
PRINTER TEMA

DR. BONAVENTURA CLOTET.-Sense discussiO.

DRS. GIL VERNET i F. GALLANT.-Discussio : Drs. Bellido i Trias
Pujol.-Rectificacio.

Discussio: Dr. Bellido.

Despres de felicitar als ponents per les seves recerques i
agrair les seves amables citations dels treballs del Dr. Serer i
nreus, prenc bona rota de la comprovaciO en el terreny do
l'Anatomia humana, de tot lo registrat per nosaltres en el gos.
Ja on una observacio clinica del Dr. Proubasta, gairebd tan ri-
gorosament condulda corn un experiment, s'obtingueren resul-
tats terapeutics confirmatoris de la realitat dels reflexes vesieo-
renals en Thorne, i es logic que havent-hi la funcio, no talti
I'orgue, adhuc en 1'especie humana.

Els Drs. Gallart i Gil Vernet han tingut I'encert do fer his
diseccions en els fetus, trobant la base anatornica d'aplicacio al
home dels fets d'experimentacio.

Solament i com a consideracio filla potser d'un prejudici,
eni permetere for observar als ponents, que crec versemblaut
que el gangli mesenteric inferior no tingui en el govern dell
reflexes procedents del recte, particularment de les seves por-
tions terminals, la gran intervencio que to en els nascuts a la
bufeta, per que la inervacio rectal depen roes de les formations
autonomes pelvianes.
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Tambe fora do desitjar quo totes les observations en que
Idgicament s'apoia la concepcio dels reflexes entero-renals, es
contrastessin, experimentabnent, ja distenent l'intesti, ja font
actuar sobre In, mucosa substancies les mos variades, ja amb
('excitant classic les corrects induldes i despertant amb aques is
medis la naixenga d'excitacions, quill cami s'estudiaria fens sec-
tions de ramets nerviosos, extirpacions do ganglis, pinzellaments
d'aquests amb nicotina, etc. D'aquesta manera, coordinant lo fet
i to que poden for els comunicants amb la doctrina sentada fa
temps per En Seres i jo, es faria In fisiologia completa del gangli

mesenteric inferior, ja clilssic pels estudis d'En Langley sobre In
rnotiiitat vesical i rectal, i es palesaria quo en ell les funcions de

centre reflexe i receptor d'excitacions contripetos, no valen

Inonys que les centrifugaes i motrius.

Discussio: Dr . arias Pujol.

Reconeixent la importitncia que to la descoberta del gangli

mesenteric inferior i les seves relacions, crec que la fisiopatolo-

gia del mateix potser sigui un tant modesta que la quo

Ii atribueixen els autors des del punt do vista de centre do re-

flexes, dones sembla, on general, que els ganglis sirnpatics mes

son focus excito Inotrius on s'efectda I'enllaq de les dues neuro

nes motrius, que floc de conexio entre elements sensitius i

motrius.

No obstartt. creiem que no tots els ganglis son solament

excito-motrius, perb 1'existencia de reflexes es un taut excep-

cional i requoreix eomprovacio per nledi de l'experiolentacio

IlsiolbgiCa.
En quant a In histogenesi del gangli esperem quo els autors

amplffn els sous treballs anlb procediments especifics de les

cel•lules nervioses, doncs hi han formations meso&rmiques

quo en l'embrio, poden, per sa topografia, donar floc a confu-

sions, tart mes, quan el simpatic es barreja amb elements con-

juntius que Ii han do servir d'armaco.

Rectiflcacio: Drs. Gil Verret i Gallart.

Agraim vivament als Drs. Bellido i Trias sa felicitacio i

intervencio en el nostre tema.


