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I

El simpatic esta constituit per un conjunt de formacions

nervioses que presideixen les funcions vegetatives. Segons els
aparells, la interveucio functional i la disposicio anatomica del
simpatic es diferent. No obstant, la seva estructura obeeix a un
pla uniforme: del sistema nervios central surten fibres que van

a formacions ganglionars, i des d'aquestes, ja directament, ja
passant per altres ganglis, les fibres arriben als corresponents
argues, on en general, en tractar-se de visceres, s'hi troben a la
vegada relacionades amb cel•lulos nervioses intersticials.

Los fibres de comunicacio entre els centres encefal-espinals

i els ganglis simpatics surten dels centres constituint tres grans
grups separats en la llur emergencia de 1'eix nervios pel naixe-
ment de les fibres corresponents a la inervacio dels membres
superiors i inferiors.

Per demunt do les arrels nervioses dels bravos i arraneant

sobre tot de ]a protuberancia i el bulbe, neixen les fibres sim-

patiques quines vies preganglioniques van amb els nervis era-

neals. D'aquestes, son particularment interessants les que van

amb els neumogastrics, que deixen fibres vegetatives als ple-

xes del cor, pulmons, estbmac, fetge i pancrias i van a termi-

oar en la constitucio del plexe celiac. Aquesta formacio ha estat

dita sistema vegetatiu autunom.

Entre les arrels dels membres superiors i dels inferiors co-
rresponents a alguns parells cervicals, els toracics i una part
dels lumbars, surten les fibres que uneixen la medula als ganglis
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do les cadenes paravertebrals. De les fibres eferents d'aquesta
sistematitzacio, ens interessen les vies sub-ganglioniques pro-
cedents del dltims ganglis, que, reunides, constitueixen els ner-
vis esplagnics, els majors principalment. Aquests acabon en els
ganglis del plexe celiac, do on a la vegada, surton noves fibres
que seguint pals vasos celiacs van a les visceres abdonrinals. En
I'estomac i budells aquestes fibres entren on contacte amb els
plexes de la paret, els plexes de Meissner i Auerbach.

La tercera formacio, d'origen sacre es la que per Gaskell ha
estat anomenada uro-genital. Son ganglis d'ella els ganglis me-
senterics inferiors, dels que veiem les fibres sub-ganglioniques
dirtribuir-se principalment pals orgues de la pelvis.

El concepte primitiu del simpatic, at de Liegois, Vulpian i
Cl. Bernard, negat pals histolegs i els fisiolegs un temps ants
tart, torna avui a privar. En ofecte, a partir dels treballs do hu-
lliker, de Cajal, de Lovandowski i del fisioleg angles Langley,
s'atribui als ganglis sinrpatics la sola influencia centrifuga, con-
siderant-los estacions no mes qua de les conductions eferents
dots centres nerviosos.

Dogiel primer i despres Laignel-Lavastine, Michailow i Mii-
1ler, rehabilitaren ]a capacitat reflexa dots ganglis, corn, havia
demostrat, per example, Vulpian pal gangli sublingual. La de-
mostracib de la possible substitucio de la funcio modular des-
pres de la destruccio do la medula en els experiments de Goltz

i Ewald i tambe altres observacions posteriors equivalents i
cornfirlnatories, demostren la realitat d'aquesta doetrina.

Hi ha qua coucebir at simpatic coin una superposicib de
formations siniipsiques d'influencia cada vegada mes extesa.

Una primera formacib nerviosa presideix localrnent Jos fun-
cions visceral,,, i organitza coordinacions elementals. Si de primer
hom suposa que la tal formacio era purament centrifuga, tras-
misora d'estimuls d'origen central, solament on sentit eforent;
aquesta opinio es explicable per la major facilitat an demostrar

at fenhmen centrifug, motor o glandular. La recerca dels efec-
tes centripets as molt mes diflcil: o deuen probarse subjectiva-
ment per un acto sensitiu, o be objectivament els demostren els
reflexes que despertin. Potser l'estudi do la variacid electriea,

avui ben asequible, merces als progresses de la teenica electro-
grafica, podria proporcionar-nos altres donades. Aquest metode

ja ha estat aplicat, i amb exit, a I'estudi de la fisiologia del
neumogastric com nervi sensitiu (Einthoven), d'alguns orgues
sensorials i dots nervis corresponents.
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Avui no creiem quo per In Ilur activitat els plexes digestius
siguin diferents de la resta del simpatic: si es capac de reflexes
el simpatic intestinal, cosa per tothom acceptada, tambe ho son
les altres formations nervioses, d'analoga disposicio anatomiea
i igual estructura.

La sisternatitzacio simpatica es ft mes ample en els seus
efectes fisiologics, en quant les formations van centralitzant-se,
pero subsisteix sempre el mateix pla estructural. De igual
manera que s'arriba sense salt do la regulacio metabolica i de
1'equilibri fisiolbgic pels plasmes i per les cel•lules. a la corre-
lacio pels plexes terminals, es passa igualment de la influencia
d'aquests, sense solucio de continuitat, a la dels ganglis perife-
rics (ciliar, 6tic, submaxilar, mesenterics superior i inferior,
etc) i a la dels de segos ordre, els grans plexes abdominals. tro-
bant-se, per a final, la cadena dell ganglis paravertebrals. Per
mitja d'aquesta sistemalitzacio ascendent, es contitueix en cir-
cols autonoms, successius: hi ha diferents categories de cen-
tres, partint dels plexes terminals.

En el simpatic es reprodueix la disposicio quo en els cen-
tres nerviosos, una serie do sistematitzacions quo a mida que
s'ascendeix, veu creixent en gerarquia i en la extensio de la Ilur
influencia i quo s'influeixen mutuament: les de dalt a les infe-
riors i reeiprocament. I talment com en els centres es troben
les diverses agrupacions de neurones estretament relacionades,
tambe el simpatic comunica amb els centres i es influit per ells:
el simpatic on depen, pero tambe interve eficacment en el fun-
cionament dels centres superiors.

D'aquesta manera s'unifica la doble inervacio ja assenyalada
per Bichat: la de la vida de relacio i la de la vida vegetativa.

II

Hem d'examinar ara un punt d'interes. S'ha intentat distin-
gir funcionalment el grup descrit primer, el bulbo-protuberan-
cial, el que s'ha dit vegetatiu autonom, del segon, el toracic, el
simpatic, per definicio.

Referint-se a I'aparent doble inervacio del cor pel neumo-
gastric i els filets simpatics, la doble influencia damunt l'iris, la
existencia de nervis vaso-constructors i vaso-dilatadors, la in-
tervencio del neumogastric i del simpatic en les funcions de
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I'estomac, per exemple, i especialment an els efectes electius do

cartes substancies sobre les distintes funcions nervioses de vida

vegetativa, s'ha intentat una distincio fisiolbgica entre el grup

bulbo-protuberancial i el grup toracic: sistema vegetatiu autu-

nom i sistema simpatic propiainent dit.

Aixo fou consolidat en estudiar els efectes de certs pro-

ductos endocrins i veure com alguns aixecaven el to de les
formations del grup bulbo-protuberancial, terminations del
neumogastric sobro tot, i en observar corn n'hi ha d'altres quo
augmenten la excitabilidad del simpatic cervical, mentres que
n'hi ha d'importantissims com les hormones suprarrenals qua es-
timulon el simpatic abdominal. Els treballs d'Eppinger i Hess i

els que'ls seguiren en la mateixa direceio contribuiren a n'a(luesta
esquematitzacio bon xic arbitraria.

