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(1852-1922)

>e] D r . F . ( i a l l n r l M o n c- s

Xasqué en novembre c'e 1853, a la ciutat de Vilajpiosa. Cursà el batxillerat a Alacant i la carrera de medicina a Harcelona.
TtngUé un expedient acadèmic brillant. Fou intern per oposició i guanyà
els premis extraordinaris de llicenciatura i doctorat.
L'any 1883 fou nomenat professor auxiliar de Clínica Mèdica.
Va ésser President de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de
Catalunya, niL·inbre de l'Acadèmia de Medicina i Cirurgia, redactor de l n àependeitóia M M i c à ,

de

A r c h i v o s de C i r u g í a

i de

Caceta Médica

Cütalana

(1877-1880).
Pou també- Director redactor de la N . - . i s l u
M e d i c i n a (1882-1S83).
Membre de la Junta de la Casa de la Caritat (1883-1887).
Prengué part cu nombrosos Congressos nacionals i internacionals (Madrid, París, Roma, Berlín, etc.).
L'any i88a és nomenat Metge de Número de l'Hcspital de la vSta. Creu,
on organitzà i mantingué durant tota la vida cursos de clínica mèdica.
Fou el primer President del Cos Facultatiu de l'esmentat Hospital.
*
**

Pere Ksquerdo era fill d'una famí'ia molt humil i féu tota la carrera treballant de barber a la Harceloneta.
Al poc temps d'ésser metge guanyà el títol de Professor de 1'Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau i des d'aquest moment es revela com un
clínic expert. Dóna tots els matins lliçons clíniques a la capçalera del malalt, a les quals assisteix gran nombre de metges i d'estudiants.
Als pocs anys es creà una aurèola de gran clínic i la seva consulta hospitalària es convertí en una Càtedra lliure de Clínica Mèdica, que assolí
una gran fama i en la qual es formaren centenars de deixebles ; molts d'ells
foren després els millors clínics de la nostra ciutat.
Vol. V | . _
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Tenia gratis condicions per a ensenyar, però la seva clientela nombrosa
li absorbia molt de temps. Kou el consultar obligat de tots els casos difícils o greus. Per aquest motiu les seves publicacions foren escasses.
Feia sempre unes comparacions justes i a l'abast de tothom. Un dia explorava un malalt, alcohòlic amb cirrosi atròfica, ascitis, edemes de les
extremitats amb anemia profunda, filla de la caquexia ; després d'explicarnos el concepte que el cas clínic li mereixia, el pacient li demanà quina
malaltia era la seva, i el mestre contestà : «Teniu una bèstia dolenta dintre el cos que se u.s beu el vi i us deixa l'aigua».
D'ell s'expliquen moltes anècdotes ; recordo entre altres la següent : Fou
cridat un dia per a visitar una senyora de l'alta societat barcelonina, la
qual s'entestà a no contestar una sola paraula al seu interrogatori. E l doctor Esquerdo, l'explorà, sentà indicacions terapèutiques, i en preguntar-li
els familiars pels seus honoraris, contestà : «Quan faig de metge cobro
tant, i quan faig de veterinari, el doble».
Oui millor retratà el Dr. Esquerdo fou la Víctor Català en la I l · l u s t r a c i ó
C a t a l a n a del mes de març de 1917, dient :
«Té les faccions granades i fermes i la figura sòlidament campada, com
feta exprés per al marbre o el bronze estatuari.
»Tot Harcelona i la meitat de Catalunya el coneix personalment ; tots
saben de la seva ciència i tots l'han posada a prova. Té, doncs, el prestigi
de les coses consagrades, i l'eficàcia, encara sencera, de l'actuació present.
La seva vida ha estat una imparable, una ardida lluita vers l'altura i el
triomf lia coronat el seu esforç i el seu coratge. Cap vida més noblemc-nt
emprada i coronada que aquesta ; cap vida més útil i ideal alhora, cap
vida més fecunda i ben orientada, més beneficiosa a l'individu i a la societat. Una vida com triada per estotjar-la en l'exemplari estimulador i guiador de joveneses honradament ambicioses.
»EI Dr. Esquerdo, el savi popular entre els profans i entre els savis,
el mestre venerat entre els deixebles i entre els mestres, és tota una institució a casa nostra ; ell és un dels homes que donen a la nostra ciutat,
executòria de gran ciutat, que la fan albiradora i respectable als ulls forans.»
Defensà amb entusiasme la col·laboració de la clínica amb el laboratori
i en el seu servei hospitalari i en la seva consulta privada s'hi podia admirar uns laboratoris amb tots els avenços d'aquell temps.
Sempre cregué i era veritat, que tot ho devia al seu estudi i esforç personal, sentia una gran admiració i un gran agraïment per al seu primer
mestre d'estudis senyor Sopeña, per les orientacions i consells que li donà.
Les dificultats econòmiques li imposaren una lluita dura per arribar al
triomf. Per altra handa, pregonava que tot el seu èxit havia tingut lloc
a Catalunya i a ella el devia.
Tots aquests motius l'únpUlsaren, per acabar la seva obra, a fundar junt
amb la seva esposa quatre beques, tres per a estudiants de medicina i una
per als de batxillerat, contribuint així amb la seva generositat a millorar
la situació d'estudiants necessitats estalviant-los de passar les angúnies que
ell havia sofert.
Amb la digna companya de la seva vida, anà a la Universitat a conlribuir amb seinorial despreniment al bé de la Ciència.
Morí a la seva ciutat natal el 29 de maig de 1922.

HoHpilal <lc Santa Creu i Sani Pau. — Servei del Dr. Esquerdo
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E l límit que ens hem imposat en aquest treball ens impedeix de traetar
àmpliament el tema de la hipertensió en el seu concepte clínic, ja que això
requeriria una extensió considerable.
Els diversos aspectes sota els quals se'ns presenten aquests malalts i
llur grau variabilitat i discutida etiopatogènia ens obliga a sintetitzar fitis
on sigui possible el seu aspecte clínic.
Ens caldrà només repassar lleument les nombroses causes d'hipertensió
per a poder-nos fer càrrec de l'extensió del tema, en el qual es barregen les
túpertonies essencials i les simptomàtiques d'altres afeccions. Aquestes hipertonies de vegades són d'un caràcter primordial i obligatori (esclerosi renal primitiva o secundària), de vegades són concomitants (endocrinopaties)
i d'altres es presenten com a símptoma aïllat i passatger (hipertensió paroxística) sota una constant més o menys variable.
En tractar de la hipertensió en la clínica, no tenim altre remei que envestir el problema en el seu conjunt, des de les hipertensions passatgeres
d'una benignitat absoluta i poc menys que normal, fins a la forma permanent i progressiva acompanyada o no d'altres trastorns, presidits, naturalment, per l'arteriosclerosi, el paper de la qual juga una importància cabdal en els períodes avançats dels hipertensos. Avui encara resulta difícil
el que es refereix a la influència mútua que tenen la hipertensió i les nefropaties esclcrògenes (nefritis cròniques i esclerosi renal primitiva). La hipertensió, unes vegades com a símptoma revelador, predominant el quadre
clínic unes altres, i formant part del conjunt de diverses manifestacions
les més de les vegades, té una significació molt diferent de la hipertensió
«malaltia» que es manifesta com únic signe objectiu recollit en l'exploració,
sense que trobem (almenys funcionalment) cap altra dada que demostri la
participació d'algun òrgan o aparell. Això ha fet que Franck segregués d'aquest grup d'hipertensos les formes avui acceptades, per bé que encara discutides, de la hipertensió essencial, el qualificatiu de la qual no és més que
el vel amb què volem cobrir una sèrie de fets no ben coneguts i que davant
els propis dubtes no tenim més remei que ocultar.
D'altra banda, s'ha de tenir en compte que la hipertensió no s'hauria
de referir solament a la seva repercussió sobre la gran circulació sinó que
també s'hauria d'estudiar la hipertensió parcial de la petita circulació, les
manifestacions clíniques de la qual no escapen a la nostra observació quotidiana al costat del malalt respiratori i circulatori, o sigui la hipertensió
de la petita circulació o de l'artèria pulmonar, que de vegades es pot manifestar aïlladament o en connexió amb la hipertensió general, acompanyantla i donant-li una fesomia clínica molt característica, tan beu estudiada recentment per Ferrer-Solervicens.
La freqüència de l'arteriosclerosi ha permès a V. Basch per a parlar
de la forma «latent» i a Hnchard de la seva «pre-esclerosi», que durant uns
anys absorbiren l'atenció dels clínics. Més tard, el mateix Huchard parla-
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va de la dita síndrome com l'expressió d'un trastorn funcional degut a vasoconstricçió passatgera de les arterioles.
Si examinem la pressió d'una manera sistemàtica, observarem la seva
labilitat en els subjectes normals ; variacions que depenen d'un horari déterminât, d'un horari digestiu i, sobretot, d'un factor emotiu. Per això és
de bona tècnica no examinar la tensió al principi d'un reconeixement, puix
que encara no s'ha establert aquell corrent psíquic de relació entre metge
i malalt, tan avantatjós per a un i altre en el curs d'una exploració clínica.
Hi ha malalties capaces d'influir sobre la pressió arterial. Així, les
malalties nervioses de la medulla, com la tabes, el signe clínic cabdal de
la qual és la ineoordinació, també li reflexa en el sistema pressor, i dóna
una notable inestabilitat de la pressió, que millor podríem anomenar «inadaptabilitat funcional». Aquestes opinions estan avalades pels experiments
de Hermann i les observacions clíniques de Dumas i Froment.
En les malalties febrils es produeix una baixa tensional en els no hipertensos (hipotensió febril) i també en els hipertensos habituals. Hem vist hipertensos afectes d'una simple grip amb descensos de 2 i 5 cm. de Hg. i
que no han aconseguit llur restabliment total fins obtinguda la xifra habitual. Això és molt interessant, sobretot en l'escarlatina, quan perseguim la
temuda glomerulonefritis difusa per tal de fer un diagnòstic precoç, ja que
com a malaltia febril descendeix els valors tensionals i els lleugers ascensos en un convalescent poden tenir una gran significació), ja que no podem
esperar grans ascensos a desgrat d'una nefritis ja establerta. Aquestes baixes tensionals dels infectats es poden atribuir a fenòmens directes de l'agent infectin, encara que segurament la febre per ella mateixa és la que
descendeix la tensió, obrant ja sigui per desequilibri endocrino.simpàtic o
per efecte directe sobre els centres vasopressors bulbars o sobre els sinus
carotidis (?).
Es conegut el descens de la pressió d'un hipertens habitual per efecte
«l'una neoplàsia, i àdhuc hi ha qui ha arribat a veure un paral·lelisme pronòstic entre la depressió arterial i el progrés o tins la recidiva d'un càncer
(Feldvveg).
L'estat d'insuficiència cardíaca és una de les causes més freqüents de
descensos de la pressió en els hipertensos, i llavors llurs trastorns (cianosi,
dispnea, etc.) desapareixen precisament en recobrar el cor la seva energia
perduda ; llavors es veu ascendir la pressió arterial que ha recuperat el seu
punt de partida. Oliver (de Londres) cita el cas d'un atleta de circ que sentia
la seva «hipertensió» i li impedia d'executar els seus exercicis amb la
lleugeresa d'abans ; un tractament tonicardíac va fer desaparèixer completament aquelles molèsties, a desgrat d'haver ascendit naturalment la pressió
arterial, objecte de la seva preocupació {!).
Les variacions de pressió entre les extremitats superiors i inferiors és
molt important quan les xifres són suficientment discordants, sobretot quan
varien d'un membre a un altre, senyal molt digne de tenir en compte en
els malalts vasculars perifèrics (claudicació intermitent, arteriosclerosis parcials, etc.).
Aquesta diferència de pressions entre braços i cames, segons Classermann obeeix a la força kinètica (energètica) del cor i, sobretot, a la velocitat sanguínia. Aquesta màxima diferència s'observa en la insuficiència
aórtica i en les anèmies molt intenses.
Edelmann i Kalian observen diferències en les insuficiències aòrtiques
de 50 i 100 mm. de Hg. entre les xifres de pressió de braços i cames, i
pensen que l'estretor de l'istme aòrtic dificulta el pas del corrent sanguini ;
donen gran importància al fet que les artèries del braç emergeixin gairebé
en angle recte de llur punt d'origen, a més que les lesions aòrtiques sifilítiques produeixin torsions i estenosis en aquests punts d'emergència, per
la qual cosa augmenti la resistència de la circulació arterial.
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L'escola alemanya dóna una importància molt gran a la pressió màxima ;
l'escola francesa també es fixa en les variacions de la mínima i recentment
en les alteracions de la pressió mitjana. Hem de convenir que en la clínica,
és la màxima la que se'ns presenta constantment elevada en els malalts
hipertònics essencials i en gairebé totes les formes simptomàtiques, tot i
que hem de reconèixer l'existència d'hipertensions decapitades (Gallardin)
i de permanents augments de la pressió mitjana, encara que aquesta darrera
hagi estat molt combatuda a desgrat dels seus defensors (Vaquez).
Primerament, la pressió mitjana (oscil·lomctrica) no représenta fidelment
i constant la pressió mitjana examinada per procediment intraarterial ni en
l'home ni en l'animal, i segons Van Dooreu, no mereix la importància que
se li ha donat, pel sol fet de tenir més de 30 % d'errors de medició. A més
d'estimar que l'oscil·lació major de l'oscil·Iòmetre és sempre proporcional a
la mínima (nosaltres emprem sistemàticament l'oscil·Iòmetre de Yacòel ;
l'hem comprovat repetides vegades). Rn realitat, no existeix una sòlida base
fisiològica per a poder defensar la individualitat de la pressió mitjana, de
la qual àdhuc s'ha descrit una síndrome d'hipertensió mitjana solitària, per
la qual cosa creiem que és prematur de donar massa importància a un fet
encara exempt de comprovació experimental i clínica.
E l factor constitucional dels hipertensos de totes classes és digne de
tenir-se en compte encara que no tingui una repercussió infal·lible en l'evolució hipertensiva d'aquests subjectes.
Hauer creu que de la mateixa manera que existeixen persones que constitucionalment presenten tendència a variacions del nombre de pulsacions
(bradi- i taquicardíacs constitucionals), també existeixen alteracions constitucionals en relació amb la hipertensió.
En la hipotensió habitual descrita per Münzer, hi ha un símptoma que
relaciona un cert estat tímic litnf'àtic amb la Hmfocitosi que presenten aquests
malalts, encara que Stoerk descrigui un bon nombre de casos d'hipertensió
amb limfocitosi.
Bauer creu trobar un major nombre d'hipertensos entre els individus
de constitució degenerativa (gotosos, hipotiroïditis, etc.) ; també creu que
si existís una hipertensió constitucional, podria ésser un pas decisiu per a
la ulterior instauració d'nua forma qualsevol d'hipertensió (simptomàtica o
essencial) la qual vindria a ésser com un estat precursor de la hipertensió
essencial, com en realitat s'esdevé en clínica en aquells malalts amb labilitats hipértensionals de causa banal (emotiva) i que durant anys és l'únic
senyal d'alarma d'un estat premonitori d'hipertensió. La tan discutida hipertensió de la menopausa es separa completament de tot concepte constitucional que, com veurem més endavant, té una individualitat dubtosa quant
a l'etiologia endocrina única.
Alguns autors creuen, en canvi, que en la hipertensió de la menopausa
els responsables són la predisposició individual i l'herència.
Hi ha tendència a no acceptar aquesta hipertensió de la menopausa com
relació directa d'un factor ovàric vasopressor. De Quirós, a l'Argentina,
nega rodonament la dita relació en observar xifres normals en un percentatge elevat de pressions en menopàusiques. Com diu Pedro-Pons en el seu
interessant estudi sobre hipertensions simptomàtiques, la menopausa representa un acúmul de funcions endocrines alterades en el seu engranatge funcional, en el qual intervenen forçosament múltiples influències incretores,
una veritable «crisi endocrina» (denominació que trobem encertadísshna) i
és difícil de donar a l'ovari la part de responsabilitat que li correspon en
aquest quadre que clínicament hem d'anomenar hipertensió climatérica.
L'herència no és obligatòria,' si bé en clínica existeix un franc caràcter
familiar que hem d'investigar en l'anamnesi dels nostres malalts. Segons
Kauffmann no s'hereda més que una predisposició per a patir la hipertensió,
que pràcticament és igual.
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Després de revisar les nombroses causes d'hipertensió, creiem amb v.
Bergmann, que en clínica cal estudiar els malalts en les seves manifestacions d'ordre general i degudes al factor hipertensiu. L'aferrissada discussió
sobre la hipertensió essencial i ','arterioscleròtica o secundària ve a convergir en un fet final que és el menor diàmetre de les arterioles centrals o
perifèriques d'una manera temporal o permanent.
Sobre l'existència d'una hipertensió genuïna (Franck), el dubte no és
possible després d'haver vist casos d'hipertensió en els quals no sols mancaren els signes funcionals renals sinó que la necropsia no demostrà altra
alteració renal que la que correspon a l'edat del ronyó examinat. E l l'actor
renal és l'eix d'aquesta qüestió, ja que autors com Gallavardin i sobretot
Romberg (que confessa que en algun cas d'hipertensió no trobà lesió renal
amb els mitjans actuals d'estudi) redueixen la seva freqüència i es mostren
més partidaris de les hipertensions amb intervenció d'un factor renal aparent o no.
Deixant de banda aquestes qüestions etiopatogèniques, hem de convenir
en descendir al terreny clínic, que la hipertensió no s'ha de considerar com
un símptoma aïllat, sinó que mereix un lloc en la patologia, en uns casos
com a malaltia autòctona i independent (hipertonia essencial) i en uns altres
com una síndrome definida, la gènesi de la qual pot estar en alguna anomalia funcional o orgànica d'un òrgan qualsevot (generalment el ronyó).
Sigui de l'una manera 0 de l'altra, existeixen caràcters generals amb
manifestacions clíniques suficientment constants per a poder-Ies estudiar
en conjunt, car si bé llurs manifestacions poden ésser molt variades, no
és cap raó perquè no la considerem com una entitat morbosa.
La hipertensió és una malaltia de l'edat madura i de la vellesa. No
obstant, no podem acceptar aquesta conclusió sense dir que cada dia s'observen més hipertensos joves que únicament tenen una elevació de llur
tensió arterial sense cap signe subjectiu, i que amb els anys vindran altres
símptomes a aparèixer en el quadre clínic d'aquests futurs hipertensos.
Ültra aquestes formes jovençanes premonitòries hi ha malalts joves que
ja comencen a tenir simptomatologia subjectiva de llur hipertensió, tot i
que és excepcional l'observar fenòmens greus terminals en aquestes edats
(exceptuant les formes malignes jovençanes de Volhard i Fahr).
La interpretació de la hipertensió es presta a comentar el fet que no
existeixi una xifra topall que indiqui que tal o tal malalt és un hipertens.
Els malalts que habitualment són hipotensos, un dia poden començar una
hipertensió amb xifres que per a altre malalt de pressió habitualment normal serien qualificades àdhuc com d'hipotensos. Així, si un malalt d'una
tensió de 10 Mx. presenta un ascens de 12 a 14, el considerarem hipertens
perquè tindrem en compte la seva hipotensió habitual (constitucional).
.S'ha dit que la hipertensió passa durant molts anys sense donar signes
subjectius i s'ha exagerat la troballa d'hipertensions aconseguida casualment per una determinació tensional. El fet és cert en 1111 determinat nombre de casos, però en un altre, aquest silenci clínic 110 és més que el resultat
d'un interrogatori defectuosament portat a cap, probablement per la troballa d'una dada tan objectiva i ràpidament investigada com és la tensiometria. Però si profunditzem en l'anamnesi d'aquests malalts «sense síniptomes», veurem que en l'edat jovençana l'un tingué ccfalàlgies, neuràlgics,
lumbago 0 reumatisme lleuger l'altre, i molts tingueren alguna època de
trastorns funcionals nerviosos que foren encasellats en la neurastènia jovençana p on la simple astènia per sobreesforç (esports imprudents o ponosi
mental, exàmens, oposicions, etc.).
L'anamnesi té una gran importància i no ha d'ésser estudiada amb
lleugeresa. Coneixem casos en què factors morals 0 fortament emotius han
descompensat hipertensos completament latents i sense símptomes. L'agi-
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tació intellectual dels nostres medis socials tenen indubtable efecte en el
desencadenament dels primers símptomes.
Aquestes hipertensions d'únic caràcter objectiu (per mitjà d'esfignomanòmetres) i sense molèsties de cap mena, tenen com a característica llur
labilitat tensional i llur gran influència emotiva. Alguns autors l'han anomenada hipertensió solitària (Pellissier), latent (Trias de Bes), oculta (Kstapé), precisament pel s e u aspecte silenciós clínicament.
En aquest període es poden presentar palpitacions atribuïdes a trastorns
nerviosos funcionals i també dispnea d'esforç més exagerada que la normal que no indiquen altra cosa que una absència d'hipertròfia cardíaca
(punta no desviada) en aquests hipertensos de coinenç. Això demostra l'existència d'una època d'adaptació circulatòria (musculocardíaca) a la resistència
que representada per la hipertensió ha de vèncer per a obtenir un equilibri
circulatori adaptable al major esforç que li ha estat imposat. Aquests malalts en aquesta fase preparatòria d'hipertròfia cardíaca compensadora són
els candidats a edemes de pulmó per un esforç desmesurat (esports mal
controlats!) que els poden produir una mort ràpida. Es el que s'esdevé en
alguns nefrítics en els quals un edema de pulmó és la manifestació d'una
falta d'adaptació del cor, produïda per insuficiència anterior d'aquest o per
la rapidesa evolutiva de la glomerulonefritis.
Com altres primers símptomes de caràcter subjectiu, predominen els
de l'esfera nerviosa que van des de les molèsties més banals d'astènia nerviosa, que moltes vegades es classifiquen com neurastèniques, fins als signes
directament cerebrals més greus i que es qualifiquen d'afeccions orgàniques
irreversibles.
D'una temporada ençà, amb algunes, remissions espontànies, aquests malalts presenten un estat de cansament fàcil a l'esforç físic i psíquic que
fan canviar llur dinamisme habitual. La peresa s'apodera d'una persona
anteriorment activa, la somnolència envaeix un antic noctàmbul, l'apatia
i la indiferència s'apoderen d'un home actiu i vehement. Pèrdua de memòria,
manca d'atenció, estats d'angoixa, indiquen la transició cap a l'esfera psíquica, que de vegades van a parar cap als signes cerebrals pròpiament dits.
Entre ells, de vegades durant un temps llarg, s'hi troben una cefalàlgia
pertinaç, una hemicrània, una neuràlgia del cuir cabellut, mareigs o estats
vertiginosos de vegades molt intensos i molestos que predominen en el quadre clínic, i aquest és el motiu que molts d'aquests malalts acudin directament a un neuròleg disposats a sotmetre's a un tractament.
Unes altres vegades apareixen símptomes de dèficit funcional, afàsies,
monoplègies, paràlisis oculars, que tenen de característic llur curta durada,
com s'esdevé en l'amaurosi eclàmptica passatgera i completament reversible.
Moltes vegades anuncien aquests fenòmens més seriosos petits estats
d'amnèsia passatgera, veritables llacunes de la memòria que s'arriben a
restituir amb un moderat esforç mental. Aquests símptomes de gran aparatositat clínica contrasten amb el ràpid guariment espontani i 110 poden
ésser deguts, com creu Westphal, sinó a fets angiospàstics de determinats
territoris cerebrals. Si bé és veritat que moltes vegades aquesta tendència
angiospàstica local pot ésser precursora, de vegades durant molts anys,
d'una hemorràgia cerebral o d'una encefalomalàcia localitzada en un territori freqüentment «injuriat».
Com veiem, aquests signes es superposen per complet als arterioscleròtics ; com dèiem al principi, és difícil de diferenciar clínicament el que és
pur espasme vascular del que constitueix un fet orgànic arterial.
Aquesta fenomcnologia nerviosa ha donat lloc a estudiar les relacions
entre la pressió sanguínia i la raquídia ; d'aquestes relacions, després dels
treballs que en aquest sentit s'han efectuat, hem arribat a un acord (Tzanck,
Loeper, Abrami, Planques, Riser, Sorel, etc.).
Les relacions entre la pressió arterial i la pressió raquídia ve supeditada
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a les diferències de la pressió venosa. La prova de tan alt valor clínic de
la compressió de la jugular (Queckensted) ens ho demostra de manera objectiva. Un hipertens arterial amb hipertensió raquídia només té mútua
relació quan la pressió venosa també està elevada.
Tenint en compte aquests fets, podem interpretar amb tot llur valor una
elevació d'una tensió raquídia en un malalt hipertens amb símptomes intracranials que ens puguin fer pensar en un tumor cerebral, ja que en absència
d'hipertensió venosa (independent de la hipertensió arterial) conserva el seu
preciós valor sémiologie, no existint, per tant, relació directa entre la hipertensió arterial i la raquídia.
Pickering creu que les hipertensions raquídies s'observen en els hipertensos jovençans i evolucionen ràpidament cap a la insuficiència renal. Els
hipertensos amb menor pressió raquídia es veuen en les fornies lentes dels
malalts de certa edat i sem compatibles amb una duradora compensació i
supervivència. Rl referit autor creu que és la pressió diastèdica la respon.sable de la hipertensió raquídia.
Com a símptomes vasculars perifèrics veiem que es presenten en aquests
malalts les síndromes de petita urèmia de Dieulafoy (formigneigs, dit mort,
xiulets d'orelles, mosques volants) que són interpretades per Volhard com
pseudo-urèmiques i degudes a angiospasmes generalitzats o localitzats en
un territori determinat.
Altres de les molèsties que presenten aquests malalts són les de tipus
reumatoide. Aquests símptomes de vegades són tan intensos que indueixen
el malalt a consultar-nos. Hauer ha arribat a parlar d'un «reumatisme de
la hipertensió». Així se'ns presenten àlgies en algunes articulacions de
caràcter fugaç i no inflamatori. Altres vegades són ciàtiques poc típiques,
neuràlgics supraorbitàries, facials, etc., hiperestèsies cranials (cuir cabeIlut) ; quan aquestes àlgies es localitzen a l'espatlla esquerra amb les seves
irradiacions al braç i la punta dels dits, sensacions de grapa precordial,
poden simular atacs d'àngor pèctoris—i aquesta confusió és més fàcil pel
fet que l'àngor és una manifestació externa de molts hipertensos—que qualifiquem de complicació, car si bé és cert que l'estretor de la llum de les
coronàries constitueix el substràtum de l'àngor, és indubtable l'existència
d'anginosos les coronàries dels quals es trobaven normals ; el responsable
d'aquestes manifestacions era un factor angiospastic.
Les neuràlgics cardíaques amb llurs zones hiperestèsiques de Head són
rares en la pràctica corrent.
Les epigastràlgics i molèsties epigàstriques d'aquests malalts i que han
estat descrites amb l'atractiu terme de «àngor abdòminis» són, com creu
Hergiuann, diagimstics equivocats. Kl que es pot observar són fenòmens
dispèptics de tensió postprandial, sobretot amb precordiàlgia i angoixa que
més aviat recorda l'àngor pèctoris d'esforç. (Un malalt nostre presentava
crisis d'eructes en iniciar un passeig després d'un àpat, i tenia una hipertensió amb aortitis, ultra una aerofàgia que obrava desencadenant la crisi
anginosa).
La simptomatologia digestiva dels hipertensos no presenta cap uniformitat clínica i més aviat correspon al grup de les dispèpsies sensorials (funcionals) o al de les gastritis cròniques (antics fumadors i bevedors).
Els símptomes mecànics circulatoris no es presenten mentre la malaltia
està compensada per una hipertròfia cardíaca eficient i beneficiosa en aquests
malalts, ja que gràcies a ella es pot tolerar la malaltia durant molts anys.
La interpretació de les alteracions circulatòries que es presenten en els
diversos períodes de la hipertensió ens serveix sempre com una dada de
gran importància en cl diagnòstic i en el concepte clínic que hem de formular davant un hipertens.
Ja en els primers períodes s'observa un augment de l'àrea del cor en
sentit longitudinal, amb descens cap a fora del batec de la punta, signes
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evidents d'un augment de volum del ventricle esquerre. Un batec impulsiu
0 intens de la punta, un petit desdoblament sistòlic amb reforç del segon to
a la base, que apareix timpànic, de vegades metàl·lic, indiquen el tancament
brusc d'una aorta més o menys esclerosada. Un buf sistòlic cap a l'aixella
ens indicarà una alteració funciona! del ventricle esquerre. La imatge Rôntgen té un gran valor i seran revelats per una alteració de l'ombra cardíaca
en sentit d'hipertròfia del ventricle esquerre amb la imatge en «sabot»,
caactcrística dels autors francesos, que amb una prominència de l'arc inferior esquerre (arc ventricular) són l'expressió d'un mateix fenomen. L'electrocardiograma presenta alteracions de predomini ventricular esquerre que
de Kinthoven i Lewis ençà han estat tan ben estudiades. Una elevació acusada en primera derivació de la R i en tercera de S amb disminució inversa en les respectives derivacions, és el més característic ; l'acusació és
major o menor d'una R en segona, un terme de medició del grau d'hipertròfia esquerra. A desgrat dels esforços dels clínics per a establir fórmules matemàtiques de 1 electrocardiograma cn el predomini esquerre no
ha arribat a la clínica un valor pràctic d'interpretació (Lewis, Einthoven,
1 entre nosaltres. Cortès, Estapé, Gibert-Queraltó, etc.).
També té importància en la clínica d'aquests malalts l'exploració de
les proves funcionals sobretot útils per a despistar en els primers períodes
un estat d'hipertensió. Aquestes proves funcionals es refereixen a la resposta de la circulació perifèrica (gimnàstica vascular provocada). Aquestes
respostes es caracteritzen en els hipertensos per ésser de resultats totalment antagònics de la resposta normal i serveixen per a tenir una noció
de l'estat d'elasticitat vascular de què disposa un hipertens, d'una gran
importància per a interpretar el seu estat de compensació present i futura.
Aquestes proves són les del bany calent, la del maneguí, la de la nitroglicerina de Kauffmann, la del col·lapse capil·lar de Lange.
Hi ha malalts que ens diuen espontàniament que es troben malament
en locals tancats, on hi hagi molta gent, molta calefacció ; aquests subjectes
reaccionen amb un augment de llur hipertensió després d'un bany calent
(36o), al revés del descens que normalment es produeix en el subjecte normal.
En lligar amb una goma (Smart) o un maneguí de manomètre un braç,
s'observa en els hipertensos una pal·lidesa en l'extremitat corresponent en
lloc d'una cianosi, com s'esdevé normalment.
Si es practica la prova de l'aigua per a estudiar el funcionalisme renal
(Volhard, Strauss, Lichtwitz) s'observa en els hipertensos latents un augment de la pressió molt més important que en el subjecte no hipertens.
Amb les proves de la nitroglicerina i adrenalina àdhuc s'ha intentat
identificar segons la resposta la forma essencial de la simptomàtica sense
tenir en compte que els dits resultats són més aviat funció de l'estat
d'elasticitat vascular i no d'una etiologia múltiple que aboca al mateix fenomen. En els hipertensos sotmesos a una dosi diària de trinitina hi ha,
com més avançada està la malaltia, un descens menor de la pressió (Kauffmann).
Zerenia i Chiorazo han demostrat un augment de la pressió després de
la compressió ocular en els hipertensos, al revés dels normals, en els quals
s'observa una hipotensió.
Els estudis capil·laroscòpics duts a cap per Lange per tal d'estudiar el
temps que transcorre des de l'oclusió de l'artèria humeral fins que es suspèn
la circulació dels capil·lars i el temps transcorregut des que es suprimeix
l'oclusió fins al restabliment de la circulació capil·lar, han demostrat un augment notable, augment que és major amb l'aplicació simultània de calor o
de fred. Segons el dit autor, això és degut a la major facilitat amb què
responen a les causes externes els petits vasos dels hipertensos.
L'estudi de la metabolimetria s'ha volgut incloure entre les proves funcionals dels hipertensos, i és que en clínica hi ha un grup dels dits malalts

amb signes clars de predomini vegetatiu simpàtic (taquicàrdies, trastorns
vasomotors, emotius fàcils, lleus tremolors, etc.) que han estat atribuïts a
disfunció tiroide en el sentit d'una tireotoxicosi superposable a alguns signes de la malaltia de Basedow més o menys típica. Això ha menat a l'estudi del metabolisme basal en aquests malalts ; s'ha trobat discordància
entre els resultats obtinguts per aquests investigadors. Mentre Boótby i
Sandsford troben un 90 % de xifres normals de metabolisme basal en els
hipertensos, altres (Mannenberg, Haendel, Maur, Margreth, May i Co\vder, etc.) noten xifres més altes, encara que tots estan conformes a no atribuir aquesta elevació a l'efecte tirotòxic, sinó a l'estat de descompensació
cardíaca que eleva el metabolisme basal. Aquesta elevació no és deguda a
la insuficiència cardíaca «per se», sinó a una major activitat dels músculs
respiratoris en tot malalt dispneic, com ha demostrat Dubois.
Estudiant la iodèmia d'aquests malalts s'ha tornat a insistir en un factor
tiroide, ja que Bürger i Kisch la troben constantment elevada en els hipertensos. Àdhuc la hipertensió del climateri ha estat atribuïda a una hipertiroïdosi que l'acompanya moltes més vegades i que en aquests casos seria
la responsable de la hipertensió.
Marañón i Fanjul, entre 43 liipertiroides troben més d'un 50 % d'hipertensos. En el Servei de Marañón aquestes relacions han estat estudiades
per Lafuente i Domènech, els quals troben un augment del metabolisme
basal en 17 malalts d'entre 54 hipertensos estudiats (excloent els descompensats) sense que observessin relacions entre la iodèmia i la hipertensió.
En els nostres hipertensos de la clínica no trobem relació entre les xifres
del metabolisme basal i les tensions dels dits malalts estudiats en aquest
sentit. De totes maneres és interessant en tot hipertens amb signes de
simpaticotonia que no són altres que les manifestacions clíniques de l'hipertiroïdisme, estudiar el metabolisme basal, ja que un metabolisme elevat
pot contraindicar una terapèutica iodada que amb tanta freqüència s'institueix a aquests malalts.
Una dada que podria tenir valor per la seva objectivitat és l'estudi deia pressió mitjana en els malalts clínicament sospitosos d'hipertensos.
La hipertensió mitjana permanent o solitària descrita per Vaque/ i (ïómez fa uns cinc anys, no ha tingut l'aplicació clínica que semblava deduir-se
de les seves primeres observacions. Aquests malalts eren persones joves
que d'una manera accessional, recordant la hipertensió paroxística, un examen tensiomètric demostrava una elevació de la màxima i que un segon
examen demostrava una pressió normal sense cap signe objectin d'exploració
i moltes vegades amb signes subjectius insignificants (cefalees banals, astènia). En aquests subjectes amb pressió aparentment normal s'observa
una pressió mitjana que ultrapassa de 2 i 4 cms. la seva xifra habitual
(9'5). Una prova d'esforv aconsegueix augmentar la màxima, però la mitjana roman constant. Altres vegades es tracta de malaltes amb intenses
cefalàlgies occipitals, premenopàusiques o menopànsiques del tot, amb llurs
sufocacions, lleugera dispnea d'esforç, fins de vegades arriben a tenir alteracions retinianes (amaurosi per retinitis hipertensivesi la pressió màxima
de les quals arriba al voltant de 16 (xifra normal segons l'edat) i només
s'observa un segon to timpànic. L'exploració Rontgen descobreix una ombra aórtica densa i una hipertròfia de ventricle esquerre. La teusiometria,
una hipertensió mitjana elevada d'una manera persistent.
En els casos d'eclàmpsia sense hipertensió màxima han observat alguns
autors (Couvellaire, Khistimios) confirmacions de les observacions de Vaquez en veure que les dites malaltes presentaven sota una màxima normal
una elevació de llur pressió mitjana d'una manera permanent.
Aquestes observacions induïren Vaquez a voler edificar una nova hipertensió en la clínica : la hipertensió mitjana, intent que no ha tingut l'acceptació que haurien desitjat els seus autors. En part, és possible que la
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manca d'investigació sistemàtic;! de la pressió mitjana és una de les causes.
Per això creiem prudent, abans de discutir la seva freqüència, tenir un
gran nombre d'observacions negatives, ja que en general són malalts amb
signes clínics d'hipertensió (cefalees, dispnea d'esforç, petit brigtisme, etc.)
sense hipertensió arterial permanent ; observeu, però, que tenen ascensos
inesperats de tensió, tenen aquella inestabilitat tensional (en el sentit d'augment) que precisament constitueix un primer grup de malalts hipertensos
incipients, i que amb una imatge radiològica d'hipertròfia ventricular esquerra o una ombra aórtica opaca o dilatada confirmen el Futur d'aquests
malalts cap a la forma permanent.
La forma en «pujol» de la corba esfigmogràfica ha estat ben estudiada
per Vaquez i Gley, els quals li donen una gran importància clínica. Segons
experiments clínics, aquestes corbes es presenten en 3 menes de malalts :
í. malalts francament circulatoris, arterítics, aòrtics (insuficiència) i en
braquicàrdics accentuades (tipus Adams .Stokes) la presentació de les quals
és de mal pronòstic si és que persisteix en diversos exàmens ; 2 . en hipertensos arterials, la presentació persistent dels quals es sempre de pronòstic
greu, i 3. en vells en els quals revela l'existència de lesions silencioses i
entre les quals es podria influir favorablement amb medicació apropiada.
En els hipertensos renals ho hem observat repetides vegades ; és una
de les canses que en aquests malalts moltes vegades no puguem diferenciar
una pressió mitjana aue es confon amb la mínima. Actualment no hi ha
cap mitjà per a resoldre aquest problema a desgrat de les regles geomètriques que alguns autors han volgut donar per a establir la pressió mitjana d'aquests malalts. En els nostres malalts renals hipertensos (glomerulonefritis evolutives, fase II de Volhard)-a desgrat cle presentar-se aquesta
corba en pujol d'una manera permanent no ha inclinat en un determinat
sentit el nostre pronòstic, però hem observat l'aparició de la pressió mitjana (desaparició del pujol) en les fases de menor pressió arterial i de
major compensació renal.
En la forma paroxística de la hipertensió, el quadre clínic de la qual
coincideix amb l'antiga crisi de Pal, pot dependre d'una hipertensió permanent i que per una causa qualsevol (esforç, emoció, transgressió alimentària, excessos sexuals, etc.) sofreix un descens brusc tensional d'una durada
variable d'uns minuts a una hora 0 més, per a descendir després a la xifra
permanent amb la desaparició dels símptomes hipertensius.
Aquests accessos tensionals es manifesten per fenòmens aguts d'hipertensió de vegades monosimptomàtics (cefalea intensa) o per una síndrome
anginosa típica ; d'altres, per un edema de pulmó que es resol de vegades
espontàniament. (Tenim observacions típiques d'ambdós casos en dos malalts que ho han experimentat després del coit).
Unes vegades és secundària a altres malalties (renals, endocrines), altres
(no arriba a una dotzena d'observacions) a un tumor suprarenal. Hi ha,
per fi, una forma independent de tota altra malaltia hipertensiva ; és l'anomenada «hipertensió paroxística pura». Es produeix eu persones aparentment normals i que una transgressió de règim (cas de Mnuier-Vinard, de
15 a 27 després d'abundant libació de cervesa) o d'esí'orços intensos (esports
mal controlats) o d'emocions (subjectes neurovegetatius làbils) tenen veritables crisis hipertensives amb cianosi, dispnea, taquicàrdia, angoixa precordial, veritables estenocàrdies i de vegades pot arribar l'edema agut de
pulmó. Amb tot, aquesta anomenada forma pura es confon amb la produïda
per tumors medullosuprarenals, inclosa en un grup a part per Donzelot.
I.aubry i Bernal han estudiat el funcionalisme renal d'aquests malalts
sense observar modificacions importants, exceptuant, naturalment, les crisis hipertensives dels nefròpates.
Això contrasta amb les investigacions de Labbé i Violle per als quals
l'estudi de la funció renal de les hipertensions paroxístiques els ha fet veu-
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re la constància d'alteracions renals en tots els casos llevat en les formes
sobreagucles.
Les dites lesions parlen a favor de la concepció de Laubry, Vaquez i
Dumas de les hipertensions prenefrítiques (preescleroses) ja que en els exàmens anatomopatològics s'observen lesions de nefritis difusa (glomerulonefritis amb les seves sinèquies capsulars, degeneració tubular secundària,
etc.) sense trobar alteracions capil·lars que fossin els responsables precisos.
Hem practicat algunes proves de Rehberg (el concepte de les quals hem
donat a conèixer amb Cortada i Trallero), en hipertensos no renals, sense
trobar cap relació entre els seus resultats i l'altura de la pressió ; amb
ajuda d'altres proves de funcionalisme renal (dilució, concentració, Ambard) hem trobat una normalitat funcional en aquests malalts hipertensos
genuïns, àdhuc en algun amb fase avançada de la seva malaltia ; els nostres resultats han coincidit amb els obtinguts per Kllis i Weiss, a Nordanicrica, els quals han publicat un treball orientat en aquest mateix sentit.
No hi ha un veritable esquema biològic en la sang dels hipertensos de
qualsevol origen (essencial o simptomàtic) però és evident un cert nombre
de dades físico-quíniiques alterades amb molta freqüència en un mateix
sentit i que alguns autors (Carrière, Huriez, etc.) han volgut donar com
una regla general en el quadre hemobiològic d'aquests malalts.
Els caràcters físics, ultra l'augment de la viscositat que es troba amb
gran freqüència, s'observa un augment de la tensió osmótica (dels cristalloides) ; en el seu valor hi juga, com se sap, un gran paper, el ÇlNa, i
sobretot, un augment constant de la pressió oncè)tica (pressió dels col·loides
o poder d'imbibició de les albúmines). Aquest augment de la pressió oncòtica es fa amb un paral·lelisme tal amb l'elevació del quocient albuminoidi serina-glubolina, que hom hi ha volgut veure la causa directa de valor
de ta pressió oncòtica. Aquest augment del quocient albuininoidi es produeix a costes d'un augment considerable de la serina amb normalitat o
disminució de la globulina i aquestes alteracions han estat incriminades com
responsables de la hipertensió ; és difícil d'a-^segurar si rs una causa o un
efecte de l'alteració del metabolisme proteic produït per la mateixa hipertensió.
La nitrogenèmia (nitrogen residual, urea, creatinína) en els hipertensos,
depèn del grau d'afecció renal concomitant ; és normal o molt poc elevat
en els hipertensos genuïns en els quals no podem apreciar cap defecte del
funcionalisme del ronyó.
La dorèmia plasmática és generalment baixa ; en canvi, hi ha un trastorn d'una gran constància que és la hipercolesterinèmia. sense anar acompanyada d'hiperlipèmia (àcids grassos, insaponiticació total) per la qual cosa
el coeficient Colesterol-lípids augmenta considerablement.
En les hipertensions simptomàtiques, els símptomes generals de la hipertensió van acompanyats dels símptomes de la malaltia causal.
Un nefrític en evolució, per exemple, pot molt ben adoptar clínicament
una forma determinada i tenir com única manifestació subjectiva els trastorns inherents a la seva hipertensió, que hem vist que són superposables
als símptomes descrits com urémies latents (petita urèmia) però l'examen
dels antecedents (en les formes d'etiologia coneguda, croniosepticèmia, escarlatina, etc.) ens menaran al diagnòstic, i l'avaluació de la pressió ens
servirà en alguns casos com a mesura pronòstica.
Es sabut que després d'una fase primera de nefritis aguda, ultra l'estudi del sediment urinari i de les seves variacions en el repòs i l'esforç
(Koranvi) ens trobem amb dificultats per a determinar sobre l'avenir del
nostre malalt i se'ns planteja la greu qüestió de donar per guarida una
nefritis aguda o assistir a una remissió que lentament va a persistir per
a refermar-se després i anar cap a una fase II de nefritis difusa que representaria no altra cosa que l'existència d'una afecció inguarible, i que
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fatalment (amb més o menys rapidesa) conduirà a l'última fase de tota afecció glomerular inicial, cap al ronyó secundari.
En aquests casos és d'utilitat extraordinària la medició diària de la
pressió arterial, car la persistència d'una baixa pressió, fins de vegades inferior a la inicial (període prenefrític) i d'una constància absoluta sense
cap oscil·lació ascendent en la seva corba, juntament amb l'estacionament
quantitatiu d'una hematúria o una albuminúria residuals, ens inclinaran
a acceptar un guariment de l'afecció nefrítica. Aquest guariment és, com
se sap, amb «rcstitutio ab integrum» de les lesions anatòmiques difuses,
tot aí contrari de la irreversibilitat de les lesions en els pròxims períodes
evolutius de la nefritis. Un cop establerta la nefropatia en les .seves fases
avançades, l'altura de la pressió arterial 110 és una dada fidel per a judicar
sobre l'estat del ronyó; en aquests períodes, el que ens guiarà per al nostre
judici clínic és la interpretació dels resultats -dfel funcionalisme renal.
L'evolució de la hipertensió simptomàtica depèn, com és natural, de l'evolució de la malaltia causal, i té les mateixes condicions evolutives que
les de la forma essencial agreujades per la malaltia determinant.
La hipertensió essencial evoluciona durant molts anys, de vegades decennis, sense donar Hoc a cap trastorn, llevat de l'adaptació circulatòria,
amb la seva corresponent hipertròfia cardíaca i les possibilitats dels fenòmens de descom peu sació que qualifiquem com a complicació de la hipertensió. Aquesta evolució està íntimament lligada també a l'existència de
fenòmens espasticovasculars de repetició. Els insults cerebrals pel sol fet
d'un espasme un xic persistent, poden produir els símptomes d'hemiplegia
sense necessitat d'invocar cap ruptura vascular i menys la d'un clàssic aneurisma (Charcot). Aquests trastorns vasculars són els que dominen tot el
quadre de les complicacions dels hipertensos i donen llur fesomia clínica
segons l'òrgan afectat.
Les complicacions nervioses més importants dels hipertensos són les hemorràgies cerebrals (apoplexia) 0 l'insult apoplèctic. E l major contingent
dels nostres apoplectics el constitueixen antics hipertensos (de tota mena) i
una gran part d'ells (1/3 aproximadament) temps enrera ja presentaren petits signes fugaços que un interrogatori detingut descobreix. Com dels estudis de Westphal ençà sabem, no és l'hemorràgia vascular la causant de
la majoria d'apoplexies, car basta una alteració mínima dels vasos capil·lars
del cervell perquè es produeixin. Aquestes hemorràgies no són, com s'havia cregut adés, per ruptura primitiva dels vasos cerebrals, sinó que la cosa
primitiva és un espasme persistent que produeix una anèmia focal i és la
vasodilatació reacciona! la que produeix l'extravasació sanguínia, que amb
les alteracions nutritives del teixit nerviós (d'una delicadesa exquisida) expressada per una autòlisi orignada al seu torn per l'acidificació local, condueixen al rebi animent cerebral;, lesió definitiva el quadre clínic de la qual
està ben definit.
Aquest trànsit entre la cosa funcional (espasme) i la cosa orgànica, el
veiem clarament també en l'angina de pit dels hipertensos. Com diu v.
Bergmann, cal aixecar-se contra l'antiga opinió que tendia a separar en
l'àngor la cosa funcional («fals àngor») i l'orgànica (veritable àngor). Sempre hem insistit en la falsedat d'aquesta separació. L'àngor és sempre veritable i quan es parla d'un fals àngor, ja no és tal i correspon a altres
manifestacions subjectives, lligades als trastorns sensorials de la regió precordial d'uns pocs cardíacs i de molts neurovegetatius. Es indubtable (i ho
hem comprovat ànatòmicament) que hi ha malalts que moren per llur angina de pit i en els quals no es troben lesions en les coronàries ; en aquests
casos s'ha d'invocar el fet espasmòdic com l'única patogènia.
Bs cert que l'arteriosclerós aòrtic està molt més predisposat a l'àngor
que l'hipertens essencial, però s'ha de tenir en compte que l'àngor pot
ésser una manifestació insòlita en la història d'un hipertens i que de vega-
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des pot ésser el primer símptoma que lia menat al diagnòstic d hipertensió. També molts hipertensos permanents i reacis al tractament rendeixen
tribut a l'àngor com manifestació terminal de llur malaltia.
L'angina de pit de repetició pot ésser una de les causes originàries d'una descompensació cardíaca. Entre altres, podem citar les infeccions intercurrents pel sol fet de la intoxicació que representen per al metabolisme
muscular del miocardi. .Segons Eppinger, la síntesi del glucogen en el múscul dels infectats després de la formació de l'àcid làctic és insuficient, i
aquesta lactacidèmia en provocar una acidosi i obrant aquesta sobre la circulació i els centres circulatoris, serien els responsables de la descompensació circulatòria.
El factor renal intervé molt en la compensació circulatòria encara que
aquesta relació és mútua i és difícil de decidir davant un malalt, quin dels
dos és el primer de claudicar. Ln ronyó retret (primitiu o secundari) mentre tingui una suliciència renal acceptable i rebi una sang amb una certa
velocitat (pressió) podrà sobredur una vida durant mesos, però en augmentar la seva insuiiciència o baixar la pressió per qualsevol causa provocarà
una descompensació mortal. Al revés, una nefropatia crònica prolongada
pot arribar a alterar el miocardi i sobrevenir una descompensació circulatòria.
Una arritmia que es presenti en un hipertens també hem d'interpretarla amb tota reserva. Segons Wenckebach, és una causa molt freqüent de
descompensació circulatòria. Es l'arrítmia total (fihril·lació o flutter) amb
taquicàrdia la que més predisposa a la descompensació cardíaca.
L'obesitat és causa freqüent de descompensació circulatòria pel sobreesforç que representa per a un cor ja fatigat pel fet hipertensiu. L'obesitat i la hidrèmia són dos mals enemics de la hipertensió ; per això una
altra de les causes de descompensació circulatòria són els hàbits alimentaris
(bevedors, menjadors) acompanyats d'una vida sedentària.
Un cop s'ha presentat la insuficiència cardíaca, aquesta es pot presentar sota totes les formes d'insuficiència, des de l'edema de pulmó i l'àngor en la forma aguda fins a les formes dretes amb tot 1 'acompanyament
simptomàtic dels edemes, amb les alteracions hepàtiques el paper de les
quals en la insuficiència circulatòria ha estat tan clarament exposat per
Codina-Altés. Ouadres clínics d'insuficiència circulatòria que abasten de
l'òrgan central als òrgans perifèrics no menys importants i que sota el
punt de vista clínic no s'aparten de les seves habituals característiques.
Les relacions entre diabetis i hipertensió formen un capítol important
en els tractats de diabetis mellitus. L'existència d'una hipertensió en un
diabètic modifica un xic la seva fisiopatologia, sobretot en el que es refereix a la manera de comportar-se el sistema «insulina antiinsuliua» que,
com sabem, ve integrat per la reacció hiperglucèmia consecutiva a una injecció d'insulina d'acció constantment hipoglucemiant. En aquests estudis
es destaca Kylin, el qual observa majors glucèmies en els diabètics sense
hipertensió que en els diabètics hipertensos, el mecanisme antihipoglueèmic de's quals s'estableix amb major sol·licitud i rapidesa. Es possible,
segons aquest autor, que la hiperfunció prehipolisària i suprarenal dels hipertensos afavoreixi aquesta ràpida reacció hiperglucèmica en els tests insulínics. Tant és així, que la diabetis com a complicació de les hipertensions essencials no seria altra cosa que l'expressió d'una hiperfunció prehipofisària. .S'ha de tenir en compte, però, que l'esclerosi pancreática de
molts hipertensos anomenats essencials és la responsable d'aquesta intervenció insulínica en el quadre clínic. Aquestes reaccions fàcils hiperglucemiants en els hipertensos contrasten amb les idees establertes per Hijmans v. de. Berg sobre el perill de la insulinoteràpia en els diabètics hipertensos provocant-los amb major facilitat accessos d'àngor pèctoris, ja
que segons ell la insulina pot afavorir en els dits malalts la presentació i
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la violència dels atacs anginosos. Fonseca entre altres, no creu que això
sigui cap contraindicació de la insulinoteràpia, car la insulina no provoca
aquells accessos, encara que recomana un major control en la terapèutica
i la dietètica per tal d'evitar una acció hipoglucemiant massa intensa.
Mirem per un altre costat l'efecte favorable de la insulina sobre la hipertensió de molts diabètics.
La participació hipofisària en la diabetis la veiem clara en una seva
forma que es presenta en determinades acromegàlies, així com en la caquexia de Simmonds (atròfia prehipofisària) s'observa una glucèmia subnormal.
Segons Kylin, és probable, doncs, que en alguns casos la hiperfunció
hipofisària sigui la causant de la diabetis dels hipertensos.
El pronòstic dels hipertensos en general ve íntimament condicionat a
la possibilitat de la presentació en el seu curs clínic de tota la sèrie ¡de
complicacions. En les hipertensions simptomàtiques, sobretot en les renals,
l'afecció primitiva és la que expressa les seves possibilitats evolutives, i
és en aquests malalts que una hipertonía persistent té un avenir més ombrívol .
En les esclerosis renals avançades amb hipertensió permanent i elevada
el pronòstic és greu. En aquests casos, més pel fet renal d'insuficiència
imminent (urèmia) que pel fet hipertensiu en si. En les hipertensions de
les glomerulonefritis agudes, essent corn són generalment moderades, no
tenen altra significació que la demostració de la nefritis evolutiva. En aquestes fases són freqüents els fenòmens vasculars espasmòdics que qualifica
Volhard com pseudo-urèmics (eclampsia, amaurosi, etc.).
En les glomerulonefritis antigues que han evolucionat cap al ronyó retret secundari, hem de sobreposar llur pronòstic al de les esclerosis genuïnes o primitives en fase d'insuficiència renal (isostenúria).
En la hipertensió essencial no podem deixar d'establir a priori un pronòstic greu sense tenir un judici del curs clínic i sobretot de la facilitat
amb què es redueix la pressió pels mitjans senzills (higiènics, dietètics)
tenint en compte també el caràcter de la persona segons sigui més ó menys
dòcil als consells terapèutics. Es costum en les companyies d'assegurances
de Nordamèrica no acceptar cap hipertens sense condicionar (en temps o
malaltia) les primes. Al revés de la facilitat amb què accepten assegurats
amb hipotensions permanents.
El pronòstic dels hipertensos en els quals no es troba cap òrgan afecte
(sobretot ronyó) i que són qualificats d'essencials, sempre ve enfosquit per
la possibilitat d'una complicació (apoplexia, àngor, insuficiència cardíaca)
que pot ésser desencadenada per un procés intercurrent qualsevol (fatiga,
emocions, infeccions).
L'estat del cor és un bon element per a establir un pronòstic en els hipertensos, car la insuficiència cardíaca, adoptant totes les formes possibles,
es pot presentar en el curs clínic ; probablement és la causa més freqüent
de mort d'aquests malalts. Per això té tanta importància el medi social del
malalt, les seves possibilitats econòmiques per a dur a cap una cura de
repòs moral i físic tan beneficiosos en totes les formes d'hipertensió.
S'ha parlat de curabilitat de la hipertensió. Aquest és un assumpte
que no hem d'acceptar sense una crítica severa, car és sabut que hi ha
fases hipertensives seguides d'una fase de normalitat aparent. Ja hem descrit les formes oscillants de la hipertensió i com és difícil de. separar els
ascensos fisiològics dels ascensos passatgers, deguts a la malaltia en els
seus primers períodes. Una dada ens pot guiar i és la tolerància d'aquestes oscil·lacions.
Mentre la hipertensió ascensional fisiològica és mal suportada en la fase
hipertensiva pels no malalts (cefalàlgies, sufocacions, palpitacions, etc.), en
els hipertensos evolutius, en canvi, el malestar subjectiu existeix durant
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tot el curs de les oscillacions i s'observa uua millora paradoxal quan la hipertensió s'ha fet permanent.
Una dada important per a interpretar aquestes falses millores és la disminució de la pressió diferencial, ja que una míninia constantment alta
l'hem d'interpretar amb reserves àdhuc a desgrat d'un ascens de la màxima. Moltes vegades aquest ascens silenciós de la mínima ens farà témer
possibles complicacions immediates 'sobretot cardiorenals).
Les dones toleren millor la hipertensió que els homes. Sense saber per
què, les dones no estan tan fàcilment predisposades als accessos anginosos
(complicacions coronàries) encara que el curs de la seva hipertensió es
vegi fustigat per la crisi endocrina que commou el climateri, agreujant
ílurs molèsties i observant-se un ascens permanent de la hipertensió.
En el pronòstic hem de tenir en compte, demés, l'edat dels malalts. Les
hipertensions malignes (marxa ràpida amb complicacions oculars i sobretot
cerebrals) descrites per Volluml i Fahr, es donen preferentment en subjectes joves ; la seva presentació en malalts de més de 50 anys és rara.
Indubtablement en aquestes fornies malignes juga un gran paper la constitució i l'herència d'aquests malalts que han vist desaparèixer llurs avantpassats víctimes d'una de les complicacions terminals de la malaltia.
Totes aquestes consideracions no són més que matisos amb què volem
definir el quadre clínic de la hipertensió en les seves múltiples formes.
En el fons, un hipertens evolutiu estarà en major o menor imminència de
complicacions, i el seu pronòstic s'hi supedita ja que són les que el maten. Però aquesta apreciació no és més que un fre que detindrà més o
menys la tendència progressiva i fatal de la malaltia. Així s'explica que
un hipertens sense complicacions es pugui mantenir durant anys, de vegades decennis amb les oscillacions pròpies de tota malaltia evolutiva, però
l'amenaça d'una complicació estarà suspesa sempre sobre la seva evolució,
per la qual cosa el pronòstic només es pot establir tenint en compte cada
cas en particular, ja que amb la troballa d'una hipertensió només tenim una
dada que hem de valorar amb cura per a edificar el nostre diagnòstic.
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Kn l'estat actual de les nostres idees sobre la patogenia de la hipertensió arterial i les seves conseqüències, avui ens causaria estranyesa que algú,
com feia un autor de T'autoritat de Krehl, fa uns trenta anys, es posés la
qüestió dc si era pertinent un tractament de la referida anomalia.
Kn aquella època, que segons les doctrines més en voga, cl detenu in isme
de la hipertensió arterial calia cercar-lo en les alteracions orgàniques dels
òrgans renals (Trauhe, Conhciml o de les arterioles de la circulació general (Gull i Sutton) podia dir-se que un tractament de la hipertensió era
potser improcedent, car l'augment de la pressió sanguínia podia considerar-se com una reacció compensadora, segons un aspecte d'aquelles doctrines, per tal de vèncer l'obstacle perifèric de la circulació, i segons un altre,
per a vèncer el mateix obstacle en els ronyons o millorar la funció d'aquests òrgans.
Cap d'aquestes doctrines avui no resten en peu. Pel que es refereix a la
hipertensió en relació amb les afeccions renals, no hi ha cap fonament per
a considerar l'augment de la pressió sanguínia com una reacció d'adaptació susceptible de compensar la insuficiència renal i menys superar un obstacle circulatori en aquells òrgans. Volhard àdhuc sosté que la mateixa poliuria que es troba en certes nefropaties hipertensives, com l'esclerosi renal,
no té res a veure amb la hipertensió arterial.
Respecte a la hipertensió sense alteracions renals, relacionada amb un
obstacle perifèric de la circulació, la doctrina actual postula que al principi
es tracta d'un trastorn funcional, d'una hipertonia arterial, sense alteracions orgàniques (aquestes alteracions orgàniques són l'efecte, no la causa,
de la hipertensió) que té el seu origen en una pertorbació del mecanisme
regulador de la tensió arterial.
Aquest mecanisme no és ben conegut encara. Ks segura la intervenció
en aquest mecanisme d'influències nervioses, els òrgans de les quals constitueixen l'aparell vasomotor, integrat pels centres diencel'àlics i espinals i
els nervis vasculars, susceptibles d'entrar en joc per reflexes centrals i perifèrics. vS'invoca també la intervenció en aquest mecanisme de substàncies
químiques, originades especialment en les glàndules endocrines (càpsules suprarenals, hipófisis). No obstant, la doctrina química de la regulació vascular normal i patològica, segons Dale, és encara una doctrina obscura que no
autoritza a conclusions decisives.
Com la patogènia, les causes determinants són també mal conegudes.
Dintre aquesta incertitud, els factors constitucionals, raça, sexe, edat, herència, hàbit, juguen un rol important cada dia més reconegut.
Es especialment en la fornia primària de la hipertensió, la hipertensió
essencial, la forma més freqüent indubtablement, que la anomalia és considerada com una neurosi vascular, en l'ample sentit d'un desordre de la
funció del sistema vegetatiu que representa la funció del tomus arterial.
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Des del puut de vista actual, dones, els escrúpols que posava Krehl sobre la conveniència del tractament de la hipertensió, no tenen raó d'ésser.
Avui creiem que cal fer el tractament de la hipertensió arterial, la qual
anomalia no representa l'efecte, i molt menys compensador, sinó la causa
precisament de greus alteracions de l'aparell circulatori.
TRACTAMENT DE LA HIPERTENSIÓ
El tractament de la hipertensió arterial comprèn un conjunt de mesures
que poden dividir-se en els quatre grups següents : higièniques, dietètiques, farmacològiques i fisioterapèutiques.
Aquesta sistematització és útil no solament per a la facilitat de l'estudi,
sinó també perquè pot contribuir a ordenar i aclarir les idees que han de
servir de guia en la pràctica.
Es podria creure, però, que existeix un nombre considerable de mitjans
i procediments de tractament i que aquest tractament és una cosa complicada i difícil.
Com veurem, res més lluny d'això. Una sana crítica fonamentada en
la millor experiència ha anat esporgant les espesses brotades, que s'han
produït especialment en el camp de la terapèutica farmacològica i física, i
el que resta d'aprofitable no és certament excessiu.
M e s u r e s h i g i è n i q u e s ^ — Una indicació indiscutible dintre aquest aspecte
és el repòs. Repòs físic i psíquic. Els hipertensos necessiten una vida reposada i tranquil·la. Es una experiència ben coneguda que els malalts amb
hipertensió que ingressen en els nostres serveis hospitalaris, al cap d'alguns
dies la tensió és més baixa, sense altra influència que el repòs al llit. Per
aquesta raó, v. Bergmann diu molt justament que en moltes circumstàncies
cal ésser molt caute en el judici de l'acció de les diverses substàncies farmacològiques tan profusament utilitzades en el tractament de la hipertensió.
La dosi de repòs s'ha de graduar segons la importància de l'estat hipertensiu. Les complicacions poden exigir encara -un major repòs i algunes,
especialment en determinades circumstàncies, obligar al repòs absolut.
Cal recomanar als hipertensos que descansin al llit més hores que les
assignades a un subjecte en bon estat de salut. Cal recomanar sobretot anar
al llit de jorn per tal de destinar al repòs les hores de la nit, com és natural.
Alguns autors fins recomanen intercalar periòdicament, per exemple els
diumenges, un dia de repòs absolut.
En els hipertensos és poc dir que qualsevol mena d'excessos ha d'ésser
proscrit (excessos de treball, excessos sexuals) i que S'Mian d'evitar molt especialment les fortes excitacions psíquiques. Aquests malalts han d'observar
una gran sobrietat en la vida, moderant les ambicions, interposant les hores
necessàries de repòs i prenent-se vacances periòdiques.
Una forma especial de repòs particularment útil són les vacances combinades amb els viatges. E l canvi de medi, junt amb la interrupció de l'activitat habitual és doblement beneficiós puix que al repòs, en aquest cas
més complet, per la substitució de zones d'activitat, s'ha d'afegir l'acció
estimulant, l'eufòria i el benestar que determinen les noves impressions.
Una vida reposada i tranquil·la no s'ha d'entendre com incompatible amb
un cert grau d'exercici, que té una acció saludable sobre totes les funcions
de l'organisme. Les passejades poden constituir la forma especialment indicada d'aquest exercici.
La majoria dels esports estan contraindicats. Solament el golf pot ésser
autoritzat discrecionalment.
Alguns productes farmacològics poden contribuir al repòs dels malalts
hipertensos, en l'aspecte, naturalment, de calmar els estats d'agitació psíquica. Cal donar la preferència als medicaments sedants que al mateix temps
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exerceixen una acció favorable sobre els trastorns vasculars de la hipotensió.
Des d'aquest punt de vista, el Luminal és un excellent preparat, que ens
presta indiscutibles serveis en el tractament dels hipertensos, puix que a
l'acció sedant ben coneguda s'ha d'afegir l'acció espasmolítica en les arterioles. Kl Prominal, sense una acció narcótica tan accentuada, pot ésser
utilitzat encara de preferència. Bh els casos més lleugers, i per a tractaments llargs, es pot recórrer a la Luminaletes i Prominaletes.
Finalment, tu l'aspecte d'obtenir el repòs en aquests casos d'hipertensos
agitats, angoixosos, en alguns dels quals es desenrotlla una veritable psicosi
amb la fòbia de la hipertensió, la psicoteràpia pot tenir una acció innegable
i digna de tenir en compte. Es de les condicions morals i intel·lectuals del
metge en relació amb els seus malalts que dependrà que aquest mitjà terapèutic fet d'accions suggestives i persuasives, tingui una eficàcia decisiva
i al mateix temps que es mantingui amb un caràcter científic i amb un
to de serietat ben lluny del curanderisme diplomat i del que exerceixen
els intrusos de la professió.
M e s u r e s d i e t è t i q u e s . — E l fonament de les mesures de repòs en el tractament de la hipertensió arterial i de llur indiscutible eficàcia en un gran
nombre de casos, radica en el fet que àdhuc en condicions fisiològiques, el
treball muscular i les excitacions psíquiques determinen un augment de la
pressió sanguínia i que en els hipertensos i en els subjectes simplement
predisposats que es caracteritzen per una labilitat dels mecanismes reguladors de la tensió, presenten encara reaccions més acusades, en forma de
grans oscil·lacions o amb un ascens progressiu del seu nivell fix.
Des del mateix punt de vista estan formalment indicades certes mesures
dietètiques. El treball digestiu augmenta la pressió sanguínia, amb reaccions
també més marcades per part dels hipertensos i predisposats, i no cal dir
que els efectes són més desastrosos en caure en els excessos de menjar, com
veiem sovint, en aquells individus poderosament dotats quant a la capacitat
receptiva d'aliments.
Molts d'aquests individus són portadors alhora d'una obesitat de causa
netament exògena i així, com hem vist, que els malalts hipertensos de la
nostra clientela hospitalària, alguns després de llur ingrés, pel simple repòs
amb Ja permanència al llit la tensió baixa, és freqüent d'observar, també,
que en aquests individus la senzilla restricció d'aliments determina parallelament la disminució del pes i el descens de la pressió sanguínia.
Cal recomanar, doncs, als hipertensos, molta sobrietat, una gran moderació en els menjars. La frugalitat, els hàbits de dejuni són particularment
convenients a aquests malalts.
A més d'una alimentació sòbria, cal recomanar als hipertensos un règim
senzill amb mets poc complicats i amb restricció de proteïnes. E l règim s'ha
de compondre principalment d'aliments vegetals : verdures, llegums, fruites, amb poca vianda i escollint encara les viandes més sanes i senzilles.
Tots els embutits seran proscrits, com els mariscs i la caça ; també han
d'ésser proscrits la majoria de les conserves alimentàries. No cal dir que
també han d'ésser prohibides les begudes alcohòliques. Un xic de vi en els
menjars pot no tenir inconvenients per a la hipertensió. D'altres begudes excitants, com el cafè i el te, més val estar-se'n.
Alguns autors discuteixen la conveniència de la restricció de proteïnes i
especialment les de líquids i de sals en els hipertensos. Alguns troben justificades aquestes mesures solament en els hipertensos amb complicacions cardíaques o renals i especialment en els estats de descompensació d'aquestes
afeccions.
Segons la nostra experiència, aquestes restriccions també són útils en la
hipertensió pura sense complicacions ni trastorns de descompensació. Nosaltres recomanem als nostres hipertensos un regim sec o hipoclorurat, car
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estem convençuts que la sobrecàrrega circulatòria que determina la ingestió
de quantitats excessives de líquids és altament perjudicial.
Sovint els abusos en la ingestió de líquids són fàcils de corregir, perquè
els qui els cometen no obeeixen la necessitat de satisfer la sensació de set.
Sovint és tracta d'hàbits amb els quals el subjecte es proporciona més inula satisfacció de la set, una satisfacció pura i simple, i moltes vegades difícil d'explicar.
Altres vegades els costums de beure grans quantitats d'aigua prové d'idees
errònies sobre una suposada acció beneficiosa d'aquesta pràctica i que és
considerada, per consegüent, com una pràctica altament higiènica.
Les restriccions dietètiques indicades, tant quantitatives com qualitatives,
s'han de graduar, com hem dit, segons la importància i les complicacions
de la hipertensió. S'ha d'evitar, sobretot, que com pot ocórrer en els hipertensos psicòtics. turmentats per la fòbia de la malaltia, no es caigui en
exageracions, i cal controlar l'observança del règim, car no és rar que
aquests subjectes, ultra que les preocupacions dietètiques són una causa
constant d'excitació, perjudicial per a la mateixa hipertensió que pretenen
guarir o millorar, poden ésser víctimes d'una situació miserable per defecte
d'alimentació.
Mesures f a r m a c o l ò g i q u e s .
En el tractament medicamentós de la hipertensió, figura una grossa llista de substàncies susceptibles de fer baixar
la pressió sanguínia. Des d'aquest punt de vista, però, Morawitz ha cridat
l'atenció sobre si els efectes obtinguts amb algunes substàncies representen
un resultat realment beneficiós.
L'esmentat autor, experimentant amb dues drogues elaborades al seu
país, el nitroescleran i l'anoboíinj podia demostrar que amb la disminució
de la pressió arterial es produïa l'augment de la pressió venosa i l'àcid
làctic de la sang. Aquests fenòmens, acompanyats moltes vegades de dispnea
i edemes, evidenciaven que la disminució de la pressió arterial era deguda,
més que a la disminució de les resistències perifèriques, al defalliment del
miocardi.
Respecte a l'acció efectiva de totes aquestes substàncies sobre la vasoconstricció i de les altres causes de l'increment de les dites resistències perifèriques, el criteri que resulta d'una crítica imparcial és molt pessimista.
Volhard, discutint amb Morawitz la qüestió dels possibles danys que es
poden ocasionar amb l'ús de certs medicaments per a la hipertensió, posava
de relleu el seu escepticisme sobre la vàlua de tots els medicaments en general, dient que ell ja feia molts anys que havia renunciat a molts pretesos
tractaments de la hipertensió, i que es limitava a tractar els hipertensos
només amb mesures higièniques i dietètiques. (). Müller arribava recentment a una conclusió semblant.
Existeix, com hem dit, una llarga llista de medicaments que successivament o al mateix temps, vénen disputant un lloc en el tractament de la
hipertensió.
Entre els medicaments antics figuren els nitrits i compostos anàlegs (trinitrina). Les formes més emprades són el nitrit d'amil en inhalacions (ensumar el contingut d'una ampolla, impregnant en trencar-la el sac que
l'envolta o un mocador de butxaca), el nitrit sòdic per ingesta o especialment en injeccions hipodèrmiques (un cc. d'una solució a l'i %). La
trinitrina s'empra i>er ingesta i gotes de la solució) alcohòlica a l'i % (X a
XX gotes al dia a dosis progressives) i en comprimits.
Que els nitrits i llurs compostos exerceixen una acció vasodilatadora és
innegable. Aquesta acció, però, és solament momentània. Per aquesta raó
presten un servei indiscutible en aquelles circumstàncies (angina pèctoris
i tots els trastorns dels hipertensos constituïts per manifestacions d'angiospasme transitòries, vertigen, parestèsies, eclipsis funcionals en general) que
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són les circumstàncies que possiblement són també accessibles a molts altres
medicaments.
Manca, en canvi, una acció vasodilatadora permanent aprofitable per al
tractament de la hipertensió arterial.
Darrerament, Stieglitz refereix que en aquest aspecte ha obtingut bons
resultats amb el subuitrat de bismut. Segons l'esmentat autor, els subnitrats sota l'acció reductora de les bactèries intestinals, especialment del
bacil coli, és transformat gradualment en nitrit. D'altra banda, presenta
l'avantatge d'obrar en estat naixent. Des dosis recomanades són de 1,50
a 2 grams diaris, les quals rarament produeixen restrenyiment.
Cal que sigui recordat que molt abans, Huchard havia preconitzat el
tetranitrat d'eritrol.
S'ha recomanat el citrat sòdic per tal de disminuir la viscositat sanguínia,
sol o associat als nitrits (Citronitrina).
Modernament s'ha proposat un gran nombre de medicaments per a la
hipertensió a base de l'acció vasodilatadora. Segons la nostra experiència,
no presenten una acció superior a la dels nitrits i llurs compostos, i com
ells, tenen una major eficàcia sobre les manifestacions angiospasmòdiques
episòdiques que sobre la hipertensió arterial permanent.
El benzoat de bencil, introduït per Macht i molt lloat per Laubry.
Els sulfocianats, les preparacions més usades dels quals són la combinació
proposada per Askanazi, el Rodan-calcium duretina i el Rodanol, que més
que a una acció vasodilatadora, els efectes hipoteusius es deurien a una acció
sobre alteracions de la paret arterial, degudes, segons Westphal, a trastorns
del metabolisme de la colesterina.
Kylin, que ha sostingut la doctrina d'un estat d'hipocalcèmia (absoluta
0 relativa respecte del potassi són antagonistes) recomana les sals de calci.
Més modernament, tota una sèrie de productes d'origen orgànic, els
quals, com la histamina, exerceixen una acció vasodilatadora indiscutible,
han estat proposats per al tractament de la hipertensió.
Entre les més usades són les sals de colina (clorhidrat d'acetilcolina) i
altres preparacions que contenen aquesta substància (Pacyl) ; aquest s'utilitza per injecta ; el clorhidrat d'acetilcolina, en injecció intramuscular.
En aquests productes orgànics, els que s'han mostrat més actius han
estat els extractes musculars (Lacarnol, Miosal, etc.) i els extractes pancreàtics desinsulinitzats com l'Endromyl i la Padutina, que segons Frey,
1 Krant conté la veritable hormona vasomotora del teixit pancreàtic i que
designen amb el nom de Kallikreïna.
A Amèrica ha estat utilitzat un extret hepàtic que, segons Mac Dona!
Major, estava dotat de fortes propietats hipotensives. Però l'ús d'aquesta
substància no s'ha generalitzat, i a Europa no sabem que hagi estat emprat.
Totes aquestes substàncies s'administren per via parenteral en forma
d'injeccions intramusculars. La via oral és poc emprada puix que els efectes
són insegurs.
Segons la nostra experiència, les substàncies dotades de major activitat
són les obtingudes del teixit pancreàtic (Endromyl i Padutina) i dels músculs de l'esquelet (Lacarnol i Miosal). Al nostre entendre, actuen també
més sobre l'angiospasme momentani que sobre la hipertensió permanent, i
ens ha semblat que les primeres tenen una acció electiva sobre les manifestacions angiospasmòdiques en el domini de les artèries perifèriques (claudicació intermitent) i les segones sobre les de les coronàries (angina pèctoris).
M e s u r e s f i s i o l e r a p è u l i q u e s . — En aquest grup s'han fet assaigs diversos
amb certs mètodes que només citarem per a fer memòria. Electroteràpia en
forma d'alta freqüència. Diatèrmia. També s'ha emprat el sol artificial
d'altura ; cap d'aquests mètodes no gaudeix actualment de la més petita
consideració.
En canvi, dintre aquesta rúbrica, creiem que entre nosaltres és massa
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negligit injustament el massatge general que Lauder Hrunton preconitzava
amb insistència i que especialment en els trastorns circulatoris d'origen
perifèric, com la hipertensió, pot ésser d'utilitat.
Contra l'opinió de Hergmann també creiem que els banys tebis practicats habitualment en els hipertensos, ultra llur valor del punt de vista higiènic general, poden tenir una acció especialment favorable.
Tampoc no ens podem conformar amb l'opinió d'aquest autor, que estima
no ja perjudicial, sinó convenient els climes d'altitud als hipertensos. Segons
la nostra experiència, aquests climes, amb llurs propietats excitants, estan
absolutament contraindicats en aquests malalts, àdhuc sense trastorns per
( les com i )c n sació ca rd íaca.
En aquest capítol de la fisioteràpia de la hipertensió, ens hem d'ocupar
de dos mètodes : la balneoteràpia termal carbogasosa i la róntgenoteràpia.
Com es pot veure, el primer és un mètode del qual s'ha parlat i es parla
molt en tots els països. El segon, en una forma especial, ha constituït un
tema de discussió entre nosaltres.
Respecte a la balneoteràpia termal carbogasosa, no tenim res a afegir
al que hem dit en un treball anterior.
Dèiem que és notori la fama d'aquest tipus d'aigües minerals en la hipertensió i la tradició que tenen de llur vàlua en les afeccions cardiovasculars. Royat, a Eranya, i sobretot Nauheim, a Alemanya, són les famoses
estacions hidrominerals que gaudeixen d'un prestigi universal.
Deixant de banda l'acció d'aquestes aigües en les afeccions cardiovasculars, la qual cosa de moment no ens interessa, i circumscrivint-nos a la
hipertensió, és justa la fama de Ics dites estacions hidrominerals? ¿Qué hi
ha de real i positiu sobre la cura termal carbogasosa en el tractament de
la hipertensió?
A propòsit d'aquesta fama, Mackenzie, que fou un gran observador
i un esperit independent, digué coses molt dures de Xauheim i dels seus
homes, els metges inclusiu.
Mackenzie tenia raó quan deia que les proporcions d'aquesta fama no
estaven en relació amb els serveis que rendeixen i que, en molta part, els
beneficis que s'obtenen es deuen a la suggestió, al canvi de medi i al repòs.
No obstant, en la seva crítica de Nauheim, el famós clínic britànic es
va excedir. No va concedir cap atribut especial als banys termals carbogasosos, els efectes dels quals digué que es deuen exclusivament a la temperatura. Ell mateix, però, remarca la intensa hiperèmia cutània que es produeix en aquests banys, a la. qual no va donar cap importància.
Tanmateix és comprensible que aquest efecte vasodilatador repercuteix
sobre la pressió sanguínia. No ens costa gens d'admetre l'acció) hipotensiva
de la cura termal carbogasosa, com una condició específica de la cura. On
posem algunes reserves és en les proporcions adduïdes de la dita acció i en
els resultats definitius.
Un metge que té consulta a Royat, Deschamps, després d'afirmar
que en el 80 % dels casos i, entre els recents, gairebé en la totalitat, després
de la cura, la pressió disminueix, en els casos més favorables, 5 o 6 centímetres i que aquesta baixa es manté en la majoria d'ells, durant un període
de temps de 2, 4, 6 mesos i excepcionalment un any, diu que després la
pressió puja novament i que, en general, quan els malalts retornen l'any
següent al Halneari, presenten les mateixes xifres d'abans.
La nostra experiència dels casos observats, després de la cura termal
carbogasosa, no ens permet encara d'ésser tan optimistes, respecte dels resultats transitoris adduïts per Deschamps.
D'altra banda, creiem que cal posar moltes reserves a l'opinió d'aquest
autor, que considera com una eventualitat favorable i deguda a les cures, el
que la hipertensió esdevingui fixa.
En canvi, admetem de bona gana els bons efectes que poden obtenir-se
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sobre els símptomes funcionals—llegeixi's subjectius—, però que hi ha moltes raons per a fer intervenir en aquesta millora altres factors que la simple
cura hidromineral.
Com pot veure's, la nostra posició sobre els efectes d'aquestes famoses
aigües de Nauheim i Royat, els tipus de les quals manquen en el nostre
país, no és d'un entusiasme excessiu, que trobem injustificat, i no creiem
que valgui la pena d'insistir prop dels malalts, en els quals, l'accés a aquests
llocs representa un sacrifici pecuniari desproporcionat a llur condició social.
Pel que es refereix a la róntgenoteràpia, aquí no volem tractar aquesta
forma de teràpia física en els casos rars d'hipertensió simptomàtica dels
hiper nefromes, en els quals casos potser la indicació preferent és la intervenció quirúrgica.
Aquí ens volem referir al tractament de la hipertensió per mitjà de l'estimulació radiològica del sinus carotidi proposat en aquests últims anys entre nosaltres per Gibcrt-Queraltó, Carulla i Moragas.
Nosaltres, de bell principi, vàrem declarar el nostre escepticisme sobre
els pretesos resultats obtinguts amb aquest mètode.
Kl nostre escepticisme es fonamentava en primer lloc, que com en tants
fets integrants dels complexos mecanismes biològics, el reflex sinus carotidi
depressor, l'existència del qual no es tractava de desconèixer, no representava, segurament, un fet prou decisiu dintre la complexitat dels processos
de regulació de la pressió sanguínia que fos aprofitable per a la pràctica del
tractament de la hipertensió.
No discutíem que en un experiment estimulant, el sinus carotidi, amb
mitjans mecànics, químics i radiològics, lloguéssim obtenir un efecte depressor ; el que no crèiem és que aquests resultats fossin utilitzables en la
pràctica.
Nosaltres comparàvem aquests efectes amb els que també es poden obtenir experimentalment sobre el cor, per mitjà del vagus determinant l'alentiment d'aquell òrgan, i vèiem també com fracassaven en ésser aplicats,
per exemple, en els accessos de taquicàrdia paroxística.
Les observacions en què es recolzaven els autors no ens varen convèncer,
l)erquè en les variacions obtingules no es podia excloure d'una manera segura la possibilitat de variacions espontànies.
Posteriorment, hem volgut tenir l'experiència personal a base d'un nombre suficient d'observacions, i hem de declarar sincerament que, com suposàvem, els resultats s'havien de considerar absolutament negatius. En les
formes definitivament fixades, el tractament radiològic no donava cap resultat, i hem tingut també casos en els quals, abans del tractament havíem
pogut comprovar un tipus d'hipertensió oscil·lant i en els quals les variacions obtingudes, al nostre entendre, no tenien cap significació.
T r a c t a m e n t d e l e s c o m p l i c a c i o n s . — No és possible ací d'entrar en els
detalls del tractament de les diverses complicacions de la hipertensió. Cada
una d'aquestes representa un gros capítol que allargaria desmesuradament
"les proporcions del nostre treball i, d'altra banda, les referides complicacions constitueixen estats consecutius a altres afecions a més de la hipertensió.
Ací hem de limitar-nos a una simple enumeració de les pràctiques principals de tractament de les principals complicacions.
En el grup de les complicacions cardíaques, als primers símptomes de
defalliment de! miocardi, caldrà recórrer a prescripcions de repòs més rigorós, àdhuc el repòs absolut, a una dieta més severa, amb forta restricció
de líquids i sal, a les cures cardiotòniques (digital i els seus succedanis) i
en les crisis greus d'insuficiència cardíaca a la sagnia i estrofantina per la
via endovenosa acompanyada o no dels grans diurètics mercurials moderns
(salirgan, novasurol, neptal, etc.).
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Ja liem indicat la impressió favorable que tenim de les injeccions intraniusculars de Lacarnol i Miosal en 1'estenocardia.
Eventualment la quinidinoteràpia en l'arrítmia completa i en els extrasístoles acumulats pot ésser d'utilitat.
Quant a les complicacions cerebrals i a part de la medicació sedant en
els estats d'excitació nerviosa, el camp de les nostres possibilitats és molt
restringit. No cal insistir en les mesures higièniques en cl cas d'ictus apoplectic. Hem dit que la sagnia està avui gairebé abandonada. Cal recórrer als analeptics (càmfora, coramina, cardia/.ol, hexeton, etc.), i, especialment, en els ictus per caiguda de pressió. En fi, si existeixen símptomes d'hemorràgia capsular amb inundació dels ventricles 0 d'hemorràgia
meníngia, la punció lumbar descompressora estarà indicada.
Ecs resultes de l'insult apoplectic cauen en realitat sota el domini del
neuròleg que controlarà el procés de restitució possible.
En la insuficiència renal, insuficiència crònica i progressiva, l'esfera
d'acció és, encara, més limitada. E l rol principal del terapeuta consisteix
simplement a adaptar la dieta d'aquests malalts a l'estat de la funció renal
a fi d'evitar la retenció dels productes finals del recanvi proteic, principalment. Cal, doncs, restringir 1 alimentació nitrogenada fins el grau necessari,
per tal que no augmenti el nivell del nitrogen residual a la sang.
Cal restringir, també, els líquids i la sal en els casos de retenció d'aquestes substàncies, tant si es tracta de retenció extravascular (edemes) com
intravascular (hidrèmia).
De medicaments, recordem únicament que les substàncies diurétiques del
grup de les purines, mereixen encara alguna consideració. Nosaltres emprem sovint el Teominal, combinació de Teobromina i Luminal.
En la urèmia, i especialment en els seus estats aguts, la sagnia,
com en les crisis greus d'insuficiència cardíaca, pot resoldre, de moment, una situació perillosa i àdhuc allunyar per un termini més o menys
llarg la catàstrofe final.
T R E A T M E N T OF A R T E R I A L HYPERTENSION
T h r (uillior â i v i d e t the nirniis of. I r a i l mi'n I of arteria} hypiifteniioii irifo throe, gipupa!
hyijirnir, dicieiio, phariiiacologicitl aiul pliijHiolhii'apciiHc. T h e first ijroiip eau be Bitni«(¿a
"/' with phyiieal mul psyehical réppse, f e é p f n m f n d i n g to tlir. k y p e T t e n i î o u g tKe
maximum nuotiier of hours oi '•'«'
'"'</ and to avoid ps·ychic excitements.
Periodical
hoiidayB ami jmirueys may he very hi n c i i c i a l . Dietetic measures xnilahlc to hypertensions
subjects are an obiiiiitniit ami tiylit ríòivfishiH'èiít with a resfrie//on of protehm. lígulas ÍIHI'
m i t . The tattrv, aceiiriliit¡l to the author, eren witífOUi cardíaca] iHnroin peiiKalion. Aihong
drugsi flie majority of s u b s i a n e ç s of hypostensive action, only a d tfjdnsi^ptiaUy on vatculiny ipaiflt* and may he usefvl f ò r the disorders òf this class which occur to the hypertensions.
A mong them: sulislanei·* linar a i l rilen. lieiLmai of hrueil a m i certain c r i rac/.v
o/ organK. eépeàtaUy ¡lanerea», muscle»:, t i c , The htminai niai) eonlrihnte In the nlitainnii'iil of íhe repase of the liijperlensinns hy ils sedative aetion.
Of pbysiotherapintie
measures, lu aiite» genevcíl massage and thermal c a r b ò g a s e o u s balneotherapy, Others are
è ü g g e s t e d , even roñfgenotheMtpy in thé form uj stimnlaK of the sinus c.arotidi, aeeordiiig
to the author are not efiicaelons.
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l.a aiítoro dividas ta T.tmedojrt por huracado de lo a r i e t i a htpertensto en k r a r grúpojn :
m g i e ñ á j i dieiaj, iarniakoloyiaj kaj fiziótefajíf iítikaf.
I M iiñua grupo k ò n s i s i à s el f i i i k a fertj
pstka ilpozo. knn rehoiaemlo al hipertensinloj pri pli innitaj ripnzhnroj eitlitaj, Iraj pri
evito ili psikaj eksei-tàj.
I M periinlnj liberlrnipoj kaj üoa&Jbj juinas estl Ire faeoraj. I . n
dietaj indikoi konvenaj al h i p è r t è n s i u l o j estas modéra kaj malpeza mitrado knn malpliigo
ili proteinoj, liknojoj kaj salo. Tin ¡ a s t a , lañ dira de la a&tOTO, eé. sen malkonipenso di' la
koro. P r i la drogo'/, la plimuliaj el la s u b s t ú n c o j hipotensiagai efikas nur proptaore sur la
n a n y o e a í a p i siiasiaojn. kaj p ò v a s esti iitilaj k o a l r a ü la mtítordoj t i u s p e c á j , kinjn ojie prezeata.< hipertensiuToj. Inter Uni i ü b s t a n c o j eslas là niiritoj, la benzoato d é beacyl kaj
¡a¡ onjnni kstiitklnjnj i'rje el p a n k n alo. ninskolnj, k. c. í.a laminato p o v a í Itelpi por atingo
di l a npozo al hineftensMloi pro ¡fia m á l e k s c i t a efiko. K l la f h i o l e r a p r í i l i k a ¡ riniedoj,
kroin la {¡eneróla masado kaj la banterapio terina karbonyann. l a nliaj proponataj,, e é la
roatyenlerapin kiel stiiiniln por la knrotidu sinaso. lañ opinio de ¡a a ñ t o r o , ili ne pnivis
siten oniiliran efikon.
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L·ipertensíó

