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A. ORIOL I ANGUERA

xarxa nerviosa no fou desxifrada en tota la seva complexitat,
fin. al moment que es va descobrir que tot el garbuix de fibies i
de cruilles no eren més que simples perllongaments d'un cap ceRular
i que aquesta c&lluia tenia tots els representants fonamentals d r qualsevol altra c&llula: un nucli, un citoplasma i uns perllongaments llargs
-en aquest cas Ilarguíssims i filiformes- que contribueixen, cap a la
periferia, a constituir els nervis. i cap al centre, a I'entrellat de feixos
que fan del sistema nerviós una veritable xarxa.
Waldeyer (1). Cajal (2), ens ensenyen el camí. Donen la llum necessiria per a fer entendre el problema. El sistema nerviós é s un
conglomerat de c&liules. Ni més ni menys del que esdevé en altres
teixits. C&llules atapeides, Ilacades, creuades o peparades. Pero, en
el fons, c&llules.
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Així, doncs, no es tracta d'una xarxa impossible de destriar Es
un teixit que si I'arribavem a desmuntar, peca per peca, unitat per unitat, tindríem un munt de c&llulesi prou. La unitat de construcció és la
neurona. Igyal que en els altres teixits. Podriem dir una vegada més
que el sistema nerviós cristallitza en c&llules.
Aquesta unitat cellular té una f-somia especial. Hem dit que s'anomena neurona. Com totes les ckllules, consta d'un ectoplasma membranós, citoplasma i del nucli, pero tot aixo amb una morfologia especial d.aranya que fa que se la reconegui ficilment. Per altra banda,
aquests perllongaments s'allarguen, s'imbriquen, es creuen i es coiinecten de tal manera que el conjunt sembla un garbuix anarquic on
el que menys compta és la neurona com a individualitat.

A R X I U S

En el sistema neMós, la unitat anatbmica no coincideix amb la
unitat funcional. Hem dit fa un moment que si desmuntivem totes lea
peces anatomiques del teixit. unitat per unitat. obtindríem un munt
de cellules. Ara hem d'afegir més. Si desmunthvem totes les peces fisiologiques del teixit. unitat per unitat, obtindriem un munt d'arcs reflexos.
Sota el punt de mira fisiolbgic, el sistema n e d ó s cristallitza en
reflexoa. Per tant. es podria dir:
L'orc reflex €a la unitai fisioldgica &el aiatema nerui6a.
Ja sabem que I'arc reflex consta de diverses ciNulea. de diverses
unitats anatbmiques. Si més no. hi ha la neurona que recull I'estímul
i la porta al centre. i la neurona que des del centre porta I'acció a la
periferia.

ri&1.

- iiepmu.nc16 nqmemmea P i ine R(lu
En bbznc ncvrones amitias
En mmtL.neomner momms

En aquesta primera representació esquemAtica de la unitat fisiologica. del reflex. veiem dues neurones. La porció blava d'ara endavant
sera la n a ajerent, o sigui la sensitiva, la que va als centres. La vermella és la que ve dels centres, la motora. I'ejerent. (Fig. l . )

Sota el punt de mira fisiolhgic, el sistema nemós 6s un teixit de
rzflexos. La nsió espesan i intrincada d'aquesta cndlla de fibres ens
faria di que és un pa de rejlexos. Ara b é ; á cada fibra té el seu
cura i s'enganxa amb una altra neurona per acabar en un reflex. podem
representax en un esquema tot el sistema nemós amb una simplificació que de tan extraordinhria falseja la veritat. En diem justament
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Panreflex perqu6 tot el sistema nerviós amb totes les seves funcions
es pot resumir a un sistema de reflexos.
Vegeu aquest esquema (Fi.2):

Pis. 2. - Repre~mimcIOesqme.llIica ael sfsiera n-16s
eeilral. Sota alpunl de mim IL<iol6sic. 6s ,fmpiemcnt un feirir dr I I ~ Z O S e3gmonotr. Yanoi Ia il>ferferknctirnlre ells.

Aquest esqurma ens dóna una visió simplissima del sistema nerviós. Massa si el volguéssim estudiar sota el punt de mira funcional.
Massa encara si el volem estudiar sota el punt d e mira descriptiu.
Pero, en canvi. té de real:
I Que dóna a rntendre que tot el sistema neMós és un complex
d e reflexos.
2." Que cada reflex consta d'una porció blava aferent (neurones
sensitives) i d'una porció vennella eferent (neurones motrius).
3.' Que aquests reflexos estan disposats per plana estratificats:
els més baixos. medullars; els més alts. corticals (arriben a la crosta
d d cemell).
Si volguéssim enumerar les falsedats que tradueix aquesta rígida
esquematització diríem que cada reflex no é s una n a independent. sinó
que esta entrellaqat amb altres mil reflexos, entre tots els quals hi ha
una eatreta coordinació.
Daaquesta interferbcia surten les propietats fonamentals de coordinació i d'integració. Pero aixo que té un elevat sentit quan es deacriu la fisiologia del sistema neMós. ara no ho neceasitem per a entendre les oies fisiologiques tal com nosaltres ens hem proposat de descriure-les.

.'

1 posats a simplificar la complexitat nerviosa d'aquesta xarxa.
volem remarcar que tot d bullit de reflexos que codtueixen el si,
tema neMós es pot resumir en tres gnips de reflexos. Disposats per
nivells &en: reflexos alts. mitians i batos.
Aquest esquema ua farh més enten-dora la simplificació (Fig. 3).

PIg. 3. - ül atstema i a ~ r l b sm i t n l slmflliicat a t i a ri..llata Is rellues. FZp=oi alrs
(croaia eerebnl suprlor). mitj-nr (gogllssocefhli~)
l &bol' (cerebcl).

D'aquesta tres nivells. el superior vindrh representat per aquella
arca que arriben a la crosta del cerveU i que. per tant. es fan conacients.
El N v d mitjh compmndrh tots aquells arca refluos que no amben a la croata. per¿ que pugen úns ala nuclis grisos de la mas= encefhlica.
L'inferior el deisarem r e d a aIs refiexos que amben al cembel.
du, d'on retornen a fer la funció conesponent.
Per tant, ela tres nivells a6n:
1 .' Arc coitical (arriben a crosta).
2." Arc ganglionar (amben a ganglis grisos).
3.' Arc cerebeHós (arriben a cerebrl).
No cal dir que deixem de banda les arcades prbpiament medullars. Nosaltres ens proposem donar simplificades les grana vi-. o. si
voleu. eis traiectes llargs del sistema nersiós. i no cal dir que tenim
molta cura a precisar la funció fisiol6gica que té enwmanada cada are.
També se sobreentén que cada un d'aquesta tres nivells no és un
are. sinó el resum de tot un compla d'arcr que cegueixen una trajetbria semblant.

P i g 4 . - R ~ u u c M e w i e l l t t w 6els cmtmts de1 ñ s t n a ierrlds c s i t n l per 1.1 de
Qmclur el* tres mlvelis d. les s r u d w rmeres i s s Impomath Vbid de fmnl.
A = niwr1 '.,,tirnI
B = niell paglfonm
C = nial1 rrrabrl'l6s
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Fig. O. - Representael6 esqvemstlea del sistema nervl6s central. Ceroell: seeció de front. 1.n
resin: seecions horitrontals. Vegou I'equivaiencia dels plans A. R. i C. grnb les figures
anteriors.

A R X I U S
Topografii deis tres nivelis
Si ara volíem projectar aquests tres arcs reflexos damunt el sistema
nervió~considerat eaqnemiticament. procediríem de la manera següent :
Primer vegeu l'esquema del sistema nerviós central. De front i
de perfil (Figs. 4 i 5 ) .
Aquestes tres ratlles que, com veieu, passen per la crosta (A). pels
ganglis (B) i pel cerebel (C). ens assenyalen els tres nivells, o, si voleu.
els tres arcs suara esrnentats (Figs. 4 i 5).
Si en lioc d'ensenyar I'esquema de tot el sistema nerviós, ensenyem només llesques de seccions fetes de dalt a baix, respectant la
secció de front del cervell, tindrem aquest altre esquema que ens
ensenya els nivells d'una manera més clara (Fig. 6),
Ara queja ens hem familiaritzat arnb aquestes projeccions ens sera
més senzill d'anar fent la descripció de cada arcada, la qual procurarem situar-la sempre dintre d'aquests esquemes o d'altres de semblants.
Afegim només -i potser no caldria- que les vies ascendents i
descendents, mentre i tant no han ambat al seu nivel1 corresponent,
pugen i baixen encaixonades en els feixos de la meduNa, la sual no
hem de descriure sistemiticament perque no é s aquest el nostre propbit.
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Mirec bé I'esquema sete. En la part superioi hi ha les tres arcades
amb els tres nivells, per bé que només esta auminada I'arcada superior. que és la que ara descriurem.