Segons aquests efectes sobre 1'excitabilitat do determina-
des formacions sirnphtiques, segons predominessin els fen0-

mens d'exeitacio del grup bulbar, pneumogastric, o del grup

tonceic, aixis es distingiron Les secretions intornes en vago-

tbniques i en silnpatictoniques. I de igual manera els estats do

predomini, malgrat fosin espontanis o d'una o altra inervacio To-
ren anomenats, rospoctivarnent do vagotonia, do simpatictonii.

Aquesta distincif) troba inclus aplicacions torapeutiquos, ja

qua cartes drogues, especialment determinats alcaloides, exer-

ceixen preferentment llur accio sobre algunes do les distintes
formacions simpatiques. Sabom be corn es la intoxicacio especial-

merit per la nicotina, lo qua ha permes als flsirlleg.s anglesos la
investigaciri de moltes particularitats de la funcio del simpatic.

I com la nicotina intoxiquen olectivarnent, i mes o menys, cartes
parts altres substancies: I'atropina, I'eserina, la pilocarpina,

I'acetilcolina. Citem aqui els efectes demostrats darrerament de
la histamina, vaso-dilatacio general, en contraposici(i amb In
vaso constriccio do In adrenaline. Es la tal vaso-dilatacio anrb
la consequent caiguda do la presio sanguinia a In qual que s'ha
atribuit In major responsabilitat on la produccio del shock.

Malgrat In diferencia dels efectes locals d'aquestes i al-

tres substancies sobre diferents regions -simpatiques, excitants

o depriments, segons els toxics, no obstant les distintes ac-
cions de hormones endocrines quo realmenr afecten determi-

nades agrupacions simpatiques es premature i segurament ar-
bitraria la divisiO en dos sistemes diferents d'accio diferent i
segons creuen encara alguns oposats. Els recents treballs, espe-
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cialment dels fisiolegs anglesos que taut s'han vingut ocupant

d'aquesta gii.estio, ja no parlen de dos sistemes distints, sing

de formations nervioses autonomes (Gaskell).

Cal tenir on cornpte que'ns trobem molt Iluny d'haver

demostrat la doble i oposada inervacio d'alguns orgues -
ni pol cor esth provat-, i que fins suposant que aixis fos
eu determinats aparells tampoc deuria aixu aceptar-se corn una
Ilei general. Es voritat quo hi ha la possibilitat do que en algu-
nes parts de l'organisme hi arribin influencies nervioses per

distintes vies. perb de cap manera hem de suposar que seguida-
ment robin los visceres dos influeneios contraries, per fibres

diferents i de distint origen.
No'ns on una doctrina tan senzill i espeeialment

no'ns en refiem de clinics qse arriben aixi a una terapeutica

pseudo-fisiologica gairebe sempre inuti i tambe sovint perillo-

sa. Els casos son molt mes complexes del quo suposa la divisio

on estats vagotonics que exigeixen la atropina i altres simpatic-

tbnics que deurion traetarse sistemitticament amb ]a pilocar-

pina o la eserina.

El coneixement de la fisiologia del simpatic ana progre-

ssant a mida qua's vege puntualitzar-se I'origen de les diferen-

tes vies que acaben en els orgues i les olectivitats quimiques so-

bre Its distintes funcions simpatiques. Es caracteristic d'aquestes

la forta sensibilitat quimica no igual segons les distintes regions,

espeeialment a determinades hormones. El cas de les supra-
rrenalsresulta particularment caracteristic.

N'hi ha prou arnb dissecar els nervis esplagnics per a con-
vencer-'s do les intinles relations entre'l simpatic abdominal i.
les glandules snprarrenals; una bona part de les fibres nervioses
acaben r^n dites glandules. Si. zra considerem els efectes de la
excitacio dels centres bulbars sobre les suprarrenals (Kahn,
Neg-rin) i el comu origen, file i ontogbnic de les cel•lules sim-
patiques i eroinafines, ens farem carreg de les relations funcio-
nals entre simpatic i orgues endocrins.

En efecte, la exitacio dels esplagnics es causa de la desca-
rrega de les suprarrenals i, all mateix temps, l'adrenalina aug-
menta intonsament el to del simpatic abdominal, amb vaso-con-
triccio, influencia sobre le peristaltisme intestinal, hipergluce-
lnia, etc.

Ja tornem a dir l'origen comu de les eel-lutes nervioses del
simpatic i de les cel•lules cromafines. Un mateix element eve.
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lucionant on una direccio constitueix una neurona simpatica i
en altres una cel•lula endocrina. Es natural que despres. glan-
dules suprarrenals-especialinent la seva substancia medular-
i simpatic-abdominal segueixin actuaut paralel•lanrent i coordi
nadament. Los hormones dels element cromafins aixequen el to
del simpatic do l'abdomen, aixis coin l'estricnina, per exemple,
angmenta la tonalitat funcional de Ia m6dula.

El simpatic, i sobre tot el simpatic abdominal, constitueix
una formacio nova, mes moderna que'l sistema nervios central;
els sous elements presenten on general formes primitives. Miss
Abel ha domostrat I'enrigracio do neuroblastes que sortits dels
centres constituiran el simpatic digestia. Los funcions son tambe
mes primitives. Es possible quo aixb influeixi en la sensibilitat
del simpatic a determinades substancies, cosa que li dona cons
saberrl la seva caracteristica fisiolbgica i que'I fa particularment
apte, coordinaut el seu funcionanrent amb el de certes secre-
tions internes, per regular la vida vegetativa. Coneixem be les
relations constants dels factors humorals i nerviosos en el sos-
teniment de les coordinations funcionals.

En el simpatic abdominal aixo es you amb tota claretat. No
podern pensar en intervencio funcional simpatica sense que in-
mediatament no desperti la idea d'una intervencio suprarrenal,
augmentant el to fisiolbgic d'aquell, o be d'una intervencio
pancriatica depriuriut-lo o, mes lluny d'una influencia tiroidia-
na o hipoflsaria, do tai manera van lligades paralel•larnent les
funcions del sistema nervios vegetatiu i les activitats de les glan-
dules do secrecio interna mes caracteristiques.