pel Dr. jonii Cualrecase»
Calcdríitic de Clíiiioii Mi-dicn

L'estudi fisiològic de la hipertensió arterial s'ha trobat sempre amb la
dificultat de separar patogènicament síndromes que eren difícils de diferenciar clínicament i etiolòjjica. Així, per exemple, la diferenciació de la
hipertensió nefrògena i la hipertensió dita essencial ha estat durant llargs
anys motiu de forta discussió, en la qual alguns clínics han intentat d'explicar totes les síndromes d'hipertensió arterial per un mecanisme renal.
Malgrat nombrosos fets semblants, fa alguns anys que el problema s'ha
traslladat al terreny de la pertorbació dels mecanismes reguladors, i àdhuc
en els tipus etiològicament distints, l'estudi patogènic es pot enfocar en el
mateix sentit, bo i reconeixent la intervenció de factors predominants i de
factors variables. La hipertensió arterial és sempre una síndrome patogènicament complexa d'acord amb la complexitat de factors que intervenen
en la regulació de la pressió arterial normal.
Els tres factors generals que poden actuar són : la força contráctil del
cor ; la resistència de la massa sanguínia ; i l'estat de l'aparell circulatori
perifèric. Revisarem breument aquests mecanismes.
i.'1, ArC.MKXT DKI. VOI.LM SISTOI.IC
L'augment de la contracció cardíaca en la hipertròfia de ventricle esquerre, produint un augment del volum sistòlic, pot ésser causa d'hipertensió. Així, per exemple, la hipertensió màxima de la insuficiència aórtica
tindria al seu començament com a principal factor aquest augment de volum
sistòlic, que en aquest cas concret és notable per doble motiu. Kn altres
casos d'hipertròfia ventricular esquerra, amb el consegüent augment de volum sistòlic, hi ha generalment associats factors arterials que hi tenen segurament un paper important. En la mateixa insuficiència aórtica hom li
nega àdhuc la intervenció d'aquest factor i alguns investigadors, com Rosenbach, Kornfeld, Gage i altres, han obtingut lesions d'insuficiència
aórtica experimental sense hipertensió i fins amb hipotensió. Cal tenir en
compte que la caiguda diastòlica de la massa sanguínia i, per tant, la baixa
considerable de pressió pot compensar sobradament en molts casos l'acció
de l'augment del volum sistòlic sobre la pressió arterial. Altres autors,
com Bondi, Millier, Plesh, dubten de la fidelitat dels mètodes de determinació del volum sistòlic i creuen que no està augmentat sempre que hi ha
hipertensió ventricular. Geigel, (iauter, Mannagerb i altres, en canvi, l'atribueixen al volum sistòlic una importància en la major part de casos d'hipertensió essencial. Hasebroc i Strasburger veuen particularment important
aquesta influència en la hipertensió dels atletes i en la que segueix l'exercici físic.
En conjunt podem dir que cal considerar l'augment de la contracció i
del volum sistòlic com un factor d'intervenció molt variable, i que segurament té poca importància en la hipertensió idiopàtica, en la qual dominen
les alteracions perifèriques.
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2."" AUGMENT DE RESISTENCIA DE LA MASSA SANGUÍNIA
L'augment de la massa de sang, la plétora, era considerada empíricament com la més freqüent de les causes de la hipertensió. Aquesta espècie
de dogma mèdic, que ràpidament va infiltrar-se a les esferes professionals
i de divulgació, encara domina en forma d'obsessió l'esperit de la gran massa de malalts que cerca, a més, la relació directa de la ingestió alimentària
amb els Fenòmens de la hipertensió. Els clínics estan dividits en dos grups :
els qui no admeten l'acció pressora de l'augment sanguini, basant-se en què
moltes poliglobúlies en les quals la quantitat de sang circulant es mostra
duplicada i fins triplicada sense anar acompanyades d'hipertensió (Brown i
Giran), i els qui admeteu les formes d'hipertensió pictòrica, observades en
clínica, i que les sagnies periòdiques milloren consideniblcmcnl. Encara que
poc freqüentment, aquest tipus clínic d'hipertensió d'origen pictòric és una
realitat. Cañizo n'ha fet un estudi detingut fa alguns anys. Nosaltres l'hem
Confirmat per l'observació corrent a la clínica.
La patogenia de la síndrome de Geisboch (policitèmia hipertónica) és
també discutida. ICI mateix Geisboch no admetia una dependència estreta
entre la hipertensió i la policitèmia, relacionant la hipertonía amb altres
factors d'esclerosi arterial. Es tractaria més aviat d'una coincidència dels
dos fets : la policitèmia i la hipertensió.
üna altra forma d'augment de la resistència de la massa sanguínia no
és l'augment del volum de sang sinó les modificacions lísiques, especialment l'augment de la viscositat de la sang. EI paper patogènic de la viscositat fou tingut en molta estima quinze anys enrera ; Martinet distingia
dos períodes successius en l'evolució de la hipertensió i el segon d'hipoviscositat (per hidrèmia) i hipotensió. Els coeficients esligmohidrúric i esfigmorenal donarien forma matemàtica a l'anàlisi patogénica d'aquests quadres.
En un treball presentat a l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques
de Catalunya (1921), nosaltres posàrem de relleu com les fórmules de Martinet no corresponien a la realitat clínica. Poc a poc, s'han esvaït aquells
conceptes i avui ja no es dóna valor patogènic ní semiolèigic a la hiperviscositat. Malgrat això, creiem que és útil l'examen de la viscositat de la
sang. Es més : en molts casos és un factor de col·laboració a la hipertensió
í especialment a la insuficiència circulatòria, però certament ben secundari.
Encara a l'any 1Q27, Daily afirmava que la hiperviscositat podria ésser una
causa primordial de la hipertensió ; i la hiperviscositat seria produïda per
alteracions plasmàtiques colloïdals per augment de l'albúmina del plasma,
0 bé per alteracions d'equilibri proteic o iònic. Volhard i Hülse també
admeten que la hiperviscositat tingui una certa participació en la patogènia de certes hipertensions.
AUGMENT DE L E S RESISTÈNCIES PERIFÈRIQUES
Actualment tota l'atenció dels clínics i fisiòlegs està concentrada en el
mecanisme vascular perifèric de la hipertensió. Les alteracions perifèriques poden ésser localitzades al sistema capil·lar o bé a les arterioles més
tines. Els mecanismes invocats són molts. Castex els redueix a tres : a) disminnció de l'elasticitat de tot el sistema arterial o d'un territori circumscrit ; b) estenosi orgànica 0 funcional de tot el sistema arterial o d'un territori limitat, i c) la reducció del calibre arterial per expressió exògena
determinada sobre el sistema arterial perifèric. Aquesta última acció invocada per Kahler, no es pot admetre, ja que l'acció mecànica de l'adiposi
i de l'edema no determina mai hipertensió.
Es realment difícil d'orientar-se patogènicament davant cl gran nombre de fets que són coneguts sobre el mecanisme perifèric de la hipertensió.

A

N

A

J

o

A

N

C

U

A

T

R

C

A

S

269

Però esquematitzarem el problema seguint dos grups de mecanismes : les
lesions arterials i capil·lars ; les modificacions funcionals (nervioses i humorals). Quant a les lesions arterials, és l'augment de l'elasticitat un dels
factors que primerament determina hipertensió, la qual cosa es veu bé en
els casos d'hipertensió regional. La hipertensió relativa dels membres inferiors (signe de Hill i Flack) és un fet freqüent a la Clínica quan és cercat sistemàticament. Nosaltres férem un estudi d'aquesta hipertensió regional ja fa alguns anys i comprovàrem el valor del signe respecte a l'estat
d'elasticitat arterial. Són els casos d'aortitis posterior esclerosa amb augment de l'elasticitat els que donen més forta hipertensió de cames. L'experiència demostra posteriorment la importància de l'estat arterial per la regulació de la pressió. No obstant, en la hipertensió idiopàtica no és aquest
el factor que hi juga un paper primordial. L'augment de l'elasticitat per
esclerosi arterial intervé en les síndromes arterioscleròsiques hipertensives.
Es la lesió capil·lar la que té una intervenció més decisiva ; d'aquí ve
que la hipertensió nefrògena que és la que s'acompanya de lesions de capillaritis demostrades, és la més greu i progressiva. La primitiva teoria
de l'artcrio-capil·laro-fibrosi de Gull i Sutton ja li atribuïa un valor en la
hipertensió nefrògena, basada en l'observació clínica. L'any 1876 Dickinson
s'adheria a aquesta concepció. Fins a l'any 1922 no s'avança gaire en el
coneixement objectiu del paper dels capil·lars. Per aquesta data (1922) Munck
considera que l'alteració capil·lar de la glomerulonefritis és la causa de la
hipertensió nefrògena. Munck i Plesh demostraren que la lesió fonamental
de la glomerulonefritis és la capil·laritis universal, comprovada per Weiss
per l'observació directa dels capillars i després admesa per l'escola de
Volhard, que ha defensat la importància de l'estenosi capil·lar en la glomerulonefritis. La hipertonia capil·lar és demostrada per nombrosos treballs
com els de Rothermund, Romberg i Kylin Dale i Richards. Segons Kylin
(un dels que millor ha estudiat el problema) la glomerulonefritis hipertehsiva és una afecció capil·lar primària que es caracteritza per tres alteracions
del sistema capil·lar : augment de la pressió sanguínia capil·lar, dilatació amb
tendència a les hemorràgies, i permeabilitat augmentada de la paret capil·lar.
Segons alguns investigadors, aquestes alteracions són molt semblants a les
provocades pel clorur d'or (Heubner) i per la histamina 0 l'adrenalina.
Aquestes alteracions donen un caràcter orgànic, podríem dir, a la hipertensió nefrògena de la glomerulonefritis. Si bé cal tenir en compte que el
mecanisme de la hipertensió en les nefritis és encara molt discutit. La majoria d'autors exclouen la gènesi renal de la hipertensió i admeten l'origen
capil·lar per vasoconstricció reflexa 0 tòxica. Les investigacions de Wallgren
i les de Hülse de l'escola de Volhard permeten a aquest autor, de màxima
autoritat en la materia, d'admetre l'origen extrarenal capil·lar de la hipertensió dita nefrògena.
Durant molts anys ha preocupat als clínics-el problema de si aquesta
patogènia de la hipertensió nefrògena podia estendre's a tots els quadres
d'hipertensió dita essencial, la hiperpièsia. Es a dir, si tota hipertensió
solitària era dependent d'un procés renal latent i d'evolució molt lenta. Si
els nous descobriments haguessin confirmat aquesta sospita fonamentada en
fets clínics que en molts casos responien a la realitat, el problema patogènic de la hipertensió hauria estat molt simplificat. Però la major part de
treballs moderns treuen molt d'interès al dit plantejament de les coses, i
sense que pugui donar-se del tot resolt el problema en un sentit, la realitat imposa seguir una altra via que és la de considerar la multiplicitat de
factors que poden trastornar la funció capil·lar i produir la hipertensió.
Així a part de tota associació amb trastorns renals, la hipertonia d'origen
capil·lar pot aparèixer i condiciona diversos tipus de síndromes hipertensives.
Per altra part, l'observació clínica ens demostra la dificultat de reduir
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a un tipus ûnic la hipertensió arterial idiopàtiea i com és impossible de
separar les síndromes dites idiopàtiques d'altres que són francament secundàries ja a processos renals, ja a altres processos d'ordre endocrí humoral
o nerviós. Per això hem enfocat l'exposició didàctica de lafisiopatologiade
la hipertensió en el que respecta al factor capil·lar o perifèric, assenyalant
els dos grups de trastorns, orgànics i funcionals. Els orgànics són principalment els lligats als processos renals, encara que com hem dit, és molt
difícil delimitar-los.
Els funcionals són els que tractarem ara breument, i que representen
Us adquisicions recents que vénen a donar una nova visió del problema.
PAPER D E L SISTEMA NERVIOS V E G E T A T I U
La intervenció importantíssima del sistema vegetatiu, regulant el calibre i el funcionament capil·lar i dels petits vasos és admesa sense cap mena
de dubte. Però ha adquirit un interès molt superior des que es coneix el
paper regulador del sinus carotidi. Hering explicava la hipertensió per una
insensibilitat del sinus deguda a una lesió de la paret sinusal, i altres aplicaven prematurament aquesta hipòtesi a la hipotensió arterial permanent,
considerant-la com a una hipersensibilitat del sinus carotidi.
En primer lloc, cal remarcar un fet en el qual coincideixen nombrosos
descobriments d'ordre clínic i experimental : que no podem considerar tan
senzillament hipertensió o hipotensió permanents com dos quadres esquemàticament oposats i produïts per una oposada situació dels mateixos factors
patogènics. Es ben clar que lafisiopatologiade la hipotensió ens demostra
que es tracta d'una síndrome patogènicament distinta, però no oposada globalment, encara que la final manifestació simptomàtica vascular sigui una
desviació oposada de les xifres tensionals.
S'ha dit també que la hipertensió arterial seria una vagotonia (Kylin).
Altres l'han considerada com una simpaticotonia. Si això fos admès, e'ls
basedovvians serien tots hipertensos, la qual cosa no és exacta. Nombrosos
errors d'interpretació s'han fet per culpa de considerar el sistema vegetatiu
com una sola cosa, quan cal considerar separadament cada sector i cada
sistema regional. Per això ens sembla aclarir considerablement el problema,
els punts de vista actuals de Danielopolu, que fa intervenir en la hipertensió dos factors : un local i altre reflexogen. E l factor local, segons Danielopolu, és anfotònic amb predomini simpàtic, però intervenint els dos sistemes antagònics simultàniament. El factor reflexogen, que té per centre el
sinus carotidi i probablement també el plexe chrdioaòrtic, actua solament
sobre l'aparell cardiovascular. Són reflexes vegetatius limitats exclusivament al sistema circulatori els que determinen la hipertensió.
La hipertensió permanent es produeix per una hipertonia circulatòria
perifèrica que pot o no acompanyar-se d'hipotonia central ; és per això, una
distonia carclioarterial. Els factors Immorals, endocrins i els reflexes actuen amb variable preponderància. Però en el cas de la hipertensió permanent és potser el factor reflex cl que predomina i alguns el consideren com
e xclusiu. La hipertensió pot ésser produïda per una alteració de la paret
del sinus carotidi, però no podem excloure del tot la possibilitat d'alteracions a nivell de les terminacions sensitives de les zones reflexògenes. Per
altra part, cal considerar l'estat del miocardi. Els reflexos cardiovasculars
es fan de manera diferent si el miocardi està relativament normal o si està
degenerat. La degeneració miocàrdica aporta un element de desequilibri que
altera els resultats de l'exploració del sistema vegetatiu amb les proves farmacològiques, demostrat ja fa deu anys pel mateix Danielopolu.
Creiem de veritable valor patogènic la classificació que fa sota aquest
punt de vista Danielopolu de la hipertensió arterial, admetent tres tipus
fisiopatològics :
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1. " Hipertensió arterial sense cap dilatació cardíaca. No hi ha lesions
degeneratives del miocardi en uns casos, però en altres poden haver-hi lesions degeneratives més o menys intenses sense alterar el to del miocardi.
2. "" Hipertensió amb dilatació cardíaca. La carecterística és la hipotonia miocàrdica que pot estar o no determinada per lesions degeneratives
del miocardi i amb variacions de les altres propietats fonamentals del múscul
cardíac.
3. "'' Hipertensió arterial amb ritme miocàrdic alternant.
Aquesta concepció dels tonus cardioarterials en la hipertensió, correspon
a nombrosos fets observats en clínica. Nosaltres hem reconegut ja fa anys
davant del malalt la importància de l'estat del miocardi, per a l'expressió
tensional de la hipertensió. Amb un llenguatge clínic diríem que la hipertensió arterial permanent es pot traduir a l'oscil·lòmctre de formes molt
variades i al manomètre amb xifres també diferents segons l'estat relatiu
del cor i de la paret arteriocapillar perifèrica. Així podem parlar d'hipertensions disfressades o amagades que hem vist reaparèixer després d'una
sagnia 0 bé de l'administració de cardiotònics. Estem cansats de repetir
davant dels alumnes aquesta concepció clínica de «la hipertensió sense elevació de la xifra esiigmomanomètrica», amb hipertensió mínima generalment.
En aquests casos la hipertensió a la pedia és més aparent, i donem gran
valor al signe de Hill i de Flac. Com a conseqüència d'aquests fenòmens
nosaltres hem sostingut la pràctica de la sagnia encara que la hipertensió
no sigui ostensible, ço que és motiu d'indicació, i assistim amb satisfacció
a l'aparició de les manifestacions manomètriques tensionals junt amb la compensació i la disminució de molts símptomes dels que formen part del quadre clàssic de la hipertensió. En canvi, cada dia som més prudents en indicar la sagnia en malalts amb hipertensió forta i bona tonicitat de miocardi ; l'efecte és de vegades contraproduent i no modifica gaire les xifres
manomètriques, l'estat de l'índex oscil·lomètric és de gran interès per a
traduir el tipus de distenia perifèrica. La presentació del clàssic soroll dit
pseudo-galop, 0 galop sistòlic de Bard en els casos de bona tonicitat cardíaca és altra manifestació d'un tipus que correspon al primer grup de la
classificació de Danielopolu.
Hipertensió paroxística pot obeir als mateixos mecanismes però sense
tanta participació de l'estat del miocardi. Generalment són estímuls hormonals els que estimulen el sistema pressor ; per això Vaquez posava com
tipus d'hipertensió paroxística el de la hipersecreció suprarenal, en una
êpoça en què aquest factor era també invocat en el mecanisme de totes les
hipertensions. La influència de la menopausa en certes síndromes hipertensives és, també, evident.
PAPER D E L S FACTORS HLMORALS
Nombrosos factors luimorals intervenen en la regulació del tonus vegetatiu i, per tant, poden influir en la patogènia de la hipertensió per mecanismes reflexògens. Es el cas de les hormones suprarenals, hipofisàries
(posteriors) gonadals, com acabem de citar. Però no és solament aquest el
paper que pot atribuir-se en tots els casos als factors luimorals. Al costat
de les doctrines vegetatives de la hipertensió, que aquí són les que tendeixen a imposar-se gairebé com a exclusives (i la síntesi de les quals hem exposat escollint la visió de Danielopolu), hi ha les concepcions bioquímiques
Immorals, que veuen en certs trastorns metabòlics generals de l'organisme
la patogènia de la hipertensió arterial permanent. Si bé no podem ésser exclusivistes, és evident que en certs tipus clínics d'hipertensió els factors
discràsics hi intervenen amb més o menys intensitat. Cordier i Enselme
(1932) arriben a parlar d'una classificació bioquímica de les hipertens
criden l'atenció sobre les alteracions luimorals del plasma apartades sions, 1
de tota
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lesió renal caracteritzades per l'augment del nitrogen residual, per l'abaixament de la reserva alcalina i per les modificacions del report eritroplasmàtic del clor.
La freqüència de la hipotensió en malalts discràsics, certs tipus d'obesos
i altres malalts metabòlics permet donar també un cert valor clínic a aquests
factors. Cordier i Enselmcr distingeixen :
a) Hipertensions amb insuficiència funcional del ronyó».
b) Hipertensions amb insuficiència renal i trastorns del metabolisme.
c) Hipertensions amb alteracions del Cl plasmatic.
d) Hipertensions sense trastorns Immorals.
Demor, Dale, Tournade, i Chabrol, i molts altres han contribuït a afirmar la intervenció) d'una pertorbació metabòlica en el determinisme de la
hipertensió. Un altre fet observat per molts clínics és la freqüent coincidència de la hipertensió amb la diabetis. Nosaltres hem observat també
l'aparició freqüent de glucosúria en els hipertensos. La hiperglucèmia en
els hipertensos ha estat comprovada per Neubauer, Kylin, Marañón i altres.
Daniel (1934) ha insistit modernament sobre la inlluència de la insuficiència hepàtica, que es troba amb freqüència i que nombroses observacions semblen també assignar-li un paper. Solament direm per acabar que
el tractament antitoxic i colagog que hem practicat a molts hipertensos, té
una remarcable acció favorable, sobre les seves manifestacions simptomàtiques.

PHYSIOPATHOLOGY

O F m PERTENSION

The author KIIIIIÍI-H the three yt ncral j a c l o m which may (jn (0 p t o A â e e hypeTtetteioH :
the incriam' n j KHHIOUC notumi·, r e t i ê t a n c e «f Ihi sOflOUincoUK IIIOKK and the nlatc 0/ the
peripherU oiroulaioTy apparatu». The firti factor a e U i» «om e e u e » , an in aort ic in «M/f i e i é n e y ; thè teo&nd in plethora nnd i n the /own of kgperPÍ»co»U¡i, roui rib ule» in m i n i n
rnxrn to the. increase of hyperttnttotl. The principal niechunininH nre the peripheric. T h e i l
may he organic and furuitiondL O a p i ü a r i í i t of the g l o m e r t í l o n e f r i t i í i* the moni grape
and constant factor of hypertension, but noi creí us i re. Tlie p'arl played by the vegetative
system is at the présent day the most iinporlant, ahore all since the treatment of the
simis carotidi became Imoirn. H e coniments upon the cUissi¡icaliiin of DanielopOÏU, irliieh
is in ayreenient with the f a d s oheerved in clinic. H e also connnents upon Ilie infereenlion of Immoral factors. H e admits, in s y n l h e s i s . Ihnl hyperli nsion is a palhogenieally
complex syndrome. and that in i rery clinical type the intervention of the diccrse factors
is different.

FIZIOPATOLOGIO

DK LA

KHTKASIO

T.a aiilom prislndas la t r i faktorojn yeneralajn. kiuj okasiijas la h i p e r t e n s i ó n : pliyuindiyo de l a sisfola polnttteito, rezislo de la snnyamaso kaj slalo de la perifèria cirknlapeh
rato. L a « n u a fithvoro funhoia» en kelkaj okaxoj, h i é l , ehxemple, 6e noria. maliufiSo; la
dua. ce plcloro kaj forme de hipcrrisko kanayas en iaj kazoj pliiye de la hipeiiensio. / . «
cefa] mekanismoj estas l a perijeriaj. T i n j p o r a » esli mekanikaj kaj l u n k c i a j . L a kapilarito dc la ylomerulonefrito estas la plej grava k a j konslanta fakloro de h i p e r t e n s i ó , sed
ne sola. I.a rolo de l a vegeta sistemo estas uunte m pe la plej grava, êefe dc kiam estas
konata la inlerve.no de la karolida sinuso. I.a a ü t o r o prinpiiiias l a Idasijikoii de Danielopolu. kiu akordUja» k a n fakfoj obsereilaj en kliniko. kaj l a i n l c r r e n o n de, hnmoraj faktoroj. Konklude li konsentas ke l a h i p e r t e n s i ó estas sindromo p a t o g è n i c koinplcksa. kaj
ke en c í a klinika tipo diferencas la interceno de l a diversa} f a k l o r ò j .
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o f t a l m o l o g i a
pel Dr. H . Arruga

En el fascicle que L A MEDICINA CATALANA dedica a la hipertensió, m'és
molt grat d'encarregar-me de la part referent a l'oftalmologia, ja que les
recerques clíniques dels darrers anys baia estat molt fructíferes en el sentit
d'assenyalar signes oftalmoscòpics de la hipertensió vascular general que
permeten d'orientar l'internista d'una manera certa en molts de casos,
sobre la naturalesa de lesions vasculars existents i del pronòstic que les
dites lesions assenyalen.
El fet que la retina sigui cl lloc únic del cos humà amb visió directa i
perfecta dels vasos, i l'analogia que presenten les lesions dels vasos de la
retina i les de la resta del cos, quan l'agent que ha produït les alteracions
actua en general, dóna un gran valor a l'examen del fons d'ull. A més,
la identitat de constitució del teixit nerviós retinià i dels teixits nerviosos centrals, fa que les lesions vasculars retinianes siguin el mirall no
sols de les de tots els vasos del cos, sinó particularment de les del cervell,
òrgan del qual la retina és un perllongament.
Les alteracions vasculars que descriuré ja eren conegudes de fa molt
temps, puix ja fa anys que la retina ha estat estudiada amb molt detall ;
però el que s'ha aconseguit de precisar en els darrers anys, ha estat la correspondència de cada tipus de lesió vascular i cada tipus clínic d'hipertensió,
i així com fins fa poc confoníem en llur significació les lesions hipertensives
amb les escleròsiques, ara l'estudi diferencial més acurat d'aquests processos
generals ha permès als oculistes de fer molt més precises les dades donades
als internistes, podent dir : tals lesions són hipertensives agudes, tals altres
presuposen una hipertensió ja molt antiga, altres depenen d'una hipertensió
essencial, altres d'una hipertensió tòxica, d'altres tenen un pronòstic greu
o lleu, segons llurs característiques, etc. La descripció de tot això és el que
resumidament serà explanat en aquest treball.
Earé la descripció de les alteracions vasculars acompanyant-les d'imatges
típiques a fi que el metge internista que sigui aficionat a l'oftalmoscòpia
pugui tenir una referència gràfica (i).
L'observació corrent a l'oftalmoscop còncau que anomenem la imatge invertida, permet, en general de fer-nos càrrec de l'estat dels vasos retinians,
Però per apreciar petits detalls cal usar en dit examen una lupa de + 10 dioptries solament, que dóna un augment de la imatge del fons superior al
de les lupes que correntment usem (13 a 15 dioptries). Per a obtenir major
augment cal usar o la lupa de Pòlaçlc o el mètode de la imatge directa. Si
la pupil·la és estreta o l'observador no està habituat a aquests exàmens, és
convenient dilatar la pupil·la amb un col·liri d'euftalmina o d'homatropina
al 3 o 4 0/
/o-

d) No em refèrïri als aignea olïalmoscftpics de ht hlpertenskt [ntracraniá] {ircballs ilc Baillàcl, Mjagitoti Bfturmann
' oppez, etc.), car ja cís coneguda la mam-a dè relació entre la pressió arlerial general i la cranial.
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En casos dubtosos o de lesions molt petites, són útils el gran oftalmoscop de Gullstrand i l'examen amb llum verda.
De molt temps era conegut el quadre oftalmoscòpic de l'anomenada retinitis albnmim'irica, afecció coincident gairebé sempre amb lesions renals
i al mateix temps amb hipertensió arterial, fins que va ésser demostrat que
les dites lesions més que a 1'azotemia eren degudes a la hipertensió (i).
Així és que per alguns va ésser batejada amb el nom de retinitis hipertónica (Schieck) i per altres de retinitis angiospàstica (Volhard).
Però aquestes lesions sobrevenen en els casos tan avançats, que el seu
valor diagnòstic és escàs. Aquests darrers anys amb l'estudi més aprofundit
de la hipertensió vascular, s'han relacionat amb el dit trastorn funcional
diversos tipus de lesions retinianes molt interessants i característiques.
Kls internistes, per un cantó, han assenyalat dos grans tipus d'hipertensió vascular : un més freqüent que podríem dir h i p e t t è n s i ó r o j a , pletòrica,
congestiva, essencial, de pronòstic menys dolent, els malalts de la qual
moren sovint d'apoplexia cerebral, i un altre què podem anomenar hipert e n s i ó piillida, anémica, toxígena, els malalts de la qual solen morir d'urèmia. Els primers acostumen a tenir l'índex oscillomètric ample i hipertròfia
excèntrica del cor esquerre i a la llarga esclerosi renal ; els segons tenen
l'índex oscillomètric més petit i hipertròfia concèntrica d'ambdós ventricles
i glomerulonefritis crònica.
Els oculistes, per altra banda, han fixat les lesions que pertanyen preferentment a cada tipus d'hipertensió, podent ajudar l'internista a caracteritzar la classe d'hipertensió del seu malalt en casos dubtosos.
Entre les lesions bipertensives inicials observables amb l'oftalmoscop,
fiynra la i ó l i u o s i i n i de les petites venes. Aquestes adopten la forma de
tirabuixó o d'espiroquet ; aquesta alteració es presenta freqüentment als
voltants de la màcula. Kn la figura 10 és mostrada gràficament en la part
inferior de la figura, prop de la regió macular, aquesta lesió. Es presenta
inicialment i de vegades les tensions no són altes, petó els malalts poden
tenir ja símptomes d'hipertensió (mal de cap, vertígens, etc.). Segons alguns autors, aquesta dilatació venosa és conseqüència de la hipertensió arterial i n'és compensadora.
I'ns altres tipus de lesions vasculars retinianes bipertensives són les
curioses disposicions que presenten els é n c r e u a t n e n t s a r t e r t o v e n o s o s , sobretot
quan la vena passa sota l'artèria. Normalment rencreuament d'una vena sota
l'artèria és tal com es veu en lafiguraï. Ni la vena ni l'artèria no presenten
cap alteració. 1,'artèria transparenta al color més fosc de la vena ; aquesta
no presenta cap modificació de calibre.
Altres vegades s'observa que la vena no es transparenta sota l'artèria,
tal com es veu en la figura 2 ; això ja presuposa una opacificació de la paret
arterial que en subjectes d'edat serà normal, però molt sovint en els hipertensos essencials la vena queda comprimida tal com assenyala la figura 3.
Aleshores sembla que la columna sanguínia sigui interrompuda, però no és
així, com ho demostra la igualtat de calibre aferent i eferent ; es tracta
d'un enfonsament de la vena en el teixit retinal ocasionat per la pressió
arterial. Amb una accentuació d'aquest fenomen la vena queda oculta per
complet en un petit trajecte (figura 4).
Aquests tipus d'encreuaments no són patognomònics d'hipertensió ; els
hem vistos en malalts sense hipertensió, encara que gairebé sempre com
un fet aïllat. Si se'n presenten diverses imatges i sobretot si van associades
a altres lesions, el seu valor significatiu és ferm, però sempre de la hipertonía essencial.
Al nivell de la papilla O en les seves vores, aquests encreuaments amb
(1)

Kochon Duvlgncaud 'La r¿liiii!c BlblMfanulqm». - Paris, iqia.

A

N

A

H

A

R

R

U

A

275

enfonsament de la vena no tenen cap significació, ja que les.fibresdel nervi
òptic s'interposen sovint entre els vasos.
Un altre tipus més significatiu de la hipertensió vascular general és
l'arquejament tal com indica la figura 5. Al mateix temps que s'enfonsa,
la vena se'n va cap a un costat formant un arc de cercle.
Molt curiós és el fet que quan la vena i l'artèria s'encreuen obliquament,
si hi ha hipertensió s'observa sovint la tendència a creuar-se normalment
(figura 6).
Quan la vena passa sobre l'artèria, aquestes imatges són molt menys
marcades.
Altre aspecte oftalinoscòpic vascular hipertensiu interessant és la manifesta compressió de l'artèria per la vena, reduint el pas de sang. En la figura 7 s'observa com l'extrem aferent està dilatat i l'eferent està retret
degut a la pressió d'una artèria dura i inflada. No és una raresa veure,
com ha notat Koyanagi, la lesió esmentada concomitant amb una trombosi
d'una vena retiniana, tal com mostra la figura 10.
Totes aquestes lesions són pròpies de la hipertonía roja o essencial i llur
valor diagnòstic i pronòstic és gran, però es pot donar el cas de fons d'ulls,
en què per casualitat no hi hagi encreuaments dels grans vasos.
Hi ha lesions en les quals els autors no són del mateix parer respecte
al grup a què pertanyen les lesions d'hipertensió, però també cal dir que
hi ha casos en què es tracta de tipus mixtos. A més que els casos, antics o
intensos d'hipertensió essencial poden tenir lesions arterials consecutives,
que es poden confondre amb les de la hipertensió toxògena.
Una alteració de les artèries efecte de la hipertensió és la pèrdua de
reflex lluent de la seva paret ; adquireix l'aspecte anomenat de fil de coure
i presenta el reflex més apagat ; la figura 1 i en mostra un exemple en les
artèries descendents. .
En un grau més avançat, l'artèria pot presentar estríes longitudinals
(Guist) i altres de petites transversals (figura 9).
.Són alteracions més pròpies de les hipertensions pàl·lides 0 toxògenes,
les conseqüències de la vasoconstricció i de l'arteritis oblitérant. Així és
que l'oftalmoscop descobreix en els dits casos irregularitats de calibre que
en els casos lleugers poden passar desapercebuts, puix que es tracta d'obstruccions de petites arterioles difícils de veure.
En les figures 8 i 12 són presentades modalitats d'aquestes irregularitats
vasculars. Quan el cas és molt avançat, aquestes lesions arriben a interessar
els grossos vasos. Les artèries poden arribar a desaparèixer substituïdes per
cordons blancs, arteritis oblitérant (figures 11 i 12). Ouan encara l'artèria
no està ben esclctosada, pot presentar un reflex lluent semblant a un fil
d'argent. Els encreuaments no presenten deformació de la vena ; les parets
són dures i gruixudes.
Les venes també poden quedar reduïdes a cordons fibrosos per efecte
del procés escleròsic. Aquest procés interessa el veïnat dels vasos i constitueix l'anomenada periarteritis i periflebitis (figures 11 i 12).
Les lesions més conegudes hipertensives són les taques blanques i les
hemorràgies de l'anomenada retinitis nefrítica o albtiminúrica i que. es presenten per efecte de la hipertensió general, encara que influenciades per la
hipertensió cranial fi).
Un grau intermediari en què les lesions no arriben a formar la imatge
de les taques blanques i roges, és l'edema de la retina i particularment de
la papilla.
Aquest es manifesta per un entcrboliinent agrisat dels detalls de la
papil·la (figura q) amb lleugeres estries i de vegades hemorràgies minúscules. A l'extrem del camp visual ei punctual coeeüM està engrandit, i
í 1 ) MUKÍIOI lia aconSí-jím1 niillurnr Pesia; local r fuai-ional <îe la rolinilis albitmiDiSrlca, rebaixant la presaiA intrà^ranial mhjançanl punciona lumbora.
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presenta prolongacions que corresponen a vasos obliteráis (angioescotomes) descrits per
Magitot i Dubois. La zona edematosa de la
retina presenta, ultra la disininució d'agudesa
visual, una discromatòpsia pel blau i el verd.
Aquest edema papillar i peripapil·lar és
molt freqüent en la retinitis hipertónica, però
manca, segons (ienct, en la retinitis diabetica.
Les taques blanques i roges de la retinitis
hipertónica (figura 9), són efecte de la dificultat a la circulació i de les alteracions de les
parets vasculars. La seva forma depèn de llur
situació ; si són de les capes extremes de la
retina, són arrodonides ; si estan en la capa
de fibres del nervi òptic, són allargades.
Les taques roges o hémorragiques estan
generalment repartides en tota la retina ; les
blanques o exsudatives, estan situades preferentment en el pol posterior de l'ull. Si són
al voltant de la màcula, adopten de vegades
una forma radiada.
Ara, resumidament, donaré compte de l'aspecte del fons d'ull en les diferents classes
d'hipertensió general vascular.
HIPERTENSIÓ

VASCI 'LAR

AGUDA

En aquests casos les artèries i venes del
fons ocular tenen l'aspecte normal, però l'examen oftalmoscòpic té molla importància, quan
és convenient saber que la hipertensió aguda,
deguda a una glomerulonefritis aguda o a
l'eclàmpsia, és un procés recent o primitiu,
0 és agudització d'un procés crònic. A part
de les hemorràgies i dels exsudats que pugui
haver-hi en la retina i que per ells sols no
decideixen la qüestió, si els vasos són normals
es tractarà segurament d'un procés inicial, i
si presenten alteracions en els encreuaments,
en llur forma, aspecte d'arteritis i flebitis, es
tractarà d'una agudització d'un procés crònic
greu (glomerulonefritis o nefrosesclerosi maligna).
El valor pronòstic de l'examen de fons
ocular és, en aquests casos, important.
HIPERTENSIÓ VASCULAR
ESSENCIAL

CRONICA

Aquest tipus, anomenat també hipertensió
roja, pròpia dels individus pictòrics, és constitucional i sovint hereditària. Es caracteritza
en el seu coraenç per la tortuositat de les venes petites (figura ió), lesió definitiva a la
qual s'associen altres manifestacions com són
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transparenta a travos île l'artèria.
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10.—Tortuositat de les venes de
la reifió macular. Trombosi
d'una grossa vena, amb
beinorrARies.

