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El Dr. Brabant, cap del Laboratori Psico-fisiologic de

l'aviaci6 militar belga, ha tingut ocasi6 do comprovar

practicament quo els resultats de la clAssica prova de

l'austriac Barany on els pilots aviadors do 1'exercit belga

no corresponien amb 1'estat de llur funci6 d'equilibraci6.

Com que en el Congres Internacional de metges dc 1'avia-

ci6, tingut a Roma el me- de febrer de i iq, s'acorda

adoptar 1'esmentada prova com a reactiu de 1'equilibraci6,

veicnt quo els fets practics no s'ajustavcn a les dades

que aquella proporcionava, es decidi a operar pel son

propi compte i veure fins a quip punt pot (.sser sostinguda

]a teoria classica segons la qual el laberint membran6s,

amb els seus canals semicirculars orientats en le-; tres

direccions axials, constitueix l'orgue periferic principal

del sentit de 1'equilibri. Les experiencies quo a tal objecte

ha estat practicant durant dos anys on el seu laboratori

tingueren com a base tecnica la construcci6 d'un si116
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desorientador especial i d'un casc cefalic amb uns fins

tambors de Mlarey que s'aplicaven sobre els globus oculars,

pcrmetent la inscripcio del nistagmus experimental (nis-

tagmograf). Amb aquest dispositiu ha obtingut corbes de

nistagmus (nistagmogrames) on ocasions on que 1'examen

visual senzill no hauria denotat la prescucia del fenomen,

i ha pogut estudiar acuradament la intensitat, velocitat i

dnrada del post-nistagmus; fet, aquest, que havia estat

deixat de banda per la immensa majoria d'investigadors.

Com a resultat do totes les seves expericncies, el doc-

tor Brabant concedeix un Iloc minim al laberint membra-

nos i un hoc maxim a la scnsibilitat dcls muscles cxtrinsccs

oculars on la produccio del nistagmus. Segons aquest

autor, ]a scnsacio d'equilibri del cos cs el resultat de la

percepcio, pels centres nerviosos, de i'cquilibri estatic o

dinamic dels globus oculars, de l'estat de compensacio

de 1'accie conjugada dcls agrupamcnts funcionals dels

muscles extrinsecs dels globus oculars. La scnsacio dc

moviment i do desequilihri del cos es, inversament, la re-

sultant de ]a percepcio, pels centres nerviosos, del des-

equilibri dels globus oculars, de la descompensacio de

1'accie conjugada dels agrupamcnts funcionals dels mus-

cles extrinsecs dels globus oculars, de la qual deseompen-

sacio es el nistagmus, c, bategament ocular reflexe, la

manifestacio objectiva. 1,1 Dr. Brabant creu que el nis-

tagmus to sempre com a causa immediata la dcsigualtat

do trcball dcls grins antagonistcs dcls muscles cxtrinsccs dcls

globus oculars. La produccio del nistagmus exigeix, doncs,

tres condicions: excrcici d'una funcio d'cquilibracio dcls

globus oculars, entrenanicnt dels globus fora de llur Posicio

d'cquilibri, i reaccio muscular at dit cnircnament.

Les principals objeccions que el Dr. Brabant formula

contra la teoria que concedeix al laberint membranes el

paper d'orga perifbric del sentit de 1'equilibri, son les
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segiients : que es troba en contradiccio amb la manca de

proporcionalitat que s'observa entre la duracio del nistag-

mus i el nombre de voltes o la velocitat del moviment

(el laberint hauria d'obeir, en efecte, a les Ileis de la fisica,

o, per millor dir, a les lleis hidrodinamiques) : es troba,

igualment, en contradiccio amb el fet que el post-nistag-

mus U u na duracio mcs gran que el nistagmus i que la

rotacio que l'ha produit; la teoria classica no pot explicar

tampoc la presencia dell fenomens d'hipopulsacio i apul-

sacio en condicions talc que no pugui csser posada en jot

]a inertia dels liquids; tampoc es veu amb ella una possi

hilitat d'explicar la diferencia que existeix entre la im-

precisib del nistagmus de la rotacio passiva i la precisio

del nistagmus de la rotacio activa; ni pot explicar-se,

finalment, la influcncia preponderant presa per factors no

laberintics ni rotatoris des del moment en quee la rotacio

sort (Ie les conditions clissiques i deixa d'esser brutal i

desproporcionada a les conditions normals d'exercici del

sentit de I'equilibri. La importancia de les afirmacions

del Dr. Brabant (el nistagmus produit per la rotacio i

cls desplacaments angulars no es el resultat, exclusiu

almenvs, d'un desplacament de 1'endolinfa; la rotacio no

^s un excitant directe del laberint, i cl laberint no pot

esser considerat com a orgue perifcric exclussiu del sentit

de l'equilihri) mereix la pena que siguin criticades, no a

priori, sin() refent les sevcs expericncies, amb tot el

luxe de precautions i d'esperit critic que el mateix actor

In ha posat.

Laboratori Psico- fisiologic de l'aviacio ntilitar belga.