III

GOVERN NPRVIOS DE LES FUNCIONS DEL TUB DIGESTIU

En arribar-se, despres de les descobertes de la Escola de
Pawlow, a un coneixement mes complet dels mecanismes diges-

tius, particularment de les actions reflexes que'ls condicionen
prestant-los la seva adaptacio a la naturalesa de 1'excitant, i si

ens es permes usar un llonguatge teleol6gic, tambe of desti dels
materials a transformar, i una mica mes tard, en coneixer's els
treballs do Cannon sobre la motilitat gastro-intestinal, semblava

que devia haver-se posat en clar amb tot detail quina era la in-
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tervencio del sistema nervios, encefalo-medular i simpatic, en

eada una de les funcions del tub digestiu i do les glandules

allotjades en les seves parets. Pero es ben cert que aquest resul-

tat no s'ha pas assolit, a nostre entendre per dos raons funda-

mentals: la primera es la complicacio anatomica del sistema,ner-

vies abdominal. simpatic i autdnom que forma un plexe expe-

inextrincable al qual dificilment poden aplicar-se

els excitants mes usuals on els nostres Laboratoris, i radica la

segona, suposant ben coneguda la anatomia del sistema nervios

digestiu, on el dif]cil que es for actuar ]'excitant com usen les

tecniques torrents en forma que per la varietat de les actions i

la suavitat d'elles sigui comparable als excitants fisiologics de

les formations nervioses digestives. Com comparar l inter-

vencio gaire rebe esquematica de is glandula submaxilar, per

exemple, que to els trones. d'accions diverses netament sepa-

rats, amb l'inervacih del duode? Coin actuar ]'excitant

electric, tant falcil d'aplicar a ]a corda timpanica, sobre les ra-

metes del plexe celiac? I a mes hi ha dues circumstancies quo
reforsen la nostra argumentacio. En primer terme els efectes

vasomotors, els mes evidents (denunciables per les variations

do volum de les visceres i el retruc sobre la pressio arterial en

els vasos centrals), i on segon terme, una altra filla d'un parts

iris, la creenca d'un antagonisms funcional constant entre les
rametes precedents del neumogastric, i les del simpatic pro-

piament dit.

Tot aixo explica prow la brevetat de les notes amb que fa-

rent aquesta part de ponencia sobre la fisiologia del simpatic

abdominal, que on la reparticio de la tasea ens ha estat enco-

manada: si temps a venir, els progresses de la tenica fisioldgica

permeten aplicar excitants d'accio delicada, analogs als exci-
tants normals de la secrecio i la motilitat digestiva, que tant

be coneixem desde'Is treballs de Pawlow i els sews deixebles, i
des de la sintesi de Pi Suner i els treballs de Cannon, (tal corn

s'ha pogut for en inervacio respiratoria on el Laboratori de
Fisiologia do la nostra Universitat o es va comensar en el
antic Laboratori de Saragossa amb la sang uremica en inerva-
cio renal confornie a Jos idees de Pi Sufier,) o tambe si els pro-
gressos de la tecnica electroflsiologica consenten aplicar als
filets nerviosos intrabdominals els aparells denunciadors de Jos
torrents d'accie, flavors el que podra escriure's sobre fisiologia

nerviosa digestiva sera, taut extens com el sabut avui sobre
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coordinations quimiques i mecauiques digestive,, o sobre pa-
tologia del simpatic, car en aquesta darrera Ia urgencia dels
problemes a resoldre, no consent la eontrastacio taut acurada
de les hipotesi do treball que es costum i deure for en Fisiolo-
gia. Per taut el nostre rapport sera breu, sols hi inelourem
to que ja sigui form, el que de cap manera vol dir que negueni
Ia natura nerviosa dels mecanismes exitoglandulars i exito-
motors al tubo digostiu, dots quals, si algun en coneixem be,
com la corrolacio entero-paneriatica, de la qual us parlara l'amic
Cervera, sabem que son alhora humorals i nerviosos, i d'alguns
d'aquest mecanismes menys coneguts, els sabem tart perfecta-
ment adaptats, com pot- exemple, el quo regula el jot de I'osfin-
ter piloric, quo no's possible concebir altro forma de correlacio
que la do base rerviosa.

Sabudes son les causes de la secrecio de les glandules gas-
triques: causes reflexes, entre elles les sensorials i psiquiques.

i causes quimiques que actuon in situ, iucorporades al contin-
gut gastric. Observacions antigues i repetides per Paw}ow. Tian
demostrat que els nervis vagos son is via per la qual arriben a
l'est6inac les excitations quo doterminen la secrecio gastrica

reflexa pura, com on el repas fictici dels gossos preparats anlb
fistules esofigiques,iquo la exeitacio del cap periferic dels neu-
mogastrics determine secrecio a les glandules pepsiques Pero
amb els vagos tallats la ingestio dels aliments tambe determi-

na secrecio gastrica encar que'l sue sigui mes pobre on pepsiua

que'l sue normal: si aquest sue es segregat per influencia ner-
viosa, no'n sabem amb seguretat quina via es la trasmisora de
1'estimul, ni si aquest estfmul procedeix do cap centre allunyat

do les parets de l'estomac, demos que son ma! coneguts aquests
centres nervioses de les activitats gastriques. Sens dubte que 1'es-

tomac es semblant en sa inervacio at cor, que si to nervis ex-
trinsecs que poden regular i modificar les saves activitats, pot

tarnU mantenir is seva funcio, encar quo menys estretaniout
adaptada a les necessitats de I'organisme, amb la sole intervon-

cio dels elements nervioses allotjats en I'espessor do les seves
parets. Segurament I'accio exftosecretora dots productes de la
digestio do les albumines, i dais cossos extractius derivats
d'aquests (com els caracterfstics dels brous de earn), que en la
digestio gastrica normal continua la formaeio do sue un cop
agotada Is influencia dels reflexes extragastrics, s'exerceix da-
munt aquest sistema nervios intrinsec, sense oblidar la possible
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accio d'hormones, com la quo's troba on la mucosa pildriea, i
obra excitant la secrecio do la mucosa fundica. 1, per acabar,
farom notar quo a la diversitat dels excitants correspon diver-
sitat en el producte segregat, en la seva riquesa en popsina i
en acit, i en la duracio del fluix.

Les fibres motrius i sensitives (enfront els excitants meca-
nics, fisics, quimics i dolorifics) de I'estdrnac es troben en els
nervis vagos i simpatics: el pneumogastric es el nervi motor
principal de les parets i dels esfinters. En ambdos sistemes hi
ha fibres excitadores i inhibidores de la motilitat gastrica, si he
en el vago dominen les excitadores i en el simpatic les inhibi-
dores. Sembla que els centres motors de 1'est6mac es troben on
les proximitats dels tuberculs quadrigemins i en la medula dor-
sal i cervical. Demes, nombroses observacions han demostrat
que I'estomac, separat dols centres nerviosos i del simpatic,
rompudes totes les relations amb la sova inervacio extrinseca
conserva la seva motilitat, havent se comprovat aquest let des-
pres de tallats ols vagos i'l simpatic al coil, destrulda la medula
espinal, extirpat el gangli semilunar tallades i degenerades les
rames d'aquest gangli, etc. Fins separat l'estomac do I'organis-
me, conserva, si be disminuida, la seva capacitat de moviment.

El sistema nervios intrinsec de l'estomac esta dividit en
quatre parts, corresponent als quatre segilents en que fisiologi-
cament es divideix 1'6rgan, cardias, fundus, antre pildric i pilor:
cada una to el seu acumul de neurones, que podriem dirne
gangli i pot contreure's amb independ'encia. La funcio, i en ge-
neral el moviment d'una do les portions, es excitant adequat do
la contraccio o la relaxacio segons els casos, de la porcio d'esto-
mac situada mes avail.