12.—Vasculitis
oblitérant 1 perivasculitis.

les anomalies dels encreuaments (figures 3. 4, 5, 6 i 7) i en un grau més
avançat, la vasculitis oblitérant, com mostren les figures 10 i I I . Com a
conseqüència d'aquestes lesions, més tard vénen els episodis hemorràgies,
i és per hemorràgia cerebral que acostumen a morir aquests malalts.
HIPERTENSIÓ VASCULAR GENERAL SECUNDARIA
Es l'anomenada hipertensió pàl·lida o toxògena. Les lesions vasculars
són conseqüència de la isquèmia i de la vasculitis d'origen tòxic. A l'aspecte oftalmoscòpic predominen les lesions oblitérants, la disminució de la
llum vascular, els fenòmens de perivasculitis (figures 11 i 12), però manquen les deformacions en els encreuaments i la tortuositat de les venes.
Això fa el diagnòstic fàcil, en els individus joves ; però en els vells, les
lesions d'esclerosi vascular (causa o conseqüència de la hipertensió, que
avui no sabem bé encara), emmascaren les lesions de la hipertensió essencial i fan difícil la diferenciació diagnóstica. Amb la diferenciació pronostica no passa el mateix, puix que les lesions vasculars darrerament assenyalades són sempre de pronòstic greu, mentre que les de la hipertensió
essencial no ho són tant.
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Kn aquest punt és on el valor de l'exanicn oftalmoscòpic és niés gran
i les alteracions de les parets i de la Hum vascular són les que -marquen
amb una notable certesa el pronòstic.
Potser de vegades els internistes poden donar valor massa absolut a les
dades de l'eslignomanòmctre aconsellant règim i medicació hipotensors, que
en certs casos no són ben tolerats pels pacients. Sols la gravetat del malalt
i sobretot les dades que pronostiqui l'oculista, justifiquen aquella conducta.
I,'examen dels vasos retinians, pot aconsellar tolerància en la hipertensió,
o els perills de tolerar-la.
Examinant acuradament els vasos del fons d'ull, es comprova que les
alteracions dels dits vasos no guarda relació amb la pressió sanguínia. Hi
ha subjectes amb forta hipertensió sense lesions de fons d'ull, altres amb
lleugera hipertensió, que presenten alteracions vasculars manifestes, i el curiós del cas és que molts d'aquests darrers presenten vertígens o ccfalàlgies,
tot i tenint la hipertensió poc accentuada, al contrari d'altres amb forta
hipertensió que demostren tenir els vasos en bon estat.
Per altra part, com Volhard ha demostrat, l'arteriosclerosi pot presentar-se sense hipertensió. Són lesions escleròsiques vasculars que obstrueixen
la llum dels vasos i dificulten la irrigació dels òrgans. Secundàriament es
presenta una hipertensió compensadora de la isquèmia deguda a la disminució de calibre arterial, i per tant, en aquest sentit, beneficiosa. Però cn
aquests casos d'arteriosclerosi també l'oftalmoscop pot descobrir petites lesions en els vasos retinians.
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OPHTHALMOLOGY
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La TU j a afí. (-eia hiperientto tin kamklerizan per maUndoj dr. la knici/joj artericejnaj
(blld, 8, 4, 6, 0 kaj 7) kaj, ce pli prógreeinto ¡irado, per bbliteta arterUo.
L a pala all seknndata angia hipertensió sin karakferizas per lezoj sckvaj de iskemio
kaj la angiito. de tokfa deveno.
Forestas mal form i/foj i n la kruoifjoj arlcriccjuaj, sed prrzrnligas malplHQo de la angia
kalihro, periangiito, obairukcoj, hemoragio-f kaj la reiinaj ekeudoj {bild. H, 9, 11 kaj 12)
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L a

l i i p e r t e n s i o

e n

u r o l o g i a

pel Dr. Aiiloni Pui¿verl Gorro
l ' r ò l c é de l ' I loxpilnl «le Santu Creu i Sunt Pau

Kn els malalts nrolÒgiCs no s'ha d'oblidar la investigació sistemàtica
de la tensió arterial, ja que de vegades les alteracions que aquesta presenta, ens pot ajudar a aclarir el diagnòstic. L'acurada presa de la tensió arterial l'hétQ de fer en tots els malalts urológics tant si són renals com
si són afectes de la resta de les afeccions niedicoquin'irgiques d'aquest
aparell.
Es en els malalts renals dits mèdics DU hem de prestar la màxima
atenció en la investigació acurada i sistemàtica de la pressió arterial, i a
la vegada seguir d'una manera metòdica les variacions que presenti en
aquestes malalties, ja que la corba de tensions té, en molts casos, un gran
valor pronòstic.
Rarament els nefrítics presenten hipotensió i poques són les malalties
urinàries en què la tensió arterial està abaixada ; és interessant l'estudi de
l'elevació de tensió en relació amb les malalties renals i urinàries.
El problema etiològic de la hipertensió en els nefrítics, no està pas aclarit ; moltes hipòtesis han estat exposades, però cap d'elles no ha satisfet
les exigències de la crítica ni la fiscalització de l'experimentació.
La hipertensió arterial és la manifestació clínica més evident i precoç
de la localització o de la preponderància de lesions vasculars, o millor dit,
glomerulars del ronyó ; és condició precisa, perquè aquest signe vascular
es manifesti de manera evident, una gran extensió renal i extrarenal de la
capillaritis, ja que en les formes de glomcrnlonefritis focal, aquest signe
no es manifesta de manera clara i evident.
vS'ha intentat explicar la causa de la hipertensió en els renals per diferents mecanismes; un d'ells, ha estat pensar en la possibilitat de l'augment de la massa sanguínia circulant, per la hidrèmia que s'ha atribuït a
le
les malalties nefrítiques, però aquest factor no és prou per ell sol, sinó que
-•stà alterada de la capacitat
capacitat d'acomodació vascular a la quantitat de líquid
està
circulant.
Per altra part, la hidrèmia en els nefrítics s'ha provat que és relativa;
per tant, la massa sanguínia està poc augmentada i no intervé en provocar
aquest trastorn.
Respecte a l'acomodació arterial, s'ha vist que l'ingrés d'una massa líquida (més d'un litre d'aigua) en els individus normals, no provoca hipertensió. Contràriament, en els nefrítics, en la prova de la dilució, es pot
comprovar que la injestió de l'aigua va seguida, en molts casos, d'augment
ràpid i transitori de la tensió arterial ; a la vegada, aquest augment de
tensió és acompanyat d'oligúria ben manifesta, la qual cosa es pot interpretar com un trastorn a la capacitat d'acomodació vascular, i sembla que
aquest trastorn es localitza preferentment en les petites arterioles, entre
les quals es troben les del cabdell vascular del glomèrul i se li ha atribuït
com origen probable un factor espasmòdic.
Là causa de la hipertensió en els nefrítics, no ha d'ésser explicada per
un augment de pressió necessari per a vèncer la resistència que oposà el
«soi-disant» filtre renal, sinó com ja hem vist, el mecanisme d'aquesta
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sîmlronie pot ésser explicat per un espasme vascular de les petites arterioles capil·lars, entre les quals es troben les del glomèrul, i que per la
seva preponderància ha fet que s'interpretés coin a lesió exclusivament renal una localització preponderant de la capil·laritis, d'ordre anatòmic, i probablement '.acondicionada per alguna toxina renal que provoca i aguanta
espasmoditzants les nanses capil·lars en la seva part arterial.
Permet de fer pensar que no és lpas l'esclerosi renal o glomerular la sola
causant de la hipertensió el següent fet d'observació corrent en la clínica
urológica ; els malalts afectats per lesions renals d'origen ascendent amb
dilatació i esclerosi renal secundària, no presenten, la majoria d'ells, signes d'hipertensió com en l'esclerosi renal nefrítica d'origen hematogen, sinó
tot al contrari ; és corrent de trobar en aquests malalts tensions arterials
normals, i de vegades hipotensió.
S'ha cercat en la sang dels nefrítics substàncies tòxiques que puguin
provocar la hipertensió arterial, però en l'actualitat a cap de les trobades
en la sang d'aquests malalts no pot ésser-li atribuïda la paternitat d'aquest
trastorn.
De totes maneres, la substància la corba de retenció de la qual segueix
més paral·lela a la de la hipertensió arterial és l'àcid úric ; però l'experimentació i la clínica han demostrat que no és pas aquesta la causal de la hipertensió nefrítica, la qual cosa fa pensar en la possibilitat de l'existència
en la sang d'aquests malalts d'alguna altra substància avui desconeguda i
la tassa de la qual en la sang, segueix una línia paral·lela a la de la uricèmia.
Finalment, el motiu causal de la hipertensió en els nefrítics, no està pas
explicat de manera clara per cap de les hipòtesis abans dites ; la investigació de l'origen d'aquest trastorn presenta encara un ampli camp a la clínica i a l'experimentació.
L'afecció renal a la qual la hipertensió acompanya amb més regularitat,
és la glomerulonefritis, tant en la fase aguda com en la crònica. En la primera, la hipertensió és bastant constant, però en alguns casos, especialment
en els joves al començament de la malaltia i en les fornies focals, aquest símptoma manca, o bé és poc marcat.
En la fase crònica de la glomerulonefritis en què naturalment ja existeix
una gran preponderància de lesions renals escleroses, la síndrome hipertensiva no manca mai o quasi mai.
Les tensions arterials en aquesta malaltia oscil·len entre una mínima de
8 a ic cm. de mercuri fins una màxima de iS a 20 ; rarament les hipertensions d'origen nefrític sobrepassen aquestes xifres ; la tensió arterial en
aquests malalts no presenta grans variacions i és poc modificable per la
terapèutica.
Naturalment, la hipertensió arterial en els malalts renals, va acompanyada d'altres símptomes que ja permeten descobrir la relació que té el
ronyó amb aquests trastorns vasculars.
En la fase aguda de les glomerulonefritis postiní'eccioses la hipertensió
no es manifesta pas en tots els casos, però en els que aquest símptoma
apareix, és molt precoç i en alguns precedeix tots els símptomes urinaris
que provoca la lesió renal que en aquell moment s'inicia anatòmicament ;
a més, la hipertensió té la particularitat que ja desapareguts els símptomes
de la glomerulonefritis aguda, com són l'hematúria, albuminuria, cilindriúria, o edema, en molts casos l'augment tensional que acompanya aquesta
glomerulonefritis persisteix durant bastant de temps.
Es important en els malalts que presenten una glomerulonefritis aguda,
de la causa que sigui, estudiar, ultra el sediment urinari, la tassa d'urea,
clorurs i creatinina de la sang, la qual cosa ens permetrà a més d'afirmar
amb certesa el diagnòstic, fer un pronòstic més exacte de benignitat quan
aquestes substàncies no presentin retenció en la sang.
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En la fase crònica silenciosa de la jiimnerulonefritis, en tant que aquesta
va evolucionnant cap a l'esclerosi renal, la hipertensió dóna escassos símptomes clínics que permeten sospitar-la i mereix d'ésser investigada sistemàticament en tots els malalts sospitosos, per a descobrir aquest trastorn vascular que en aquests casos té un gran interès pronòstic.
Les xifres de tensió arterial que més correntment es troben en aquests
malalts, oscil·len entre 8 a io de mínima i 18 a 22 de màxima.
Rares vegades en els malalts nefrítics crònics, es troben xifres tensionals més elevades a les dites anteriorment i encara és més, en els casos en
què la tensió arterial es troba alta, per sobre de 24 ó 25 de màxima, s'ha
d'estudiar acuradament el malalt per a descobrir la possible existència d'altres factors ctiològics.
Aquests malalts, moltes vegades consulten pels més distints signes nefrítics i que no han estat interpretats prou bé ; albumiïn'iries discretes que
no obeeixen cap terapèutica ni règims ; hématuries poc intenses que solament tenyeixen les orines de color d'aigua de carn i que per llur persistència o per l'augment de sang, crida l'atenció al malalt. Altres acuden al
metge per edemes palpebrals de preferència matinals ; trastorns digestius,
cefalàlgies, crisis vasculars, desgana, estats nauseosos, vòmits, etc.
No és pas excepcional de veure malalts d'esclerosi renal en període de
franca insuficiència renal en els quals ha passat desapercebuda tota la fase
d'evolució de la malaltia i que en consultar pels signes abans dits, es descobreixen elevades tensions arterials, cosa .^ue ja pot orientar sobre la
gravetat del mal, malgrat de no haver donat cap signe clínic hipertensiu.
Un capítol poc estudiat és el de les modificacions de la tensió arterial
en els malalts orològics, i per la seva gravetat mereix de prestar-hi atenció,
ja que l'existència de signes hipertensius pot influir en l'evolució i agreujar
el pronòstic de la malaltia.
Quan era estudiant, i de metge encara he tingut ocasió d'observar-ho,
havia vist que són molts els malalts intervinguts, quirúrgicament, per diferents afeccions urològiques, als quals no se'ls ha fet una senzilla medició
de la tensió arterial ; i donada la freqüència amb què aquesta està alterada
per la concomitància de trastorns nefrítics, cal estudiar sistemàticament
aquest signe d'alarma.
Les dues malalties renals que per la seva freqüència i gravetat mereixen
ésser examinades sistemàticament les tensions arterials, són la tuberculosi
i la litiasi ; aquesta, en totes les seves localitzacions i formes clíniques.
En la tuberculosi renal, és freqüentíssim, quasi la regla, que la tensió
arterial estigui poc elevada, i no és pas molt extraordinària l'observació de
tensions arterials per sota de la normal en els tuberculosos renals, \aturalluent, quan ens trobarem enfront d'un malalt tuberculós del ronyó, acompanyat d'hipertensió, devem prestar la màxima atenció en aquest fet, ja
que ens indica l'existència d'alguna alteració cardiorenal \greu, i que ha
d'ésser aclarida.
La- hipertensió en els tuberculosos renals, en els pocs casos que es troba,
és provocada, la majoria de les vegades per la coexistència de lesions de
nefroesclerosi en el ronyó que acceptem com a bo ; en aquests casos cal dirigir la màxima atenció a l'aclariment del motiu causal d'aquest signe, explorant des d'un punt de vista mèdic el ronyó no tuberculós. Tampoc no
ba d'ésser mai desatesa en aquests malalts, l'acurada exploració de l'aparell
cardiovascular, ja que en aquest, en molts casos es troba el factor causant
fixés directe del fracàs de la terapèutica de la tuberculosi renal.
En la litiasi urinària, contràriament al que ja, hem vist en la tuberculosi
renal, la hipertensió arterial és força freqüent. Xo pot atribuir-se a la litiasi
renal per ella sola, com a causant de la hipertonia vascular ; possiblement
en molts d'aquests malalts, la producció dels càlculs i la hipertensió com
molts altres trastorns que acusen, no són altra cosa que diferents manifesta-
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cions clíniques provocades pe! trastorn metabòlic que sofreix l'individu i que
secundàriament ha afavorit la formació del. càlcul.
EÓ aquesta afecció urinària, les tensions vasculars, han d'ésser estudiades acuradament, ja que les. alteracions que s'hi trobin, ens orientaran cap
a la recerca de les lesions nefrítiques i cardiovasculars que acompanyava
quasi sempre la litiasi, les quals en alguns casos poden ésser una formal
contraindicació de la terapèutica quiríirgica d'aquesta malaltia.
Es freqüent en els malalts de litiasi renal la troballa de tensions arterials elevades (15 6 20 de màxima i 10 ó 12 de mínima). Com que generalment els malalts d'aquesta afecció han estat bons menjadors i bevedors,
se'ls ha d'examinar l'estat funcional renal global per a conèixer les possibles lesions nefrítiques que no són pas excepcionals. Si aquesta causa no
aclareix prou el motiu de la hipertensió, no s'ha d'oblidar de fer al malalt un detingut examen cardiovascular per saber si el motiu causal de la
hipertensió que sofreix el malalt és cardíac, i en molts d'ells veurem com
no és pas gens extraordinària la troballa d'hipertensió essencial en aquest
grup de malalts.
Kn alguns casos de càlcul renal, s'ha vist que la hipertensió ha estat
acondicionada per la presència del càlcul, ja que extret aquest, la xifra
d'hipertensió ha millorat sensiblement. No obstant, aquest fet no pot acceptar-se com un motiu causal d'hipertensió arterial, la litiasi renal.
Altre grup de malalts urologies que presenten hipertensió són els prostàtics, i en aquests sí que en molts d'ells sembla bastant evident la relació
existent entre la retenció urinària i la hipertensió arterial.
Són molts, els prostàtics retencionistes que presenten tensions arterials
elevades, iS ó 20 de màxima i més, i després de drenada la bufeta, la
tensió arterial, baixa ; 110 obstant i això, mai no hem d'esperançar-nos massa d'aquesta possible millora, ja que de vegades, podem fracassar en aquest
pronòstic. '
Kinalment, en els neoplàsies, tant renals com urinaris baixos, la hipotensió acompanya amb molta freqüència aquestes malalties ; és més ;
en les neoplàsies prostatiques pot ésser a la inversa del que passa en l'adenoma, aquests malalts no presenten grans alteracions en les tensions arterials. Això pot ésser explicat en què aquestes tumoracions es desenrotllen
amb més rapidesa i no tenen temps d'influir .sobre l'estat del ronyó, com
s'esdevé en l'adenoma prostàtic, l'evolució del qual és més lenta.
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Amb relativa freqüència veiem, en els consultoris de malalties de l'aparell digestiu, malalts amb pressió arterial elevada i molt sovint ens hem
preguntat si es podria establir una relació de causa a efecte entre les molèsties subjectives que ens expliquen i la troballa en ells d'unes xifres altes de tensió, obtingudes solament després d'una medició sistemàtica. Després de meditar-ho i repassar la nostra experiència personal i d'escola, hem
de cuitar a confessar que es tracta generalment d'un fet de coincidència.
Üna demostració d'aquesta coincidència sembla donar-la la freqüència amb
què veiem manifestar-se les malalties de l'aparell digestiu a una edat que
és també la de la hipertensió. N'és un exemple ben colpidor la gran quantitat de malaltes que consulten per trastorns que han començat o s'han agreujat amb la menopausa, la gran època de la hipertensió en les dones.
Separar en aquest conjunt simptomàtic el que forma part del complex
clínic de la hipertensió o el que està en relació amb el trastorn digestiu,
és la tasca del clínic. Contribuir a facilitar-ho, aportant-hi el resultat de
la nostra experiència, és el que ens proposem.
Quatre grups de malalts podem seleccionar en els quals els trastorns
digestius coincideixen amb una tensió arterial elevada : un primer en el
qual els dos fets estan ben desglossats i evolucionen amb la màxima independència dintre de la superior unitat del nostre organisme ; un segon
grùp en el qual la hipertensió no té res a veure amb la patogènia de la
malaltia digestiva, però pot influir en el determinisme simptomàtic que
evolutivament presenti aquesta ; un tercer grup en el qual els límits són
borrosos i es fa difícil de precisar si obeeixen tots dos a una mateixa
causa ò determinar en quina forma s'influeixen els uns als altres. 1 un
quart grup, finalment, en el qual els malalts presenten una simptomatologia abdominal totalment referible a la hipertensió o a les seves complicacions.
E l p r i m e r g r u p és el més vast i, per tant, el menys important, ja que
tracta de relacionar dos fets que evolucionen isoladament. Segons la nostra
experiència, els malalts d'aparell digestiu no presenten en qualsevol de
les seves malalties que ens aturem a considerar, examinada globalment, cap
tipus de pressió determinada, ja que tots ells els observem en edats moll
distanciades i amb pressions dels tipus més variats. Mai, en cap d'elles,
no hem pogut establir un tipus de pressió mitjana normal o regularment
tan sols més freqüent. I es comprèn que així sigui. Les malalties de l'aparell digestiu podem dividir-Ies molt esquemàticament en dues grans sec-
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cions : una que evoluciona amb caràcters aguts, sovint dramàtics, no privativa de cap edat, en la qual l'estat de la tensió arterial és pràcticament
negligible, ja que no ha exercit cap influència en l'aparició del procés, ni
l'exerceix tampoc en les determinacions terapèutiques ; en són un exemple
la crisi apendicular i la crisi oclusiva. I una segona secció que està caracteritzada per la cronicitat del procés i llarga evolució, d'anys generalment,
en la qual les variacions de la tensió arterial estan en relació amb altres
causes i trastorns que res o molt poc no tenen a veure amb la malaltia
digestiva ; per exemple, els ulcus, les colecistitis.
González Galvan, en una comunicació presentada al I Congrés Nacional de Patologia Digestiva (València 1931), referent a «La hipertensió arterial en els malalts de les vies digestives», en una sèrie de mil malalts
recollida a l'atzar, solament en troba un set per cent amb tensió arterial
elevada i encara, clínicament, n'hem de separar un dos i mig per cent que
corresponen a malalts amb un clar trastorn circulatori o nutritiu al qual
és imputable amb notòria preferència la hipertensió. Resta solament un quatre i mig per cent de casos en els quals ha observat la coincidència dels
dos fets aïllats : hipertensió i trastorn digestiu. Aquest percentatge suporta
amb clara evidència la nostra tesi, puix que els malalts, a més, no corresponien a una edat determinada.
Gallart, que ha examinat sistemàticament la pressió arterial de malalts
digestius, especialment en els ulcus, no ha trobat cap tipus característic,
opinió que dintre de la nostra experiència subscrivim. Altres autors diuen
haver observat en els ulcus, amb més freqüència, hipotensió. Bordoli (Cuore e Circolazione, Nov. 1935), la troba en un 39 % de casos sobre un
total de 151 ulcerosos, i encara la proporció és més gran si se'n separa la
corresponent als ulcus de localització duodenal, que és del 41 %. Tambéels hiperclorhídrics serien amb més freqüència hipotensos. El mateix Bordoli així ho dedueix de la seva experiència. Loe per també és d'aquesta opinió. González Galvan no coincideix amb aquest criteri puix que troba en
un total de 61 determinacions en gastròpates hipertensos 32 vegades augmentant el qttimisme. Es fa difícil de donar una explicació satisfactòria
d'aquests fenòmens, que per Bordoli es produirien a través de modificacions
hormonals i humorals, a les quals no seria aliena, pensem nosaltres, la
insulina.
Es també coneguda la hipotensió dels malalts afectes de processos infectius de llurs vies biliars.
Els hipertensos d'aquest grup, com els altres hipertensos sense trastorns
digestius, voregen la cinquantena. A. Pedro i Pons ja subratllava aquest
fet en la Ponència que presentà al Setè Congrés de Metges de la Llengua
Catalana que tingué Hoc a Palma de Mallorca l'any 1932 ; en l'estadística
per edats, el 51 % dels casos corresponia a malalts entre els 40 i 60 anys.
La deducció pràctica que voldríem treure de la coincidència d'un trastorn digestiu i d'hipertensió en un mateix malalt, és la de recordar que
la hipertensió necessita ésser tractada igual que la malaltia digestiva concomitant, imposant al gastropatòleg limitacions indispensables en les prescripcions dietètiques i medicamentoses, si es vol veure millorar el malalt
del conjunt de molèsties que l'obliguen a recórrer a la nostra consulta. Es
aquí on, com en tants d'altres llocs, el consell que ens recorda que tractem malalts i no malalties té la més àmplia aplicació.
En un s e g O n g r u p hem inclòs els malalts que presenten una malaltia
digestiva que evoluciona amb absoluta independència del fet hipertensiu,
però en els quals aquest exerceix una clara influència en la presentació de
certs símptomes o complicacions. Es el cas típic de l'ulcerós que veu reproduir-se una hematemesi o una melena coincidint amb augments de la tensió arterial.
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P. P., de 05 anys. Kl veig per primara vegadn u miff juliol del .'U i em conta que
des de l'u l o ixuys pateix de dolor epig&stric, moll tardà 1 H temporades, que palma amb
aliments i alcalins. La prewiA arterial i's de 18-!t. Hxplorat 11 raijts X té un l>iilli duodenal dctormal de mancia pcisislenl i de cantells irregulars.
Diagnosticat d'ulcus duodenal és posat H liactaineiit clàssic, amb m é s propotckS de
verdures que de farines en el règim alimentari.
Després d'una ràpida millora, l'abril del 86, presenta una nova recidiva. Nova millora
immediata i nova recaiguda el me» d'agost següent. K11 aquell moment la pressió
arterial era de 2040.
A mitjans del mes de setembre, després d'uns dies de dolors epigástrica, forta sensació de mareig, seguida de melena abundant. Kl veig als tres dies i en aquells moments
havien desaparegut, totes les molèsties e|iigàstriques i la pressió era de 15-8.
Continua amb pèrdues microscòpiques de sang mut temporada i a mitjans del mes
d'octubre segueix sense molèsties i molt refet del seu estnt general. La pressió lia pujat
a 20-<J i al linal del mateix mes arriba a 24-11.
A mitjans de desembre ha recobrat el seu estat general; les pressions són de 21 11.
A les darreries del mes de gener, reaparició dels dolors tardans umb nova melena
discreta i baixa momentània de tensió; actualment continua en tractament.

Sembla beu evident en aquest cas la influència del trastorn arterial en
la presentació de les hemorràgies.
També es podrien incloure en aquest grup les pèrdues sanguínies de
repetició que presenten alguns malalts hipertensos afectats d'hemorroides,
que de no ésser excessives són molt sovint beneficioses.
El t e r c e r g r u p . sens dubte el més nombrós de la nostra classificació, en
el que a les relacions entre la hipertensió i els trastorns digestius fa referència, comprèn els malalts que ultra una hipertensió fàcilment comprovable amb qualsevol dels aparells en ús i amb manifestacions clíniques que
generalment ja orienten el diagnòstic, presenten trastorns dispèptics, donant a aquesta paraula tota l'enorme extensió etimológica que té. Són malalts en els quals és de vegades difícil de precisar què es presentà primer,
si la dispèpsia o la hipertensió, perquè en general els veiem quan porten
ja un temps de malaltia, i el niés acurat interrogatori no aconsegueix
d'aclarir-ho. En altres casos, en canvi, podem establir una simptomatologia
digestiva, sovint antiga, que és la primera que ha donat manifestacions ;
el cas més freqüent és de malalts afectats de restrenyiment crònic, de còlon
dret, amb evident autointoxicació, que bé directament, o a través d'un
trastorn hepàtic, és potser la principal culpable de la síndrome hipertensiva.
Es interessant aquesta concepció, ja que pot influireu la oniducta terapèutica a seguir, car els casos coincidents amb autointoxicació els veiem sovint
en la fose d'hipertensió reductible i, per tant, més fàcilment modificable.
I.a noció d'una estreta relació entre el restrenyiment i la hipertensió està
tan estesa entre els metges i els mateixos malalts, que els procediments
per activar l'exoneració intestinal formen una part important del capítol
de la terapèutica de la hipertensió. I de fet aquest ordre d'idees preocupa
tant els hipertensos, que amb freqüència vénen a les nostres consultes de
gastroenterologia demanant únicament un consell que els faciliti una deposició diària.
Variadíssima és la simptomatologia que presenten els malalts d'aqtusi
grup. Des de la llengua saburral tins a la sensació de mareig, passant per
tota mena de reaccions gàstriques, intestinals o hepàtiques, no hi ha símptoma que amb més o menys freqüència no es presenti. Ea principal característica la dóna el domini de la simptomatologia extradigestiva i la
manca de ritme de la digestiva. Característica aquesta una mica descoratjadora, ja que la trobem en tots els capítols foscos de les malalties de
l'aparell digestiu, cosa que li disminueix tot valor clínic. Més difícil es
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fa encara moltes vegades interpretar-ne el mecanisme de producció, atribuïble unes vegades a la hipertensió, altres als trastorns digestius.
Hi ha un tipus de malalt obès, amb coll curt i ventre gros, corresponent
al tipus picnic de la classificació constitucional de Krestchmer o al digestiu
de Sigaud, pictòric sovint, gran menjador, de vida sedentària en general,
amb trastorns de dispèpsia intestinal fermentativa, amb fetge augmentat
de volum, que en part es pot incloure en el que Sedillot anomena artritisme
o Glenard qualificà d'hepatisme, que té tendència a fer-se hipertens i en
el qual una terapèutica dirigida a modificar la seva obesitat i el trastorn
intestinal, exerceix una beneficiosa influència damunt la hipertensió.
Hi ha un altre tipus de malalt molt corrent a casa nostra, estudiat per
Gallart, que presentà molt atenaats els caràcters constitucionals anteriors,
amb una simptoinatologia dispéptica variada i atípica, que menja en excés
per les seves necessitats, hipertens discret, que posat a un simple règim
de reducció alimentària millora quasi bruscament de totes les seves molèsties.
I.a següent història clínica és ben demostrativa del fet invers, o sigui
de la influència que un tractament de la hipertensió pot exercir damunt
dels trastorns digestius que presenta el malalt :
.1. D . , de K! aojrflí casât. Antecedents fomilian: Pai;e mort ni- 60 anys pér angina
de
Anlei·L'ili'iils |MTM)IHIIS : I-'a (¡iniliv IIIIVK. l'i·iirniilÍMIU' nfeUril
cnviií (livi·i^cs
àrticulacíons.
Consulta peï queixar-se d'uns traatoros digestius que debntoren l'n uns tres anys,
(pie es ennictei-itzdii |>er royurgitiieioiis de íucujiii-, (Midii vesjire soliiuu'tit, sense moditieMcious en ei seu siilinr.
l mes, dormint, es desperta amb una grossa glopada d'aigua
« la boca. observant en ells Hlet's de sang. Aiquesta nbservació el sobresalta enDiinement.
li fa tèmet tingui un uIÒUS i des d'aleslunes presenta dolors abdominals sense horari.
Deposició diària normal, amb excessiu ncompaimiment de gOSOS,
A l'exploració, malalt obès, amb coll cuit i uros ventre, conservant primes les extremitats. No s'observen punts dolorosos abdominals. Aparell circulatori : Punía lleugerament desviada cap a l'esqnerra, segon lo iiòrlic moll viluaiil i sec. Taipiicàrdia.
l'nissions 24-15. Bes a orina. Wassérmanúi negatiTa.
Posai a règim vegetarià i medicació contra In hipertensió, millora ràpídameui i desnpij-eixen lots els trastorns digestius. Actualment i de l'a ties mesos, en porta cine de
tractament, le* pressions estan mantingudes n 1H-11.

Tot aquest conjunt de reflexions i de fets demostra com solament un
ponderat criteri clínic pot ajudar a resoldre les dificultats que sovint ens
planteja l'associació dels dos fenòmens que comentem : hipertensió i trastorns dispèptics.
Una varietat de malalts es pot incloure lògicament en aquest tercer grup.
Són aquells que presenten alteracions digestives aparegudes en el curs del
tractament de la seva hipertensió, perfectament imputables al règim o terapèutica establerts.
Recentment n'hem vist un cas ben demostratiu :
K. <>., de -!!• anvs. vidu. Antecedents familiars: Parc afectat d'ulcus g.'istric, morí
d'una inulaltiii intercurrent. Mare Bfteriosclerosii. Antecedents personals: Molt jove,
pleuresía serofibrinosa. Als 20 anys, procés pulmonar específic de Koch, que evolucionà
snli^sfaclónament i guarí totalment en un anv. Als •'(" anys, vivint als tròpics, paludisme.
Grnn bevedor i fumador.
De fa uns dos mesos es ipieixa de rodaments de cap i palpitacions, sense la mes
pcliln, molèstia digestiva, l'.xurninnt aleshores, conta, tonia una màxinia ds 20; Kl sotmeteren n un règim vegetarià absolnl i l i receptaren un preparat a liase de beii/.oat
de bene i l .
Pocs dies desprès, molèsties intestinals traduïdes per borborigmes i deposicions pas-
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(oses ¡ verdoseBi tip nombre do dues o tres al din, qué en modifloar el rògiïn, quas lu
prwsió Ini biiixiii il 15-10, desapawÜmU

Seria el g u a r í g r u p i constituït per malalts que presenten una simptoniatologia abdominal totalment referible a la hipertensió o a les seves complicacions, la qual cosa oferiria un major interès, si no fossin casos tan excepcionals. Concorda la nostra experiència amb la dels autors. Kn els tractats
i monografies que s'ocupen de l'estudi de la hipertensió, és rar de trobar
més d'unes ratlles dedicades a la simptomatolo^ia digestiva de la hipertensió ; a casa nostra, A. Pedro i Pons, en l'esmentada ponència al Congrés
de Mallorca que porta el títol (Hipertensions simptomàtiques», i LI. Trias
de Bes, en la seva monografia sobre «La hipertensió arterial i el seu tractament», no se n'ocupen més que secundàriament.
Kl símptoma que amb més freqüència i amb més constància s'atribueix
a la hipertensió és l'hemorràgia, manifestada clínicament, o bé en la forma
d'hematemesi, o bé en la de melena, o en ambdues. Per ésser les de suposat
origen gàstroâuodenal les que de molt més sovintegen i les més copioses,
són les millors estudiades.
Uu dels problemes més vius de la gastropatologia és el de conèixer l'origen de les Üetàftrràgies gastroduodenals, pel fet que l'etiologia d'un nombre
relativament crescut d'elles resta sovint sense precisar. Són clarament classificables les que es presenten en malalts amb antecedents de dolors tardans
a temporades o tan sols de fenòmens dispèptics que evolucionen amb un determinat ritme a temporades, ja que es poden considerar com a complicacions d'un ulcus gastrodnodenal. .Separades aquestes, en queda un gran grup
que desglossarem somerament, entre les quals n'hi ha alguna consecutiva a
la hipertensió.
En tota hematemesi o melena apareguda com a símptoma primari i molt
sovint aïllat, la primera exploració que practiquem sistemàticament, és una
exploració radiològica gastrodnodenal, que amb molta freqüència ens aclareix l'etiologia i ens demostra la presència d'un ulcus. Del gros capítol de
les gastrorràgies sense antecedents, espontànies, les provocades per ulcus
silenciosos en constitueixen, de molt, la part més important, segons la nostra
experiència. Rl major perfeccionament de les tècniques radiològiques i una
lectura més exacta de les imatges radiogràfiques augmenta diàriament aquesta
part. Amb aquesta tècnica també despistem les degudes a processos neoformatius.
Desglossades aquestes hemorràgies consecutives a un ulcus o a una neoplàsia, encara en resta un gros grup molt ben estudiat per Gallart en una
de les seves lliçons clíniques de l'any 1935, publicades suara («Ocho lecciones clínicas», Barcelona, Salvat, 1936), en el qual la gastrorràgia és
atribuïble a les més diverses causes : sífilis gàstrica, tumors benignes de
l'estómac, altres gastropaties cròniques doloroses sense ulcus, cirrosis, pileflebitis oblitérants, d'origen esplènic. Doncs bé, a totes aquestes causes es
pot afegir la hipertensió, en tan escassa proporció, però, que els mateixos
Gallart, Trias de Bes, Pedro i Pons i molts d'altres autors les han considerades negligibles, ja que ni tan sols les esmenten.
Si ens aturem a pensar que la gastrorràgia per hipertensió hauria d'ésser
deguda a una perforació arterial i DO venosa, trobarem potser les raons que
ens expliquin la seva raresa. Clínicament aquesta noció té un valor, car
l'hemorràgia per perforació arterial en un hipertens donarà una sang vermella, rutillant i abundant, condicions que no trobem en la majoria d'hematemesis.
Aquesta raresa fa que ens preguntem perquè la pèrdua sanguínia té lloc
a l'estómac i no a un altre òrgan, pregunta que ens porta al convenciment
que a igual que en les hematúries, hemòptisis, etc., dels hipertensos, hi
ha una raó local, de locus r r d w r e r e s i s t e n c i a , que en l'estómac, per l'ab-
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sència de simptomatologia anterior o concomitant i per llur raresa, potser
sigui produïda, quan és molt abundant, per un aneurisma o per una esclerosi local.
Dintre d'aquest grup d'hemorràgies gàstriques per hipertensió incloem
el següent cas de la nostra casuística particular :
Durant el mes de juny del 1988) veiem per |]riiiierii vegada B . P., de 45 anys, casat.
Ens consulta perquè i'a dos dies que, en plena salut aparent, després de dos dies
de fer deposicions abundants negres, no diarreiques, t é una lipotimia i una grossa
melena.
En els seus antecedents no es recullen mes dades d'hiiporlància que una grip, cinc
anys abans, ami) complicacions pulmonars greus, i que la seva esposa tingué quatre
avortaments de 2-8 mesos.
Forçant molt l ' i n t e i T o g a t o r i diu que fa anys tenia algun cop agrors i que f a cinc
nnys tingué uns dies dolors epigastrics, a les tres o quatre hores de la ingesta, que
eulmaven ami) aliments i alcalins. Des d'aleshores, continua dient, observa de vegades
alguna molèstia solitària.
I/explonició abdoiuinal és negativa i l a de l'aparell circulatori també en aquells moments. Les pressions són de 15-9, altes, tenint en compte cl fet bexnorràgio. Res e
orina. Wassermann negativa. Temps de sagnia normal, resistència globular normal. Intensa anèmia hipocròmioa.
S'admet, com a possible l'existència d'un ulcus que ni la radioscòpia n i la radiografia
no posen en evidència.
Es refà ràpidament, continua sense, molèsties de cap ordre, tins a les darreries del M
que comenija a queixar-se d'entorpiment cerebral i oansainenl si ía esforços, Les pressions són aleshores de 21-11,
l'el mary del 85, noves melenes discretes, l'origen de les quals tampoc no es pot
evidenciar.
Continuen la dispnea d'esforç i la hipertensió, tins que la tardor passada té abundants hemateinesis de repetició que l i posen en perill la vida i obliguen a fer-li dues
transfusions. Així que ho pot tolerar se li fan noves exploracions radiològiques que
demostren l'absoluta normalitat anatòmica de l'estómac i del duodè. Kn canvi, s'aprecia
clarament una hipertròfia cardiacà.
Darrerament, segons informes que ens dóna el seu metge, Dr. Alonso Candaló, morí
en plena insuficiència circulatòria consecutiva a la hipertensió que. patia.

Es aquest cas ben demostratiu del paper important que en aquestes manifestacions hemorràgiques pot representar la hipertensió.
Quan la sang procedeix del territori intestinal, si és deguda a un trastorn circulatori la pèrdua és molt petita ; únicament pot posar-se en evidència amb tècniques de laboratori. Quan les pèrdues són més abundants,
visibles macroscè>picameiit, Loeper les atribueix a lesions locals produïdes
per ulceracions trombòsiques o a infarts més o menys estesos.
Hi lia un tipus de crisi d'hipertensió paroxística, ben descrit per Donzelot, que dóna Hoc a crisis doloroses abdominals solitàries, difícilment
diagnosticables per elles soles. En seria un exemple típic la crisi abdominal
de la intoxicació saturnina.
Pen'), en general, aquestes crisis abdominals, ja signin gàstriques o
enteràlgiqucs, més que a la hipertensió són consecutives a una aortitis de
l'aorta abdominal.
Encara que molt menys freqüents que les aortitis toràciques, les abdominals són molt conegudes des dels estudis de Pal principalment. Loeper
dedicà ja fa 3113-8 una de les seves lliçons al seu estudi, ocupant-se particularment de la crisi enteràlgica, molt més freqüent que la gàstrica, de la
qual descriví quatre tipus : dolorós, amb o sense espasme intestinal, coprostàsic, diarreic i mucós.
Les crisis gàstriques, veritables celiàlgies, són solament difcrenciables
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de les crisis tahètiques, radiculars, del mal de Pott, etc., per la simptomatologia associada que presenti el malalt, ja que elles per si soles no tenen
cap caràcter dit'eiencial. E l mateix podríem dir de les crisis enteraljjiques.
Fer el diagnostic, com algú ha pretès, per la palpació de batecs violents
en l'aorta abdomínalj és perillós, car els batecs més intensos els trobem en
dimes joves amb trastorns ncnròsics, que res no tenen a veure amb 1'aortitis,
i en altres malalts, afectats de malalties greus, com hem vist no fa gaire
temps en un malalt afectat de cranc gàstric. La patogenia d'aquells accidents radicaria, segons Loeper, en alteracions del plexe solar.
Aquestes crisis poden adoptar l'expressió clínica d'un àngor, que per
la seva localització dolorosa rep el nom à ' à n g o r a h d ò m i n i s . Entre nosaltres,
Tarruella dedica al seu estudi un magnític treball que llegí en la sessió
inaugural de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya,
l'any 1920.
Si un trastorn circulatori pot donar lloc a un àrlgor a b d ò m i n i s , un
trastorn digestiu pot donar lloc a un fals à«i,'''r [h'i h'ris. Es coneguda d'antic
i tots en podríem presentar casos de la nostra casuística, la crisi anginosa
dels colecistítics. Són malalts que presenten crisis com les dels altres litiàsics
vesiculars, amb els mateixos caràcters evolutius, però de localització precordial i amb sensació d'ofec. Més rares, són les crisis d'àngor produïdes
per una aereogàstria 0 aereocòlia, descrites per alguns autors. Gibert-Queraltó, en col·laboració amb Harceló-Torreut i amb Vilaseca-Sabater, en presentà dos magnífics estudis al Congrés de Patologia Digestiva de Barcelona (1933), publicats en el seu llibre d'actes. Són malalts que tenen crisis
de precordiàlgia o dels seus equivalents simptomàtics, després de la ingestió
d'aliments o quan l'estómac 0 angle esplènic del còlon s'omplenen de gasos
i en els quals una terapèutica dirigida a corregir els trastorns digestius, les
fa desaparèixer.
Hi ha finalment una síndrome íntimament lligada a la hipertensió, la
urèmia, que dóna lloc a manifestacions digestives ben conegudes : llengua
saburral, vòmits, diarrees, etc., que un examen d'orina i una presa de tensió
arterial ens ajudaran a despistar rànidament, evitant-nos de caure en una
equivocació diagnóstica i en un fracàs terapèutic.
Limitats a l'aspecte clínic de les relacions de la hipertensió i trastorns
de l'aparell digestiu, no hem de fer més que esmentar les possibles influències que un disfuncionalisme hepàtic pot exercir per precipitar la instauració d'una hipertensió i les que poden produir una alimentació rica en
colesterol o substàncies colesterològcncs, o en albúmines.
Per acabar, voldríem assenyalar les relacions que la digestió, com acte
fisiològic, exerceix damunt la tensió arterial, modificant-ne o no les seves
xifres. Loeper, en un detallat estudi, ha observat que després de la digestió
es produeixen tres menes de variacions : una hipertensió immediata, amb
màxima elevació als 15 minuts ; una hipotensió secundària cap a la mitja
hora ; i una hipertensió tardana. En les observacions per nosaltres portades
a terme en individus sans, aquestes variacions són molt poc importants i
inferiors a 1 cm. de mercuri, creient, amb I^eschke, que les variacions més
grans es produeixen solament quan els mecanismes de regulació central no
actuen regularment.
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A R T E R I A L HYPERTENSION AND INFIRMITIES
O F T H E D I G E S T I V E APARATOS
Although it is fréquent to find a high arterial pressure in patienti who consult for a
disorder of the digestive a/inni/nx, in the mujoriiij of cases il is no pnmiblr lo estahiish
a relation of cause un ej/eel between the two phenomena.
l'atiant» who show this cohicielence can be divided 'into four groups : The first group
in which the two fads are trrll ne/¡a rated and evolve with the 'maxim-urn independence
ivilliin the higher unity of our orgunisni. A second group in ti-hich the hiiperlefision has
nothing to do with the pathogeny of the digestive disorder, bul niag iufluence the
symptomatic
dcteriniuisiu tvliich tliis presents evalutively : example, hemorrhage arising
in periods of maximum hypertension of an ulcerous subject. A third group in ivhicti
the liinits are iudislinct and it is difficult to verify if they both arise from the same
cause or determine in what form they influence each other. And a- fourth group, jinally,
in which the patients present an abdominal sijinptomuhdoijij tolully accouulable, to hypertension and its complications.
In this group are included digestive manifestations of patients icifh cireulutory disorders : AI'diimiual uortilis with its attach* of gastralgia or enteralgia, migor abdoniiais,
u-nginous attacks of acreogastria- and a-ereocolin or colecistilis unit nremiu among other
things.

L A ARTERIA HIPERTENSIÓ KA.I LA MALSANO!
D E LA DIGÈSTAPARATO
Malgrañ la fakto he ofie estas alta arterlpremo r» intâsanuloj, hinj kousullus pm
perturbo de. la digestuparalo. gi iierulc m eslus eble mnlkor-ri rilaton de kaBxo-e.fiko inler
amhttû jeiiomeiioj.
TM malsanuloj, kiuj prezenfns tiun hoincidou, estas klaxigehluj je kvar grupoj : 1." maisanuloj en kiuj la du friiomenoj estas Iule senrilataj inter si kaj erolaui plej sendepende
unu kaj la alia interne de lu supera generala nnueeo de la tula organismo : 2.» la. hipertensió haeas nenian rilaton kvn la palogenio de la digest malsano, sed gi ponas infini la
simpioman rezultorí, kiun évolue presentas la- digestinulsano, ikzcmple lu hemoragiojn,
kiuj okuzas en la epokoi de muksimiiina hipertensió de ulcéralo ; 8.* la limo} estas nialpreciza}, kaj estas malfacile userti cu ambaú idieas unu saman kaüzou uti difini kiel
influas nniij la aliajn ; fine estas 4 . ' grupo por la malsano}, lemj prexentas abdomeuan
simptomaron tüie rilatan al lu hipèrtensio añ ul giuj komplileoj. tin éi tiu ¡inipn estas
u-nka-ú la digeslaj manifeslifpij de malstiiiuloj (¿un cirkulaj perlurboj: la abdomenaj aorlito} kun ilia} krízoj de gastivlgio kaj de enlerulgio, la mngor abdomiuis», la krizoj
angina} de la gastraero ka} de la kojlonaero aií de la kolecislilo kaj la uremio, inter aliaj.
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pel Dr. Pere Champs Jimeosa
^j"ilant de Càtedra dé Patología i Clinica Midica de la Facaltáí de Medleuui de Barcelona

La simptomatologia cardiovascular de la hipertensió té una importància
cabdal quant al seu pronòstic, ja que la seva aparició en relació al començ
de la malaltia hipertensiva és sempre tardana ; en els començos aquesta no
dóna altre símptoma objectiu, que l'aügmeot de la pressió arterial mesurada a resfigmomanòmetre, i moltes vegades cap símptoma subjectiu. Per
això es parla d'hipertensió solitària, hipertensió latent, hipertensió oculta, etc. Aquesta manca de signes cardioarterials, àdhuc es pot donar el cas,
i no és infreqüent, que es trobi en el període d'estat de la hipertensió. Sols
trobem gran riquesa de símptomes quan la hipertensió és secundària a processos cardioarterials i aleshores els símptomes són deguts a la malaltia
originària i no secundaris a la hipertensió.
Del que hem dit es desprèn que la simptomatologia objectiva de la hipertensió en el seu període inicial no té utilitat eficient per al diagnè)stic,
i que quan es presenta, ja la hipertensió està en una fase avançada. D'aquí ve la necessitat de mesurar sistemàticament en tots els malalts la pressió arterial, tenint en compte, però, que àdhuc aquesta, sofreix variacions
en aquest primer període. Aquestes oscil·lacions de pressió han d'ésser tingudes en compte perquè quan ens trobem en presència d'un cas en el qual
les dades etinlògiques, familiars, constitucionals, etc., facin sospitar una
hipertensió, i no la comprovem en una primera determinació, cal repetir-la,
per si el malalt es trobés en una fase no hipertensiva. Hem de fer constar, però, que generalment en els hipertensos en aquesta fase no trobem
xifres absolutament normals sinó lleugerament altes, encara que sigui poc.
A més hem de remarcar també en aquest punt, que les variacions tensionals
no són exclusives del període inicial, sinó que es poden presentar també
en el període d'estat. Àfegim a més d'això que també poden presentar-se
per causes alienes i, per tant, fora de la malaltia hipertensiva (subjectes
impressionables, primera visita, fred, mala posició del braçal, etc.).
P r e s s i ó norntat: — Sentada l'afirmació que hem fet que la pressió en
els hipertensos en fase de remissió és lleugerament més alta que en els subjectes normals, hem de sentar quines són les xifres de la pressió màxima
normal. Són aquestes de 120 a 140 mm. de mercuri, variables segons l'edat, convenint la major part dels autors a admetre com a normals, les
xifres de l'estadística de Fischer, que són les següents :
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281
785
79I
689
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6.740
4.471
2.371
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120
I23
I24
I24
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I35

Les xifres superiors a aquestes les considerem com a patològiques, i encara que sigui de manera teòrica les dividim en tres grups que ens poden
servir per a classificar i donar un nom a la pressió patològica.
Pressió normal, fins a 140 mm. de Hg.
Hipertensió moderada, de 140 a 170 mm. de Hg.
Hipertensió mitjana, de 170 a 220 mm. de Hg.
Forta hipertensió, més de 220 mm. de Hg.
La pressió mínima segueix en els casos d'hipertensió pura, la fórmula
,
. .
màxima
corrent de mínima = — — + 1.
2
La resta de símptomes que poden presentar-se en el primer període i
acompanyant les fases d'hipertensió són purament angiospàstics, el quadre subjectiu dels quals descriurem conjuntament amb els altres símptomes
del període d'estat.
P e r í o d e d ' e s t a t . — El període d'estat o també d'hipertensió fixa 0 permament, com el seu nom indica, es caracteritza per la fixesa de la xifra
tensional, que un cop establerta oscil·la als voltants d'un nivell bastant constant, encara que variable segons els subjectes ; cadascun presenta un règim habitual de pressió, i per tant s'estableix un règim d'equilibri patològic constant. A desgrat d'aquesta constància, alguna vegada, i degut a causes
sobreafegides, s'altera en més o en menys aquest règim i es produeixen, 0
bé crisis d'hipertensió, o bé baixes d'ella, determinant, tant les unes com
les altres, trastorns orgànics o funcionals que poden arribar a tenir un
pronòstic molt greu.
En aquest període el trastorn tensional pot existir sense símptomes subjectius ; sovint, però, aquests apareixen, demostrant les alteracions que la
hipertensió provoca sobre l'arbre circulatori.
S l f n p t ò m é s f u n c i o n a l s . — Són coneguts d'antic els símptomes lleugers
funcionals vasculars que eren etiquetats amb el nom de p e l i l a u r è m i a , ja
que llur origen es cregué sempre renal, fins que Volhard els reconegué
com a depenents d'espasmes vasculars. Aquests espasmes provoquen, com
es desprèn per llur origen, canvis fugissers en la circulació arteriolar, que
si 110 hi ha alteracions prèvies vasculars, es tradueixen per parestèsies, que en
els dits de mans i peus són de formigors i dit mort, per citar les més clàssiques. En els membres es presenten rampes que apareixen amb més freqüència estant al llit, en oposició a la claudicació intermitent que es presenta
durant la marxa, en els malalts amb alteracions vasculars establertes de
tipus ateromatós, tant si hi ha com 110 hipertensió. Si l'espasme es produeix
en altres territoris de pell, produeix el símptoma criestèsia, sensació de fred
amb esborronament, que els hipertensos localitzen principalment a l'esquena.
Si es localitza a artèries del cervell i és de durada curta, produeix vertígens
passatgers, i si la durada és llarga i sobretot si s'acompanya d'alteracions
arterials, es presenten síndromes focals de cervell del tipus de l'heniiplegia,
afàsia, amaurosi, paràlisis diverses, etc., que es caracteritzen per ésser
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transitòries, encara que si Pespasnie és molt intens i brusc poden arribar
a Pictus. Si l'espasme és continuat i les lesions arterials avançades, les
lesions que es produeixen en el cervell degut a aquests factors poden ésser
durables, arribant a produir-se zones de reblaniment amb determinisme perifèric durable.
Al costat de fets angiospàtics es produeixen fets de vasodilatació que es
tradueixen per rojors de pell, sobretot de pit i cara, d'aparició brusca i
durada variable, però generalment curta, acompanyades o no de sensació
subjectiva de fogarada. Si la localització és cerebral es produeix la cefalalgia gravativa, més pronunciada cap al vespre, que els hipertensos pateixen, acompanyada de cops al cap ritmats amb el pols. Generalment aquest
mal de cap és cl que la majoria dels nostres hipertensos, i generalment les
dones, atribueixen a debilitat, la qual cosa té una explicació ja que diuen
que calma menjant. Aquesta veritat subjectiva, nosaltres ens l'expliquem
deguda al fet fisiològic que en menjar es provoca una vasodilatació abdominal
que és compensada per una disminució de la vasodilatació cerebral que els
produeix el mal de cap.
Simptomès objectius. — Els símptomes objectius de la hipertensió en el
període d'estat, tot i no ésser constants, es presenten en un nombre tan
crescut de casos que podem considerar-los com a símptomes evidents de la
hipertensió.
El pols és intens, dur, i és necessari exercir una pressió forta sobre
l'artèria que es palpa per a fer-lo desaparèixer. L'ona pulsátil és ampla,
mentre no existeixi concomitant amb la hipertensió una insuficiència aórtica,
dóna la sensació com si la paret arterial fos poc extensible i l'ona l'eixamplés
poc i lentament. Si la hipertensió acompanya o és acompanyada d'arteriosclerosí, l'artèria radial, comprimint-la sobre el radi, apareix com granelluda
i en el seu trajecte s'observen diferències de duresa : és el que s'anomena
artèria en tràquea d'ocell.
En el cor les primeres manifestacions de la hipertensió es tradueixen
a l'auscultació per un reforç del segon to aòrtic, que és proporcionat a la
intensitat de la hipertensió, i per un allargament del primer to de la punta ;
aquest més difícilment apreciable que l'anterior. Aquestes dades poden, durant molt de temps, ésser les úniques manifestacions cardíaques, per acabar
sempre en la hipertròfia de l'òrgan que mentre no es presentin complicacions
queda limitada al ventricle esquerre. Anatomopatològicament, aquesta hipertròfia es tradueix per un augment del pes del cor que pot arribar a xifres
de 600 grams i més. Al tall transversal el múscul apareix francament roig,
la gruixària de les parets ventriculars és francament augmentada, i de
vegades amb molta intensitat, fins arribar a xifres de 3 i 4 centímetres,
donant la sensació que la cavitat ventricular és més petita ; si es fa el tall
uns i centímetres per sobre la punta, potser que no es trobi cavitat. Degut
a aquest aspecte, hom creu, i sobretot els autors francesos, que la hipertròfia es produeix de dins a fora, és a dir, concèntricament, la qual cosa
H ha donat el nom d'hipertròfia concèntrica. Alguns autors, com Sahli,
han dit que en aquests casos la cavitat resta invariable. Entre nosaltres,
Estapé rebutja també el fet de la disminució de la cavitat.
Els estudis i les méditions d'Aschoff, Keith, i Flach, i Mònckeberg,
demostraren com a fet interessant que les fibres del sistema de conducció
no prenen part en la hipertròfia. Schmidt i Kirch demostren que en la hipertròfia de ventricle esquerre secundària a processos hipertònics hi ha un
augment de volum i una prolongació de les vies d'entrada i sortida de la
Sang, mentre que la part mitjana del ventricle roman invariable; d'això
resulta que els forats mitral i aòrtic s'acosten, arribant el primer fins quasi
al mateix pla del segon i 110 variant l'amplària dels forats, l^es porcions
infrapapillars ascendeixen i l'espai de la punta s'eixampla i es fa més rodó ;
él múscul papil·lar també s'hipertrofia.
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Quan la hipertròfia és considerable, l'embà ventricular s'abomba del costat
del ventricle dret, reduint la seva llum. Conjuntament es troba una dilatació
d'aurícula esquerra.
Des del punt de mira microscòpic no és fàcil de definir la hipertròfia
pura, i s'han donat moltes opinions ; es pot admetre que al començ es
troba augmentat el diàmetre dels feixos musculars, més tard augmenta el
nombre i els nuclis són més voluminosos i tendeixen a multiplicar-se (Clerc).
Augmenta també considerablement el teixit conjuntiu.
Clínicament la hipertròfia ventricular esquerra es manifesta a la palpació per un batec impulsiu i desviació lleugera de la posició de la punta cap
a baix i enfora. A la percussió trobem un augment de l'àrea cardíaca a
l'esquerra de l'estèrnum. A l'auscultació s'observa solament com un ressò
dels tons normals, que són més vibrants, com un esclat que de vegades
recorda el timbre metàllic.
Radiològicament és on es troben les dades més segures per a diagnosticar
la hipertròfia ventricular esquerra, i diem generalment perquè hi ha casos
en què a desgrat de trobar tensions fins a 200 mm. Hg.—com en un cas
citat per Pezzi en el seu llibre—l'ombra radiològica del cor és normal. En
general, però, la hipertensió va acompanyada d'un augment més o menys
gros del volum del cor, a costes del ventricle esquerre. Hem de fer constar,
però, que aquest no està, de vegades, en relació ni amb la intensitat ni amb
la durada d'aquella.
Per radioscopia senzilla trobem, en posició frontal, la punta arrodonida
i enfonsant-se més que normalment dins l'ombra diafragmàtiea. La vora
ventricular esquerra és més sortint i més convexa que normalment. E l
pedicle vascular, més ample i un xic més fosc també que normalment. L'altra
posició radiològica que ens és demostrativa en aquests casos és l'obliqua
esquerra anterior, que ens permet de comprovar en les inspiracions profundes, la forma més arrodonida i l'eixamplament del ventricle esquerre, que
queda col·locat en aquesta posició immediatament davant de la columna vertebral. Podem tenir una idea de la intensitat de l'augment de volum del
ventricle, per l'obliqüitat què ens veiem obligats a donar al malalt, perquè
en la inspiració profunda puguem veure la vora ventricular separada de la
columna vertebral. Així com més s'acosti la posició a la transversal, més
intensa serà la hipertròfia del ventricle.

11
Ksquemes eu posició frontal I , i en oblii|iia esquoníi anterior II l.a ratlla continua correspon al normal i la puntejada a la liipcrtrúfia ventricular esquerra.
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Un altre examen més demostratiu encara que aquest és l'ortocardíograma,
en el qual podem mesurar la intensitat de la modifieació del volum eardíae
que en els casos d'hipertensió ben compensada és sempre petit. Ks troba un
augment del diàmetre transversal que arriba a tenir, de vegades, la mateixa
mida que el longitudinal. L'augment es fa a eàrree de l'iiemidiàmetre esquerre, que és superior a 8,6 centímetres—el diàmetre transversal total
normal és de 10,5 centimètres en un adult de 1,68 metres de talla. Trobem
també augment dels altres diàmetres ventriculars esquerres (eorda, flexa)
i de l'índex de profunditat, i aeeentuaeió de l'are aòrtie.