Fig. 7 . - A dml* re-citad6
cy.cr&licmdel slste-a aervloi cr.tr.1 rrsimll a tres nbos
de i a i u o s . II'luminal el n i ~ lmrlieal
l
amb mlor blau.porciii sensitiva. i rurmrll. pore16 motrin.
A baw.~'arealii i c n u a cortlul des.lonida cm lee scves d i s s modallaa. Al
costal riguern. modalilnl de Cnumcnl &i+: al m a l ~ dml.
l
nlodolilol de cmuanirnl all.

Aquesta arcada cortical esta composta de dues modalitats de reflexos :
a) Reflexos que ea creuen a baix.
b) Keflexos que es creuen a dalt.
Naturalnient que volem dir a baix i a dalt de la mcdulla. Es a dir,
una que es creuen així que han entrat a la medulla. i els altres. quan
surten d'aquesta per tal &enfilar-se cap a I'encifal.

Són aquestes dues modalitats de reflexos que conté l'arc cortical
les que vénen representades en la porció inferior de la figura 7. A baix
i a l'esquerra de la rnateixa figura hi ha els que es creuen be11 punt
entren a la rnedulla. A baix i a la dreta, els que, es creuen en pujar
.
des de la medulla cap a l'eniefal:
~

~

.

.

Característiques fonamentals -

,

.

'-;

'

,

Uns i altres, tots els reflexos de l'arcada cortical tenen les quatre
característiques següents:
1) Totes les vies són creuades.
2) Totes les vies aferents tenen dues interrupcions: estació neuronal i sinaosi.
3) Totes les vies eferents tenen una sola int~rrupcióo sinapsi.
4) El seu trajecte arriba a la crosta del cervell i, per tant, són
fenhmens qur arriben a la consciencia.
Noteu bé les ratlles puntejades que van e' banda a banda, paralleles i horitzontals. Representen els tres nivells que tantes vegades hem
alludit.
.,.
Recomanem en gran manera de parar atenció una altra vegada
a l'esquema 7, el qual dóna una visió geometrica de tota i'arcada corticai amb rota la seva complexitat. Sobretot remarqueu les quatr? característiques de l'arcada resseguint ¡'esquema. Busqueu-les uná per
una i les trobareu de seguida. Noteu encara les dues modalitats d e reflex. Les de creuament alt i les de creuament baix.
\

Representació fisiologiea de I'are cortieat
.

,

,

~~

,

Acabem de veure una projecció geomet
c korti{al. Ara
. ,
vegem la fisiologica en dues figures successives. Cada hgura .representara una modalitat de reflex, per tant, reflexos de cieuament inferior,
la figura 8, i reflexos de creuament superior, la figura 9.
;

Reflexos eorticals de creuament inferior

En la figura 8 veureu les vies ascendents en blau (aferents o sensitives) i les vies de~cendentsen vermel'l (eferents o motriusf.
Les oies ascendents són de dues classes. Unes que transporten la
sensibilitat tactil (extrema esquema) i unes altres que porten la sensibilitat a la temperatura (fred i calor) i al dolor (esquema del' mig) 6
ben sabut pels clínics que aquestes sensacions arribrn a la consciencia
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Noteu que unes i altres fan estació cellular a dalt en el tilem
bptic (gangli gris del cervell) i a baix en la medu'la, moments abans
de creuar-se a l'altre costat. Noteu, perb, que I'estació és sempre en la
substancia grisa, ia que és allí només on hi ha neurones per a poder
establir sinapsi.
Les oies descendents d'aquesta modalitat d'arc reflex passen totes pel mateix camí. Surten d e la crosta cerebral de la rnateixa regió
on havien acabat projectades les sensitives i d'on sense interrupció
i sense creuar-se baixen fins a la meddla. Abans de sort'ir fan d w s
coses importants :
a) Es creuen.
b) Fan estació celJular.
Per tant, fent un Uenguatge esquemitic i fisiolbgic diriem que
una sensació (punxada amb una agulla. per exemple) de la m i dreta
es projecta a la crosta cerebral del costat esquerre. F a q u í qareix
arrenea la reacció i s'enretira a la mateixa m i dreta perque ewtorna
a creuar la via descendent com ho havia fet i'ascendent.
Noms
Els noms propis d'aquests feixos són:
Ascendents : 1 .' Feix espinotalimico anterior (tictil).
2." Feix espinotalimico lateral (temperatura i dolor).
Descendents: 3.' Feix piramidal directe.
(No hem parlat, expressament, de les fibres d'aquests feixos que
erihen al tronc mieloencefilic en regions altes i que surten també per
anar als sentits, tot i que tenen la mateixa fesomia estructuraf; si no
n'hem parlat ha estat per no embullar els esquemes).
Reflexos corticals de ereuament superior
Sóntnepresentats a la figura 9 No hi regategeu les mirades si ja
esteu ben assaonats de la figura anterior.
Les oies ascendents són les que transmeten a la consciencia la
coneguda sensibilitat profunda. Es a dir, la noció d'actitud, de. postura. Així, p ~ exemple,
r
jo amb els ulls aclucats i les mans ]ligades
darrera sé tothora si tinc la cama allargada, el genoll, doblegat, el peu
estirat, etc Totes les posicions, totes les actituds les endevino a ulls
clucs. Els missatges arrenquen dels ossos, de les articulacions i dels
muscles. Entren a la medulla i sense creuar-se, sense entrar a la substancia gnsa i sense fer estació cellular pugen pel cordó posterior fina

SECCIÓ MONOGRAFICA
a l'altre costat. i pugen per un feix (cinta de Reil) que va al tilem
optic. Es tornen a interrompre i es projecten a la crosta cerebral igual
que les antenors. (En aquesta figura sobra una cosa. En la porció inferior hi ha una mi. un peu i unes fibres de senaibilitat tictil, que més
endavanr coilocarem a la postura (cerebel). A dalt. un feix circumferencial que acaba al cerebel. Aquesta via, inconscient perqub no
amba a la crosta, fa la prim-ra part del viatge junt amb el feix que
estem descrivint. Presindiu-ne. Pero. en canvi, una part dr les sensacions que parteixen de la m i i del peu amben a la crosta. es fan
conaeients i contribueixen a donar la sensació de postura i d'actitud.
No totes surten de la vrofunditirt. com s'havia cregut pnmitivament.)

Fig. 9. - Arcada CcorIle.1 de erem.meit alt. Noten pue a la rnribililnl profunda tsmbd hi concorren Bbres suparflclalsprooedents de L'cpidermir

h s oies descendents són també totes unificades en un sol feix.
Procedents de la crosta passen directes fins al bulb. o sigui al nivel1 on
acabem de veure que es creuen les sensitives. AUí es cr=uen també
les motrius i després baixen pel cordó lateral de la medulla. Abans de
sortir fan estació cellular a la b_axa anterior de la substincia grisa i
van a comandar la funció motora al muscle corresponent.
Noms

1) Vies ascendents=feix de Coll-Burdach.
2) Vies descendents=feix piramidal creuat.
3) Ganglis &sos bulbars=gangli de Goll-Burdach o gricilis i cu&formes.

