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per
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Un de nosaltres , amb Puche , ' ha dit, en una nota
anterior , que els efectes reflexes de la dilatacio del recte
i de la bufeta urinaria no son evitats per la seccio dels
pneumogastrics ni dels esplancnics. A malgrat d ' aques-
tes seccions , es produien regularment els reflexos circu-
latoris i respiratoris , com abans de les seccions. Aixf
calia esperar -ho, en considerar que la inervacio dels or-
gans pelvians depen de fibres dels plexes hipogastrics i
dell nervis pelvics, formacions , una i altra, diferents
dels sistemes corresponents al abdomen alt i mitja.

L'esquema anatomic d'aquesta inervacio pelviana es
pot resumir corn segueix.

Siin chic.--Al nivell de la bifurcacio aortica la ca-
dena nerviosa prevertebral continua el seu trajecte sobre
la cara anterior de la darrera vertebra lumbar . Latarjet
i Bonnet afirmen que importants elements nerviosos son
reunits per teixit conjuntiu dens i formen un petit cordo
aplanat, el nervi presacral de Latarjet. En canvi, Hove-
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lacque i Segond i Jiame i Dumitrescu descriuen aquest
nervi presacral com un

Esquema de la inervacio

plexe, l'hipogastric superior. En

un 20 per ioo de casos existeix

el nervi presacral; en tin 8o

per ioo, el plexe. Un i altre
neixen de nombrosos filets de

dreta i esquerra. Els primers

procedeixen de tres grups de

fibres, i els segons, de dos fi-

bres que surten dels ganglis

semilunars i de la cadena

lumbar, dels ganglis corres-

ponents als parells alts : 1.r,

2.n i 3.r. El nervi presacral

o el plexe descendeix sobre el

cos de cinquena vertebra lum-

bar i es dirigeix cap avail.

Dessota del promontori es bi-

furca en els dos nervis hipo-

gastrics, dret 1 esquerre, que

van deixant fibres amb des-

tinacio als organs de la pelvis

i acaben fonent-se en el gangli

hipogastric. Cotte i Noel han

estudiat l'estructura histolo-

gica del nervi o del plexe pre-

sacral. Conte fibres mielini-

ques i amieliniques i cel•lules

simpatiques. Les fibres blan-

ques -- mielinitzades - proce-

dents de la medulla son pre-

ganglioniques; les grises -

pelviana

a, gangli semilumbar . - b, plexe ce-
liac. - c, ar0ria mesentPrica superior.
- d, plexe renal . - e, gangli renal. -
i, plexe intermesentPric . - g, art&ia
mesentPrica inferior . - h, arrel rnitj9
del nervi presacral . - i, arrel lateral
esquerra del nervi presacral. - j, nervi
o plexe presacral . - k, branca del tercer
gangli lumbar. -1, branca del quart
gangli lumbar. - m, nervis hipo-
g3strics . - Lx, La, L3 i L4 , ganglis
lumbars primer , segon, tercer i quart

(segons Laux).

amielinitzades -

pels organs

postganglioniques, que es distribueixen

genito-urinaris; les sinapsis es troben en els
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ganglis hipogastrics i tambe al voltant de cel•lules sim-

patiques, que es troben disperses en el mateix plexe.

Payasintpatic. - Esta constituit principalment pels

nervis pelvians erectors, o d'Eckardt. El seu origen real

es troba situat en la zona vegetativa medullar, limitada

pel segon i cinque segments sacrals. Les fibres, arriben

al plexe sacral, via cua de cavall, i per les arrels sacrals

quarta 1 cinquena, acaben en els ganglis de Frankenhauser,

constituint abans els dos troncs nerviosos mes amunt

assenyalats, ncrvis pelvians, que es troben formats per

fibres mieliniques.

La inervacio de l'ovari es independent de la restant

pelviana. Tant la simpatica com la parasimpatica venen

d'amunt. La primera, del plexe renal; la segona, del

plexe solar.

Aquestes descripcions esquematiques no corresponen

sempre exactament a la realitat. Es tipic el cas del

gangli hipogastric que ha donat hoc a diferents descrip-

cions. Segons Walter, Lee, Frankenhauser, existeix ve-

ritablement un gangli nervios al costat de l'uter. Segons

nombrosos autors, en particular Tildemann, Moreau,

Hirchfeld, Luschka, Sappey, Jastrebow, etc., hi ha un

plexe i no ganglis ben individualitzats anatbmicament.

Hovelacque i Segon descriuen un plexe hipogastric in-

ferior. Latarjet, Bonnet i Rochet no han trobat tampoc

ganglis, sing un feltre nervios espes, voluminos, de forma

aproximadament quadrangular a un i altre costat del

recte, una lamina ganglionar comparable al gangli cer-

vical mitj a, que es presenta mes sovint sota la forma d'un

plexe que d'un gangli. En aquest gangli hipogastric es

poden distingir dos plans de malles nervioses reunides

per nombroses anastomosis nervioses, curtes i resistents.

El pla intern sembla continuar-se directament amb el
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nervi hipogastric; 1'extern, amb els nervis anastombtics

originats en el plexe sacral. Els filets nerviosos que surten

dels ganglis van a distribuir-se per les visceres pelvianes,

formant vies mes o menys individualitzades anatbmica-

ment, que no hem de descriure en aquesta nota.

En el gos la inervaci6 pelviana esta tambe encarre-

gada a formacions plexiformes. Per aixb en els nostres

experiments no hem seccionat un nervi determinat, ja

que aixo no ens assegurava que tallessim una determi-

nada via. El plexe hipogastric es molt complicat : hom

hi troba divisions i anastomosis nombroses, i abundants

noduls ganglionars.

