
COMUNICACIONS NERVIOSES

ENTRE'LS RONYONS I LA BUFETA.

NOVA COMUNICACIO NERVIOSA

per

M. St.RES

Tots els organs que estan inervats pel gran simpatic,

tenen entre ells una certa solidaritat, que es manifesta en

trastorns en el seu funcionalisme quan un d'ells es irritat.

Aixo es manifesta tant mes clarament quan els organs son

mes proxims o estan situats en una mateixa cavitat. Per

aixo les manipulacions fetes sobre'l peritoneu es tras-

llueixen en una inhibicio forta sobre la socrecio renal,

cosa que s'ha pogut comprovar perfectament, recollint les

gotes que surten de 1'ureter, per mitja del comptagotes

de Marey.

Aquesta solidaritat es mes intima quan els organs

pertanyen al mateix aparell, en el qual cas, a mes de la

relacio funcional que hi ha entre ells, tenen una certa

correlacio funcional. Pero on trovem mes intima aquesta

correlacio funcional, es en 1'aparell urinari; les tres parts

principals, que estan inervades pel simpatic d'aquest apa-

re11, els dos ronyons i la bufeta, estan intimament unides

en son funcionalisme, de manera que, quan una d'elles ofe-

reix certs trastorns, se'n resenten tambe les altres. Tenen

aquestes consideracions perfecta comprovacio clinica i po-
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den esser comprovades experimentalment. Sota el punt de

vista clinic, coneixem tots, els diversos reflexes, reno-renal,

reno-vesical, etc., que hi ha dintre de l'aparell urinari,

que fan a voltes, que el malalt es queixi no precisament del

ronyo que sofreix, sing de l'altre o de ]a bufeta, i un exem-

pie d'aixo el tenim en la litiasi i tubercuiosi renal; en la

primera el malalt acusa moltes vegades dolor en l'altre

costat, i en el principi de la segona es una lleugera pola-

quiuria d'origen reflexe la que marca el principi de la ma-

te ixa. Un altre fet d'observacio clinica es que, quan hi ha

una retencio d'orina en la bufeta, que trobem en l'home

en alguns traumatismes mf,dul•lars, hipertrofia prostatica,

etcetera, i en la dona quan un mioma uteri o embarac en

certes condicions comprimeix el coil de la bufeta; en aquest

cas veiem que, si la quantitat d'orina era d'un litre o litre

i mig, s'augmenta fins a dos, dos i mig i mes. Sota el punt

de vista experimental, ha estat aixo reproduit pel nostre

company Sr. Bellido, isolant els ureters, registrant les

gotes d'orina que surten dels mateixos i sotmetent la

bufeta a una forta pressio, per injeccio de liquid; els resul-

tats han cstat presentats a la Societat de Biologia. Per

mitja de ]a faradisacio de la bufeta tambe s'altera la secre-

cio renal.

tPer quin mecanisme es verifica aquest canvi en la

secrecio renal quan to hoc una excitacio sobre la bufeta?

Sembla, a primera vista, que podria fer-se per via de

1'ureter; pero, ultra que aixo no pot tenir Hoc en la faradi-

sacio de la bufeta, ens trobem, en el cas de is distensio ve-

sical, que hi ha una barrera natural entre el ronyo i la

bufeta, que impedeix en cstat normal el refluix d'orina

desde la bufeta al ronyo; es la valvula col•locada a la

desembocadura de 1'ureter, que fa que no pugui refluir

1'orina de la bufeta cap al ronyo, i en canvi permet que la

del ronyo penetri en la bufeta; a mes que, si aixo tingues
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lloc, com en alguns casos patologics, hi hauria un augment

de pressio que faria que el ronyo sospengues el seu funcio-

nalisme, en hoc d'augmentarse la secrecio, com to floc

quan s'augmenta la pressio intravesical.

Aquest trastorn funcional del ronyo, quan s'excita la

bufeta, es producix per tant, per via del sistema nervios:

is un reflexe nervios.

Estudiant per on pot verificar-se aquest reflexe, veiem

que, estant inervada la bufeta per via medullar -per

mitjA del plexe sacre - i pel simpatic - per mitja del

plexe hipogAstric-i el ronyo pel simpatic, pero podent

csser influit per la medulla, per mitjA de les ramicomu-

nicants, tenim que aquest reflex nervios pot verificar-se

per via ancdul-lay i pei coydo del gran simpatic . Tant en

un cas, com en el altre, cl reflexe ha dcc tenir lloc, seguint

un cami llarg.

Tenint en compte la intima solidaritat funcional que

hi ha entre'1 ronyo i la bufeta, i la rapidesa amb que es

verifica aquest reflexe, encara que siguin petites les excita-

cions de la bufeta, vaig suposar que tindria floc per un

cami mes curt que els abans mencionats, i per aixo vaig

decidir fer disseccions anatomiques en el gos, que havia

estat l'animal en que haviem experimentat.

El resultat de les investigacions anatomiques, estu-

diant la inervacio en conjunt de l'aparell urinari, ha estat

coronat per 1'exit, i he pogut descobrir en el gos una via

curia de comunicacio nerviosa entre'ls ronyons i la bu-

feta. Per aixo descriuro la manera com el simpatic es

distribueix, en el gos, pel ronyo, a fi de poder compendre

millor la comunicacio nerviosa curta entre'ls dos organs.