SI per simple d o s i t a t voleu resseguir la trajectoria anatbmica
que segueix l'arc reflex cortical. aneu destriant les figures 10, 11. 12,

-

Fig. 10. R ~ c i e n t i d nnitbmln
o
dcl*ncada EorIie.1 de emiament b.11
PrimcmpomM aferent. V t i espinotilamooortical lateral. Sensaoions de tempersturll i dolor

-

Volem dir i insistir que és més important tant per al fisioleg com
per al bioleg en general. coneixar la representació fisiolbgica que acabem de donar o inclús la representació geometnca que hem bosquejat
abans. que no pas resseguu detalladament les giragonses anatbmiques
de cada feix.
Sera bo de donar-hi un cop d'ull. Sobretot per provar de superposar la noció fisiologica que ara tenim dintre de la topomafia intrincada
i sovint inútil de l'anatornia.
Les figures 10, 11 i 12 representen l'arcada de creuament inferior.
La figura 10 és el feix espinotalamocortical que porta la temperatura i el dolor.
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Resseguiu-lo de baix a dalt. Veureu que be11 punt entra a la medulla fa sinapsi amb una alba neurona da la banya posterior de la substhncia grisa. Vegeu com es creua per la comissurs. posterior. Vegeu corn
es plasa en el cordó lateral de la medulla. Vegeu corn puja successivament i toma a inte~ompre's en el thlem 6ptic després d'haver
passat pel bulb. el pont i els peduncles. Vegeu corn una darrera neurona surt del thlem per projectar-se a la crosta cerebral.

-

Fig. 11. ReprescntacY n a a M d c i del'arwda corttcal de crenameat balx
Spgona wrci6 uferent.- Vis espinatdnmocorlieal anterior. Seiisneionr de tscte i discrirninneib

La secció anteroposterior de la m e d d a que vz dibuixada al seu
costat dret us ajudari a resseguir la seva entrada a la medulla.
Així mateix resseguiu la figura 11. Representa el feix espinotalamocortical anterior; el que porta les sensacions tictila a la consciencia. Noteu corn no es creua de seguida d'entrar a la medulla. Noteu
corn ho fa per la comissura anterior. Noteu corn puja pel cordó anterior. Resseguiu tot el feix amb deteniment.
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Ací tenim el feix pitarnidal directe. Compreneu bé que a aixo de
dir directe i creuat. no s'hi val. No s'hi val perque tots dos són creuats.
Vegeu com aqurst que é s el directe. baixa. sense creuar-se pel cordó
anterior de la m e d d a . pero que pocs moments abans de sortir es

Fig. 12.

- RepreicmUd6 aa.t&rlca de I'ucad. C O t t t c ~ lde crciancnl bdx
Porni6 efcrcnt. - Vle piramidnl direele

creua a l'altra banda per la comissura blanca anterior. s'entafora a la
banya anterior de la medula. fa estació celular i surt cap a posar
en moviment els seus muscles. Doncs, és injust dir-li directe. Es creuat,
pero de creuament inferior.
Amb la mateixa pauta resseguiu la figura 13. Representa rl feix
d e Goll i de Burdach. anomenat també: espinobulbotalamocortical. Els
anatomics fan filigranes topografiques localitzant el feix d e Goll per
dintre, i el d e Burdach per fora. Distingeixen I'entrada de les fibres
i el successiu apartament cap a un costat per deixar espai a les noves.
Repehm-ho. No ens interessa.

Vegeu corn pugen pzl cordó posterior. Vegeu corn fan estaci6 al
bulb en els nuclis grisos dits de Goll i de Burdach. Vegeu encara
corn no es creua fíns a un nivell molt superior (després d'haver fet
estació cellular).
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Fig. 13. - Pepreseat.eM
I'a-da

amiMmlca de
EOI~IC.I
de -mUllemt .It

Pomid <ofemni - Vies de GoU i de Burdach

Fig. 14.

-

Repreientecl6 esquemilltca de
1'src.d.
E O ~ U Cde
~ I aemamrat a11
Powi6 efrmiil.
Vla piramida1 oreuadii

-

Amb id&ntiques normes resseguiu la figura 14 que representa
el curs anatdmic del feix piramidal creuat. Noteu corn es creua a
nivell del bulb, ptrd noteu també corn a I'hora de sortir no es creua
corn ho hauria fet l'anterior. Va de dret a motorihar els seus muscles.

L'arcada que acabem de descriure compren aquelles sensacions
que arriben a la consci&ncia.Censacions fixes. ben desxifrades: epicrítiques, n'ha dit Head.
L'arcada mitjana compren unes sensacions velades. confuses.
gairebé inconscients o vagament conscients; protopbtiques, n'ha dit
Head. Allí esthvem al camp de la consci&ncia. Ací, dels automatismes. Tots els reflexos de la via ganglionar són fets automhticament.
La consciCncia no intervé com ho feia en la crosta cerebral. Quant
més. tenim una sensació afectioa d'agradable o desagradable. i prou.
L'esfació dels reflexos. aUh era la crosta del cervell. Ací són
els ganglis grisos del cervell. és a dir. el talem optic i el sistema
estnopallidal.

Fig. 15.

- A 6alt 1 a l'esqaem, representaf16 e.qieml)Ilci del Ustema n m l d s central resuptsos qle reflexos. Itlurninul rl niucllgonglionar amb color blau, pare16
mi< ea
~ f e r e n t5. uermell. porci6 eferent.
Dir.11, IS.re.áa ~aa=l(oiiarrcprssentida Leo&trlcameat smb les revea tres modailtob d e vies aferenb, elpont d'enllac que laiica l'ore repez i les uiea efrizi,ls.
A l mi=, les tns v t e s iIrrent. representadcse.<L11emiHrameat
A 1. a t e t i . represtotiel6 del pont que taiica e b repezos enlm 1oIern t risiciiia eal~iaf,
i zrprriantori6 de La viea efwnls. Nomes en marca uiia (la rubroespiopl) per tal de
dsixnr mes netl'esquemi.
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Vegeu la figura 15. En I'zxtremitat esquerra i en la part superior
ve indicat l'arc ganglionar que ara estudiem i la seva relació intermedia amb els altres dos, vistos apagats, de color negre.
Davall per davall tenim la repr~sentació geometrica d'aquesta
arcada mitjana o ganglionar.
Com podeu veure la via aferent té un triple camí:
a) Procedent de la medu'la.
b) Procedent del cerobel.
Procedent de la crosta cerebral.
C)
r o t s tres van a parar al gangli receptor per excellencia: 61
tdlern Aptic.
La d-scripció d'aquestes vies aferents no ens pot ocupar lloc ací
perque ja ens seran conegudes dels altres arcs. Efectivament, la que
prové de la medulla ve confosa amb el feix de Goll i de Burdach. E.s
el mateix feix. (Recordeu que hem dit que totes les vies aferents
de l'arc cortical fan estació al talem optic? Doncs bé, si la sensació
esdevé conscient és que hauri seguit el trajecte ascendent. Una nova
neurona s'hairh projectat a la crosta cerrbral. Pero pot esdevenir
que es tanqui el reflex a nivel1 d'aquests ganglis i que surtin. els
impulsos efectors, no de la mateixa crosta (moviments voluntaris),
sinó dzls nuclis grisos del cervell (to i postura). Llavors, si l'impuls
que puja arriba a dalt de tot, tindreni l'arc cortical. Si es queda als
ganglis telencefalics, dóna el tomb pel sistema estriopallidal i fa la
corresponent funció igualment ,motora: estem davant el segon arc
o arc ganglionar.
L'esquema adjunt ens facilitara aquesta explicació (Fig. 16).
Si repareu aqnesta figura veureu que en rralitat les vies ascendents són les mateixes del primer i del segon arc : és a dir, del cortical i del cerebellós. L'arc ganglionar no té via aferent genuina. Les
sensacions aferents pugen per la via talamica (que és la kateixa de
I'arc superior) o per la via cerebeuosa (que és la mateixa de l'arc
infzrior).
A~ixoens estalvia de descriure anatomicament la projecció d'aquestes vies,aferents. C u n a ja l'hern vista en I'arc cortical. L'altra la
veurem en l'arc cerebel.lós. L'altra (procedent de la crosta) é s prou
coneguda i d'escassa tianscendencia ; en parlarcm incidentalment en
aquest capítol.
. El fet interessant d'aquest arc radica en aixo: qur ni tots els
,
impulsos de la via espinotalamica pugen tan amunt que arribin a la
crosta del cervell, ni tots els impulsos de la via inferior queden tan

aval1 quz no passin del cerebel. EB pot tancar l'arcada reflexa per un
niveU mitjh i tenim tot I'enfarfec de reflexos posturals, automhtics
(que havien comencat essent conscients). afectius. etc.
El gangli receptor Cs el talem optic. Els efectors són el sistema
estriat. El pont d'unió són les fibres talamoestriades que completen
l'ansa lenticular de Monakow.

