
ANATO \IA DE1 . SIMPATIL EN UENEIAL

pel Dr . JOAQUIM TRIAS

El sistema simpatic conegut des do molt antic per la singu-
lar disposicio dels seus ganglis, va esser estudiat per Bichat qui
va diferenciar-lo del sistema cerebral medular al qui estava en-
comenada la vida de relacio o animal, amb el nom de sistema
nervios de la vida vegetativa ja que to enconienada la regulacio

de la nutricio.

Aquesta dualitat i independencia dels dos sistemes va auar
acentuant-se d'una manera excessiva, fins que els fisiolegs i els
einbriolegs demostraren la intima relacio entre el seu funciona-
ment i el seu origen comu.

Els fisiolegs, principalment, han esbossat amb certa claretat

les relations dels dos sistemes i la sistematitzacio de les vies de
couduccio com abans s'havia establert per a els territoris del
sistema cerebro medular.

Avui ens trobdm que els fisiolegs descriuen un simpAtic,
que difereix bastant del que descrivien els tractats d'Auatomia,
on el quril resalta on primer Iloc la conexio dels dos sistemes

que estan principalment sobreposats a nivell dels nuclis cen-
trals d'origen.

Del mateix modo els embriOlegs varen establir fa ja temps
(Onodi), la comunitat d'origen dels mateixos.

Mentres les descriptions dels anatomies resulten un taut
antiquades doncs es funden en la separacio dell dos sisternes es-
tablerts per Bichat, els fisiolegs, en canvi, busquen les vies do
conduccio i estableixen la arquitectura del sistema que to una
importaneia tal, que malgrat esser encara pot coneguda, es jA
fertilissima en deduccious fisio-patologiques i constitueix la
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base de la ja molt extensa patologia del simpatic . El nostre tre-
ball consistira sencillament en establir un lleuger rosnm de 1'es-
tat actual de la Anatomia del simpatic , vista principalment a
trav6s do les ensenyances dels fisiolegs.

Amb el nom de sistema simpatic es compren anatomica-
ment on els tractats d'Anatoinia , els cordons limitrofes i els
gauglis i plexes que des d'elis es dirigoixen als orgues viscerals
aixfs corn els elements nerviosos que dins d ' aquestes visceres
es troben . Les investigacions dels fisiolegs han denlostrat que
aquet sistema t6 el seu origen en els centres nerviosos tart rne-
dulars coin encefalics i que alguns nervis cranials presentee
tamb6 alguns elements que perteneixen a n'aquest sistema sim-
patic.

El territori del simphtic es va extenent cada dia m6s, a mida
que els fisiolegs van demostrant la iutervenci6 que tenon els
distints elements nerviosos en la nutricio i aquesta base fisiolo-
gica os precisan i ent la que limits el simpatic.

Al extendre el simpatic els seus limits ha surgit una nova
nomenelatura i coin alguns dels ter ► nes empleats varien segons
els autors que els empleen , creiem quo abans de tot 6s precis
coneixer el valor exacte de dits termes i la equivalencia que po-
den tonir entre ells.

El terms do sistema vegetatiu o de nutricio aplicat per Bi-
chat al gran simpatic ha sigut substituit per Langley snob el
nom do sistema nervios autono ►n, ja quo Ia seva qualitat de poder
actuar indepedentment del influix dels centres del cervell i me-
dula, 6s la qualitat m6s caraeteristica d'aquest sistema.

Tots els fisiolegs moderns divideixen al simpatic compr6s
en aquest sentit ample ( o sia tot el sistema nervios quo regeix
la vida de nutricio), on dos grans secciuns establertes per

Langley.

1.1 Simptrtic propiament dit o sien les parts representades

pels cordons limitrofes i ses dependencies , tart periferiques

com centrals.

2.`` Sistema parasimpettic quo esta format per totes aque-

lies parts del sistema nervios vegetatiu quo no estdn on relacio

amb els ganglis de les cadenes limitrofes.