En el gos, el cordo del gran simpatic camina, per dintre

del torax, al costat de la columna vertebral; a l'arribar

a la part inferior d'aquesta regio presenta un engruixi-

ment en forma de gangli, bastant allargat, el qual gangli
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reb per fora tres o quatre ramicomunicants bastant
grossos: sembla, doncs, que en aquest gangli es condensen

el simpatic i els ramicomunicants. L'extrem inferior

d'aquest gangli dona origen a dos cordons nerviosos,

un mes gros que l'altre, que, isoladament, atravessen el

diafragma; el mes gros es el nervi esplacnic major i

el mes prim continua en l'abdomen el cordo del gran

simpatic. El nervi esplacnic major es dirigeix cap a la

linia mitjana i forma, junt amb un filet nervios, despres

d'atravessar aquest el gran simpatic, una anastomosi en

forma d'arc amb la concavitat dirigida cap a la linia mitja-

na; aquesta anastomosi presenta dos ganglis i d'aquests sur-

ten diversos filets nerviosos, que es dirigeixen els uns cap

a la linia mitjana del cos, probablement al tubo digestiu,

i els altres van a trobar el pedicle renal i seguint la seva

vora superior, en contacte intim amb 1'arteria, penetren

en l'interior del ronyo. zSon aquests ganglis secretors i els

filets nerviosos que'n surten contenen les fibres secretores?

El cordo del gran simpatic continua en la seva direccio
cap avail, amb els sews ganglis, rebent ramicomunicants
i emetent filets nerviosos.

Pero independent d'aquest cordo, he trobat una comu-

nicacio nerviosa entre'l ronyo i la bufeta que crec inti-

mament relacionada, com despres veurem, amb aquesta

solidaritat funcional entre'l ronyo i la bufeta. Aquesta co-

municacio s'estableix per mitja d'un gangli, impar i situat

a la linia mitjana, el qual dona ramificacions per ses ex-

tremitats superior i inferior; les inferiors van a parar a la

bufeta, i les superiors van a parar al ronyo, ades directa-

ment, ades terminant abans en els ganglis que donen els

nervis renals. Que aquest gangli, que denomino vesico-

renal, esta relacionat amb ci reflexe vesico-renal, ho prova

que 1'excitaci6 faradica forta de la bufeta, que, en estat

normal, produeix inhibicio de la secrecio renal, no causa
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cap trastorn quan s'extirpa el gangli, prova que el reflexe
abans mencionat no s'ha pogut establir. Precisem millor
la direccio, anastomosi i ramificacio final de les fibres que
procedeixen d'aquest gangli, que crec haver estat el pri-
mer en relacionar amb aquesta solidaritat funcional.

Les vies inferiors son en nombre de dues, mai n'hi

ha mes ni menys, i formen dos filets bastant grossos ben

diferenciats; despres de sortir del gangli es dirigeixen cap

avall, divergeixen i penetren en la pelvis, una a cada costat

del recte; penetren aleshores en els replecs de Douglas,

que els condueixen a la bufeta. Pero abans de terminar en

aquesta, un poc per detras de la mateixa, formen, junt amb

un altre ram nervios, un arc amb la convexitat cap enda-

vant; de la convexitat d'aquests arcs (un a cada costat)

neixen una porcio de filets que caminen per sota del peri-

toneu que recobreix la bufeta, es dispersen en una porci6

de rametes i terminen en les tuniques de la bufeta.

L'extremitat superior del gangli dona origen a diver-

ses fibres ascendents, 4, 5, 6 o mes, variables en nombre,

les quals divergeixen per anar a parar a diferents punts.

Les unes, ordinariament dues, acaben en el cordo del

gran simpatic a nivell dels ganglis; altres d'aquestes aca-

ben en el punt en que el cordo simpatic s'anastomosa

amb la rama inferior de 1'arc abans mencionat. Altres

fibres, i entre elles la mes grossa de les superiors, en nom-

bre variable, van a terminar en el gangli que dona els ner-

vis renals. Algunes penetren en el pedicle renal, ajuntant-se

amb els ncrvis del ronyo. I per fi, agunes es dirigeixen

a la linia mitjana, per anar a trobar probabLment el

ronyo de l'altre costat.

Puc afirmar, per la disposicio especial que presenta

aquesta unio ncrviosa vesico-renal i pels experiments que

hem fet amb el Sr. Bellido, que esta intimament relacio-

nada amb el reflexe abans mencionat.
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Aquest reflexe podria tambe tenir hoc per via del sim-
patic i per via medullar, pero les dues son vies mes
llargues.

Per a acabar, crec quc aquest reflexe vesico-renal es
propagaria en primer hoc per aquesta unio nerviosa ve-

sico - renal, ja que ella es la via mes curta, i, de manera
accessoria, pel simpatic i per la medulla.

Laboratori de Fisiologia. Facultat de Medecina.



.ll. Srr6s

Sistrmo ttcvi'ids d_ covrelncid vOsico-ye 1(ii.

Del gang'i ((;) surten dos rames inferiors que despres d'anastomo-
sar-se amb una del p'exe sacre, van a ]a bafeta (I'). Del inateix
g_ingli surten altres rames que van al cordo simpatic. i altres que
van als gangl.s del pedicul renal (PR) i altres que penciren dins

del rony6 (Ro). tant en un costat qu - cn 1'altr, .