Evidentmont, encare quo devegades les seves excitations
no passin del sistema nervios intraghstric, hi ha gran riquesa de
fibres sensitives a les parets do 1'orgue: certes reactions fun-
cionals, diferents segons la acidesa o alcalinitat del quirnus,
segons el seu gran de solidesa o fluiditat, segons is seva tensio
osmbtica o composicio quirnica, presuposen la discriminacio
d'aquestes qualitats on el contingut gastric, mostra do sensibili-
tat espeeifica que fa ereible que hi hagin impresions semblants
d'ordre quimic a altres organs, i vorsemblablement a tots els
teixits. Les reactions que seguoixen a tai excitations, son, prin-
cipalment per part do l'esfinter piloric, igualment variades: per
exemple, una petits acidesa del quimus determina obertura
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pilorica, una acidesa tries graduada tancament intens del dit
es fI titer.-

Referent a la intervencio nerviosa en la secrecio de les
glandules de la mueosa intestinal, es ben pot el que sabem:
gaire be 1'unic fet positiu que demostra la importancia de la
inervacio extrinseca intestinal es of segiient: tallant eis nervis
que acompanyen les arteries del d'una ansa intesti-
nal, s'estableix rapidament un fluix de suc intestinal, en gran
quantitat. de primer fluit i despres mes espes, quo fineix a les
24 hores, fenonlen comparable a I'anomenada secrecio paraliti-
ea de la glandula submaxilar enervada. Aixis es pot creure que
on l'intestf el sistema nervios extrinsec to una acciu inhibidora,
i que el govern de les secretions, i potser tambe dels fenomens
de l'absorcio esta encomanat al nervios intrinsec, tan ric i taut
inaccesible a la experimentacio.

Els moviments, pendulars i peristaltics, es presenten auto-

maticanlent on absentia del sistema nervios extrinsec, qo es

despres de tallats tots els nervis quo arriben a les anses intesti-

nais o separats els del cos. Els estimuls locals de I'in-

tosti, separat dels seas nervis, determinen contraeeio de les

fibres circulars per damunt del punt excitat, i relaxacio per

avail (ilei do Bayliss i Starling), reactions quo sots governades,

corn Magnus va demostrar, pels piexes allotjats on les parets

intestiuals. Pero la inervacio extrinseca, com a l'estomac, inter-

v6 on la regulacio dais movinteuts intestinals: of nervi esplacnic

els inhibeix, i'I vago els provoca. La seeeio dels esplacnics pro-

voca moviments en l'intesti quo abatis era en repos, la excita-

cio els detura. Pero cal for notar, per quo no es cregni en una

oposicio funcional etitre ambdos sistemes, que en el trone del

vago hi ha fibres inhibidores dels moviments intestinais, si no

es que com es ]lei general de les actions nervioses, el resultat

de l'actuacio d'un trout determinat depen de l'estat funcional

do I'orgue per ell inervat.

Moltes regions del sistema nervios central i del simpatic

excitades determinen modifications en l'estat funcional de la

musculature intestinal: han estat provocats moviments excitant

els talams optics, el cervellot, I escorsa cerebral, el hulbo, els

piexes relic i mesenteric, of trone simphtic, i mantes regions

medulars. Altres regions toneu acciu inhibidora, com les zones

niotrius de l'escorxa cerebral i la regio modular cervico-dorsal.

La inervacio del eec i del colon es analogy a la del intesti
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prim, amb la mateixa autonomia del nervios intrinsec, i la ma-

teixa intervencio dels vagos i del limp ttie, intermitjant el gan-

gli mesenteric inferior. El jot de la valvula ileo-cecal es com-

parable, de des de'l nostre punt de vista, al del pilor: tambe

el to de I'esfinter anal, mes condicionat pal sistema nervios ex-

triusec (centre ano-espinal modular) pot, despres de la secciO

dels nervis, esser governat per cel•lules nervioses incluldes en

la massa del muscle o jacents a la vora Well.
I ara feat remarcar dos fets, acabarem aquesta part de nos-

tre rapport. Es la primera que malgrat ('autonomia que hem

vist frulen les formations nervioses digestivos, la ooordiuacio

glandular i motriu es perfecta, essent la funcib de cada segment

do tub digestiu 1'excitant normal del segment situat mes avail:

es el segon que les excitations nascudes a les terminacions ner-

vioses, gastriques i intestinals, adhuc experimentalment, gua-
nyen el restant sistema nervios, simpatic i encefalomedular, i

poden tenir ressO en altres regions organiques. El primer fet

es pales en els estudis de la escola de Pawlow, en el referent a
les secretions, i en els treballs do Boldireff i Cannon en la mo-
tilitat: del segon fet n'es prova l'experiment de Goltz i eis que
altres autors han fet irritant-lo, en els quaffs un cop o serie de
cops o un altra exeitw-io sobre la massa intestinal d'un animal

determina la suspensio dels movimonts del cor.
I notarem tambe, com a invasio normal del camp de la

conciencia per excitations nascudes en els territoris digestius,
les relations demostrades per Cannon i Washburn entre les
contractions de I'ostomac buit i les sensations tie fani.

IV

GOVERN NI 1tVIOs DE LA CIRCULACIO ABDOMINAL

La llisa dels vasos abdominals esth, com la de

les dames arteries i vanes del cos, sota la dependeneia deis ner-

vis vasomotors corresponents, taut vasoconstrictors com vasodi-

latadors. Per la grandaria dels vasos abdominals, en els quaffs

hi cap el terq i potser la meitat de la sang del cos. i per rrunir-

se formant els troves (leis esplaenics els filets sinlpatics que s'hi

diri,roixin, la inervacio vasolnotriu abdominal es la mes impor-

tant do l'organisnle i aquella les. quaffs variations fuucionals
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mes influoixen en la tonsio vascular. Certs mecanismes, coin

I'ahaixament do la pressib arterial quan es excitat natural o ar-

tilicialment el nervi sensitiu del cor i de les boques arterials, of
nervi de Cyon, solament son eflcassos quan conservada la eon-

tiuuitat dots esplacnics pollen modificarse els vasos abdominals

Els vasoconstrictors de les visceres abdominals procedeixen de

la medula, do la 3.' arrel dorsal a la 2." lumbar, fornlen part

dels esplacnics, travessen el plexe celiac, i d'alla van als dife-

rents orgues, rodejant no les arteries. El neunlogastric dona

alguns filets vasoconstrictors do les arteries de 1'est6mac, intes-

ti i ronyons. Els esplacnics son els nervis vasoconstrictors mes

importants de I'organisme: la Ilur excitacio provoca conside-

rable alsa de la pressio arterial i la seccio un intens abaixa-

ment, igual at quo resulta de la destruecio do la medula. Els

vasodilatadors de les arteries abdominals, surten do la medula

junt amb els vasoconstrictors, encare que la Ilur demostracio

en els troves dels esplacnics es difIeil car hi predomineu de

molt els vasoconstrictors; of seu trajecte ulterior es of mateix

d'aquests.

Quo on les visceres digestives i abdominals on general s'hi

nlanifesten processos de vasodilatacio es evident: l'activitat de

totes va acompanyada d'augment do la circulacio, augment su-

perior al provocat per la simple suspensio de l'aecio tonica dels

vasoconstrictors coin en la seccio dels esplacnics. Amb tot no

es possible, potser per raons auatdmiqties, demostrar directa-

ment aquests nervis vasodilatadors, coin es pot for per exemple

amb els de les orelles o dels orgues erectils de I'aparell genital.