"rto.ii
<•
"""'errai1""'' llip0,lu"!,l"
Wpertiétt» vcimicuiar
'le 1 co"u"1" Ortodinitriiina normal d'on sub* mateixa talla (trav puntejat). Romborg.

Ortodlagrama il hipenensló solitaria. VCKÍ'S l'niiginent
doll diàmetres de ventricle esquerre I l'amplada de
l'aorta. — l'eizl.

L'electrocardiograma en la hipertròfia ventricular esquerra ens dóna les
característiques del predomini del ventricle esquerre, sempre que en aquests
easos es trobin reunits els factors necessaris de desviació d'eix elèctric a
l'esquerra, i que la relació ponderal entre ventricle dret i esquerre, que en
el cas d'hipertròfia sempre ha d'existir, es desviï cap a l'esquerra. Fem
notar això perquè en una part de casos d'hipertensió ben comprovada amb
símptomes clínics d'hipertròfia ventricular esquerra, ens podem trobar, degut al fet d'una variació d'eix elèctric a la dreta, amb què la corba elèctrica
no doni un predomini de tipus esquerre. Aquest, segons Pardee, està representat en la primera derivació, per K, alta, major que R, i la S absent quasi
sempre. En la tercera derivació, R, petita i S3 molt marcada. Aquest autor
també troba que la disminució de Ra augmentant la Sa és proporcional al
grau d'hipertròfia, i troba que en les hipertròfies màximes la S, és l'accident més marcat de tot l'electrocardiograma i que la Sa és major que la
R,, Altres autors afegeixen un augment de l'accident Q. R. S. i Calandre
admet una disminució de l'ona T, l'amplitud de la qual és tant més feble
com més alta és la tensió.
C o m p l i c a c i o n s c a r d i ò v a s ç u l a r s de lu h i p e r t e n s i ó a r t e r i a l . — Tot el quadre descrit correspon al període d'estat, vagi o no acompanyat de símptomes
subjectius ; és la traducció de la resposta de l'aparell cardiovascular, enfront
de la pressió augmentada per a mantenir la circulació en equilibri. La
sobrecàrrega imposada per la hipertensió té dues conseqüències principals ;
nua sobre les artèries, provocant un engruiximent de llurs parets amb la
consecutiva transformació dels seus teixits elàstic i muscular fins arribar,
si la hipertensió és de llarga durada, a l'arteriosclerosi, i si ja és consecutiva
a aquesta, provocant el desencadenament de fenòmens hemorràgies. D'altra
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banda, el cor, a força de lluitar contra l'obstacle perifèric, s'hipertrofia i es
disten, i afegint-se a aquesta alteració del múscul les alteracions de les
artèries intracardíaques, és fàcil de concebre la variació del quadre clínic
que pot presentar cada hipertens en el seu període final, segons quin sigui
i on radiqui el predomini de les lesions cardioarterials. Dintre de la malaltia
liipertensiva trobem, doncs, localitzacions patològiques en tot l'organisme,
amb predomini arteriolar, si la hipertensió evoluciona amb temps curt,
tipus hipertensió maligna. I de localitzacions difuses arterials, si l'evolució
és llarga.
Deixarem de banda, per estar fora del tema que ens ocupa, totes les
alteracions d'altres òrgans que no siguin el cor i els vasos.
La descompensació cardiovascular és el terme de la vida de l'hipertens,
sempre i quan no es presenten abans una hemorràgia cerebral o una angina
de pit.
La descompensació pot anar-se presentant lentament, com en qualsevol
altra malaltia cardiovascular, donant el quadre clàssic dc la insuficiència
cardíaca, dintre del qual són particularment Interessants les variacions de
la tensió mateixa. Des del començ de la descompensació i en tant que es
desenvolupa la insuficiència, és freqüent de veure que les xifres màximes
baixen fins a poder arribar per sota la normal. Aquesta caiguda de pressió
que pot realitzar-se àdhuc en poques hores, sempre és de mal pronòstic
i mai no va acompanyada de millorament de la insuficiència cardíaca, i
aleshores augmenten o apareixen, si no existien, els edemes, i sobretot
l'hepatomegàlia. Es tracta sempre no d'una hipotensió absoluta sinó relativa, en relació a l'estat anterior d'hipertensió, que havia arribat a ésser
la condició habitual del règim circulatori d'aquests malalts, i en trencar-se
aquest règim la circulació per força ha de flaquejar.
Aquest descens de la màxima no va acompanyat, moltes vegades, del
de la mitjana i de la mínima, que resten altes i àdhuc tenen tendència a
augmentar, degut a l'estasi circulatòria, d'on'la reducció considerable de
la diferencial, símptoma representatiu d'un defalliment cardíac greu.
Els altres símptomes corresponen, com hem dit, a la insuficiència ventricular esquerra. Caracteritzats per un augment de l'àrea cardíaca a la
percussió per eixamplament de la vora esquerra, degut a la dilatació hipertrófica del ventricle. A la palpació els batecs prenen el caràcter expansiu,
la punta es desvia cap avall verticalment, podent arribar fins al setè espai
i més. L'auscultació cus demostra un apagament dels tons, contrastant amb
l'expansió dels batecs. Trobem freqüentment un ritme de galop, de tipus
ventricular esquerre, i també sovint apareix un buf sistòlic de punta que
cus demostra la insuficiència mitral funcional per dilatació del ventricle ;
més rarament, trobarem un buf diastolic suau aòrtic, propagat a punta,
indici d'insuficiència aórtica també funcional. Acompanya el quadre cardíac
el pols alternant, que pot ésser evident o larvat, i aleshores sols el trolxmi
en mesurar la pressió arterial, que en les xifres més altes, sols passen a
radial la meitat de les pulsacions. E l pols, a més, esdevé taquicàrdic i de
vegades arrítmic, ja constantment o en forma de paroxismes. En el moment
que apareixen les modificacions de tensió que hem esmentat, el pols es fa
més petit i apareixen a les bases pulmonars raneres d'estasi, i de vegades
vessament uni- o bilateral de predomini a costat dret, que moltes vegades
són'muts a l'auscultació i sols donen una elevació de la base pulmonar a
la percussió, i una punció feta en aquestes condicions sol donar bastanta
quantitat de líquid trasudat. En lloc o concomitant amb el vessament,
poden trobar-se zones de congestió i sorolls bronquials difusos que de vegades prenen el tipus asmatiforme i que es milloren amb efedrina. Acompanya aquests símptomes la dispnea, que d'ésser solament d'esforç esdevé
contínua. Apareixen més endavant les crisis d'asma cardíaca, a la qual es
pot ajuntar l'àngor de deenbit. I,'edema d'extremitats generalment és poc
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intens mentre no surti en escena el ventricle dret, degut a l'estasi circulatòria continuada en cl territori de l'artèria pulmonar, i és sols en aquest
moment, quan apareixerà la cianosi i estasi venosa general.
kadiològicament, augmenta la imatge cardíaca, conservant la forma que
hem donat per al període d'estat amb els diàmetres engrandits al màxim.

Ortodiasraina d'hipertensió descompensada.
Noti's l'augment dels d i à m e t r e s . — P e z z l .

Augment do l'àrea en un malalt abans i dinant
ladoscompensació Trav seguit, el mes de febrer
i trac.1 puntejat, l'agost del mateix any. Pèzzl.

L'electrocardiograma ens mostra alteracions dels complexos amb disminució de l'alçària dels accidents R S en totes derivacions, eixamplament de
la base del complex principal, desnivell isoelectric de l'espai S T, engruiximent del traç de l'accident K, aplanament intens fins a inversió de T .
L'aparició de la insuficiència cardíaca pot fer-se d'una manera brusca.
Aquesta rapidesa d'aparició en un malalt que fins a la data tolerava bé la
seva hipertensió, ens fa pensar que quelcom nou ha ocorregut per provocar
la descompensació. Un dels factors és l'arrítmia completa, que en fer que
el treball dels ventricles sigui irregular, representa, sobretot si hi ha taquicàrdia, una condició mecànica desfavorable per al treball cardíac. Rl valor
pràctic de l'existència de l'arrítmia és considerable, ja que trobem molts
hipertensos amb arritmia, que de vegades és evident i altres difícil de trobar,
que mentre estiguin en repòs i degut a no tenir taquicàrdia, porten una
vida passadora, però així que fan el mínim treball en augmentar la freqüència de pols, sobrevé la descompensació.
Altra de les causes d'aparició brusca de descompensació són les infeccions, que poden tenir en elles mateixes molt poc valor, no essent necessari
per à produir la descompensació que alterin l'endocardi. Aquestes infeccions
poden ésser les múltiples i vulgars pneumoestreptomicosis intercurrents, el
valor de les quals ha posat en evidència Frcund de l'escola de Hcrgmann.
La manera d'actuar d'aquestes és complex, i dels treballs d'Eppinger es
desprèn que el valor més gros com a desencadenant per aquesta mena d'insuficiència cardíaca, el tenen les alteracions químiques tissulars, especialment musculars, que ell anomena trastorns protoplasmodinàmics perifèrics.
Causats per agents infecciosos que fan que el múscul després de contreure's,
HO transforma novament en glueogen més que una part de l'àcid làctic
engendrat en la contracció, això ajuntat a l'augment d'oxidacions que ja
naturalment tenen lloc en l'hipertens, fa que aquest àcid làctic acumulat en
excés no pot cremar-se, s'acumula a la sang, pertorba l'equilibri àeido-bàsic.
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i obrant sobre la circulació i àdhuc sobre centres és la causa de la descompeiisació. A més d'aquest fet, creu lier^niann i la seva escola que és
probable que els trastorns generals que es troben en les infeccions donin
lloc a alteracions en l'epiteli dels capil·lars coin a part que són del retículoendotelial, contribuint així a la descompensació per causa perifèrica. I.a
importància pràctica d'aquest fet és que en tota infecció en un hipertens
s'ha de tenir cura de la part perifèrica tant com del cor.
ICntre les altres causes de descompensació brusca trobem l'excés de líquid, l'abús d'alcohol i esforços físics i mentals.
No tots els trastorns cardíacs complicatius de la hipertensió corresponen,
però, a la insuficiència cardíaca. Són molt freqüents les molèsties cardíaques
subjectives, des de la sensació de palpitacions amb o sense taquicàrdia, fins
a l'opressió precordial que accentuant-se arriba al paroxisme de l'àngor,
es poden trobar en l'hipertens.
Són freqüents els reflexos víscero-sensorials, transmesos pels segments
cervicals i dorsals ; són els que donen el quadre del «reumatisme» (?) aïllat
del muscle esquerre, que impedeix els moviments del braç, irradiant-se al
braç fins a les puntes dels dits, amb sensació de constricció a braç i monyó
esquerres. A l'espatlla fan la neuràlgia escapular i intercostal. La causa
de tots aquests dolors és el cor, encara que no hi hagi sensació dolorosa en
la regió precordial.
Segons en quins casos apareixen crisis estenocàrdiques irradiades simultàniament als dos muscles. S'observen atacs típics d'estenocàrdia amb sensació de mort imminent. Tot i ésser molt freqüent trobar en aquests casos
alteracions coronàriques, no sempre la crisi anginosa de l'hipertens en va
acompanyada, i trobem un cert nombre de casos d'àngOT sense que a l'autòpsia trobem les coronàries afectades. Kn aquests casos l'espasme arteriolar
base de la malaltia és suficient per a explicar la crisi.
Pertanyen a aquest grup de molèsties les zones hiperalgèsiques i hiperestèsiqnes de Lange i Head, disposades de forma seymentària o radicular
de caràcter constant (neuràlgia cardíaca) 0 més ben dit, més que constants
més durables que el dolor paroxístic. En l'hipertens passa que els dolors
precordials es desvetllen quan apareix un accés dolorós d'altra causa ; així
un còlic hepàtic provoca no poques vegades una crisi anginosa, que no és
solament atribuïble a l'ascens de la pressió ocasionada pel dolor.
Si l'espasme és durable i les alteracions coronàries l'acompanyen, es pot
produir l'infart miocàrdic amb el quadre dolorós acompanyat de febrícula
i frec pericàrdic (Pericarditis epistenocàrdica de Sternberg).
L'electrocardiograma en tots aquests casos és l'exploració d'elecció i
trobem les alteracions esmentades ja en el complex Q . K. S. Rs pot trobar
també, com va assenyalar Pardee i comprovar Willins, un allargament de
l'accident O. en III derivació que s'admet patològic quan la seva dimensió
és major que un quart de la dimensió del complex més alt del traçat.
ICntre els trastorns del ritme freqüents de la hipertensió, a part de l'arrítmia completa, en el període de les complicacions trobem els extrasístoles,
que també es presenteu, però en el període de començ, amb la corresponent
sensació subjectiva, però sense cap altre símptoma cardíac, de tal manera
que és aquesta sensació la que obliga el malalt en el primer període a consultar el metge. .Són generalment ventriculars esquerres i la seva aparició
al començ s'explica perquè davant la hipertensió el miocardi sofreix, perquè
encara no ha tingut temps de fer la hipertròfia compensadora, i així s'explica que desapareguin en el període d'estat, quan aquesta hipertròfia és
un fet. Són extrasístoles sense lesió miocàrdica ; al revés, els que apareixen
en el període d'hipertensió descompensada, són indici d'alteració miocàrdica
i tenen generalment la particularitat d'originar-se a diferents llocs del feix
de conducció.
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Poden presentar-se a més, tots els trastorns de ritme coneguts : bloqueigs,
dissociació aurícnlo-ventricular parcial i total, etc.
Anatòmicament, el cor està dilatat, però amb hipertròfia de les parets,
generalment amb sobrecàrrega greixosa, les cavitats plenes de gleves, sobretot les aurícules que es troben turgents. Les parets ventriculars, segons
els casos, estan travessades per bandes blanques conjuntives cicatricials depenents del trastorn d'irrigació coronària.
Kn les artèries perifèriques, la hipertensió provocarà lesions diferents
segons ella sigui. En el cas d'hipertensió jovenívola maligna, les lesions
principals seran de necrosi de les arterioles. I en la benigna lenta, tot
l'arbre arterial pot a la llarga agafar el tipus ateromatós, encara que aquest
pot ésser causa i efecte de la hipertensió, com en el cas d'hipertensió senil
I>er arteriosclerosi. La simptomatologia arterial dependrà, com es comprèn,
de l'òrgan en què assenti la lesió arterial, ocasionant les complicacions cerebrals, renals, digestives, oculars, etc., de la hipertensió, que són tema
d'altres capítols.
LA HIPERTENSIÓ DE LA PETITA CIRCULACIÓ
La hipertensió de la petita circulació, fora dc casos aïllats, sempre és
secundària a processos de veïnatge o bé a malalties de cor. Per tant, la
síndrome clínica sempre va lligada i molts cops determinada per aquests
trastorns, la qual cosa vol dir que són pocs els símptomes que podem atribuir
a la hipertensió tïnicamenl.
A més, la mesura de la tensió de la petita circulació és impossible en
l'actualitat, i sols sospitarem la hipertensió quan els símptomes objectius
i subjectius ens cridin l'atenció cap a l'artèria pulmonar.
Símptomes funcionals. - La dispnea de patogènia complexa pot ésser
produïda per diversos factors : lesions vasculars, lesions pulmonars i insuficiència ventricular dreta. Es niés freqüent trobar-la en els subjectes amb
lesions pulmonars actives ; és d'evolució lenta, acabant per ésser constant.
Es influïda per alteracions externes, emoció, fred, etc., determinant accessos
violents de tipus asmàtic. La dispnea pot ésser d'aparició sobtada, acompanyant-se aleshores de cianosi, dolor de costat i expectoració hemàtica,
la qual cosa fa pensar en trombosi de l'artèria malalta.
La cianosi és el més típic dels signes funcionals ; la causa, segons Romberg, és l'augment de la velocitat del corrent dins l'artèria pulmonar degut
al major impuls del ventricle dret, la qual cosa junt amb la lesió de la
paret vascular, fa que la sang s'oxigeni amb dificultat. No és aquesta, però,
la sola causa, sinó que influeixen també l'estasi perifèrica capillar que
augmenta la desoxigenació ; la hiperglobúlia com a reacció a la lentitud circulatòria pulmonar també contribueix, per la major necessitat d'oxigen que
determina i que no pot obtenir per les lesions parenquimatoses 1 arterials
pulmonars, a augmentar la cianosi. Altre dels factors és l'alcalosi gasosa
determinada jK-r la dispnea, la que provoca hipotensió capil·lar i augmenta
la lentitud perifèrica. I per fi, la insuficiència ventricular dreta ajuda totes
les causes anteriors.
La cianosi és per totes aquestes causes accentuada tins al punt de justificar el nom de cardíacs negres donat per Ayerza per a designar alguns
d'aquests malalts. La localització és desigual, ja és més intensa a la cara
o les extremitats, ja és generalitzada ; en aquest cas, però, predomina en
certes regions. A la cara, que agafa un color roig cirera, sobretot a nivell
dels llavis i orelles. Les mans i els peus s'afecten per igual ; els dits poden
presentar la forma hipocràtica, cosa que és negada per Eppinger. La cianosi
és permanent, però s'exagera a intervals, presentant paroxismes lligats sempre a crisis dispneiques.
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Les hemòptisis sols tenen valor quan es pot excloure que signin degudes
a processos pulmonars o estasi circulatòria. Són característiques ks que
es produeixen en el curs de crisis dispneiques amb cianosi després d'esforços corporals o accessos de tos. Les hemòptisis senils sense lesions fímiques fan pensar en ateroma de la pulmonar. L'hemòptisi pot ésser petita
i repetida, a cops de sang negre, o bé abundant per trencament d'un vas.
Es presenten de vegades crisis doloroses de tipus anginós, amb irradiació
intratoràcica, acompanyades d'angoixa respiratòria, cianosi i dispnea. Agafen forma paroxística ; és la dispràgia intermitent angioscleròtica pulmonar
de Posseït. Al quadre descrit pot mancar un símptoma, donant per exemple
la crisi, però sense dispnea, descrita per Frugoni. Giménez Díaz ha descrit
l'àngor angiopulinonalis sense dolor i amb poca dispnea. Apareixen les
crisis després d'esforços de tos q corporals, per distensió, es creu, de les
branques de la pulmonar.
L'asfíxia lenta origina alteracions sobre els centres nerviosos, provocant, si els afectats són els centres respiratoris, el ritme de Cheyne-Stockés,
que es presenta en les proximitats de l'accés dispneic. Es manifesten també
altres alteracions nervioses, de les quals les més característiques són la
hipersômnia, de vegades invencible, vertígens, omnubilacions, accessos de
cefalalgia, fenòmens tots que s'exageren en les crisis dispneiques.
S i g n e s c a r d i n a r l e r i a l s . — A la percussió es troba un augment de l'àrea
vascular a nivell del segon espai intercostal esquerre, que és la traducció
de l'infundíbul de la pulmonar dilatat. Referent a l'auscultació hem d'assentar primer que és possible que no es trobi res. Feta aquesta reserva, és
característic cl reforç del segon to de la pulmonar i de vegades hi trobem
desdoblament. Fis bufs tenen diferent valor segons la intensitat i el temps ,
així els suaus són enganyadors i poden ésser anorgànics, i els aspres de
primer temps poden ésser avalvulars. Amb tot, però, un buf aspre sistòlic,
en la reçió de l'infundíbul que agafa tota la sístole, pot dependre de rugositats d'aquest infundíbul (Henedetti i De Castro). FI que té més valor
diagnòstic és el buf diastòlic en el focus pulmonar en raig de vapor, de propagació seguint la vora esquerra de l'estèrnum, per acabar a xifoide i regió
mamil·lar, acompanyat de reforç de segon to pulmonar. Aquest buf, però,
pot confondre's amb el d'insuficiència aórtica. Es diferencien per mancar
en el pulmonar els signes perifèrics de la insuficiència aórtica, per l'esclat
del segon to pulmonar que no presenta mai aquesta i pel quadre respiratori
que acompanya, sobretot les hemòptisis.

La dilatació hipertrófica del ventricle dret, amb estasi venosa generalitzada, representa un símptoma cabdal, determinant el quadre clàssic d'insuficiència ventricular dreta amb hepatomegàlia, edemes, dilatació jugular i
augment, encara que inconstant, de la tensió venosa.
R a d i o l o g i a . — Les dades objectives més segures de la hipertensió pulmonar ens les dóna l'examen Róntgen. Sota la pantalla, s'observa un augment
de l'ombra corresponent a l'arc mitjà esquerra que es fa més evident en
obliqua anterior dreta, on s'observa una accentuació de l'arc mitjà, que
continua el perfil descendent de l'aorta. E l cor està engrandit a càrrec del
ventricle dret. La densitat de l'ombra de la pulmonar es troba augmentada. Els hilis són més amples i densos degut a l'estasi circulatòria ; dibuixen un camp gris uniforme de vores indeterminades que en els casos típics
agafen una forma triangular disposant-se a l'entorn de l'ombra cardíaca i
ensorrant-se en l'àrea pulmonar clara. Si existeix insuficiència de la pulmonar, apareix el ball hiliar que té la mateixa representació que el ball
carotidi de la insuficiència aórtica. Descobert per fíavini i descrit per Pczzi
i Saligardi, s'objectiva per expansions intenses i ràpides, seguides de collapse ràpid de la massa central hiliar ; generalment és més marcat a l'hili
dret, acompanyat sempre de dilatació del tronc pulmonar principal. E l ball
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biliar es presenta amb més freqüència en l'esclerosi pulmonar secundària,
on a més d'aquest s'observa una dilatació marcada de l'infundibul i un
augment considerable del cor dret.

Ortodtagframa d'Inanfictència pulmonar
amb esclerosi seoundàrla d G 1 vas. Consecutiva a estenos! mitral. ObaeryJ's els
diàmetres drets i els liilis; les sagetes
Indlqttei) l'exparsló d'aquests, l'e/.zi.
La electrocardiograma ens demostra un predomini dret amb complexos
ventriculars normals. £ s modifica 1'electro en els casos d'hipertensió pulmonar secundària a processos cardíacs, prenent la forma que li correspon
segons la lesió i l'estat del múscul cardíac.

CARDIOVASCULAR SYNDROME O F
ARTERIAL HYPERTENSION
Oar<lH>va«ciilnr « i j m ¡iloni a I « f m / ; / " I hyiirrh HXÚHI in i H t t j f j M ( ^ B ^ . « r t B 3
ad ni 11 m l
pliane of the dheme; hence the neoe/iiiiy of meaMiring arterial p r o s s w r c in aU thé patiente,
ami repeating the proceee in niher explòratiims if it if normal or hue and tee euepeài UmI
it m a rune of a hypertenstvá eubieet. .11 the ( M t í s e ' í of the dineme H mon he Ihnl no
symptom prsten-fs Ueelf. In thU p'$nod and that Pf nttthiliiy, the «nbjeelire nyinípiétn»
amninate, due to funetiona} modificatione of llu vascidat light (irriiaiions, etc.).
The. ohjeotive sifînptomà are the temive and hard / m / s r lind léfi renlrieidor hifpoatrophy^,
the mmí evident proof of irhich in radlosropij in the fronlnl j í O í i í í o h S mul O. .1. B. f f á
eleetToeardiogtiim ehtiwe a iireiituniiiniire lo I he lejl.
When hijpe.rlrnnioii enters upon the ruin pi ira led phnse. il gives 0 8 a «ijinptoin riurnUir
artrrinnrleroxin, and eympiome of hemorrluige of ilieerne localiiiation, and ax rardiar symptome ventrirnlar insuffioi.ençiy on llir. lejl first a/nd total instiffioiency sábsequeptly; irhen
thin o c c u r s , there is iirodnred a loirerinp of the marhnnm prexmire, while Ihe •medium
and the niinininm and the nnniinnni lixe. The allernlion Of U'e mnorardinm may give
rise la disturhancee of the rhythme Uu moei freqnenl being enmplete, aïrkythme.
l i oònjointly the ooronariee ere damaged then ocenr ailnrhs q.f ángoi ami inyocardic in
larel. ViKceroseiiKorM refle.rex are frequent.
In hijpeHeiiHinH of little rirralation the symptoms are determined by rardiacal. or
puhnonary eause oriyinani «( the hypeTtension,; becoming eoideni a.inong oihers, dispnea,
Miente cyanatis, háemerptysis'i dixtnrlianrex of the nerronx ei nlrex due to nnorej-io, and
ventricular insnffirirnry t o the right.
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l/ti Ifçrangifl giw?.pí<>Mt^TO de í nfefpartéíisitídtír wanifestifift» en pro^rfisírtíB p e r í o d o d e
'« mahano; Uní mía» nácese mr¡suri la arterim ptemon ile Biv/j vialxanulnj, kaj {/i»
fipeti okaxe tic aliaj esploroj ¡"ir lèonuiati ra ta prr.mo fulas norma aá malalia, se ni duba»
va la inalxaanld mía» hipvrlrnHia. Komvnvv ¡le la mahono, ¡uum» é s í j fcí ncaia niniplomo
prv;:ralu'ia«. Kn Un ftffadp ka¡ en «atahilo. okaza» Kvbp'kliva] ximptomnj pro junkviaj
modifoj ile, la Haiiflovaza Innio (junkoj, k. a.). Da ohjvklinaj sitnptonloj rxla» mahiiola kn]
rígida paUn kaj hiperhofio oeufrikla inaHdvk»lra, hies p l e ; evj.dentd pruvo mías radioskopio je franla poxivio kaj O. A. F,. L a élektrokorogramo montra» nmldeksirah snperregon.
Kîam la hipertensió enifds komplikan fanon, douai, kirl angian sitnptottion, áríefijsTeleroéón
kaj hemotagiajn sitnptoniojti divefslokajn, kaj, kirh horsimptomojn, unve mahlckKlran
Biintriklafi malsufiôon, kaj, posto hitan malsufiêon, Kiam êi lin prez6nti§a», okaza» malalU§0 de la mwMinWfna premo, kaj atttym In meza kaj la niiiiiinuiiia, La iiialordo de la
knrmmskolo p o n a s oÈàxigi peTtvrhojn ae ritmo el kinj plej njin estas Inla aritmio. Se
S S f i l s i n kóronarioj kune Ivzilaj, prezeuli/ja» angoràtakbj kaj iinokaida Infarklo. Ojiaj c«las
la rr.flvksoj vi»vero»eii»oTaj,
Okaze de hipertensió tli malgran d a cirhnlo, la »imptom,oj résultas de la kora aH pvhna
kaiiiio, km dev'enigas In hipertensión; intei aliaj cliitáfas In dispnéo, la intens.a cianozo,
la hemojiizoj. la perlnrhoj de nerrnj centroj pro anokseiaio kaj la dekstra venirikla malsuiièo.
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o t o r î n o l a r i n ^ o l o ^ î a
pel Dr. Lluís Suñé-MeJan

Ris trastorns vasculars i les alteracions sanguínies ofereixen mostres
de llurs efectes morbosos en clínica oto-rino-lar i urológica. Kn particular,
els elements delicats de l'orella interna i la rica vascularització de les mucoses nasal i Faríngia són susceptibles de rebre la influència dels esmentats
factors, en certs casos i en un gran més o menys marcat. Tan mateix es fa
imprescindible el coneixement de la Medicina per tal de capir certes alteracions que es desenvolupen en òrgans i aparells especials. Ja amb gran
encert deia el gran I.etamendi en definir les especialitats : «que eren l'aplicació de tota la Medicina a un ordre determinat de casos pràctics».
Manta vegada, els otólegs som consultats per pacients que presenteu una
síndrome auricular, l'origen principal de la qual no sembla radicar precisament en l'aparell auditiu. Altres vegades, és l'internista o el neuròleg
qui desitja esbrinar si la causa d'uns sorolls d'orella, acompanyats o no de
vertígens, en un malalt afectat d'alteracions neurovasculars, està en l'aparell de l'oïda.
Els estats congestius de la piluïtària i les hemorràgies nasals també en
certes ocasions no són més que els efectes locals de trastorns generals del
sistema arteriovenós o dels òrgans que més directament h i tenen relació.
Estudiem breument els punts indicats.
Otología. — Un dels símptomes que afecteu més l'òrgan auditiu és el
soroll, brunzit, zum-zums o &oníor d'orelles. No hem de parlar aquí dels
sorolls produïts pels taps de cerumen o els epidèrmica, les otitis agudes i
subagudes, íes otitis cicatricials, les timpaiKK-sclerosi, l'otospongiosi segons
les hipòtesis patogenètiques modernes, les laberintitis inllamatòries i tòxiques, les neurolaberintitis infeccioses, les fractures del crani, etc., ja que
solen tenir una explicació i un origen bastant conegut, per tractar-se de
processos locals en gran part independents de les modificacions patològiques
vasculars generals.
Esmentem ara els sorolls auriculars que experimenten els p i c t ò r i c s i els
a s i s l ò l i c s , sorolls que acostumen a presentar-se en forma de batecs isòcrons
amb el pols i que ordinàriament no van acompanyats de disminució auditiva.
Cal, però, lixar-se especialment en els sorolls auriculars que semblen tenir
relació amb la p r e s s i ó s a n g u í n i a general. La certa freqüència, que l'otòleg
ha d'observar pacients amb l'esmentat símptoma, l'origen vascular del qual
es fa sospitós, justifica el consell de Moulonguet respecte a prendre la pressió arterial en tots els malalts que ofereixen h r u i i z i n i c u l d'orelles; les modificacions de la dita pressió es presenten en les anomalies de la pressió diferencial, en les de la pressió sistòlica i també en la diastòlica, segons afirmacions de Van Canegiem. Ara bé; en la nostra pràctica veiem molts malalts amb sorolls a u r i c u l a r s que no experimenten alteracions de la tensió
arterial, i també hi ha casos de trastorns circulatoris accentuats que no van
acompanyats d'acúfens. No hi ha, doncs, una relació directa entre els uns
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i els altres. Kls sorolls, segons l'autor darrerament citat, scSn l'expressió
subjectiva d'una irritació de l'aparell coclear, determinada per una distonia
circulatòria local, que pot restar isolada o ésser l'expressió primitiva o concomitant d'una causa amb altres manifestacions locals (certes cefalccs, per
exemple), l'efecte general de les quals es tradueix per modificacions de la
tensió arterial.
La baixa de la pressió arterial en les a n è m i e s g r e u s , en Ics c l o r o s i s , en
la

çonvaleScèncià

de

certes

infeccions,

caqutxies,

en

el

«surntenage»

físic

i

(Baídenwetlc), solen provocar de vegades sorolls vasculars dc
buf, de brunziment, apreciables per auscultació dels vasos del coll ; tais sorolls es propaguen a l'orella del malalt per la relació existent entre el golf
de la jugular i la paret inferior de la caixa timpànica. Però, en aquestes
circumstàncies no és solament la h i p o t e n s i ó la causa dels /um-zums. Les pèrdues sanguínies accentuades solen produir acúfens en les persones normals,
però també s'ha observat llur minvament o llur desaparició en les persones
que ja en tenien. Es que probablement la pressió, la quantitat) la qualitat i
la velocitat de la sang resten modificades al nivell dels elements sensorials
de l'orella interna o potser també dels nuclis de l'acústic, donant lloc als
efectes que acabem d'esmentar (Haldenweck).
Rn altres ocasions, els sorolls poden ésser deguts a alteracions dels vasos extraauriculars ; en alguns casos són o b j e c t i u s i fins poden sentir-se a
certa distància ( a n e u r i s i i w s a r t e r i a l s o a r l e r i o v e v o s o s d e l c o l l , d e l g o l f d e l a
j u g u l a r , d e la. p e l l d e l c a p o d e l ' e n d o c r a n i , etc.) ; són pulsàtils i disminueixen o desapareixen en comprimir la carótida.
Ks digne de remarcar el fet que factors del tot oposats provoquen efectes idèntics al nivell del laberint acústic. Així, tant les a n è m i e s com les
c o n g e s t i o n s originen ordinàriament s o r o l l s d ' o r e l l e s , i resulta difícil en molts
casos de la nostra pràctica conèixer-ne la veritable etiologia per tal d'orientar
la indicació terapèutica més oportuna.
\'o obstant, hi ha certes proves que poden aclarir la qüestió. Ordinàriament els subjectes de t i p u s a n è m i c presenten acúfens que augmenten en la
posició vertical i disminueixen en l'horitzontal, com també en fer la prova
de Lermoyez que consisteix en les inhalacions de n i t r i t d ' a m i l .
En canvi, el sorolls de t i p u s c o n g e s t i u , autinienten en la posició aiagnda
i després dels àpats, s'exageren amb les inhalacions de nitrit d'amil i solen
disminuir o desaparèixer momentàniament per la compressió dels vasos del
coll. També es pot recórrer a la prova terapèutica, és a dir, l'administració prudencial o gradual dels vasoconstrictors o dels vasodilatadors, observant els efectes corresponents d'exacerbació o de disminució acufènica.
Tant els sorolls d'origen anèmic com els d'origen congestiu presenten
variacions respecte intensitat i evolució durant el transcurs del dia, sota la
influència de diferents causes, com les emocions, el repòs, la fatiga, l'esforç físic i intel·lectual, etc.
Kn gairebé tots aquests casos, al símptoma soroll s'afegeixen crisis T c r tigmOsSS, les variacions de les quals responen paral·lelament a les del trastorn acufènic acompanya tori.
Cal confessar que malgrat les recerques clíniques anotades, mantes vegades restem encara dubtosos respecte la verdadera significació etiològicà de
determinats sorolls auriculars dels tipus esmentats.
Les alteracions del simpàtic vasomotor en els c o n g e s t i u s , h e p à t i c s , d i s p r p t i c s , produeixen també sorolls d'orelles per un procés de vasodilatació
(hiper- i hipotiroídisme), en la menopausa, etc.), acúfens que la major part
de vegades no van acompanyats d'alteracions de la funció auditiva.
També intervé, en part, el factor vasomotor en les crisis a n g i o n e u r ò t i q u e s
que es presenten ordinàriament en els individus afectes de sordària crònica
progressiva, i que afecten el tipus dit m a l a l t i a o s í n d r o m e d e M e n i e r e , essent
les causes principals la leucèmia, l'arteriosclerosi amb hipertensió, nefritis,
inteltectúal
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diabetis, Ics grans liipurtcrmics, etc. Kn uu nioiucnl donat, apareixen sorolls intensos o aquests augmenten si ja n'hi havia, sobrevenen sensacions
áparéñts de ealor o de fred, i tot d'una esclata un vertigen brusc, moltes
vegades amb caiguda i pèrdua del sensor!, després del qual es nota un marcat augment de la sordària, que en alguns casos esdevé molt intensa i definitiva per h e m o r r à g i a de l'orella interna { a p ó p l e g i a laberíntica:).
Una altra forma, d'efectes oposats a l'anterior, és VángiospOSitM n d laberint (Lermovez) : sordària progressiva i sorolls que cessen bruscament per
espasme de l'artèria auditiva interna ; en cedir l'espasme, es produeix una
onada violenta de sang en el laberint, que e'S tradueix pet un fort v e r t i g e n ,
després del qual el soroll i I f s o r d à r i a desapareixen o resten molt atenuats,
almenys per un cert temps («/<• vertige qui f a i l eribsncke»., segons feliç expressió de Lermovez).
En tots aquests cascs, es comprova nua hipertensió arterial ordinàriament molt accentuada.
Hem parlat de v e r t í g e n s , fenomen que acompanya de vegades el símptoma soroll, a la sordària o a totes dues coses, especialment en certes otopaties, i sembla racional que sigui així, tenint en Compte la contigüitat dels
dos nervis coclear i vestibular dins de cavitats comunicants. Al nivell del
primer els efectes patològics es traduiran per sordària i per sorolls, i al
nivell del segon per trastorns de l'equilibri. No obstant, no sempre reaccionen
idènticament els dos laberintes sota les influències circulatòries esmentades,
i fins és freqüent d'observar sordàries intenses sense vertígens, sorolls sense
sordàries i vertígens sense disminució auditiva o també sense sorolls d'orella.
Hem citat breument el vertigen apoph'ctiforme, amb el seu acompanyament d'acúfens i de pèrdua auditiva. També hi ha els vertígens que sobrevenen en els a r t e r h s c l e r o s o s , en els b r í ^ l i l i c s quv ofereixen una evolució
lenta, c o n t í n u a , alternant amb períodes de crisis agudes conjuntament amb
disminució de l'oïda, sorolls i cefalea occipital, sensació d'angoixa, paUidesa facial, restant després el pacient en un estat nauscós, d'inestabilitat,
d'inseguretat força molesta que el priva de les seves ocupacions. Probablement en tals casos el vertigen seria degut a ï ' a n è m i a dels centres nerviosos,
i obraria pel mecanisme de la claudicació intermitent (espasme arterial) al
nivell dels vasos del bulb (Grasset).
Totes les dades obtingudes, les quals l'ptòleg pot proporcionar a l'internista, 0 les que aquest pot donar a aquell, ens serviran de base per a establir la terapèutica adequada. Kn general quan nosaltres observem un cas
de sorolls auriculars (amb o sense vertígens), la causa primitiva dels quals
110 sembla radicar en l'aparell auditiu, especialment quan no coincideixen
amb sordària, aconsellem que sigui el metge general qui cuidi de la medicació : en gran nombre de casos estan indicats els bromurs, iodurs. Ics
píldores de Meglin, la cimicifuga racemosa, adrenalina, acetilcolina, citronitrina, eserina, vesc, etc., i totes les altres indicacions terapèutiques suggerides
tenint en compte l'etiologia, si és coneguda, dels esmentats trastorns eoclears
o vestibnlars.
També s'han emprat els agents f í s i c s , com la diatèrmia, l'alta freqüència, la compressió freqüent dels vasos del coll ; i la t e r a p è u t i c a q u i r ú r g i c a ,
com la resecció del gangli cervical inferior, la simpacitectomia del plexe
perivertebral, la trepanació del laberint, la secció del nervi auditiu, la lligadura de la carótida interna, de les vertebrals, etc. No cal dir que aquests
tractaments quedaran reservats per als casos de sorolls i vertígens insuportables per la seva intensitat i constància, rebels als altres agents terapèutics i que són la desesperació del pobre pacient.
R i n o l o g i a . — Amb certa freqüència els especialistes hem d'atendre casos
á ' e p i s t a x i s degudes a una alteració més o menys intensa de la pituïtària o
d'altres dements nasals. Són les produïdes per les erosions fetes amb l'un-
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gla, les alceracionSj les varicositats de l'etnbà nasal, ocena, neoplàsies espeeialment angiomes, fibromes, epitclicímes i pòlips, sinusitis, sífilis, traumatismes. També s'observen però, hemorràgies nasals en individus que no
sofreixen eap mena de trastorn rínie apreciable, com en algunes malalties
generals infeccioses (tifoide, grip, verola, escarlatina, paludisme, endocarditis maligna) en certs estats constitucionals de la sang (malaltia de Werloff,
hemofília^ escorb'Ut), en algunes hepatOpaties, nefropaties i intoxicacions,
etc., que de vegades requereixen la nostra intervenció pel fet de la rebel·lia,
abundància o repetició de la rinorràgia. Cal fixar l'atenció especialment envers les epistaxis que apareixen a conseqüència d'un augment de la pressió
sanguínia, o h i p 0 r t e ñ s i ó a r t e r i a l com per exemple, en els arteriosclcrosos,
brightics, eardiopaties mal compensades, subjectes congestius, pictòrics, etc.
Kn tals casos, de quin punt de la mucosa nasal procedeix el devessall
liemàtic? Nosaltres considerem raríssima l'epistaxi dita e n nappe ; no és
pas tota 0 gran part de la pituïtària la que sagna. Generalment es tracta
d'un vas, una artèria, o un conjunt de petits capil·lars molt superficials
corresponents a la mucosa de l'extrem anteroinferior de l'embà nasal on es
rellueixen les branques terminals cle les artèries nasopalatina interna, etmoïdals i subembanals. Es un lloc ben visible per rinoseòpia anterior i en certs
casos aixecant simplement la punta del nas amb certa força. En mantes
ocasions ofereix un aspecte varieos, fent relleu els vasos en forma de fina
xarxa sobre la mucosa i constituint una àrea o taca rogenca dita de Kisselbach, i que s'observa sovint en els adolescents durant el període del creixement. Les hemorràgies originades en aquesta regió solen ésser les més
benignes, tenint en compte el seu lloc accessible als medis terapèutics. En
En altres casos, ja més rars, no es nota res en el punt descrit, i en canvi
la sang raja abundant de parts més fondes de la fossa nasal ; probablement
es tracta de la ruptura d'una de les branques de l'esfeno-palatiua o de la
nasal posterior, i aleshores és més freqüent, en posició natural, la caiguda
de la sang cap a la faringe, fent-se també més difícil l'exploració rinoscòpica i el tractament.
Què cal fer per a conèixer el lloc de procedència de la sang i per a aturar-ne la sortida?
Quan el metge sol·licita el nostre concurs (cal que això sigui el més
prompte possible) ens podem trobar en dues circumstàncies : o bé el nas s a g na (malgrat cl taponament o sense aquest) o bé ja «o sagna en el moment
de l'examen. En el primer cas el més pràctic és treure el taponament sense
por i fer mocar el malalt amb certa força, solament pel nariu afecte. Això
té per objecte netejar la fossa nasal de coalls que priven la inspecció de la
mucosa i també en certs casos serveix per a detenir l'hemorràgia pel mecanisme del frec brusc de la columna d'aire expirat en passar pel punt sagnant. En el cas de sortir sang, cal vigilar bé si aquesta prové realment de
l'àrea esmentada i en cas afirmatiu s'haurà de comprimir aquest punt apretant amb els dits les ales del nas arran del pla ossi de la cara o bé fent
pressió per uns moments sobre la dita regió amb gasa estèril o per mitjà
d'un verdader taponament si el devessall és abundant i persistent. Si no,
es pot intentar la eauterit/.acié) química (nitrat de plata, àcid cròmic) o el
gàlyano-cauteri si es té a mà ; l'antipirina al ro %, l'aigua oxigenada, etc.
Si el lloc suspecte no s & g ñ a , es pot provocar la sortida de sang fent una
petita excitació amb un porta-cotó muntat que per acció reflexa vasomotora
originarà una injecció o vasodilatació dels plexes varicosos fent-se així més
ostensibles, i per tant, fàcilment abordables terapèuticament. Cas d'iiaverlii una crosta liemàtica és preferible treure-la a fi de saber si correspon al
punt de l'epistaxi o bé si es tracta solament de sang assecada en qualsevol
punt de la mucosa. En el primer cas, es farà tot seguit el tractament local i en el segon s'intentarà cercar el lloc més sospitós, en la forma ja
indicada.
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Respecte al taponament, que no és el cas de descriure aquí, creiem,
però, que en el possible convé evitar la seva utilització pels inconvenients, les molèsties i complicacions que acost'uma a ocasionar. He de
manifestar que en gran nombre d'epistaxis observades, ben rarament m'he
vist obligat a emprar tal mètode, per haver reeixit gairebé sempre amb el
procedir esmentat.
Cal no deixar tanmateix el tractament general ja sigui a base d'hipotensors i el regisme adequat a cada cas, com també els coagulants <> hemostatics per via intramuscular o intravenosa, la transfusió de sang en els casos
greus, etc.

DISTURBANCES OF VASCULAR TENSION
JN OTO M RI I INOLARINGOLOGY
OTOLOGY. — The symptom moat freguently ohncrnd by the otologisi is a singing
¡11 the ears independent of well known local lesions, and Which appear to bear relation
with vascular tension.
Nevertheless, frequently cases of singing al'c verijied without disturbances of arterial
pressure and others in which the alterations of the latter do not give rise to oenphens,
Leucemia, arteriosclerosis with hypertension, nephritis, diabetes, etc., give rise to angioneurotic attacks in the form of tahyrintluc conqe.slion and hemorrhage which const¡1111rMenière's syndrome. Likewise angiospasm of the labyrinth i n the course of progressive
deafness, is"interpreted by singing and above all sharp giddiness, after which the patient
is aware of the setting in of' deafness. I n both circumstances a narked arterial hypertension is established.
Suifrrers from arteriosclerosis and Bright'e disease present like irise continuous giddiness alternating with periods of attacks of apprehension, perspiring, singing, deafness,
etc., probably due to anaemia 0/ the nervous centres by arterial spasm at the level of
the vessels of the bulb.
In serions anaemia, chlorosis, cachexia, prolonged conraiesccnee, physical and mental
overexertion vascular sounds 0/ pufling »»<»/ he engendered of humming at the level of
the ear. Hypertension may be the causal factor, but. also pressure, quantity, quciUty and
other sanguineous alterations may intervene at the level of the sensorial elements of the
interior of the ear or the muscles of the acoustic. _
Both anaemia and congestions may originate singing in the ears,. In the former the
singing increases in the vertical position and diminishes by inhaling nitrite of ami! :
in congestions it is just the contrary.
The treatment is almost of a general order; hypotensors, iodides, bromides, chnioifuga,
vesc, Boetyicbljna, eserina, etc., 'physical agents and nervous surgery.
IIIIINÒLOGY. — The most, important vascular disorder is epitaxis by hypertension
(arteriosclerosis, Bright's disease, cardiopathy, plethora, etc.).
Generally there is a
bleeding of the terminal branches of the nasopalatine arteries, ethmoidals and of the
subembal ; by means of rhinoscopy is seen a varicose state or a dilatation of superficial
capillars in the mucous of the extreme anterio-inferior of the nasal omba. Rarely there
is a bleeding of the branches of the sphenopalatine in which cates the. endonasal exploration becomes' more difficult and in consequence also the treatment. We are noi in
favour of tamponage reserved for very rare and obstinate cases. Almost invariably can
be found the point of issue of the blood and perform at once the local treatment on the basis
of caustics (nitrate of silver, chronic or galimnocanferic acid).
One should not depart from the general treatment : hemostatics, coagulants, transfusion of blood in serious cases, and diet or the corresponding. ej-pedieni Iherapeniics.
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pel Dr. Ramon Rita-Julia
(Químic-farmacèutic

L'estudi de les relíicions que existeixen entre els
grups (uaoionals (xuimios-orgàufcs d'alguns agents
terapèutics hipotensoi-s i llurs efectes fannacològios, eps han suggerit una visió de l'etiologia de
la hipertensió essencial que foniunentada amb fenòmens bioquímics coneguts i admesos, explica
satisfactòriament un gran nombre de fets clínics,
els relaciona amb la constitució físico-qulmicn de
la sang i assigna a la membrana de l'eritròcit un
paper actiu en l'oxireducoió de l'hemoglobina, en
virtut de la seva elasticitat tísica i de la seva
pcnueabilitat electiva o total.
Algunes de les dades dels nostres estudis farmacològics i el fet experimenta! que lo respiració
forçada o hiperpnea provoca hipolensió, ha estat el
que ens ha portat a considerar anàlogament, com
ho fan Jiménez Díaz (1), Pennachietti i Maestri (2), etc., la tensió arterial en íptima relació
amb els canvis respiratoris, si bé el camí que nosaltres exposarem difereix del seguit pels esmentats autors, els quals, segons notícies nostres, s'han
limitat a l'estudi de l'equilibri acidobàsio, i en el
cus concret de Jiménez Díaz, fins sols l'estudi de
l'oxilièmia, que ha trobat normal.
Abans de presentar la nostra hipòtesi, citarem
alguns fenòmens bioquímica que, tot i no tenir
cap relació aparent entre ells, ens l'han suggerit :
1 . " La sedimentació de les hématies, és més ràpida si es porta a cap en tubs de 1 a ;t miHírnetrea de diàmetre, que si s'usen tubs més amples (."!) ( ' ) . •¿.n" La viscositat i probablement la

(1) L'autor (Ducheschi) atribueix el fot a fenòmens electrocinMics «le paret, que ell mateix no
s'explica, ja (pie el vidre és un dieUi'iric, i B més
ha provat sense resultat d'augmenlar la v. s. per
enllav del tub a una màquina elèctrica ; nosaltres
veiem en això la influència de l'alçada del tub que
augmenta hv pressié) sobre les hématies, i essent el
glòbul de matèria elàstica, aquesta pressió augmenta el pes específic, dels eritròcits, que és un dels
factors de la fórmula • física de Stokes, directament
proporcional a la velocitat de sedimenlació.

pressió osmótica diferencial entre el plasma i l'10'
terior de l'eritròcit ós major en la sang arteria'
que en hi venosa2; les hématies s'embeuen (major
superfície) en la sang venosa i es desembeuen (W6"
uor superfície.) en l'arterial (4). 8." Des de Sinnnel
i Einstein ençà, s'ha vingut demostrant que W
hématies tenen resistència osmótica i que resisteixen sense hemòlisi l'acció d'una solució hip0tònica firis un cert límit (5, (5). Aquesta resistència ha estat mesurada i s'ha vist que depèn 00
solament de la concentració, sinó del p H , temp*'
ratura, oxigenació de la sang (7) i que augmef*11
o disminueix en certs casos patològics. (La disminució de l'anomenada resistència minima del3
eritròcits de la sang de la melsfl, sembla ásS^
àn fet en el cas d'ioterícia hemolitica) (8).
Els ool·loides del plasma, especialment les serin65'
que són més petites que les globulines, desen"*

(2) Encara, qué com es ve admetent i és log"?
hi pressió osmótica total sigui menor en la S"D^
arterial que en la venosa, admetent nosaltres «P'
la pressió diferencial (plasma interior de 1'" "ie
oit) és al contrari, major en la sang arterial ' I '
en la venosa, tenint en compte que el nucli P'
teic de l'hemoglobina es combina amb el C 0 ¡ 11 .
liant, com és sabut, lo carbodioxihemoglobma í
que el pas del C02, cos, a 002 anion de dit
post implica un augiiieiit de valències (tant mg
quan és paral·lel ni pas del ion Cl a l'interior
l'eritròcit) i en conseqüència, de pressió osU'
ca ; pel que es refereix al C02 no combinat n
nucli proteic, creiem nosaltres que no ha de te '
acció sobre la pressió osmótico diferencial P e r 9 |
en ésser lo membrana de l'eritròcit permeable P
all, ha d'actuar per igual en el plasma I'10 ]„
finteriór del glòbul, onib resultat nul, 9 P P ^ g |
renetida pressió osmótico diferencial. En la "os(je
idea, l'ociímul de C02 a nivell dels teixits na
contribuir a la reducció de roxihemoglobhn». I _
què en pH més àcid aquesta es redueix tniuO*' |
j
oepte clàssic en Bioquímica), més per imb'.w 0,
glòbul en augmentar la pressió osmótica
e_
ciol a què ens venim referint, i oferint, en c ' j .
qüència, major superfície de despreniment
gen.

Uen una I>I«KSÍÓ osmótica en relació amb elle» i
••IN eleottòUte dèl plown», que à njv«ll M *
teixits éa de 350 a 400 miHtawtlM W> AqUért»
fracció dè lu pressió osmótica deguda als coHoides, ha de |>oder variar amb les oscil·lacions del
l'H i atenuar, en part, l'augment que origina I *
prmènoia del CO (a nivell dels teixits) el quel, en
PSWiw al plasma', tendeix a augmentar la pressió
osmótica d'aquest, mnnUmmt-se. per tant, un*
Pmsgió osmótica diferencial major en l'interior de
J'eritrócit amb respecte al plasma. La pressió osn''>tica total c o m p r è n : la deguda als cristaloides
1 •originada pels coHoides serina i lípida ëepeoial" " • " f . aquesta última (la dels coHoides) és l'ano-

tesi explica sat isl'aclòi iainelit, farem observar que
és lògic de sujiosnr i|iie, a un cert règim de picssi.'i
ailerial, concs|M>ii nn tipus de membrana bemàtica, i viceversa, ja que liem de tenir present que
aquesta lia de complir amb una funció d'elasticitat, en el si del plasma on aquesta pressió s'exer.
ceix, essent motivada aquesta funció d'elasticitat
per les variacions de pressió osmótica diferencial
(pie es troben entre la sang arterial, la sang venosa
i capil·lar (10). els líquids interstieials i a m é s
OgÒanlar la referida pressió arterial (que des del
nostre punt de vista podríem anomenar física)
produïda per la reacció entre el contingui (sang)
i el continent (vasos).

menada per ( a r i , pressió oiieòlica. :>." l.'oxiíf"
P^oporoionat «in vi'.ro» per roxihémoglobina, té
«édit a menor velocitat que el de la sang «in viVo»- 8.» La quantitat do sang destruïda pel propi
OfRanisme ég de 80 grams diaris, la vida de les
"ematies ¿s de 4 a ñ setmanes solament, el aeu
'"""l'i mataboliame alt, oonsumfflJten molt oxigen,
la «lual cosa suposa un Irrhull. í.» E i coneix Ta""""•""(la ictericia oinocioiml lligada probablement
11 U» paroxisme hipertensiu.
rM hipòtesi que
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'K de relerir-nos als l'els (|ii(( ai|liestil llipó(8) o¡ .
''"'icri.i,, ,í,'"l '|U'"11 •''gui ai|uesta relació, no es |>ot
N ,11,!" ''" "'M'esln lii]iòle8Í, però do moment es
'llet,,,.
l'elnstieitat física, dependrà de l'es'" s>'Va ?'"ul111' de la nienilii'ana de l'eriln'icit; i
i^^let i stenK'ó. de la seva permeabilitat, <|Ue
''''"e"1 ent
' " diferència de pres-imw osmòH) p
<•' plasma i l'interior de l ' e r i l n V i t .
•1» f , . , , ; ' ' ' "' nostre objecte, prescindirem de lots
'•"•lis quimica que regeixen l'oxi reduce ió

Nosaltres creiem que a nivell de l'alvèol pulmonar (on l'eritròcit arriba imbibit en v i r t u t de
l'elevada pres-oó osmótica diferencial) en descarregar-se de ('(>„ i combinar-se amb el <) s'inverteix l'esmentada diferencial i entra aleshores en
desimbifajeió, per imbibir-s« novament a nivell dels
teixits, acomplint-se. així, la variació de superfície de la membrana bemíitica (admesa en la nostra hipótesi) l'augment de la qual en l'alvèol pulmonar i a nivell dels teixits, afavoreix de. manera física l'oxidació i reducció respectvament de
l'hemoglobina.
1. a nostra lii|iò(esi sembla explicar els següents
fets :
i . " I,e« petites crisis hipertensivos d'origen
neurovegetatiu liibil o d'altra etiologia, van engen(iranl hematics de membrana adaptada a les dites
sobreprcssiïms, que requereixen a la vegada una
estabilit/.ació de la pressió a més alt nivell, a ft
que no deixi d'efectiiar-se degnihinient les oxidacions inn aorgàniqiie.s sf^ons el mecanisme físic
( complementari del químic) que hem admès.
2. "" Durant In digbstió, la pressió osmótica de
la sang augmenta (Rondoni): per uixó es produeix
la coneguda bíperteneló de la d i g e s t i ó ; ós a dir,
que a major pressió osmótica, major pressió arterial.
3." K n l'exiieriment de la pressió intracraniana
augmentada per injecció de kaolin on la cisterna
cerebeHomeduHar en el gos (11) es produeix, al
cap d'nns dies, un augment de pressió arterial ;
aixó s'explica per la inHuència que la zona eraniana
hipertensa exerceix sobre les hématies (pie la trapressió i regeneráis, adaptant-se la qualitat de hv
de l'hemoglobina : p H , variabilitat de valència residual, tensió de l'oxigen i C()a alveolar, afinitat
del eitocrom (en els teixits), etc., etc.; aquests
factors químics, de primordial i m p o n à n c i a estan
versen, ds quals serien inutilit/.ats per l'excés de
lligats amb la quantia total possible de l'oxirednecin: la nostra variació de superfície de contacte
heinoglobinaplasma Hier intermedi de la membrana liemiítiea) ; amb la velocitat de l'oxidoreducció
citada.
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seva mentbiana u In major pressió, i a lu vagada
d'acord amb la nosl ra hipòtesi, oqUQata mombrana
lia d'cngi'iulrar (dn-ijuv-i d'iuis diiw (|iian l'organi.sint' bayi llngnt temps de generar noves hematíes) una tensió sanguínia major adaptada; si es
t r a c t é s d ' u n reflex d'adaptació, <|uu tingués altra
via (que la reproducció d'hematies citada) hauria
d'ésser immediata.
4. ",rl Kn la respiració forçada 0 hiperpnea hi ha
eliminació d'anhídrid carbònic i . per lanl, per a
mantenir el pH constant (12) eliminació de bicarbonat (desplacsal álcalis als teixis i eliminant-lo
per l'orina) en conseqüència, menor pressió osmótica amb la consegüent caiguda de, tensió descrita
pels autors anteriorinent citats.
5. ' L a hipertensió essencial (sense lesions renals o cardíaques) ha d'ésser parallel a major pressió osmótica: s'hn amidat el descens crioscòpíc
de la snug i s'ba trobat augmentat en la majoria
dels hipertensos (l.'t) essent, com és sabut, el dit
descens directament proporcional a la pressió osm ó t i c a ; també s'han demostrat valors alts de la
pressió oncòtiea (14) o pressió osmótica dels oolloides que é s el sumant de major consideració de
la pressió total; a m é s , la reserva • alcalina, o sigui la quantitat de bicarbonat, i per tant la d'anhfdrid carbònic (relació de Henderson) es troba
augmentada •, (15) (en contra de l'autiga creença,
<iue suposava ncidosi en tots els hipertensos i que
solament, pot trobar-se en els afectes de trastorns
renals amb retenció nitrogenada).
6 / La hipertensió va freqüentment unida a
raugment de la tensió superficial ; en descendir
aquesta amb les medicacions tensonegatives, com
l'alcohol octi'lic, baixa la pressió arterial (10).
7/
Duranl el son la disminució dels processos
fafabòlics, han de deixar el plasma amb menys
matèria, en dissolució ; eonsegiientnient, menor
pressió osmótica, i d'aquí la iiomialit/ació de la
tensió arterial observada pels clínics.
Xosaltres interpretem el fet que en despertar es
produeixi una e/iminació de CO. pel pulmó i una
pèrdua de CO^HNa pels ronyons, de la manera
següent : el millor frenador del catabo/isme c«Hular ha d'ésser (llei química de les masses) el propi C03 producte final de reaccions bioquímiques
reversibles; per tant. en disminuir aque-sl oatabo-

(5) Ks molt Oportú de pitar l'experiment do
Nahmesl, explicat en la pàgina 68 de les lliçons
de Patologia Mèdica del Doctor Jiménez Diaz (17) ;
es demostra en que el reglatge a nivell all de la
fórmula de Henderson; C O J I / C O j H K a = K afavoreix el desplaçament de CO^ als glòbuls, la qual
cosa facilita la imbibició de l'eritròcit a nivell de
l'alvèol i dels teixits per augment de la pressió
osmótica diferencial, vencent-se així, tal vegada,
uriii disminució de l'elasticitat o de la permeabilitat de la membrana de l'eritròcit.
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lisme durant el son, h i hauria acumulació de C02
a nivell dels teixits i per equilibrar el p H també
de C O j H N a ; és a dir, que on bi hauria veritablement valors alts de l'equació de Henderson seria
en els teixits i no en la sang ; no creiem que 1*
K. A . sigui alta durant el son, per diversos motius ; tonus neurovegetatiu, tensió arterial, elin11'
nació de compostos de valència àcida per l'orituí,
disminució de l'activitat del centre respiratori, etc.,
respecte al C02 és admissible una acumulació general; la tensió en l'aire alveolar és major, la seva
concentració en el plasma tumbé (ncidosi gasosa
compensada umb l'eliminació de compostos fixos de
valència àcida pel ronyó) i en els teixis també, tofc
això per a frenar el catabolisme d'acord amb el 'I118
hem indical al principi.
8.* Tal vegada es podria atribuir a afinitat ft*1'
co-qu'mica amb el glòbul roig l'acció hipotensora
d'alguns medicaments: com els nitrits 0 1ue e.s
combinen amb l'hemoglobina i la feniletilniu'0111'
lureà (luminal) que és soluble en els lipoides (teoria de la hipnosi de Meyer i Overton) de la membrana del glòbul. Es molt eloqüent el fet que l'1
narcosi, que causa variacions tensionals, liufc'1"
influència sobre la resistència osmótica dels efi"^1'
cits (19).
9i* En la malaltia d'Adisson s'han atribuït, aínb
raó, els greus trastorns a manca de les oxidació»5
intraorgàniques i s'ha proposat en un principi 1 u*
dels extractes dlescorça suprarrenal; desprès e
glutalió o la cisteïna (20) i més tard la soli'O'O
hipertónica de clorur sòdic (21, 22). Aquesta com
ós lògic, ha d'augmentar la pressió osmótica, o"
ginant, en confirmació de la nostra hipòtesi. ^aS'
cens de la pressió arterial coneguda dels clínic6'
fent novament possible l'acció de superfície de Ia
membrana del glòbul roig, l'oxireducció de l'heinoglobina, i , per tant, normalitzant les
oxidacions
intraorgàniques i conduint als meravellosos resu
tats obtinguts amb la susdita medicació hipertònic910.* Kl íet que en els bessons monovulars ex'*
teix igualtat de pressió també sembla més
'
ment explicable mitjançant la nostra hipòtesi)
qual suposaria igualtat de membrana heiniíl"'" e''
tre ambdós, cosa que és m é s fàcilment admiç~ '
que la suposició que els centres cerebrals, els ''
xos aòrtics, sinussals i altres variables* que done
la resultant pressió, coincideixen en estar ¡8
ment reglats (28).
I I . 6 L'herència de la malaltia hipertensiva i|^e
és del tipus evolutiu, s'explicaria en virtut de 1 16
(6) Aquesta acció no exclou la demostrada
l l i vmans (18) que els nitrits actum sobre ®J. gj.
respiratori, provocant biperpnea i bradicàrdía; ^e
metenl una eliminació de CO„ i , per_
íijca
CO,HNn, t e n i m : disminució d e i a pressió
ord
i per consegüent, de la tensió sanguínia d 8
Sinb la nostra hipòtesi.
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fencin de lu qualftd de lii m a m b r a ï u de l'evitròc,t. tant nits «(iiiin In hipertensió va precedida en
,a joventut d'estiginen pre-hipoilensius (1) i que
PW altra part g'ba demostrat <pie en els bessons
u"iviteii,ls existeix Igualtat en d di&metrt dels
f'·ilr'Vits (-¿4).
Odia acaban de venire, la nostra hijjírtcsi t é fona'"«"t i sembla estar d'acord amb múltiples (enòmei1^ 1 constatucionx c l í n i q u e s ; la part bioquímica
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q\U comprin, constitueix nclimluicnl r<nienl!U'i('i
dels nostres estudis: el camp és molt ampli per
a l'expcrmiiMitMciii de quitnics, lic(rmtólc¡,'s, ti-iolegH, clínics; a aquesta tres darrers, que estan indicáis piT a di-moslrar alguna conceples susceptibles de comprovacií) experimental amb llurs respectius lerren.vs ci(-ntílics, dediquem i sotmetem
U(|iuwtii bipòlesi a llur considorució i eoinpeleul
judici crític.
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Arxiu dels Ireballn d'Uton calalnnn i occitans, a^uesln «ecció conté el« articles aparennts en lotes les pubUcaclon) mMlquu de le» <"'"
d'ae i els que ami, «i^nntura catalana o occitana, apareixen fora <le l'kroa geogrilica qvf* cl títol rlotenninn. Els autor, catalans i occitans
Ml pregáis de hdUttr aquesta tas. a de recopilacií. Iramelem a I.A MKI.ICIMÍ CATALANA una nota de llurs publicacions fetes d'ací i d'iH*

Aparell respiratori i Tisiologia
Sobre

un cas

de

pleiiretfa

purulenta,

|ier
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CUMKKT. «Pràctica Mèdica». Tarragona, octubre 1985, pàg. 255.
Veiem per primera vegada el malalt E . L I . el
dia 14 de juny de 10:i2. De 22 anys, sense antecedents patològics dignes de mencionar, conta la
segiii'iit hislòriu de la seva dolència :
Acabava d'airibur d ' ü r t i g u e r a (Corunya) on residia accidentalment. L a malaltia actual havia comen<,-at feia uns tres mesos, amb malestar general,
decaïment que s'anit, accentuant, pèrdua de la gana
i iinmgriment; itl cup du pocs dies d'haver començat aquest tstut presentíi un calfred intens amb
set i reacció febril (38°,8) i un violent dolor al
costat esquerre que s'inicià a nivell de les últimes
costelles i que nnà. descendim cup a la part superior
del tòrax tot fent-se molt molest. Tot anfi continuant d'aquesta manera fins que a mitjans de juny
apareixen símptomes funcionals respiratoris : tos
seca acompanyada de dispnea sota la influència de
la qual augmentava la intensitat dels dolors toríicics ; al cap de pocs dies comença a expectorar amb
abundància esputs mucopurulents de color verdós.
Kl malalt diu que en tot aquest temps havia
perdut 11 quilògnuns de pus i que venia diagnosticat de septicèmia melitocòceioa. Fins aquí la relació del malalt.
Aleshores del nostre primer examen el malalt
presenta un | cssiïn estat general. A l'exploració,
ens crida l ' a t e n c i ó : absència de murmuri vesicular
amb abolició de les vibracions foràcii|ues en una
zona que ocupa la meitat inferior de l'àrea pulmonar esquerra, amb egofonia, desaparició de l'espai
semilunar de Traube i matidosa que s'atenua a
mesura que i.sc.endini en l'exploració, i que a una
certa alçada At substituïda bruscament per la sonoritat pulmonar normal ; la matidesa esmentada coincideix precisament amb la /.ona on estan suprimides les vibracions i el murmuri vesicular. Al mateix
temps es pot observar dilatació do Ics venes subcutànies de la paret toràcica que està edematosa.
Kl malalt tus i expectora amb abundància ; es

troba molt .ibulut. Temperatura, 3(V',2 amb als1"1
calfred, desmilrició, pallidesa i gran prostració.
Llevat de la taquicàrdia no s'observa res a l'aparell
circulatori digne d'esment, el mateix que en l'ap'1rell digestiu.
Amb aqiie·'lea dades, pensem en l'existèneí*
d'una pleuresía la naturalesa de la qual no podetn
precisar tot esperant que noves exploracions con'plemenlàries juut and) la punció exploradora cnâ
portará a la pn-sessió del diagnòstic definitiu.
Ml fet d'haver estat diagnosticat do septicèm1*
melitocòccica ens va fer admetre la possibilitat de
l'existència d'una infecció d'aquesta mena, V^rò
seroaglufinació practicada al Laboratori d"l company Monnó, de Tarragona, el 17 do juny, ai'ib
resultat negatiu, ens féu descartar aquesta poss''
bilitat.
I.'anàlisi de la matèria expectorada, practica'
també pel Dr. Monnc cl 15 del maleix mes, li»vl8
denunciat la presència d'una flora molt abunda"'
i variada representada |>er pneumococs, estrep'0'
cocs, diplococs amb abundants leucòcits polinu'
clears; bacil de Koch, negatiu.
ió.
litat
diaíragmavaque
no descendia
a lalainspii'ac'
La del
radioscopia
posar
de manifest
iminobj
1»
|ior sobre del qual, al camp pulmonar esquerre
transparència normal estava ocupada per una ·>n'
bra densa; el límit superior d'aquesta ombra c»
representat per una línia completament horitzont» •
l'ombra del mediostí està rebutjada cap a la drel»L a radiografia comprova la disminució de la ' " " ' ^
parència pulmonar en la seva part superior deg"
a l'engruiximent de la pleura,
l.a punció exploradora practicada amb 111111
'
tlarsa i gruixuda
eruunulâ fou negativa fot i que anàve"1
aspirant amb l'èmbol de la xeringa a mesura que
ulteanàvem retirant la cánula. Tres temptatives
alt"»
riors (dues de les quals foren fetes per un
csc.ompany) donaren el mateix resultat; una d'aq"
tes puncions provocà una hemòpiisi que donà l'00 "
l'expulsió d'un pus blanquinós i ben travat. 1
men bacteriològic, del quid a m é s de denunciar
presència de pneumococs, estrepfococs i abunda
leucòcits polinuclears donà bacil de Koch posi"""
Aquests resultats ens feren fer el diogn^t,c
d ' e m p í r m a pulmonar emiucrrc.
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•'0 era probable que es tractés d ' u n càncer de
. mo' en el qual cas tot i estar suprimides les
c|ons i t l murmuri vesicular, la matidcsa uo
|"ria de lloc • existeix expectoració sngnosa caracK'ipa, cosa que no succeïa en el nostre ca»,
^•"npoc no víirem admetre la ponibllitat d ' u n quist
'< "lldic, ja que el cure clùiic i la imatge radiogriM 110 corresponien als d'aquesta afecció. E l diagn s''c diferencial amb la febre de Malta diagnòstic
PttWer—residía f&oil si es té en compte que m.
j
poder trobar esplenomegàlia, suors abunI ,

1 "'í-'ies, bradieàrdifti discrepíincia entre al pols
'eniperatura, ni trastorns digestius, quadre que
Dianoa mai en la melitocòccia, i si encara lii
lu negativitat de la seroaglutinació i els
|"»cters de l·i corba tèrmica, lindrem elements
'l'ie lufioíenta per a rebutjar aquest diagnòstic.
^'itclanif,,!

