated pregnancy were included. We studied 3 pH subgroups: pH <7.10 (aeidosis), pH >7.10 and
<7.20 and pH >7.20 in relation to spontaneous motor behaviour and neurological development.
At 18 months of age, there was a weak relationship between pH and abnormal neurological findings. Bayley
scales showed normal scores, irrespective of pH, and abnormal neurological examinations were exclusively
found in acidotic infants. However, 2 infants with an abnormal neurological examination showed low
developmental indexes for both Bayley scales. Furthermore, another infant with an evident abnormal
neurological examination showed normal scores at both Bayley scales. In conclusion, low pH at birth has no
predictive value for neurological abnormal findings at 18 months of age.

The movement types in our study group evaluated in relation to pH, neurological examination and
developmental scales at 18 months of age were characterised by 5 items of general movements: owser o/
movement, jpect/, S/HW o/arms compared fo /egs, dm/i/i(«i/e o/<irms compared to /egs and/7«ewcy.
At 37-43 weeks postmenstrual age, the general movements of infants with an abnormal neurological
examination and those of infants with low umbilical artery pH were more tremulous than those of other
infants. However, 12 weeks later, no clear cut differences in general movements were observed in relation to
pH. In infants with normal pH, general movements changed from fluent to jerky. In infants with low pH,
general movements changed from tremulous to jerky. Irrespective of pH, the frequency of occurrence of the
developmental items pe/iw t//f/'«g and £<!«</$ to m / f c increased with age in neurologically normal infants.
No developmental trend was observed in neurologically abnormal infants. In acidotic neurologically



abnormal children, acidosis modified spontaneous motor behaviour and transient, tremulous movement
types and a delay in the development of the pelvic tilting and bringing hands to midline was observed.
However, all these changes had no prognostic significance for neurodcvclopment at 18 months of age. The
individual data of all infants showed a large variability with respect to the occurrence of movement types.
Therefore, no characteristic movement types could be found with age (no clear cut developmental aspect)
related to pH or neurodevelopmental outcome at 18 months of age. In conclusion, qualitative assessment of
spontaneous motor behaviour was not predictive regarding neurological abnormal development.
Comparison between our results, based on our observation of spontaneous motor behaviour, and those of
earlier studies using the gestalt method (Hopkins and Prechtl) is difficult. In our study, the observation of
spontaneous motor behaviour showed no predictive value for abnormal neurological behaviour at 18 months
of age. In contrast, Prechtl et al.'" showed that observing the quality of spontaneous motor activity was
valuable to predict neurological outcome in asphyctic full-term infants at 1.5, 2 years of age. In both studies
asphyctic infants showed tremulousness; however, its predictive value was different. This difference could
probably be explained by the fact that our population suffered less severe asphyxia and therefore, less brain
damage. In contrast to Prechtl ct al., we found tremulous movement types as the only abnormal finding.
From our results, it can be concluded that in acidotic neonates the presence of spontaneous motor
behaviour predicts normal neurological development.

The selection method for movement types used in this thesis can be applied in the same manner by other
investigators to any study group. It is possible that brain dysfunctions due to subtle fetal brain damage could be
detected by a qualitative scoring of individual items of general movements. However, because these dysfunctions
might express themselves only with development, when new cortical functions are required, further evaluation of
the relationship between spontaneous motor behaviour, pH and neurological outcome at 5 to 6 years of age is
necessary. It would also be interesting to consider the quality of spontaneous motor behaviour in severe
asphyctic neonates when they show spontaneous motility and medical support is no longer needed.

