
NOVA COMUNICACIO NERVIOSA ENTRE'LS ORUUES

DELS APARELLS GRNIT-IJRfNARI I I)IGESTIU

pets Drs . S. GIL VERNET i F. GALLART MOVES

Una de les coses que mes criden Patenci6 al dissecar el

simpatic abdOmin-pelvic, es la existencia de nombroses anast6-

mosis entre les visceres allotjades en dites cavitats; tal volta

sigui aix6 la explicaci6 anatomica d'aquesta intima solidaritat

funcional i patologica que existeix entre'ls orgues inervats pel

gran simpatic.

Totes les investigations anatomiques que's facin sobre'I

simpatic deuen orientar-se en aquest sentit i aixis ho hem ere-

gut i tingut en compte on nostres treballs realitzats durant mes

d'un any en el Departament anatomic de 1'Hospital de la Santa

Creu.
Abans d'exposar el resultat de nostres investigacions direm

quelcom dels antecedents histories de nostre trehall.

HISTORIA

Langley va descriure en els carnivors, un gangli unic i si-

tuat en la linia mitja als voltants del punt d'emergencia do l'ar-

teria mesenterica inferior; aquest gangli en anatomia compara-

da se'l coneix amb el nom de gangli mesenteric inferior, nom

apropiat, ja quo sense prejutjar res respecte a Ilur significaci6

morfologica, ens ddna idea de sa situaci6 topogrcfica.

Els doctors Bellido i Seres, han estudiat detingudament on

el gos l'anatomia i fisiologia d'aquest gangli. El Dr. Seres li

d6na el nom de gangli vesic-renal, denominaci6 que no accep-

tem per quant el gangli on giiesti6 estableix la comunicaci6, no
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sols entre la bufeta i els ronyons, sing entre tots els orgues de
l'aparell genit urinari.

Als mencionats autors els eorrespon el merit d'haver sigut
els primers en descriure aquesta anastomosi vesic-renal en el

gos, havent explicat en varies publications la part quo desem-
penya aquest gangli en els reflexes reno-vesicals que tanta im-
l)ortancia tenen en la Fisiologia i Patologia do I'aparell uri-
n a ri.

Aquest gangli explica tambe perfectament les observations
eliniques que sabre'! particular havien fet amb anterioritat els
Drs. Fargas i Nubiola.

Nostres investigations partiren del principi fonamental en
Biologic, de que no existeix funcio sans orgue, ni orgue sense
funcio, i pensant llogicament, s'havia do suposar la existencia en
1'home d'una eomunieacid nerviosa directa entre'Is argues de
1'aparell urinari. D'altra manera, existint en l'home els reflexes

reno-vesicals, deu existir 1'6rgue que'ls realitza en virtut

d'aquell altre principi biologic de quo ]a naturalesa emplea els
mateixos mitjans per a iguals fins.

Impulsats per aquestes idees, emprenguerem l'estudi del
simpatic abdominal en cadavers d'adults i prompte advertireln

la existencia de filets nerviosos quo partint del plexe renal i gan-
glis veins, es dirigien vers la pelvis; pero allI ens era impossi-

ble seguir-los fins a la seva terminacio degut a que s'anastomo-

sen amb les malles del plexe hipogastrie formant una xarxa

Inextrincable.
Consideravenl ja nostre treball per acabat, sense haver tret

una conclusie ftil, quan se'ns acudi la idea do realitzar la disec-

cio del simpatic on el fetus puma, aixo es, estudiar of fet anato-

mic en ses formes senzilles; puix corn diu el Dr. Ramon i Cajal,

la naturalesa es mostra mes ingenua i m©s senzilla on els em-

brions i en els fetus; oferint-se on forma quasi esquomatica, to

que sera mes tard una disposicie intrincada, complint-se amb

aixo la Ilei general de que en totes les cosec naturals es va de

lo senzill a lo complicat.