L'accio vasoconstrictora de l'esplitcnic va Iligada estreta-

ment amb l'accio del mateix ordre de la hormona comafiua,

I'adrenalina: perd no cal confondrer-les, que en absentia do les

capsules t'accio hipertensora per vasoconstriccio (leis esplacnics

continua exercint-se. Potser, tambe, les actions nervioses vaso

dilatadores les relacionarem ben aviat amb les de cossos hipo-

tensors del tipus do la histamina (Dale i Laidlaw); tant on no

cas coin en l'atre no hi ha que veure hi altra cos". que la con-

currencia en una mateixa accio dels dos mecanismes do correla-

cio funcional, humoral i nervios.
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V

73

Govt:uN NcRRVIt1S DE, I.A SVCREC16 I DE I,A EXCltECIO URINARIES

La secrecio renal depon del sistema nervios, en primer ter-

me, per I'accio doll nervis vasomotors renals. La seccio del ple-

xe renal o do I'esplagnic determina poliuria per augment do la

circulacio renal: l'exitacid do l'esplanic, malgrat la pujada de la

pressio arterial, disminaeix la secreci6 renal per isquenria del

rony6. Sernbla que tambo els neumo-gastrics porten filets vaso-

constrictors de les arterioles renals.

Aquests fets, admosos sense discusi6 de fa molts anys, son

facilment demostrables inscribint graficalnent les variations do

volum dels ronyons, pero ja no s'admet tant generalment com

abans quo l'unic mecanisme d'intervencio del sistema nervios

al ronyo, sigui la nodifieaci6 de l'estat dels vasos. Per exempla,

la poliuria resultant do la picadura del quart ventricul, no es

atribuida solament a la vaso-dilataci6, no porque's negui la rea-

litat d'ella, lino que no la creiem suficient per a explicar el

considerable augment de la quantitat d'orina que on molts ca-

cos hom pot observar. I creiem tan mes aixo, perque conei-

xem les poliuries que aeompanyen certes lesions i desiruccions

hipofisaries, on per forpa cal admetre quelcom mes que una

accit') neuro-vascular.

Estudis nostres, concordant amb el fet registrat pals cirur

gians, del fracas dots empelts renals. i amb observacions d'al-

tres fisi6legs (Tsehermak), estudis duts a cap enervant ronyons

i estudiant los seves reaceions enfront do la pletora i do Is sang

uremica, ens han perm©s arribar a assolir una dissociacio expe-

rimental de la funciO filtrant i la funci6 antitirxica (Pi Sufier)

dels ronyons, of que'ns autoritza a admetre, a mes de l'acci6

vaso-motora, altres actions, entre les quals una veritable acci6

trofica del sistema nervios simpatic sobre'l ronyo. El parenqui-

ma renal, quo no to on son espessor cel•lules norviosos (P. Ra-

mon y Cajal) reaceiona enfront la seva enervaci6 degenerant,

anatomica i funcionalment, com of muscle estriat, i no conser-

va pas la integritat de ses funcions, com el cor i l'estr'lmae,quan

queda aillat.

Iii ha, a mes, ra6ns anatomiques que abonen la nostra in
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terpretacio, la qual per altra part es ben senzilla i logica. Ells

epitelis renals dels ronyons normals. els elements nobles als

quals ostan versemblantment encomenades a mes de les fun-

cious osmotiques los transformacious quimiques antitoxiques

especlfiques glandulars, at perdre l' assistencia nerviosa degene-

ren, i es fan incapacos d'una de les seves mes elevades activi-

tats, abaus de perdre les activitats d'ordre inferior, les pura-

ment fisiques, que series condicionades en menor grau per la

accio tonica i trofica de la inervacio. L'accio de caient Ines neta-

mont vasomotor i fisic, ]a filtracio do 1'aigua i 1'adici6 osmoti-

ca de les sals es fa ja diferentment at ronyo enervat que at ron-

yo integre tan bon punt s'inutilitzen els conductors nerviosos;

1'acci6 de faiso quimlea, l'elaboracio dels toxics de la sang ure-

mica, no es de moment alterada per la incomunicacio amb el

sistelna nervios, pero mes tard les cel•lules renals no reaccionen

enfront el seu excitant adecuat, car son incapaces de mantenir

la seva composicio quintiea i les Ilurs dispositions funcionals si

els mauquen les exitacions procedents del sistema nervios ex-

trarrenal, el qui exerciria una veritable aeeio tonica i trofica,

comparable, ho repetim, a la que sobre les fibres ntusculars es-

triades exereeixen els nervis motors.

Creienl demostrada eu el ronyo una fuucio eucarregada a

nervis contrifugs distinta de les actions vasculars, liaveiit-se fet

palesa l'existencia de nervis trdfles renals, que amb tota proba-

bilitat son els tart distutits nervis secretors. Segurament pel

cami nou per nosaltres assenyalat poden aplicar-se metodes

fins ara no usats en la roeerca de les funcions de glandula tan

important cons la secretora de la orina, amb els resultats que

son d'esperar, i potser el rony(') que als ull dell fisiolegs aparei-

xia atnb massa senzillesa on les reactions en ell provocades,

paralelameut amb la seva eomplieacio estructural no igualada

per cap altre orgue glandular, sera tingut tambe pel mes coln-

plieat eu el seu govern nervios.

Als ureters hi trovem nervis intriusecs, de manera compa-

rable al tub digestiu, per aixb els fragments d'ureter aillats i

posats en liquit de Finger conserves els sons moviments peris-

tattles, disfrutaut d'un autoinatisme comparable at del cor. El

sistema silnpatic to intervenciu modiflcant la motilitat ureteral;

1'exitaci6 del rain que uneix el gangli mesenteric inferior at

plexe llipogastric acelera el ritine de los contractions ureterals,

la de 1'esplanic les detura. A mes els ureters poden esser el
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punt de naixensa d'exitaciuns que trasmeses per les vies silnpa-
tiques determinin reflexes diversos, ja al mateix aparell uriua-
ri, especialment als ronyons, ja en altres territoris organics.

La bufeta urinaria, malgrat tenir tambO gangliets nerviosos

on la seva massa, esta en mes estreta dependencia del sistema
nervios central, com tambe ho esth la porci6 terminal de les
vies urinaries, Pero en ella iii neixen reflexes quo's translneten
per via simpatica, influenciant la porci6 secretora de I'aparell
urinari. Els estats funcionals de la bufeta, particularnient of seu
grau de repleciO i'1 seu buidament, modifiquen el ritine de la
secreciO renal, essent of mes important centre d aquesta acciO
reflexa of gangli mesenteric inferior.

VI

E. I'ANCRIAS EN RELACU) AMB L'INERVACIO SIMPATICA

Les glandules de secreciO externa poden Osser dividides,
seguint el criteri de Gaskell, en trey grups, atenent com base
de classificaciO el seu origen.

Let' Derivades do 1'ectoderme; glandules sudoripares.
2.on Derivades de I'endoderme; pancrias, fetge, etc.
3.er Derivades del mesoderme: ronyO.
I a la llur procedencia embrionaria sembla poder-s'hi Iligar

la Ilur iuervaciO. Per aixO la classificaci6 de Gaskell tO un valor
fisiol6gic avui per avui. Les cel•lules nervioses propies quines
Hbres secretores fineixen en glandules purament ectodermi-
ques, les sudoripares, p. e., corresponen al sistema simpatic i
Os conecten amb el sistema central per branques toracolumbars.
En canvi les que inerven estructures glandulars exclusivament
endodervniques, p. e., les gastriques i pancriatiques, correspo-
neti at sistema enteric i es conecten amb of sistema nervios
central pel mitja dels vagos.