It can be concluded that the presence of spontaneous motor behaviour in acidotic infants is a favourable
prognostic sign for neurodevelopment at 1.5 years of age. Regarding the qualitative assessment of
movements, no predictive factors related to neurodevelopmental abnormal findings were found. •
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Ischemie en hypoxie (asfyxie) van de foetus voor de geboorte bedreigen de hersenen en kunnen hierdoor
van invloed zijn op de neurologische ontwikkeling van het kind. Een manier om vroegtijdig blijvende
gevolgen van asfyxie vast te stellen, ontbreekt. Ecn objectieve methode om de ernst van asfyxie tc bepalcn,
is het meten van de zuurgraad (pH) in het bloed van de navelstrcngarteric direct na de geboorte. In dit
onderzoek worden pasgeborenen bestudeerd die onderling een grote variatie in pH vertonen.
De correlatie tussen aeidosis (läge pH) en neurologische ontwikkeling is gering. Hopkins en Prechtl
introdueeerden observatie van spontaan motorisch gedrag als een manier om vroegtijdig het geintegreerd
funetioneren van het centrale zenuwstelsel te beoordelen.'" In onze onderzoeksgroep bestudeerden wij of
kwaliteit van motorisch gedrag het neurologisch funetioneren voorspelt.
De vroegti]dige observatie van spontaan motorisch gedrag vereist aanwezigheid van motoriek cn
afwezigheid van beademing, sedatie en infusen. Op grond hiervan blijkt motorisch gedrag een onbruikbaar
meetinstrument voor asfyctische pasgeborenen die niet bewegen en/of medische ondersteuning bchoeven
die op het gedrag van invloed is. Dit heeft geleid tot een onderzocksgroep waarin de aeidotische kinderen
geen of over het algemeen weinig directe neurologische Symptomen vertonen onder gelijktijdige afwezigheid
van meervoudig orgaanfalen.
Bestudering van neonataal gedrag is pas mogelijk in een tijdsperiode waarin de mogclijkheid tot acute
behandeling van asfyxie reeds is gepasseerd. Observatie van spontaan motorisch gedrag in onze
onderzoeksgroep is dan ook niet bedocld als een selecticmethode voor pasgeborenen die acute behandeling
vereisen. De doelstelling van dit onderzoek is of beoordeling van spontaan motorisch gedrag van
prognostisch belang is voor de neurologische ontwikkeling van het kind. Het observeren van spontane
motoriek kan een methode zijn om, indien geindiceerd, tijdig fysiotherapeutische behandeling te starten.
Concluderend is het van belang om spontaan motorisch gedrag te bestuderen in rclatie tot de pH in het
arteriele navelstrengbloed en de neurologische ontwikkeling.



Somenvomng «i ronc/iut«

Hopkins en Prechtl introduceerden bestudering van spontaan motorisch gedrag van de pasgeborene, dat wil
zeggen observatie van lichaamsbewegingen waarbij het hele lichaam betrokken is (grote
lichaamsbewegingen), als methode om het geintegreerd functioneren van het centrale zenuwstelsel
vroegtijdig te beoordelen/" Zij, en volgende onderzoekers,-"*"'"' achten de gestaltwaarneming van enkele
grote lichaamsbewegingen van een kind met als totaaloordeel 'normaal' of 'abnormaal' het meest relevant.
Dit oordeel is gebaseerd op het vloeiende, complexe en variabele verloop van een beweging. Naar hun
oordeel blijkt de uitingsvorm van een grote lichaamsbeweging leeftijdsafhankelijk en te onderscheiden in
'preterme', 'a terme', 'writhing' en 'fidgety' bewegingen. Het ontwikkelingsverloop van deze grote
lichaamsbewegingen, waaronder met name de af- of aanwezigheid van 'fidgety' bewegingen rond 9 tot 12
weken na de gcboorte, is individucel gezien van prognostisch belang. Het is onder andere gebleken dat de
evolutie van herhaalde gestaltpercepties in een groep asfyctische pasgeborenen met matige tot ernstige
posthypoxische encefalopathie prognostische betckenis voor de neurologische ontwikkeling heeft.""
Concluderend is volgens Prechtl e.a. de herhaalde gestaltobservatie in de individuele ontwikkeling van
spontaan motorisch gedrag een geschikte prognostische parameter ten aanzien van de neurologische
ontwikkeling in diverse studiegroepen.
Gestaltkwaliteit omvat meer dan de som der onderdelen alleen. Echter veranderingen in de afzonderlijke
kwaliteiten van een grote lichaamsbeweging kunnen verborgen blijven door de veelheid aan visuele
informatie. Zo kunnen discrete disfuncties van de hersenen aan het oog onttrokken worden. Omdat met
name subtiele disfuncties door de gestaltwaarneming gemaskeerd kunnen blijven, kozen wij ervoor, evenals
Van Kranen-Mastenbroek e.a., om spontaan motorisch gedrag te bestuderen gebaseerd op beoordeling van
afzonderlijke kwaliteitsaspecten van de grote lichaamsbeweging.
In dit onderzoek zijn alle grote lichaamsbewegingen die de kinderen gedurende de observatieperioden
vertoonden, geanalyseerd. Door de beoordelingen van de diverse kwaliteitsaspecten van een grote
lichaamsbeweging te combineren, wordt een beweging getypeerd. Het vöörkomen van ieder bewegingstype
wordt voor elk kind in een percentage van alle, in die observatieperiode uitgevoerde grote
lichaamsbewegingen, uitgedrukt. De vaker vöörkomende en zieh onderscheidende bewegingstypen kunnen
voor iedere onderzoeksgroep worden geselecteerd door middel van statistische methoden. Het spontaan
motorisch gedrag van kinderen met diverse hersenaandoeningen kan op deze manier worden bestudeerd.
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Sammuamng rn conc/xstrs

