
SOBRE LES MANIFESTACIONS PSEUDO-

CEREBEL.LOSES D'ORIGEN CEREBRAL; VALOR

DIAGNOSTIC DE LA PROVA DE HOFF (1)

per E . TOLOSA COLOMER

L'existencia de simptomes de la serie cerebel losa depenents
de lesions pura i exclusivament cerebrals , no pot a hores
d'ara, essser posada en dubte . Ja Bruns i Oppenheim s'ocuparen
d'aquesta giiestio fa molts anys, i despres Wells Flechsing, v. Mo-
nal:ow, Anton. Thomas, Zingerle , Gerstmann i molts d'altres han
aportat contribucions importants a 1'estudi de I'assumpte. No
obstant i aixo, el problema segueix essent vivament discutit, i en
les mes recents publicacions neurologiques trobern, una al costat
de i'altra, opinions oposades.

La presencia , en alguns casos de tumor frontal , de manifes-
tacions cerebelloses contralaterals , sembla que fou observada per
primer cop per Bruns , el qual feu notar que en aquests casos
el tumor solia radicar en la cara inferior del pol frontal. La ma-
joria dels neurolegs fan dependre les esmentades manifestacions
de la ]csio de les vies fronto -pontcrcerebel-loses.

Segons Andre Thomas, cada un dels elements de la semio-
logia cerebellosa pot esser mes o menys grollerament imitat en
casos de lesions cerebrals . No obstant , un analisi clinic minucios
permetria quasi sempre d'establir la vertadera filiacio del simp-
toma. Vegeu , per exemple , la dismetria, la qual quan es d'origen
cerebel•Ios posseeix una serie de caracters especifics ; en les afec-
cions cerebrals , si be -el moviment pot sobrepassar el terme pro-
posat, es lent la major part de les vegades.

Cosa semblant succeeix amb la adiadococinesia . En la verta-
dera adiadococinesia cerebellosa tal com ha estat descrita per
Babinski, la lentitud es manifesta en la successio dels moviments.

L'asinergia (o asincronisme dels moviments elementals) pot
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presentar -se tan en les lesions cerebelloses com en les cerebrals.

En les ferides de la regio parietal caracteritzades clinicament per

anestesia creuada s'obscrva, sobretot al comenq, incoordinacio,

dismetria i asinergia.
La presencaa d'un sindroma cerebellos, ja pur , ja associat a

altres manifestacions, ha estat descrita per Claude i Lhermitte

en les lesions bilaterals dels lobuls paraccutrals produides per

ferides del vertex.
I si deixem de Banda simeol,ogia classica del cervellet i ens

fixem en altres elements, que encara que ja coneguts temps en-

rera, han estat estudiats amb mes detall ultimament, veurem

que es repeteix el matcix fet, es a dir, que les lesions cerebrals

poden tambe produir-los. Ens referim als reflexes de posicio

que, segons Hoff i Schilder, serien intcnsificats per les lesions

cerebelloses en les quals es produirien n odificacions en ]a dis-

tribucio normal del to muscular: anisotonia, la qual afavoriria

la tendencia a la pronacio, a l'ascens i a ]a divergencia (leis

hracos estesos directaulent cap endavant.

Segons Rademaker le lesio del cervellet produeix una des-

inhibicio dels reflexes posturals.
Rothfeld descriu reflexes tonics cervicals atipics en dos ca-

sos de tumor cerebellos del nen.
Schilder descriu reaccio lateral paradoxica d'un sol brae (del

mateix costat de la lesio) a la rotacio del cap.
Pero fou en realitat Goldstein qui per primer cop assenyala

en clinica la liberacio de les reaccions posturals en els malalts

cerebellosos . Observa en quatre malalts moviments de rotacio

dels bravos estesos, portant constantment la ma' en una posicio

determinada , qualsevulla que fos la situacio inicial d'aquella.
Goldstein parlava de la tendencies al retorn a la posicio tines

comoda, que considerava com a expressio d'una llei mes amplia

a 1'establiment de la qual 1 'havien conduit una serie de conside-
racions generals sobre ]a funcio del sistema nervios. Segons ella,
qualsevulla modificacio de 1'economia produida per un determinat
estimul, es compensada seguint el cami mes curt i economic, de
manera que de 1'estat d'excitacio l'organisme retorna al nivell
normal corresponent i a 1'estat de repos i d'equilibri : adequats
dintre d'un temps especific per l'organisme en giiestio.

