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DE LES

CORRELACIONS INTERFUNCIONALS
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Es avui classic en Fisiologia que les relacions entre

els diferents organs es realitzen per una dobl,e influencia:

la humoral, per substancies quimiques, l'accio de les quals

se sent a mes o menys distancia del scu punt d'origen, i

la nerviosa. La primera, per transport sangui i plasmatic,

s'estableix 1_-ntament, difonent per l'organisme; la segona

es rapida i especifica en la seva estimulaci6 i en els seus

efectes. Es facil sitar exemples _ vidents d'unes i altres

accions.

Pero hi ha casos v n que intervenen ,Is dos factors,

casos avui ben coneguts i que ha denominat Gley de cor-

rela .:ions neuzoquimiques. Conve aprofondir quelcom en

l'estudi d'algunes d'aquestes correlacions per a convence's

de que no son els medis quimics i els nerviosos estranys

uns d'altres, independents en el seu orig'n i en els seus

efectes, sino manifestacions diverses d'un mode primitiu

- que es perfecciona - de relacionar-se les diferents

parts d'un individu.

Son els exemples mes rellevants: I'accio de les secreti-

nes, els reflexes del cardias 1 del pilor governats per la
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composicio quimica del contingut gastric i duodenal, la

influencia dels gasos de la sang sobre els moviments res-

piratoris, la coexistencia d'una accio nerviosa, simpatica,

i d'una accio humoral, pancreatica, sobra la regulacio de

la gluc -mia, lcs relacions funcionals entre el simpatic i

algunes glandulcs de secrecio interna - adrenals, tiroi-

des, etc.

Rccordcm-ne amb mes detail algun d'aquests exemples.

La r,spirecio es segurament el cas mes tipic. Soste cl ritme

respiratori, en lo normal quan no hi interve la voluntat

-es a dir, practicament, sempre - i'excitacio alternada

de les fibres centripetes inspiradores i -spiradores, que

es produAx respectivament en la compr,ssio i dilatacio

pulmonars, resultants d'aquclls moviments. Pero a mes

d'aquesta accio nerviosa, influcixen en el ritme de la res-

piracio les tensions del CO2 i del 0 en la sang, com es

prova amb aixo qu: , al tallar les fibres sensitives del

pneumogastric, els moviments respiratoris es fan rars i

profundes i son, llavors, consegilencia de l'accio sobre cis

centres motors respiratoris de sang de diferent composicio

gaseosa, segons els diferents moments. Es evident la doble

correlacio, humoral i nerviosa. En 1'animal normal la sen-

sibilitat especifica de les terminacions nervioses pleuro-

pulmonars assegura '1 ritme respirators, i la composicio

gaseosa regula el tonus - el ritme, la profunditat de la

resp1raci6 - atenta a les necessitate organiques, variant

l'excitabilitat dels especials centres, inspiratoris i espira-

toris, coordinada i adequadament.

En 1'actuaci6 de les secretines i, en general, de les ac-

cions excitadores de la secrecio pancreatica s'hi veu quel-

corn semblant. Sabem, com fet fonamental, que ies solu-

cions acides aplicades al duode constitueixen 1'estimulant

mes eficac - el natural - de la secrecio panereatica
(Dolinski, 1899). Es demostra mes tard que 1'efecte es
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consegueix encara que s'extirpin les vies de re lacio nerviosa

duodenopancreatiques (Wertheimer, 1899, i Popielski,

1900), i, tambe, que la injeccio venosa de macerats acids

de duode, secretina, provoca una intensissima estimulacio

del pancreas (Bayliss i Starling, 1902). Pero hi ha el fet

que, despres de provada 1'acci6 humoral, indubtable,

distinta de la nerviosa, es cosa tambe indubtabk, l'accio

nerviosa: la derivacio de la sang del duode - reciproca-

ment a alto que succeeix despres d'enervar el budell i,

per tant, de tallar les seves relacions nervioses amb el

pancreas - no impideix 1'aparici6 del fenomen, que,

aquesta vegada, no es pot establir per via humoral. Es

paral•lela i coincident la influencia de la secretina subs-

tancia, amb la influencia secretora de la sensibilitat espe-

cifica duodenal. R.,cordem, d'altra banda, la multiplicitat

del fenomen de la secrecio pancreatica, com dels altres

ferments dig-stius, i 1'acci6 de secretina de les grasses, de

certes albumoses, etc. Hi ha una sensibilitat quimica quc

coneix tot aixo, molt mes precisa i diferenciada que la

senzilla influencia humoral.