L'organisme huma considerat des del punt de vista morfo-

logic es essencialment inestable, no tan sots durant la vida fe-

tal i en la infancia, sine tambe en totes les edats; des do que

s'inicia la vida del nou esser fins a la mort natural per decrepi--

tut, I'organisme sofreix una serie continuada do canvis en la

morfologia de tots els seus orgues.
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Enumerats els fonaments de nostre treball anem a descriu-
re el resultat del mateix.

Nostres dissections, realitzades en fetus i en individus de
totes les edats, ens han demostrat la existencia en ]'home d'una
comunicacio nerviosa directa, no sols entre'l ronyo i la bufeta,

sing tambe entre tots els argues de l'aparell geuit-urinari i la
porcio d'intesti irrigat per l'arteria mesenterica inferior.

En el fetus (Fig. 1) es troba un gangli d'aspecte fusiforme
d'uns 5 milimetres de Ilongitut per 2 6 3 d'amplada, situat en la
linia mitja, en la cara anterior do ]'aorta, a nivell del punt d'emer-
gencia do 1'arteria mesenterica inferior, a tins 5 milimetres per
rota del pedicul renal, immediatament al darrera del peritoneu,
entre aquest i la cara anterior de ]'aorta.

Aquest petit gangli, reb per ses vores laterals, 2 6 3 filets
nerviosos procedents dels ganglis simpatics de la cadena lum-
bar; de sa extrernitat superior surten filets aseendents que's di-
rigeixen vers el plexe renal, anastomosant-se amb les malles
d'aquest plexe i amb gran fregd ncia amb el gangli renal pos-
terior de Hirschfeld; de Ilur extremitat inferior parteixen dos
filets do dimensions majors que'ls precedents, un Wells es diri-
geix vers l'arteria mesenterica inferior, qual distribucio se-
gueix i l'altre es dirigeix verticalment avail, seguint sempre un
trajecte sub-peritonial, paralelament als ureters que estan si-
tuate per fora; a l'arrivar aquest nervi al nivell del promontori,
es divideix en dues branques, dreta i esquerra, les quals creuen
en X la cara posterior de ('ureter corresponent i venen a acabar
on la part postero-externa de la bufeta, on se ramifiquen; pero
no totes les fibres acaben en aquest orgue, sing que donen fi-
lets sumament fins, que's distribueixen per l'llterus, ovari i
anexes en la dona i prostata i vesicules seminals en ]'home. Tal
volta alguns filets seguint el conducte deferent, van a parar al
testicol, pero donada la extrema delicadesa d'aquests nervis,
ens ha sigut impossible seguir-los fins a la seva terminacio.

El gangli que acabem de descriure, presenta en l.'adult (Fi-
gura 2) una disposicio id'entica, pero la existencia de nombroses
anastomosis amb els ganglis i plexes veins, fa que la seva indi-
vidualitat morfolbgica apareixi dissimulada, i aixb, sons dubte,
haura sigut la causa de que hagi passat desapercebut als anato-
mics, que s'han dedicat a l'estudi del sisterna nervios simpatic
abdominal.

Quina es la significacio morfologica d'aquest gangli? Creiem
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que aquest gangli, es l'homoleg del gangli mesenteric inferior

de l'anatomia comparada deserit per Lsngley en els carnivors i
que tier6s i Bollido han descrit amb nous details en el gos.
Aquest punt serii objects d'ulteriors investigacions.

Esquema de in disposicio ana-

tolnica del gangli mesenteric
inferior en l'home.

1. Arteria aorta.--2. Ronyo

esquerra basculat endavant i a

in dreta.-3. Bufeta urinaria.-

4. Ganglis de la cadena simpa-

tica lumbar.-5. Nervi esplag-

nic menor.-6. Gangli mesente-

ric inferior.-7. Branques as-

cendents o renals d'aquest gan-

gli.-8. Branca descendent o

genit-urinari del mateix gan-

gli.-9. Arteria i plexe renal.-

10. Gangli renal posterior de

Hirschfeld.-11. Arteria i plexe

mesenteric inferior.