La prosecucio de l'estudi d'aquests fenomens motors princi-
palment portada a cap en malalts afectes de lesions frontals i ce-
rebelloses ha conduit Goldstein a cridar 1'atenci6 dels neurolegs
sobre la importancia diagnostica d'aquells. En un recent treball
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parla de la tendcncia. a la posicio optima o a l'actitud trtcs acu-

.soda (Tendenz mini ausgezeichneten Ver-halten), ocupant-se en

demostrar la influcncia que sobre ella to la posicio de la restat

del cos.

En realitat aquests fenomens ja havien estat -observats abans,

per nombrosos investigadors i fins valorats en la seva importan-

cia localitzadora; cl merit principal dels trehalls de Goldstein

scria, scgons nosaltres, el de donar una nova interpretacio dels

mateixos, aixi cam el (1 incloure'is en un cicle de ]leis biologiques

mes generals.

Aixi, O. Rossi parlava de l'asimctria primitive de Ics posi-
tions, i Andre Thomas dona una descripcio clinica molt detallada
d'aquests fenomens, designant-los com a actituds especials als
nwlalts de cervellet. Fa notar, no obstant, que en alguns casos
tindrien una genesi purament vestibular.

Y,arre creu que els fenomens en giiestio son quasi sempre
d'origen vestibular, pero admet en determinats casos el seu ori-
gen cerebellos, descrivint el sindroma de la desharvnoznia vestibu-
lryr, que ell oposa al sindroma vestibular harmonic d'origen ex-
clusivament vestibular.

Oualsevulla que sigui la filiacio patogenica d'aquestes reac-
cions toniques (que, com acabo de dir, son considerades per Bar-
re, com d'origen laberintic), no pot negar-se el fet de la seva
presentacio en les lesions exclusivament cerebelloses, les quals
potser obrarien, com han demostrat experimentalment Bauer i
Leidler, produint una llberacio de l'aparell laberintic, pero es
tambe indubtable que poden tambe esser produides per lesions
cerebrals, especialment del lobul frontal (Goldstein).

Una cosa semhlant passa amb el fenomen de la imitacio cc-
rebel.losa de Schilder (que possiblement depen de l'anisotonia),
el goal ha estat trobat per Stefan Weitz en les lesions frontals.

La rapida revista de fets que acabem de passar ens demostra
que no hi ha a penes un sol simptoma patognomonic de lesio cc-
rebel.losa, i encara que la major part dels cops tin estudi clinic
acur,-t permet la localitzacio topografica d'un trastorn, tothom
que hagi viscut ]a clinica neurologica s'haura trobat, per exem-
ple, en front de casos en que el diagnostic entre tumor frontal
i cerebel•los es quasi impossible. Hoff ha intentat diferenciar
les manifestacions pseudo-cerebelloses d'origen frontal, font in-
gerir al malalt i gr. o r 1/2 gr. de medinal i observant 1'efecte
produit sobre elles, car aixi com els siniptonies produ is per le-
sions cerebe]•loses s'intensificarien durant les 2 ho°es segiients
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en els casks deponents d'una Iesid frontal restaricn, en canvi,

immodificats. Actualment la ventriculografia diferencia amb
tota seguretat els casos a quo feient referencia, per taut la pro-
va del mcdinal no pot tenir la pretensio d'omplir cap necessi-
tat practica.

Hoff admet que el medinal actua sobre els aparells vestibu-
lars diencefalics i mesocefalics, els quals estarien sota la influen-
cia Inhibidora del cervellet. Per la destruccio o alteracio (Fun
hemisferi del mateix, I'aparell vestibular central de la mateixa
banda queda alliberat, i per co 1'acci6 toxica pot produir simp-
tomes mes clars.

Per altra banda no es d'estranyar que aquesta deshinibicio
no es posi de manifest en els tets instrumentals per l'exploracio
del vestibular, com per exemple la prova calorica de l_laranv, si
tenim en compte que aquests mitjans d'investigacio interroguen
1'aparell de 1'equilibri tan sols fins els nuclis laberintics prima-
ris. Les proves en giiestio no poden dar-nos cap noticia de l'estat
de les estacions centrals.

Prescindint de les hipotesis de Hoff per explicar l'accio del
medinal en aquests casos (hipotesis que tenen flies d'un punt
obscur), nosaltres hem portat a cap una serie de recerques cli-
niques en les quals ens proposarem, en primer floc, comprovar
els fets constatats per Hoff i el valor practic de ]a prova del
medinal, i en segon floc investigar 1'acci6 de la dita substancia
sobre les reaccions toniques i posturals de malalts purament ves-
tibulars i fi,ns d'individus sans. Tambe hem volgut estudiar
l'efecte del medinal sobre alguns sindromes neurologics, tals com
la corea, en els quals juguen un cert paper els elements cere-
bellosos.