M6s endevant, altres autors , ale ►nanys, han

aceptat aquesta mateixa divisio , pero a la segona seccio de

Langley l'anomenen sistema dels nervis autonems i reserven of

nom de parasimpatics al conjunt de orgues endocrins intinia-

ment relacionats amb el simpatic.
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P•ocediments tecnics.-Apart de la diseccio ordinilria, que
pot ampliar-se treballant en fetus en quins com han demos
trat en Gallart i Gil Vernet, certes formations son molt mds
Glares, han sigut principalment els fisiolegs els que amb els
procediments d'excitacio han pogut senyalar les conexions ner-
vioses.

Modernament en Langley, ha sigut of quo amb 1'empleu de
la nicotina, ha conseguit establir ]a seva teoria en 'a quo estil ba-
sada la sistematitzacio actual del sistema vegetatiu o autonom.

E queina I

Dita substancia actuant ja directament sobre els ganglis en
disolucio al'/, per 100, ja arnb injeceio, td la propietat do para-
litzar les cel•lules simpi tiques deixant intacte la conductibilitat
de totes les fibres que no s'interrompeixen en dit gangli.

Aquest procediment td !'inconvenient de quo no tots els
animals responen igual a la nicotina, ni que en un mateix ani-
mal, reaccionen de la mateixa manera tots els ganglis, ni tant
sols les cel-lules d'un mateix gangli es paralitzen per igual.
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Un altre procediment s'ha utilitzat consistint en la degenera-

cio seguida de 1'empleu del Marchi, la qual ens permet seguir

el cami d'una via degenerada a traves d'un nervi i de la mateixa

medula.

Origen real de les vies eferents. Les vies eferents que son

les millor conegudes, comencen en els centres nerviosos on

tenen el seu origen real.

Per a compendre la constitucio d'aquestes vies devem exa-

minar la teoria dels components dels nervis.

L'anilnal que posseeix el sistema nervios mes esquematic

es la Ifidra i en ella trobem tres classes de neurones (esquema I).
Ler neurones sensorials encarregades do rebrer les sensations

des do la periferia: son elements aferents. 2.°n cel•lules eferents

encarregades de transmetre lasexcitacions als muscles i altres

teixits actius. 3.er ce1•lules intercalars que transmeten les sensa

cions en forma d'excitacio als elements motors i per consegiient,

estan en relacio amb els dos sistemes aferents i eferents.

Esquema 11
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Totes les c6l-lules eferents o motores tenen el seu origen

primerament on els centres nerviosos i els seus axons surten del

centre acabant en els muscles, glandules i demes teixits actius

despres d'atravessar els teixits mesodermics. No obstant en el

transeurs del desenrotllo alguns d'aquests elements, abandonen

el centre nervihs i emigren cap a la periferia.

En aquest moment devem distingir dues classes d'elements:

1.er un grup de c6l-lules eferents, les que inerven els muscles

voluntaris, permaneixen en sa primitiva posicio, es a dir, en el

interior del cilindre medular i els sous axons es van allargant,

prop orcionalment a la emigracib dels muscles: 2.6n un altre

grup de c6l-lules eferents, les que inerven els muscles Ilisos i

les glandules o visceres en general, es comporten d'un mode

molt diferent. Poe a poc, van emigrant del tubo medular d'on

s'originen, conserven no obstant ses primitives conexions amb la

periferia fora ja del tub nervihs central primitiu, formen els

anomenats ganglis simpdtics o autononcs. El seu axon no perd sa
relacio amb els muscles Ilisos (vegis esquema 2) i ]a seva neu-

rona continua relacionada amb el sistema central mitjansant

les cel•lules intercalars que augmenten llur llargada i surten fora
del centre nervihs per a conservar sa conexi6 amb aquestes

c6l-lules eferents emigrades. Aquestes c6l-lules eferents d'ordro
esplagnic, situades en els ganglis, saran les homologiques de

les somatiques eferents situades a la medula.

D'aqui, una diferencia essencial establerta primerament per
els fisiolegs i desenrotllada per Langley on forma de doctrina
fonamental, a la quo ha arribat principalment per la experi-
mentacio farmacoldgica per la nicotina.

Les vies eferents del sistema authnom, estan formades per
dos neurones. 1•a una situada on el interior de la medula, que
dona la fibra anomenada preganglionar per Langley quip axon
va a acabar a la cel-lula d'un gangli: 2.a que dona la fibra ano-
menada post ganglionar, esta situada en un gangli d'on surt
('axon que va a distribuir-se sense interrupc]o ja en els muscles
Ilisos dels vasos, dels pals, do les glandules, etc.