TECNICA PER A LA DISECCIO DEL GANGLI MESENTERIC INFERIOR

I LES SEVES BRANQUES

Per a posar al descobert aquest gangli, 6s necessari escollir

cadavers de fetus de 8 i 9 mesos o rescent nascuts.

Posat el cadaver en decubit supi, es marca una incisib en

forma de U, que partint de la part mitja de la cresta iliaca d'un

costat, vagi a parar al punt simetric del canto oposat i que per

sa part mitja correspongui al punt d'unio del manse amb el cos

de 1'esternO, i ses branques passin pels costats del torax i ab-

domen.
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S'iucindeix tot Fespessor dels muscles abdominals, es tallen

les costelles i es serra 1'estern6 en el punt abans indicat, amb lo
qual pot aixecar-se la paret toraco-abdominal, s'incindeix trans-

versalment el diafragma i el peritoneu on el hoc de l'incisio

cutania i d'aquest modo queden amplalnent obertes les cavitats

toracica i abdominal.

Fet aquest treball prelirninar, es comenca per ranversar cap

endavant violentment, el pulmo esquerra, i's mante en aquesta

situacio, per medi de ganxos apropiats, i amb aquesta maniobra

ens queda un camp ample, per a dissecar comodament el tronc

del simpatic toracic, amb Ilurs nervis esplagnics major i menor,

que's veuen per transparencia al traves de la pleura; sols hi ha

necessitat d'aixecar aquesta i netejar ]a grassa ambent per a

posar en evidencia el simpatic toracic amb llurs rami-comuni-

cants. Pero lo que mes ens interessa de moment, es seguir els

nervis esplagnics major i menor, sobre tot aquest ultim quo'ns
conduira mes tart al plexe renal; de moment sols podem se-

guir-los fins al diafragina, que hi ha que ressecar lo millor pos-

sible.
Arribats a n'aquest punt, s'imposa la extraccio de la melsa i

budell prim a 1'objecte de facilitar les operacions ulteriors.

S'aixeca i es bascula cap endavant el ronyo esquerra junt

amb el ettilon descendent, mantenint-lo en aquesta situacio per

medi do ganxos, com hem fet amb el pulmo; es necessari netejar

be amb una gassa la grassa que onvolta'ls nervis d'aquesta regio

i prenent com a punt de referencia el nervi esplagnic menor, ens

conduird cap al plexe renal, on ens sera sempre facil trobar el

gangli renal posterior d'Hirschfeld; altre punt do referencia es

el floc d'on arranca l'arteria mesenterica inferior on trobarem

una massa ganglianar juntada per varis filets, sempre molt po-
tents, al plexe renal, aixis com tambe les branques quo 1'uneixen

a la cadena simpatica lumbar i que constitueixen probablement

ses branques aferents. Queden sols per a dissecar les branques

descendents que seguirem amb cuidado; comencant per aixecar

i bascular cap endavant i a la dreta el colon descendent i la S
iliaca, i encar que es una operacio quelcom delicada, es sempre

possible seguir-los fins a son acabament on la bufeta.

Com no es sempre possible realitzar en una sessio totes les

operacions descrites, es convenient guardar ley peces anatomi-

ques en 1'interval do Les disseccions en una solucio d'acid ni-

tric al 10 °/o. L'acid nitric al mateix temps que conserva les pre-
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paracions durant molt de temps, to I'aventatge de que comunica

als nervis major consistencia i adquireixen color groc caracte-

ristic que'Is diferencia dels petits vasos linfaties i sanguinis;

ademes, els nervis resalten millor sobre't teixit conjuntiu dels

voltants, el qual adquireix un color moreno-negros i es fa mes

fragil, per lo taut, facil d'extreurer amb una gassa passada amb

suavitat per damunt dels nervis.