Sintetitzarem breument els resultats obtinguts, per facilitar
1'exposici6. dels quals creiem sera util classificar en grups (life-
rents els malalts observats.

Estudient primer els malalts cerebellosos. Hem procurat es-
brinar-hi l'efecte del medinal sobre els deferents elements de la

simptomatologia cerebellosa, pero fixant especialment I'atencio

sobre les inodificacions de les reaccions de postura, per 1'exp1o-

raci6 de les quals hem seguit una part de la serie de test reco-

manats per Hoff i Schilder. Per no complicar les coses ens hem

limitat als segiients :

i. Estudi de les tendencies a pujar, a divergir o convergir
per mitja de la prowl clefs bravos estesos parallelament cap enda-
vant, palmes dirigides cap avail.



Sise Congres de Metges de Llengua Catalana

2. Estudi de la tendencies a la pronacio per mitja dels bragos

cstesos cap endavant, palmes cap amunt. A aquesta prova hem

afegit alguns cops la de fer col-locar el malalt amb els bravos es•-

tesos cap amunt, palmes de la ma mirant a dintre, posicio re-
cornanada per Nilson per I'estudi del signe de la pronacio en
els coreics, i que a nosaltres ens ha semblat mes sensible que la
prova precedent per revelar petits graus de la tendencia a la
pronacio.

3. L'anomenada per Hoff i Schilder, prova fonamental
(Grundversuch) i en la qual s'estudien les desviacions laterals
i en altura que la rotacio del cap produeix sobre els bravos es-
tesos cap avant (reflexes tonics cervicals).

4. El fenbmen de la imitacio cerebel.losa de Schilder.
En tin cas de tumor intraccrebellds (amb comprovacio necrop-

sica) el medinal produi tin augment dell transtorns de la marxa
i ones gran intensificacio de les desviacions en la prova dels bra-
cos estesos i en la que poses de manifest cis reflexes ti>nics cer-
vicals.

En tin cas de malaltia de Fridreich amb intensa simptomato-
logia cerebel-losa, no tan sots s'intensificarcn fortament el conjunt
de les reaccions de postura, sins que es presentaren canvis qua-
litatius per inversio del sentit de ]a desviaci6.

En tin cas (1'aracnoiditis de la frssa cranial posterior, rea-

litzarem la prova (le] medinal en tin moment de remissio en que

quedaven liens vestigis clef brot hipertensio passat i en que la

simptonnatologia cerebello-vestibular havia cedit enteramm11t. El

medinal Bona lloc a la presentacio (Puna marxa inestahle i ti-

tuhejant, aixi com a la inversio de la desviacio lateral dels bra-
cos ca la prot-a fonamental, la que del tipus normal passes al

paradoxic.

En un cas de rica simptomatologia cerebel-losa, el diagnostic
de la qual oscilava entre esclerosi en plaques atipica i tumor de

cervellet, l'administracid de 1 1/2 gr. de medinal produi tin aug-
nient de 1'astasia-abasia 1 una notable intensificacio (lei fen6men
cle la imitac16 cerebellosa clue era positin a nivell de ]a cama dreta.
En canvi, la desviacio espontanea del hraq esquerre fou a penes

augmentada. La repeticio de la prova, pero amb sots i gr. de
medinal, no produi cap modificacid (leis sinnptomes.

En un cas de sindroma cerebel•16s hemilateral d'or`gen trau-
matic amh dismetria intensa, lleugera asinergia i intensificacio

de lcs reaccitms p>sturals. el quadre testa immuodificat despres d't

I/2 gr. de medinal. Fern Constar, pero, que aquesta observac16,
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de la qual no tenim documents necropsies, no to una valor deci-
siva, puix que la simptomatologia csnientada podia haver estat
produida per una lesio cerebral.

En un cas de corea cronica, amb reflexes tonics cervicals in-
tensos, la prova del medinal dona hoc a una forty disminucio
d'aquells. El resultat es aqui dificil cl'explicar, puix que 1'aug-
ment dels reflexes posturals en la corea es logicainent explicat
com a simptoma cerebellos i hauria, per tant, d'intensificar-se
per la prova de Hoff. Recordem, no obstant, que la patogenia
de la corea esta encara voltada d'incertitud.