Fig. 16. -BIS wcs mRells h i c l o n . 1 ~ qel =!.tema aewl6s cemwd. Noteu que la vin ilerenl
dels reflcroagangUooars.7s npreaeniadaprr les maleIxesneumncs que Iao el nivel1
superior o I'infrrior. Depen exclusivameni de les connexions erotrala que cmprenguln n nivelldel errebe1 o a nivel1 del fdlem.
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Aquest pont dóna una autonomia al sistema ganglionar com la
té la crosta cerebral en el cas del nivell superior o la crorita cerebellosa en el cas del nivell inferior.
Si resseguiu bé la figura 15 trobareu tot l'arc en la representació
geometrica que hi ha a I'extrem esquerre. Al costat dret hi ha les
uies aferents sense personaiitat definida a excepció de les vies corticotal&miques. de les rquals no es pot dubtar si es considera la forta
influencia que pot tenir la consciencia i la crosta sobre les funcions
automatiques, tbniqucs, atetbsiques, posturaIs, afectives, etc., que
són justament les que depenen principalment d'aquesta arcada ganglionar.
A I'extrema dreta es veu bé el pont talamoestriat. Finalment, les
uies descendents constitueixcn el que s'ha vingut dient sistema extrapiramidal. Ahans de creuar-se fan estació:
a ) Al nucli verme11 (pal.lidon'~briques).
b) Al cos de Luys
..
(pal~lidoluísiques).
c) Al locus niger (patlidonígriques).
d) Al nucli de Darkschewitsch (pallidotectals).
A partir d'aquest moment es creuen les vies i descendeixen amb
els noms diferents qu: s'entesten a donar els anatbmics. Els dos més
importants sÓn :
a) Feix rubroespinal.
b) Feix vestibuloespinal ;
dels quals noms el primer ve representat a I'esquema de la fipura 15:
Abans d'acabar el segon pla o arcada ganglionar, sera bo que
sapiguem ',distingir aquests reflexos, dels corticals. Més endavant veuiem les diferencies entre sensibilitat protopatica (talamica) i epicrítica
(cortical). Ara en tindrem prou amb distingir les funcions fisiolbgiques del talem de les que té la crosta cerebral. En els dos casos e s
tracta de sensacions conscients: perb la sensibilitat del tilem que pot
arribar a la consciencia és tot simplement dolor-plaer, calor-fred,
agradable-desagradable. Es a dir, que si considerem el talem com un
brgan receptor terminal, només fara conscients els elements afectius
de la sensació i tal vegada de l'emoció.
Russell Brain diu que si només tinguéssim la sensibilitat talamica,
davant d'un estímul dolorós diríem: Alguna cosa em passa, ern fon
mal. En canvi, si el mateix individu té crosta cerebral diri: Ern cremeu lo punta del dit gros esquerre. Es a dir:
la sensibilitat talimica és afectiua,
la sensibilitat cortical és discriminatiun.

A R X I U S
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RWLEX INFF.RIOR.~IVELLCEREBF.L.LÓS

Abans que tot mireu Sesquema de la figura 17.

Fig, 17. - A dmlt, remrrwiPcl6 ruli&tIea del .Isnlm i e n l b s e a t n l ms.itt a ties Su
de rrllcxa.. 1l.liiminol el nivclt cerrkl.16. nmb mlor blnii. vis a l e n i t . i i*rnteII. r i i
eferent.
A boll. I.arcoüi rellexa c~TCDel'les1represcil.d. g c o i 1 I d e i n r i t amb Icr seres
tres rnodslitats de vi?. ofcnnls al wri-kl i de vies rJcrenlr de lo cmslo d'apvirsl.

En la part superior trobareu iiiuminat amb color. I'arc que cstem
deacnnnt. En la part inferior trobareu una representació geomehica
un sic més aproximada del que és aquest arc. Veieu que la via aferent al cerebel és triple i i'eferent del cerebel també és triple.
Comencem per seguir la vida aferent. Té tres branques. a les quals
anomenarem. de baix a dalt. primera. segona i tercera.
Vegeu la figura 18. Conté les branques primera i tercera.
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La primera prové de la medulla. La tercera de la crosta cerebral.
(La segona no la portem a I'esquema perque és curta i difícil de
representar. Va només d:s dels nuclis de Deiten, i de Bechterew
(quart ventricle) als nuclis grisos del cerebel. Fa les vies vestibulars
de trajecte curt i gran significació fi~iolh~ica.)

Pis 19.

- Vles efercnt. 6 c I.arri6.

embcl'ton. N a m h n'bi ha dues; le rrmhl~lmliamirliroi
i h cerebrl~looliuori>hricoque des d'aci es continua mmb el feir ntbmspinnl ~ o m U
smb In vla eferenl de la regono arcada o sreado gangliooar.

La figura 19 us ensenya una taquematització de les vies que surten del cerebel.
Una altra vegada hi falta la segona branca eshetament lligada
amb les funciona vestibulars.

Fig. 50.

- Re9iesqt.cl6 e r q i n i i l t l u 6 c les Ires ma.iIIUU6e

1'aic.d. eerebel'lou. W e r rn, uirs <1rvcnt8.Dreta, oies rfemnls. A I'esquerra. falten lea rlea que van des del tos
vrslib~rlarBns a b niielis bulbopmhihPmnrioB. A la dretu lampoc no s.ha u>ntinual In
O ~ uerlibulornl
B
b vio ruhms#Uiol que a partir del nurli vcrmrll bdxn pal ~ r d late6
ral de la medulla.

Es veu, perb, la primera branca que torna cap a la medulla i la
tercera branca que va cap al ceivell.
Ara ens sera bo de veure reunits en un sol esquema tot I'arc
crrebellós amb la seva triple entrada i la seva triple sortida.
Examineu la figura 20.
Resseguiu-los un per un, i us fareu més bé chrrec de la seva
funció i de la seva distribució.

Vies aferents al cerebel (arc inferior)

Aquestes provenen de la medul.la i porten gran part 'de la sensibilitat profunda. Correlació &actitud, movihents de grup. etc. Com el
feix de Gol1 i de Burdach, pero allí són sensacions conscients de I'actitud, de la postura. Ací, és el mecanisme reflex d'aquesta postura,
d'aquesta actitud.
Les fibres procedeixen en gran nombre, gairebé totes. dels ossos,
les articulacions i els muscles *. Constitueix la sensibilitat profunda o
propioceptiva. Per la medulla pugen dos feixos i fan cap a la crosta
del cerebel del mateix costat. Per tant, són directes, a diferencia dels
anteriors que tots eren creuats. Si seguiu la filigrana anatbmica, en
trobareu un que en entrar a la meduna es creua. Resseguiu-lo en tot
el seu trajecte i veureu que abans d'arribar al cerebel es torna a
creuar, com si s'adonés de I'equívoc, i corrents es projecta a la crosta
del mateix costat.
Les característiques són :
a)
b)
c)
d)

Vies directes.
Dues estacions cellulars.
Pugen pel costat lateral de la meddla
Es projecten a la crosta del crrebel.

El que no es creua mai es diu:
Feix cerebeitós directe.

El que es creua dues vegades:
Feix cerebellós indirectc.
()
.

