
L'ESPLENO-CONTRACCIO ADRENALINICA (1)

Pels Drs. JORDI GUASCH i M. TAVERNA TORM

1. - CONTRACTILITAT ESPLENICA

La melsa es un organ essencialment retractil, susceptible de
variacions de tamany bastant rapides, per acn nulacio o bui-

datge d'una quantitat de sang variable. Aquesta funcio de reser-

vori, ha fet que fos considerada com una esponja, o potser mi-

]lor, com un teixit cavernos de naturalesa especial, com ha de-

mostrat Tolly.

Si considerem esquematicament aquesta capacitat de la mel-
sa de variar de voluni, podeni list ngir-ne dos formes: la con-
traccio i la dilatacio. La mes important i millor estudiada, es la
esplenocontraccio. Aquesta es presenta ja fisiologicament, ja
patologicament, i tambe pot provocar-se experimentalment per
determinades substancies.

Son ben demostratius els treballs de Barcroft de Cambrid-
ge, fets en el gos, en el gat i en el simi, respecte at comporta-
ment de la melsa durant el moviment (carrera, marxa, natacio),
constatant ja radiograficament (amb agraffes metallics col-lo-
cats en diferents pots de la melsa), ja per ohservacio directa
(tecnica de la finestra de celluloide) la contraccio esplenica durant
1'esforrs muscular, essent aquesta resposta condicionada direc-
tament per la intensitat del treball fet. Altres autors, Abelous
i S,oula i Mc. Robert, concorden, amb l'anterior. Indirecta-
ment, o sigui, buscant ]a resposta hematica, Scheunert i Krzy-
wanek, en el cavall, han demostrat la poliglobulia que segueix
a l'esforq (augment de 3 milions de globuls rojos), observant
ademes que aquesta poliglobulia falta en absolut en els animals
esplenectomitzats. En fisiologia humana, Binet ha vist una ma-

( 1) Treball de la Clinics MPdica B. de ('Hospital Clinic.
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lalta amb escoliosi molt accentuada i amb melsa facilment acces-
sible a la palpacio com, despres d'una cursa, aquesta disminuia
de tamanv i presentava vores mes agudes, al mateix temps que
els examens hematics demostraven l'existencia d'una poliglobu-
lia amb leucocitosi i plaquetosi. Altres autors tambe ham vist
fenomens semi lants.

La melsa es tambe influenciada pel treball digestiu. Per una

bandy esta ja demostrat que la secreting formada en el dtioden

excita el poder colesterinogen de la mels^^.. S'ha pensat, clones, que

tambe podria haver-hi runt resposta tnotriu. Es tin experiment tin

xic dificil de fer perq`ue hi entren altres factors que compliquen la

giiestio. Mal-rat aixo, Binet, Gavet i Arnaudet han vist, en

tres casos sobre 2o, una retraccia esplenica franca durant el

treball digestiu, i indepcndentment de la hipotensio arterial.

I finalment, encara en el terreny de la fisiologia, hi han els

experiments relacionats amb les depressions barometriques i

referents a les hiperglobulies de les altituts, que no es presenten

en els animals sense melsa. Es, per tart, logic de pensar, que

1'anoxemia es capaq per ella sola de desencadenar una poliglo-

bulia per expressio esplenica. Aquesta associa,cio als trastorns

respiratoris , fan a molts autors anexar ] a melsa, reservori d'he-

maties, a la funcio respiratoria.

En el camp de la fisiologia patologica, hi ha diversos ex-

periments que aboquen a la contraccio esplenica. En primer lloc,

citem les reaccions sanguinies despertades per l'asfixia aguda

en el gos normal i en cl gos esplenectontitzat. Per no allargar

massa aquest proleg, no citem anib detail la nombnosa biblio-

grafia recent i resumim les conclusions demostrades. L'asfixia

agttda o lenta, en animals o en 1'home (apne^s) comporta com

a resultats : una poliglobulia que es maxima als j minuts, es con-

siderable, progressiva i general, desapareix lentament i es re-

productible a 1'hora o hora i mitja , una hipersideremnia, una

leucocitosi, una plaquetosi constant i intensa , i una elevacid de

la densitat saguIni s no depenent del serum , sing de l'elevacio

del nombre d'elements figurats en [a sang circulant. Doncs be;

tots aquests fcnoinens no es presenten en l'anima] esplenecto-

mitzat. E, s per tant molt suggestiu de pensar clue la naturalesa

d'aquesta reaccio depen de la movilitzacio d'elements anterior-

ment en reserva , amagatzemats en el reservori esplenic.