Casos amb sindroma frontal. En dos malalts a:.nh epi-

lepsia jacksoniana, 1' on per tumor (glioma), 1'altre (I ori-

gen traumatic i en que, a nies d' una neoSorniacio os-

sia endocraniana comprovada a la radiografia, I' operacio

demostra un engruiximent i fusio meningea, a nivell de

les zones rolandica 1 part anterior del lobul parietal, l'exploracio

demostra 1'existencia d'una intensificaci6 contralateral de les

rcaccions posturals de tipus enterament semblant al trobat en

els malalts cerebellosos descrits ahans. Aquestes manifestacions

no anaven, pero, acompanyades de signes de la serie Babinki

o de la serie Thomas. L'ingestio d'un gram de medinal produi

en tots dos casos un insignificant augment d'aquelles.

En on cas de tumor de lohu] frontal csquerre amb
trastorns de la marxa (le tipus cerebellos, fenomens distonics It
nivell de la musculatura del tronc i del coil, augment de les reac-
cions posturals en lcs extremitats dretes i constatacio a 1'ence-
falografia de manca de replexio de ]a banya frontal del ventricle
lateral esquerre; la prova de Hoff no produi modificacions evi-
dents dels siniptomes.

En tres casos de sindroma vestibular amb exclusio de tota
participacio cerebellosa, els resultats de la prova del medinal fo-
ren discordants. En tin cas la intensitat de les reaccions posturals
no canvia, pero els reflexes tonics del coil s'invertiren conver-
tint-se en normals les desviacions laterals paradoxiques dels
bravos. En tin lactic amb una neurcrecidiva d'origen salvarsanic a
nivell del facial i de 1'ac6stic (afectant-se juntament les rames
coclear i vestibular), la prova dona un resultat francament po-
sitiu. I per fi, en tin sindroma vestibular sequela d'una meningitis
antiga, el medinal produi efectes intensissims, vertigens, marxa
d'ubriac i titubejant, augment de la desviacio d'un brag en la
prova dels bravos estesos, i somnolencia que persisti durant
dos dies.
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In -1 individus normals hem estudiat els efectes d'un gram

de medinal eohre els reflexes de posic`o; en cap Wells es pro-

voca ttna intensificacio d'aquells. En on cas va exercir una aceio

clarament frenadora En l'altre no es produi cap a1teraci6; i en

cls altres dos es constata fa inversio de les desviacions laterals

leis reflexes tonics del coll.

En resnm, hem estud'at 1'efecte dcl medinal sobre els re-

flexes pcsturals (explorats segons els tests de Holff i Schilder),

de =G individus, en t d(l; quals es trolaven pat'-)logica4nent

angment^ ts. La intensificacio dels Bits reflexes depenia de cau-

ses diverses ; en 5 casos era produida per lesions cerehelloses ;

en per lesions vesthulars, i en 3. per lesions frontals.

E1 inedinal dcixa immodificats ells reflexes posturals en els

casos (le sindroma frontal. En cls malalts cerebellosos sols ob-

tinguereni augments intensos en 3 dels 5 casos observats. Dels

ltr^ s 2, 1111 correspan a nun aracnoiditis, en que la pro-

va fou feta en plena remissio, obtinguent-se tan sols una
inversi6 del reflexe tunic cervical (modificacio que, com heir
vist, tambe cs troha en individus sans). El caracter contradic-
tor] d'aqucst resultat negatitt des:pareix si es to en compte que
(it el moment de rcalitzar in prova .1 sindre,ma cerehel-lo-vesti-
h111ar estIiva tan sols eshncat. L'tinic resultat clarament negatiu
cs cl de ens amb sindroma cercl;cellos traumatic, per() 1a maraca
de. compruvacio necropsica tree cent valor a aquesta observacio.
F II 1111 cas do tumor de l'heniis f eri cer' hellos esgtierrc estudiat
desires dc' presentada agnesta corirtuiicaci6, la prr,va dcl me-
dinl foil netantcut ncgativa.

En els sindromes vestibulars els resultats han estat clara-
nn'nt discordants, el que potser podria explicar-se admetent le-
sions c diferents nivclls del complexe aparell vestibular. De
totes maneres 1'assumpte requereix ans que tot tina abtindosa
aportac:o casuistica. Respecte als resultats constatats en I'home

s'-1. no volem de moment aventurar cap explicacio; ens limitem
a una senzilla ressenva dels fets observats.