— U b i pus, ¡b¡ evacua. Comprovada

ooinplir aquesta indicació terupòutica?
I ^
discutit molt respecte a les indicacions de
kotacentesi i de la pleurotomia en les pleurésies
terv" t'",eS ' í'r"n "om'"0 ^'autors aconsellen la inenció quirúrgica coin a regla general; pleuro' s,-guida de desguàs per incisió do la paret
J ^ j ^ t a r a l del tòrax on el lloo de màxim declivi
n VeKS,">ient, però pquest procediment deixa go«•osa0"™1' Una fiKt'ulit'1'·no'0 persistent, per I I qual
8 e' pulmó queda reduït de volum i la pleura
I'lint""*''''1 a"',) la'sl,s '"lembranes gruixudes lins al
coi
•'"t' s"vin'' cn' recórrer a intervencions m é s
^ "'l'iicndes i traumatitzants per tal do reduir la
auto
'-a resecció costal preconitzada per altres
btu
' l "U"i d t,xl,oslir e' malalt als perills d'una
•liai |8n0U* """'os", hauria estat mal suportada pel
I
l'or les males condicions on q u è es trobava,
en i " * V** l , ' , r " Part> 'a trobem millor indicada
Xen*" '''eui'e,t'6s per estafllococs o bé quan existoin^. 1 """^'aeions microbianes, sobretot amb anpr^?I,a|* e's caràcters del pus en el nostre cas, la
nc'a del bacil de Koch i l'absència do lesions
. ,
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greu do per si mateix ; es veuen persistir fistules
hulofiíiidanuMit i produir-se necrosis costals que necessiten a iKJsteriori lestauracions toràciques sempre perilloses. Aquestes ninns cus frií·ii susleiitur
un criteri francament. abstencionista.
Tot i el que acabem d'exposar i per tal d'obtenir
les majors garanties jiossibles, vàrem pro|>osar al
malalt que fos reconegut pel Hr. K. Seix, ninb
l'objecte de conèixer la seva autoritzada opinió en
matèries d'aqueslu mena. Kl l.1) do juliol fou examinat, per l'esmentat company que confirmà el nostre diagnòslic i acceptà la terapèutica que havíem
proposat a la qual va creure que s'havia d'afegir
una cura amb Sanocrisina.

j " 11 I"'esència de pus en la cavitat pleural s'imposa
seva evacuació. Com que es tracta d'un vessa^
d alguna import&noifti no calia esperar qtM
^ ' e a b s o r U s per si sol. Quin procediment seguir

'""^ri·i.r^...,

A N

.-1
, ,.1
„r*zt.re< ànim
amm
I oereu'08e8 pulnionars, inclinava
el nostre
pU, eilta't
tractament en el sentit d'evacuar el
,u'ii(l<r X'n.n 'ora<'entesi senzilla amb aspiració prac.... ^ PM'Oaicamen( i seguida d'injecció aiiüsèptid'uií·i'1'" M ' ''ter' era encara reforçat jier tractar-se
pji
"""eccirt mixta i trobar-se al pus els agents
'iiiuT"S ",',lil,"ris ' el bacil de Koch. la troballa del
Wutj
01'*!!lt"va JHKlerosament en l'acció tera6lona * a '10*!"ir· ''"•n efecte: en p r e s è n c a de coHecln . '""•"'emes pleurais, de naturalesa tuberculosa,
lents ,'rven<''<i cruenta sovint dóna resultats do' 1 no fa taéa que complicar un estat ja prou

Del 16 de juliol de 1082 al 0 de febrer do 1988,
l i foren practicades sis puncions amb intervals generalment de .'HI dies, amb excepció de l'últim que
fou m é s llarg, oscil·lant la quantitat de pus extret
cada vegada entro 200 i 800 c. c , llevat de la
tercera punció que fou únicament de 70 c. c. i de
l'última que fou de 100 c. c.
Les dues primeres puncions foren seguides d ' i n jecció de HO i 100 c. c. re-qiectivament d'oli gomonolat al 3 per 100 i les duos últimes d'injecció de
l'resovodo.
Durant el tractament el malalt rebé un total de
1:1 grs. de Sanocrisina sense passar de la dosi diària
de 0,30 grs. beu loleradn i sense rap nieïm de
procés, amb evacuació de m é s d'un litre de pus
l'ii una sola vegada.
Els resultats obtinguts foren admirables : a cada
punció seguia un periodo d'apirèxia do -IH hores
acompanyat de sensació de lienestar. manifesta m i liaria de l'est.it general i desaparició de l'expectoració. Aquesta milloria es va sostenir i s'accentuà
a mesura que s'nviuirava en cl I rnciMUicut ; la quan
titat de pus anà minvant tins a esgotar-se comple
(amont; la febre cedí fins a la completa desaparició
retornà la gana i remeté tota la simptomatologia
Kn poc letups restat general esdevingué normal i
fou donat d'alta el <> d'abril de líWH, sotmès a una
ostrola vigilància i subjecte a toles aquelles regles
de dietètica i d'higiene pròpies del cas.
Clínicament, consideràrem guarit el malalt i solamelit ens preocupava el seu avenir; transcorreguts, però, m é s de dos anys. durant els quals s'ha
dedicat a les seves activitats habituals, no s'ha
présentai cl més petit coultalemps.
Una radiografia practicada p d juny d'enguany
demoslra una atenuació de la t i:ms|i.iivnci:i |III|uionar dol costat esquerre per esclerosi pleural,
lleugera retracció de l'hemitòrax corres|)onent i absència de lesions pulmonars.
Actualment l'aspecte del malalt és el d'un home
sa i totes les seves funcions fisiològiques s'efectuen
dintre de la m é s perfecta normalitat.
[Tarnscripciò I m t t g ñ - )
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Vegeu, eácára :
Tfaetament

del lactant t u b e r c u l ó s , pels Dre.

VaUiat de la radiograftà iiulmonar centrada i Inoalitzada, pèl Dr. L·L. ROSAI. OATABIKEO. «Animls de Medicina». Barcelona, setembre 1986,
pètg. 1077.
Ilcrcrqiies sobre l'acció del HuKuljat sòdic en la
tuberculoni, Nolu V I : L a hipergUeémia reacdouai,'\ie\ Dr. C. XAI.AHAHDHH. «Annals de
Medicina». Barcelona, setembre 1986, pàg. 1071.
I.'ecoliieió de la corba de peu en els inalaUs de
túbvrevloii OêieoartieulttT notmenos a règim Hanalorial, pels Dre. V . SANI llis OLMCS i BlIBESOüBB M LA PAÇ, «Çróiiicn Medica». València,
16 desembre 1986, pàg. 1178.
Huibria de la rlinialoloijia de la Inherciiloiii ¡mlmonar, pel Dr, BAII.I.KT. cL'EchÓ Médicul des
d'-vennes». Nlines, desembre 1986, pàg. 861.
Henijalx i diannòtiHc de Ien carertien pidnioiiarn, pels
Dis. CH. NANCKI.-PKNARU i R. DE LACIIAUU.
«Le liulletin Mi'-diciil de Bordeaux». Bordeus,
dcseinbie ll·ItS, pfig. 4.
Les

A

La

vrrilaJile

etapes d* desenvolupameni del ¡UIIIHÓ h u m à i

del nen a/KUfí/ elhxlic, |iels Dis. ( i . DuiiUKl'II.,
A. LIACÒSTE i R. RAYMOND. «('ompte-Rendii de
la Socicté de Biologie de Paris». Pun's, número 3, vol. C X X I , piig. 244.
PneumotòTox sufocant. Kuipieiua de nécessitai,
l'Iiiirrxiíi pnhàtil, pel Dr. M . 11. PAÏM,Mili,
«lie Progrès Médical». París, 11 gener 1986,
pàg. 54.
Les etapes de desenvolupament del pulmó humà i
del seu aparell elàstic, pels Drs. G. Di inini i i . ,
A. LACCSM i R. RAYMOND. «Gazette Hebdomadaire des Seienees Médicales de Bordeaux».
Bordeus, 12 gener 1936, pàg. 28.
i'omclitnri a un treball sobre l·ll blail de metilé en
el I rac tam r ni de la tulierculiiHi pulmonar, pel
Dr. J. SAIUIAZKS. «Gazette Ilebdomadalie des
Sciences Médicales de Bordeaux». Bordeus,
l'¿ gener 1930, pàg. 17.
Consideracions sobre un cas de càncer de pulmó
tractat per hemoteràpia, pel Dr. E . I'USTKH
GIL-PERIS. «Crénica Médica?. Valencia, 15 gener 1036, pàg. 68.
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ctiopatoginia de /¡i i n j e c c i ó

A

tubercu-

losa, |iel Dr. R. BUCKDIA. «Crónica Médica»\ .iléncia, 15 gener 1036, pàg. 88.

L . A.

Nov i MAIITÍM;/. I-'RAILK. «Anules de Pedintrdi».
Hnicelnnn. setembre 1068, pàg. 606.
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N

A b s c é s pulmonar, pel Dr. A. COMHAI.IA. «Pràctica
Mèdica». Tarragona. 10 gener 1036, pàg. 8.
Les

clapes de desenvolupament del p u l m ó /i"""1
i de.l seu aparell e l à s t i c . E s t u d i de pulmón*'
de fetus, de prematurs i i n f a n t » , pels Drs-

O. DcBUDüb, A. LACOSTE i R. RAYMOM»«.Tournai de Médecine de Bordeaux». Bordeus.
80 gener 1936, p i g . M .
Tècnica

de

tractament

de

la

tuberculosi

per lei

sals d'or, pel Dr. E. LKURKT. «Journal de
Médecine de Bordeaux». Bordeus, 20 de genef
de 1086, ¡aig. 85.
IteHiillals obtinguts en el segon any d'examen obi''
gatoti dels alumnes de la l ' n i e e r s i l a l aulòll'"">,
de Harcelona pel d i a g n ò s t i c de la tubeicnlOfU

pel Dr. L . SAVK. «Revista Médica de Barcelona». Barcelona, gener 1036. pàg. 3.

Bacteriología i higiene
De

la

nocivilat

suposada

del

clor

«verduuitzadesi i tjac eUiUaden,

de
pel

les

aig1"'

Professor

G. DniilKOiL. «Gazette Hebdomadaire
de
Sciences Médicales». Bordeus, 26 gi·iier 103'''
pàg. 55.
Ha estai dit i encara és |Hi-;sible de sentir-ho 8
dir, que les aigües tractades pel clor amb fi""'
[itáts purificadores no estan pas exemples d'il'eonvenienls. Per bé que ningú no lla reportat cap
cas d'intoxicació pel clor de les aigües de begi'd"la seva suposada noeivitat és el resultat d
«impressió» o de raonaments bastits per anal0?"1
amb la manera d'emprar els medicaments tóx'c*
(morfina, estricnina, etc.). Afirmacions d'aqu6"**
mena són molt més nocives u la reputació dels 'I111
les cinelen que pugui ésser-ho el clor de les a¡!-'l"'f'
de liegnd.t |ier als seus bevedors.
Amb el propòsit d'evitar la repetició de seniblanls errors hom jiof raonar i concloure a Iir0'
pòsit de les aigües «verduiiitzades» segons els 'e*s
concrets qua anem a exposar :
La «verdiinització» de l'aigua de beguda es l>raC'_
tica a dosis variables entre 5 centimiHigrains
8 decimiHígrams (0,05 a 0.3 mil·ligram»). E 1 .
gasós o el clor de l'Iiipoclnrit de sosa són gii|re
Immadiatamwat combinais
forma de clorurs 60
arribar a l'aigua. Si resta clor lliure, l'aigua 110
és pM potable i , a manca de vigilància. I "
blació mateixa se n'adona |ier ella mal*ixn.
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''1 ' ' " " ' i n . auAi ÍÍII·LI daaoobrit indloii de d o r lliure
^ "mi aigua, lins ni |iiinl que certs individus
<'iqmi;os de reconèixer el clor no neutriilit/iit
!-«rt¡r (l'uua j o ^ j ¿e 3.4 decimiUigrami.
• e' fons, la qüestió ós In següent : ¿Ks perillós
l-er^a |„ K,,!,,, (|·|,|ejjir „ i , , (Joei diària de clorurs
~ !"ll·d.|.· j . , , grums—alguns decimiHigrains d'al''s

cloruis

priivineiits

de

la

cim iirució

de

Ics

a , 8 « ^ de haguda í
''•n altre» termes: . ' . l l i ba peril] en el fet d'mig' " " " ' « r de l/25.(H)0, nproximndamenl, la ració or" " " ' " • i " de clorurs?
mÚU e l " ' " " , : <·l'·s perillós l'afegir de 4 a H deci•grann de clorurs n una ració quotidiana que
"riiieioiiK de difcrenls ••nins d'un dia 11 un
alt r».?
«temple OOncrel lixurà les idees:
^ • "iguii (|e Bordeui c o a i é normulment de SO a
^ "uUigrams de clor per litre en forma de clorurs,
dt.| <',,t • ,'<'1''v"' " t''r ,,,,e ^ *l"0',a mo', P*r
límit de la tolerància. En pructicor la «verdud'hi
d'aquesta aigua hom afegeix una dosi
ft ' ' " " " ' " r i l de sosa <|iie <-orrespon. aproximadament,
^ ll,·|·i">il·ligr,iin de clor per litre. AÍNÍ. el fel de
Otila
a raó d'un litre diari equival jier a
l/'tíl ,""'<',''''s " absorbir un «plus» quotidià de
'lidi
'''"""'K· ,l"ri1
rac'0 diària d'origen
ui ri0' ^ ' e' """eix bordelèe ingerís una ostra,
Dentaria la seva ració de clorurs en diversos
"I·I ."lii"K· •diiicnv> cent vegades la dosi i|Ue in'"•"ii I '" ' '''' ''' '" «verdunització» de raifpiS de
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UaUUie»

ptafetliûntlê a

/l'M\i.\(\KiiK»ai|.

VaUncia,

pel

Dr.

«Anales». València.
hre-desemlire 11135, pàg. 208.

T.

DB

Betem-

/•,'/x uiuitÍH nin iirgalu i ni* anfixiatl a UatitUa, pel
Dr. I I . Al.KZAls. «Marseille Médical». Marsella.
15 octubre 1035, pàg. 473.

/.. « /l lu/imiiniimi'n

rincerai i eiitiinia i lo m ca iin" E t p a n y p , pal Dr. L, NA.IKIIA AN-

pofiàneia

n r u » . «Revista Mi'dica de liarcel(aia. . Han ekma, desembre 1935, pàg. B00.
Selecció i vi'jiUincia m f . l h a deí pírapnol
n a v r a n t , d ' a r m e t ó nanilnrla,

pel

m^mar

Dr.

R.

Gnu-

ciiET. «Journal de Médecine de Bordeaux».
Uordeus, 80 desembre 1935, pàg. «58.
C á n t i d e r a e i o n t mbrr i h

p o n t a o r » de, g i r n u n a ,

Dr. H. I - . DBBÉNIÍIIIÍTTI. «L'Art
Ni.,ii, 81 desembre 1935, pàg. 12.
/vi problema midie dei

pa

i íí

pel

Médical».

ptnifiaaeiô,

iiel

Dr. P. I.ASiAHvi'K. «fiozetie Hebdomadairà des
Sciences Médicales de BbrdeBUX». Ilordeus,
19 gener 1931), pàg. 34.
l.'einlèiui-i

Hfiea

i pwatl/iea

»

BoTdtvs

i (a

f/i-

rondr. Continuació, pel Dr. O. DI'BRKI'IL.
• .lonnial de Mi'd.M-ine de líoldcaiix». Hordcus,
20 gener 193(1, |)àg. 53.
Comentari sobre el treball /•.Wiidi esperimcnlal de

<lii 1" l ' s " " 1 ' " I tractament de les aigües pel clor,
(d^ue K'K<'i el procediment emprat) no pot
S* Ooolu a la salut p ú b l i c a :
d

Ul

' '>er ' " I com el clor és absorbit cu forma de
"rtirs H I

'"'fRial

<'Ue

'orine"

l",rt

l"'dimentació

Ims

'"'
í'' existís clor lliure, no seria
0"l'll> pels conaumidors.
tr«n f,>l*1' tal com les dosis de clor emprades,
j ^ r o r m a d e s en clorurs, representen una fracció
"finit
ÏÏ^^simal
de l'absorció àliment&ria nonuul
producte.

Ve8ei., encara:
y
1 ' í . 01 una fi'/oidr f a m i l i a r , \>e\ Dr. A.
( l'-i-s COMFOBTO. «Annals de Medicina». Bar'"'ona, setembre 1935, pàg. 1050.

propiclalH

a n t i g e n e » de

l'anaraenna

El

problema

mfdic

del

pa

i

de

i " ""'• i l'rofeKKionah, pel Dr. V. Axi)BÍ:s
.
>'0· «Anales». València, setembre-desem,'re M*». pàg. 332.

la

panificado.

Acabameiil. pel Dr. P. I.AMAIIC.I'K. «Gazette
Hebdomadaire des Sciences Médicales de Rordeaii\ . Ilordeus, •Jli gener 193(1, pàg. 50.
l i e l u c i i entrt d e n i i t a l (m) deln parimil» en una
població i proporció deln iiiiliridiiH n c o n i i i i i l n

paranilaln en li * MCKTRF.K KXAMnMPSB, pels Di s.
E. VKZIAN i J . Dl'KltKNov. «(iazelte Hebdomadaire de- Science. Médicales de Roldeaux».
Bordens, 26 gener 1086, pàg. 62.
l-'xhldi i nlailiitic de le» poiniliilildl» de
dWnpidiolu»

perniciosu» en

i m p o r l a d e » pel port a u t ò n o m
d ' l " ' ' " ' ' ' " ' s · ' c " ' , " ' l I'-'poilola •le MidúÍH'i
»!
r","'i">, •'" I» l e g i s l a e i ó qut en faci tohrt

anli-

lifica, dels Dis. SPASSKV i DANKNUKLD, pel Dr.
,1. SMUIA/.Í'.S. «(iazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux». Rordeus, 25 gener 19:M>. pàg. 50.

prttilteiei

els loi» de
de

pome»

Hordeu». pels

Drs. K. VHZIAN, J. Dt'FRKNUY i .1. RUIJNKTKAI'.
«Gazette llelidomadaire des Beinflaa Médicales de Rordeaux». HordeuB'i 26 gener 1086,
pàg, 62.

Comentaris sobre

un

tractat

tl'epl·lèmic»

lleidatà

île! sctjle X I V , pel Dr* P. SOLÀ PÀMPOLS.
«Butlletí Mèdic». Lleida, gener l!l!t6, p à g . 1.
.Mortalitat

i

natalitat

a

l a ciutat

de

Tarragona

l'anij 1935, pel Dr. D. RECASENS. «Pràctica
Mèdica,;. Tarragona, gener l!t3ti, pàg. 3.
mpidemiologia

de l a

lepra

a

Oatahmya, pel

Dr.

A. PEÏRI. «Revista Kspañola do Medicina y
Cirurgia». Barcelona, febrer 198&, pàg. 73.
L a defensa de Vcxércit. g e r m à n i c contra les epidàmics durant la. guerra

mmidiat,

pel

Dr. A i . .

LusTiG. «Revista Espaflola de Medicina y Cirugía». Barcelona, febrer 193(1, pàg. 75.
Miolofíia
Sobrí

el paper de

metabolisme

let

dels

càpsules

suprarrenal

glúcidt,

pel

Dr.

en

el

ROSKND

CAKHASCO. «Annals de rAoadèinia de Medicina de Barcelona». V o l . X V I , pàg. 135.
Qlucosuria

i

hipcrglucèmia

adrenaliniques.

de l'adrenalina damunt

el

fetge. — Doyon i Kareff veieren que la injecció
d'adrenalina és seguida d'una minva important de
glncogen hepàtic. Velioh trobà, l'nny 1906, que en
animals bepatectomitzats, la injecció d'adrenalina
no dénia pas lloc a glucosúria. Després d'aquests
treballs fonamentals, els fels demostrats per ells
foren repetidament confirmats per nombrosos autors i hom considerà sòlidament establerta la doctrina segons la qual l'ingrés d'adrenalina a la sang
dóna lloc a una descàrrega de glncogen hepàtic que
ës causa d'hiperglucèmia i aquesta és causa de
glucosúria.
L'any 1909, Pollak observà que, en determinades
condicions, l'injecció d'adrenalina a animals en
inanició pot donar lloc no pas a una minva, sinó
a nn augment de glncogen hepàtic. Aquest fel, que
en aquell moment semblava paradoxal i encara pot
semblar-ho ara, fou confirmat després per diferents
autors.
Acció

de

l'adrenalina damunt el glncogen

cular i l ' à c i d

làctic

muscular i h e m à t i c . —

de l'adrenalina damunt el

—

Blum descobrí, l'any 1901, que la injecció d'extrets snprarenals provoca glucosúria. Poc després
Melzger veié que aquesta injecció determina hiperL·lncèniia i Boucbard i Claude obiingneien .-Is mateixos resultats amb injeccions d'adrenalina.
AeoU glucogenoUtica

A c c i ó glucogcnogcnica

fetge.
Des de l'any BUM hi ha motius per a suposar que el fetge pot transformar àcid làctic en
glncogen (Embden). Recentment Pi S u ñ e r , Bayo '
J . Folch i Pi han demostrat que, efectivament, cl
teixit hepàtic pot sintetitzar glncogen a partir
d'àcid làctic. Un balanç acurat de tots els fets
suara considerats, seguits a intervals curs do temps,
ha pennés a (-'ori i Cori d'establir que l'efecte immediat de la injecció d'adrenalina damunt el f^'S6
és sempre una minva de glueogen hepàtic : Perí>
que aquesta minva és seguida d'un augment 'iue
pot arribar n xifres m é s altes que les originals, al
mateix temps que l'efecte immediat damunt d
múscul és una minva de glncogen amb augment
d'ester hexosafosfòric i d'àeid làctic, i l'efecte damnnl la sang. demés de la hiperglucèmia és UO
augment immediat de l'àcid làctic, que despr¿s
minva fins a la xifra original. Sembla que tot*
aquests fets poden lligar-se admetent que radreiifllina, de moment dóna lloc a glucogenolisi, tant a'
fetge com als músculs, i que la glucogenolisi muscular dóna lloc a la formació d'àcid làctic, el q1"1''
en part, si no totalment, passa a la sang. qiie e'
porta al fetge, on és transformat en glncogen.

musMolt

recentment ha estat demostrat que l'ingrés d'adrenalina a la sang dóna lloc a una minva del glucogen muscular (Cori), i al mateix temps a un animent de l'àcid làctic muscular ÍCori), i dol de la
sang (Tolstoi, Loebel, Levine i Richardson i Cori.

Mecanisme de la h i p c r g l u c è m i a adrcnalinlca.

Els fets i llur interpretació darrerament esmenta*8
donen nova llum sobre el mecanisme do hi hipe1'
glucèmiu adrenalíuica. Ja ha estat dit que en 1 *'
nimal hepateclomítzat l'adrenalina no produei-''
glucosúria. Bollman, Mann i Magath han establef*
recen
ni que. en l'absència de l'elge, ladren»lina no produeix hiperglucèmia. Però en anin"1'9
normals, amb fetge, l'adrenalina no produeix hiperglucèmia. P e r ò en animals normals, amb fe1?8
sa. encara que el glueogen hepàtic sigui molt bai*per exempli' després d'un desdejuni prou Uorg.
injecció
d'adrenalino
determina liiperglucèm111D'altra banda, àdhuc quan el fetge és ric en g'u
cogen, la quantitat de glueogen hepàtic exi-lcu' eü
administrar-se l'adrenalina no és pas
suficient pe'
a explicar la hiperglucèmia que en resulta. La n|u
cosa que passa a l a sang com a efecte d'una
jecció d'adrenalina, directament, procedeix tota
glncogen hepàtic, però en part no do glueogen I)re
format en el fetge, sinó de glncogen hepàtic neo
format a des]iesos do l'àcid làctic que h ' arrl
procedent de la glucogenolisi muscular dolcrn"na
du per la mateixa adrenalina.
Possible

paper de

l'adrenalina, pertorbador

l ' o x i d a c i ó de l a glucosa als t e i x i t » . — Cori hfl P*

sat de manifest que moltes vegades la hiperg1
mia adrenalítici sembla que no pugui P08 e
totalment explicada per la suma total del 8'1'C°|
gen que desapareix del fetge i dels músculs, 91
rt,ite
consum de glucosa per 1'organismo os —
montó
seu ritme habitual, i això és nn motiu per a sup""
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Després d'una llarga sèrie d'investigacions de d i ferents autors, d,, resullnts molt sovint, enni radiotoiis, tieballs d'Iloussay i Cervera l'any 1990 i de
mi mateix l'any 1082, demoslraren d'una manera
inaliiealile que In puntura del (|Uart ventricle dóna
lloc a una «lesear:ega d'adrenalina.

'1<"S si m, si'iii|iri>, almenys en algunes cir/""stiineies, l'ingrés <l'adrenalina a la sang pugui
'"'•| eausa de minva del consum normal de gluIp1 pela teixits. Recentment Colwel i Bright Imn
'K'il resultats experimentals (pie d'una maneBneiira més directa semillen demostrar ipie l'a"•"aluia. almenys quan arriba als teixits a una
rt« çoncentraoió, fa minvar i pot arribar a dol'oxidació de la glucosa.
el DiateiS sentit parla el fet establert per
"gedorn que en h\ hiperglucèmia iidrenalinica no
produeix pas la diferència entre les xifres ar'' 1 venosa d'un monienl donat ipie s'observo
e" '» hiperglucèmia produïda en l'organisme sa
w ingest i , d e gltK'osa. Aquesta diferència nórI'Í',',! 41 ('" '•| Bentit d'ésser més alta la xifra arte'lUe la venosa, i és deguda a la retenció de
« '"'OMI per 1 art dels leixils, de manera que l'abad 8
S,;l l'',,'l,'ni''11 ('nl 'a hiperglucèiiiiii
le"alíiu(.|i ra pensar ipie els teixits, sota l'ac-eié
j l'adrenaliíiii, lui pódra reteiiii' ni aprofitar la
pid ."S" <'"e " 'S I " " 1 ' ' ' " "'"W ""'I3
mateixa rasl1 que en altre» circumatàncies. Aquetf fet ha
P«r diferents autors i entre d'ol• Per ( arrasco i Pormiguera i Bieto, els quals,
.
blinda, hmi trobat que si l'adrenalina és
ne'i,, "
(''"s uai1 venft mesaioiea, de manera que
li,, " ainu,,t el fetge molt m é s directament que
penri" <*amun1 ,'ls nilro* u'-ixi,K' 68 p r o d u t ó lu^ celui,, amb xifres arterials més altes que les
Gnoses,
|)0 ^ 't'r present que tots els arguments que acal'iid
PyeBentar en pro de la tesi d'una acció de
*UUlta pertorbadora de l'oxidació de la glu"'s teixits., no
_ estan pas lliures de criíioa, que
m 1"eviír-los
1
manera
molta part de llur valor,
que "quest
punt, ara com ara, 110 uni eemsiderar-sc
COm a resolt.
«••<•,',""•'.'''" a " ' "

''" l'adrenalina

excitadora

de

la

vKt
'' ""iHÍi'na. — Zunx i Bo Barro han obserl'aj '8"n8 ',',s que interpreten en el sentit <|ue
u .
" ' n a pot constituir un estímul específic per
IIIM, . ',et'reo'^ pancreática d'insulina, independentde ''neci,,
Y M . . : . .J,,,, |,ot. exercir
, en àqüMt
lloot sentit
wni^
'•-rii
"drenalínieo. Crec que aquesta i». . ' •' ^ '"l u c è r
In,
^

.ao"*· Per 0 ésser admesa, necessita una oon' " experimental m é s àmplia,

•'"•'m ra""""e /'"'"Itiyie

d'ingrál

d'adrenalina
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lieril " ' " 'a"<J- — l'om és ben conegut, Claude
lriP|(( . '^''nostrà rpie la ruptura del quart venl'e¿jji^f?Voca B'ucosúria i arribà a la conclusió que
ei/,
. Central provocada per aquesta intervenÁquaet, rttni"tt ' " " ' " ""'<lu11" ' l'6'8 eapUoonloB.
i conti,. r'Unt foU s¿''tlanient establert, per Kckhard
"ilison"!'"'
•'lll|,,,·' iintors. Stewart. Uogoft i
'''""cnie' "nOStraren f'l,e l'ex<"',nc'^ ^e's nervi* esCS c^nn Hoc o uno descàrrega d'adrenalina.

Otarncm i Carrasco Pormiguara (lemnstrareu d'una
manera definitiva que l'excilació de nervis sensitius dóna lloc, per via reflexa, o uno descàrrega

d'adtenalinu
Curnon, Me ¡ver i Bliss i després Houssay, Lewis i Molinelli demostraren (ple la hipoglucèmia
provocada per la insulina d é t e r m i n a una descàrrega d'adrenalina, la qual, pels seus efectes mobilitladora de glucosa, conslitueix 1111 ineiMiiisiue de
defensa de l'organisme contra la hipoglucèmia.
Paper de

l'adrenalina

endínjena 111 el nielaboliíi-

me de l a glucosa. — No ha eatal donada uno prova directa indiseulil·le que radrenalina posada a
cii eiiiació per l'excitació del cení re bulbar de Claude Bernard o de '(imlsevol punt de la vin medulloesplàncnica (ju-- uneix lupiesi centre amb la medul·la suprarenal sigui ella solo suficient por a produir hiperglucèmia, però ha estat sòlidament establert, d'una banda, (pie en animals normals, l'exoltáoió de nervis sensitius, (pie hem vist ipm dóna
lloc a una .leseàrrega d'adrenalina, i's eausa d'hiperglucèmia i , d'altra banda, ipie en animals en
els ((Ullis s'ha fel impossible una descàrrega adrenal, tot restant conservada la funció cortical, aquesta exeitaciii dels nervis sensitius, o lié no dóna
lloc a hiperglucèmia o bé provoca una hiperglucèmia d'intensitat molt més petita que la que un
est'mul igual provocaria 80 un animal normiil
( I i r i f t i t | , Això .demostra, - i més no, que radrenalina posada em circulació per excitació nerviosa perifèrica juga un pa|>er important en la producéis
d ' h i | ei elucèmia que resulta d'aquesta excitació nerviosa per vin retlexn. lis nntural de pensar, i nvui
és admès d'una manera gairebé u n à n i m e , que sempre que, per la influència d'un agent qualsevol,
es produeixen conjuntament descàrrega adrenal i
hiperglucèmia, l'adrenalina ingressada així al torrent circulntori jugo un paper imporlanl en la producció de la hiperglucèmia. Sembla igualment segur que, almenys en alguns casos, l'estímul nerviós que arriba directament al fetge per via esplàncnica, com a resultat de l'excitació de qualsevol punt | i r i f è r i e . aferent, central 0 elerent,
pot ésser caii-:! d'hiperglucèmia, indepeiulciilment
de l'adrenalina que pugui ésser segregada ni mateix temps.
Paper

de

l'adrenalina

en

la

defensa

contra

la

Uipogluchnia. - Lewis trobà que rates suproreuoprives són molt mós sensibles a lo insulina que
les normals. Aquest resultat ha rstnf confirmat,
per nombrosos autors en diferents espècies ani-
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mals ¡ tant ¿n el sentit d'un descens m é s intens
i una recuperació m é s tardana de la glucèmia com
en el sentit d'una mortalitat m é s gran. A més
Caunbn, Me Iver i Bliss i després Lewis i Magenta demostrareu, i ha estat confinnat por diferents autors, i en diferents espècies, que aquesta
major sensibilitat a la insulina es presenta en anitasia posats en situació de no poder segregar adrenalina o bé tctalment privats do teixit medul·lar,
nmb conservació d'almenys l'escorça d'un costat,
de manera que és indubtable que la major sensibilitat a la irauHna dels animals adrenalectomitzats depèn precisament de l'absència de la funció
adrenal i no pas de la manca de funció cortical.
üipoglucèmia

per

insuficiència

suprarenal. —

L'any 1008 Porges veié que en el gos l'extirpació
tota! de la suprarenals dóna lloc a una minva progressiva del nivell de la glucèmia, que pot arribar
a xifres força baixes. Aquest fet ha estat àmpliament continuat per diferents autors i entre d'altres per mi mateix i també ha estat demostrat en
altres espècies animals, i s'ha vist que només es
produeix, almenys amb una intensitat ben apreciable, quan la suprarenalectòmia acaba per determinar la mort de l'animal, és n d i r , quan no hi
ha càpsules suprarenals accessòries amb teixit oorlic-nl que permetin a l'animal de viure bé després
de l'extirpació de les dues suprarenals principals,
la qual cosa succeeix amb la gairebé totalitat de
les rates i amb un tant per cent considerable de
conills.
Àdhuc en els animals sense suprarenals accessòries, com són els gossos i la generalitat dels
gats, quan l'extirpació de les suprarenals es practica amb el m í n i m u m possible de .xoc operatori,
de manera que els animals de moment es refan
bé de l'operació i sovreviuen més de vint-i-quatre
boies, la hipoghicèmia no ús pas immediata, sinó
que triga horss i de vegades dies a produir-se. Si
els animals queden molt xocats després de l'operació, generalment la hipoglucèinia es produeix
moll ràpidament,
l.a M p o g l u c é m i a de In insv.ficiénoia suprarenal
en independent de, l a m a n c a de, f u n c i ó incdnUar i depèn de la m a n c a de f u n c i ó cortical.—Aquesta hipo-

glueèmia mai no es produeix com a resultat d'intervencions que deixin intacta o poc afectada la funció cortical i facin
fisiològicament
impossible la
funció medul·lar; per exemple, la denervació total
de les dues suprarenals o l'extirpació d'una suprarenal i denervació o bé extirpació del teixit medul·lar de l'altre.
E n experiments encara inèdits realitzats en collaboració nmb Domènec Alsina i Josefina Latorre
he vist que, en gossos, si després de la suprarenalectòmia es m a n t é l'animal viu i en bon estat
general mitjançant l'administració d'extret actiu
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d'escorça suprarenal, la glucèmia es manté normal; però, si després hom suspèn l'administració
d'extret cortical, en produir-se los primeres xnanilestacions fàcilment apreciables
d'insuliciènoja
suprarenal, rom són anorèxia i minva do l'activitat espontània de l'animal, es produeix també U?
poglucèmia, cosa que demostra que aquesta hip0"
glucèmia és resultat de l'absència de funció, independeutment del xoc operatori.
Manea d ' a c c i ó dc l'adrenalina damunt la glucemia en l a i n i u f i c i è n c i a suprarenal total. — A des-

grat do la força, que jo creo decisiva dels fets qu6
acabo d'exposar, alguns autors consideren la bxpP
glucèmia dels animals privats de suprarenals coin
una prova d'un pretès paper de la funció medullar que consideren indispensable per al manteniment de la glucèmia normal i per a la producció
d'hiperglucèmies endògenes. Si això fos cert. 8
part que deixarien de produir-se els fets esmentats
darrerament, (pie, de fet, es produeixen, és evideu'
que la injecció d'adrenalina a animals privats de
suprareuals determinaria una normalització de 1*
glucèmia baixa i podria produir bipcrgluccuii»Britton i Silvette i Viale han demostrat que dosis
d'adrenalina que en animals normals produeixen
hiperglucèmia. injeefades n animals privats de suprarenals no en produeixen pas
n i tan sols nor'
malitzen la glucèmia baixa. .Aquests fets han e»tat comprovats per m i mateix, no tan sols eu g05'
sos amb insuficiència suprarenal un o dos dies
prés de completar l'extirpació de les càpsules, sinó
també en experiments encara inèdits, en casu*
d'iusiilicicucia suprarenal encara poc avançada I"'0'
duïda per la suspensió de les injeccions d'extret
conical en gossos que, després de la descapsul*'
ció,, s'han relet i han estat conservats en bon estat durant alguns dies mitjançant l'administrad
d'aquest extret.
Contràriament nls resultats suara esmenta'5'
Ranting i G.iirns i després altres autors sostenen
quo la injecció d'adrenalina en gossos suprnreneÇ
tomit/.nts determina hiperglucèmia. Es possiW
que la contradicció sigui tan sols aparent. AlguDB
d'aquests autors, per exemple Zwemer i Sull'va
han treballat amb gats i amb dosis molt elevad*8
d'adrenalina. Llurs resultats poden demostrar i " 6
d'aquesta manera pot produir-se hiperglucèmia en
animals amb insuficiència suprarenal, però no c0,^
tradiuen pas el fet que dosis m é s baixes, liel
íimpliament suficients per a produir hiperglucl'n"9
en animals normals, no produeixen aquest efec
en els decapsulats i n i tan sols poden non»81
zar-Ios la glucèmia baixa.
Altres autovs que han obtingut hipers'"0''"11'.
adreiiall'nica hau treballat en un moment ql,e
,
eut de
animals, per bó que privats ja auatòmicam
una
càpsules suprarenals, no p a rentaven encara
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VB>'itiil(|f insuficiència cortico-Miprarenid. Cul tenir
j"i roiupte .,116, tant t'ls efectes beneficiosos de
extret d'escorça en aniiimU decupsulats corn eU
•^Botes nocius de la privació de funció cortical.
"* «-"nlileixen atnb una certa) lentitud. Ara com
els meus resultats ex|u'rimentals. (|ue coinciei!teii. com hem vist, amb els d'altres autors, em
' m tenir el

però fins moll poc abans de la mort no pus amb
una manca absoluta de funció cortical, sigui al
mateix temps diabètic. D'altra banda hi ha registrades diferents observacions clíniques absolutament fidedignes de diabetis en adissonians, entre
les quals puc esmentar casos de West i de Montgomery, reporliits per Alien.

• " i un gos, amb insuficiencia cortico-suprarei".l'· Whuo quan l'estat general és encara força
S|"'sfuctori i descartada tota influènciu, do xoc
"l'·'-atori, l'adrenalina, a dosis fins de O'OS iniHiTIÍ^J18 '>ER 1u''0' V 6 'uàn ja força im|>orlant8, ni
'•< "eix hiperglucòmia ni normalitza la gluciímia,
re<lu'da pel fet de la insuficiència cortico-suJ"'!"'""'- A''xt' ós min iLova prova que la hipoglu" " " <'e !> btsufiaiinoia luprorénal no és pas de' " • l'absòuciu de funció medul·lar, sinó que
^
de l'iibsi.iu'iii de íiim^ió cortical, i això és
or»pioviit [.el fet demostrat |ier Hritton i Silvette.
Ho" ' " . " ' i s e c i ó d'extret actiu d'escorça suprarenal
Jr,"alitzu la glucèmia baixa dels gats privats de
!
'"•'als. Aquests autors han vist, a m é s , que
^ " • l Porlico-suprareiial pol jiroduir lleugeres

ae

oonvencimanl

que

en

nu

animal,

nl-

fe'uil^""""'68 tant en nninml8 privats de supra8 com en animals normals.
Vial'a''C',S pancrciit'<'a ' i i t m t f i c ü n c i a

suprarenal.—

val»*',. '0U> 1Í,3Ü· va VL'l,re V a en anitna,9 Pri'
f.^1'811168 suprarenals no tan sols no pront, ',X " ' " '"«'"^niia l'adrenalina, sinó que tampoc
tirpaj.j''r0(',,e'x 'a p a n e w t o m i a total i c|Ue si l'exSOtgog 'i0*a' ^0 'BS suprarenals es jiraoUca en
total
'"'^''"'"ent 'ets diabètics per panenotania
"fri'l,
'l'l'erg1,"'<'''nia minva ràpidament i aviat
iVq
a ',lodu'1'·se un» veritable bi|iogluccinia.
^(g11 s re8ultat3, que si fossin plenament confir'"q». t'n<'rien> « i " ' meu, una significació molt
I p j / ^ n t ' ''au estat contradits per d'altres autors
»UloK,C'JPnln'eilt I " ' 1 - de Lewis i Turcafti. A.piests
" «em
«nilHai ,,em0Stl'en d una msnera incontestable que
[""sseiiti
'llsufi<'i",u''11 cortii^o-suprnrenal poden
I
'
•"ipergliic.Smia endògeim i iidlmc molt alta
"•ru Z * 1 ^ l'er efecte de la pancrectomia, de mo^"iii,,1? £'S ''""ostenible la conclusió que caldria
'""""Hci; .6lS ,e8,,lta,« de Viale, segons la qual la
'>W|ri l( la. ^ ^ c o - s i i p i a r e n a l faria impossible la
<iílK I.(.Ul!!n"" diabètica. De totes maneres alguns
.„• (|l|^"uts de Lewis i Turcatti doneu I» impresI i l j n ^ d. 'n8ufloiència suprarenal pot donar lloo
•0
^'ftoultat per li la mobilització de glucosa
,|( '"s ^'abètiog per pancrectomia total. Creo
'"«'•s nJ6!"1 l'rol·lema ós mereixedor d'un estudi
""•ple.
Col|8zo

*iabèti0 !' " " ' que uu adissoníà no i>ot ésser
^"•^m d
^
('els
exPer'ment"t!' 1ue
'oiiii,. i^ei ^""siderar, res no s'oposa que un adis-

"ûalalt

n,|ib Una Inaufioiénciá

suprarenal,

Critica da la doctrina de
l'adrenaUha en

Zuelzer sobre cl paper

la diabetis panoreatïco. —

Ac-

tualment, 'imb la sola excepció de Ciminnta, tots
els experimentadors que s'han ocupat de la matèria recentment estan d'acord a admetre que la
manca de funció medul·lar de les suprarenals no
modifica poc ni m o l l la producció de In liiperglucòmia espontíinia de I11 diabetis per pancrectomia.
Aquest fet fou demostrat per primera vegada, d'una
manera indiscutible per Houssny i Lewis i ha estat confirmat, entre d'altres, per mi mateix amb
ruche. Actualment estíi fora de dubte que no pot
pas sostenir-se la doctrina de Zuelzer sobre l'antagonisme absolut entre la funció medul·lar de les
suprarenals i In funció endocrina del pàncreas, una
doctrina que lui tingut moltn acceptació entre els
clínics, alguns dels quals encara la sostenen. Segons aquesta doctrina, tal corn l'exposen, per exemple, Simarro L Coraclmn. l'iidrennlinn juga un paper essencial en la producció d'biperglueèmia espontània en la diabetis pancreática clínica o experimental, en la qual una pretesa acció hiperglucemiunl constiint de l'iidrenalinèmia habitual no seria degudament compensada per una acció contrària de la insulina. A la llum dels nostres coneixements aOtuals és segur que l'adrenalinèmia habitual no juga cap paper en la producció i manteniment de la hiperglucèmia diabètica espontània, per
bé que, com ja hem vist, en un moment donat,
una descàrrega d'adrenalina pot ésser causa d'augment del nivell de la glucèmia en un subjecte o
animal diabètics. Si la insuficiènciíi suprarenal total représenla un obstacle més o menys important per à la producció diabètica espontània, es
tracta d'un efecte de la manca de l'unció cortical.
Jja gbieimia en
ta

insuficiència

la malallia d'Adisson. l'aper de

cortical.

—

Des

que

Porgues

va

veure-ho l'any l'.HW, tots els clínics estan d'acord
que en la malaltia d'Adisson és freqüent, per bé
que no absolutament constant, la bipoglucèmia en
dejú. Aquest fet, que també ha estat i és encara
presentat ara com una prova d'un paper constant,
de l'adrenalinèmia habitual en el manteniment del
nivell normal de la glucèmia. és evident, a la llum
dels lets experimentals suara estudiáis, que no té
res a veure nmb una insuficiència adrenalínica i
que és una conseqüència de la insuficiència cortical. Aquesta bipoglucèmia dels adissonians, quan
existeix, és corregida per la injecció d'extret cortical actiu.
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Maruñón i altrss autors lian demerit una sensibilitat exagerada deis adissonians a la insulina. E l
fet és cert en molts casos, però no és pas constant.
Quan es presenta pot ésser degut, almenys en part,
a insuficiència de la secreció d'adrenalina, però, en
part, t a m b é pot ésser degut a la manca d'una
quantitat sufteient de glucogen hepàtic, ipie veurem tot seguit que és un dels efectes de la insufloièneia de !a funció cortical.

tes en la sang en dejó i en repòs. En alguns eSperiments inèdits de 3 . l'oloh i PI i Carrasco Formigucra amb gossos decapsulats hem trobat e»
general xifres altes en les condicions esmentades '
elevacions anormalment baixes després de la lít'
jecció d'adrenalina, però els nostres experiments 0 °
són encara prou nombrosos ni de resultats \"'0"
uniformes per a bastir-hi conclusions sòlides.

E l glueogen h e p à t i c i muscular cu fa insufieiin-

l ' a c c i ó de Vadrenaltna damunt el metabolisme del*

eia coTtico-aupTarenal. — Porgues va trobar, i altres autors no han confirmat, que l'extirpació total de Ics càpsules supra renals dóna Hoc a una
minva considerable del glucogen hepàtic, i que la
injecció de glucosa, quan la insuficiència supralenal està ben establerta, no dóna pas lloc a un
augment de glucogen del fetge. Leloir en alguns
gOSSOS décapsulais -IH llores alunis ba trobat un
augment molt petit després de la injecció de glu
cosa i en d'altres no ha trobat gens d'augment.
Bdtton i Silvette han vist, i altres autors ban conlirmal, que animals decapsulats injectats amb extret actiu d'escorça suprarenal tenen xifres de glucogen hepàtic normals i àdhuc particularment altes i que sembla que la injecció d'extret cortical
també pot donar lloc a xifres de glucogen hepàtic
excepcionalment altes en animals normals.
La insuficiència cortical per extirpació de les
càpsules suprarenale també dóna lloc a una minva
del glucogen muscular, però les xifren d'aquest
són força m é s pròximes a les normals que les del
glucogen hepàtic. Leloir ha vist que, quan la insuficiència suprarenal és ja indubtable, els músculs
ni poden sintetitzar glucosa després d'una injecció
de glucosa ni poden recuperar amb el repòs el glucogen que perden per efecte del treball; que aquest
darrer trastorn molt sovint ja es manifesta quan
encara no h i ha altres símptomes d'insuficiència
cortical, i que totes aquestes alteracions del metabolisme del glucogen muscular es corregeixen amb
la injecció d'extrets actius d'escorça suprarenal,
la qual, com en el cas del fetge, pot donar lloc a
xifres de glucogen' muscular excepcionalment altes.
L ' à c i d l à c t i c muscular i de l a sang en l a instiji-

ciència suprarenal. — Diferents autors han estudiat
l'àcid làctic muscular d'animals decapsulats en repòs
i després d'un període d'activitat muscular. Fins ara
els resultats obtinguts han estat extremadament
discordants, lín els treballs m é s recents dels quals
tinc notícia, Arvay i Lengyel i Ochoa i Grande
han trobat xifres anormalment baixes d'àcid làctic
muscular en animals privats de suprarenals en diferents condicions i concretament durant i immediatament després de la contracció. ï a m b e són discordants els resultats assolits per diferents autors
referents a la lactacidèmia. Potser la major part
dels investigadors han trobat m é s aviat xifres al-

lliniiin

ilel*

noslres

coneisementa

relatius

*

g l ú o i d i . — Quan arriba adrenalina a la sn"? *
concentració i velocitat suficients determino : P"'
mer, a nivell dels músculs': a) glucogenòlisi ! W
augment de l'àcid làctic, conseqüència de 1» S'"'
cogenòlisi. Segon : A nivell del fetge : a) glucog6'
nòlisi ; b) de vegades, passat algun temps, gli"*"'
genogènesi. Tercer : A nivell de la sang : a) hiper
lactacidèmia. resultat de la glucogenòlisi musc
i probable punt de partida de glucogenogènesi
pática; b) hipcrglucèmia, resultat immediat de
glucogenòlisi hepàtica, probablement, en part, ,'e'
sultat indirecte de la glucogenòlisi muscular, i P0*'
sibljement, també en port, resultat d'una1 occ"
de l'adrenalina pertorbadora de l'oxidació do la g|u
cosa en els teixits. Quart : Finalment, glucosiir'8'
resultat de la hiperglucèmia.
No sabem amb certesa, per bé que hi ha algú"5
motius per a creure-ho: primer, que l'adrenalina'
nivell dels teixits, pugui destorbar en major o D|E
nor grau l'oxidació de la glucosa; segon, <l,ie
drenalina pugui constituir un estímul excitador
la secreció pancreática d'insulina.
Ilcsum dels nostres coneixements
de

l'adrenalina e n d ò g e n a

en

cl

sobre e l

mctaholin"'

delí

hip*
glúóidè, — Primer : Quan es produeix una <"r
glucèinia, o almenys, concretament una '"'l'0^ j ^ , ,
mio insulínica, automàticament té lloc una
"
càrrega d'adrenalina que mobilitza glucosa '
^
queata manera contribueix a la normalització
^
glucèrnia. E n conseqüència, la secreció d'odW8 ^
juga un paper molt important en el mecanism6^
defensa de l'organisme contra la hipogluoèm'6,
gon : Qualsevol agent que doni lloc o uno e,"''"1-'Si
d'origen central o reflex dels nervis espl'""'"'^
dóna lloc a una descàrrega d'adrenalina, í 0 ^ , ^
ésser causa, o pot contribuir a la producció ^ ^
hioerelucèmia o almenys a una mobilitza"
glucosa.

^ilitzacK»

Aquestes h i p e r g l y c è m i e s o
l'Ode glucosa generalment són beneficioses pe1 ganisme, d'acord amb la teoria de Cannon " " y ^
paper de l'adrenalina. Així. en els casos on
ganisme necessita cremar en un moment donat
1
quantitat extraordinària de glucosa per tal de
^
litzar un esforç físic així mateix extraordinaOi
exemple per tal de fugir d'un perill o de ' ^
contra un enemic. L a defensa contra lo h'|l0¡"jl0.
cèmia constitueix un cas concret d'aquestes
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àdliuc pot minvar o desaparèixer totalment la h i perglucèmia (•spontímia de la diabelis ]ier pancrectnmia total. Coin a c-oiisei|iièiicia del tiasloni de l u
gliicogenogènesi muscular, si'm |ieiiorbals tots els
processos {Jttünicà i mecànics (|iit' depenen mes o
menys estret.iment de la resinlesi de glucogen al
múscul di'spr.'s de la glucogenòlisi i glncòlisi delerminades per la contracció muscular. Tots aquests
trastorns, determinats ¡ler la manca de funció cortical, hem visi que són corregits per la injecció
d'extrets actius d'escori;» suprarenal. K n conseqüència, la funció cortical de les suprarenals juga
un paper essencial en la funció glucogenogèiiica tant,
"'luest sentit, la intervenció de radrenalina no és
del lelgc com dels músculs, A través de la funciéi
Wsenolal,
glucogenogèni<,a del fetge, influeix la regulaciéi dt»
la glucèmia i fa possible el manteniment o resta^ All!iiiies vegades la hiiierglucèmia jicr secreció
bliment del nivell de la glucèmia a desgrat del
"'''''""''na ¡H,! jugar un paper perjudicial, parti1 «niient si esté pertorbat el mecanisme de de- consum de glucosa i juga un p*p«r en la prodnoció
de les hiperglucèmies endògenes, i , n través de la
""MM" contra la hiperglucèmia. Així, en un subjecte
glucogcnogènia en id múscul, influeix la funciéi me" " 'ic moltes vegades una excitació del simpíitic,
cànica del teixit muscular.
l">t ésser deguda a una emooió o a un dolor
e, serfi causa d "una secreció d'adi cnalinn quo
(Trnimcn'/icíó ínfci/rn.)
«onerà lloc
.
•.
una hiperglucèmia patològica
Vegeu, encara :
'lulír"""
'l'l,el'8'u(,,'"|iii j» existent. L'ndrel)i*li<i*itiiiH rdsruldm ,¡i ti r i i i o c t l u b i U I z a c i ó il'algunii
du,. ' • " "
I " ' ' " - ' " " I ' |'a|>er essencial en la proòrgan* d t Ü ncntits en l'home i en algun* on/,
""
hiiu'i-gliieènii,, es|>ontània en la diabetis.
mabj pel Piof. <'• DÜBIOCIL. «Ciazelte Hebdomadaire des Seieiu-es Médicales, . Hordeus,
* ' ' s l r i i cortical damunt r l metolioluHM ild»
7 juliol U m , pílg, 421.
tier- p
injecció d'extret cortical a c t i u : PriIIM' '"" au'l"nlh normals, pot donar lloc a una
VttriluiotU f ü i e l ò g i q u è l d i la I i m ¡ i f r a t u r a h u m a n a ,
'res 8 U0*,n'n P0»5 intensa però indubtable i a x i pels Drs. K. KAIIIIK I HlMBHUnt. «Journal de
^Çepeionalment altes de glucogen al fetge i
Médecine de lioideaux . Ilordeus, III de jnli.il
«Is
de 1935, j h g . 581.

vUtcaoiona do glucosa ]iroHtoses per ft rorgnniwne
••«"lil/iides per initjii de la Moraoiò d'adroiialina,
<1 origen reflex. Gn cas oonoret de 1» d»íena« oontlça
n "ipogluoèiuiii éa la producció de reflexos hi|ierBjuoemiana per bun local, desorit.s per Pi Sufier i
J"ls "•••us <-f)H:il><)iadorH, entre els quail h« ÚBfút
atnot de comptar-me. En I'aecW hipetglvMmiaDt
"questB reflexos probablement l'adrenalina hi )Uga
Un I-«per, almenys coadjuvant. E<l probable que
'"l·'i·sis ietlex.)s biper^liK'emians, i amb i-ll- 1'adrenal
iuguln mi paper en el manteniment habitual
del nivell nonral de la glucèmia. per bé i|iie, en

I\*tuili de

la

hipoglicemia a l i m e n t à r i a

fiosthiper-

glici'mica ci: cl ;;IM unnnal, pels Drs. R. SAHIC,
A. LACOSTE i E . A I IIKRTIN. «Compte rendu de
la Soc. de U i o U . Pans. 1060, vol. C X X . número W . pàg. 11(14.
normal In concentració del glucogen he"uiseular en diferents circumstàncies en les
'lUalH U insuficiència suprarenal es manifesta per
ghicogen

jier
'"•li,,

anormalment

aoafrof

baixes.

coneixement! relatin» al pa-

•'","·/'<i de l'escorça H nina re noi cu cl m t l a -

do i ^ ' "
ffWcídí.
— Si manca la funció cortical
tí Ml SU|'r'lre'1Hl. es fa molt difícil o lenta i JKitser
'""-cii's " •'" '' ' " " " ' ' ^ t*e glucogen al fetge i als
lii B\NITRL *•0",
trastorn
de
- — • i aa conseqüència
conseqneiicia d'aqueel
ii
v....
«ul, '^'"Kenogènesi hepàti.-a, es ta impossible de
de "•''tun- 0l,',riuiuiment la glucosa que desapareix
tier,,], **** '
en resulta hipogliicèmia, i , en geI^sar' T f" m'-'K 0 'nenys difícil o irniiossible de
''•m, " "' "sn en circulació com a resposta a diíoRog a ri U'8 ÍUO en altres circumstíincies donen
«sti, ijlQi"<0i?,'""''si· ' així, per exemple, manca 0
""uvada la liiperglncèmia adieiialinica i

E l I " * molecular de la * e r u m a l l i ù m i u a d'home, [MSIS

DIS. A. ROCBI, M- DOBOOI i P. MAIIQIKT, de
Marsella. «Compte rendu Soc. de Hiol.». Paris,
HWá. vol. 119, pàg. 1150.
K*ludi iiuanlitaliu

de la faitfatUO

diiraiil cl cur* di

dels OHHOS llarg*

la crri.riiii;a de la rata, pels

Drs. .1. Bocas i A. LKANDHI. de Marsella.
«Compte rendu Soc. Biol.». Paris, 1986, vol.
11(1, pàg. 1141.
E U haliilanl* del d i p a r t a m c n l

de

Vauclu*r a l'i ¡in-

ca neol·lica, pel Dr. S. (ÍAO.MKIIK. «Cahiers do
Pratique Mé-dico-Chirurgicale». Avinyó, jnliolngost 11)35, pàg. 170.
K l * *cgiiiciilii p r î w i t i u t cu l'étnhTió adi (''• In t e v a
aiiarició /in» « l'edat de ires dic*, pel D r . Prof.
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Valèn-

Sobre la taxa de Vamonlac en d s líquids del medi
intern d'alguns invertebrats, per la Dra. J .
SoDTEBBIOQ. «Gazette Hebdoniudaire des Sciences Médicales», liordeus, 25 agost 1935, pàgina 541.
Sobre el repartiment glutation en els òrgans d'alguns invertebrats marins, pel D r . A . MONIKU.
«Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales». Bordeus, 25 agost 1935, p&g. 541.
D'alguiies consideracions sobre l a qviinica del m ú s cul i d'algunes h i p ò t e s i s recents de l a contracc i ó muscular, pels D i s . . G. MAKDHXOK i P.
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liordeus, setembre 1935, pàg. 4.
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E . ROTH LIN. «Bevista Médica». Barcelona, setembre Í935, pàg. 210.