Totes no. La figura 22 representa un feix que recull sensecions cuthnies destinades

s la sensibilktst profunda.
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Resseguiu-Ios un i altre en aquest e squema d e la figura 21 .
Aquesta monopolització del cerebe l a les fun c ions de correlació
de moviments, vida propioceptiva, moviments de grup , e tc . , arrenca
de Dejerine (3) . Cada dia pren més peu per a les confirmacions clÍniques i terapeutiques; pero no oblidem que van Gehuchten (4) adm ~ -

Fig. 21. - Representacló anatómica de I'arcada cerebel'losa
Primera porció a{erell t. - \"ia cerebel'losa directa ( 11 0 es crcua mai) i a rebel'losa illdirec ta (es neu a
due . vegad es) . Co nducció prop iocepl iva, r egul ació i coo rd i n ació d e m o\"imen ls

tia que per aquests feixos cere be].]osos pujaven sensacions e xteroceptives com és ara el dolor, la te mperatura , el tacte, etc., i que es feien
conscients perque s' enfilaven a la crosta cerebral gracies als feixos
que enIlacen cerveIl i cerebel. No ens sembla important insistir en
aquestes discrepancies .
La figura 22 representa el feix ascendent que havÍem dit que
ens feia nos a a la figura 9.
Les fibres provenen de la peIl i per contra porten missatges que
ajuden els moviments de la postura i de la correlació de grups . Es a
dir, són de procedencia externa, pero de ~o].)aboració propioceptiva .
Segueixen la via del feix de GoIl i Burdach i en arribar al bulb segueixen una giravolta arciforme (per aixo se'ls diu de fibres arquates)
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profunditat del muscle, a la intimitat del tendó, en el lligament de
I'articulació. etc., un filet nerviós, molta filets nerviosos que li porten
missatges de cada muscle. de cada grup funcional de muscles, de tots
els muscles d'una extremitat, dels muscles d'una extremitat en relació
amb els altres muscles del cos... no en té prou. Per tal de tenir més

informació. per poder ajustar millor la correlació de tota els moviments agrupats i integrats en una sinergia total. en una integracid
unitaria, li cal un apareR disposat com una antena que recolleixi tots
els missatges amb una gran sensibilitat, sosaríem dir, arnplificnts.
Aquest aparell és el cos oestibular, element de collaboració valuosík
sima en les funciona propioceptives del cerebel. Es el seu millor
ajudant. Doncs bé. La inervació de l'apareil vestibular, vinguda pel
sete parell, es clava al sistema newiós central a nivel1 dels nuclis
de Deiters i de Bechterew. Des d'ací reparteix fibres. Unes vegades
diiectament a la medulla; a executar: feix vestibuloespinal. D'altres
van a formar aquestes vies vestibulocerebelloses de trajecte curt i de
forta significació funcional : són el feix vestibulomesencefBli~~
No donem resquema d'aquestes vies -curtíssimeperque hem promes
donar el trajecte de les vies llargues i prou. pero les trobareu esquemiticament repersentades a la figura 20 si la resaeguiu amb calma.

Només marquen el trajecte que segueixen dintre del sistzma nerviós
central. Fora del sistema nerviós central. constitueixen el nervi vestibular.

Vier eferents del cerebel

l.'

Vies cerebeNoespinob.
Si repasseu les figures 19 i 20 us sera més senzill d'entendre la

-

Fig. 24.

- RepreseaUcib amtb~maleade I'nrcada cerebel'lori

Primcrapomib erercnl. - \'¡u cerebel'lwtivorubroe~pinal

El cerebel no té una via afzctora propia. De la mateixa manera
que hem vist que la seva via ascendent era aprofitada per la corresponent al nivel1 ganglionar, així mateix diriem ara de la via descendent. Es la mateixa via que hem vist en el segon arc o arc mitji. Es.
d o n a . en gran part. el sistema extrapiramidal. Nucli vermell. al mesenEl cerebel,
cefal. Nuclia de Deiters i d e Bechterew, a ia
per fer la seva via aferent medullar. envia fibres als nuclis suara e 5
mentats, i totes les seves ordres. tots els seus missatges motora. s'escorren per la porció inferior de la via extrapiramidal. Així, d o n a , en
part. és la mateixa que hem viat per al segon arc reflex.
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Si ara resseguiu la figura 24 trobareu de nou tres coses:
l.' Les fibres que van de la crosta del cerebel a I'oliva (sinapsi).
que no eren a Sarcada ganglionar.
2.n Les fibres que van de Soliva al nucli vermeli, que tampoc
no havíem trobat anteriorment.
3.' Noteu que aquestes fibres es creuen abans d'arribar als nuclis grisos del sistema rúbric. (Com que després es tomen a creuar.
tenim totes les vies directes. hornolaterals.)
Si resseguiu la figura 24 veureu tot el trajecte d'aquesta via rubroespinal, que és el representant més ferm del sistema extrapiramidal.
Aquestes porten informe de les activitats propioceptives a la crosta
del cewell. a la consciencia. Provenen del cerebel i establ-ixen la
connexió n e c e d r i a perque sigui més eficag Sactuació de la crosta
cerebral (coiisci&ncia)sobre les funcions propioceptives (Fig. 25).

La tercera modalitat de fibres eferents, netament relacionades
amh l'efectivitat motora de les porcions altes (coU, cara) es veu prou
com que es tracta de vies curtes no la
clarament a la figura 20 :
prendrem en consideració, com ja hem dit en parlar de les seves
equivalents aferents.

S U B O R D ~ N A ~1 [ ALLIBERAMENT
~

En acabar la descripció del tercer pla reflex, cuitem a dir que
no resulta cosa fhcil la interpretació de funcions tal corn ens la lliura
la fisiologia i l a patologia. De dalt a baix sembla que hi ha una
subordinació de centres nerviosos fins a tal punt que un símptoma
qualsevol, positiu o negatiu, exagerat o disminuit, no podrem dir que
tradueixi de cap manera una irritació o una destrucció del corresponent centre. La destrucció d'un centre pot alliberar els seus subordinats inferiors i fer una revolta de funcions; respostes exaltades, positives, talment com si es tractés d'una irritació d'aquest centre; i es
tracta d'una lesió destructiva d'un centre superior. Per aixo ací no
tractarem de la fisiologia del sistema nerviós central, pero sí que tractarem de les possibilitats fisiologiques de les vies Ilargues. 1 aquestes
possibilitats donen lloc a dos grans sistemes: el de la vida exterior
(tot allb que recull la pell i els sentits especials, com són ara: ulls,
nas, boca i orelles), i el de la vida propioceptiva (tot allo que recullen
els nostres muscles, ossos i les articulacions).
Aquesta vida exterior i la interior fan, respectivament, el sistema
exterocephu i el sistema propioceptiu. C'anomenen sistemes perque
cada un consta successivament d e :
a) Organs terminals.
b) Vies conductores aferents.
c) Centre reflex.
d) Vies conductores eferents.

tiig. ZG.

- Representecid esquemSti~'ade lotes les Prlncipais. "res de eandueiid exleroeegtivB
1 - Conircrio de la nc~irannperiririconire ironslrirt les sorsneiorrs rlP tnclc, ilolor i leniperalarra per "1s repezos esj>innlsinlrii?seci.
2 - Aretironop~rif&rica
<iddolor i la lei»i>eiafura,
3 >>
*i
del tactr i laprossi6.
4 -- A'eii~onesjlerifPriques riaoti>rrsqiie van a u<&eerui.
S - NeuronaperifPriea del nerui trigernin.
6 - Net~>-ones
s~c~rnddricii
tlel tmfe i inpressiú.
7 - hhhh~r~~ones
secltndhrie~tiel doiol. i la teirTpcr>er«li<ro.
8r>
del rieri~itri!pniri (jorcib irtferior).
9>>
1,
,>
»
(,iorcib "114).
10 - Neiirones <leeor>rl<ici6infrinsecaprr a ezee6ilnr refleeos IaMrnics.

A R X I U S

DOS CRANS SISTEMES

Els neMs que condueixen el tacte. la pressió, la temperatura i
el dolor de tot el cos i d e les extremitats provenen de la pell (terminacions lliures i corpuscles de Krause. Pacini. Meissner, Golgi-Mazzoni. Meiltel i Dogiel, etc.) i també d d s teixits profunds. Tot seguit
es fiquen a la substancia grisa de la medulla. Estació cellular i creuament. Ascenció fins al thlem.

11 @ududx Impulsor de la rensibilltat muscular. posicib pasiivs, el moviment
1 1s dfserlmid6 espacial.