La primera o sigui la cel•lula que dona la fibra preganglionar
es la homologa de la cel•lula intercalar del sistema simpatic i la
segona, es la homologa de la celUlula motora del mateix sis-
tem a.

Mitjansant aquesta emigracio ens expliquem com les vies
eferents viscerals tenen dos neurones des del seu origen real
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medular fins a la terminacio , pet compte d'una sola que to sol-
zament la via somkica eferent o motora . (esquema n .° III).

Esquema III

Per a coneixer amb claretat l'origen real d'aquesta via,
veiem la constitucio dels nervis en general en Ilur porcio intra-
medular.

Examinant un tall do medula d'un embrio trobarem les

parets laterals de la medula engroixides i en les mateixes els

diferents grups de cel•lules que donen origen als diferents ele-

ments nerviosos (esquema IV).
Aquesta paret lateral de la medula, presenta dos parts dife-

rents separades per un canal anomenat ulcus limitans. La part

anterior do paret situada per davant del canal, es la lamina ba-

salis i en ella trobem un nucli de cel•lules groses que son l'ori-

gen de les neurones que inerven els muscles estriats i que s'ano-

menen nucli somatic aferent: mes endarrera trobarem un altre

grup, verdader nucli d'origen del simpatic, anomenat nucli es-
plagnic aferent, format per cel•lules intercalars.
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En la paret externa situada per darrera de l'ulcus limitans,

anomenada l41nina alaris, trobarem els nuclis aferents per un

costat els que deriven do la poll (nuclis so)nn,lics a/er•ents) i els

quo procedeixen de les eferents viscerals, nucli esplagnic

aferent.

Tant la lamina alai-is com la basalis presenten en certs ni-

vells una major complexitat, perque s'hi afegoixen elements

que pertenoixen a determinades regions (rombencefal).

q os0 °A a.. a a

Esquema IV

Una vegada estudiats els components dels nervis i Ilur di.,-
posicio general on els centres, descriurem lleugerarnent la tota-
litat de les vies.

Primer examinarem les vies eferents i despres les aferents.

VIA EFERENT DEL SIMPATIC PROPIAMENT DIT

Les vies eferents del simphtic tenen origen en la medula,
pero no on tots la llargada do la mateixa, sino a nivell de la part
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medular que inerva la musculatura del tronc o sigui aquella por-
cio modular compresa entre l'origen real dels nervis que van at

meulbre superior i els que van at membre inferior. Aquests li-

mits no son del tot exactes,

especialment en Ilur part in-

ferior que quasi sempre aga-

fa of territori del simpatic un 11j
'^'xie de territori dels menmbres

inferiors.

Les cel • lules simpatiques

l t corres - y ^ / 11 11 la parcorresponen a

ponent a Pasta lateral, en

aquella porcio compresa en-

tre la base de Pasta anterior / X
i la de la posterior anome-

t s inier1rzeclius la-da tracna u

teralis.
Per alguns autors existei-

xen altres centres on el but-

be, escorxa cerebral, texit

subcortical, etc., pero 1'exis-

tencia d'aquests centres, al-

guns dells indubtables des

del punt de vista fisiolOgic,

no tenen senyalada clara-

ment sa localitzacio anatd-

mica.

Aquestes cel-lutes quo's
distingeixen de les motrius
somatiques per la petitesa

de las dimensions i per les

ramificacions dendriti uesq ,
L etenen un axon que s'exten

des do la medula fins at ^.^•

gangli simpatic on terming.