E s t u d i s sobre el metabolisme dels g i ú c i d s , pels Drs.
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Els

dilerents e l o n e n l s de la capacitat vital, pels
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pel D r . P, P. GBASSÉ. «Revue Médicale de
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pàg. 163.

Radiacions m i l o g e n è t i q u e s , pel Dr. A . Omoi. A s OüERA. «Arxius de l'Escola Superior d'Agricult u r a » . Barcelona, novembre-desembre 1935, pàgina 665.
Variació del glutation en sang en l a hipoavitaminosi C (escorbut) i en la kiperoitaminosi C ,
del conill mascle de raça Angora, pels Drs.
J . HOMBDES BAKQDINI i C. L . DR CCBNCA. «Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura». Barcelona, novembre-desembre 1935, pàg. 651.
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BOOBJE. «Comp. Rend, de la Soc. de Biol.».
Paris, 1936, pàg. 71, ni'im. 1, vol. C X X I .
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pigments hematlnics de les actinies (aotinW'
hematina) i c l cilocrom b., pel D r . .T. BOCHE.
«Comp. Rend, de la Soc. de BioI.>. Parte
1936, pàg. 69, m i m . 1, vol. C X X I .

^ICCÎO del dinitrotiojé, sobre el metaholiswc del
llevat de p m i f i e a c i ó a m t ñ c a n a (llevat Fiï**'
chmaiin), peí Dr. P. CBBAO'H. «Comp. Vendde la Soc. de B i o l . do Paris». París, 1936.
a p a . 3, vol. CXXT, pàg. 248.
S c c i ó del meta-dinilrobcmi' i dels seus derivats de
reducció

sobre

panificació
Dr.

cl metabotisnie

americà

(llevat

V. ("HKAC'II. «Comp.

del llevat i 6

F l e i s c h m a n n ) , Pe'

Rond, de la Soc. de

B i o l . de P a r i s » . P a r í s , 1936. n . " 8, vol. C X X l i
pàg. 246.
lieccrqiics sobre Vestal de reactivitat funcional àel
¡ x i n c r e a s endocri e n els gossos nornials sotm*'
so» durant llarg temps a injeccions bi-q"0^'
dianes d'insulina, pels Drs. E . ÂPBBBTIN'i
LACOSTE i R. SABIO. «Comp. Rend, de 1» Socde Biol. de Paris». Paris, 1936, num. 8, W
C X X I , pàg. 241.
I n f l u è n c i a de ta. pressió colloidal o s m ó t i c a de
solucions d'hemoglobina h e l e r ò g e n a sobre
toxicitat o l l u r innocuïtat, en i n j e c c i ó iot'0'
venosa en el gos, pels D i s . E . ADBEBTIN'I ^ '
WANGEBMEZ i F . SAPPEY. «Comp. Rend, de J"
Soc. de Biol. de Paris». Pari's, 1936, niimvol. C X X I , pàg. 236.
Tractament de l ' a n è m i a aguda per sagnia, en
jo*, amh l'auxili d'una, i n j e c c i ó intraveno^
d'una solució d'hemoglobina de c a r a l l . V
Drs. E . ADHEBITO i F . SAPPEY. «Comp. Ren de la Soc. de Biol. de Paris». París, I936'
n ú m . 3, vol. C X X I , pàg. 288.
I n f l u è n c i a del treball muscular en l ' e l i m i n a c i ó de
les dosis t ò x i q u e s d'alcohol, pels Drs. E. >1"'1'
i R. Ro^m.i.K. «Toulouse Médical*. ToloB"'
1 gener 1936,
El

?. 1.

paper de l ' à c i d carbònic

en l'organisme '""'"J

í particularment sobre el sistema n e r v i ó s , Ve
Dr.

MABOOtTBi «.Tournai

de Médecine de BoT

deaUX». Bordeus, 10 gener 1936, pàg.
Tractament de l ' a n è m i a aguda per sagnia e" ^
gos amb l'ajut d'una i n j e c c i ó intravenosa
solució d'hemoglobina de cavall, pels Drs.
ACBEKTIN I F . SAPPEY. «Journal de 3 í é á e C ^
de liordeaux». Bordeus, 20 gener 1936, [ " > g '
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" I iitncia de la p r e m i ó coHoïdat O i m ó U e a de leu
Mhicimu d ' h ê m o g l o b i n a h e t e r ò g c n a nnbre llur
'"'teilai o llur iniiocuitat en injeccions inlra-

VenoHcs e n el gos, pels D r t . B . AUBKIITIN. W.\N"KIIMKZ i \<\ H.VPI-KY. «Journal de U é d ecine de
Bordeaux». IWdeiis, 20 gener l \ m \ . píig. 58.
Icciá ,¡B /,,„ injuocfan!
' eslal

repetides d'insidina

hil·ltolligic del p i n c r c a s

e' '<> en

i ndocri

sobre
i sobre

iniulina i n cl gos normal, pels

A- LACOSTE,

E.

AOBBRIIM

Dn.

i H. SABIO. cJour-

"al de Médecine de lîordoaux». Ifordeus, 20 geûer 1986, pàg. 5ii.
' " " ' ' / " i " *.dnc l ' m i n i de la rcnelieilal funeiotui
'''' p'iiien aK i nilocrf n i e h gossos normals
auront molt ¡Ir temps a injeccions

'" 'l'iolidianes d'insulina, pels Dis. IÍ. AinnatTl!i- A . LACOSTE i R. SABIC. «Journal de Médecine de Bordeaux»» Bordeus, 20 geaei 1986,
l"''g. 54.
""'"<' le* variacions de la laxa de la g l i c è " " " en d conill a seguit d'injeccions suben'""'es de clorhidral de jenilhidrazin, pels Dre.

P" DtRviLLtB, L . LANHAC-FATTH i K. CASTA"NOC. «Giizette Hebdomadeira des Sciences
•'"liciiK.s (|,, liordciiux». Hordcus. Jli de nencr

(:il|icerologia
' " 1 iiiassU d,' fetge; h e p a l o m i g à l i a simulant un

i UIM» m e U a grossos, pels Dre. R . DE
' " ^ " • ' • v . P. DERVILLÉH i R. DB CiAOBAtio. «G"Hebdomadaire des Sciences Méilicales do
"'•deaux». Bordeu», 1" genet 1986, pàg. 46.
'""'"s refereixen l'observació d'un malalt de
d'ej-,3" (,e<lnt. el quai presenta, a moa a m é s
'le
" " ' ' • ' • d é n i s otiològice, senyals dispéptics
r0,i
"l>orici(i. I^l diagnòstic fet, és el de cirj
1111111 molt lleugera reacci.) ascllica
de uenome8il'a important. Melsa l'extrem inferior
''''I'sic'1""' lS l""''',:ll 11
palpnció. L'oxamen ne"•egàU ' ' " ''eB,08tra* T16 68 tracta d'una hepatolo»), ,.V.lf0'a^a à * volum considerable (pea 8 qui.
"n'<l11 a l'exisiència d'un cancer massia de
^ ^ tipus p r i m i t i u .
,!„
certs casos
<|e '1î'..J"<,t,"'H
,.
" subratllen
simraiuen la
la dificultat
ainuuiwu en
D U I>O»VO
—
—

N O

Etiologia

- O

C C 1

3^5

T A N A

del c à n c e r , |K'IS DIS.

I>.

r.si·iNÓw

i .T.

MOIIODKII. «Crónica Médica». València, 15 gener 1886, pàg. 7(!.

Grénologia
h a fúttgott r à f i a . pel Dr. ISMAKI. (ÍIKAUD. «Journal
do Médecine de Bordeaux». Bordeus, !I0 gener lü-'Mi. p¡ig. 78.
lloïn sap que la fangoleràpia és un mètiMle de
tractament ben conegui, moll partíoulannent en
Irs r.^iiin^ di·l siid nesl francès, i (pic consisteix
.•n l'aplicació tera|M'Utica de fangs termals. Alguns
autors substitueixen la denominació de f a n g o l e r à p i a
nel mol geoteràpia. Kn el ions. només é-s tracta
d'una ipicrella de mots, car si hom establís distincions, aquestes no radicarien pas en la denominació genèrica, sinó en la classificació de les diverses menes de fang utilitzats en la pràctica.
Kn electe, existeixen Ires ini'Ui-s de laii« i·iuprals correntment : els (angs purament vegetals,
els fangs vegelominerals i els tnngs minerals d'origen volcànic. Solament aquests darrers són do
composició constant, i poden ésser trans]>orlats
sense que perdhi llur activitat.
Aquestes diverses categories de fangs representeu
un mètode de tracliimeut molt antic on certes afeccions rebels, però aquest mètode és encara més
antic i molt estès a l'estranger que no pas a
l-'riini;a.
La fangoteràpia, escriví no fa pas gaire el nostre
confrare Dr. Fruictier, de Vichy, no ocupa a França
un lloc comparable al quo hom l i ha assenyalat do
fa molt de lemps a l'estranger. Mentre que a Alemanya 7H estacions termals apliquen aquesta terapèuiica i que a Austria, a Itàlia, als Kstats Units,
els banys i les aplicacions de fang són d ' ú s corrent
ell els establiments termals, als quale hom traus.
DOlta c l fang a l'estat sec, o bé barrejat amb
aigua minorai, a França solament en iilguna vila
d'aigües o establimenls d'hidrolcràpia tenen la poleslat d'aquest tractament, tan eficaç, i els malalts
oije per qualsevol raó no poden concórrer-hi, en
són complelamenl privats.

d'n,, "p1''0"10'0 oltnioB de l'abdomen, la hipertròfia
lòbul esquerre del fetge que pot simular una
s" ""giuentada de volum.
V«get

Heus ací per q u è , convençuts de l'elicàcia de la
fangoteràpia, hem tingut cura de cercar fangs que,
en no alterar-se durant el curs del toansport, puguin ésser utilitzats Huns de llur lloc d'origen.
Hem remarcat abans, que solament els fangs volcànics no s'alteren. Nosaltres hem cercat i trobat
fangs volcànics i els utilitzem amb moll d'èxit
i'ii un servei especialitzat (run eslablinient mèdic
de Tolosa.

«Toulouse Médical». Tolosa, 1 gener 10:50,
10.

Aquests fangs ens sc'
xpedils de Piestnny-lesHains, a Txecoslovàquia. Piestany, i en dir això
em refereixo a l'opinió dels mwlres einiíienls con-

oiienra :
' '"da >ncnt
•f o p o l c r ò p i c del cancer, pel Dr. G. CAS-

^'g.
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fmri's cl Vrai. Luignel-Luvimtiiiu' i i·l Dr. Hi·iu''
Gaultier, ës mis estació d'mm import&noia capital
per lu scvn nituació i per la quaUfcri dels sens
elenients
teriiioiiiiiu'ials.
Kslà simada a Ksli-vii«jiiia. a la rica val! de la Waa^. prolcgida al nord
i a l'ix'st pels petits Ciirpats.
Piestauy, eu el c a m í de l'Orient, esdevi' de dia
en din una de les primeres estacions internacionals
Kxisleix i m museu ple de les crosses aliandonades
pels malalts guarils de llurs art lilis i de llurs
àlffies I Dainuel-l/avastine).
Din encara el Prof. Laignal-Ijavestihe«El que
la la gran valor terapèutica de l'iestany és la r i quesa en aigua calenta sulfurosa d'un doll de nu's
de <l milions de litres per dia i la sedimentació
•de la (jual forneix un íang gairebé purament m i neral. Aipiest fang conté, en efecte. O/i % de sals
minerals».
Aquests fang< brollen amb l'aigua, a 07 grau-,
de 1.700 metres de profunditat. Dipositen una massa sulfurosa extremadament suau i caleuta, que és
el fang mineral compost de rinidim de la ruca original. Aquest fang és granític, sulfurés i radioact i u . Maché i Curie ban dosât la seva radioactivitat que prové directament de les sals de ràdium
i . per aquest fet, resta durable, coulrariànient a
<;o que esdevé a les simples emanacions.
Kl Iang mineral volcànic de Piestany, per la seva
capacitat retentiva de la calor, és el caínplflxmd
ideal de (Quincke. A través de la pell. el fang provoca un conjunt de reflexos perifèrics i profunds,
de reaccions vasoniotrius i de moditicacimis SD els
recanvis que es tradueixen per efectes locals, efectes a dístànoie i efotes generals.
Bis efectsi local* es caracteritzen per una vasocoustriccic'i seguida d'una vasodilatacié intensa dels
vasos subjacents o d'un augment de la suor i de la
diapèdesi, o b é , d'apaivagainent de les rebrotados
inflaniatòries o dels infarts.
Kls i j i c l i K a ilil·llància es tradueixen

per una -e-

dacií) clara dels dolors viscerals profunds i dels
espasmes, el que es tradueix per una acció descongestionant.
Kls cfrctrii generals, es manifesten

per un

aug-

nient de la temperatura interna, una accclenició
dels recanvis i de les combustions internes i una
elevació del poder anlitòxic de la sang.
Se'n dedueixen, doncs, les indicacions que esquematitzarem en els paràgrafs següents, sempre d'aCOrd amb els ensenyaments de la clínica niiHenària de Piestany :
1. " Reumatlsmes en totes llurs fornies, sigui el
que sigui l'origen (infecciós, gotós, tòxic, endocri),
qualsevol qui' siyui llur localització (niuscular, tendinosa, sinovia], articular, periarticuiax oBsosa).
2. °"

Secp'leles

de

traiuiiatismes,

d'accidents,

N
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fractures, luxations, d'intervencions quinírgiquesi
etc., etc.
' i . " Síndromes neuràlgiques. neuràlgics, neuritis, ciàtiques, lumbago, miositis doloroses, seqüeles
de poliomielitis (Prof. Nobi'courI).
4.''" Afeccions ginecològiques : congestions utérines, lesions inflaniatòries antigues, salpingit'*'
trastorns de In funció ovàrica, afeccions de les
mucoses vu Ivo vagi un Is.
.r>.'' Certes afeccions de la pell : psor.'asi, prurigen, eritema, edemes varicosos, etc.; trastorns Oi'"
i·iilatoris.
Aquestes indioaoíoDs que són les mateixes de I é s
tació termal, resten integralment les mateixes 'B'
dicacions dels centres d'aplicació allunyats de I "
vila termal. Kn el curs d'una enquesta a la
vaig Qittrar-me a Piestany i a Praga, on existeix
un centre de geoteràpia piestaniana, així com n'*
centres d'Alemanya i de liclgica, lie ad(|uirH Ia
coinic(déi que cl fang transportat en blocs comprimits segons una tècnica patentada, conserva tot
el seu valor terapèutic.
Finalment cal que afegeixi que les aplicación8
de fang són agradables pel malalt, sense cap per'"
i que exerceixen sempre una. a c c i ó sedant. Són d " '

na eficàcia remarcable en les afeccions on el simi1'
toma dolor domina. Cal, però, que el fang f1'?1"
aplicat amb mètode i per mitjà d'utillatge tècO'
apropiat, condicions que no poden ésser real't**
des més que en els i s l a b l i n i e n l s

i s/ ecialitzal*

Les aplicacions, segons la tècnica emprada P6'
mí, dura vinl miiuits, seguides d'uu bany taBP
de vint minuts i d'un repòs per s u d a c i ó de V'D
minuts iguàlrrient, Un tractament necessita
mínim de 15 aplicacions, diàries o bé cada
dies, segons les reaccions del malalt. En els c
greus, són necessàries .'Î0 aplicacions i algunes
ries repetides durant el curs de l'any. Ku 011
cas el metge serà el jutge.
I
Finalment, cal remarcar que el fang ' " ' " ^ g
volcíluic de Piestany, gràcies a les possibilitats
ofereix de poder ésser utilitzat lluny del "0C
rigen, bo i conservant les seves qualitats eS
cials, permet de posar a la disposició dels nie'^
i a l'abast de tots els malalts, d'ima nianera P ^
manent, un mètode de tractament que ha f-"ll",·,
amb justícia nu crèdit.
u,
Sordesa

encara
i

tractament

hid rom in e ral.

pel

Dr-

II.

PlSOfiBB. «Gazette Hebdomadaire des Scie'"
Médicales de Bordeaux». Bordeus, H desenil»*1085, pàg. 78.'!.
Oremteràpia

de certes, afeccions de Vaparell

motor en el sector hidromineral

j"^

del SUT'0 .

pel D r . CREYX. «Journal de Médecine». 00
•leus, 20-80 setembre 1035, pàg. 709.

Ù I T ^ E R O T E C A
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1 '"'"crinologia
Bohn un ,•«„ ,/,. «uprarenoloma M p t H t M i * , pels
Ora. LUTABOCE, BBOUBTBT i I>K kliOLLU. «Jour•ine». Bordeus, 10 febrer 1980,
l'"g. KM.
-\-A. raporleu un ens d'hi) ertensió per tumor
"prarenal en un noi de 15 anvs «pie
neiK-à amb
"n" felinitis brigliticu amb lleugera albuminiiria i
""KlniMit ,1 •„,.,.„ |u.„l},l.i,,,l (0,4H). La seva pressió
"""íini'> era de 27 i la mínima 14.
j . , ' diiign,lstie provisional fou, bé h i p e t t é n ü ó «»'
M hipertensió renal. Aquesta liiperteu>ii>
i n s t a n t i no modificable lier cap tractament
"""''"•"""«•ntós n i per cup dietètica.
^ ''any 1984, el malall caigué, sense motiu aprecia• en un estai semi-comatós. Kn acpiestes condi"'"s fou tractat per clisterifl i sagniet. Du Hnc'"iient amb vagotonina no donà cap resultat. L a
"'Ki''' arterial assoli, amb tot, xifres de M x . . :«)
1 * » • , 17.
'nB ratUografla
radiografia mostríl
ombra anormal
anormal entre
mostrà una
una ombra
eu^c
pol bferior
1..'
*'' Pfl
del ronyó esquerre i la columna ver'"•I'lal,
*r«l. el que féu pensar en un tumor.
'ctainent radioteràpic. Lleuger millorament.
Çtaota
1 "ova recaiguda hqiertensivB.
1^ •'onil,i'a tumoral persisteix i es fa perceptible a
egió lumbar e<<pierra. Hom decideix la interd a i m , ' ' en efecte, hom la practica el 10 de gener
"i/.i
'•'
difícil, lier causa de la vasculaI r,. i
' • e^al Kieu del malalt obliga a interromnaj ' ™tervano¡ó després d'haver de-diridat i drctiin
'es /"lles i d'haver extirpat un fragment
seguit la tensió, que ha estat presa
*l m
ta ''0l,erat''ó, descendeix intensament i
^,
mor » (es poques hores.
trBet*X,l")en hiatològic del tumor demostra que es
rünv^ . "na neoformació desenvolupada entre el
riu' 1 "'^ vasos a base d'una suprarenal accessòd'ti'n
""«duHo-suprnrenul, és a dir, e- tracta
^ '"'•iluHo.Kiiprarenaloma hipertensiu.
¡11
ajHirta elements nous al quadre,
l'fftr
1
<'<' ' " simptomatologia pròpia dels sulii,ll(ii " "'ne>l hipertensors. Aquest quadre era oer'•"tist" "l"<SH •''«•d. Lu el cas referit no han estat
hi|)e|,^"<'.''iK n ' la fase d'hipertensió paroxisticii, n i
(«( 1 . / ' , " " " ''"''stable, ui símptomes renals, ui -'ha
_ <1*acoberta del tumor per l'examen clínic,
"'""ihli
""tors. l'etiologia de la hipertensió
Tot f ,UscePtíble a experimentar una evolució,
tic. 0 creu,'e <pie s'obren nous horitzons terapèutics " "' ""'e que s ohren nous—ntuiuBuua
"•••1—
- n
„..;
,.„„,
iti-r,, " • ,"|UeSta of6™''"- considerara fins avui com
Peri^i l6- ^ « r t i r p a o i ó ''els tumors suprarenals ha
'•omi'r " Í'lK""s cirureian8 d'oblenir el guariment
Oonf
de ""rs malalts. Existeix en aquest camp,
l " , ttoltg d'altres, una hora quirúrgica qUfl

327

oaJ DO deixar escapar, l'erò cal. t a m b é , un diagnòstic preioi;. ipie sempre és difícil.
EU

fiúeidn dàl /.liimni ileU hipmrtaMM, pels Drs.
<i. ( AHKltHl'. i Cl.vrnK lltUUK/.. «Le Progrés
Médical». P a r í s . 18 gener Í 9 M , pàg. 80.

Kls autors després d'explorar Hl·l malalts d'fií/.crtrimió l'i'riiiannil, conerrta i I'HIUIIIO IIIIIIII màxima
siqierior a 20) des del punt de vista de llurs trastorns del metabolisme glúcid. arribeu a les segilent.^ conclusions :
l . , r Quallí <i freqüiHpit ''<í Iraulorn gluco-re¡liiliuliiT, les pertorbacions metabòliques d'ordre
glucídic assenyalades per la majoria d'autors en la
hipertensií) arterial permanent han estat constatades en llurs lOíi hipertensos, per l'augment freqüent, per l>é que moderat, de les glucèmies.
Aquest trastoiu gluco-regulador es tradueix rarament per la presència d'una diabetis veritable (8
a 7 % dels casos, segons els KUton).
Però el fet que el metaliolisme glúcid sigui igunlment afectat en la hiperten-iii'i juvenil com en les
hipertensions associades a malalties de la nutrició
(obesitat, diabetis) o complicades de lesió renal,
justifica (pie hom mostri la importància de la i n sufíciència glucolltica en el curs de la hipertensió
arterial permanent.
2.°" Lis ilosatges practicáis lum permès de constatar una lleugera e l e v a c i ó de la g l u c è m i a MfOIU
i l grau leimitnuil. Però les desviacions del to de
glucosik sanguínia són molt febles, malgrat les grosses variacions de la pressió perquè hom pugui
trobar una relació—fins i tol discreta—entre In h i perglucèmia i la intensitat del procés hipertensor.
Z . " Alguns ressenyaments de valor poden ésser
deduïts de l'estudi dels frnufoniii leiiHitmah 111 CIH
diabètic».

a) Lu freqüència de la hí|ierteiNÍ6 arterial en
els diabètics representa el 20-80 % de les observacions.
b)

LI procés hipertensor no afecta, però. mai

la diabetis jovenil.
c) Per a la majoria d'autors no existeix cap
relució intima entre mpiestcs afeccions, dependents
ambdues de l'arteriosclerosi generalitzada.
4. " ' La insulina, els extrets pancreàtics de
(iley i Kisthinios, la vagotoiiiua de Suutenoise motiveu modificacions simultànies de la tensió i de
la glucèmia que cal remarcar: però l'acció farmacodiíu'unica d'aquestes substàncies permet encara
bastir interpretacions massa hipotètiques i contradictòries per a explicar la freqüència dels trastorns
de la gluco-regulacií'i dels hipertensos.
5. * La lúperadrcnalinèmia invocada per Vaipiez.
ndmi-sible segons les eX|ierièucies de Tournade i
("habrol, sovint confirmada per eonstataeions mm-
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tóini(|iii's. foniiiiii una explioaciiS sufioiant d'nquestr-t |nMt<iiliii('¡r)iis glucí(li<|iiBN en lu hipertenaió
arterinl |ierinuneiit.
Però el test de l'adrenidiím en els hipertensos
dóna resultats tan discordants que no resulta |MI-silile alinnar que la res|ionsaliililat radica d'nna
inaiieiii exi·lusiva en el let del trastorn del sistema
nerviós vegetatiu palesat en aquests mahilte.
6. * í / e s d e r o s i renal és encara considerada per
molls com cl prinnuii mocenu del procés hipertensor. La impermealiilitat renal no pol, però, ésser
invocada com causa única de la insnliciència glucolítica dels hipertensos. Segons Ratlierv i la seva
escola, a(jnesla hiperglucèmia traduiria la repercussiéi de la lesió renal damunt el conjunt de l or-

ganiunk.
7. * I.es variacions de la glucèmia en la casuística dels autors són paral·leles a les oscil·lacions de
la colfsterinèmia i inversament proporcionals a les
taxes de la clorèmia plasmática.
Kn un nombre força considerable de casos d'hipertensió arterial permanent en els quals l'esclerosi
renal i la biperadrenalinèmia no poden ésser palesades, els trastorns de la gluco-regulacié) observats
no estan, en canvi, manents d'explicaciéi, car i n dependentmenl de tot factor renal o suprarenal,
¡inilen inner, «im/i/ciiicn/, *craiiilarin, eoni ¡a ho
havia a r a n ç a l (Iriyaud, al tranlorn jirnfnnd de {ois
els recanvis.

Kn

resum : I'H indisculildr—diuen els

autors—

que i.ril·lliij- triiMlnrn, c c r t a n n i í l Uiinji r, del nielaliolinini ijliieid i n el curs de la h i p e r l e n s i ó perl u a a c n l . L a hiperepinefria i l'esclerosi renal han
culal soh re loi inrocailcs com n haxc d'aque.sla intujioiinoia ghicolílic.a associada a l p r o d s hiperiens i u . I.'cslndi dels Iraslorns dc la glnco-reijnlació en
els hipcrlensos no permet, amb tol, ni dc fer
intliscnlitilcs Ics Icorics renal i suprarenal, ni dc
forvtulof una noca h i p ò t e s i sobre la p a l o g è n i a de
la l i i p i r l e n s i ó arterial permanent.
Aijin sia h i p e r g l i c è m i a traducir, sobretot, un ásp i d e especial dtl trastorn profund dc tols el» rec a u r i s de. l ' h i p l r r l e n s , la ¡ ó r m u l a humeral dels
guals presenta modificacions ben importanls.
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A c c i ó sobre. In glicimia local t i n v i r i n de la i " * " '
l'ma en injecció intravenosa, pels Drs. D- 1 *'
OLNKR, .1. PAILLAS i J . VAOUÉ. «Comp. B e » !

de la Soc. de Biol.». Parfs, 1086, pàg. 76. o i '
mero 1, vol. C X X I .
A propòtii

dc l'antagonitme f o l i e u l i n a - h i p ò l i í i i I " '

Dr. V. DONNKT. «Comp. Rend, de la Soc. de
lliol,». París, 193(5, pàg. (ià, mim. 1- v0''
CXXI.
A c c i ó dc les injeccions repclidcs de insulina sov
I ' I K I I I I histologic del p à n c r e a s endocri i el ,íH
lo en insulina en el gos normal, pels Drs. * '
LACOSTE, K. AUBKRTIN i R. SARIC. ComP'

Rend, d© In Soc. de Biol. de P a r í s , 1986, núu··
3, vol. C X X I . pàg. 239.
fíceerques
sobre, l'estat de reactivitat funcional ''''
p à n c r e a s endocri en els gossos normal» sol""'
so» durant llarg temps a injeccions bi-q""^1
dianis d'insulina, pels Dra. E. ACBEnTlN,
LACOHTK i R. SABIO. «Gazette Hebdomadaii*

des Sciences Médicales de Bordeaux».
deus, 12 gener 1885, pàg. 28.

^0>

A c c i ó dc les injeccions repetides d'insulina >0^'e
l'estat h i s t o l ò g i c del pàncrea» endocri i ' ' I
to en insulina en el gos normal, pels Dra.
LAOOBTB, E . ACBEBTIN i R. SARIC. «Gai*

llelidomaduire. des Sciences Médicales de ^or
deaux». líordeus, 12 gener 11)3(1, pàg. '-HSobre un c a í d ' i s l n i i n i l i s , ]iels Drs. ( 1 . .li'*NSI^'
i F. LAI'ORTI;. «Gazette Hebdomadaire
^
Sciences
Médicales de Bordeaux». Borde»"-

febrer 1936, pàg. 92.

Sí.

Mùieâemc uponUmi
de l'adult, pels
Drs
CUKVX, P. DniMiiNAT i -1. h'AtiiiK. «Gazelle Heb-

domadaire

îles

Sciences

Médicales

de

deaux». Bordeu*, 9 febrer 11)36, pàg.
H i p e r t e n s i ó per tumor cromajl, pels Drs. k***?
OCT, P. BBOÜSTBT i DE BÍIOLLIS. «Gazelle Be

domadnire des Sciences Médicales de I'0'
deaux». Bordeus, 9 febrer 1986, pàg. HH-

Vegeu, encara:
Uiinlgí nnleriípiíi de

N

l'hiperli rnidisme,

pel

Dr.

A.

AsTit:n. «Medicina Física*. Biu-celona, gener
IDIlll, pàg. 5, i «La Medicina Catalana». Barcelona, Ió agost 1933, pàg. 21S.

I [em;ilolo<r¡a
lÂmfœitomatoù

A c c i ó sobre la g l i c è m i a local, «i'n círo,» dc la hormona paratiroldiana AH i n j e c c i ó inlrarenosa,

pels Dis. .1. Oi.MF.R, J. PAIM.AS i 1!. SioNASI.
«Com|i. Rend, de In Soc. de liiol.». París,
1966; pàg. 78, n ú m . 1, vol. C X X I .

perplàsia

de

ganglionar

i amigdalina

le» f o r m a c i ó n »

<""''

^

limfoidet ^

Uagrimal i p ú r p u r a , pels Drs. PORTMANN.
PONS i LAVTAL. «Gazette Hebdomadaire
^
Sciences Médicales de Bordeaux». Bord CU 91
gener 1986, pàg. 46.
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D . . . , 58 nnys, presenta un voluniiiió-* linifoc'toiiia radioseneible il«> I'amlgdlila imlniiuu atqxiwr i Mab hipcrtròfiíi de l'ainígdiíln lingual dreta, ma(:l""ll<'liadeni)|mtles siniòtrii|ue8 de totes les regions
Stt'iglioinu-s, hipertcòfis del teixit liinfoide dels sacs
laotinaalg simulant una doorioeiatHia qulstioa i esl'ieiionu-gàlia lleugera, l'inici progressiu i shnulta01 de la qual data de tres anys. P ú r p u r a tinnsitòHiperloucocitosi polinuolear moderada sense
a,u,'nia. L'examen histologie de les bityisics amig••alines, ganglionars i del sac Uagrimal demostren
'lue es tracta d'una limfocitomatosi c l í n i í a m e n t i
""Wtològioament benigna.
Vegeu, encara:
T

fatòrieè, pel Dr. .T. M . EAMIINTOL. «Bovista de
Cirugía de Harc-flona». Desembre IO881 página 458,
elaeió
^a leucèmia aguda mbno6I¿<tíoa. T.a ucea rel
«mb ta i n f e c c i ó , pels Drs. D. COHNIL., R. DE
^'1 IISP-IOUL, H . LUJCU i J. B. PAILLAS. «Le
Progrés Mëdioal». P a r í s , 11 gener 1986,, pàgina 49.

Mnofa i t la p r i i t i ó ooSoIdal o m u ò l i c a dc les
*<>tueHMM i'hemoglobina h e l e r ò g c n a sobre Uur
'o^íciínt o Uur innocu'itat en injeccions intrace-

note» en c l gos, i^ls Drs. E . ADBKRTIN, WAN"KHMKZ i V. Svi'l'HY. «C.a/.fUi' llcbdoiiiadiiire
d<s S(.ienPes Médicales de Bordeaux». Dordeus,
l a gener 1966, píig. 28.
Tr

'"''"'"•ni de V a n i m i a aguda per sagnia en el
<IIH(, l ' a u s i U i r m i u i n j e c c i ó inífdiienono

• " ' " i «oíiicid d'hemoglobina dc cacall, l'els
ürK- E, AUBBBTIM i V . SAHPEY. «Gazette HebwMBadaire des Sciences Médicales d* 1}or_
^ a u x » . Bordeus, 12 gener 1986, píig. 28.
IJ"sa/''Jc de Vhtmoglob ina en l ' a n è m i a erperimenial en cl conill, pels Drs. R. DAMADE, L . SER^ W B i J. FEBVILLH. «Gazette Hebdomadaire
^
Sciences Médicales de Bordeaux». Bordeus,
l ~ gener 1986, p&g. 28.
' /l0<!iiomatosi ganglionar i amindaUna amb h i P·rptóeia dc les formacions limfoides del sac

"«SWmaí. i púrpura, pels Drs. PORTMANN, DES^0Xs > LAVIAL. «Gazette Hebdomadaire des
;e8 Sciences Médicales de Bordeaux». BorW gener 1036, pàg. 46.
'osai

116 d« l'hemoglobina en l ' a n i m i a

experinten-

al en el conill, pels Drs. R. DAMADE, L . SEB-
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VANTIE ¡ .1. KERMLLK. «Journal dc Médicilli' di'
lloidi·iuix. . Iturdi i H , "J" (.'CIUT lilllti, |rMg, 5."3.
I.iinfogranulomalosi

«Revista

inguinal,

Médica de

|nd

Dr.

Barcelona».

A.

IV.Yni.

Gener

1930,

pèg. 88.
Malallia

de

Itodgkin

de fornia

incdiaslinal,

pels

Drs. M . CHEYX, M . DIBERNAT i V . VIRNIIKTn.s. ((lazclte 1 IcIxloiMMdaiii' des Scicncei Médicales de l!o!<leiiMX». Hordells, '.I feiner liKJd,
piig. 98.
Dunatgc

de

I'hemoglobina

en

l'anemia

experimen-

tal en cl conill, pels Drs. R. DAMADE. L . SER.
VANTIE i 3 , FCBVnjJI. (Comp. Rend, de la Soc-,
de Uiol. de Paris». 1936, m i m . », vol. C X X I ,
pfig. 229.

Neurologia i psiquiatria
/.<« lipodistròfia progressira (assaig de
Dioncefiílica), («'Is Dis, I I , EtOOtB,
i .T.-l",. PAILLAS, de Mai-sella. «Revue
d'Kndocnnologie». P a r í s , desembre
gina 143,

Patogenia
•'. A1.1.11//,
Française
193.'), pà-

Knl re el grup complex de les óbesitals i en nijiiell,
encara molt cenfús, dels amagrinients, la lipodis.
tròlin progressiva podria constituir un òapftoj d«
transieió clínica i d'inlerpretaciú patogénica. Peril,
el carài·ler essencial d'un ivpnrliment desigual del
teixit, adifda entre les meitats superior i inferior
del cos, (jue és el senyal necessari i snlieienl per
M la delinici'i d'aipiesla estranya malaltia, uportn
un.i nova complicació en l'estudi d'aipiest trastorn
dels recanvis nutritius.
L a li|)odis(r<'ifia progressiva no é? de recent aparieli'i. I'JIS pobles antics no la descriviren
pas,
perí» no obstant la coneixien. Això é s . quan menys,
el <|ue es dedueix de l'examen de les estatuetes
preliislòriques assenyalades per Clergeau en la seva
tesi. I (íuiart en recents documents iconogràfics ba
roprodiiïl mm ligure.ln en ivori Irobiida en m m
gruta de l'Alta-Garona i que data de l'època paleolítica. Aquesta «dama de L e s p n g n e » , com l'anomena Henri Paillard, presenta un amagriment de
la part superior del cos, i , per contra, enormes
natges i cuixes, la qual cosa assenyala amb evidència el diagnòstic de li|iodístròfia.
Ameline i Quorcy, fiuiibó s'han preguntat si e\
I'araii Amenofis I V , no estava colpit jier aquesta
afecciéi. Si liom ha de creure Zalla, la primera
ilesei-i(K-ii') anatòmica trobada en la literatura es deu
a Morgagni. Xo obstant, és incontestable que si 1,,'.
Barraquer l'any 1900 féu aporlaeiéi d'una observació
no dubtosa, és a Simons a qui pertany el mèrit
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d'haver reconegut la individualitat ben destacada
d'aqua&ta singular malaltia i d'haver-li imposat la
denominació actual.
Els treballs de conjunt de Weber a Anglaterra;
de Smith a Amèrica, de Boissomis i de Long i
Jiicltel a França han contribuït a fer conèixer bé la
simptornatologia de la malaltia de Barraquer-Simons.
E l que escriviren, l'any 1926, Long i Bickel, és
exacte. A la primera descripció de Simons, hom
no hi ha at'cgil: res d'essencial, lut simptornatologia
descrita per ills resta immutable.
El començament progressiu, lliure de tot senyal
general o funcional, només s'anuncia per un amagriment, que aviat esdevé considerable, de la cara,
que no respecta ni la bola de Dichat. La lipodistríifíu s'estén, després, al coll i a les espatlles, als
membres superiors i al tòrax. L'abdomen és la regió límit, i mai l'amagniriont no descendeix per
sotn de les crestes iliaques. Le lipobipertrófia, sobre la qual insistireu molt els primers autors, abasta els membres inferiors i la pelvis. Actualment,
de l'estudi dels nu'l UI pics documents recollits, sembla que l'adiponi inferior no és ni constant n i necessària, per a la definició de la síndrome. En
molts casos, els membres inferiors semblen hlpertroliats per contrast amb els membres superiors;
de fet els primers són de dimensions normals. No
obstant, variant l'abundància de
l'alimentació,
hom pot influir, en més o en menys, sobre l'adiposi dels segments inferiors (Miraillé i l-'ortineau) ;
solament la .'ipoatròfia superior és immutable. També apareix, avui, la lipopèxia inferior; com contingent. No és pas menys cert que si la Iipoatròfia
superior ós insuficient per a imposar el diagnòstic, les variacions de hi lipopèxia poden aportar
certes modificacions que justifiquen la descripció
de diverses formes clíniques. Sembla, no obstant,
que bom no ha de menar gaire lluny aquestos divisions, car corre el risc, de crear termes molt artificials en una tal classificació. Certs autors italians
— D i Guglielmo, Oelli—s'han esforçat, u aquest
propòsit, a situar en el grup de les lipodistròfies
casos, en els quals la lipoatròfia era absent, o bé
In simetria no era visible o, més encara, les lesions
restaven limilades a un segment corporal. E l marc
de la iipodistròfia esdevé aleshores massa extens,
i hom arriba a oblidar els termes essencials de la
definició, és a dir, la simetria i la situació progressiva de l'anomalia adiposa.
Lis trastorns de la morfogènesi adiposa constitueixen, doncs, el caràcter clínicament dominant
i gairebé hom podria dir l'únic símptoma. Si hom
exceptua alguns fenòmens accessoris, com
per
exemple els trastorns vaso-motors. senyals de desequilibri vago-simpàtic (Long i Bickel), una certa
angoixa mental (Pic i Gardere, Parkes Weber,
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Cohen i Eia), la pollúria i la glucosúria en el cas
ae Leischke, les deformacions ossoses (Van Leeuwen), el marcat predomini pel sexe femení i 1*
influència de la via genital en l'aparició i l'evolució de l'afecció, la malaltia de Barraquer-Simons
sorprèn per la uniformitat i la pobresa de les seves manifestacions clíniques.
Enfront d'aquesta simplicitat semiològica, la diversitat de les interpretacions p a i o g è n i q n e s pro*
posades, contrasta fortament. Això no ós més que
el reflex de la nostra ignorància vis a vis del substratum anatomic i de la fisiologia patològica d'a*
questa malaltia. Aquest propòsit, cal constatar que
les rares autòpsies efectuades, guiades sense cap
dubte, per una idea 2)reconcebiida, mai no han estat completéis i que l'examen histològic detiugu'
del sistema nerviós i particularment dels centres
dienceíàlics, ha estat, quan menys, que nosaltres
sapiguem, practicat solament en el cas de Sarbo.
Per contra, les precaucions tingudes pels autors en
l'estudi anatòmic de les glàndules endocrines no
han estat pas compensades, car molt sovinl Ics lesions foren mínimes o inconstant. Si exceptuem el
cas de Zalla en el qual la hipòflsi estava atrofiadài
el de Laignel-Lavastine que presentava importants
lesions ovàriques, i finalment la reducció de 1 0'
vari amb augment de les cèl·lules cromòfiles i e0'
siuòfiles de la hipòíisi esmentada per Marburg, 1°
lectura dels protocols necròpsics no revela cap 'e'
sió d'importància. En una noia de 14 anys, KoW'
1er no ha trobat més que un lleuger augment de'
greix i del pigment de les còrtico-suprarenals, ,,s'
sociat a una hipoplàsia discreta de les
glàndules
genitals. Parkes Weber i Gtmevverden citen un aUg'
ment moderat de la col·loide tiroïdiana comparable
al que hom observa en el moment de la pubertat.
En el cas de Gunter, l'examen histològic de les
glàndules vasciilo-sanguínies fou completament »*'
gatiu.
A desgrat d'aquesta relativa carència de lesió"5
endocrines en la interpretació fisiopatològica de I *
Iipodistròfia. la majoria dels autors accepten '"
hipòtesi d'una alteració orgànica o funcional <le
les glàndules vasculars sanguínies. Recolzen la so*
pita en certes constatacions clíniques que, si ,,0
os tracta de simple coincidència, no tenen,
mont, més que la importància relativa d'una n0*a
clínica particular en la taula Remiològica. Ais' 311
teix es comprèn que la intervenció de l'ovari ',0
apareix pas decisiva, malgrat que existeixi la ,e
lacló de casos que s'inicien durant la pubertat o
d'una observació de Iipodistròfia esdevinguda <'
rant l'embaràs (Granzow). Cal fer la mateixa ie
marca per a la tiroides el rol de la qu«l üo ^ I
ésser provat malgrat l'observació de Marafió" ^
Blanco Soler, acompanyada d'hipertiroïdisnie, 1 ^
de Cohen i Els, en la qual el metabolisme bus
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"•tava augmentat de 70 % . De m é s a m i s . ariueats
mu.us, d«iH|irt'-K de fer tiroïdei·lomitzar llur
"mliilta no veiereti pan regredir la UpodiattMa.
ha atribuït a la lii|)<'>fi-d I"origen d"a<iiie8ta
•"Waltia, car hom coneix bé el «eu paper director
e"
conceit glandular. Tambó t's exacte (jue f l
p'naboUaixu dels greixos ó s , en part, tributari de
8 «''"idula pitultüria. La lipootràfla superior ós,
''" ''i·iis iispcctcs, giollciiiuii·iil comparable a una
'•'"("«•xia hipolisopriva paí adoxalmenl limitada en
" PM1 superior del cos. [finalment, la confusió)
^^ninològioa possible entre la malaltia de Simons
I 'n malaltia de Barraquer-Simona ve a recolzar
'"J'^lainent la teoria hipofia&ria de la lipodistnMia.
malaltia de Cusliing, que en certs aspectes
e·™ en oposició (adipoai looalitaada a la patt su5* or 'Ie' 'ronc i a l'arrel dels membres) amb l a
''""listròliu proniesslvn ós considerada actualment
™ n prorvooada per un adeni
» Imsòtil de lu liipí»,
Sl boca conaidera aqueata afecció» (de la «pial,
Wntnnieiit |in,l( .1,,,^.,,, hem presentnl lecentment
'n '•"s a la Síxrictó de Neurologie de Paris) com
'"'Htesi Je („ malaltia de llarra(|U •r·Simons. hom
f"'' ,rol>ar en ella un argument oUnio favorable a
hipofiaària de la lipodiatlMla.
'ni eUan* <'e 1,|1'><I" aqueate arguments Mi»ftmeni col convenir que, m a i , les móilliples experií-n1^ efectuades sobre la hipòflai no han reproduït
,!","'Rl,i"· ' 'P'e els assaigs d'una opoterkpU hi"' «Mia no ban pas influenciat favorablement la
Hl,v» evolució,.
p i - , . " ^ Butora 111,11 oonsiderat feble aquesta interd a o U * endoor'na de la UpodiatrMa; però s'han
| ' " • · impotents lier a doiiiir-ne una de millor,
J"1" han considerat (('.millier, limier) l'ai'occiA
"na malaltia constitucional.
"'"O'uit, .Ics de llurs primers Irclmlls. Ilarra^ '•diluons insisleixen sobre la topografia molt
ttrtp
' ""onialia adipoM, la qual no |)oden
^ ''ear-s,. ,„.•,„ (||ltl ||((|, |a iut(,nre,u,iói d'un factor
i,.,.- "'s' ^ t e r i o r m e n t , han compari ii aquaat orijon' !i"isK<",·,s· Chrbtiansen, Long i Bickcl. Sede|,S
'"> Meige el dèficit, congènit o ail.piirit,
l'iii·il" " ' " " "•",'"'s scgmcíitiirls de la medulla esS||^i' " '"' <lels centres simpàtics conesponents, ós
"'le d
d'explicar
disposició meiamericu
metamèrica uc
de
|, _e»oie
explicar la
la disposició
le « ?" I ' n efecte, é s cert que el sistema nerviós
i medul·lar té una acció reguladora sobre
oàr '^'1 '"''l"^11 ''e^ segments corporals ladiposi
• -•
''"••ilit
it],
0 8 1» cama afectada de ciàtica, adiposi
iil|||,iil';"'ll'l,''Kies i dels polineiiHtics). l l o m coneix
«¡1,,.^^ ''"''"ra els centres del metabolisme lipidie
""•ni
611 e' 'l'encèfal ; no cnl pas anomenar els
''"Ht,, S0H ''''''"'"s sobre aquest tema. dels fisiòlegs
hfcttn, """is" ' " <''l"','n n"líe'JC> el" tumors, els
' " i . hg N"le8' 'es infeccions (encefalitis epidèmi" 'eiditzat veritables experiències demostra-
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tives d'obesitat amb repartiment desigual del greix.
Cal remarcar, no obstant, que fins ara, hom coneix
la sobrecàrrega adiposa i no pas 1'aplasia, si no
ós que hom cinsideri la lipodistròfia com el fenomen directament oposat a l'obesitat diencefàlica.
D'altra banda, els coneixements actuals tendeixen a unificar la nostra conce|>ció de sistema ve_
tatiu i de complex endocrl. en demostrin- les interreaccions freqüents d'un sistema damunt de l'altre.
i fins i tot, la impossibilitat pràctica d'escindir
d'una manera absolula els d is sistemes, La liiiniacodinàmia que ens ha fet conèixer els extrets glandulars (atropisme vegetatiu) i la histologia que
demosi ra el pas <le les hormones pels conductes
nerviosos (exemple ben conegut de la neuroen'nia
h'ippflaària) fan menys absoluta i més fútil la
querella patogénica dels partidaris de l'origen glandular i dels de l'origen nerviós de la lipodistròfia.
Aquesta ràpida exposició de l'estat actual dels
nostres coneixements clínics, etiològics i patogénica sobre la malaltia de Harraquer-Simons ens permet de justilicar el nostre interès per l'observació
següent :
Sra, Hart... F.lisabeth, té ()4 anys d'ediit quan
ve a la consulta a la Clínica Neurològica, el 4 de
juny del 1984.
•Sofreix cefalees localitzades a la regió occipital
i frontal, que sobrevenen a la n i t vers 1 hora de
la inalinada i la priven de dormir, i s'apaivagu.-n
ni mntí despiós de llevar-se.
Per tal d'atenuar el seu mal de cap. la malalta
es trolia lió msteiiint el seu mentó amb les minis.
Bla moviments del cup provoquen sovint zmn/eiyi , sobretot, un vertigen tan intens que l i produeix
la sensaciói de caiguda imminent,
A mós, la deglució ós dolorosa; el pas del bol
alimentari provoca una sensació d'inflor faringia
ainb repercussió rctroiuiistoldiíinii 1 cervienl postarior. Alguna vegada el bol al'n itari sofreix un
lleuger retard durant el seu pas per la faringe.
També es produeix una impressió de constricció
faringia en els canvis de posició del coll: l'acte
d'acotar el cap endavant provoca picors faringies
amb tos i oïts consecutius.
Algies difuses localitzades a les articnlaciniis d; ls
membres, purticuliirment en despertar-se al matí,
A les extremitats es produeixen dolors d'enrampament, del tipus de retracció tendinosa.
L'a pel it i les digestions s ó n bons. Les deposicions són regulars i normals. K l comen.; de les
cefalees i dels dolors reiimatoides s'ha manifestat
progressivament i data de 1res n quatre anys.
Sorpresos [icr l'estat d'amagriment de la cara i
de les mans. així com per les deformacions de tipus
reumatoide del raquis i de les extremitats, menàrem les nostres investigacions en aquest sentit.
Cal remarcar també que la malalta, poc observa-
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(iorn, MO iilnliiiiM pun gran imiiortiuiciii u leu lenion»
per ruó de la MVQ ancianilat.
Es difícil de precisar l'inici de ranmgritnent. No
obstant, desprès de l'examen de fotos antigueo,
-••n.i-i • (pie fins a l'edat de 40 anys l'adi|H>si era
normal. Durant els darrers 10 anys s'amagrí de
10 (juilos. Actualment el |>es és de ;ii>,7')0 grs. ; en
febrer del 11).'M, baixà a 38 quilos de pes.
Les defonnacions reumatoides s'observen do fa
7 a H anys: primer, gibositat dorsal, després, deformaeic') do les mans i dels peus. Aquestes deformucions no si·inliln pas que hagin progressat els
darrers anys.
L'estudi dels antecedents no ofereix res de particularment notable ; es maridà a 20 anys, tingué
tres fills (actualment en bona salut) i un avortament. Xo sembla haver sofert lesions hepàtiques
ni tenir predis|>osició als reumatismos. Durant la
seva joventut M t í g u i afectada de ponellons.
En 1911, sofrí un traumatisme de l'ull dret i
alguns anys després sobrevingué un despreninieiit
de la retina «le lu nialeixa banda. Kl professor AuImrel la iracíà per una inuipia l'any W 2 l , i mós recentment per una conjuntivitis piogcnica banal.
L'examen cus situa enfront d'una dona de cnra
demacrada en la qual, per aquest motiu, l'exoftàlmia miòpica sembla m é s acusada. Existeix una
fusió total del teixit adi|iós subcutani. Lu |)ell estil
en contacte dilecto amb l'os, i els llavis si'm prims;
la bola greixosa do llichal s'ha fos. Les regions
subnialars, les fosses temporals, les regions masoterines s('iii moll profundes. J",l tegiimeiil ('s llcxible
i llisca lierfectanient.
l-'.ls lui'isculs di' la cara han conservat llur força
normal.
Els ulls són exorbitats, on ectropion; també existeix opacitat de la còrnia dreta i una conjuntivitis
esquerra. L'oclusió de les parpelles es fa amb massa
força. E l reflex mediofrontal és bo i el maseterí és
normal.
E l coll i els membres superiors estan igualment
amagrits. l.cs iiiaus són descarnados, però la força
segmeutària està perfectament conservada. Kl sistema vonós dels membres superiors es destaca rernarcablemenl i semilla desenvolupat il'iiMa manera
exagerada. Els braços amiden IS cm. do circumferència en el lloc mos voluminós.
E l tòrax ¿8 excessivament reduït, los costelles
són molt marcades i els espais intercoslals ensorrats. L'abdomen presenta una adipositat normal.
La pelvis és eixamplada. Les cuixes i les cames
tenen una bona musculatura i llur panicle adipós
està IH-M des,.|iv<iliipal. Les cuixes amiden
cm.
de ciri nnilriciicia (10 cm. per domunt do la ròtula) i la cama 27 e m . ; és aquest el lloc m é s desenvolupat. La força segmentària és bona, los venes
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estan molt desenvolupades, lilis al punt de íorinar
(elangiectàries.
En el conjunt del cos, no hi ha pas trastorns
tròfics cutanis, però una pigmenlució de color cató
i llet cobreix els |)cus i ascendeix fins a mitja caninDeformacions ostooarticulars de coràcter reuniótoide s'observen en tot l'esquelet. A l coll es troba
localitzada una cifosi considerable que es continu!'
directament amb la cifosi dorsal; no obstant. 1,1
cap no és pus iiicliiml emluvant. car Ics primeres
cervicals formen Un angle recte amb la resta del
raquis eervicul ; el cup es manté ercclil ; existe'*
un clot suboccipital molt profund. La mobilitzaow
del cap és molt làcil ; els moviments laterals, de
flexió i d'extensió són exagerats; existeix tainb'í
una indubtable hipotonia del raquis cervical. %i
menor moviment determina uns cruiximents articulars perceptibles a la palpació i a l'audició. La >a'
flexió cifòsica dol raquis dorsal és un xic exagerad*
i lu lordosi lumbar és normal. Ambdues mans P1'6'
senten lesions típiques de reutnatisme defonnW*'
dits sarmentosos, desviació lateralilzada, uudositats articulars, particularment als segons i tercers
metaearpians. La mobilització dels colzes i de'*
genolls determina t a m b é cruixits marcats. Els dits
grossos d'ambdi'is (JOUS són igualment deíormattí
valgus múltiples, encavalcament dels dits grossos •
desviacions falangianos.
('ontriuslaut amb aquestes lesions reumatoides
múltiples, l'examen )>emiet de descobrir uno hipotonia generalitzada ; hi|iotonia del raquis cervicoh
descrita abans (hipotonia del tronc sobre els ineí"'
bres inferiors, hiperlaxitat de les articulacions eoXOfemorals (gran separació, acte d© besar el genoll)'
fenomen de l'angle del genoll molt marcat, hip«"*'
xitàt del puny i dels dits sobre l'avantbroç. ^0
obstant, no existeix cap trastorn neurològic, c0P
senyal de caràcter (abêtie ni ceroboHé)s.
E l sistema vascular és esclerós ; artèries dures
la palpació, tortuoses, sorolls cardíacs durs. Lo ,en
sió arterial és de 1812. index 3 do Pachón.
Han estat practicats diversos exàmens comp
mentaris :
I . HiuUoíjraliít ilr l'eiquelet (Dr. Huguet).
Kl ruiinis eervicul présenla nnu l'orta lordosi de
part superior de la colummv de contorns suaus ii 1UD»
tiof
atròfia m é s o menys completa dels arcs poste
del raquis cervical. L'arc posterior de l'àtl»*- ^
l'axis, de
r.ixf com el seu cos són disminuïts
dimensions i amuntegats.
^
Els ossos del crani són prims i docalcificol8 i
de la cara estan deformats ; els sinus iiiaxiHors>
augmentats. Lo sella turca ós normal.
Els ossos dels peus estan decalcificats i deft"'en
muts, els metatarsians corbats, algunes ffllnn8eosaubhixaeió lateral. Les mnns presenten lesions
teoarticulars distròfiques amb prfJ->mini 0 "
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que contrasteu amb una forta lúpotonia, sense altres
0 twpeai, del tra]it</oidt> i de lo liase deis metosenyals neurològics. Diversos exàmens complemen"Haniis enn-esiMjiieiils. I.a ealeiticació del conjunt
taria, biològics i químics, afovoreixen el criteri de
' 8 oss,>s és molt derectuosu, i>er contra existeixen
disl'iiiicioiïs múltijiles del complex endocrí-vegetatin.
""nibroses ossificacions Uigamentoses.
Els caràcters de la li|)odislròfia, pWipiament dita,
oto la ooluzmxa dorso-lumbar està extremadano presenten cap anomalia: l'amagrinieiit ha esdej " " 1 " "i.-ci.lciti,..,,!,, i estovada; en canvi, els cartívingut en una dona a l'època de lo menopausa; els
<'",,ll'ls -.(in I),.M calcilicats. Les cdstellcs taises membre-! inferiors i la pelvis presenteu un panicle
'seendeixen molt avall, particularment a I'eaadipós perfentament conservat; hom no observa
("crra. l",l8 cossos vertebrals i els discs estan i n pas, com é s ileqüent durant el curs de la malaltia,
«i-iimes.
veritable hipertròfia greixosa. No obstant, cal re•Centre els fèmurs presenteu una forma i una
marcar certes particularitats, car ells teslimoniegen
, rui','ira normalg, els húmers són uracils i molt
l'existència d'una afecció eiidocri-vegetaliva. En
«'liirs.
aquest ordre d'idees, hem de subratllar la hiper^ ' ï - Ü l e o t r o d i a g n ò t U e (Dr. Dubouloü). — Les
tròfia venosa dels membres suprior» i les varicosij'"01'"1"* elèctriques són normals en els músculs de
tats dels membres inferiors, símptomes que fan
t'01'n i en els músculs i nervis dels membres,
pensar en una disfunció bijiofisària. Aquesta ma«oUment assequibles.
teixa anomalia venosa és assenyalada en l'obser^
' • E e è n i f M de sang (Dr. Dunan). — Reacció
vació de Long i Hickel. Tal com aquests autors
j , ' ^''''''''-WassennHiin negativa. A/.otèmia 0,75.
havien ja constatat anteriormont. nosaltres hom
' "'«•iiiia 1,8« gr. Colesterinèmio 1,80 gr. Calcèobservat (ambé alguns senyals do desequilibri sim,ni" 0,181 gr
pàtic. Així por exemple, l'osciHòmetre demostra,
IV
.
a m é s a més d'una hipertensió inanil'esla (17-12),
de y l"r""":n orillar ( D r . ( l i i i l l o l ) . — Ceguesa
uno liipopuJsatilitat do les artèries dels bravos (inàntí " " ^ret ,le," 0I""''·llt pupiHar, iridoeoroïditis
dex
2 a 2 J amb l'aparell de Pachón) i una hiperóo. forta miopia de l ' u l l esquerre omb lesió
pulsalilitat
relativa als meuibres iníeriors (índex
ov *ns'il de coriorelinitis i cataracta corofdiana en
II). Aquest fel crea nu desacord entre la meitat
^ Hem. Ectropion de primer grau.
c " ^ « ' t endoerinotimpàtioi. R. <>. 0 . — L a inferior i la meitat superior del cos:
presaió bilateral dels globus oculars durant un
«t varia el ritme cardíac de 80 a 76 batecs per
.

kàe

'C'IiotnetWa. — Bras esquerre 17-12, Índex 2 i ;

16'10' ,lulí'x '2 '• ''"'x', 8í9uerra 2'J"18'

ex W ; cuixa dreta 22-13, fndex 2.
intZl

Í'.Aldrich ' Mae C'ure- — Llk M u d'edema

énnio ós reabsorbida en 8 minuts per la cara

enor Aa

....... : „

,

u Clirtt

ior de la tibia dreta i en 4 minuts per 1« caro
miter
'Wrior do l'avantbraç dret.
. * e r o i n i « r f e r o m e M a (Dr. Antoniotti). — Disfun,' de la hipòlisi, de la tiroide, de la paratiroide i
ae '"ovari.
' ''actament prescrit consisteix, d'una banda, en
"•"dioterí
i'íipin cervical i Atofan, i d'altra banda, en
I '""'''P'n pluriglandular, opoterfipia antihipQflsària
^ . ' ' " ' ' ' ' n c i i t . insulinoteríipia. Els resultats foren
satisfactoris puix que la síndrome oefaÚlgioa
^ ^ ^ i g i n o s a és modificada notablement i el pes
Pnentfi, en n.és de 1.600 grs. (de «0,750 quilos a
*·"v'·' n — ,-— - - .
*
'.•J."pi)
'(uilos). sis mesos d e s p r é s , a desgrat d"una
al seu d" la mateixa opoteztpfci la malalta retornà
• Pes inicial.
' " • • i l l / 1 "'n : una ^onn comen<?a n nmagrir-se de la
desa|1 s"l'e,''3r del cos, vers l'edat de 40 anys. L a
t o t a j V ^ ^ del panicle adipós esdevé, molt aviat,
(l(.|s i , . ' " " ' " l'ttparenQa caquéctica de la cora i
i d,, i ^ " " ' " ' . s'0PORn r a s p é e t e normal de les cames
, - pelvis. Simultàniament existeixen lesions
',lles ' radiològiques de reumatisme generalitzat

Ultra el metabolisme lipid, els altres metabolismes estan pertorbats. Por b é que l a nostra malalta
no presenta pas glucèmia. la glucèmia és anormalment elevada a 1 ,HH gis. lùi l'observació descrita
per Wober, hi havia glicosúria, en la Cohen i Eis
s'observava hi|iergliieèinia. i en el cas de (ierliartz
i Gerstmann. un descens del <dintell> de tolerància
pels hidrats de carbon.
Així, doncs, si no existeix modificació aparent
del metabolisme de l'aigua, el tost d'Aldrich i Mac
Clure es decanta a favor d'una bidròíflia tissulai
considerable (reabsorció do lo l>ola d'edema entre
4 i 8 minuts), hidrofília paradoxal, puix que la
malalta no presenta pas el menor indici d'edema,
l'inalmenl. nosaltres no hom pas negligit l'assaig
del mètode modern d'investigació endocrina, la interferomotria ; les disfnncions glandulars ajiarcixen
així nombroses. I,'afecció paratiroïdiana explica la
hipercolcèmia (131 mnigis.), mentre que la disfunció suprnronal s'objectivo, sense cop dubte. |ier
la liipertensió arterial i la pig ntació dels teguments dels membres inferiors.
Més interessant i més complex és el problema
de l'associació paradoxal d'un reumatisme crònic
generalitzat i d'una hipotonia considerable. Aquest
fet, que nosaltres creiem que no ha estat encara
assenyalat, és susceptible de diverses interpretacions ; o lié hom l i atribueix el valor d'una simple
coincidència, o bé hom l'interpreta com referit a

la lipoilMrôftj. Aquesta darrora intid prelació és,
segons el nostre criteri, la més reeixida, car ens
penzwt d'otribuis els alt res tres BlmptconeSi trastorn
adipós, reiimatisme i liipotonia, a un mateix origen. Si aquest origen pot ésser únicament endocri
en allò que e.s refereix a Ics dues primeres manifestacions morbides, si, en particular, una disfunció
paratiroïdiana permet d'explicar les artritis -malgrat que la qüestió del reumatisme paratiroïdià no
estigui perfectament aclarida—, per contra, la hipotonia és un símptoma purament neurològic.
Actualment, hom coneix bë el paper del sistema
nerviós en !a determinaciéi de les lesions artrítiques. No cal tampoc recordar el reumatisme dels
parquinsoirans, dels hémiplégies, dels encefalítics,
renmatismes que hom atribueix a lesions del sistema nerviós cerebrospinal. Però el paper cada dia
més evident de! sistema vegetatiu en el mantenimcul moi fogenèlic i tròlic dels teixits, permet ara
la uniticació patogénica d'aquestes diverses síndromes. A més a m é s , la concepcic") fecunda de Laffite
i May. els quals interpreten el reumatisme com
una manifestació d'ectosimpatosi, ht confirmen les
nostres experiències cada vegada més precises sobre
els centres dienceíàlics. Aquests intervindrien en
la formació de lesions reumàtiques, sigui per un
trastorn nutritiu en relació amb la vasomotricitat
articular, signi directament por trastorns tròfics.
Es així com hem podria creure en l'associació del
reumatisme a una síndrome de Raynaud, a una
acromegalia, a una diabelis insípida. Finalment,
cal no oblidar que si els centres tonígens del diencèlal són secundaris, per raó de llur situació intermèdia que els plaça sota l'ègida de l'escorça i a
reraguarda dels centres mesocefàlics i cerebel·losos,
no han pas d'ésser negligits.
Tu definitiva, la intervencié) d'una patogènia diencefàlica ens permet d'interpretar bannòiiieMineui els
trastorns metabòlics, artrítica i tònics presentats
per la nostra malalta.
Ena cal afegir encara al feix d'argumenta teòrics
i lisiopatològics invocats per nosaltres, un argument
anatòmic i clínic : Sarbo (citat net Long i Bickel
i per Lhermitte) ha tingut la fortuna d'observar
un cas de Iipodistròfia encefalílica. A l'autòpsia,
pogué evidenciar l'existència de lesions histològiques Importants de la regió estriada. Però, aquesta
lemia diencetàlica de la Iipodistròfia no ha d'ésser
pas exclusiva, car no s'han d'oblidar les iuterreaccions freqüents del sistema vegetatiu i de les glàndules vasculars sanguínies, (pic són susceptibles
d explicar d'una manera uns eclèctica les síndromes complexes, de les quals la patologia ens ofereix contimiadamcnt exemples.