Per tal d'assegurar que seccionavem la via simpa-

tica, extirpavem en la seva totalitat el simpatic sacral

i bona part del lumbar, la cadena paravertebral sobretot;

i per a interrompre la conducci6 parasimpatica, talla-

vem la medulla a nivell de la quarta lumbar. Sols pro-

cedint aixi podiem estar segurs de la interrupci6 de les

conduccions simpatiques i parasimpatiques, respectiva-

ment. En el que es refereix a la inervaci6 pelviana,

aquestes seccions corresponen a les dels esplancnics i

vagus, respectivament, en tractar-se de la inervacio del

abdomen alt i mitja.

Havem emprat encara la nostra tecnica de sempre:

dilataci6 dels organs amb una pilota de goma comuni-

cant amb una manxa i un man6metre. La pressi6, ge-

neralment, de 15 cm. de mercuri. Is precis experimen-

tar amb 1'abdomen obert, per tal d'evitar les distensions

de la paret abdominal.

Com en els nostres experiments del 1925, havem po-

gut observar que la dilataci6 del recte i de la bufeta uri-

naria es acompanyada de reflexos respiratoris i circula-

toris variables. Unes vegades acceleraci6 (graf. i i ix),
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altres detencio o retardament (graf. iv i v), variacions

de profunditat (graf. iv i v), expiracions forcades (graf. i

i ix), respiracions geminades (graf. v); unes vegades hi-

potensio (graf. i ), altres hipertensio (graf. iv i v), sovint

singlot i despres augment de la tensio arterial (graf. ix).

I tot aixb indiferentment que es distengui el recte o be

la bufeta urinaria . El sentit d ' aquestes respostes varia,

com es veu, en els deferents experiments , i fins es possi-

ble que en un experiment mateix, perb la resposta re-

flexa respiratbria o circulatbria, o de les dues menes, es

veu sempre.

Per la seccio medullar en la forma abans indicada

no s'impedeix la conduccio sensitiva : la interrupcio de

les vies nervioses aferents del sistema parasimpatic no

evita 1'aparici6 dels reflexos (exp. 18-x-3r , graf. vi, i

exp. 29-X-31, graf. x).

Tampoc 1'extirpaci6 de la cadena simpatica lumbo-

sacral no omet els reflexos que es produeixen en dis-

tendre els organs pelvians (exp. 16-X-31 , graf. ii i iii).

Pero la doble interrupcio , simpatica i parasimpatica,

la seccio medullar mes la denervacio ganglionar, blo-

queja la conduccio aferent. Despres d'ella, les disten-

sions no se segucixen de reflexos (exp. I8-X-3, i graf. vii

i viii, i exp. 29-X-31, graf. xi i xii). Cosa aquesta com-

parable al que s'observa despres de l'aillament total -

seccio de pneumogastrics i esplacnics - de les arees sen-

sitives de 1'est6mac i budell prim.

Fets, tots aquests, dels quals hem de concloure que

la inervacio sensitiva pelviana es fa pel doble came del

plexe hipogastric (fibres centrfpetes dels parells 2.n, 3.r

i 4.t lumbar i dels I.r, 2.n i 3.r sacrals ) corresponents,

al sistema simpa.tic, i pels nervis raquidians (fibres del

4.t i 5.6 parells sacrals principalment ) corresponents al

parasimpatic.
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Per a aquestes conduccions la Col•laboracio de les
dues inervacions semb:la indispensable. Ja hem vist que
la interrupcio d'una d'elles ailladament no aboleix els cor-
rents aferents, que desperten respostes reflexes. A mes,
en el cas de la inervacio pelviana, s'observa tambe fre-
giientment, com en el de la inervacio sensitiva de 1'alt
abdomen, que, una vegada interrompuda la via para-
simpatica i conservant, en canvi, el simpatic, les respos-
tes son encara mes intenses que abans de l'operacio.

I no es aixo sol : en un dels nostres experiments

(18-x-31, graf. vi) hem vist que 1'extirpaci6 del gangli

hipogastric, despres de seccionada la medulla, no sols

no impedeix l'aparicio dels reflexos, sing que aquests es

presenten encara mes intensos que abans de cap mani-

pulacio. Ens trobem davant d'un fet paradoxic, d'm-

terpretacio diffcil : es compren que, segons hem dit

abans, la seccio medullar, quedant intacta la via simpa-

tica, permeti intenses reaccions, com es veu tambe en

el cas de la inervacio sensitiva de l'alt abdomen. Pero

ja es mes dificil d'explicar-se per quin mecanisme, abo-

lida la via parasimpatica i mutilada parcialment la sim-

patica, s'observen tan fortes reaccions en estimular ade-

quadament les visceres pelvianes. Despres, quan 1'ex-

tirpaci6 del simpatic es total (exp. 18-x-31, graf. vii

i viii), ]es distensions no produeixen ja cap efecte.

Com en el cas d'altres inervacions sensitives visce-
rals, es tracta aqui segur ament d'exemples de sinergia
funcional : el simpatic seria la via principal i el para-
simpatic exerciria potser una accio reguladora del tonus
sensitiu. Son, una i altra, dues diferents modalitats
fisioldgiques en 1'activitat de vies sensitives diferents.
Possiblement trameten impulsos que es tradueixen en la
consciencia per diferents sensacions. Pero independent-
ment de 1'explicaci6 del mecanisme de ]a doble conduc-
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cio nerviosa, la conclusio - fonamental per al nostre

terra - a que podem arribar coin a resultat de les pre-

sents recerques, es la intervencio indubtable del simpatic

en la sensibilitat dels organs pelvians, igualment que de

la resta de l'abdomen.

Institut de Fisiologia.

Facultat de Medicina de Barcelona.
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