Aquestes fibres de petit dia-

metre, son medulades, aixo

es, tenen mielina i abando-

nen la medula, seguint la ma-
jor part de les mateixes '(

SFarrel anterior dels nervis

espinals: alguns autors adme- Eeguema V
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ten que algunes fibres, encara que en petit nombre, surten per

les arrels posteriors. Aquestes fibres no tarden molt en abando-

nar les arrels nervioses corresponents i dirigir-se a la cadena

del simpatie, eonstituint els rami-comunicantes blancs. Com hem

dit anteriorment, els nuclis de origen del simpatie no agafen

mes que una part limitada de la medula. Del mateix modo tam-

poe totes les arrels anteriors dels nervis raquidis proporcionen

rami-comunicantis blancs, aixo es, axons de neurones simpati-

ques. Aquestes comencen a nivell del primer nervi dorsal i

acaben a nivell del segos o tercer lumbar en el home. Tots els

demos nervis raquidis tenon rams comunicants, pero aquests

no estan formats per axons mielinitzats sing quo son mes aviat

grisos, aixo es, que tenen el arrancament en els ganglis i van

per les arrels i branques nervioses a is poll o a la superficie

dels centres raquidis.

Per aixo 1'exitaci6 de les primeres arrels (corresponent als

8 cervicals) i la dels ultims lumbars, no produeixen cap exita-

cio simpatica, pero, en canvi, si la produeixen 1'exitaci6 de to-

tes les arrels que poseeixen rams comunicants blancs.

Els axons blancs on terminen? Tots sense exepcio ingressen

en els cordons que formen la cadena limitrofe, i molts Wells

acaben en les neurones d'aquests ganglis, mes alguns d'ells sols

atravessen aquests ganglis per a distribuir-se en altres grups

ganglionars.

Ganglis i clasifr-cacio.-Tots els elements ganglionars han

sigut clasificats per Gaskell en tres grups diferents: el primer

grup esta format pel simpatie propiament dit ainb Ilurs dos ca-

denes de ganglis posats a cada costat do la columna vertebral

que en Gasket[ anomena ganglis laterals o vertebrals: el segon

grup es troba colocat davant de la columna vertebral i de la

aorta coin els ganglis semi-lunars, Mesenteries, etc. que en Gas-

kell anomena ganglis prevertebrals: per ultim un tercer grup de

ganglis tots ells petitissims, situats en 1'espesor dels parenqui-

nes viscerals, anomenats ganglis terminals.

Els axons de la primera neurons o preganglionar quo es

mielinicaacaben at voltant de la neurons d'un d'aquests ganglis.

A la vegada d'aquests ganglis surt la segona neurons quo es

amedulada i que forina els rams comunicants grisos i en con-
junt la neurona post-ganglionar de Langley, que scabs per abo-
ritzacions Mures en els parenquimes.

Segons En Langley totes les vies eferents simpatiques es-
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tan formades tan sols per aquestes neurones, pero alguns au-
tors no I'admeten amb aquest rigor la teoria d'en Langley, com
on Cajal qui crew que en el cas particular del simphtic abdomi-

nal s'hi interposen dos neurones mes colocades entre les tuni-
ques de l'intesti.

L,es neurones ganglionars son les que don en origen a les fi-

bres post-ganglionars i presenten una distribucio un xic dife-

rentes en els ganglis vertebrals i prevertebrals.

Les primeres es posen amb relacio mitjangant els rams co-

municants prims amb les arrels anteriors del nervi raquidi co-

rresponent i arrivant a dit nervi es divideixen on unes fibres

que van, unes a les branques anteriors i altres a les posteriors,

aeompanyant a aquests nervis en llur distribucio i inervant les

glandules, vasos, etc., etc.

Les cel•lules dels ganglis prevertebrals o intersticials tenen

una significacio diferenta, doncs totes les fibres post-ganglio-

nars van a parar a les visceres i no donen mai branques per la

poll. Aquestes fibres segueixen senlpre el trajecte dels vasos i

Ilur distribucio est'a calcada a la disposicio d'aquests, fins aital

punt, que sempre formen plexes nerviosos que prenen el nom

do les arteries quo emboliquen.

Com ganglis vertebrals tipics podem citar tots ols quo for-

men la cadena toracica i lumbar coin ganglis prevertebrals ca

racteristies, tenim a n'els semilunars, gangli mesenteric infe-

rior, etc.
Existeixen certs ganglis que presenten certes particula-

ritats on Ilur constitucio, per lo que podriem calificar-los de

mixtes.