PAUI.V i IlliltliOttKlXAN. «(la/ette IIebdouiadaire des Sciences Médicales de Bordeaux». I'or'
deus, l i l gener 11)36, pàg. 16.
Es tracta d'una paralítica general, la qual ha pr*'
sentat durant els darrers mesos de la sova vid»
un tremolor parkinsonià esquerre. A seguit d un
ictus apoplecliforme. fan la seva aparició moviments coreïformes del costat dret, predominant 8
l'arrel dels membres, de molla amplitud, per Ia
qual cosa hom |H>I situar-la en el quadre de l'heinJ"
Imlismus. Aquests moviments precediren de |HH- uiu1
hemiplexia dreta que colpí ràpidament la malalt"L'examen anatòmic demostra l'existènciu U Un
focus heinorràgic de la regió sub-talàmica esquerra
que abasta intensament el peduncle esquerre. Í1'
hom té en compte l'extensió scciiudària de les Ie'
sious <pie lian produït, en segons temps, 1
gla, aquesta observació confirma la Jocalil·''-,lt''^
luísiona, o quan menys, sub-tulàinic». (pie és s*"
tualmení admesa en la patogènia de l'iiemibalismusVegeu, encara :
C i u u M i e a c l í n i c a Bobre U i meningoencefaUU*

Mvs SKIIVKT. «Annals de Medicina».
setembre l'.t.'l"., pàg. lO'fft.

ktmorritgia

pedutmuUtf

dorant eí curs d'una paràlisi yritcral, pels Drs.

Uarcel"!1"'

l'aràliíii facial ¡icr HI'IIKU bucal, pel Dr. .1. I'V"1"'"'

VAI.I.S. «Arxius d'Odontologia». Harceloiia.
vembre-desembre li»."}.'), pàg. 17.'t.
L:n mleiilodor (I¿6i7 mental. A n à l i ê i p»ieolig'C*t P^'

Dr. J. Lópfel [BOB. (Cahiers de Pratique M'
(lico-Chiruigicale». Avinyó, novembre-de-ei"
lue V . m . |iàK. 252^
/•,7« t e t t ê île la i n t e U i g é n s i a . L'n CHIHIH crític i
periwental ilea del puni de BI'OIO m é d i e , P***
Drs.

p.

M.VHCC MEBBNCUKO i P. LAIN l·'.··1"11'

no, «Crónica Médica». València, 1") deseu1111'''
1089, pàg. 11S7.
El*

dotze punt* q u è la p a i c o a n i l i ê i ojcre'u Vtr "
la coiici pció erolutica tlil piiijuimue. I " ' ' ''r'

C. bnoOTBK, «Archivos del Instituto de
eina l'làctica». Barcelona, desembre I<,·'',r,· I1
gina S'M.
Sodomia:',

Dr

pel

Dr. A. BRO.XK. «Revista í í é d i o * &

Harcelona».

Harcelona, gener lll.'lti,

/.i iificuUat

d'internar o de mantenir

certs
ofommentn coreiformes p i t

1"°'

dutde» ¡"'I BtueeUa M e l U e n s i i , pels D n S.
FBBREE SOLBBVICENS, O. ESCARDO MONTH I

alienats perillosos,

pel

Dr.

P-

l"'1»-'- '
inic'""''
Cu*"01"

«Journal de .Médecine de Bordeaux». B'11'''"
11) gener 1980, pàg. 29.
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ali«ttaf«
ü i b i r t a t , pel Dr. U o U a D I TKYH"'i ' ' . «Journal «le Médecine de llordennx». H<>rdem., l o gener 1036, pàg. 28.
bre

un eau

de

Utanm

eéroieofavUl',

pala

Drs.

^BUUoou i BKBOOCIONAS). « O i u e t t e Hebdo"uidaire des S. •iences UëdioalaB île Bordeaux».
Bordeua, 12 gener 1986, pkg. 21».
" ' · olfenatí . » llibertat, pel Dr. MCLIN DE TI:VSSl|-i". «Gacette Sebdoinudiiiie de» Science» Mcdicalea de Bordeaux». Bordeus, 19 gener 1986,
l'àg. 24.
' i n l i r n a r 0 de inanleiiir {nfernoti
Cer** alirnatH periUoêÇtt, I ' d l>r. P. ( HAIION.

^Gazette Hebdomadaire des Sciences Médica'es de Bordeaux». Bordeus, 12 gener 11136, | A g'im 25.
•.

'i'c,'l o e t ò g e n a en el Inici n m n i t í e ü ípilíj!»tfo»)

pel Dr. p , J.VIIABIA ('AU)I'.NTKY. « R e v i n a Mé^'ca de Harcelona». liarcelona, gener 1088, pà-

gina 38.
" ' " ' • ' i Hiciatltilic di t cerveUel duran! el cum d'una
"'l'iiracin idcurnl rrimica, ja-ls Dr. CHAKRIER i

rBàHADOD. «Oaaette Hebdomadaire des ScienMédi< ales de B.>rile;iiix/. Bordeus, 0 febrer
U,i|". Pí.g. 93.
propijii

d'un

,•(,„ d'he-morràgia

lubduTmtrUmà

'''•'i-iijen t r a u m à t i c , pels Drs. P. LANDE, P.
•HVnjJte i [.. VIAI D. «(ia/.ette Hebdomadaire
UBi Scianoes Médicales de Bordeaux». Bordeus,
9 febrer 1936, pòg. 08.
'"'li* tobre Ien viee v i i u à l * i uudilices, pels Drs.

• QoERcnr i H. DB L a b w x p . «Gazette Hebdo'"«daire des Sciences Médicales de Bordeaux»,
"ordeus, 1) feiner 1936, pàg. 84.
eu»

de

titanut

cercicofacial,

pels

Drs.

TOtBADJD i BEBOODIOKAN. «lourual de Méde' " " ' de Bordeaux». Bordeus, 10 febrer 1936,
» g . 105.

Oto-ri

^o-laringologia

l-'otil

Ia««B( del lactant, pel Dr. .Li.uis SI.ÑK
Hu\.
"Annals de l'Acadéniia de Medicina
d* Barcelona». Vol. X V I , pàg. 55.

Ko

lrac(a d'un problema nou, puix que en
,i,ii "s - darrers anys ha estat ben estudiat, des
''u.-,,, .rtm"nn ' i'""fi','<· el 1898, havien cridat
sobro l'existència de les otitis associades
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a trastorns gastrointestinals en els infants, espe(•iainieiit solire eN milloraments ràpids d'aquells un
cop tractada degudament l'afeeeii'i auricular, l'on
Comby el primer que pronuncià els mots o l i l i * la.
Uni.
Ku mpiesles primeres edats no es poden reeollir
dades subjectives orientadores i el metge s'ba de
guiar per altres senyals m é s o menys marcats, o
lié- resta del tot. desconeixedor, durant alguns dies
— i de vegades durant el transcurs de tota la malaltia del seu veritable origen, i es limita a una
(erapèuliea purament simptomàtica o expectant.
Sorlosamenl, els progressos de la tècnica otoscíipica i la m é s íieqüent ool·laboncM m ú t u a del pediatra amb l'otèleg, han aconseguit precisar els
coneixements d - la malaltia en qüestió, i ban vingut a explicar un gran nombre d'afeccions m é s o
menys febrils dels infants, de diagnòstic indeterminat.
Considerem molt oportú, per tant, fer algunes
consideracions sobre aquest capítol tan interessant
de l'opopatoligia infantil.
Kelalem alguns quadres clínics, l ' n nodrissó presenta febre o tan sols un remarcable neguit o destici nocturn, gemecs, crits, plors, o no dorm, etc.
El [ledi.itr.'i cerca la causa en el ronyó, en el melic,
en el fetge, en l'intestí, en el pulmó, en la gola,
o bé sospita unes vegetacions aguditzades. X o obstant. en certes ocasions el resultat és negatiu i eas
d'haver-bi febre, aquesta és irregidar i es fa quelcom rebel als tractaments ordinaris. Xo s'ba pensat en l'orella, o en tot cas s'allunya tota possibilitat òlica i>el fet de no aparèixer secreció en el
conducte auditiu o perquè l'infant no sembla quel'
xar-se en comprimir l'orella o la mastuide ; i en
realitat, es tracta d'una otitis quo passa desapercebuda, and) totes les seves conseqüències orgàniqnes i l'imcioiuils. E l la íorma clínica de tipus dc»conegui o simplement fchril.

l ' n altre petit presenta desgana, diarrea més o
menys abundant, amb deposicions gleroses, pèrdua
do lies, tendència a la caquexia progressiva, etc..
símptomes que, de moment) poden millorar, però
que després es reprodueixen acompanyats d'hipertèrmia i de vegades també de convulsions. Res no
fa pensar en I aparell auditiu, ja perquè no hi ha
signes visibles o subjectius locals, com perquè és
diffejl conèixer, per la sola expressió del rostre del
tendre nen, el veritable origen del seu malestar.
Aquesta forma clínica és la giutromtBtthuA, i és
t a m b é la nu's freqüent, l l a estat considerada com
la cansa de l'alrèpsia del lactant en un gran nombre de casos (Maurici Renaud). X o tothom admet
que l'otitis latent provoqui l'alrèpsia, però aquesta
acompanya sovint el procés òtic. Cal tenir present,
que molts atrèpsics tenen les orelles sanes, i en els
que ofereixen otitis, aquesta pot curar sense que es
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inodifii|ui rnríiiigrinient atrèiisic. Ai|iiest pot ésser
jiroduïl per ipialscvol eausa du désnutríoió com la
sífilis o la liuberoulosi, ooinoidint amb una otitis
que aleshores tindrà el caràcter de secundària.
Un altre quadre clínic. Ensopiment, febre alta,
fotofòbia, anorèxia. lleuger encarcarament del clatell, vòmits. Es fa la forma ditu meningismica i
que jo en diria mcninyitoidc. En els nens m é s
crescuts, si la lesió ós bilateral, la plenitud timpànica i la febre poden donar lloc a un estordiment
0 encantament que. no és altra cosa que la sordesa
1 que la família, i de vegades també el metge, no
sempre interpreteu- en aquest sentit. He tingut
ocasió d'observar diversos casos d'aquestes formes
pseudomeningítiques. Recordo, entre altres, el d'una
criatura amb ensopiment marcat, reacció febril i n tensa, fotofòbia i altres signes com els assenyalats.
El quadro era quelcom alarmant. Les orelles no
supuraven. No obstant, el metge, per certa intuïció,
demanà el parer d'un otòleg. 'l'robà els timpans
bornbats. La miriugotomia donà sortida a un líquid
serós, glerós, molt abundant, que va omplir els
dos conductes auditius. A l cap d'una hora escassa
tots els símptomes havien remitit, l'infant es despertà com d'un llarg son i t o l seguit fa senyals
demostratius de tenir gima.
T a m b é s'han observat atacs d'ccíi'/m/Wa a conseqüéncia d'una otitis mitjana latent aguda. E l D r .
K u r v i r t , de Praga, troba un HO % de casos. L a '
miringotomia sol fer desaparèixer cl símptoma i
la febre. Les COUCII/JIÍOHS sovint transitòries i fugaces, no acostumen a ésser generalitzades, sinó
localitzades especialment en els globim oculars (Le
Mee i Bloch).
Cal esmentar, per fi, la forma broncopuîmonor
que s'atribueix al davallament del pus transtubàric
cap a la faringe i vies respiratòries. L a febre alta,
la bronquitis difusa amb congestió de les bases
pulmonars, alguns focus de broncopneumònio, són
signes que tAmpÒo no fan creure en un origen òtic,
en una infecdó focal tubotimpànica, i fins aquesta
pot esdevenir complicada de mastoiditis, també
latent. Aleshores si tota l'atenció clínica es dirigeix
solament a l'aparell respiratori, es pot donar el cas
d'allunyar o fer retardar una intervenció mastoïdiana que podria ésser l'única salvadora de la
greu situació patològica.
L ' o l i t i s latent es pot presentar en forma subagiitla i fins esdevenir crònica. Són les formes CIOSÍS
sense jierforació, sense devessall purulent, que ja
hem assenyalat, i també les més perilloses perquè
poden determinar, en un moment donat, complicacions greus inesperades (mostolditis, meningHis).
Es m é s , pel fet de la insidiosifat del procés òtic,
queda malmesa la funció auditiva, i s'estableix una
sordesa accentuada, o una sordomudesa si l'afecció
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és bilateral, amb totes les seves conseqüències socials i professionals.
Oeneralmeht, en les formes clíniques exposades,
quan apareix el pus en el conducte auditiu, ja espontàniament, ja després de la paracentesi t i ' n '
pánica, el metge o el pediatra interpreteu la supU"
ració com una manifestació secundària de la i " fecció pulmonar o gastrointestinal, quan, segons el
nostre criteri, s'han d'invertir els termes: el focus
primitiu està en les vies respiratòries superiors,
especialment en l'aparell de l'orella. El pus ja existia latcnfmcnt en la caixa i en buidar-se per
trompa i lliscar cap a les vies digestives i les respiratòries inferiors, és quan infecta els teixits d 8"
questes i intoxica l'organisme.
Aquesta afirmació no exclou pas l'existència d al'
tres formes d'otitis que apareixen en el transcurs
.de processos infectius do vies digestives especial'
ment, que. aleshores són s c c u i u l ò r i e s i solen fer-se
més ostensibles. De totes maneres, si no es pra"'
tica un examen timpíinic prceoi;, en certs casos
resiili,-in'i molt difícil conèixer exactament si l'otltl'
és primitiva, o consecutiva a afeccions d'altres
òrgans allunyats de l'orella.
l'alogènia

L'otitis latent del nadó, segons Le Mée, Bloc'1
i Cazejust és «una col-lecció purulenta de la caix*
timpànica que no es manifesta per cap dels seny als
lifuncionals ordinaris i que solament és diagnost'"
cable pels seny-als físics», lis tracta d'una
més freqüent del que es creu. Els autors esmenta'3
inspeccionen curosament les orelles de 188 infan|,'·
els quals presentaven quadres febrils inexplicable3
per altres causes de l'estat general, i troben 'I116
SH (gairebé la tercera part) tenien otitis latent. E l
doctor Prada diu que el 80 % d'autòpsies de In"'
t i n t à revelen la presència de pus en l'orella mit*
jana i entre rnastoide, que no s'havien sospita' 611
vida. I els Drs. Chattin i Rendu (de Lió), en B> n0'
drissons morts l'any 1011, en un Asil-Bressol. "•0"
ben el les autòpsies otitis purulentes en tot» ell8'
la major part bilaterals sense iierforació del ù ' n i ^
(ÍM % ) ; en alguns, and) congestió encefàlica.
La inflamació latent de l'orella mitjana es P1*'
senta ja als d os mttéios d'edat i més treqüentn'*-*
dels sis fine als uou mesos. Kn aquest période- '
trompa, la caixa, l'aditus i l'autre fonnen un esp"1
ample, gairebé únic amb poques estretors anat
miques, que fàcilment pot infectar-se. Robert I - *
roux diu que en tals condicions òptimes es P0'
produir, ja una sembra del medi fecal de la cal*"'
ja una infecció pel líquid immiòtic que penetra c"
l'orella mitjana. E l sojorn prolongat del decii >''
dorsal, fa que les secrecions del rinofarinx l l i s i "
a les boques tubàriques, però ni l'acció de I " f"1
vetat, ni la viscositat de la secreció no són
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''"•>"" perquè aquesta urribi dina de leu trompes,
*u"'' que Kquereis una ruptura de l'equilibri entre
a Pressió del cavum i la de la cabía. La muooea
^matina, es i-edueix la llum de les trompea, l'aire
"irareijt, lu virulència microbiana augmenta, i en
""•eqflènoia apareix digteneió do les pUata latea"^Pàniquee i dolor consecutiu; en on mot, una
<""ls "Kiuiii simple. Si ],\ trompa s'obetírueix parc'"'l>'ieiit, hj \m deaohrregttes intermitente d« h\
j1"' " ' ' ' ' " ncumulada, m> hi ha dolor n'tt, però «I
ri»Heió de productes tòxica, xense exsudai» ex\j " ' ^ ""uiifestos. i , per tant, otili* latent (Le
Wooh, Cazejust). La infecció i Inflamarte tuloe (salpingitig eustaquiánb) degndà a un tap
'(""".T
embussa ta trompa, i provoca la re*
j'1"'1" 'l'exsudais dius l·i caixa, seria la causa prode la febre premonitora de l ' o t l t i l . E| pi"i<
Peitida de la iiife<< ió sol esser el leixil limfoide
at' rinofariax.

-_Ò C C 1 T

A

N

337

menlada a l'orella sana i també be obtingut, senyals
dolorosos aparents. Per fi, altres casos en què hi
ba comprovada l'otitis, la pressió sobre el tragus
no ba provis-;»! dolor. Molles vegades aipiests resultats exploratoria depenen de la reacció especial
del si.lema nervií'is de l'infant.
Ks rar cpie el lactant es posi la mà a l'orella en
senyal de sofriment, com en els nens de més edat.
De totes maneres cal fixar-se en celis moviments
continus de lateralitat did cap de l'infantó, neguits
a Iota hora, insomni, etc. De vegades es [Kit maDifestar el dolor cu el moiuenl de mamar i la deglució és susceptible de provocar dolor i el lactant
sol acceptar el pit i|iie l'i permeti la posició més
còmoda del ca|i |ier a la siicció (xi'iii/af <li: l a micciíi
omtiraiatend ilr ¡'¡IIH). També pot ésser expressat
el dolor pels crits esponlanis del nadó, especialment si se'l |;osa del costal malalt i no en l'allie,
cas d'ésser unilateral el |>rocés ótic.

''r "'ira pari, landic es possible (pie la secreció
PJ'fulenta o muoopunilenta de la caixa, dreni i
._00lTi Mp al cavum. i alesbores 08 eng«4id4.
^
piofi»gia pot ésser l'origen dels fení
^ • ^ i n t e s t i n a l s greus secundaris, que poden
' 11 l'atrèpsia, tal com ja hem Indical.
. • i ' Patogènla exposada no éa prou per a explicar
! desi',lv<'lupament d'aquestes otitis, ja «pie no
iots
• • . . . .
infante en són Wotimea. <""1 admetre, per
«nt.
^ ' tn a predis|«isició individual, un estai cous
l ^ '""1"1' i en aquest sentit s'ha fet remarcar Un
U U • l n ' ^e ^ constitució U m f à l i c o - h i p o p l à t U e à i
•Hdaf'0' ' en e'1' t'OK I,rimers anys la dUttíti f s òti» " ' " ' " "
lll·<'''· l,el' l,,,"· nlriliuir el iiroccs
fures" '""'"'''es infeccioses, pelcpiè aipiesles són
deL . ' " "•"," del,t do8 *a78 d'edat, i les otitis
»erv
l'"l('''K , ' " acpiesl lerrenv exsudaliu s ob'" vid
,','S
'S ''OS "'K tVeM I"''"16"' """•"s ''''
co^'j " ,C- x - Schiloff, de Leningrad). En tal»
Vi,, •
"Mistes otitis tenen tendència n ivcidi9tlirt • ^'',aver de trepanar la inasloide, la ferida
'-'"'» esdevé lenta en la seva cicatritzaeió.
Simiiloinr*

O

i iliaijnimlic

La ^""l'Ioiiuitologia ós escassa o nul·la. L'infant
ÜttíL 0 no sal) mostrar clarament les seves moe| .. " Ensile ions anormals i fins es pot donar
'''l'|,;ii·
6 " " e^erimentar-ne cap. Per tal de
"'KIIHX
oiientadores. s'ba intentat remarcar
•enyals més o menys patognombnioe per als
^ diagnòstics. L n d'ells es refereix al dolor
]o |,e 0|)g^er ' " pressió en el troya* (Vacher), però
«s
**rTat que certs infants, en estat normal,
p ''!' '"" fci·los Iota maniobra especial: és
la j j j ' ^ i W e que l'ensordiment momentani en fer
Uai m |)teRe'ó siKiil suficient per a mostrar molesd ' < ' e
' l ',s 0 ^e ll'or"'·
" " ' s · 60 "Ifl^118
0,,,1s latent unilateral be fet la prova es-

/•,')» raiivi* «ii/iín/» ilr o p t o n e U üà lu òora i l l u l l e )
no sempre oiereixeu un valor positiu, tenint en
compte la facilitat amb què els vasos cutanis es
dilateu i contrallen [mr la més pelila causa en (als
edats.
Per f i , s'han reinarcal altres senyals extratimpànics, com és ilolor relro-ainilr-miuiHur, associat
a l'existència d'adenopaties carotfdies ; I» major
temperatura de la pell de la mastoide del costal
afeclat (senyal de Robertson), i la bipertrófiu de
la melsa i del fetge (senyal de Kisbi), el valor
diagnòstic dels quals é~ moll relatiu. L'únic ipie
ordinàriament es pot considerar com a senyal patognomònic és d que ens dóna l'examen ofoxròpi'r,
del (pial parlarem tot seguit. La radiografia proporciona dades gairebé nul·les i la major |iart dels
casos és de difícil execuciéi i interpretació.
Diníjiwulir

otolòijir

Cal saber ier un bon examen otoseòpic i interpttitM M 'a imatge limpiiiiica. Això pot fer-ho el
pediatra, però és preferible «pic sigui l'otòleg. No
nlistant. en el nodrissó, de vegades és difcil l'ex|,|or!ii'i<'i visual del t i i i i | á . però les dificultats assenyalades per alguns autors, crec que es poden solventar emprant l'otoscop elèctric, que |>erinet de
precisar bé les lesions. Aquestes se'm en ceris casos
nul·les; ordinàriament, el timpà que reflecteixi una
otitis latent, és gairebé blampiinós o deslluslrat
(senyal de Leroux-Robert), o també gris brut. groguenc o fosc, quan el procés és quelcom a v a n ç â t ;
per tant, diferent de l'otitis vascular simple, en
ipiè domina la biperèmia. renrogiment o la infecció
va-cular marcada. La inflor convexa i l'embutllnfameiit parcial, aix( com la desaparició del triangle
llumíniSs (Canuyt), no són Senyala patognomònics.
Més endavant, la membrana esdevé com estampada, gebrada (fase d'abscés constiiuït i . alesbores
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(••s (|iiim Ni |iiinic^mesi dóim pus ulumdiint i ben
llimin (Le Mi·i'. lilocli, ('M/UJIISO.
Çpnícttme betn Insimiat, l'estai del Umpií uo sempre tnidueix fiâslment el de In ciiixn, i Hns pot
seniblur lot indiferent al procés infecoÍ¿8 i n l n i l i m p&aio. D'aqui 1» idea. en ens de dulile, per la més
petita sospita, de fer una puneió exploradora a
través de In membrana. X o hem de detallar la
tècnica d'aqueKba petita intervenció, oombatuda per
alguns autors i dcIVnsada per Panneton i Longré
(de Montreal). Hssenciaiinent, consisteix a puncionar el linipà amb una cánula i xeringa aspiradora
tense el control de l a mato. Malgrat In innoeuïtat
d'aipiesta punció, tins i tot seguint les regles de
precaució eorresjionents. creiem mes racional u t i lit/.ar un l>on espèoulutn amb il·luminació proximal
i lupa d'augment, i fer la miringolomia and) la
llancela clàssicu. Així, hem poguí .comprovar sempre de visu el resultat d'aquest» incisió, que pot
anar seguida d"aspir»oió amb el mateix espèculum
i (|iie e n el ens d'ésser positiva, ens estalviaria u n n
altra maniobra perforant de finalitat lerapeutica.
En síntesi, és d'absoluta necessitat l'examen sistemàtic del timpà en els nadons que ofereixen
trastorns generals, especialment d'ordre gastrointestinal,
Com ¡ilicaclonii

En certs casos la supuració minva lins a desaparèixer dél tot i el timpà es restitueix nl seu aspecte gairebé normal. Tol sembla entrar en ordre,
quan la temperatura torna a puinr i l'estat general empitjora. K n tais condicions, malgrat ipie la
regió no estigui dolorós» ni intiamada, s'ha de sospitar la mastoiditis. Si el mal progressa, g'hi afegiran altres símptomes tòxics d'aparell digestiu o
respiratori, mov iuients convulsius en dormir, agitació, pal·lidesa. anorèxi», etc. Kn els casos m é s
greus, es presentará paràlisi facial 0 senvals de
meningitis. K n certes ocasions, malgrat el bon drenatge auricular, també és de témer la propagació
mnstoide». Tant en els casos esmentats, com en
els de gran Intèno.in, en q u è |H)t hnver-bi u n » mastoiditis pseudo-primitivn, la gravetat és extraordinària en el nadó, fins i lot essent n temps d'operar, puix que són freqüents els (rasos de mort ràpida, inesperada, després de la trepanació mastoiden en els primers mesos de la vida.
Ei proaÒBtie depèn de si s'ha trobat 0 no l ' o t i tis (exsudai serós, mucus o muco-purulenl). L a
gravetat del procés no està relacionada amb la
quantitat de pus, sinó amb la virulència microbiana. L'evolució d'una otitis d'aquestes que estudiem, pot ésser tan silencios» que les lesions
tenen temps de fer-se greus o definitives, i donen
lloc n complicacions ràpidnnienti moríais o » la
pèrdua, de l'oída, en cas d'ésser bilateral el procés.
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Tractament

A part, del Iradament general instituït pel IH|S
ge, l'otialra haurà, de procedir tot seguit, podilc"1
dir precoi.Mnenl. a fer la paracentesi limpàm"*'
conforme ja s'ha indicat. CaJ insistir a afirmar q1'6
Bgumtè obertura fet» amb totes les precaucions
ordinàries d'asèpsi», no ofereix cap mena de Ve'
rill immediat ni llunyà respecte a complicación9'
ni respecte a nlleracions funcionals. L a incisió h*
d'ésser àmplia, feta amb la llancela en forma ^Molles vegades haurà d'ésser bilateral, encara q"e
un timpà sembli que estigui gairebé normal coM1'
parat amb l'altre. La paracentesi sol donar Ho" *
la sortida d'un líquid serós o sero-sanguinolent. '
va seguida d'ordinari d'un canvi marcat del 'I'"1'
die clínic: provoca, especialment, un descens n"'
table de la temperatura i dels fenòmens del n"1'
lestar general. De vegades, la remissió és I ' ' " ' '
el pus pot tardar un di» o dos a p r e s e n t a r á *
través de In perforació.
No hi ha cap inconvenient a re|>etir la paraCW
tesi, en cas de reaporèixer els fenòmens g,e'icl':l'^
a causa d uu lancament precoq de ht perha'1"
quirúrgica, fet que no és pas rar que es pf*96^!
tenint eu compte la petitesa de la regió intelT^
guda i la l'orc;» de la naturalesa en la restaW
dels teixits.
ü n cop establert el drenatge timpànic. es i1""^
tindrà aquesl siraplement mitjançant nua desfili
de dotó, i millor encara, unn tireta de glassfl ^
tèril no massa enfonsada en «I conduele. Is
es renovai'à enda dues o tres hores, segons 1 " ' " " I
dàncin de la secreció. No som partidaris
j ^ .
vatges antisèptics i menys encara de les m*" ^
eions de glicerina fenicada en el lactant. I*'1"'1 ^
acostumen a irritar i a macerar la delicada Pe
del conducte en aqueixa ednt, i a produir de"
macions epitelials que destorben els eximíeu- 11
còpies i altres maniobres terapèutiques locals
En canvi, les instil·lacions nasals ft base d'u"*
solució d'argirol al 10 % no solament són inoíe*
i»
,
sives, sinó també útil», per tal de man*en . j l í
veí't
ni(;s asèptica, i^ossible 1» regió del cavum.
dem cruïlla de fosses nasals i trompes, v'
molt sovint, de teixit limfoide, cultivador dc í "
mens.
la
S'haurà de cercar en el possible l'existènc1' ^
vegetacions adenoides i en cas positiu, llN"r' ç;i
les tot seguit ninigral. la poca edat de l ' i n h »
ós de necessitat haver de trepanar la Blft8
^
i'otòleg s'hauria de voltar de tota mena de K
caucions, tant respecte, a l'anestèsia. que ',*^ed ésser molt superficial, gairebé nul·la, coni re
te » reserves en el pronòstic postoperatori^s
Com » mesures profilàctiques creiem <lue ^
del naixement s'hauria de vigilar sovint- »l-
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"" " m u t . les orelles, fer «curudes otoi«-ó|iies, i |>er
I"1 d'evitar en el ¡H^sible l'otitis, t'haurteo de
IUISIIIK d'atglvol) óoni n te per a
'">tis.'|,sia dels ulls. CoiivindiiH tumbé conèixer
constituoió orgànica del nodrissó, per tal de
Pnndre leg mesures terapèutiques i dietètîquM ra•luiuils, i la,,,),,;
,•,.,!„,., i , ; , |„ eoHiilionició de l'o. ,eg en tol« els cunos sospitosos o de diagnòstic
""kteiminat.
(Transcripció i-iti-ijni.)

•SV/''"'"..„ ,/•„„•,,,•„ ,',(,>. per la Ora. M.» ROSA
CAMTUC. (ManaiUe Médical». Marsella, 16 oc"ll"·'· 198B, píig. 498.
fyune» reflexioni n propiuii deU obaMMOi '<-•
nembnuM na«al, ¡reí Dr. MII.LKT. «Cahiers de
•""«•¡•lUe Médico-Chirurgicale». Avinyó, novem^•deeembre 1985, pàg. "286.
'*pheei Uiringiei de caràcter aguí, pel Dr. B .
' " " M A S . «Revue Médicale de Krance». Clern w n t - F e m n d , desembre 1986, pkg. 227.
"'"'"J'tHlivU,,,,;., KiyoïiH cl m i l i tdi de Shnler-Hn" ' " « ' • r . pel Dr. A. MATEU. «Pràctica Mòdica».
' ""•'Bona, desembre 1985, pàg. 296.
' 0"""'""< '"'i« Hnhre e h q u i s t ó m e » henignen del
« w n n , pels
Drs. R . AaflAUD i J . CAIAKT.
«Toulouse Médical». Tolosa, 1 gener IflBft, I»"»-
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Enlmli clinic i Iraclanirnl ile leu ma*lol<liliii ayuil:», jiel D r . I ) . TIMDIII:. «Revue Mi'iilicule da
Krunue». Clennonl FiMiiiiid, gener H>!J6, phgina 27.">.
Liiiilifiiiciiiiiii ilil iiiiKiifariiigi, pel Mr. R. P i u u r .
«.lournnl de Médecine de líordeanx». Bordeus,
1(1 febivr llt-'iti, pàg. l(),r).

pc(jiatria
/•.'/ I r a d a m e n t de l ' è e z e m a amb l'cxlrct de, m e h u ,
pels DlS. M . BOOAZ i SKTA. FIOT. «Journal
de Médecine de Boideaux». Bordeus, 29 febrer 1030, pàg. 158.
Les nombroses terapèiitiipies ulilit/ades en el traetainenl de l'èÒEénU de l'infant tenen en llur ootiu
un ceri nombre d ' è x i l s . Bl mateix si es tracta
d'aplicacions externes com d e tractaments interns
(vacunes iinlies|reptocòcci(|ues, injeccions d e B. (".
C . opoleii'ipia liroídiana), hom ha pogut conslatar
milloraments i . tins i tot. guariments complets.
No oblidem, però, que a i | U e s t c s iiíeccions cutànies
jioden desaparèixer (piasi súbitamenl e n l'infant
colpit per una malaltia aguda, sobretot per malaltia infecciosa febril.
Dues observacions recollides i reporfades pels
autors són IM'IÍ demoitratives dels electes beuetici.isos que poden aconseguir-se amb extrets espiénies en infants níectats per formes diverses de

procés ecy.ematós.
O b m i e a e i ù I . — S...
(Maisellal, iiiiscuda
el
22 de mari; d e I960; entra a l a Mainaderia do
l'Ilospici departamental el 17 de IIIÜÍL; d e 111:!").
'•""/"•""<"..,., nuHotaringi, pel Dr. B . P n i u v . «GaAleshores té 2 mesos i acaba d e passar uns tras' ' !' Bebdomadaire des Sciences Médicales de
!o|deaux». Bordeus, 12 gener 1986, pkg. 29.
Idiiis digestius. B l seu estat general és doleutfssim.
Pe-a 2")411 gr. Durant molts dies, malgrat l'aplicaI " " cat de fibroma nanofariugi c.n HM adocir'i d'injeccions tíini(|Ues i de sucs embrionaris,
pels Dra. J. DEBPOSS i A. V n u c
sembla (|ue l a marxa del p r < M ' é s fa esjierar una fi
* OurnaJ de Médecine de Bordeaux». Bordeus,
fatal.
^ gener 1986, pàg. 54.
De b e l l antuvi, rnlimentacic'i é ' s exclusivament
H
Im-e d e llei de dona, pen'i després, al cap d ' u n
(;
i t laringe. Tirotomia. l ' u m o r o t e r à p i a . Uuatemps, es fa a base d e llet d e dona i lli t liomope] Dr. R. CELLE. «.lournal de M í d e g e n i l / a d a (ilòrin.
•
[íei ni-, Ü. ^ i'ii.i.ri. «.niuiii"'
Lentament, l'estat general millora, perit, cap al
t"ine de Bordeaux». Bordeus, 20 gener 1986,
tercer mes. apareix un eczema intens i humitejat
52.
ipie, de moment, radien a nivell de la carn, però
Sofc,
r "." eaH de c à n c e r de laringe o p é r a i : renlaii<)ue després s'e-campa pel cuir p i h k . ParaHela( " " " 'àpido de la corda vocal, pel Dr. DKSmenl, hom nota diverses plaques d ' é c z e m a jier la
|.'NH* '<'1,>mn,il de Médecine de Bordeaux»,
pell de l'abdomen i pels malucs i natges.
Aquest eczema resisteix tots els tractaments ex^ e u " . 20 gener 1930, pàg. 64.
terns. A partir del 14 d e juny, hom administra
quotidianament a i'mfant 80 gotes d'extret de mel^
e laringe. Tirotomia. T u m o r o t e r à p i a .
sa (liposplenina Groc). De moment l a modificació
" " « ' o , pe! Dr. R. CELLES. cChuntte
és insignificant. Ks decideix, aleshores, d'adminis( | " '(lonmdaire des Science- Médicales de Bortrar aquesta mateixa substància per via subcutània
"""x». Borden», 26 gener 1985, pàg. 60.

n'"'"'

340

A

M E D I C I N A

(J c. c. Ottda iliu). A les |)n((iieK lloren de fev Itt
iñjeootd ii|mreixi'ii íenòineiih geoeifáll gKU8 <|ue
tniilueixeii un veiitnble est»! île XIM': In teinpenit u n i . ((lie cr.i di- .'IT" C el diu de la injecció, puja
briíMMiïnent n ll.íi" C rendeniá ; l'infaiil vomita i
es manifesta molt fatigat, l l o m procedeix a una
sèrie de imnvs progressivament refredats i , passades 21 hores, c-^ restableix la normalitat.
A partir d'a<|iicst moment, hom constata una
millora rapidíoaima de r è c / e u i n . Hua al punt de
deHapaièixer
completnment al cap de 15 dies. Cal
afegir i|U.' In injecció d'extret esplènic no tou repetídtt, parò <|>ie, en canvi, foren i i d i n i n i s l r a d e s
<pi >lidianament ¡M) j;otes de liposplcnina.
L'infinit !<•, Hetualment, 7 J mesos; segueix
lii|M)trótic, per he ipie guanya de pes d'una manem
progressiva. La darrera pesada dóna 4.'MHI gr. I.'eczema no ha reaparegut.
OhHi rració I I . — L . . . (Paulela) té 2 niijs. D'ençf»
de la naÍM'ni;a pateix uu eczema <pie. actualment
présenla forma de plaquea a nivell de hi cara i del
cap (ac( cs impetiginós). de les mans, (|el colze
dret, dels dos membres inferiors i del tòrax. Es
particiilarnient remarcable una placa infectada de
5-t> cm. de diàmetre, situada entre les dues espatlles.
AqUMi cc/i·iua, molt prurii.'inc'.s. consumia l'infant i l'inipedia de donnir. Tol plegat, el seu estat
calia considernr-lo com ben precari.
1/èczemii
d'u<juest malalt havia resistit iots els ivgims i
fot«s les terapiutiquea.
Unu sèrie de H injeccions de i c. Oi de lijiosj)lenina per via subcutània i a dies alterns i sense
modifioar el icgim alimentnri permeté d'observar
nus fels bell leiiiiircables : n part ir de In seteïui
injecci<'i es produí HUM renccií'i febril important. Ku
efecte, el malalt, que dies abans tenia temperatura normal, puja bruscament a
(' al mateix
temps que apareixia lier la seva |iell una erujK-ió
de papules rogé», particularment marcades a nivell
de les cames i al dors. Aviat, però, es restablí la
normalitat. A la ti de la série d'injeccions de
lipids insaponilicables de melsa, l'èczema havia
deaaparegut gairahé del tot, l'estat ganeral s'havia
refet moltissim i l'infant liavia augmentat 600 gr.
de pes. I'M 7 d'agost de liWii abandonà la casa
completament guarit.
Kls autors recorden que aquest iractament de
l'èczema \H-\ mitjà d'extrets esplènics (el mateix
si es tracta de melsa sola, com d'associacions
d'extrets de melsa amb altres medicaments, en particular In bardana) no és pas inèdit. Kl 20 de maig
de lil.'t'i, .1. Ilnllé i Prieur dugueren n In Société
de Pédiatrie l'observació d'un infant de 11 anys
afectat d'èczemn crònic d'enejà dels seus primers
mesos de vida i guarit per una sèrie d'injeccions
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d'extret de melsa. Kl mes següent (1K de jii|l.v
de 1980), Pierre Deltliil relatà igualment l'obseivació d'un nodrissó de 1> mesos amb èczeinn des
del» 2 mesos i guarit per l'administració diària de
40 gotes de lipospleninn.
Davant d'aquests resultats els autors es demanen :
quin és el mecanisme d'acció d'aquest remei'' I ' "
dificultat de la resposta els obliga a interrogar: í*"
que provoca unu modificació del terreny o és qlie
oal pensar—com ha estat vist en els dos casoi
reporlnls—en els efectes subsegüents d'un
Sigui la que es vulgui la resposta donada, l*9
observacions glossades en aquesta nota els servir»"
de base \>er a prosseguir l'assaig d'aquest tractament.
Vegeu, encara :
L·luita pro-infància, pel
Dr,
I-'ORTEZA MAI111""
«Puericultura». Reus. setembre 11135, píig. ,''1"'
l'li

m e t g e » puericultor» cn contra de Jeu l^'.l|co\f,
de PuerievUvTa, pel Dr. A. OABCIA HUI STI·N'·*-

«Puericultura». Reus, desembre 1ÍKJ5. pàg- 1' '
Aerodinia infantil, pe] Dr. L , BARBR. «Cahiers
Pratique Médico-Chirurgicale». Avinyó, nove»»'
bre-desembre 1I.·:I5, pàg. 227.
Hipertròfia

dels

ijainjli* limfhtic»

cn

la

í»/'"""1'

pel Dr. <i. J. OtKANDfea. «Pnidoteròpia».
celona, gener UKMi, pàg. Hl.'l.
Morlalilal

injaniil.

Mortinalalilat.

Indexa,

°*

c"'""

í Hura remei», pel Dr, \ . V'm AL -bn11'1"'^
«Anales de Pediatría». Barcelona, seternbr*
L08S, pàg. 781).
Le»

injeccion»

endorenoKe» de

carbó

aniniol

e

4"TJj

le mi,; ,ilica infanta, pel Dr. LL. TOBBES

«Anales de Pedinl i in», l í m c l i a m . selciub"'
1986', pàg. 521.
Sobre el /laper eliuliíijic. del» bacil» disenle'''"'
li H iliíirrre* euliralii

¡IIÍIIIIHIH,

I.I.AO. «Crónicu Médica».
bre 1986, pàg. 1161.

pel

Dr.

^ •

València, 15

K l cicle de la i n f e c c i ó tuberculosa en

d'""""'

(ànety

"' '

y0,

pel Dr. J. LASSKRBK. « Toulouse Médical»l>el
losa. 1 gener lt);i(l. pàg. 2.'i.

frae-

Sobre
mi canper
tic un
KalQ-AnOiT
lament
compostrincer
o r galà n iinfant*1'
c ^ " " ^ u ll\%

Quatiment, jiels Drs. J. LAPOS, M .
i R. RALAROSY. « L ' E c h o Médical des
nes». Mimes, gener 1980, pàg. 284.
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u r o l o g i ia
"o l è c n i c a per a l perfeeeionammt
•'•

df

l a aulura

l'urèter, pel Dr. J . OHHOLV-MMITÍ. « R e v i s t a

«spafiola

de

Sfedicina y

deaembre 1085,

Cirugía».

Bnreelona,

p à g . 711.

Segons textos, avui elásaioa so

urologia, la autÚM

' " l'urèter e s t à condemnada al I n o i s , sigui l a que
"'K'1' In ti.(.Tii<-,-i utilitziidn (l.egueu. Maiion).
""'s a m i s , segons una sèrie de treballs de
jwurgia experimental, e l f r a c à s de l a sutura de
'"éter no é s pas una i p i e s t i ó do t è c n i c a i|uiriirK"'"- s i n ó inn, q t l e s t i ó de fisiologia i . amb aparició
j " ' " ^ a p a r i c i ó d'estenosi, tot u r è t e r suliirat con'•"">a a mort, per d i s t e n s i ó , el r o n y ó oorraapwwnt.

Un dels treballs m é s complets é s el de Henri
'n,,,, (^oum
_ nl.ril.maig lifil»). l'.n a.piest
"'""

hom estudia

experimeiilalmenl
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lil/.ant la t è c n i c a de sutura vascular ; d e s p r é s de
la sutura, les contraccions espaiad.-s de l'extrem
I n f e i t o es van produint a manera de moviments
de reptació 0 de serp qua estiren cap avall l'extrem renal; ai|uesl presenta moviments |K>ristàltics
menys amplis qut normaluient : l'ona p e r i s t á l t i c a
de l'exlrem superior és d e t é a nivell de la sutura
i com (pie aquesta ona peristáltica arrossega una
quantitat d'orina, born veu com aquesta envaeix
l'cMiem inferior, el qual e- d e i x a r à omplir d ' u n a
manera passiva. D e s p r é s de fer aquestes observacions, boni BUtura la paret abdominal en tres
plans.

"•' primer estudi de cirurgia astperimantd da
'"'•ler é t el d'Alksue ( F o l w V r o U g i c a , n m ) .
• 'Miest treball lia pesat moll en contra de la
"""•g'a ureteral en l'home. D e s p r é s , n'ban apa^ ' " t d'altrea, t a m b é interessants, per Dut aplica" " la cirurgia ureteral i que menen a les nm•es ''oiiclusions pessimistes en allò que es refe,3t n les possibilitats d'un bon resultat funcional
8 'e" sutures de T u r è t e r .
'

A N

la s e c c i ó i

i.'.'r'"-" ll" ' u r è t e r ; la c o m p r e s s i ó circular de l'm'è' el raspal circular de l adventicia o simpa.'""'nin. Aquegtg traumatismes ( s e c c i ó , e u e r v a c i ó
j T0D,P|,e88Íó circular) actuen de la mateixa manera
Hal
'
'"•'''•''"•^ consei|üén<'ies anatomofuncios Per al ronyó corresponent, l l e u s aoi un resum
"'
de H . M a r i o n :
Mi'""'"1 conien<;a amb l'estudi de H-l casos pu»mb ^ ''
urètero-iiieteriil
i conclou,
''on
'''serves, ¡pie solament en trea d'ells
/ ^ Pol acceptar una veritable g u a r i c i ó luncional.
1er
riiullatK de. In sutura de l'nréte» j
" ' ^ a r ' o n ^'hnn de cercar, no en de.fccl'i- • I
""•<, « p e r a t ò r i a , »inò en la /íiii'.)í»;;i(i • «Un'"
'''"•''•f''''.' per tal de demoslrar-ho realitza
^ '"'ie d'experiments en gossos.
Iiré^ j ' " ,"le',,'''s'1' i per m i t j à de laparotomia, des„! " ' iiieindir .'I peritoneu. hom posa al descobert
| u|r' è' ,t, ' r s ; en a<|uest moment, i [«-r iaspaeoSó
'"•1,1
•i
''""'l·iova la peristáltica normal, lís secln .,.1 '"'''«'i' [lel lloc mi's assei|uible, a 4 c m s . de
""K-ri.,,'"
» seguit de la s e c c i ó , l'extrem
lin.,,,,., ,,s conireu i provoca ejaculacions d'orina,
,!
'pie l'extrem inferior presenta moviments
'MelS <'"u ""
s i n c r ò n i c s dels de l'extrem
Utlil g j " ' " " " v"K"da, per l'extrem inferior, t é lloo
lier tant "''"'"'^ <''or'n8 procedent de l a Inifeta i ,
'""ip"!!
"'" '"M'est segment moviments
s - d l i c s . H o m sutura els dos extrems uti-

Passada min temporada mea o menys llarga després de la inlervenciéi, els diferents gossos són
novament nnestesials i hom els obre l'abdomen
per tal d'observar les c o n s e q ü è n c i e s a n a t ò i i i i i | u e s i
f u n c i o n á i s de l a sutura. K n la major part dels gossos r é o p é r a i s en els quals hom procedí a l'imastomosi amb la t è c n i c a de la sutura vascular, m» h i
ha d l e n i m i i . n (Utgtal d ' a i r ò , la porció d ' n r è l e r
superior CHIII dilnlada amb
urètero-hidroiiefrosi
m é s o menys aci'entimda, com per exemple en els
gossos n ú m s . :( i (í.
Ca» ninn. .'i. — E l gos é s réopérât 10 dies després de l a sutura ureteral. I . ' u r è t e r e s l à perfectament cicatritzat ; hom endevina el lloc de l a sutura
pel canvi de volum de l ' u r è t e r en u n p u n t ; /'. rírciii n n a l , d/nféu, preninla una ijruixíiria 1res teg a d i » superior a l a de l'exlrem cenical; Ien o n e »
pefletàltiqiie» que mirlen île In pelris renal e» dolenen bruscanicnl u n i r i l l de l a s u t u r a : l ' c x l n i n
ncsical p r é s e n l a contraccions, per lie que nu's rares
que l i s de, l'extrem superior, i , cn a l g u n » momenls,
semilla com s i la c o n l r a c c i ò île /V.WITIII n s i c a l
s'oposi's a l pas de l'orina, de l'erlrein renal a l ' i . i Irem resical. H o m sacritica l ' a n i m a l ; l ' u r è t e r permet al pas d'una sonda m i m . H (HO hi ha eslenosi
que born pugui fer responsable de la d i l a t a c i ó
ureteral).
da» núMi tí. — K l gos é s réopérât d e s p r é s de
passais Tri dies de la sutura ureteral. L a z o n a
suturada es veu per l'Os] te eientricial del periloneu que l a cobreix; l ' u r è t e r e s t à lleugeraiiient
dilatai en unit exteiisiéi de 2 c m s . «per s o t a » de l a
siilurn ( c o n s e q ü è n c i a de l'nuli|x<rislall isme) ; *per
solire», l ' n r i l e r t i un roliim Iri/ile del normal i
p r é s e n l a algunes ¡ l e r u o s i l a l » . L ' e x t r e m inferior de
l ' i u è l e r reacciona a l ' e x c i t a c i ó amb unes p i n c e s ;
|ier contra, l'exlrem superior no reacciona, l l o m
sacrifica r a n i m a i ; l ' u r è t e r permet el pas d'una
sonda m i m . 11 ; a i x í . doncs, lampoc no hi ha
rslenosi.
E l fet que en aquests gossos, com en la majoria
de

urèleio-hidronefrosi,

,i

desgrat de no hacer-hi l a m é s minima eslenosi,

casos,

hom descobreixi

és

degut al fet que l'extrem

resical, el qual conserva

el KI·II calilirr normal però que no M ¡Ulula per lal
d l ih irnr pan a l'ona ilenrenili n l , forma per ell
maleir una t ê t t M t i jnndonal.
IVr tul dVliniiimr completiinii·iit el ínctor mcciiIlic-i-stflinsi com ¡i r:iu-M (le (lil·iliició i (icmosl iiir
<|iie a(|iieslii lolirevé tumbé en iibsència do TobsIfeole mecimic, I I . Miirion reju-teix les experiències
d'cncrrarnl eirenlar de Ul·itt i de ('iiponde. l ' n deis
gossos, cas niim. H, és reojierui després de Itl dies
d'una enervaciéi (circular de Pnrèler dret. Hom pol
vomproear una ilHalaeió man¡je»la (/'"' eomença a
nie, Il île la natta enerraila, on l'urfler I f un calibre
Iriple ilel normal : aquesta dilatació s'estén U o
4 cms. per sobre, després segueix, per bé «pie. no
tan accentuada, lins la pelvis renal, que està moU
dilatada : les ones |)eristàlliques que surten de
l ' h i l i séiii lentes i Iotes CM detenen a nirell dc
I ' , inri·iiei'i. l l o m sacrifica l'animal: l'urèler |)ermel el pas d'una sonda n ú m . 14.
Tal cían bom pol observar, s'obtenen els mateixos
resultats amb el rnspat circular de. l'advenlieia
<pie amb la secció, i això és perquè ambdós traumatismes són un.i mateixa cosa, és a dir. una
Kinipaleclomia circular.
Si, amb els coneixements de fisiologia exposats
aiians, inlerprelem aquests experiments, veurem
que tot quant s'esdevé en fer una secció o en
gratar circularmeiil radveiilícia. és degut al fet
que la aimpalectoinia jeta d'oMMfa manera, perm, l l'aparició de la molililat aulomiílica de l'un'ler.
Immediatainenl deiiprè» de la m crió o del nupai
c i n i i l a r dc l'ad rent icia, I'exlrem ureteral inferior
ex in complilamenl autònom (segons Andler, els
fUata nerviosos (pie regeixen la molililat ureteral
entren a I'mvier pel pedicle renal) i fan aparició
els moviments, (pie Pentimalli considera provocats
exclusivameiil
per la fibra Imiijiliidiiud : SqUMtfi
moviments són de reptació o d'eseiii'i'Miueiit : a més
a nu's. i com a resposta a l'esldniil artificial (pie
repiesent» la secció o el raspal. jioden aparèixer
en els dos segments, i particularment de inancra
lien nianifenla en el scgmenl inferior, morimrnln
ttntipêriltàlUeê,
I.'extrem Ureteral superior està sotmès, encara, als centres nerviosos i segueix complinl la missiíi d'expulsar l'orina de la pelvíij renal,
per això de moment la |>erislàllica segueix el seu
ritme habitual; ora bé, després de auturoti els
dos extrems, l'ona peristáltica que surt de la pelvis
renal es deté a nivell de la sutura 0 nispal i pot,
a nu's a m é s , topar amb una ona contrària o
antiperistáltica, procedent de l'extrem
inferior.
Kncara que això no succeeixi així, té raó H . Marion (pum diu. que a nirell de la untura cu com
ni hi haguéi una estenosi fisiol/njica o funcional,
i en lluitar contra aquesta estenosi per tal de fer
passar per dins d'ella l'orina, la porció superior
de l'urèler es dilata, es fatiga i . per tant. s'altera

(segons Pentimalli, l'augment de pressió intrauroteral, que naturalment tindrà lloc a l'extrem superior, disminueix l'energia de les contraccions
ureterals, les quals es l'nu irregulars).
Per això, manta vegada, en reoperar (carn eu e'
cas m i m . li de H . Marion), hom descobreix q"e
l'extrem ureteral superior, no solament
est"
dilatat, sinó que està alònir, gairebé paralitzat i no
Çeacoiona a cap estímul.
Així, doues, hi immcdiaUi aparació dc t'auloWQ'
fíame ureteral i de VasincTonUme ileh don extrem*
siiluratK Hi'm eh provocadors de la dilalació ureteral i de la destrucció, en un termini Uunyà, del
ronijó correspoiieiil.
h'automathme i ['cutneromsme ureteral aparel"
xen en hi secció seguida de sutura, igiialmenl «i»1*
en el raspat de I'adventicia, a conseipiència d un*
ximpaleclomia. Hom sap que els beneficis forní"
per una aimpatectomia són passatgers. Seran tan'l"'
passatgers els trastorns provocats per la simpat*0'
tomia que ens ocupa'.' No. Ferdinand Lee ( l ^ W
ha demostrat, en estudis fets en la cadena simp"'
tica cervical del gat, que la reaparició o regeneració dels filets simpàtics seccionats requereix un e"'
pai de üí) dies; per contra, al cap de :t.1 dies d i1"-'
sutura ureteral, la dilatació de l'urèter i les lesió""
de les seves parets són tais, que encara (pie es reS'
tableixi la continuïtat dels filets nerviosos seoc'O
nats. el tub ureteral no pot ja retornar i readqt"'
rir el seu funcionalisme normal.
¿Cal, clones, que acceptem definitivament, ql,e
hi sullira ureteral menarà sempre a hi mort fisl0
lògica del ronyó per distensió i (pie la sutura O'6
teral està fatalment condemnada al fracas? No*
altres creiem que no.
Per exemple, si hom deriva l'orina per pieles o
mía i manté aquesta derivació tot el temps neOW;
suri perquè tingui lloc la regeneració dels
nerviosos seccionats, les coses succeiran d'una ni"
neta molt diferent. Si procedim a unn pieloslom"1les ones peristàltiques de l'extrem superior ja
han de lluitar com ra una estenosi funcional PJ^
tal do fer passar l'orina d'una hunda a l'altra
la sutura; ta peristáltica de l'extrem renal es
sense romanent de liquid i . com que no és neC .
sària, s'atenim; així l'urèter re|>osnrà mentre c
gui, i (pian reapareixen'l la continuilal nerV'0j1..·l
l'urèter que no estará ni dilatat ni alterat, P00
readquirir el seu peristaltisme normal; alesW,
podrem deixar cloure la pielostomia.
^
Kn el sentit de derivar l'orina lier al m i " " '
de la sutura de l'urèler. havia ja orientat els
treballs Mare [gelin (1927). Aquest autor " " ^
zavu la derivació d'orina (pielostomia) solnn"
per a facilitar la cicatrització de la
.''lie
a(juest nivell, evitar l'aparició d'una estenOSl^H^
seria, segons ell. l'única causa de tot« els
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no de secció, sinó de lligadura ureteral, que té les
mateixes conseqüències, és a dir. desprèn d'una

torns oongecutiua a la sutura o r a í u l d . P « "ixò,
••MB nmntij In pielostomia g o l a m u t durant el
tet<tits necessari, cinc a deu dies, |ier a la cicatrit^«•irt ¡ cpitdilzncio de la sutura ureteral, i presu,'deix de U regeneració nerviosa. No obstant, és
"Wressant d'observar que entro els gossos oper'lls l>er mjuest autor i ipie sobreviuen a la iuter"eaotó, els n ú m s , l!t i 16, réopérais als seixanta
' '•""ll|anta-ipii1tre dies, respectivament, i cn eU

derieació

mantinguda

durnut

su/n rinr ul necessari perquè

'l'min , „
HHfura urcifra[ j pifloslomia, l ' u r è t e r
e' Ptrfietament normal i icijular aparentment i
PtiHènia onen periKÜtUiquei de f r e q ü è n c i a i fotÇ*
"'•rmalx que can de l a pelci» renal a l'exlremilat
•--'•rui , l¡ltl ,.„.„,,„ •ll.r(Vc((iHifH( In Unia de nu"ira.

un

espai

de

temps

tingui lloc l a regene-

rucio m r e i o s u . ha reaparegui el funcionalisme normal de l'urèter, i s'ha salvat, per tant, i detinitivamenl, el ronyéi.
Si, com afirma I I . Marion, el fracàs de la sutura ureteral és degut tins ura a una qüestió de
fisiologia, cal |)ensar que, amb tècniques adequades, aquesta fisiologa deixarà d'ésser un obstacle
ul progrés de la cirurgia ureteral.
(Traducció

integra.)