En les glandules, quina estructura, Os una barreja o incrus-
taciO d'elements ectodermics, la inervacio respiratoria es tambd
corresponent als sistenies simpatic i enteric.

Concretant nostra atenci6 sobre la glandula pancriatica,
els fets anatomies, histologies i fisiologics aplegats fins avui,
amb tot i esser excessivament incomplete, semblen estar en
concordancia amb les idees do Gaskell. El sintema simpatic no
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iembla intervenir decissivament ni sobre la seva secrecio ox-
terna.

Et pancrias, gl'andula de secrecio externa, ha sigut l'objecte

de maxima atencio des de que les experiencies de Pawlow i
Bekker demostraren la seva resposta a uu excitant quimie pro-

vinent de la cavitat gastrica i Rayiiss i Starling evidenciaren la
caracteristica ondocrina d'aquest excitant conegut pet nom de
secretina.

Abans do la troballa de la secretina les glandules totes fo-

ren considerades corn elements quo responien a un order d'ex-
eitacions nervioses i els anatomies i els fisiolegs uniHeaven els

Ilurs esforgos on la recerca de roves fibres quina excitacio pro-

luis ja activacio do treball secretor, ja inhibicio de Ia secrecio

comencada.

Heidenhain demostra que I'excitacio del neumogastric

per sota del cor dona floc quasi sempre a una abundant secre

cio pancriatica i donant at mecanisme nervios una importancia

capital considerava los experiene.ies negatives degudes a la

produccio de reflexes inhibidors produits per operar en condi-

tions afisioldgiques. Poe despres Bernstein on el laboratori de

Ludwig i Pawlow arnb Afanasiew demostraren quo els estimuls

sensorial$ inhibeixen la secrecio pancreatica. MOs tard, el ma-

toix Heidenhain i el seu deixeble Landau conseguirem algunes

vegades fer segregar el pancrias despres d'estimular la medula

oblougada i Pawlow apoiant-se err aquostes mateixes experien

cies arriba a resultats absolutament satisfactoris excitant el cap

periferic d'un neumogastric tallat tinc dies abans. Per tot to

(lit sembla doves poder-s'en deduir de manera definitiva que

la glandula panerihtica to un excitador nervios innegable que

)s el neumoghstric. Pero els treballs de Wertheimer i Lepage

per una banda i les experieneies definitives de Popiolski do-

mostrant que'1 factor Immoral (secretina de Bayliss i Starling),

continua essent igualmont actiu en l'animal intacte que en el

que ha sofert la seeei6 do pneumogastrics, esplagnies i medula

i la extirpacio del plexe solar, restaren tal valor al mecanisme

nervios que arriba a esser gairebe oblidat. Sols mancava apor-

tar un altre fet, que no triga gaire, per a acabar de atuir als

partidaris do la doctrina nerviosa. Aquest fet es la constant ex-

citacio del peristaltisnte gastric despres d'estimular els neu-

mogastries. Per aquest hiperperistaitisme do resposta, el con-

tingut acit del estomac passa at budell i dona floc a la secretina



Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana 77

que absorvida fara segregar el pancreas. Si la estimulacio ner-
viosa es fa despres d'haver Iligat el pilor, els efectes de la ex-
citacio son negatius.

Els estudis histo-fisiologics sobre el panerias fan radicar la
seva funcio endocrina on els iliots de Langerhans i posen de re
Ileu el fet do que a Hive[[ do dices formations ondocrines s'hi
troben plexes nerviosos riquissims en fibres (Gentes i Pensa)
periinsulars, intrainsulars i seguint of trajecte dols vasos. La-
guesse dona a n'aquest fet un valor extraordinari en el sentil
de que dites fibres nerviosos tinguin possibloment una funcio
trofica.

No obstant, es gairebe impossible, fonamentant-se en aquest
reduit nombro do coneixements, treure conclusions fermes. No
oblidem que la funcio reguladora del motabolisme hidrocarbo-
nat, encomenada at panerias, pot complir-la simpliment no petit
fragment de glandula, com ho demostra el tet de no presentar-
so la diabetes si s'extirpa Ia quasi totalitat dels pancrees; si es to
present que en les famelles prenyades, les manifestation diab6-
tiques provocades durant els nltims temps de PembarAs, per
l'extirpacio total del pancrees. no's presenten fins despres del
part, segons ban demostrat Carlson i Drennan, i no oblidem

que, on certes conditions, I'extirpacio total del pancrees
on el gos tampoc va seguida del quadre diabetic, segons les ob-
servacions do Turro i Pi Suffer, per tot lo quo havem de eonve-
nir en que, avui per avui, ['element excitador del pancrees en-
doeri, eneara inconegut i diferent del que actua sobre Ia funcio
externa, ofereix un camp vastissim al fisioleg investigador.

Quin es el paper reservat al simpatic? Kudrewestki demos-
trii que excitant el siiupatic amb una torrent induida i de petita
intensitat, es produia durant els primers segons d'excitacio un
Ileuger augment de secrecio i tot seguit una inhibicio absoluta
do dit troball. Aquest fet l'expliea atribulut als norvis simphtics
del pancrias, una doble utilitac sostenir la tonicitat vascular i
actuar sobre la secrecio. Ila sigut de sempre una especial preo-
cupacio, especialment entre'Is clinics, volguer marcar un anta-
g^ nisnie funcional entre el simpatic i els vagos i els fisiolegs
mantes vegades ban caigut en el mateix defecte. El cas do la
inervaeio cardiaca, que es el punt d'origen d'aquesta forma
d'opinar, massa generalitzada, no es repeteix, per en altres
funcions. Pawlow, comentant els resultats dels treballs de Ku-
drevestki i tenint a la vista els negatius de Heidenhain excitant
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]a medula oblongada o els vagos, establoix una divisio entre ex-
periments portats a terme en forma aguda i experiments fets en
diferents etapes, i acceptant solament aquesls darrers, per a fu-
gir de possibles reflexes involuntaris, s'inclina a admetre el pa-
rentiu adrnos per Kudrevestki entre les fibres vaso-modificado-

res i secretores que's troven en el pimerias i quo corresponen
al simpatic. La fussio de fibres del vago excitadores i inhibido-
res dins d'un mateix feix ha sigut altre dels arguments quo s'han

utilitzat per a explicar aquestes dales contradictories. Popielski

ha contribuit a for ostensible l'acci(5 inhibidora del neumo-

giistric font excitations de dit nervi en animals, als que cons-
tantment mante la mucosa duodenal humitejada ab solucio
clorhidrica; si aquestes excitations no son intenses, ven relentir