A la regio cervical ens trobem amb el gangli cervical supe-

rior que no rob rams comunicants blanes i les fibres pregan-

glionars de que consta, li arriben dols primers dorsals a traves

de la cadena simphtica, del mateix modo que els sacro-coxigis

i els lumbars ultims els reben del cord6, sense tenir rams comu-

nicants quo siguin propis.

Les fibres post ganglionars van a parar, apoiant-se en els

vasos i nervis cranials, a full, glandules salivals, mucoses (larin-

gia i nasal), com tanibe a la poll del cap per les branques que

s'apoien on els vasos arterials.

El segon gangli cervical, es l'inferior do la Anatomia com-

parada i tambe dona rams viseerals per of cor i pel tiroide.

Per ultim, el tercer tambe dona rams per la poll del inem-
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bre superior i per algunes visceres, principalment per el cor i
l'aparell bronquial.

Aquest til`im es precisament el denominat Ganglium estela-
tuln per els fisiolegs, que no el consideren coin cervical, sino
coin a dorsal; d'aqui la diferoncia gran que trobem eiitro'ls Ili-
bres d'Anatomia calcats sobre l'home i les descriptions dels fi-
siolegs que's refereixen principalment als animals que uti-
litzen fregfientement on el laboratori. Entre'ls carnivors (gos,
gat) el gangli estreilat osta format per l'ultim cervical i els qua-
tre primers dorsals. En la major part dels mamifers (conill)
existeix un gangli cervical inferior fussionat amb el primer to-
riu is i algunes vegades aquesta disposicio es presenta on el
home.

Tenint en colnpte que sompre en el home rob rams colnu-
nicants del primer toracic, i que esta relacionat amb la primera
costella, podria tambe on ell considerar-se coin a gangli torheic,
pero no igual que'ls altres, slim coin on prevertebral. Coin
veiem, tots els del coil envieu fibres post ganglionars a Ia pell
i sobre tot a les visceres, coin fan els ganglis prevertebrals, de
modo que, encara que per llur situacio son vertebrals, mes be
els devem qualificar de mixtes.

Tots els ganglis prevertebrals tipics, coin els celiacs, mesen-
teries, etc., d(onen fibres post-ganglionars, destinades solzameut
a les visceres.

VIES QUE I'ERTENEIXEN AL PARASIMPATIC

El parasimptitic , encara quo menys independent one el
simpb, tic propiament dit, presenta parts completament diferen-
eiades. Una poreio mesencefulica , quip centre correspon a la
3." vesicula cerebral, una poreio bulbar quip centre correspon
a la ultima vesicula i una ultima seecio sacra quo pertany a la
part mes baixa do is medula.

l.er Porcid rnesenceletlica .- Estii formada per un nucli si-
tuat aprop dels tubereuls quadrigemins que provablement co-
rrespon a in part de motor ocular comun quo dona els rams
constrictors de 1'iris i del muscle ciliar . La neurona parasimpa-
tica dona una fibra preganglionar que seguint el 3.eC parch
arriba mitjancant l'arrel grossa del g. ciliar a n'aquest on ter
mina, donant origen a la fibra post-ganglionar que junt amb els
ciliars va a distribuir - se per l ' esfinter de l'iris i el muscle ciliar.
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El gangli ciliar conte dones la 2.a neurona do la via parasimpa-
tica, encarregada de produir miosis, mentres quo l'altra via

simpatica que to la neurona en el gangli cervical superior, es

limits a atravessar el gangli sense interrupcio.

2.°n Part bulbar.-Aquesta esta representada per el nou-

mogastric, part del facial i del glosofaringi.

El facial to fibres quo procedents del nervi intermediari do

Wrisberg van a parar pel nueli petros superficial major al gan-

gli esfeno-palati i alli s'hi interrompeixen. Les neurones gan-

glionars formen les fibres post-ganglionars que van a distri-

buir-se per les glandules i vasos de les mucoses nasal, palatina,

de la galta, geniva, part alta de faringe etc. seguint el trajecte

do les diferents branques del trigemin que estan relacionades

amb el gangli de Merkel.
Dit facial dona tambe branques per a el gangli otic que hi

arriben per of n. petros superficial inenor i alli les fibres des-

pres de interrompir-se van a ]a parotida, mucosa del timpa

etcetera.