1IISTOLOGIA DEL GANGLI MESENTERIC INFERIOR

El gangli mesenteric inferior esta constitult per una cap-
sula conjuntiva i un estroma, en el qua] s'hi troben un cert

nombre de cel•lules i fibres nervioses (Fig. 3).

La capsula del gangli esth formada per un substractum de
fibres conjuntives, la qual es continua en el peri-neuro de les

branques nervioses que estan en relacio amb el gangli, enviant
per sa part interna perllongacions que formen 1'estroma.

Dita conexibconjuntiva divideix el glangli en lobuls do di-
ferents tamanys entre'ls quals s'agrupen les cel•lules simpa-

tiques.

Les cel'lules simpatiques estan constituides per un proto-

plasma mes o menys gran, ja rodonejat, ja ovalat amb un nucli

tambe gran quo conte en son interior un o mes nuclioa6s.

EMBRIOLOGIA DEL GANGLI MESENTERIC INFERIOR

Per a desenrotilar aquest capitol transcriurem Integra la

peroracio que nostre amic Dr. Celis feu amb motiu de la pro-

sentacio de la nostra primera nota d'aquest treball a 1'Academia

i Laboratori do Ciencies Mediques de Catalunya:
cLa comunicacio anatOmica sobre'l gangli mesenteric infe-

rior, trobat en l'home pels Drs. Gil Vernet i Gallart, al donar

referencies tan precises com son el naixement de la arteria me-

senterica inferior, punt anatomic segur, constant i facil de tro-

bar, tant tnacroscopica com microscopicament a 1'embri6, m'in-

duiren a sa comprovacio en embrions humans joves, repassant

a tal objecte la col•leccio embrioldgica humana quo posseeixo, i

en especial l'estudi d'un embrio huma (Fig. 4) d'unes sis a
vuit setmanes que en serie completa m'havia servit per a ex-

plicar unes llicous d'organogenia, En aquest embrio pot veure's

tot el sim patio abdominal i orgues cromaflns en un estadi que
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prodriem anomenar , primer moment anatomic , ja que ' s dibuixa

clarament to que sera on definitiva aquesta complicada seccio

nerviosa i encara conserva ' I moment embriologic de comunitat

d'origen i unitat de ply, constructiu.

-Es dibuixen perfectament entre'I conjunt de simpatic, agru-

pacions mes o menys diferenciades del reste , amb ses comuni-

cacions nervioses mutues, aigunes ja's dirigeixen a formar part

d'orgues permanents ( c'apsnla supra - renal ), altres formen or-

gues que amb la evolucio perdran importancia anatomica (or•

gues do Zuckerkand ) i el reste forma la totalitat mes o menys

individualitzada de to quo sera el simpatic abdominal.

-Al vourer esbosades aquestes agrupacions dintre'l conjunt,

sempre havia repetit que aqui es dibuixaven m©s o menys, i que

en el desenrotllo ontogenic to mateix podien adquirir gran im-

porthncia que quedar en aquest estat d'indiferenciacio auatomi-

ca i per to tant en estat adult, seria molt dificil de trobar- les amb

certa individualitat recognoscible macroseOpicament i que cada

agrupacio on aquest moment senyalada , era el centre d'alguna
tuncio do les multiples e importantissImes que ' l gran simpatic
abdominal to a son carrec . Pero obserbava que cols podriem

tenir un coneixement perfecte quan per estudis anatomies i

comprobacions flsio - patoldgiques , s'haurien individualitzat cada
una d ' aquostes agrupacions en orgues i podriem allavors tenir
un esquema flsiologic semblant al dots centres nerviosos, me-
dula, bulbo, cortex, etc.

sPrecisament el treball dell Drs. Gallart i Gil Vernet pun-
tualitza en aquest sentit el valor d'una d'aquestes agrupacions
que passa a la categoria d ' un orgue definit en el sentit anatomic,
com pot veure's per el trebal I anterior i qual flsio - patologi:a sera
objecte d'un especial estudi.

