
EL SIMPATIC SENSITIU PELVIA

per

A. PI SURER J. RAVENTOOS i PIJOAN

En la nostra nota de 4 del setembre del 1931 a aques-

ta Societat de Biologia (1) provavem que la desnerva-

cio total dels organs pelvians - seccio de les vies sim-

patiques i parasimpatiques - impedeix la produccio dels

reflexos respiratoris i circulatoris que, altrament, apa-

reixen per la distensio del recte o de la bufeta urinaria.

En canvi, la seccio d'una sola mena d'aquelles vies no

es obstacle a la transmissio dels corrents aferents i, per

aixo, a l'aparicio dels reflexos. Aquests fets son super-

posables als que haviem vist amb Puche (2) en el que

es refereix a la inervacio sensitiva de 1'alt abdomen.

En un i altre cas, es necessaria la interrupcio completa

de les vies centripetes que van per ambdues menes de

conduccions, per tal d'impedir els reflexos per distensio

visceral.

En la nota de 22 del febrer del 1932 a la nostra ma-

teixa Societat (3) anunciavem que el bloqueig quimic de

les vies simpatiques per la nicotina es igualment efectiu

que la seccio quirurgica. Avui exposem els resultats de

les nostres experiencies sobre el tema. Ens sembla in-

teressant estudiar si es que la nicotina impedeix la con-

duccio si,mpatica aferent d'igual manera que la cen-

trifuga.
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Experiment 22-Xtt - io;i. - L)espres de la seccio de la medtil•la al nivell de la
quarta lumbar, la dilataciu de la bufeta provoca efectes circulatoris i respiratoris.
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Es un probleYna encara no resolt el de la natura-

lesa de les fibres que van pels nervis en que domi-

nen les conduccions simpatiques : queda el dubte de si

els torrents aferents que pugen per les vies simpatiques

ho fan per fibres del sistema, o be si aquestes fibres sen-

sitives corresponen a la sistematitzacio central, el centre

trofic de les quals es trobi en el gangli espinal corres-

ponent. Aquestes fibres arribarien i s'incorporarien per

aposicio al simpatic, segons les idees de Kolliker i Cajal.

is ben sabut, i ho hem recordat en comencar a expo-

sar les nostres recerques sobre el simpatic sensitiu, que

cs avui encara la majoria dels fisiolegs que sols admet en

el simpatic conduccions eferents. Les sensitives estarien

encomanades a aquelles fibres corresponents al sistema

encefal-espinal que anirien juntes amb les simpatiques

motrius. Aixi, el simpatic tindria tan sols oficis efectors.

Doncs be, recordem ara com Langley arriba a la

sistematitzacio fisiologica del simpatic eferent servint-se,

com a criteri, del bloqueig nervios per la intoxicacio nico-

tinica. Tot i que Langley ja fa 1'advertiment de la

irregularitat dels resultats de la impregnacio segons les

regions, i fins i tot de la variacio dels efectes sobre les

diferents fibres d'un mateix nervi, accepta - i aquesta

opinio ha estat generalment compartida - que la nico-

tina es el toxic especific de la sinapsi ganglionar simpa-

tica, la qual tramet els impulsos de la fibra preganglio-

nica a la post ganglionica.

Ens proposarem d'investigar si la nicotina aplicada

sobre els ganglis del simpatic lumbo-sacral secciona fisio-

logicament les conductions aferents esplacniques; amb la

idea que aquests resultats ens poguessin donar argu-

ments a favor de 1'existencia d'articulacions ganglio-

nars en les conductions simpatiques centripetes. Com

que, segons Langley, el gos cs un animal el simpatic del
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qual no s'intoxica tan regularment per la nicotina com

altres especies , perb en canvi es l' animal que tenim mes

facilment a la nostra disposici6 , hem realitzat experi-

ments en gossos i en gats, considerant que si obtenfem

en els gossos resultats positius , podriem donar-nos per

satisfets , i que, en canvi , si aquells fossin negatius - de

no impregnaci6 i falta de bloqueig -, hauriem d'acudir

exclusivament a gats i conills . Amb gossos els resultats

han estat positius.

Despre6 de la secci6 medullar, havern injectat pe-

tites quantitats de nicotina (regularment O'2 cc. de so-

luci6 al io per Z oo) dintre de cada gangli simpatic. Des-

pres d'aixo, les vies simpatiques queden totalment in-

terrompudes , tal com si haguessin estat seccionades. La

distensi6 dels organs pelvians - bufeta, recte - no d6na

lloc a cap reflex, d'igual manera que quan practicavem

la desnervaci6 quiriirgica total. Que no es tracta d'efec-

tes mecanics per dislaceraci6, ho prova que la injecci6

interstitial ganglionar de quantitats mes importhnts de

Ringer no impedeix la conducci6 i, per tant , la pro-

ducci6 dels reflexos.

Si, doncs, ens limitessim a seguir les idees classiques

referents a 1'acci6 de la nicotina sobre les cellules gan-

glionars simpatiques , caldria concloure d'aquestes expe-

riencies que, en efecte , existeixen sinapsis en els gan-

glis simpatics nicotinitzats pertanyents a les vies afe-

rents, sensitives . Pero altres treballs nostres (4), i tam-

be aliens, ens han portat a la convicci6 que la nico-

tina no es precisament el toxic especffic de 1'articulaci6

pre-postganglionica, sin6 un toxic paralitzant general de

les conductions nervioses. La nicotina en aquests nos-

tres experiments fa la secci6 quimica del simpatic.

I possiblement no per desarticulaci6 de la hipotetica

sinapsis , sin6 per influencia directa sobre la fibi`a.
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La conclusio a que havem d'arribar, doncs, es que
la nicotinitzacio dels ganglis simpctics lumbars despres
de la seccio de la medul•la, bloqueja la conduccio aferent
d'origen pelvic; impedeix, en consegiiencia, l'aparicio dels
reflexes viscerals per distensio. D'aixb no es, perb, jus-
tificat deduir-ne, sense altres proves, que aquelles conduc-
tions aferents siguin prbpiament simpctiques. Calen en-
cara nous estudis - especialment embriolbgics i per sec-
cions nervioses, amb les consegiients degeneracions -
per tal de resoldre el problema de la naturalesa de les
fibres centrfpetes en el simpctic.

Institut de Fisiologia.
Facultat de Medicina. Barcelona.
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