
LA REGULACIO

DEL REFLEX: EXTENSOR CREUAT

per

J. PI-SUNER BAYO

A partir de Magnus i Klein (i) i llurs col•laboradors,

es valoritza la influencia de la posicio del coil i les sen-

sacions laberintiques en els reflexos posturals. Un del_

agents de regulacio cervical de la posicio que, a mes, pot
influir en la coordinacio motriu, es la seva accio sobre
el reflex extensor creuat. Sobre aixo vaig comencar,

I'hivern del 1927, en els laboratoris de la Harvard Medi-
cal School, una serie experimental, sota la direccio del
doctor J. F. Fulton, els resultats de la qual vaig a ex-
posar aci.

La tecnica seguida ha estat 1'obtenci6 del reflex
creuat en el muscle quadriceps, per excitacio electrica
del ciatic de 1'altre costat; I'estfmul electric era un xoc
unic d'induccio, de tancament, obtingut mitjancant

I'interruptor de seleccio a triple rodet de Sherrington.
Els animals d'experimentacio eren Bats descerebrats

a nivell dels peduncles cerebrals, sota profunda anestesia
eterea. Tots els nervis d'ambdues extrernitats posteriors
es tallaven, excepcio feta del nervi del quadriceps d'un
costat, segons la tecnica descrita per Sherrington (2).
El nervi del semitendinos es conservava quan es desitjaven
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obtenir registres de les respostes del grup flexor, simul-

tanies a les dels extensors, per a 1'estudi de la innervaci6

reciproca i dels muscles antagonistes. La possible acci6

pertorbadora del tensor de la fascia femoral s'excloia

amb una ampla resecci6 del muscle.

El registre grafic s'obtenia sobre plaques fotografi-

ques, per mitja d'una cambra, model de Fulton. Els

tendons musculars s'unien a un miograf de torsi6 d'una

fregiiencia de vibraci6 molt elevada (800-1,200). El sis-

tema optic era el d'un galvanometre tipus Cambridge.

En les plaques on s'obtenia, a mes del registre mecanic,

un registre electric de la contraccio, s'utilitza el galvano-

metre de Cambridge.

Les nostres observacions sobre les modifications del

reflex extensor creuat per la rotacio del cap, es realitzaren

en gats, amb i sense seccio de les arrels posteriors de la

medula, corresponents als segments inferiors. Per a

simplificar, anomenarem els Bats sense seccio radicular,

gats normals, i els de 1'altre tipus, o sigui sense vies afe-

rents, desaferentitzats.

La influencia de la rotacio del cap sobre el reflex

extensor creuat es troba, en les nostres observacions,

en els animals normals i en els desaferentitzats. Sher-

rington (3) i Magnus (4) han observat que el tonus del

quadriceps pot esser influit, tambC, indiferentment, amb

i sense seccio de les vies aferents, sense que aquesta

seccio tingui una influencia molt marcada sobre la res-

posta. La nostra impressio es que, despres de la seccio

de les arrels posteriors medulars, el muscle es un xic

mcs sensible a la posici6 del cap. Malgrat aixo, per a

eliminar factors de pertorbaci6 ens limitarem a estudiar

l'acci6 de la posici6 cervical sobre els muscles amb seccio

de llurs arrels medulars posteriors. De la mateixa ma-

nera parlarcm de la influencia general de la posicio del
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Reflex extensor creuat, amb el cap en posiciu normal (tra^at
inferior) i cn torsio ( tra^at superior). I^os cstinwls creuats.
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Distiociacio etttre to i reflex. ]^urant una scrie de reflexos ro-
tuliaus es fa ^irar el cap del f;at; una excitacio ipsilateral del
ciatic eleva el to, pert inhibeix el reflex extensor ipsilateral.
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Tracat superior. - Es fa girar el cap i s'apbca un estimul ipsila-
teral damunt el ciatic. Contracci() mes intensa i duradora que

sols per la torsi() cervicol.

I-rafal inferior . - I,'estimul inhibitori ipsilateral se sunia a la
contraccio de torsi(). = escitacio.

a
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cap, sense distingir entre el factor tonic cervical i el

factor laberintic.

La posicio del cap modifica les sis caracteristiques

de la contraccio medular que hem estudiat : estimul

eficac minim , temps de latencia , magnitud de la con-

traccio, duracio , proces de suinacio central de dos esti-
muls successius i susceptibilitat a la inhibicio ipsilateral,

provocada per un xoc electric unic , de tancament de
circuit. Probablement , tambe modificaria qualsevol altra
caracteristica que s'observes . Anem a resumir els resul-
tats.

Esilmul eficac minim. - En girar el cap de 1'animal
cap al costat del muscle observat, pot disminuir-se la
intensitat del corrent induct d ' una manera considerable:
en un cas, la separacio entre els dos enrotllats, en un
rodet tipus Harvard, de serie, amb el primari alimentat
per o'i ampere, va poder passar de o a 12 cm. La dis-
minucio de l'estimul eficac es un dels fets mes evidents
per la torsio cervical . Va disrninuint inversament a
l'angle que forma el cap amb la posici :, normal, fins a
arribar a goo.

Temps de latencia . - Disminueix considerablement
en dirigir el cap vers al costat del muscle. Algunes de
les xifres obtingudes : de go ; a 50 ;, de 6o ; a 40 S, de
8o s a 65 s, etc. En la segona, de dues respostes conse-
cutives, la disminucio produida per la rotacio cervical
es encara mes gran : en un cas, de 65 S a 15 ;. El temps
de latencia mes breu dels observats en la nostra serie
es el que correspon a una resposta a un tercer estimul,
en un gos desaferentitzat : ii a 12 ;, solament 4 0 5 c
mes llarg que en el reflex rotulia.

Magnitud de la contraccio . - En alguns casos passa
de tensions de 300° a tensions de 1,200 i 2,0000. Podem
considerar com a normal un augment del 100 per 100

6
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en la magnitud de la contraccio per la tensio cervical

cap al costat del muscle observat.

Durada. - Augmenta, tambe, d'una manera con-

siderable. Amb els diferents estimuls i exactament en

les mateixes condicions, la durada passa, en distintes

preparacions, de 200 a 280 de 340 s a 440 ;, de 120 s
a 36o q, etc.

Sunaacid central. - Molt semblant amb el cap en

posicio normal o girat cap al costat observat. En aquest

segon cas, de vegades, la segona contraccio es mes curta

que la primera. Potser perque el segon estimul troha

un major nombre de ce1•lules de les banyes anteriors

en fase refractaria per manteniment del reflex cervical.

Susceptibilitat a la inhibicio. - S'altera tan profun-

dament per la posicio del cap, que estimuls inhibitoris

es converteixen en estimuls de sumacio. Fenomen ja

observat per a les respostes motrius dels muscles exten-

sors per Socin i Storm van Leuwen (5) i per Girndt (6),

en animals talamics pels grups extensors i flexors.

Aixi, el quadriceps, a partir de quatre hores despres
de la descerebracio, s'inhibeix en la seva contraccio,

per un estimul ipsilateral, amb el cap en posicio normal,

peril la suma en girar el cap.
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