}

3)
4)

CoordlnecM mu~eular.renexos tboles. movlmenls de grup.
Senalbilitst de dolor. cilor. fred.
r
S taote 1 prerplb.
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Pel que es refereix a la cara s'esdevé una cosa semblant. El
trigemin s'afegeix al curs d'aquests feixos.
Exarnineu bé les figures 26 i 27.

B) Sistema

propioeeptiu

Hi ha tres classes de connexions. Els nervis que condurixen les
sensacions p r o p i ~ c e ~ t i v eprocedeixen
s
principalment d'ossos, articulacions, Iligaments i muscles. I també de la superfície cutknia, com
ia hem vist, per les fibres arquates. Arnb una cadena simple de tres
neurones es connecten :
a ) Amb el cerebel (arc inferior).
b) Amb el thlem (arc mitik).
C) Amb la crosta cerebral (arc superior);
per bé que les primeres són, de molt, les més importants.
També per la cara porta el trigemin les principals vies de conducció propioceptiva, (Fig. 28).
Podríem classificar com Herrick ( 5 ) :

l. Sistema exteroceptiu :
Cap a I'encefal mitjii (inconscient).
Cap al tiilem
Consciencia de : tact-, temperatura,
dolor, pressió.
Cap a la crosta

11. Sistema propioceptiu:
Cap al cerebel (inconscient).
Cap al pont i els nuclis inferiors (inconscient).
Cap al tiilem i la crosta cerebral (consciencia de postura i d'ajustament espacial).
Si volguéssim iesumir aquests esquemes i aquestes consideracions
en dos teleprames, diriem:
Crosta cerebral; exteroceptioa.
Crosta cerebeltosa; propioceptioa.

4
Fig. 18. (Vegeullegsndaal Eornenpment de la pAginasegUent)
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1 si b6 aixi, no es pot admetre $una manera tan eaquedtica,
almenys en gran part l'arc superior 6s deatinat a lea funcions exteroce~tivesi l'arc inferior a les propioceptives. AiA no pot ésser esclusiu perqui és evident que noaaltres tenim consciLncia de lea posa¡cions, de I'actitud; en una ~araula.de la sensibilitat profunda. Per
tant. a la crosta han d'arribar fibres propioceptive~,que és tal com
hem vist que paeaava.