In de door ons beschouwde onderzoeksgroep worden kinderen bestudeerd met een grote variatie in de pH
van de arteriele navelstreng, gemeten direct na de geboorte. Het betreft uitsluitcnd kinderen met een normaal
geboortegewicht, geboren in hoofdligging, geboren na een voldragen, ongecompliceerde zwangerschap. Door
het ontbreken van spontane motoriek in de eerste levensweek en/of door de noodzaak van medische
ondersteuning die het spontane gedrag kan beinvloeden, vielen klinisch emstig asfyctische kinderen buiten
onze onderzoeksgroep. Deze Studie betreft pasgeborenen met een grote onderlingc variatie in pH. Wij
hebben de pH gekozen als objeetieve maat voor asfyxie. Wij bestudeerden 3 pH-intervallen: pH <7.10
(aeidosis), pH >7.10 en pH <7.20, pH >7.20 in relatie tot neurologische ontwikkeling en spontane motoriek.
Er bestaat geen eenduidige relatie tussen pH en cen afwijkende neurologische ontwikkeling bij de lecftijd van
18 maanden. Beide Bayley's ontwikkelingsschalen tonen scores binnen de norm, onafhankelijk van pH.
Daarentegen worden afwijkende neurologische onderzoeken uitsluitend bij aeidotische kinderen gezien.
Echter, slechts 2 kinderen met een afwijkend neurologisch onderzoek tonen eveneens afwijkende testresultaten
voor beide ontwikkelingsschalen. Bovendien had I van de 2 kinderen met een evident abnormaal neurologisch
onderzoek normale ontwikkelingsscores. Concluderend heeft een läge pH bij de geboorte geen voorspellende
waarde voor een neurologisch afwijkende ontwikkeling bij de lecftijd van 1,5 jaar.
Bewegingstypen in deze studiegroep, bestudeerd in relatie tot pH, neurologisch onderzoek en
ontwikkelingsschalen bij 18 maanden, worden gekenmerkt door 5 bewegingsmodaliteitcn. Het betreft de
items: starr i><*« Je &e?t'eg;>jg, s«e//?ei</, jwe/^eit/ vdtf arme« few o^2/c/»fe tww £e«ew, <tm/)/iW( tv»w <trmc» fc«

In de eerstc levensweek onderscheiden zowel neurologisch afwijkende kinderen als aeidotische kinderen
zieh van de andere groepen door hct vaker vöörkomen van bewegingstypen met een trillcnd
bewegingsverloop. Echter, rond de leeftijd van 3 maanden is dit verschil in kwaliteit van grote
hchaamsbewegingen verdwenen en niet meer aan pH gerelateerd. Zowel de trillerige bewegingstypen die
vaker vöörkomen bij kinderen met een läge pH als de vloeiende bewegingstypen die meer vertoond worden
door kinderen met een normale pH, ontwikkelen zieh tot schokkerig vcrlopcnde bewegingstypen.
Neurologisch normale kinderen vertonen, onafhankelijk van de pH, bij de leeftijd van 3 maanden progressie
in het optreden van beide ontwikkelingsparameters: &e£&ew&<infe/(wg en Act &rewgew w<in />e«/e Adflt/e

. Deze progressie wordt niet gezien bij de neurologisch abnormale, aeidotische kinderen.