Un altre fet es la contraccio de la melsa en el curs de les

hemorragies o de les sagnades, que es ilnlnediatz i gue es mani-

festa per una poliglobulia paradoxal, que. falta en els animals en

els quals previament se'ls hi ha extirpat la melsa o be que se'ls

hi ha comprimit llur pedicle esplenic, poliglobulia que apareix
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en cessar aquesta compressio . En aquests casos, la melsa realit-

za una veritable autotransfusio , que resol momentaniament la

situacio.

IIi han altres observations fetes, referents a 1'emoci6 i a
l'excitacio dels nervis sensitius , que son igualment suggerido-
res es el sentit que venim dient.

I, finalment , existeix una sensihilitat especial de la melsa a
determinades substancies que determinen la seva contra,cci,6.
Entre aquestes citem en primer hoc 1'adrenalina , ja ben cone-
guda, i d'altres , com l'efedrina (Marcou 1 Petresco), el principi
vasoconstrictor extret de la ginesta , la pilocarpina i el clorur po-
tassic. Tambe en aquest ordre son nbmbrosissimes les comunica-
cions i experiments que demostren en fisiologia animal i humana,
"in vivo i in vitro ", directe i indirectament , 1'acci6 indubtable-
ment esplenocontractora d'aquestes substancies , amb resposta
evident en el quadro hematologic. Nosaltres no ens podem exten-
dre ara sobre una serie de treballs interessantissims , referents als
antagonismes d'aqueltes substancies amb altres que impedeixen
Ilur accio.

II. - MECANISME DE LA CONTRACCIO ESPLENICA

L'estudi del mecanisme intim de 1'esplenocontracci6, en el
qual no ens hi podem entretenir gaire, ens mostra que l'agent
de contraccio ve representat per les fibres musculars Ilises de la
capsula i principalment per les de les trabecules, on s'hi troben
abundantment, rodejades d'una substancia colagena i d'una
xarxa elastica important. Es sabut, que les trabecules es rami-
fiquen en tot el teixit esplenic i el divideixen en una serie d'a-
reoles. La melsa queda aixi constituida per cavitats , que limi-
ten les trabecules i que comuniquen ampkment les unes amb les
altres. A aquest teixit s'hi troba anexe tin aparell muscular po-
tent, que expulsa el contingut d'aquelles, com una esponja es
espremuda per la ma, seguint la comparacio de jolly, La rica
xarxa elastica esplenica permet de concebre la facilitat de re-
plecio despres que acabi la contraccio de les fibres espleniques.

La circulacio sangulnia dins de la melsa es francament ra-
lentida, co que permet una veritable sedimentacio de la sang:
els elements figurats s'hi acumulen, el plasma circula, i aixi en
el reservori esplenic hi ha una sang particularment rica en he-
maties, leucocits i plaquetes.

La musculatura de la melsa, esta inervada pels nervis es-
plenics, brariques de I'espla,cnic. Tournade i Chabrol i encara
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d'altres, amb experiments de circulations creuades, han demos-
trat que 1'esplacnic es esplenocontractor peer un doble mecanisme :
directe o nervios, i indirecte o humoral (adrenalina). El centre
que comanda l'accio d'aquests nervis, esta localitzat en el bulbe.

III. - EXPOSICIO DE TREBALLS

La nostra comunicacio esta actualment basada en mes de 30
casos d'esplenomegalies de diferents origens, estudiats i esco-
Ilits entre els malalts de ]a Clinica Modica P del Hospital Clinic,
en el servei del Professor Dr. F. Ferrer Solervicens, on tambe
hem fet totes les nostres observations.

La tecnica emprada, es la segiient: primerament fern tin re-
conte d'hematies, de leucocits i formula leucocitaria, es limita
per palpacio la melsa i es dibuixa per projeccio sobre l'abdomen,
s'anoten les xifres corresponents al nurnero de pulsacions i a les
tensions arterials i es fa tin examen general del malalt. Un cop
aquestes dades obtingudes, s'injecta subcutaniament j c. c. de
Solucio al milessim de suprarrenina Meister-Lucius. I despres
seguim les variations hematiques i la deformac16 esplenica als
10, 30 i 6o in. i en alguns casos a les 7 hores, les variations cir-
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culatories cada io minuts (pots i pressions), i finalment anotem
tots cls fenomens que es presenten.