< pnp<.ecptir-

Emiierra: Fctlde e=U?o<iccpliu:o IopcriJCrla n rmen cls ~orpusdestermlnala me re~ u l b nles sebl~slensexterloni: woUts (vlsh, guat. olda. olfscle), 1 corpurelcs de la
pdl (Paolnl. Jbeisrnar. ternünsdons l l l o n . e1c.l; al etllm,les Irc. gran. vies 1 la
n r n l r-~- kd'inucst
Curda s In erestn del rarvell.
~~~.
Drrtc Feud. pmpioepllu: a k prlfuia es verneo clsmrpmscles lermliuls que reeollcn
les senueioms prbplss: en l u pliqocs mluuilars, eis ossos. I n irUrulirloos, -1% tendon. 1 sobrrwl en I < ~ p m lruübolpr;
l
al cenlm. l a $niu r l n de u>odoccli>1 l i is..

.---,--

~

~

S'esdevé inversament pel que fa referencia a les vies de conduccid exteroceptiva, les quals sovint donen lloc a reflexos inconscients,
automitics de reflexos.baixos. També hem vist la possibilitat anatbmica. Per aixb, amb més rigor fisiolbgic i didictic que no pas descriptiu o anatbmic donem aquests rsquemes de la figura 29, perque
es tingui ben gravada la fisiologia primordial d'una crosta i de l'altra.
El professor Herrick diu textualment: <(Elcerebel é s el superlord que domina les funcions propioceptives de tot el nostre organisme, com la erosta cerebral dirigeix i controla les reaccions exteroceptivesn.
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Seri bo que parlem d'aquesta dualitat de sensacions, perque s'han
fet sinonimes d'exteroceptiva (epicrítica) i propioceptiva (protopitica)
i aixb és injust. Es un malentes. C u n a i I'altra, la sensibilitat cutinia
i la profunda poden ésser protopitica i epicritica segons la seva major
o menor diferenciació.
Head (6) introdueix els vocables i entén per sensibilitat protoPotser té
patica aquella sensibilitat general, difusa, de tipus
punts definits com a 6rgans receptors pero subjectivament no es pot
donar una referencia local exacta. Es a dir, no es pot localitzar el
punt estimulat, amb cap precisió. Compren el dolor.
La sensibilitaf epicrítica apareix més tardívolament, distingeix un
tacte fi, discrimina graus diferents de temperatura, localitza el punt
d'estímul, distingrix la distancia entre dos punts, estimulats sinlultiniament amb el compis. No compren el dolor.
La sensibilitat profopdtica al sentir d'Head té el gran feude en
zones peludes. Ws punts receptors protopitics deuon estar agrupats
a I'entorn dels p u s . En efecte, els pels són el organs tictils més importants d'aquest sistema i tots els altres receptors deuen trobar-se
associats a les arrels dels pels. El dolor és protopitic sempre que
sigui I'exageració morbosa d'una sensibilitat a la temperatura, pressió o tictil.
La sensibilitat epicrítica s'escau principalment en les regions pelades del cos, de preferencia allí on no hi ha p&ls, com és ara lea
puntes dele dits. La seva principal missió és discriminar, distingir,
afinar.
Com podem veure, Head tenia una noció periferica d'aquestes
sensibilitats. Havia fet la troballa estudiant I'evolució filog&nica i sobretot fent zonei d'anestesia i estudiant la regeneració i la reaparició
de sensibilitats; sempre s'esdevenia primor la protopatica i al 'cap
d'un tempc apareixia pi.ogressivament, lentament, I'epicrítica.
Ara bé ; aixo no ens permet de cap manera fer equivalents els
termes exteroceptiu i propioceptiu amb els termes epicrític i protopitic. En efecte, seguint Russzll Brain (7) p6dríem dir:

1 Talimica
Protopitica

1
1

Contacte Ileuger.
Localització.

Sensibilitat cutania
Cortical
o
Epicritica

tica
Sensibilitat profunda

E L i n a c i ó a grans temperatures.

1

Discriminació de fines temperatures.
Reconeixement de les dues
puntes del compis.

i
1

Epicrítica

Reconeixement del moviment
passiu d'una articulació.
Localització exacta de la pres-

.,

Com podeu veure, tant la sensibilitat cutinia com la profunda
poden ésser protopitica i epicrítica, a la vegada.

Revisió de Stopford
Kany 1930, Stopford (8) repassa tot el treball d'Head i fa una
concepció central d'aquestes sensibilitats.
Heus aquí les troballes de Stopford.
1 .' La sensibilitat profunda també recobra la seva característica
en dues etapes: una de grollera, q u e correspon a la protopitica, i una
altra d e m é s fina, que correspon a I'epicrítica.
2.* No es tracta de dos sistemes separats a la
com ha
dit Head, un dels quals es regeneraria a més velocitat (protopatic) que
I'altre (epicrític).
3." Les dues sensibilitats corresponen a dos sistemes centrals.
Hem de mirar al cervell -diu Stopford- i no a la pell. Al tilem es
deu la protopitica. A la crosta cerebral, l'epicrítica.
Per aquestes aportacions, Stopford proposa que es digui:
Sensibilitat protectiva, a la protopitica.
Sensibilitat discriminativa, a I'epicrítica.

,
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Per arribar a tals conclusions estudia els feixos de conducció central sota el punt de mira embriolbgic i filogenetic, al mateix temps
que anota la sensibilitat progressiva en cada cas, i troba que la, reac.
tibiiitat protopatica respon a un sistema primitiu de protecció localitzat als centres infracorticals i més especialment al tilem. La sensibilitat epicrítica és d'adquisició molt posteBor, refinada, de tipus discriminatiu i amb participació de la crosta cerebral. Aixb esta d'acord
amb les darreres aportacions d'Head.
Per tant, l'aparell subcortical (talamic) seria el que lliuraria al sistema protectiu o protopatic aquesta calor afectiva, forta i mal focalitzada que és la característica d'aquest arc. Un gran contingut reactiu
.i un contingut conscient, poc discriminatiu, difús i imprecís.
Sobreposades amb aquestes reaccions protectives (protopitiques)
s'adquireixen molt posteriorment (són les darreres a adquirir-se) les funcions discriminatives, de localització en la crosta cerebral, en virtut
de les quals s'aconsegueix el control crític i analític dSaquella sensació
ruda elemental.

En fer la deccnpció d e les vien del sistema nerviós hem pres com
a referencia I'home. Si els trets generals són gairebé sempre els mateixos per als animals superiors i per I'home, no s'escau igualment
en el cas del sistema nerviós. El sistema nerviós evoluciona constantment i el punt de mixima diferencia& culmina e n l'home.
En el sistema nerviós primitiu, per exemple. no es troben gaire
diferenciades la sensibilitat propioceptiva i I'exteroceptiva. de forma
tal que en els vertebrats inferiors es troben les dues sensibilitats confuses, corn s'esdevé en I'infant.
Pero, aixo si : mai com ara no é s certera la llei de la recapitulació.
Hi ha un extraordinari parallelisme entre I'evolució ontogenica i la filogenica. Adhuc en l'evolució d e I'infant trobem gran part de I'evolució del sistema nerviós en els animals superiors.
Citem-ne un exemple que es pot aplicar a la nostra aportació d'avui. Hem parlat del cerebel i de la crosta del cervell com a dingents
~rimordialsdels feudes exteroczptius i propioceptius. Doncs bé, aquestes dues estructures són les dues neoformacions, afegides a l'estructura
segmental primitiva d-1 sistema nerviós. Són formacions d'ulterior diferenciació, anomenades s ~ ~ r a s e g m e n t a lAnteriorment
s.
a la seva aparició tot queda confús e n el cervell primitiu com s'esdevé encara en
ele animals menys diferenciats en els quals I'encefal infracortical é s el
rector omnímode d e totes aquestec funcions difuses i poc precises.
Pe@ no tan sols les noves formacions vénen afectades per una
estructura cada vegada més complexa, sinó que aixo també s ' e ~ d e v é
en la intimitat d e les vies d e conducció.
Prenem un exemple com é s ara el d e la conducció del dolor. k s
v i e s d e la sensibilitat dolorosa tenen un camí molt ben definit En el
cas de l'home, com hem vist en comenrar, Per contra, en els altfes
animals tenen una altra complexitat. Vegeu la figura 30 i us en fareu
cirrec ; per l'home el feix dominant per a la conducció de les sensacions doloroses és la via espinotalamocortical. E n canvi, la via dominant e n els altres mamífers é s I'anomenat feix propi de fa medul.ta
format d e neurones curtes d'associació, del qual ni tan sols hem parlat
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per la =va poca importancia. Aquest feix fa cap també al talem. per6
la szva connen6 ulterior a m b la croata cerebral no revesteix la importancia que té en el cas de I'home.

-

Fig. B. Mler¿mñ. u r c a & rim I'heme I d
. m m i i k n i i v n l e n . El mlor blnu merm el
ImJmte que arpu,tz cn Ilonie In ola <Ir les srnrariona dolorous.
El mlor negn mpreaenln la "la de Irr moieislr ~ m a c i a n en
i eb ntontifers superiora.
Es trae& de1 feii fonimmul de ia medul'la fe1 de vies curles. el quii en i'hame p.
de poca slgmlIiac16 fuocfamsl.

En acabar aquesta visió simple i esquematica de les gran vies de
conducció. volem recordar que la inspiració d'aquestea tres arcades
estructurades de baix a dalt, com tres nivells de significació fisiol6gica
distinta. arrenca de Bayliss (9).

Fig. SI.

- araEsqaemi de 8 i ~ i i s s que
,
rePro4~eiKeis iiveiie f i s i o ~ ~ l .ir
c s les c o r r u ~ o i c i m
r e i i e r o : rortirnl. gnnslionmr i nmhrl~lari>( I i l mni les hem dncrlles nasaltres).

Baylise que en tants aspectes es va avanfar a la seva &poca. ara
fa vint anys publicava aquest esquema de la figura 31 que com podeu
veure resumeix les nostres arcades, els nostres nivells, amb tot el seu
abast fisioligie. i que deixa veure amb gran claredat no sols els nivells.
sinó la comlaeió de centres. per tal d t deduir-ne la sinergia funcional
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que en resulta. D'aquest esquema, lleugerament modificat per Ranson
es dedueix més ficilment la propietat integradora, deserha
per Sherrington (1 1).

(lo),

(1) Valdeyer, W., «Ueber einige neuere Forschungen im Gebiete de* Anatomie
des Centralnervensystems». Deutsch. Med. Woch.. Bd. XVIII, Nn. 44.50, p. 1.352.
(2) Wamon i Cajal, S., uTextura del sistema nervioso del hombre y de los vertebradosn, Madrid, 2 vol.. 1904. aHistologie du SystAme N e r v e u x ~ ,Paris, 1909.
(3) Dejerine. J., «Sémiologie des efeecions du sysiAme nerveuxn, Paris, 1914.
(4) Van Gehuchten. d e corps restiforme et les connexions bulbo-ceiebelleuses.
Le Névraxea, vol. VI. 1904. %Lespéduncies cerebeileuses supérieurrs. Le Névraneu.
vol. VIL, 1905.