Acidosis bei'nvloedt spontaan motorisch gedrag, zieh uitend in voorbijgaande, vaak trillend verlopende
bewegingstypen; het achterblijven van bekkenkanteling en het achterblijven van het brengen van beide
handen naar het midden bij kinderen met een abnormaal neurologisch onderzoek. Dit afwijkend spontaan
motorisch gedrag heeft geen prognostische betekenis voor de neurologische ontwikkeling bij de leeftijd van
1,5 jaar. Bij de meeste kinderen is er gedurende alle observaties een grote variatie in het aantal vöörkomende
bewegingstypen. Er bestaat geen eenduidige relatie tussen bewegingstypen c.q. ontwikkeling van
bewegingstypen, pH, neurologische of ontwikkelingsparameters bij de leeftijd van 1,5 jaar. Concluderend
hebben de kwalitatieve aspecten van spontaan motorisch gedrag geen voorspellende waarde voor een
neurologisch abnormale ontwikkeling.
Een reele vergelijking tussen de resultaten gevonden bij observatie van spontaan motorisch gedrag
gerelateerd aan neurologische ontwikkeling gebaseerd op de observatie-methode volgens Hopkins en
Prechtl in de reeds verrichte studies enerzijds, en de huidige Studie anderzijds, is niet goed mogelijk. In de
huidigc studiegroep kan aan observatie van spontaan motorisch gedrag geen voorspellende waarde worden
toegekend voor abnormaal neurologisch gedrag bij de leeftijd van 18 maanden. Dit is in tegenspraak met de
gedragsobservaties van Prechtl e.a.'" in asfyctische ä terme kinderen die wel prognostische waarde met
betrckking tot de neurologische ontwikkeling bij de leeftijd van 1,5 tot 2 jaar vonden. In beide
studiegroepen tonen asfyctische kinderen trillerigheid; de voorspellende waarde hiervan is tegengesteld. Dit
verschil in predictieve waarde van spontane motoriek is waarschi)nh)k terug te voeren op een minder
ernstige hersenbeschadiging in onze studiegroep. Onze gedragsobservaties laten immers, in tegenstellmg tot
Prechtl e.a., ondanks gedetailleerde bestudering, uitsluitend trillend verlopende bewegingstypen als
afwijkendc bevinding zien.
Wcl kan uit onze resultaten worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van spontaan motorisch gedrag in
acidotische kinderen voorspellend is voor een normale neurologische ontwikkeling.
Van groot belang is dat het selecteren van bewegingstypen op basis van de hier beschreven methode door
derden in iedcre studiegroep op identieke wijze kan worden toegepast. Door het observeren van
afzondcrlijke kwaliteitsaspccten is het wellicht mogelijk disfuncties van de hersenen als gevolg van discrete
foetale hersenbeschadiging op tc sporen. Deze mogelijke disfuncties zullen aan het licht komen naarmate er
gedurende de ontwikkeling meer aanspraak gemaakt gaat worden op de hogere corticale functies. Nadere
evaluatie van dc relatie tussen spontaan motorisch gedrag, pH en neurologische ontwikkeling op 5 ä 6 jange
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Sttmenvotting en romr/nsi«

leeftijd is in de toekomst vereist. Naast onderzoek naar deze relatie is het interessant de kwaliteit van
spontaan motorisch gedrag te bestuderen van kinderen die ernstiger asfyctisch zijn dan de door ons
bestudeerde onderzoeksgroep. Observatie is dan mogelijk vanaf het moment dat de kinderen spontaan
motorisch gedrag gaan vertonen en ondersteunende medische behandeling niet langer noodzakelijk is.

Geconcludeerd kan worden dat het vertonen van spontaan motorisch gedrag door acidotische kinderen
prognostisch gunstig is voor de neurologische ontwikkeling bij de leeftijd van 1,5 jaar. Echter in de kwaliteit
van de motoriek zijn geen factoren gevonden die een neurologisch abnormale ontwikkeling voorspellen. •
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