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3.a NOTA

Seguint els nostres estudis sobre la sensibilitat intes-

tinal, hem investigat els reflexos circulatoris i respirato-

ris produits per la distensio del budell gros. La nostra

tecnica ha estat la mateixa que hem descrit en les notes

precedents. Les distensions de la primera porcio del

budell gros no provoquen, en general, efectes compara-

bles, per llur intensitat, a la distensio de 1'est6mac o

de les porcions superiors del budell prim. Hem remar-

cat, en una de les nostres notes precedents, que les res-

postes a la distensio semblen mes petites a mesura que

es descendeix al llarg del budell : del duoden fins a 1'Ileon

a l'abocarnent del cec. No sembla mes gran en el cec

i colon ascendent. No obstant, els reflexos circulatoris

i respiratoris que s'obtenen per la distensio del budell

en aquestes regions son gairebe sempre visibles. Expe-

riment I.r (grafica A) i experiment 2.n (grafica A). La

doble seecio de neumogastrics i esplacnics impedeix els re-

flexes, corn en el cas de l'estomac i budell prim. AixO

es veu en les quatre dilatacions de 1'experiment i.r (gra-

fica B) i a 1'experiment 2.n (grafica B).
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Les ultimes porcions del budell gros (sigmoide i

recte), contrariament al que podia esperar-se, donen hoc

a menys efectes reflexes quan son distesos (experiment 3.r)

Cosa que no vol dir segurament que siguin menys sensibles,

sin6 que llur sensibilitat es de mes petits efectes viscerals

per organitzacions sistematitzades en els centres nervio-

sos superiors . La sensibilitat rectal es percebuda per la

consciencia en condicions normals i desperta una sensa-

cio perfectament definida, tan clara i distinta corn

qualsevol sensacio externa. Es compren be que una

excitaci6 sensitiva que tan s'assembla a 1'excitaci6

fisiologica que no provoca normalment trastorns de cap

mena, no desperti reflexos viscerals marcats. Els cen-

tres superiors serien el fre de les respostes fisiologiques,

tal corn es veu en moltes altres inervacions . Aixo ho

fa pensar el fet que mentre 1'esplacnic no to sin6 1/l0

de fibres blanques, que se suponen sensitives , el nervi

pelvic en conte 1/3, i malgrat les dades anatomiques, la

distensio de recte no es mes efectiva, considerada com

a punt d'origen de reflexos vasculars i respiratoris, que

la distensio del colon ascendent (experiment 4•t, gra-

fica A ). Aquests reflexes persisteixen , i sovint es fan

encara mes evidents, despres de doble vagotomia i es-

placnicotomia, com si aquests nervis exercissin una accio

reguladora de la resposta, tot i no esser les vies aferents

directes i necessaries (experiment 4.t, grafica B, i expe-

riment I.r , grafica C).

La no intervencio immediata de neumogastrics i es-

placnics en aquestes inervacions es compren be perque

les vies que uneixen aquests organs pelvians a la me-

dulla son altres : els nervis pelvians pel sistema para-

simpatic i les fibres que passen pel gangli mesenteric

inferior per arribar al petit esplacnic, en el que es refe-

reix al simpatic. Aixi, la doble esplacnicotomia i doble

vagotomia no bloqueja la sensibilitat de les ultimes parts.
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del budell, contrariament al que succeeix en el cas de

la inervacio d'estomac i budell abdominal. En una nota

ulterior examinarem els efectes que se segueixen de la

seccio de les vies de la sensibilitat visceral pelviana quan

aquesta es estimulada especificament per 1'estirament dels

organs buits : budell, bufeta urinaria, matriu.

El que considerem mes interessant dels experiments

continguts en aquesta nota es, com hem dit, la demos-

tracio que la sensibilitat intestinal disminueix a mesura

que el segment corresponent es troba mes lluny de 1'es-

t6mac i que en reapareixer la sensibilitat conscient i es-

pecifica, es fan menys visibles els efectes reflexos fisio-

esplacnics.
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