(5) Herrick. alntroduction to Neurology~, 5." edició 1931, 400 planes, Saunders
Edit.. Filadelfia.
(6) Head, Henry, ustudies in Neurologyu. Oxford Medical Publications, 2 vol..
1920, amb 136 referetes.
(7) Russell Brain, ~Recentsadvances in Neurologyn, 1929, 2.a edició, Churchill. Edit.. London.
(8) Stopford, J. S. B., ~Sensationand the Sensary Pathwayn, London. <<Brain».
1926. XLIX. pag. 373-386. aBraina. 1927, LV, pag. 391.

(9) Bayliss. W. U.. uPrinciples of general Physiolagyr, Longmanns Green and
CO., 1914, 1.8 d i c i ó (actualment hi ha la 4.*, edieió f e a desp& de la seva mort).
(10) Ranson. E. W., "fhe Anatomy of the Nervous Systemu. 5.a edició, 501
pagines i m b 381 illustracions. Saunders, W. B. Filad&lfia i Londres, any 1935.
(1 1) Sherrington, C. S., uThe integratives Action of the Nervous Systema. New
Yoik. 1906. 1 vol.. Schribner, Sons Editor, 411 planes.

RESUMEN
El autor pretende dos cosas :
Describir las vías largas del sistema nervioso central de forma clara. esquemática. simplifi&da.
b) Asociar la función fisiológica a cada vía, sin hacer gran atención a su curso
anatómico.
a)

Pa<a conseguirlo resume todo el sistema nervioso a reflejas elementales. Luego
los reúne en tres grandes grupos. Reflejos superiores (que llegan a la corteza cerebral). Reflejos medios (que absrcan los ganglios grises del cerebro). Reflejos inferiores (que acaban en In coiteta cerebelosa). Al describir cada arcada se describen
ersctnmente las vías sensitivas y las vias motoras como dos mitades.de una unidad
biolÓgi& que es el reflejo. De este modo se describen seriadamente todas les grandes vías como partes integrantes de un complejo fisiológico más elevado que es el
arco reflejo.
Se procura acentuar la misión fisiológica de cada arco reflejo, asociando h
estructura a la función.

No es misión del autor faeiiiiar conceptos anatómicos precisos de ulterior npticación para los síntomas de foco. Su único norte es la fisidogio de los grandes arco*
y 1s simplificación de los mismos.
Después de haber dibujado los tres niveles y sus correspondientes arcos, describe
dos mundos fisiológicos del sistems nervioso. Cada mundo u n sistema. El mundo
exteioceptivo y el propioceptivo. El sistema exteroceptivo y ei propioceptivo. El superficial y el profundo. El del sensorio (pie!, sentidos) y el de le sensibilidad p r a
funda (huesos, articulaciones, músculos).
Como resumen de esta simplificación en dos grandes sistemas. atribuye a la
corteza cerebfal la misión exteroceptiva y a la corteza cereheiosa La misión propioceptiva.
El autor esclarece el punto de vista clásico de la sensibilidad protopática y epicritica y la noción moderna de tales conceptos. Parelelamente explick la evolución
que sufren tales sistemes en la vida ontogénica y en la filoqénica con el fin de destacar la gran diferencia habida entre los mamíferos superiores y el hambre.
Finalmente comenta que toda esta descripción simplificada del sistema nervioso
central fué claramente prevista por Bayliss hace más de veinte años.
R E S U M E
L'auteur se propose deux choses :
a) 'Décrire les voies longuei du systeme nerveur central d'une facon ciaire, sché-

matique, simplihée.
b) Assacier ichaque voie a
! fonction physiologique, sana prtter une trop =rande
attention B son caurs anatomique.
Pour y parvenii il réduit tout le systeme nerveux i des iéfleaes élémentaires.
Ensuite il les réunit e n trois grands groupes. RéAexes supéiieurs (&i parviennent h.
I'écorc~cérébrale). Réflenes moyens (qui embfassent les ganslions gris du cervesu).
RéRenes inférieurs (qui aboutissent i I'écorce cérébelleuse). En faisant la description de =haque aic il décrit exactement les voies sensitives et les voies motrices c o m e
deux moitiés d'une unité biologique. De cette facon il déerit sériellement toutes
les grandes voies comme des psrties intégrontes d'un complene physiologique plus
élevé qui est I'arc réflexe.
11 tSche d'accentuer le mission physiologique de =haque arc réflexe, en sssoeiant la structure
la fonctiqn.
L a mission d e l'auteur n'est pas de fouinir des idées onstomiques d'application
ultérieure pour les symptDmes de foyer. Son seul but ese la physiologie des gfands
arcs et leur simplihcation.
Apr&s avoir tracé les trois niveaua et lcurs sics correspondants, il décrit deux
mondes phyaiologiques du systhme nerveux. Chaque monde un systkme. Le mande
extéraceptil et le monde proprioceptif. L e systeme extéroceptif et le systhme pro~rioceptif. Le superficie1 et le profond. Le sensoriel (pea", sens) et celui de la sennibilité
Profonde (os, a~ticulatians,muscles).
Comme résumé de cette simplification en deux grknds systhmes, on attribue i. .I'écorce rérébrale la mission entéroceptive et i I'écotce cérébelleuse la mission proprioceptive.
L'auteur éclaircit le point d e vur classique cfe la sensibilité protopathique et
épicritique et la notion rnoderne de ces idécs. 11 explique parall&lement I'évolution
que aubissent ces systhmes pendant i:, vie ontoséniqur et dans la vie phylagéniqur
dsns le but de mettre en relief la grande dilférence ezisiant entre Les mammiferes
supérieurs et I'homme.
Finalement il fait la remarque .que toute cette description simplifiée du systeme
neiveux central fut dairement prévue par B'ayliss il y a plus de vingt ans.
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SUMiMARY
T h e author seeks to do two things :
a) T a describe in a clear, schematic and simpiified menrier the long pssssges

af the central nervous system.
b) T o associate to each passage the physioloaicsl function without paying any
great attention lo its anatomical couise.
ln arder to achieve his end he reduce the whole nervous systern to a series af
fundmental reflexes. He then assrmbles them in three great groups. Upper rrflexe,
(which reach as far as the cerebral crust). intermediate reRexes (which embrace the
grey gsnglions of the hrain). Lower rellexes (which terminate in the cerebellous
crust). O n making the description of each aich he desciibes eractly the rensitive
passages knd the motor passages as two halves of a biologicai unit which is the reRex. In this way he describes scrially al1 the gres1 psssages as integran1 parts of a
highei physiologieal cornplex then is the reflex arch.
He tries to 'accentuate the physioIogical mission of each reflex arch, by assaciating the structure to the function.
It is not the author's mission to furninh
anatomical concepts of ulterior
application for the foca1 symptoms. His only aim is the physiology o f the great arches and the simplification of sarne.
Aftci having tiaced the three levels 'and their orrerponding arches. he describes
two physiolosical worlds of the neiuous system. Each ujorld a srstem. The enteroceptive world and the propioceptive world. T h e erteioceptive system and the prapioceptive system. T h e superficial and the deep. That of thr sensory (ski" and senes) and that of deep sensibility (bones, joints, muscles). Sumrnariring this simplification into two gi&t systems. he attributes the exteioceptive mission to the cerebral
crust and ihe propioceptive rnission to the cerebellour crust.
Tl>e author elucidates the classic point of wiew of protopathic sensibility and
epicritic sensibility snd the modern notion of such concepts. He explains perallelly
the evolution undergone by such systerns in ontogenic snd in phylogenic life. with
the object of bringing into relief the great difference existing between the I,igher
mammals hnd man.
He finalky rernarks that al1 this simpliiication of the central neivous system was
~ l ~ ~foreseen
r l y
by b y l i s s over twcnty yeais ago.

ZUSAMMENFASSUNC

Der Veifasser beabsichtigt rweierlei :
l. cine Be~chreibungder langen Bahnen des zcntralen Nerven-Systems in klarer.
schematischer, einfacher Form zu geben ;
2. jeder Bahn seine physiologische Aufgabc ruruerteilen, ohne , d e m anatomischen Veriaitf grosse Beachtung ru ~chenken.
Um dies zu erzielen, fasst ei das gesamte Nerven-Systern zu clernentaren Reflexen
zusammen. Dann teilt er die Nerven in drei grosse Gruppen ein : Oberc Reflcxe (die
an die Grosshirnkaut gelangen), rnittlere ReRexe (welche die grauen GrosshirnGanglien erfassen). unterr RrRexe (welch aii der Oberflache der Kleinhirnbaut ausklingen). Bei der Beschreibung jedes einzelmen Reflexes werden die sensitiven und
die motorishen Bahnen -1% zwei Halften ~ i n biologischen
~ r
Ei?heit dargestellt. So
werden seiienweise alle grossen Bahnen als wesentiiche Teile einrs hohereo physiolopischen Komplexes. des Reflexbogens, beschrieben.

E4 wizd versucht, die physiologische Aufgabe jedes Reflexbogens zu betonen. in.
dem die Struktur desselben mit seiner Funktion in Beziehung gebracht wird.
Es ist nieht die Aufgabe des Verfassers, die'genauen anatomischen Begrifie zu
beschreiben. wekhe für die Etitdeckung von Heiderscheinungen von Nutzen sein
konnen. Er erblickt vielmehr seine einrige Aufgabe derin. die Physiologie der prossen R e 6 x e und die V e i e i n f a c h ~ nderselhen
~
zu, beschreiben.
Er zeichner in schematischer Weise die diei H¿ihenlsgen und die daru gchiirigen
Refleae und beschieibt sodann zwei ganr verschiedene physiologische Welten des
Nerven-Systems. Jede Welt ein System. Die Aussenwahrnihmung und die Eigenwahrnehmunp. Die exterozeptive und die propioreptive Welt. Das cxterozeptive System
und des propiozeptive Systcm. Die Welt der Busseren E r n p f i n d ~ n ~ e(Haut.
n
Sinnesund die Welt der Tiefen-Emphndlichkeii (Knochen, Cefenke. Muskeln).
Als Ergebnis dieser Vereinfaehung in zwei prosse Systeme schreibt ed res Crasshirnhaut die exterozeptive und dei Kleinhirnhaut die propioreptive Aufgabe ru.
Der Verfasser erklart sodann den klassischen. Stendpunkt der protopathischen und
der epikritischen Sensibilitát. wie auch die moderne Anschauunp dieser beiden Begriffe. Gleichreitig spricht er auch von der Evolution, der diese Systeme im ontogenischen Leben und in del Phylogenie eusgesetrt rind, um den grossen Unterschied
heiv~rzuheben.der rwischen den hoheren Saugetieren und dem Menscben besteht.
1 S~hliesslicherwahnt 'er, dass diese Veieinfachung der Beschreibung des zentralen Neivensystems bereiti von Bgyliss vor mehr als íkanrip Jahren ganr kfar vorauspesehen worden wai.