En aquesta ocasio exposem nomes tres casos corresponents
als tres tipus diferents que nosaltres hem observat d'espleno-
contraccio adrenalinica: la contraccio rapida i energica, la con-
traccio lenta i petita i la contracci'o nulla.

Cas I.-Malalt J. AT., amb un sindroma de Cruveilhier-Baumgarten

i una melsa dura, que rebassa el llombrigol. La historia de la malaltia

i els esamens practicats, estan publicats per no de nosaltres en els An-

nals de Medicina, num. de febrer de 1030. La grafica primera ens mostra
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el curs de la contraccio esplenica, on s'cbserva que la retraccio es rapida,

progressiva i que ateny el maximum als 35 minuts de la injeccio de su-

prarrenina , despres es dilata , fins que a l'hora s'acosta novament aFs

limits primitius. La grafica num. 2 es referent a les curves corresponents

a les variacions numeriques dels hematies i diferentes formes de leuco-

cits, en el curs de la contraccio adrenalinica. En ella es veu una regposta

en bloc de tots els• elements formes, coincidint aproximadament atub les

faces de la retraccio de la melsa.

Cas II.-Malaita M. T., afecte d'una tuberculosi pulmonar amb ade-

nopaties tuberculoses demostrades per biopsia i una esplenomegalia con-

siderable, fins a nivell del llombrigol. No creiem interessant per aquesta

comunicacio exposar amb tot el detail la historia de la malalta ni la serie

d'observacions fetes per concloure en ell diagnostic enunciat. Aqui, la re-

traccio esplenica es lenta i progressiva, arriba al maxim a l'hora i despres

torna lentament a dilatar-se. L'evolucid dels elements figurats de la sang

demostra una ascencio brusca del num.ero total de leucocits, que despres

decreix lentament.

Cas III.-Malalt J. T., nen d'un any i mig, afecte de kala-azar, amb

una melsa enormement hipertrofiada, que rebassa la cresta iliaca. En
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ayuest cas la injeccio de suprarrenina no determina cap variacio en el ta-

many de ]a melsa. La resposta hematica to la particularitat d'esser in-

tensa eu el comenSament i despres decaure a ones xif^res inferiors a les

primitives. Remaryuem solament yue altres dos casos de kala-azar es-

huliats, han fet una reaccio igual sense esplenocontraccio.
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Creiem amh el que hem dit, que pot admetre's. i.fl : La re-
tractilitat de la n^elsa en patol^c>gia humana per la substancia

medullar de les suprarrenals, i 2.fl: El comportament diferent

de I'organ esplenic davant la mateixa segons la seva estructura

i el grau d'esclerosi. ^o ^obstant, nosaltres Creiem fermament

que 30, son pocs casos per fer afirmacions i conjectures o hi-

potesis sobre 1'estat fitncional i la histo-patolo^^a de la melsa.

Fns cal dir ademes, que aquesta comunicacio plena d'imper-
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feccions, to d'esser for^osament ampliada amb 1'exposicio total

i detallada dell casos observcts i dels resultats obtinguts.

No v^oldriem acabar sense e^posar al:^uues suggestions per

C ^s III

J"iY~r

remarcar la utilitat que se'n pot treure^ de 1'estudi de 1'espleno-

contraccio adrenalinica.
i.` . La contribucio al coneixemen.t millor de la' histologic

i fisiolo^ia de la melsa.
2.`. L'enriquiment de parasits de la sang circulant, des-

pres de la contraccio esplenica, pel pas a la mateixa de tots els

elements formes que aquesta Conte.

3.g. La major probabilitat d'exit en els hemocultius fets

durant 1'espleryocontraccio.
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4•a Com ja s'ha indicat en altres publicacions, 1'evitar la
perdua de grans quantitats de sang i la major facilitat •operato-
ria en les esplenectomies, fetes amb previa contraccio per l'adre-
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Aixa representa a fi de comptes , una millor garantia
d'exit operators i de curs post-operatori.

5.a. No creiem, per ara, que 1'esplenocontracci6 adrenali-
nica tingui cap aplicacio terapeutica directa.