la secrecio pancreatica i devegades la arriba a parar completa-

ment. En canvi, les excitations del simpatie disminueixen ]a in-

tensitat seeretora, perd mai arriben a suspendre-la completa-

ment. Los actions vasculars en aquestes experiencies tenon un

valor molt relatiu; primer, perque esta provat quo la eompresio

de i'arteria aorta sols passats dos o tres minuts produeix la

parada do la secrecio; segon. perque les experiencies de Fran-

cois-Frank, demostren quo les excitations del neumogastric

en Hoe de contreure, dilaten els vasos del pancrias, i tereera,

perque la injeccio de secretina pura es capassa de provocar una

abundantissima secrecio pancriatica sense anar precedides de

vaso-dilatacio, segous han provat Dale i Laidlaw i nosaltres ma-

teixos.
Itesumiut podriem dir quo on el treball secretor del pAn-

crias, glandula digestiva, el neumogastric sembla tenir una

certa accio estimulant i en canvi el simpatic si to algun paper a

complir, no to relacio amb el d'aquell; mgs aviat ens inclinariem

a creure que la seva missio es sumainent troflca. Els fets pot-

ser vinguin un dia a confirmar-ho. El pancrias, glandula de se-

crecio interna, ha sigut objecte d'estudis importants per 1'escola

de Berna, respecte a funcionalisme nervios, iniciats per Asher,

Flack i Rodt, en for evident que la glandula tiroidia reb els dic-

tats funcionals del sistema nervios, i portats al terreny experi-

mental per altre deixeble de la mateixa eseola, J. M. Corral. Els

treballs de I'escola de Berna, no obstant i la seua valua, no

arriben pas a esser d'una densitat convincent, perd donen una

major impresio de fot veritable que les primeres insinuations

do Chaveau i Kaufmann i quo les posteriors sospites de Eppin-
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ger, Falta i Rudinger, que es dolen d'un mal d'origen, la

manta de precisio en co que es I'exacte coneixement do dita

secrecio interna. Els ofectes produits per 1'exeitaci6 nervi.osa i
per la enervacio glandular, han d'Nsser fatalment registrars per

['augment o disminucio de la secrecio, i pot poden tenir un va-
lor indiseutible quan no sahem pas que es lo que ha de mer-

nlar-se, com en el cas concret de la secrecio interna del pitn-
crias. Avui per avui les opinions dels lisiolegs estan encara
dividides en dos grans grups: uns que creuen coin Lepine que
la secrecio interna pancreatiea obra augmentaut la glucolisi en
la sang i els teixits, i altres quo, coin Chauveau, suposen que ac-

tua frenant la transformacio del glucogen hepatic on glucosa.

Corral, en el treball citat, preseindint de quip siga el meca-
nisme veritable i fixant-se tan sols en el fet de que qualsevol

que ell sign, senlpre que manta el factor pancreatic deu aug-
la hipergluc6mia, suposa que, inversament, la sobrefun-

cih pancreatica ha de manifestar-se coin una hipoglucemia Inds
o menys pronunciada. Partint d'aquest criteri, forca discutible,

interna In mesura del treball endocri del pancreas despres d'ex-
citar els pneumogastrics per sota del cot-, tenint la precaucio de
destruir els nervis hepatics que podrien enmasearar els resul-

tats dels experiments. Procedint d'aquesta faiso, observa que,

senlpre les excitations del vago val, seguides de hipoglucemia

i per tart, a son jui, que el treball endocri del pancreas ha so-
fert un augment.

VII

LES CAPSULES SUPRARRENALS I EL SIMPATIC ABDOMINAL

La capsula suprarrenal rob fibres nervioses del simpatic
autonomic per mita dels esplagnics i per Aquesta via Ii arriben
les excitations funcionals. Dreyer fou qui primer demostra la
hiperfuncio suprarrenal estimulant aquestes fibres i llenca la

idea de quo siguin elles les reguladores fisioh' giques do la fun-
cio capsular.

Aquesta observacio i aquestes sospites de Dreyer han sigut

confirmades primer, per Biedl, i despres, d'una manera coln-

pleta, per Negrin i Hernandez Guerra.

Sapiguda es per tothom la propietat vaso-constrictora de la
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suhtancia modular de la capsula suprarrenal i coneguda es tam-
be la seva accioglucosuriant.Dories be,fonamentant-se on aquests
dos fets, han sigut portades a terme per Negrin oxperi^ncies de-
finitives quo delnoetren la veritat del paper atribuit per Dreyer
als esplagnics.

Negrin, en colaboraci(') amb Hernandez Guerra, ha demostrat
que ]a picadura de] so] del quart ventrieul, dons ]toe primera-
ment a una notable baixa de la prosio arte*ial i tot seguit a no
augment de dita pressie) quo sobrepasa la normal i on l'orina s'hi
troba glucosa. Negrin i Hernandez Guerra, interpretaren aquests
rots suposant quo la picadura del quart ventricul interessava els
nuclis d'origen del pneumoghstric, quina excitacio era la causa
del descens, pero immediatament la descarrega d'adrenalina
produi'a ]a vaso-constrieeio ulterior. Aquesta manera de pen-
sar quedava justificada per 1'exit segiient a les experiencies do
picadura feta en animals vagotomitzats o atropinitzats. En amb-
dos easos, la supreslo dels efectes de I'excitacio del pneumogas-
tric permetien veure en les grafiques un augment de la presio
arterial immediatament despres de Ia picadura.

Podia, encara, fer-se I'objeccio do que la glucosuria i la
presio augmentada fossin dos fets coincidents pet-6 deguts a cau-

ses diferents. Podia p. ex. admetre's que per virtut de la proxi-

mitat dels centres bulbars, la lesio dels que obren sobre ]a fun-

cio glucogenolitica del fetge fos feta simultaniament ;t la del

centre vaso constrictor, i, per tart, d'una cola picada on sortis-

sin dos efectes diferents. Negrin i Hernandez Guerra resolon

aquesta giiestio tent picadura de quart ventricle en animals als

que alguns dies abans han tallat els esplagnics. En aquosts

animals han pogut veure que mai s'obte glucosuria ni augment

de la presio, Ton no treuen la consegi'.i.encia do quo essent o,s es-

plagnics els nervis excitadors de la capsnla suprarrenal, la soya

seccio interromp les excitacions que normalment arribarien a

ella per via simpatica donant ]toe a ]a descitrrega adrenalinica

que produix la glucogenolisi hepatica amb hiperglucemia i gln-

cosuria i ('augment do la presio arterial.

Aquestes experiencies han sigut posteriorment conflrmades

per nosaltros seguint la tecnica do Negrin en tots els details.

Tamhe Negrin i ols seus colaboradors Ilan fet onus trehalls

que les avalen mos i mes. L'aplicacio de la tccnica diafanitzadora

de Spalteliolz a 1'estudi de les cilpsules suprarrenals despres de

tenyides per sals do crom, permet, com han demostrat Negrin i
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f3riicko, evidenciar la descarrega croinafina de les capsules des

pros de la picadura i la inalterabilitat de les mateixes quan la

picadura es fa en animals esplaguicotomitzats. Sopena, at labo-

ratori den Negrin, ha obtingut resnltats coneordants determi-

nant el contingut en adrenalina do les capsules, anlb el nletode

colorimetric de Foliu.

FISIOPATOLOGIA GENERAL

VIII

Les Iinies generals de la patologia del simpittic abdominal

deriven de la seva fisiologia. Aplicant un criteri extensiu, no hi

ha dubte que tot trastorn funcional de les viscores del abdo-

men pot dsser atribuit at silnpatic, qualsevol neuralgia, on dolor

cblic, una perturbacio motriu o secretors de la digestio, una

alteracio eudocrina, moltes oialalties del metabolisnle, especial-

Inent algunes de les formes de la diabetes, cal referir-les a alte-

racions en el treball del simpatic. Si coustitueix aquest el

sistenla do inervacio osplagnica, es natural que el seu disfuncio-

nanlent dongui lloc it feuolnons morbosos de In muds diversa

mona, Nosaltres, pert, senyalarem sots en aquest lloc els sin-

dromes caracteristics i ben deinits quo es deriven exclusiva

meet i esencialment de perturbacions del simpatic abdominal;

diguent per endevant que sons dubte la patologia de tal sistelna

is molt mds extensa, avui encara pot coneguda en totes les

sever particularitats.