))La comprovacio microscopica dels tails seriats es acabada.
En el punt anatomic de referencia s'observa una agrupacio que
ja s'individualitza del reste, i ocupa la posicio exacta que en
fetus do major edat han servit per a els treballs anatomies dels
Drs. Gil Vernet i Gallart.

En aquestes quatre micro - fotografies seriades pot veurer's:
-En la primera ( Fig. 5), l'origen de t'arteria mesenterica in-

ferior i exactament a son costat dret, una agrupacio de cel•lules
ganglinars que to en aquest tall una figura ovalada amb l'eix ma-
jor en sentit antero - posterior.

-En la segona (Fig. 6 ), quo es mes inferior , deixant passar
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alguns tails, la arteria mesentf^rica inferior ja's despren de la
aorta i la agrupacio es veu amb la mateixa forma empro de ma-
jor tamany i on el mateix lloc.

-En la tercera (Fig. 7), mes inferior. deixant tambe uns tails
intermitjos,ja la arteria que to son origen mes amunt es veu se-
parada de ('aorta on un pia mes anterior, puix s'encamina cap
at mesenteri i per esser sinuosa ha sigut agafada oblicuament
en dues parts; ('agrupacio s'observa quo's dirigeix cap a la Cara
anterior de ('aorta, es ovalada en sentit antero-posterior, empro
mes petita.

>)En la quarta (Fig. 8), encara mes baixa, ('arteria mosente-
rica esta mes allunyada de I aorta cap endavant, i tallada obli-

cuament en dos porcions; la agrupacio esta situada en la cara

anterior de 1'aorta entre aquesta i la mesenterica i to forma cir-

cular , essent mes petita, denotant quo cap avail en totalitat

aquesta agrupacio va estrenyent-se. Per faltar el punt de refe-

rencia, arteria mesenterica inferior, no he presentat les prepa-

racions. mes altos, pero es repeteix la mateixa disposicio, tenint

doncs en conjunt el gangli descrit pels autors d'aquest treball,

la flgura fusiforme, allargada en sentit de I'eix del cos i aixafat

lateralment (diametre An tero -posterior on la part mitja, major

que'ls transvers).

nPoden observar- se en els tails comunicacions en forma de

cordons nerviosos amb les altres agrupacions veInes i quo en la

figura 7, son faciles do veurer.

>La flgura 9 es la mateixa quo la 6 pero amb mes petit aug-

ment per a veurer un conjunt do la regio.

.La figura 10 es un tall de conjunt de la regio del gangli.»

FISIO-PATOLOGIA DEL GANGLI MESENTERIC INFERIOR

Reflexe reno-vesical.-Evidentment existeix on 1'home una

coordinacio nerviosa vesic-renal igual quo to que succeoix amb

els domes aparells. Aquesta correlacio es verifica corn ho han

demostrat Bellido i Sores en el gos, per intermitj del gangli

mesenteric inferior.

Dits autors han fet sos experiments amb luxe de details;
l.er extirpant el gangli mesenteric inferior; 2.an extirpant les

branques superiors del dit gangli i 3.er per medi de 1'excitacio

faradica del mateix.

No insistirem respecte a n'aquest reflexe, puix ja esta des-
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crit en el treball que'ls abans citats presentaren al Congres de

Valladolid per a of Progres de les Ciencies.

Reflexe repo- intestinal. -- En la litiasis renal s'observen to-

tes los manifestations intestinals, des de la constipacio fins a

l'obstruccio passant pels espasmes dolorosos i pel sindrome de

la colitis muco-metnbranosa. Se'ls you apareixer amb gran

frequencia, succesiva o separadament on un mateix individu.