Per tiltim el facial dona tambe la corda del timbal quo apo-

yant-se en el lingual acaba on ]es neurones dels gonglis sub-

maxilar i sudlinguals, ainb la particularitat que algunes d'elles

atravessen el gangli nervios sense interrompre's i acaben en els

petits ganglis diceminats a l'espesor de is mateixa glandula.

Del mateix modo el nucli ambigu en la part que correspon

al gloso-faringi, dona tambe fibres que dirigint-se pets pe-

trosos Tondos Bros i petit van els ganglis esfeno palatins i otic

reforcaut les fibres autdrtomes del facial.
El nervi vago o neumnoqustric es, potser, 1'element mes im-

portant de la via para-simpatica, ja que Ilurs fibres preganglio.

nars van a formar els nervis moderadors del cor mitjantcant els

nervis cardiacs, les que van als bronquis, les motors do 1'est6mac

i budell, els nervis secretors del pancrias, fetge, estomac, ronyo,

etcetera, aixis com tambe les fibres vaso-motores do totes les

visceres abdominals.

Setnbla que aquest nervi sols poseeix fibres preganglionars

i les neurones de segon ordre radicarien on el mateix espesor

dels parenquimes glandulars o entre les capes del tub digestiu.

3.a Part sacra.--Aquesta part compren solzament els ner-

vis L.ef, 2.011 i 3.er rams que formon el denominat nervi pelvic,

quines fibres preganglionars acaben en els elements ganglionars

del plexe hipogastric i d'alli les fibres interrompudes van a

distiibuir-se pels orgues genitals, colon, recte i bufeta uri-

naria.
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De tot aixb s'en despren que les vies sirn_p 6tiques propiarnent

Mites estan formades per fibres preganglionars quo s'interrom-

pen d ' un erode general , les destinades a la pell i dependencies on

els rjangl i s vertebrals o laterals. Les destinades a les visceres en

els janglis prevertebrals , excepeio feta dels ganglis cervicals que

teneu elements viscerals i de la hell.

Les vies para - simpatiques tenen totes elles un trajecte pro-

ganglionar lees extens , doncs la major part de les mateixes tro-

ben sa 2na neurona d ' interrupcio ja en I'espesor dels parenqui-

nes (cor) ja en Ilurs proxiniitats ( glandules salivals).

Abans d'acabar, devem advertir quo nostra descripci6 es
fondament esquematica i que on realitat existeixen rnoltes con-
tradicions entre els diferents autors, i sobre tot , que aquestes
investigations esthn principalment efectuades als animals i for-
4osament deuen trobar-se fondes diferencies entre elles.

VIES EFEHENT$ 1)EL SI111I'A'rEC

Molt poques paraules sobre les vies e/erents quo deuen trans-
inctre als centres nerviosos les impresions viscerals o anestesi-
rjues, doncs aquestes son molt menys conegudes, i, avui per avui,
no tenen la inrporthncia de les altres.

Unicament per una serie de deductions totes elles molt dis-
cutibles, s'lia arribat a una sistematitzaci6 que per alguns esta
calcada sobre les dispositions de les vies somatiques eferents i
per altres seria lees complicada.

Per a els primers, aquesta via estaria forniada per una sola
neurona que iniciant so a la viscera tindria son centre troflc on
els ganglis raquidis i des d'alli l'axon ingressaria a la medula
pals arrels posteriors, acaben del mateix mode que les vies so-
nratiques tie la vida de relacio.

Segons aquesta teoria, tot refexe visceral elemental tindria
que passar per la medula. Aqueeta teoria es la establerta pel
bioleg Langley, histolegs com el nostre Cajal, clinics con) en
Leuvanduwski, etc.

Per altres, adenles d'aquesta via Ilarga que tots admeten, hi
lrauria una altra via curta que estaria representada per neuro-
nes sensitives que recollint per Ilurs terminations les sensations
viscerals, anirien a acabar en an gangli, ja interstitial, ja pre-
vertebral o vertebral, on podria efectuar-se el retlexe sense el
concurs do la medula.

Aquesta es la disposici6 establerta per l'histoleg Dogiel i re-
formada principalment per on LaiqueI-Lavastine.