La millor estudiada de les alterations simpatiques es In
neuralgia celiaca, dolor celiac, anomenada tambd Iliperestesia

solar, angina abdominal. per la seva semblansa amb ('angina de

pit, sindrolne solar doloros do Jaboulay. Aquestes crisis son

conegudes des del sigle XVIII, les descrigud Autenrieth i ['orcu

considerades corn ontitat nosologica especial a partir de

Schoenlein.
La Ilur sintomatologia es coneguda: apareixen en forum

d'accesos en general bruscalnent i de una gran violencia, amb
dolor epigastric soviet irradiat, dilatacio de ('aorta epigastrica
amb fortes pulsations, hipotensio arterial, pols frequent i fili-
fornl, palides, concentracio, teudencia at colapse i gairebd sem-
pro deteuehu del curs intestinal sense timpanisme lino lids
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aviat ventre retret. Aquesta crisi so] durar pot i despres d'ella

gneden els malalts uses vegades colnpletament be i altres amb

dolorilnent del plexe celiac o amb sensations de la nles diversa
plena.

Aquest accident pot presontar-se tambe amb forma de va-

soconstriccio abdominal revestint els mateixos caracters sensi-

tius. Constitueix Ilavors un cas de la crisis vasculars coustricti-

ves tan ben descrites per Pal. I ontre nialalties do patogenia

coneguda cal acostar hi los crisis saturnin es, les tabi tiques, les

arterioescleroses i tanibe les quo poden observar-so en alguns

inalalts do diabetes pancriatica. Nosaltres tenim descrit un

d'aquests casos absolutament caracteristic. Es veu be corn el

plexe celiac por ser afectat, despertant sensations doloroses

per diverses causes i corn els caracters do tal excitacio son els

mateixos malgrat resultar tots oils de diferent naturalesa.

Aquestes crisis, pero, on presentar-se poden mostrar pecu-
liaritats que distingeixin diferents tipus, tart que han estatdes-

crites dues variants, la simpaticotonica i Is vagotonica, seguiut

la esquematitzacio abans discutida. No hi ha manors avui en la

patologia del simpatic abdominal de distingir netarnent ols dos

tipus: havem de limitar-nos per ara en senyalar formes hiper do

formes hipo i, a mes, colnbinacions d'excitacions i depresious

particulars referibles a distintes maneres d'actuar el simpatic

on els diversos casos quo es presentin a la rostra observacio.
En relaeio amb aquests fendmens hem de recordar los for-

mes de hiperexcitabilitat del simpatic abdominal on la hipera-

drenalinemia i per aquest cami, 1'abans indicada tendcucia a la

angina abdominal en algunes diabetes, en quo hi hauria sobre-

funcio suprarrenal.
Contrariatnent a n'aixo importa tenir en conte les rolacions

entre la malaltia de Addisson i el simpatic abdominal quo es

trovi en baix to funcional. En el Ilibre cl'asic do Eulenburg i

Guttmann en 18T2 ja es parla de la intervencio del simpatic en

ei sindrome addisonia i es recent entre nosaltres, la descripcio

per Ferrer i Solervicons de malalts amb hipotensiO, fendmens

diversos de simpatic i anomales pigmentacions de poll i inuco

ses amb trastorns simpatics i bon estat de les suprarrenals. No

vol dir aixo, de cap manera, que hagi do negar-se cosa tan ben

establerta corn la intervencio de les suprarrenals en l'addiso-

nisme pero es to probable que molts del simptomes d'aquest

estat els provoqui la insuficieucia endocrina indirectanient, per
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la intervencio del simpatic abdominal i, per tant, quo aquest
simpatic esencialment, encara que no intervingui en la defieien-
cia hormonica, pugui en certs estats hipofuncionals donar floc a
manifestacions equivalents. I aixo cal tenir-ho en compte al edi-
ficar la patologia del simpatic.

Altre grup de alteracions simpatiques quelcom deslligat
del que acabein de descriure, es el constituit per les perturba-
tions do les sensations cenestesiques abdominals. No es tracta
ara de fenomens dolorosos sino de una anormalitat en la obs-
cura sensibilitat abdominal quo resona sobre la vida psiquica.
Tota la serie de trastorns neuropatics que Grasset inclcu dins
la rdbrica comu de la malaltia psicoesplagnica ha d'entrar aqui.
Des de la alteracio global de la sensibilitat simpatica, que dona
Hoc a tants dels estats que son diagnosticats en general do neu-
rastenics i en que tanta part hi pren la inervacio visceral, fins a
les perturbations cenestesiques localitzades, ilusions do tota
mena, malalts qu'es pensen tenir els mals mes diferents i terri-
bles, dolors locals gairebe sempre amb dolor referit a termi-
nacions sensitives del sistema de la vida de relacio, i fiualment
tota serie de perturbations centrifugues motrius i sensitives
com els espasmes gastrics do cardies i pilor, els vomits ner-
viosos, les hipermotilitats gastriques i intestinals, la malaltia de
Leube, la gastrosucorrea periodica, moltes dispepsies nervio-
ses, gastriques i intestinal, bona part de les colopaties, tot aixo
son derivants de aquestes alteracions simpatiques que en els
ultims exemples descrits constitneixen pero sindromes localit-
zats amb caracteristica propia.

Hi ha que recordar-se, per a la interpretacio d'aquests des-
ordres, les relations al principi senyalades entre les formations
simpatiques i els centres superiors. Aquests centres influeixen
sobre les funcions del simpatic-cosa avui indiscutihle-pero
reciprocament. el simpatic per vies centipretes to una accio ben
determinada sobre les mes altes gerarquies de la organitzacio
nerviosa. El descubriment dels reflexes condicionats viscerals
per Pawlow i la necessitat, per a que aquests es produeixen, de
la intervencio de determinades regions do la escorxa cerebral,
on son la docisiva demostracio. El mal funcionament simpatic,
perturbant un grup importantissim de impresions sensitives--
qu'existeixen, malgrat no es percebeixin separadament - to
efectes ben marcats sobre la personaliiat psiquica i les seves
manifestacions. Hi ha aqui. Bones, un altre cami a explorar en
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el camp de les simpaticopaties abdominals. que sera, sens dub-

to, molt ric en resultats.

Tambe, per acabar, deuen ser incloses dins les malalties

del simp^atic abdominal les que resulten d'alteracions del siste-

ma sacral, urogenital. Per elles subsisteixen les conconside-

racions anteriors; els mateixos grups poden trobar la seva re-

presentacio en les perturbations morboses de aquestes altres

formaeions nervioses que presideixen funcions do tanta impor-

tancia, dins la vida vegetativa, psiquica i social. Detonir-nos

mes en aquest punt temem que seria sortir ja del tema. Hem

volgut tan sols amb 1'exposat donar uses indicacions nosol6gi-

ques generals qu'es derivessin netament del quo sabem avui do

la fisiologia del simpatic; tot lo que no sigui aixo es apresura-

ment, fantasia o be empirisme.