L'espasme del colon acompanya amb gran frequencia als

cdlics nefritics tipics i moltes vegades a les litiasis frustra-

des existint casos en que la reaccio renal es molt Ileugera

i la intestinal molt pronunciada. Aquests espasmes son a voltes

pot dolorosos empro molt durables i produoixen constipations

rebels quo s'atribueixen inexactatnent a una colitis o a una

atonia intestinal i que no dopenen mes que d'una litiasis renal

frustrada demostrada a posteriori. Encare hi ha mes, els malalts

amb dits simptomes curen do son restrenyiment despres do la

expulsio d'un calcul.

Veiem tambe certs colics nefritics anar acompanyats i pre-

cedits de dolors violents on el trajecte del colon descendent i
transvers. Moltes vegades aquests dolors s'acompanyen d'una
nocessitat imperiosa d'anar de ventre que caima o s'alivia amb
I emisio d'una deposicio pastosa.

La major part de vegades aquests malalts es tracten corn a
intestinals fins que un dia expuls9n un calcul renal i curen de
totes ses molesties.

Sabem tambe la grail fregfiencia amb que la ptosis renal
s'acompanya de mucorrea, simptoma que tambe es presenta en
la litiasis renal, ja aguda, cronica o latent.

Hi han una serie d'observacions (Quenu, Looper, Esmonet)
en les quals el primer simptoma d'un colic nefritic foil una dia-
rrea o una necessitat imperiosa, d'anar al water.

Existeix tambe un reflexe ano-renal. Sternberg cita un cas
on el qual arriva a produir una crisis do colic nefritic, introduint
una canula on of recto. Altres vegades es veu esclatar despres
d'una ajuda.

Es tambe indubtable quo hi han malalts amb litiasis renal i
uroteral que presenten una sensibilitat anormal del recte.

Juntament amb tots els fets clinics citats, n'existeixen tam-
be d'altres com son: malalts de budell gros que pateixen do
trastorns urinaris (disuria, poliuria), disminucio de la poteneia
sexual, quo desapareixen quan curen do sa lesio colica.
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Do totes aquestes observations cllniques es despren que

modifleacions funcionals del ronyo produeixen modifications

funcionals de l'intesti i vice-versa. Es indubtable, la correlacio

funcional entre ambdos drgues.

La fisiopatologla de totes aquestes alterations citades, to

evidentment un origen nervios i la via de trausmissio du resi-

dir segurament on of gangli mesenteric inferior, descrit per

nosaltres.

Tota excitacio que surti del mateix, podra donar per resul-

tat paralitzar o excitar els diferents filets que Well depenguin;

els dolors colics, les mucorrees i el restrenyiment do les irrita-

cious de les fibres inhibidores; la diarrea, sera el resultat de

la irritacio sobre les fibres d'expulsio.

La excitacio o paralisis del gangli podran anar moltes vega-

des associades i constituir el substractum fisiopatologic de les

crisis intestinals d'origen renal.

La experimentacio s'encarregara do posar en clar els fets

de fisio-patologia que acabem do citar.

CONCLUSIONS

Pecant tat volta d'inmodestia, no dubtem en sentar i afir-

mar d'una manera absoluta amb aquella seguretat que taut

sols donen les coses objectives, observades nombroses vegades

i sempre amb resultats positius, les segilents conclusions.

1 a Existeix en ]'home un gangli de naturalesa nerviosa,

que fins avui ningd ha descrit, situat en el punt d,emergencia

de la arteria mesenterica inferior.

2.a Aquest gangli estableix la unio nerviosa entre'Is orgues

de l'aparell genit-urinari i la porcio terminal del tubo digestiu.

A les dues anteriors conclusions, producte de fets d'obser-

vacio objectiva, hi ha quo afegir altres dos conclusions d'inter-

pretacit subjectiva i per to tant, discutibles i que requereixen

nous treballs d'investigaeio:

3.1 Aquest gangli es I'homoleg del gangli mesenteric infe-

rior do 1'anatomia comparada.

4.° Aquest gangli es el centre dels reflexes vesic-renal,

reno-renal, uro-genitals, reno-intestinals, etc.
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