NOVA DISPOSICIO
DE LA NANSA MEMORABLE DE WRISBERG
per
GiL Ve:RNEr

Les relacions que presenta el neumogastric amb el
plexe solar mercixen (,sser estudiadcs amb detenciu, ja
(pie els llibres classics consagren un error, posat ja en
evidencia per Laignel-Lavastine i que nosaltres bavem
pogiit comprovar, junt amb noun details que vcnen a
completar les observacions del slit actor.
Scgons cis classics, cl neiimogastric esquerre acaba en
la cara anterior de l'estomac i envia fibres al fctge seguint
la versa porta o entremig de les dues fulles de 1'epiplo
gastroliepatic.
Quant al neumogastric posterior, aixi anomcnat pcrglic
ocupa la cara posterior de 1'esofag i del ciu-dias, Bona
nombrosos ramells terminals a la cara posterior de 1'est6mac, al plcxc solar, i acaba, en gran part, en Tangle
intern del gangli semilunco' dret. Si es tc en compte la
forma d'aqucst gangli i la fi, en les sexes extremitats, de
l'esplacnic major per fora i del neumogastric per dins, es
compren ]a denominaci( de nansa mcmorablc de lVrisbcrg
amb que es coneguda per tots els anatomies.
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Que la nansa memorable de \Vrisberg existeix, es un
fet evident. Dories be: existeix solament en el canto dret,
coin afirmen tots els autors? De primer antuvi crida 1'atenci0 que una formacio anatomica com el plexe solar, que
es impar, central i simetrica en tots els seus components,
deixi de ser-ho pel que respecta a la nansa memorable de
\Vrisberg. Si passem mentalment revista als orgues que
integren l'economia humana, veurem que tots ells pertanyen a una d'aquestes dues categories: o son orgues
parells laterals asimctrics en si i simctrics amb el del
canto oposat, o be son imparells centrals i simctrics.
Encara quc aparentment existeixin molter excepcions,
gnan s'estudia el desenrotllament embriologic es vcu cl
perquc. d'aquesta aparent contradiccio.
Coin din Sabatine, tots els orgues, no sols de l'home,
no dels vcrtebrats en general, son dobles en llur origen,
havent-se de considerar cada individu com dos cssers
iguals sotmesos a una vida conjugada.
Partint d'aquest principi, a priori ha de sospitar-se
l'existcncia de dos nanses memorables de Wrisberg, dreta
i esquerra.
Laignel-Lavastine, en una documentada monografia,
Rcchcrchcs suer lc plexus solaire, crida 1'atcncio sobre aquest
punt i inanifesta haver trobat visit vegades, en den disseccions, la disposicio segiicnt:
«E1 nervi neumogastric dret, a 3 0 4 centimetres del
tronc celiac, en el veinat de la coronaria estomaquica, es
clividcix en tres ramells:
i.0r Un mitja, que baixa mcs avail del tronc celiac
i es perd en el plexe mesenteric superior.
2.° Un hiteial Bret, que acaba en 1'extremitat intcrna del gangli scmilunai dret, contrihuint a formar la
nansa do Wrisberg.

3_cr

Un lateral esquerre, que es dirigeix al gangli
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semilunar esquerre i contribucix a formar, amb el gran
esplacnic esquerre i el gangli seminular esquerre, la nansa
vago-sim.patica esquerra simetrica de la nansa de Wrisberg.
En les nostres dissections realitzades on fetus i individus de totes edats, havem trobat el final del vague tal
com cl descriu Laignael- Lavastine amb la finica difercncia
que el ramell destinat a l'artcria mesentcrica superior
no havem pogut trobar-lo. Les fibres mitjanes acaben on
les formations nervioses que rodegen el tronc celiac,
sense que sigui possible afirmar vers quin plexe periferic
es dirigeixen.
Pero, perquc quedi ben demostrada la simetria bilateral, ins necessari explicar l'aparent contradicci6 que sigui
un sol neumogastric el que acabi on els dos ganglis semilunars. Laignael-Lavastine qui ha estudiat el neumogastric del gos i del cavall, ho explica client que cl neunicgastric posterior resulta de la fusi6 dels ramells posteriors
de bifurcaci6 dels neumogastrics dret i esquerre.
I,'esmentat autor diu quo ha trobat una vegada, en
1'home, una disposicio semblant a la del gos i del cavall,
o sia quo el neumogastric posterior no representa solament el dret, sino la fusi6 d'aquest amb fibres procedents
de l'esquerre.
L'adjunt esqucma dona idea d'aquesta disposicio:
Puc afegir quo aquesta es una disposicio constant on
l'home.
En el fetus es veu clarissimament: cl neumogastric
esquerre, immediatament a seta del plexe pulmonar, dona
2 0 3 ramells quo cs dizigeixen vers el neumogastric posterior.
D'aquest fet se'n dedueix que el neumogastric posterior conte fibres dels dos cantons, i Cis natural suposar que,
en bifurcar-se per anar a acabar on els dos grups ganglionars dret i esqucrre, vagin al costat dret les fibres del
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vague drct, i al costat esquerre les fibres del vague esquerre,
qucdant, aixi, pcrfectament establerta la simetria del sistema vago-simpatic abdominal, seguint el pla general dels
vcrtebrats.
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