En la produccio de la secrecio sudoral es veu encara

clarament la intervencio del factor humoral, junt amb el

nervios: si escalfem la sang carotidea, de manera que

arribi als centres nerviosos a temperatura superior a la

normal, provocarem una sudacio general, i, de igual

manera, conseguirem una augmentada secrecio per via

reflexa, si escalfem una r^gio de la pell, que, per aquest

estimul local, es posara a suar, sense que es produeixi cap

alteracio en la temperatura hematica.

Pero entre tots els exemples de la coincidencia d'actes

reguladors humorals i nerviosos, es sons dubte el mes deci-

siu el de la regulacio de la glucemia. Influeixen en ella,

d'una banda, el to simpatic - hiperglucemia per pica-

dura, per excitdcio directa del simpatic; - d'altra banda,
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els productes de diferents secrecions internes: adrenalina,

del tiroides, en sentit d'augment d'aquell to; del pancreas,

del paratiroides, ovari, en sentit oposat.

El paral•lelisme d'accio de 1'adrenal;na i del simpatic

es exacte; estimulen i fan mes frequent el ritnie dc.', cor,

dilaten els vasos coronaris, inhibeixen els moviments in-

testinals, constrenyent l'esfinter ileocecal, provoquen la

sudoracio, dilaten la pupil-la, estrenyen els vasos, aug-

mentant la tensio arterial i son causa d'hiperglucemia

(giucosuria per picadura, Cl. Bernard, 1854, i glueosuria

adr enaliniea, Blum, 1902), per mecanismes identics. Una

accio humoral se sobreposa r-xactament a una accio n, r-

viosa i no senzillament, fent mes sensible un aparell ter-
minal ncrvios, sino actuant com un element excitador,

comparable amb 1'estimul nervios mat-ix a 1'actuar sobre

l'aparcll terminal mes o menys diferenciat, In placa mo-

triu, per exemple.

A mes de tot aixo, hem de recordar 1'origen embrlonnri

coma dels elements del simpatic i dels elements cromafins,

cosa que fa dir a Stailing que aquests ultims son cel•lul,s

nervioses profundament modificades. Ben Clara se'ns mos-

tra, doncs, la intima relacio que, en el seu origen i des-

enrotllament, tenen els mecanismes de correlacio humoral

amb els de correlacio nerviosa. No coincideix :n dues clas-

ses de funcions que venen de lluny, sing que, al reves,

formen dues modalitats d'una mateixa activitat origina-

ria, que s'ha diferenciat mes tard.

Encara un exemple d'aquests paral•lelismes d'accio el

constitueix la influencia del tiroides, tan equivalent en els

seus efectes a 1'excitaci6 del simpatic cervical. Podriem

dir que cl tiroides es a aquest simpatic allo que, es el sis-

tema cromafin a l'abdominal.

En els animals inferiors, abans de la diferenciacio ner-

viosa, les correlations interfuncionals s'estableixen per la
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propagacio dels estimuls de cel•lula a cel-lula i per la im-

pr:egnacio mitjancant substancies quimiques, que poden

ser resultat del metabolisms (parahormones de Gley) o be

excitants especifics, d'aparicio filogenicament mss tardana

que les anteriors (hormones).

D'aquesta accio quimica es passa insensiblement a

l'accio nerviosa. El mecan*sme ncrvios es un medi de

correlacio consecutiu que to les condicions especials, i tan

utils, de ser, rapid, exactament dirigit i sp_,cific 2n 1'exci-

tabilitat s2nsitiva i, per tart, en les respostes. Aquestes

propietats deuen apareixer 'Lambe successivament: la ra-

pidesa de transmissio, la primera, com a. caracteristica

funcional dels elements anatomics diferenciats per a la

conductibilitat; ci de la direccio exacta, desseguida, corn

a resultat de 1'aparici6 d'aparells especials constituits

per aquells elements, i, finalment, la sensibilitat espccifica,

eonsegiiencia de la repeticio o el predomini de determinats

t stimuls sobre un mateix punt, sobre unes mateixes ter-

minacions.

Amb tot aixo es compren com es unic en el seu origen

el medi de correlacio, com no hi ha independencia entre lo

humoral 1 lo nervios, i el perque exist,.ixen mecanismes que

tenon d'una i altra cosa, mixtes, intermitjos. Com deriven,

en una paraula, els m,canismes nerviosos del primitiu

general ceg, poc diferenciat i lent, pero que subsisteix i es

d'immensa utilitat encara en els organismes superiors,

moltes vegades superposat al mecanisme ncrvios, co es la

influencia humoral, per via hematica o per senzilla difu-

sio plasmatica, segons els diferents casos. I es que's troba

sempre la unitat en els origens de les manifestacions

vitals.
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