Vegeu, encara :

Ii.')'""t""t de banda l'estudi experimental d'Iselin,
( " ' « t r e s dos treballs favorables a aquesta orienUn d'ells és el de MoArthur, lis inicia d'un
<|iie en agost del 1082, sofrí un trauma in" · amb fractura de costelles; poc després de
"Cldent, apareix dolor a la regio lumbar esquer-

Implunlaeii'i de l ' u r è i e r ilrel en el còlon sigmoide

1 es desenvolupa una tuinoracié) per la qual
|.
njrpíl fa una nefrostomia (hom diu al ma^
<|iie té aigua al ronyó) ; després, fistula lum^
"niiàri,,. McArthur opera el malalt en abril
e. .^','''' ' deseolneix l'uréter seccional a pocs
dilato***1'88 ' ' "
p8'TÍ9 renali l",'x"v"1 "BpMiori
hill, " ' '• ' '"s' f " , ' " l i ,
mena de bossa urèteroi : , | , " " " " ' " ' ' ' " · L'eutor aviva els extrems nreleiin i •"""<',''X
''""«a ureteropielica i per aquesta
v.., " ' "len" " " n sonda vers la pelvis i una altra
Els 1" ''<lfetu ' aproxima els extrems seccionats,
in , "S
'pie s<'.ii una derivació d'orina, es
^ " « l e n e , , .inrant i) setmanes. E l malalt, al cap
* lii'1""^0 Inesos d"oi»erut, és novament examinat
I ' "''hieny,, Surgical Society» i hom el troba
• "bjectivament. com subjectivament, yuan
íto. Ari In
•••>•' practicà aquest! intervenció hom no
('ii||¡|.'"
' , ' l l l l " ' necessari per a una perfecta ei''"Mut"""
epitelització del sub-ureteral tèfir
!„ ^ ' l'er això. i gense pensar en la qüestió de
de d i ^ ' " " " ' " nerviosa, hom deixà la sonda tants
l|. w
Po8teriorment, diferents treballs i d s de
'"ii ,. "'""'
Wisemann, Krammer) |M-mie-

•Sobre un ca» de

»-0Q
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( t è c n i c a de Coffrey), |>els Drs. GIVOT i Coue-

IIIADlls. «(iazetle llebdoniadaire des Sciences
Médicales». Bordeus, ."I novembre VXi't, pi'igina 704.

A propòsit il'iiu eneitnijiminl
hidroneirosi

i

d'un

de l ' u r è i e r drel amh

quist

de

amb lienialüria riolenla, pel

ronyó

esquerre

Dr. Vici.i.KT. «La

Gazette Médicale Limousine». Limoges. OOtu.
bre 1085, pàg. 82'>.
Dos casus île lumiir rar de la b ú l e l a , pel

Dr.

A.

PriiiVMiT (loKiio. «Annale de l ' I I o - p i l a l de
Santa ('reu i Sant Pau». Barcelona, l.'i novembre 1885, pàg. 07"i.
CoHÍríàiiriii
del

a

l'esludi

ronyó,

Médica»,
LOlitl.
I.a

«ió i
'
suficient per a aquesta cicatritzn•"ituf l''",,!,'tz"fió, una mitjana de 5 n 10 dies.
"¡"e els dos extrems ureterals estiguin se^petats 1 Om. si hom fa luuelil/.ació amb una sou¿Jí84Mal- Ks molt possible que si hom hagúéí
' ' " " ' "Hii'iii
lili
' ..i^ i ,,IU"
l><)S»lUie .(l.c i - . .
—„
.
'•''•nul<'ls
solament 10 dies, l'èxit ÍU»«
liossilji""
estat el mateix i t a m b é és molt
Utity |ft
' exil fos degut a haver-se ja reconsE1 t... ' ' " ' " ' " " ' i l a t nerviosa entre els dos extrems.
i Z " " 8 eU tubs.
Hito^'1? 'r,'1,nll és el de Caulk i Fisher, AqueaM
estudi j8*0rinen "n cas clínic i fan un intereaMBl
8 'u 'ligadura ureteral. Aquest és un cas.

maliormacii'i de l'aparell u r i n a r i .

pels Drs. R. (iuicHAllD i P. MAiicAní:. «Journal de Médecine de Bordeaux». Bordeus, 10 novembre BWS, pàg. HT2.

pel

Dr.

dels

tumors

Valencia, 15

novembre

(Crónica

108"). piiy.

ftejiOti Upôtâiea de la i n l à n c i u . h'.ls seus proiii'islies i I r a c l a m e n l a propòsit de 7 obserracions. |K'I Dr. BOISSKIIIK-LACIIOIX. «Journal de

Méileciue de IIiiiilcaux».
bre i m , pàg. H.r.O.
IÜ

hipernefroides

A. O I L OI.AHTK.

Bordeus, 20

novem-

primer cas de nefroli lip&iiiOO a llorili us, pels
Drs. CIUCIIKT i M . TRAISSAC. «Journal de

decine de

Itordeaiix .

1085.

8i-.4.

pàg.

Hemorràgia

I r a u m à l i c a en

Mé-

Ilordeus. 20 novembre

una bossa

d'hidronclro-

si. pels Dis. l \ m k i ( UIU/.AC. «Toulouse Médical». Tolosa, 15 desembre 108.'», pàg. 778.
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Aparell respiratori i Tisiologia

FRANC is( (i K . D'OVIDIO, «Revista Mòdica Latino-Americana». Buenos Aires, juliol 1986,
t&g. 1085.
L'autor s'ocupa del problema de l'etiologiíi arnebiana eu les al'eecions pulmonars; admet i descriu,
a propòsit, les formes no supurades de l'amebiasi
pnliuouai-, bo i donant a la prova de l'emetina en
aquests easos tot el seu valor.
Introdueix, per raons que exposa, la denominad'amebiati pulmonar

0 tumbé

clinicaiiient

aparentment

d

ic a

m

u

nd i a

Bacteriología i higiene

L'etiologia aniebiana en les pneuiunpaties, pel D r .

ein

e

primitiva,

primitiva.

L'eosinoíília del líquid pleural sanguini observada en casos de. supuració amebianu pulmonar és
considerada com qüestió digna d'estudi per t a l
d'aquin'r un nou element de diagnòstic en aquests
casos de simptomatologia tan px>c característica.
L'autor l'a, segiiidáment, un estudi crític de la
prova emetino-diagnòstica en les formés tupurade»
1 creu que l'evolució espontàniament favorable de
molts B-bscessos no la invalida pas, car aquesta
evolució no s'observa sinó en els abscessos aguts,
mentre que el medicament fa sentir la seva acció
ràpidament benfactora àdbüo en ela casos crònics.
L'opinió de l'autor es troba resumida en les següents conclusions : 1. Cal admetre l'acció paraespecíflca, de vegades intensa, de l'emetina. que
s'exerceix damunt de qualsevol mena de pneumopatiés SÚpurades, sense obeir a regle» fixes i , fins
i tot, damunt de moltes d'altres que no bo són.
2. A remarcar, que aquesta acció, fins i tot en els
casos en q u è és enèrgica, mai no és tan ràpida,
completo i duradora eom en els casos de pneumopaties amebianes. 8. Cal en qnesta punt admetre
sense vacil·lacions les conclusions de
Janbon.
4. Àdhuc quan liom està, segur de tractar un abs(•(•s ameliià, convé que feu intervenir, en cas necessari i oportú, el rentat de pulmó i fins i tot la
cirurgia, car no és prudent oonfiaf-ho tot a l'acció
exclusiva d'una droga. 6. Cal no formular mai conclusions definitives després del guariment d'un abscës agut de pulmó, car és sabuda la tendència que
alguns d'ells tenen vers el guariment espontani.

//OH (/<• gáüina, fecundat i no fecundat, com Ie''
reny de conreu. Sota I : Conreu de eiruB
cinal en la membrana corion-aHanloiilc
^
l'embrió de polí, per ITALO PERAOALLO. « f 0 ' '
lettino d^ll'Instituto sieroteràpico Milanese*Milà, juny 1933, pàg. 505.
L'autor aporta una contribució personal al P1'0'
blema del conreu de virus vacunal, problema i|"e
una importància cabdal en l'obtenció d'una v»cna!V
lliure dels
microorganismes que, generalni''"|acompanyen la polpa. Resultat dels seus esfi'<i"|
són Ics conclusions següents : 1. Ks possible
conreu en sèrie del virus Tocunal en la membron*
corion-idlantoide de l'embrió de gallina. 2. Ja 11
fi del primer pas és possible d'obtenir virus vac
na) pur. ¡t. Les propietats particulars d'ftque6'
vacuna (acció, activitat, immunitat) són perfe0'11
ment idèntiques a les que posseeix la vad111*
bovina.
El terreny de Petragnani en la diferenciacià de Ie'
liruceHeH, per RCIIKRTO VITTONB. oliolb't''!1
. dell'Ietituto Sieroteràpico Milanese*. Milè, I
bol 1985, pàg. 633.
L'autor ha controlat el mètode de De Snittis 0*1"
il àe
reny a base d'ou) per a la distinció del baCI
lin
Hang i del microcob de Bruce. A tal objecte
manljiulat (17 mostres de Bruoel-les, 50 de les
cni'responien a Br. abortus, 35 a nielitensis i
paramelitensis.
ts.
Fis residíais aconseguits han estat el» segui
^
88 entre 35 Br. melitensi» s'han d e s e n v o l i ' l " ' ^ ^
terreny de Petragnani en les 48 hores ;
a
. . j ' L 1 *
illles
mostres ho han fet a partir del sisè dia- ^
oiat
(> mostres de Br. paramelitensis han mw
desenvolupament n les 48 hores de la s e i n b r a . ^
les S6 moslres de Br. abortus. 4H no s'l"1" ^ 4
envolupai malgral la permanència de més il ""^ ^
d'estufa; 8 ho han fet, però (2, entre les 4«
res i 6, al sisè dia). .
^rtil'.l desenvolupament de la major part He les ^
cel·les esmentades s'ha vist acompanyat <l ""I' j
teració de color del terreny, el qual ho esde
^
d'un verd m é s intens que el normal o ha I 1 " "
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'o'mlitat gTogoaa. Aquesta diforènoia de nmtfs lui
Multat iiulei'i'iuli·iit de la naturalesa (almrtus o
•«•litensi») de la bruoeHa conreada.
I- "iitor proposa les «egüeiitM pooolaaranB. 1.* E l
""",,|| dels Br. abortus i dels llr. melitensis en
••neny de Petragnani, íorneix, sovint, dades d'mi'•w pet a la diferenciaoid d'ambduea varietats de
l'l"'l'l,:,· 'i.1 l'.l iiièl(Kle en (lüeslió |)i()|H)reionn.
Un tant per cent elevat de resultatn erronis
•'«perior ok que dóna el mètode dHuddluon
(prova de l'hidrogen sulfurai i de la baotonoatàai
,', eolors); pel- això t i ' un valor diferencial inferiOI
ll<|llCst.

fisiologia
,

OMxiieiona di1 la formació de tel hahiluih moMttê i llur earacteritticñ fiêiolôgioa, |iel D r .
*• P. PBOTOPOPOV. cEdíoió madioa] de l'Estat
' eraina». Institut de iiiedi<'ina ex|'eriinen'"I ( U I K M ) i Acadèmia
iisico-neiirolò^ica
" • P N A ) d T c i a i n a . ( nmifliMriat de Salut PúWfoa de la R.S.S. d'Ucralna. Kiev-KiirUov.
''•,'t'>. pàg. 89.

•Otivitaf psíquica dels animals, llurs caiiacilals,
j . ^ ' " ^ " ' t í è n c i a . l educabilitat, In seiuMmn;» •
^ 0"ie i entre ells o la diaaemUança, ia molt
" " I - que gón objecte d'estudis cientflics. Abans.
j^f**8 estudis eren quaai lots dominats p d subl i ' ! ' v ' s " u ' i l'antropomorfleme, cosa que disminuïa
q
'"' v " ' " ' (''' ''w observacions. En cunvi, en ufg^"'" ''"'fers temps i especialment aquests dnrn luu mi·vs· <"" remarcables per una lendcneia
fe» ber,,r-se d'aquests defectes i de tractar Squeagestions amb l'ajuda de mètodes objectius.
iva nu's seriosa i més fecunda i's la
' • n Paxvlow, el qual s'ha pronunciat obertnviUt' '"·l
Hsiol.Vie en l'e-ludi de l a c t i <Ob
dels animals. En els seus estodifl
IIP ','• ' ' " ' ^ " ' ' " t nerviosa superior i els processos
p^"'*1"''
caracteritzen l'activital del cervell,
''"iiili"" M Berve,x
" " indicador, del reflex
Clonal que è* un exemple de l'activitat cor^
.''enientnl. El «ran èxit de Pawlow es deu
^ "".'''"'"'eut ni fet d'haver estudiat a fons el
""'icador (el reflex condicional) tant pel que
'lo i
e"t " 'es condicions cle la seva formació i
'to·lsl j ^ ' * '^""l'K'ió. com pel seu meoanisme nen'l|i¡iit,"",'K'e ''e's rel'ex08 condicionnls, que ha ad""' notorietat murulial. resta sempre per a
''actif.- ' ' ""'i11 principal en los recarquea sobre
' '•i·it j " ' n''n,•'os,, superior dels animals. Amb
^aquest mètode PàWlow cerca de ennèixer

"îttesta activitat partint dels fenÒriMOa wéa
MUS.

M U N D 1 A L

345

Ensems que Pawlow, d'altres investigadors han
emprès Testudi objectiu de Pac-livital palqulól dels
animals: d'entre aquests savis, cal citar, en primer lloc. Tborndilie. No obstant, les vies i el~
mètodes d'aiplest autor ilil'ereixen esseni-ialiiii-nl
dels de Pawlow. En les seves iecer(|Ues sobre la
iateHiflènoià del. animals (.tiii'iiKii ¡iitilliijcHcia),
Tborndike priH'edeix per le~is. Kw let seves experiències situa els animals en condicions en les
quals són obligats a resoldre per llurs propis m i t jans, el problema que els i's proposait per exemple, obrir la porta de la gàbia on són reclosos.
Segons la manera d'aprendre de l'animal i el temps
que lli esmerça boni judica la seva intelligèneia,
les particularitats de la seva organit/aeió psíquics
i la diSBSmblonça amb l'Iiome. Com ho pot observar, la finalitat que s'ba ppopossl Tboindike,
és molt més complicada, i el mètode i i t i l i l / a t , per
bé ipie del tol diferent, és tan complicat com el
de l'awlow. Demés, Pawlow en les seves experiències parteix de la fisiologia i expresa els resultats obtinguts en conceptes i en termes tisioIfigics. Tborndike parteix de la psicologia i ex|)osa. per tant, els seus malcriáis en termes i eonceples psicològics.
E l mètode dels tests, del ipial Tborndike es serveix en les «eves invest igacinns. és utilit/.al per
molls investigadors d'Europa i Amèrica, jiarticutorment per u l'estudi de les facultats inteHeetuiils dels animals. |ier a llur apreciació psicolíi.
gica comparada, i també per a l'estudi de la localitzai'iéi cerebral. Per tal de donar més claredat
it ço que segueix, cal dir, que les accions dels animals amb l'ajut de les ipials resolen els problemes que els són plantejats, han rebut, en litSIStura, el nom d'Ihil·il
(habit). La nalmalesa
neuro-psicològica d'aqusetse habituds, les condicions dins les qualí es fornien, no són gens clares,
i els nostres coneixements sém molt inferiora als
que posseïm dels reflexos condicionals. Actualment
la fisiologia coneix amb exaclilud Iotes |,.s condicions dins les quals es forma -I retlex condicional i el seu mecanisme neuro-fisiològic : gríteles i \
aquestos nocions I'experimentador sap com ha de
prov'M'ar a(|Uest fenomen i pol predir la seva evolucié), és a d i r , el |K>sseeix completament, l ' n semUaQi coneixement de les habitud», cus nmnea encara, [ler be1 que hom les utilitza amplament com
a tests amb diferents finalitats.
El treball present forma paït de les recerques
que prossegueix amb els meus col·laboradors des
de fa molts an.vs, i que tenen per finalitat l'estudi de les habituds, des del puni de vista tisiològic.
Ens hem proposat el següent : l . " ' , estudiar les
condicions que afavoreixen o alenteixen la formació
de les habituds motrius: 2.0,,, estudiar els procés-
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sos neiiro-tisiològifs que tenen lloc diminl. l'iidquisició i In Formnció de les hubituds motrius, i 3."",
descobrir els trets portioulftn que carncturitrnt les
babitudi motrius.
lils nostres estudis s'Imn fet priiici|)alment damunt de gossos, simis inferiors (bebuins) i , en
p M i i , en infants normals i retardais. Kl nostre estudi de Ics habituds motrius ba estat impulBot fins
a tal punt. que actimlmt'iit podem dir (pie aquest
fenomen ei coneixem fins a un ceri. gtau, però no
pas en ia mateixa mesura, que el reflex condicional. Kl mètode emprat per nosaltres en les nostres recerques es basa, com el dels altre» investigadors, sobre el principi de Vestimuïànt-ohêiacle'.
l / a i i i m i i l és situat dins d'iiiin gàbia, de la qual
no pot sortir-ne fins i tant no ba après a obrir
la tanca, o bé darrera d'un embfi on serà el
menjar que l'animal podrà prendre després d'haver après a obrir la porta que existeix en aquest
embà. Nosaltres anomenem aquesta sitnució, situació cstimulant-obstacle.
En estudiar els gossos cn aquestes condicions,
bem pogllt constatar, d'antuvi, el fet que no tots
aprenen a resoldre el problema que hom els
planteja. Solament els gossos actius reïxen, però
aquells (jiie ni tnn sols intenten de vèncer l'obstacle, o que abandonen aviat llurs temptatives, no
iiprenen res en aquestes condicions, l.'iielivilat. de
ranimai consisteix a assajar, de diverses maneres, d'apoderar-se de l'estimulant i de vèncer
l'obslaelc. Si ranimiil no ha adquirit eiicara experiènoift, intenta, b¿ de destruir l'obstacle (de
passar per entre els barrots de la gàbia), bé d'utilit/ar altres mitjans també primitius. Totes aquestes accions, per dil'ercnls que siguin, tenen una
orientacié) comuna i són determinades per les condicions de la situacM, l'organit/.aci/i de ranimai i
els seu- processos neiirolisiològics. Tote- les accions
acomplertes en aquest cas. són una expressió de
l'activitat instintiva que es rnanilcsiu sense previ
aprcncnlutge en tot animal que es troba enfront
d'un obstacle que l i barra el pas vers l'estimulant,
lleus aol pet què nosallres considerem Iotes les accions cxeculades en aquest cas. no i
ma sèrie
de reflexos independents (l'acció de mossegar, In
d'èrrnpar-se, la d'esquin<,'ar. els salts, etc.) ans
com diverses exterioritzacions motrius d'una tendència innata, general, a superar l'obstacle, i , que
reunides en un sol l o t . designem tota aquesta activitat sota el nom de reacció d'etforç. Aquesta
reaccié) serveix d'expressié) exterior d'aquesta activitat que és indispensable a l'èxit de l'aprenentatge i a l'elaboració d'una habitud motriu. L a presència d'aquesta reacció d'esfori; és tant m é s indispensable si hom tú en compte que l'habitud
es forma de les accions que serveixen d'expressió a aquesta reacció. D'entre aquestes accions.
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les unes són inadequades, les altres adequades a
hi situació donada i menen a l'èxit. Les accions
inadequades desapareixen durant el curs de l'âprenontillge. Les accions adequades es fixen i , soles,
es reprodueixen per la continuïtat, com ha estat
constatat per Tborndilie. Aquest autor creia l10'
der explicar tot el procés de l'aprenentatge i de I"
formació de les habituds motrius en tots els casos
i en lots els animals, amb l'auxili de dues Uei*i
proposades per e l l : 1.", la llei de l'efecte i 2.í«
la llei de l'exercici. Segons la llei de l'efecte, les
accions adequades es (ixen perquè, essent acoiupainodes d'una sensació de satisfacció, estan estretament lligades amb la gHuaoió, mentre que les
accions inadequades, acompanyades d'un sentiment de malestar (ilkeanfort) estan estretamenl
lligades a la situació.
I.a teoria de Tborndilie ha provocat molles d'objeccions merescudes, car no explica pas el |>er'
què la satisfacció condueix a una estreta associació de les accions adequades amb la situació, i e'
malestar {(lixconhrl) mena a la desaparició de It's
accions inadequades; de mós a m é s , no expb''"
tani|Hx> per què certs animals són susceptibles d educiíció, mentre d'altres no ho són pas, car d processos d'aprenentatge tenen un curs diferent ea
els diversos animals; finalment, aquesta teoria "0
jiob explicar només els casos de solucions I"'1'
màries descrites darrerament per Kobler, el <l11"'
les considera com l'expressió d'una solució ruc'0'
nal. semblant a la de l'home. Prenent per bas*
la nostra investigació i les consideracions d'ordr*
(isiològic. arribem a la conclusió que la formad
d'una habitud motriu durant el curs d'un api"'
nentatge del tipus descrit suara, mena novaine"*
a la transformació de la reacció de l'esforç pri'1"1"
i instintiu en una activitat cortical, transform*01
que segueix les mateixes lleis per a les acción*
adequades i per a aquelles que no ho són. La *j
Mició de l'acció adequada i la seva transforma1"
en una activitat cortical es produeix gràcies a ' I ' "
l'animal, que de bell comen<; acompleix aque*Jj
accions instintivament, percep al mateix temp8
dilcrents atributs de la tanca pel mitjà dels ceij
tres cortieals corresponents (vista, olfacte,
bilitat cutània). Kntre aquests centres i els "
tres que perceben les excitacions propiocept^'"
provocades per les accions acomplertes, s esta
^
una connexió associativa positiva (condicional) ^
la mateixa manera que t é lloc en la formació ^ ^
reflexos condicionals. Les accions inadequades
apareixen perquè cn els centres nerviosos que
^
ceben les excitación» propioceptives, |irodu''<l,*^i_
les accions acomplertes, l'excitació va seguida
^
hibició, cap aquests moviments, per niolt
qiienls que siguin, no menen a l'èxit, es
dueixen sempre i menen a una acumulació de
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"itai·l/, J aj
gubsegflenl de les (•(•Hules nci*'oses u un esiui d'inhibicUS. (InVies » ii(|uesto
"rreru circiiiiistiiiicin. es formen ¡i rescori;ii vine-> inhilil·líim nssociiidon (coiidicionul» uegutius),
'«""lidlcia dels ,,im|s rs un M potitiu, proviil.
j r ' ' " " ' ' m . L'hnbitud motriu (l'nprenentntKe) es
doues, u sennil de lu nova formació dels
l«>KithiK i Qegatíua (inMbiUuB) a r n o o r ç f t .
""s i els altres són coiiipoiients J iL·iial im'""••Aiu-i,, en | ' M t r u o t u n H-iolÒKica do l'liabitud
jnotriii, pnjjj ^w¡ ,.,,^,,1,.,, \lí (.OI1dneta de r i i n i n m l .
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dentment, a les particularitats tipidòyiipies de llur

iiT" ''S " ' " f " n " i u ' ' " '''' l ' I ' i ' l ' ' ' 1 " ! motriu l'ani"lil'eil ço qui' cnl i ço que MO ral fer. L ' i m i
d r" ",S" "0
l)OSB''>'*,K nl,''s 'VM " ("""dieló
' ' l ' i formació de vincles e.orlicals estables de
! ' '"'.,er "««"tiu i positiu, contràriament a les »«'oiong d,. Thoradike d qua] ulirmà q i ú sola^
nccions adci|Uiides estan estretament a<"(les mul, |„ situació i ()iie elles soles garauteiiieu l'organit«aoió de l'habitud motriu. Lluny de
* S01- que les accions inadequades han dVsser a^"'"'"^''des d'un
sentiment de
no-satisfaceió
'nent'"'"'1'' '
,"''''""s ,,l'e<l1,l,des. d'un senliflll'"' •<',, s",'s'"'',''"· nosaltres su|insem que la iní s
^'8<l"ests diferents estats emocionals pot
., ' " « ï p W t a d a altrament que com una contri^ ' " I» formació de lligams estables en el cas
W)l
aCC'0M adequades, i de lligams menys es" e" el cas de les accions inadequades.
iir, " ' i ' " " '
'" '''«'trina de Pawlow snbem i|ue.
f o n t , ' " " 1 " " " e,s "Rents del medi ambient podW
IXKI,.," IKs"''':u'i""s (llÍKiims condicionals) sinó que
'«nL" íor,nar-ne igualment els diferents estats inS ' " ' " l ' i " . Davant d'un obstacle l'animal ha
.i^fttlentar
un sentiment d'impediment que
«de,
1111111 l'iicomplimenl d'accions iutner'!'
,K'r r " " <,,• 'n " " ' t ' l i l a t de l'esforç esde I . .' ('",' s"a'lsocia a la percepció dels elements
i,,.^ ' " " ' " " ' i ó . sobre els quals recolzen les accions
^íle
** debades. A seguit, i a mesura que
dH jS,K."''!í"s esdevenen més estables, els elcineuls
teï (|
indicats, assenyalen d'antuvi aqurnr«llt j1, ' " l , " , s · con i tot irritant condicional. DoXt"' ( . | l l < " " l , ' , ' " " ' " , d'accions adequades, per (SOD'"•lla (J,Kl'n,',"e", d'impediment «uscitat j-er la Irod
"',sti"'le, no solament no augmenta, sinó
ÍI,,,!, ^ P a r e i x , i aquest estat positiu s'associa
'•hV,,.^ * e'e'nent« de l'obstacle, sobre els quals rel'iesle 8S noc'ons adequades. I-» formació d'aQ^l
B880ciaoion8 facilita l'orientació de l'tali'""tcijt
e' c,lrs ^e 'e'< prcw"1 repetides en la
VerH e. *rtu«ció i la direcció de les seves accions
'n..s _ ''"s,'il d.-l mini
sforc. i això amb t.nila
ÒCHJ^^0''*11^ coin més estables siguin els lligams
'" e|
' í>f" obstant, el procés d'aprenentatge no
•eixft 0l*'st cur9 en tots els animals (de In mnN'"'''ie| cosa que pol ésser rapOrtOtla'i evi-

si^ieina nerviós.
Pawlow distingeix tres tipus fonamentals de constitució nerviosa: l . " , el tipus equilibrat: 2.°", el
tipus excitable: .'l."r. el tipus passivimienl inliiliitiu. Bis èxits nu'-s grans i m é s r à p i d s , en l'adquisioió de les habituds motrius ban estat observats en el tipus equilibrat, car els animals elaboren enèrgicament, activament i ràpidament els lligams eorticals positius i inhibitius. HI tipus pasivament inhibit in progressa meins, puix ipie els
aninials d'aquest tipus no deniostren pas massa
d'activitat i reculen davant de l'obstacle. Hom pot
utilitzar amb èxit. d'altres mitjans pet B educarlos. la qual cosa demostra que no són pas inintelligents, sinó febles. Kn els exeilalile-j les accióninadequades no desapareixen ràpidament, l'habitud
motriu no és clara, cosa q w depèn del desenvolupallient iusiitieient de la inhibició en els gossos
d'aquest lipus. lUlra les intliiències permanents
exercides per les particularitat» tipològiípies, el
procés d'aprenentatge sofreix igualment la influencia dels estats passatgers i fortuïts, com per exemple, una fam excessiva, o un estat de sadollament
absolut, una excitació sexual, una por, etc.
Kn passar a la característica més detallada de
les habituds motrius, cal notar encara les següents
particularitats d'aquestes darreres. I.'habitud motriu no té pas una de|)endcnciii especldca amb l'estimulant qtte ha servit per a formar-la. Si s'ha
format en una situació en la qual l'aliment jn^,.
el rol d'ostimulanl, is reproduirà sempre, sense
nou aprenentatge, en presència de tot altre estimulant. iH-r exemple, el desig de fugir de la gàbia,
l'estimulant sexual, etc., mentre que sota d'altres
raports hi situació resti la mateixa. I.a forma sola
que es revela l'habitud motriu, no depèn pas
solament del caràcter de Testiniulanl, com succeeix
durant la seva elaboració i durant la seva repmducciéi. dep.' n sobretot de la mena d'obstacle. Si
aquest darrer canvia, la forma de Thabitild motriu canviarà igualment, indepeiidentnieut de la
mena d'estimulant, car Thahitud es forma d.· les
accions que componen la reacció de Tesl'on; i el
caràcter de la qual és determinat pal de l'obstacle i no pas pel de l'estimulant. I.a presència de
l'estimulant en la situació estimnlant-ohstacle és
una condiciéi absolutament ilidis|>elisnhlc, fora de
la q i n l esdevé llnpossible l'evolució de tota aipies.
ta activitat i n l'animal, que arriba a una solució
eíeeliva, i a la lornmció de l'habitud m o l i i n , però
el caràcter de Testimiilant no té cap inqiortància,
mentre que aquasl dairer sigui efeothh Eu Tabsèneia de Testimulant l'animal recula davant de
l'obstacle, per contra, la seva presència suscita la
reacció de Tesfon;. el caràcter de la qual és determinat no pel caràcter de Testimulant, sinó pel
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de l'obataolè. Per ccniiMgttenii en la formació de
l'habitud motriu l'estiimilant !•<• una importèll^Q
d i n à m i c s i DO constitiirional. K l |)a|)er de l'estimülani i el dfi l'ohstacie pot i'sser il·lustiut per
l'anàlisi d'un OM concret. Així, pet exemple, hom
jiosa un (all de carn durrcni la paret divisòria. I'',l
primer acte que l'animal acompleix és un moviment vers la carn, però aipicsta activitat no mena
pas a lu ti natural, a cansa de Tobstacle que s'hi
o|iosa mecànicament. Però, malgrat "na aparent
suspensió de la reacció iniciada enfront do l'altment, la excitació dels centres digestius, anomenada eatimutant, ao cessa pas, sinó, quCj per
contra, augménta gràcies a l'obstacle <pie la priva
de resistir lins a ja f i . Aipiesta excitació creixent
retinguda es resol orientada vers les excitacions
provocades pet l'obstacle i determina el caràcter
de les accions agiessives, dirigides vers la destrucció do l'obstacle.
Entre d'altres partíoularítata de l'habitud motriu cal remarcar la seva facultat de reaparèixer
sense un nou aprenentatge, no solament en una
situació exactament idèntica, sinó en totes les situacions anàlogues, i sense tenir amb la situació
inicial nu's que alguns caràcters comuns. T a m b é
l'habitud motriu, habitualraenl posada en acció per
un ceri aparell de servei, pot ésser executada, sense nou aprenentatge, per un altre aparell. Així,
per exemple, si el gos ha après d'obrir la tanca
amb la pota. l'obrirà amb les dents, si hom li lliga
les potes amb una corda. Aquests l'enòniens que
poden designar-se sota el nom d'aplicació de l'expeiiència, s'expliquen, fins un cert punt, pel caràcter geneialil/at dels nexes cortieals condicionals, els quals no es diferencien niés que per nn
entrenament especial, com ens ho ensenya la teoria dels refluxos condicionals. Kls dos caràcters,
precitats, de les habituds motrius poden servir de
base suficient a l'aparició de les solucions primàries. Això pot il·lnsliar-se amb l'experiència següent. Kl gos aprèn d'antuvi a obrir una tanca
qne té l'aspecte d'una balda transversal ; després
Oprèo a atreure's amb les dents la ficeHa al cap
de la qual es troba lligat l'aliment,
l·'inalment,
en una nova situació la porla és laucada per la
mateixa balda, però aquesta està situada a nna alçària a la qual ranimai no arriba amb les poles,
però d'aquesta balda penja una licel·la. Kn aquesta
situació el gos arriba de cop, sense temptatives
inadequades (inele and errors) a una solució justa
i estira la licel·la amb les dents. L a conducta de
l'animal en el cas exposat és tota nna altra que
en les experiències, en les quals la solució ve després d'nna sèrie de temptatives inadequades, i difereix no solament en les seves manifestacions exteriors ; en els casos en els quals l'animal arriba
a la solució al cap de templalives repetides, obser-
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vem de bell comenc; la manifestació d'una octivitat
instintiva, que no és substituïda per l'activitat
cortical fins a la fi de l'aprenentatge. En la i»0"
lució primària tot el procés de la solució és deg",)
a l'aclivilat cortical, i en aquest cas es formen
uns nous nexes cortieals, damunt la basc de l'e**
periènciu preadqnirida. Kn la darrera prova
descrita l'animal distingeix de cop la balda i hi
cel·la, gràcies a l'experiència preadqnirida, encan'
que siguin presentats en d'altres reporte quo 6,1
les situacions anteriors. El salt enlaire i la ''!lP'
lacló de l'objecte atractor amb les dents, són aoteS
adquirits per l'animal en Iotes les primeres et8'
pes del seu desenvolupament individual. Kn l'exci'1'
ple citat observem com, damunt la base dels nexes cortieals adquirits anteriorment, apareixen \'e
una brusca associació uns nous lligams creuats 1
nna nova reacció, en els quals la part recepl,va
d'una de les reaccions anteriors entra cn coinbinB"
ció amb la part efectiva d'una altra reacció. Da9'
prés d'això que precedeix, i contràriament a 1 " '
pinió de Tliorndike, hom pot atendre's m é s avia'
al criteri de Kôhler, segons el qual, cal distin};"'
dues menes do solucions ; la solució per leiul'1"'
fives (trial» and error») i la solució primària. I'1-''
no seria pas just d'aflrnmr que les solucions ('u
la darrera mena siguin específiques de l'home
de l'antropoide, car segons les nostres obserV**
els
cions existeixen igualment en els gossos i en
simis interiors.
l l o m no pot pas, no obstant, donar la raó
Kôhler, el qual afirma que 1rs solucions prim11à rio"
poden tenir lloc independcnlnient de l'expei ici" "
nnll\ só'l
preadqnirida : ben al contrari, per tal com
séin ul
efecte de l'activitat cortical, cal que estiguin
riènci»
gades de la manera més ínlima amb I expelí'
anterior. Tot animal posseïdor d'una escorça i '
[ia(; d'acumulat u n a experiència individual, pot
nir nua solució primària, tan bé com una solui
per temptatives (trialu and errors), segons eU ra'
ports de la situació 8 l'experiència anlcrior- A d
hom |H)I igualment esmentar l'ús de bastons
tall d'estri, que Kòhler considera com un í"1'1
cspecílie per a l'antropoide solament. I - ' ' - u " " ' " ^
experiències amb bebuins han demostrat 9 •
aquests darrers poden també servir-se de has'"
per a assolir 1 "estimulant.
Després de tot el que precedeix cal admetre ' i ' "
l'habitud motriu és una forma esiiecial ' ' , ' ' ^'.'^
riència adquirida en l'ontogènia que difereix
^
reflexos condicionals habituals |M>r les seves Vie»
formació, la seva complexitat i Iotes les P"1
larilals que acabem d'exposar.
^
l l o m no pol considerar l'habitud motriu eotn
reacció adquirida, lligada solament a la
dins la qual s'ha format.
^ ir0.
Si hom considera que aquesta habitud I"1' r

H E M E R o

T E G A

M È D 1 C A

'ers COmuns, i que pot ésser executada amb l'ajut
6 diferents aparella motors i entrar en eomliinaODlb reaccions preexistents, cal admetre que
!in''"ial, en adquirir una habitud motriu qualseVo,· Adquireix, no solament la pOOtibUitat de re"j*>t en una situaciéi concreta donada, s i n ó que

|M>ssiliilitets potencials que

11. Totes les accions acomplertes amb l'objecte
de su|«erar l'obstacle, |ioden ésser considerades com
demoslracious particulars de la reacció de l'esforç
general que recolza da
nt l'instint general.

li faci-

7. I,"habitud motriu cs forma del- clements de
la reacció de l'esforç i la seva forma depèn .1. I caràcter de l'obstacle (du l'organització objectiva), i
no del caràcter de l'estimnlaat,

~*en "na millor a d a p t a c i ó a d'altres situacions.
• 0 obstant, n desgrat d e la complexitat dels f e n ò •Oéns que apareixen de l'estudi del p r o c é s d'apre"entatge i de l ' a d q u i s i c i ó de les habituds motrius,
g è n e s i , com llurs cariketers especiflee, s ó n lUS-

''••mibles ,|'ulm m,;,iigi

K. L'estimulant provoca la reacció que mena directament a assolir l'estimulant. Psrò aquesta reacció iniciada no pot menar-se a la seva fi natural
per causa d'una dificultat mecànica, causada per
l'obstacle. No obstant, l'excitació produïda al sistema nerviíis central sola la influènola de l'e-limnlant, DO solament no desapareix, sinó que augmenta
sola l'acció prolongada de l'estimulant, i aquesta
excitació creixcnl no seguida de reacció es resol en
el sentit de Ics excitacions, provocades per l'obs.
lacle, i serveix de fonl energètica foiiniucntal que
alimenta la reacció de l e s f o r ç .

fisiològica.

611 e n t è s (|ue hom no ¡n>t pas considerar el
l'fOí'és complet de l'aprenentatge i l'habitud motriu
l'nridu, com una f u n c i ó d'una regió especial del
ÍTOU; això no exclou, p e r ò , ni la l o c a l i t z a c i ó de
habitud motriu concreta, n i una d i f e r e n c i a c i ó
^"alifieativa dels elements nerviosos que entren en
' 86"> -structura.

ÇoaeltiajotM
f** nostres rocerciues cus
fusions

permeten de

fer

Ics

.egüents:

bab'j I " ' < ' 1 ' ''" ''aprenentatge i l'adquisició de Ics
^ "tuds motrius són afavorits per: o) la situa<ió
^"""'ant..,!,,,,,,.!,,. (.) l'activitat de l'animal ex,
^
per la reacció de l'esforç esmerçat per a
t a b ^ '""''-'acle; c) els coràoters tipològica lavo" " la formació dé nous nexes cortieals, tant
•wgatius
ls com positius; d) l'experiència anterior;
'"«laplal.ii
-wilîtat de r o r g a n i l / a c i ó de l'animal al
"loe l i és proposat.
aV Ji Entre ,C8 condicions inhibitrius complem ;
^ '-tecle insuficient de l'estimulant: (•) una feble
o "'Itat de l'animal que s'expressa per l'absèneia
o¡Pe' 'a manca d'energia i d'estabilitat de la reacj",.'16 l'esforç e s m e r ç a t ; c) els caràcters tipològics
4 , . ^ " « M e a — excitabilitat excessiva, o bé estat
^"'Inbiei,', pagsiva; ./) una fixació insuficient dels
^
,·"|··i<·als positius, i la (onnaoió alentida dels
ÍJ.88 "«gatius; e) un estat inadequat de l'animal
""' excessiva, estat de sadollament. d'excitació.
'Wbioirt
istracció).
8. »
I·III-X ^
j'ormació de l'habitud motriu durant el
'''"•'ui·l
ill"',,,·entatge en una situació estimulantgndii A <',e'l,''n de la influència reciprooament Hi6 ''««timulant i de l'obstacle,
tiitj,,,^'"'"''"'"•ntatge
Pas

^e

consisteix cu l'adcjuisició dels

•uperació de

erK ''««timulent.

l'obstacle que

barra

34<)

6, l''.l p i w é s <-imsistent a sujierar l'obstacle,
evoluciona i s'afirma sola la intliièneia de l'estimulanl, però té lloc en presència d,- qualsevol estimulant siilicientinent efectiu, independentment del
seu caràcter (esiiniulant alinieulari, sexual, etc.).

diur-Kf ,.n prouènoia de diferente estimulants, no
"«lament en KÍtuaoions idéntiijiies, sine') t a m b é en
"•'"iicioiis difcieiils, inentre tinguin nlguus can'ir-

«enriqueix de
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el

D. L'estimulant no influeix sobre el procés dé la
formació de l'habitud motriu, la qual, dinàmicameul, no lé cap influencia sobre l'efecte i sobre la
forma de l'habitud.
10. Les relacions entre l'habitud i l'eslimulaiit
són diferents de les dels excitants condicionals i els
excitants absoluts.
11. I,a reacció de l'esforç | H I | expressar-sé [.er
accions d'un caràcter instintiu, adquirit i m i x t ,
segons l'experiència anterior de ranimai i l'acord
de l'experiència a les condicions de la situació.
12. E n una situació totalment nova que no correspon pas a l'experiència anterior de l'animal, la
reacció de l'esforç s'expressa per accions d'un caràcter hisliulin. i el procés d'aprenentatge seguit
d'èxit emmena, en aquest cas. a l'organització
d'una nova activitat cortical que lé per expressió
l'habitud motriu.
13. La reacció de l'efecte es tradueix per accions
adequades i inadequades a la siluaciéi donada. Durant el curs de l'aprenentatge les accions inadequades desapareixen per causa de la formació de
nexes cortieals inhibidors. i les accions adequades
es fixeu gràcies a la formació de ns-xes cortieals
positius.
14. Kn restructura de l'habitud motriu entren
no solament, els nexes positius, sinó també els
nexes inliibitins : els uns i els altres són adquirits
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durant el ours de l'nprenentatge i regulen de la
mateixa manera la conduela de l'animal.
15. T.es particularitats tipològiques del sistema
nerviós de l'animal i el seu estat en el moment
donat aporten notables diferències en el procés
d'aprenentatge, de la formació i de la reproducció
de l'habitud motriu.
16. L'adquisició de l'habitud motriu emmena
no solament a la possibilitat d'una conducta adequada en les condicions concretes dins les quals és
formada, sinó que crea una sèrie de possibilitats
d'aplicar l'experiència adquirida en noves situacions.
17. L'habitud motriu, formada en presència
d'un estimulant qualsevol, es manifesta, sense nou
aprenentatge, en presència de l o t altre estimulant.
18. L'habitud motriu pot reproduir-se, sense
nou aprenentatge, no solament en una situació
idèntica, sinó també en una situació anàloga, és a
dir, una situació que tingui els índexs inicials diferents de l'antiga, la qual cosa pot reportar-se en
una certa mesura a la generalització dels nexes
cortieals formats.
19. L'habitud motriu, executada generalment
per. un aparell motor qualsevol, pot ésser executada
sense nou aprenentatge per un altre aparell, fins i
tot amb canvis en les formes de reproducció.
20. Els fenòmens de la mena dels que acabem
de descriure fan suposar una possibilitat de la formació de nous nexes cortieals per lligams bruscs
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dels elements sensorials de certes reaccions pr6'
formades amb els elements motors d ' a l t r e s - r » ^
accions.
21. Les solucions primàries poden represeutar,
((liant a llur base neurofisiològica, casos de diferenls aplicacions do l'experiència.
22. La solució del problema proposat pot obtenir-se, sigui per l'aprenentatge, o bé d'una n18"
nera p r i m à r i a ; cadascun d'aquests dos mitjans no
és pas específic de tal o tal espècie d'animal, P4'1^*
poden observar-se en el mateix animal, segons l'e*'
periència individual adquirida i la magnitud il " '
quests darrera amb el problema proposat.
2it. Les solucions primàries, les vies indirecte"'
les finalitats intermèdies, són també casos d'acwvitat cortical, adquirida en l'ontogènesi. i pode"
observar-so en diferents espècies d'animals posseïdors d'escorça; no obstant, jioden aparèixer en i"18
mesura diferent, segons el grau de desenvoli'l'"'
ment anafomofisiológic del sistema nerviós ceii"'"'
i do tota l'organització, i també segons la for"18
d'existència.
24. L a formació de les habituds motrius elementals en els simis inferiors (bebuins) segueix
maie!X curs que en els gossos.

el

25. Els simis inferiors (bebuins) aprenen a ^
vir-se dels bostons com d'un útil per a ass
l'estimulant. En aquest cas igualment llur aVte
nentatge s'acompleix segons els principis exp0 S 8 «
abans, i que presideixen la formació de. les habit'1
motrius.

N o t e s
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ça remarcable a la vella vila del (iarona, car lea
^ f a m e d a d e ê nerviosa», pel Prof. AI'OI'HT DK L U seves xifres són de» de fa molls anys [icr dessota
Z AHKIU.KH. Trndiiccici espanyoln del l>r. B .
de la miljana.
KoDiii.n K/.-AuiAh. Marian Roig, S. en C. KdiAixò l i ser .-eix d'argument per a fer comprendre
' " i - - Hareelona.
que els organismes encarregats de la higiene infantil treballen amb eficíicia.
'•'"•'"(•<;iil»ni.
••"«upçHinnt uno
mm coHeooió
coileerio de
de petit»
peins volums
vimun» que
M— ;l'e
L . C.
ditor anomena «Compendios de Terapéutica Olfav"a» ens és cierta aquesta obra essencialment d i TeorUt i t
ntopl&Btnai, per s. SAUTAM.MIIA.
àctiea
que
I.u/.endenberger
escrigué
abans
de
la
.1.
Pueyo,
inqi.
Madrid, 1985.
•—v» ,jmj i^u/.enueiiufi^oí
8ri""

guerra amb el pensament fit en l'estudiant
i en el metge general maneat d'iinn
""naeiíi oeurològica direotamenl traiuportaUa al
íet «'Unie de cada dia.
81'ò aquesta obra. que en la part diagnosi ica
"Userx-i, i0jn i , , f,.^.,,,. j e | moment en que fou
' ^ ' a d a per primera vegada, se'ns presentaria nn
* envellida en aquells capítols dedicat» a l a q n e 1 terapèutica - i Rodriguec-Arin no hagués tingut
(l'afegi,- a hi seva traducció merilíssima unes
''"s coinpleinentàries que situen el text en condi' "'''s
perfecta modernitat.
" l x ' . amb 1„ simbiosi es(imabilíssima que s'ha
"''"•rt
entre l'aulor i el Iraductor. ens Irobeui
en ptesee
bei a • "S'<' " " " " " " " d destinat a procurar grans
PHtn
" ''0tS ^ * qUe l'",i,'lZ111 eom K11'" e" 1,,s
""•'Vs passt.s |M.| i,.rrein de la Clínica NeuroK'caj ' T s condicions I ipogràl'Kpies i el tonnai, d'a
si
e

"enrologiH

e eSl "¡'""e s ó n . d'altra banda, d'una comoditat
per
"mi'ia i acusen un criteri d'orientació que
augurar un èxit a la col·lecció que oamenqa
Sûbriem cloure aquesta nota bibliogWilica
'"'' adreçar una sincera felicitació als LuboraTuron
|
l"ron per
per l'encert
l'encert que
que han
ban tingut
tmgul en
en escollir
e»coi.o
'"l",'st'> obra per a dedicar-la gentilment al metge
«enernl.
L . 0.
La

M!*rUaiU
?

Infantile a Touhuie d,- 1908 <i 1932.
Dr, ISMAKL QIRABD. PublioMionB del BitMunicipal de Tolosa de Llenguadoc. Í Ò S .

'•'Ha,.! / . -

'"íes
'"'""d ens ofereix reunides amb molta cura
b l .la j " S ^ " d i s t i q u e s i uns gràfics formats amb
pul (| _ ''s
'ornides pel servei demogriític munici,1,,
capita] Uenguadociana, amb el propòsit
Nit t^f^*1*1,
' * mortalitat infantil té a Tolo'"litiit' l·""l"l<''" « baixar. Certament—diu—la mor'"'K «1- *n*'' "cusa una minva considerable en
l'aïsos però, tant mateix, aquest fet és for-

Crftica, escrita amb bon humor, sobre resultats i
suggerències de recerques de laboratori i de fets
clinics; envestida pseudo-lilosòfica contra a ñ n u a cions considerades per l'aulor com massa carregades de teorització: literatura de tipus letaniendià
contra l'cxiierimentalisme que mou els neguits actuals di'ls inquiridors de l'etiologia i la patogènia
dels tumor». Tol. això és, en el fons, el llibre de
S. Santamaria que acaba de veure la llum i que,
per la forma iigil i folgada amb què l'ha escril.
resulta d'agradable lectura i d'innegable interès.

r.. c.
Acciíliiili* /nir In K/iWr/Wi/ai/, pel Or. S. J K U . I NHK. Traducció de la tercera edició alemanya
per Teodoro M . Permoso. Editorial Labor, 8.
A. Barcelona, 1935.
Els accidents degut» a l'electricitat han arribat a
ésser tan nombrosos i de tal magnitud que en algunes universitats ja constiíneixen m a t è r i a prou
densa |ier a justificar un ensenyament desglossat de
les càtedres de patologia mèdica i quirúrgica. Així,
a Viena, el Dr. Stefan Jellinek, investit, de la categoria de professor, dirigeix un servei universitari
de clínica i docència en cl qual s'estudia i s'explica
concretament l'.lectropatologia.
Un llibre força estimable, signat per aquest i l lustre especialitzat ens dénia una prova ben objectiva de com és fonamentada l'exislència i el funcionament d'aquesta nova c à t e d r a . Metges i enginyers si'm el públic al qual va dedicada aquesta
publicació i segurament la dedicatòria i's ben oportuna, car en ben poc U-mps hom hoi |H>giit const atur
un exhauriment de tres edicions alemanye». Ara la
casa Labor, sempre atenta a les necessitats biblioràflqnea dels seus clients, acaba de publicar una
g
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M i n traducoió Mpanyda b t a par Teodoro M - Fermoso i cal eftpénu que, coin el llilire original) tindrà també un remarcable èxit de llibreria.
L . C.
T m l a i h i p r á c t i c o tic TiiberculoHi*. \tvU Drs. HANNS

AI.KX\MII:H i (ÍI'STA\ HAUII. Traduccic'i de la
primera edioió ú e m a a y a \»'\ Dr. J. DomèneoltLlorens. Editorial Labor. Barcelona, 1086,
Kl i|UaliKeatiu de ¡iriiclic |iO(|iiea vegades tindrà
una justesn d'aplicació com en el cas d'ai|uest l l i bre (pie Oomènecli-Llorens bu trans|Kirtat d'una
manera ben reeixida a l'espanvol. Sovint, en efecte. |Kxieni llegir en les titulars de publicacions de
mig cos i . tins i tot, en algun llibre de gran formal, la OUOlifioaoiÓ de iiiaiiinil pràiqtio, però l'ade((iiacií'i d'aquasl etiquetatge resulta ben lluny de la
realitat. Potser influeix a la producció d'aquest fet
la circumstància mateixa de l'excés de concurrència d'uns mateixos títols al camp de la bibliografia dedicada al melge general, la qual cosa pot fer
creure a cada autor innecessària i fins ofensiva la
repeliciéi de conceptes i de tècniques bàsics. Però
el cert és que en alguns capítols de la medicina
aquesta equhtooada suposició lm l'ei escriíire molts
llibres que possiblement serien priíctics si, per
comptes de començar pel confegir bo fessin per
rex|)osició de lew beceroles.
Aquest és el gran mèrit del llibre d'Alexander i
Itaer destinai a ensenyar lisiologia des dels rudiments de l'exploració clínica fins al tractament;
des de la recerca del laboratori al planejament de
tols els problemes que avui comporta la lluita
social contra la tuberculosi.
Mentre hom llegeix aquest llibre, model de claretat expositiva i de taxonomia, va destacant-se
més i més la gran qualitat dels seus autors, car
a través d'aquesta doble condició ens apareixen
adequadament planades llurs opinions personals en
cada interpretació de fets i en cada comentari a
les opinions alienes.
Aipiesta excel·lent qualitat del llibre |M)t servir
per n rebatre el criteri dels que despeelivainc.nl
creuen que situar al dia una matèria, bo i relluint-la a les proporcions d'obra didàctica, és tasca
de recopilació pura i , per tant. tasca merament
objectiva. Nosaltres, en efecte, creiem que és condició indisiHMisable \ier a que reeixi una obra d'aquest tipus la major autoritat de l'autor en aquella matèria que es va a revisar i a reduir a les
proporcions que exigeix la necessitat pedagògica.
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Per totes aquestes raons no dubtarem a recoinanar l'obra d'Alexander i liaer a tots els que d18
demanin el títol d'un llibre positivament útil per
a estudiar de M l començament la tuberculosi i Per
a fixar conceptes clars sobre aquesta malaltia i el'*
sens problemes de diagnòstic, pronòstic, tractament
i

profilaxis.
Dues centes quaranta-dues il·lustracions magnífiques contribueixen a fer m é s clares les descripcions.
No cal dir què l'Editorial Labor, una vega''"
més, ha (et remarcar les insuperables dots de prodigalitat i de gran cura que li han l'el la seva gra"
forma en el món de les arts gràfiques.

L. C

Le DiaUrlc Rucrà. Question» Gonirovenéc» dc. f '1'
idqu» cl dc l'alholotjie. Lliçons professades 11
l'Hospital de Sant Andreu de Hordeiis i^eT'
vei del Prof. P. Mauriac), per E. ACBKBTC'I
ED, BBUIÈRB, P. HBOI-STKT, ( ) . IIIUSCH, ' ' •
M U I I I U , R. SARIC. M . ÏRAISSAC i I ' . -1. TBAI»-

SAC. Masson et Cie., Edit. Paris. 108ft.
CJnicamenl qunn en I'estruoturM d'un servei hospitalari existeix una harmònica adequndió és possible d'arribar a produir obres de conjunt. úU'* 1
concretes.
Aquesta siiggerència ens l'anàvem fent mentr»
llegíem aquest simpàtic volum que Mauriac i e's
seus ooMaboradors acaben de publicar en concep''
de resum del curset de diabetologia que tots p'6'
'.•ais ban desenvolupat al vell hospital bordelès de
Sant Andreu. I és que, certament, «Le Diabè"
Hncré» és riïn llibre que tradueix la realitat d n"11
tasca de conjunt en la qual l'esperit d'escola n"1
fica les activitato dels múltiples treballadors 'i1'*
la integren. El sumari, en efecte, diu ben
ment que no bit estat pas I "atzar qui ha fel c' I>r0
digi de l'aglulinació, car les matèries són ben
Hades i els redactors beu adequats per a asseg"
a cada capílol una estructuració reeixida.

El Prof. Mauriac ha fel amb aquest llib''e na*
àportàoió estimabilíssiíim a la bibliografla dial*toiògioa a l'ensems que ha fornit amb ell
prova ben objectiva de l'eficiència del seu p1'0 eli
sorat.
L'editor Masson hn collaborât a fer niés reina"^
ble la períormança presentan! l'obra amb nua t"ganl sobiielaf.
^
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1 Dr. Ismael Girard

' ,'r I ¡iiímn;m;iiiifiit calalaiio-occità.
fer un í-xií dél Congréa il<'
Perpinyà.
Associaei,', <l<" Uvtgfi* i B i ó h g t <ie HeliKim PU| ^ " " : ' · ' ' ' i el seu darrer Congrós, «1 vuití', celt)^
a Hiircelona ara (a dos any» vn donar un pas
(
Kt-Kant cup
a l-nf-.Tiiianaiiieiil i-Mlalaiio-cM-'• 1 ora acaba de decidir que el sen IX» Con«> de oelel )rar-»e a la capital ros-udlom-oí.
•""'""va. oiutel catalana de l'altm banda del Pireneu.

de magnilicèiicia. companys del l.lemoaf, companys de (iascouya. companvs de Llenguadoc,
companys de P n ^ é B i j a ; i·l nostra Congrés, per al
qual els nostres companvs ,|,. Ciialunva us i-riden
del niés pregon de llur cor.
Tanmaleix cl Congrés de Perpinyà s'obrirà sola
el signi' de la reconquesta. I.a reconquesta de Catalunya per a ella mateixa.

~* ^"nuiNA CATALANA a'ha fet de ball cmiii·ii«•'l'il'*1" 1111 t'<ÎUre ^e donar les referències essen|.
«obre aquelles ooaea que constitu«ixen la reade p " ' " ' " 1 " ' que seran pedra i Uum per a I"aplec
•lefi,
—''0
esperem—«etruotuiarà
,|i,il""'v,l,"<"ii·. soin el signe de la compreoeló l'l,1'·
ni '• " '""^"'""""«•ii'· calnlano-occitana en cl domiijn,."
No podem pa" creure en el (racks, ja
i"riit " B^U6*ta <*r" to,s els elemente s'han eonPer u forjar
l'èxit. Dos anys de tiv-

M

ooHaboraoió occitana en|,"",',"li,-·
""a
li,,,,',',''"''," 'l"r IVKre).'i Prof. Caslaixti,.. d.' Cler'''èiici .•^""',n.v", una presidencia destacada de
ti,.s
' ^'activitat que desvetlla totes les simpaÍQJL. " " ^ i v de la cirurgia catalana, el Dr. Ptiig''•I'm'
I"'1' " " •'ccrelaii general que l i corPrgj^j

' ' " ' · el Dr. Salvador Vives i un comitè

Pfcrpjjj , " " " :l uictgi' i coin a Tiiicnl d'alcalde de
"'«tr,. ¡' ^'inesi ,•
it,'. |,K'al lé un animador, el
'•daoo'A
coUaborador, membre del conseil de
DH ||.l3°de L * MEDICINA CATALANA, el Dr. Baillât.
"'Hsu,,."'
""""'K mía cosa cal subratllar! l'ento""
''"e 'a "* desvetlla tant a Perpinyk com
di. ]e))
ttlluuviils
cantons occitans, n l'cnlom
l·:iiUls,|^,k's '"•',xil"l'« «le juny.
l'fegoi,,, X""
• " " i ' ' " ' " més fervorosa, més
''"'|iics|'." "'S
'''s^·'i·' 1,1 ''l'ida que. per miljfi
dels ^ " Pagines, tots aquells que treballen des
''"'bits —
'lerH
u i d'l>K
u K anili nosallii-s
nosanres adrecen
«uu-i-en «
a •tots —
els•
Wla països d'oc a favor del I X " Congrés de
''""gré- ' Biòlegs de llengua catalana, el nostre
|,.| ' ' '-oiiipHnys occitans '.
Wrtoll09tte CongJ'és, companys d'Albemya, d'a" All"'i-ii,va que ja ens ha dut una ajuda plena

****

Sense poder ésser acusats d'imperiaUttme, àà Separatisme o d'això o d'allò en imiic, volent o no,
i si és veritat que. la idea occitana reposa sobre
elements concrets ètnics i històrics que no poden
ésser negats per ningú, no podem, nosaltres occitans—i escric això especialment per als meus j . , . , ' .
mans occitans- . considerar amb indiferència el
restablimén' Sl Seu Hoc de tot el que constitueix
per a nosaltres tins ara, la més alta autoritat moral occitana cxislenl en el mém. la (icneralital de
Catalunya- H '
e" aquest fet una afirmacié) que
tot occità sent amb major satisfacció fnlinia, amb
aqueUa «oíis/accíé /iro/iuu/n ';"(.' afalaga cl nen amor
propti de la qual parlà Sonia a<|u( mateix.
Aquella salisfacciéi profunda cs dobla d'un sentit
de seguretat que la reanimaciíi d'aquella vitalitat
calalanu a|ilegada a l'entorn del (lovern de Catalunya dóna a Iotes Ics empreses dignes, l^-s dificultats de Iota mena apareixeran d'ara enllà simples, la continuital dels esfori;os necessaris en jiM1.,
l'asseguranva de trobar sempre ai|UÍ. al fogar barceloní, l'ajuda indispcnsaMe | erquè allò que ha de
viure, visípii.
Una obra magna s'obre al davnul de les entitats de cultura calnlano-<iccitana i U(|uell home i l lustre que presideix la Conselleria de Cultura
del (lovem de la (icneralital. Ventura (iassol, no
ens desmentirà si l i assegurem—això és per nosaltres una llei fonamental del nostre occilanisme—
que serà dins aquesta mesura que l'esdevenidor de
In BUttUTfl catalana iviilitzarà el seu desti amb el
suport de les atinitats occitanes.
I na obra nia^na. un de-ti
avell.'is, .K-js qualli
publicacions lals com LA MKIUCI.W CATALANA, manifeslacions com el C<)«</r,:« i/c /'crpi'ni/à -ón els insIrurnculs dc realit/aciéi.
A l'obra, doncs, per a les tasipies d'agermanameiil calalano-occità, sota el «ig
le p á t a l o n y a
triomfant.
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A les envistes del
Congrés de Perpinyà
BnsuOny t ò r n w e m n reiinií-nós els tnetgea i biò\6gSi d« ItengUII eatalapa) Minh motiu de la celebraCió del Ve^lunu-ntiiri COIIJÍIVS biaimal.
Pem àquastà vegada la nostra reunió t i n d r i i-a
csetecfstiauea eapeoíals «jue reclainen un oomontari esenient.
Sense pr^aoripeiosk eatatutàries <|ue ho dispositif
ha anal estàblipi-sé i n ritme qtie situa un Çongrés
cada (|iiati« anys a Barcelona i &l desplaça, allcrnativament, a una 0 all l'a dé Ifs pobisoíons niés
representatives de paila catalana, Aquesl rii
Pha distát la conVteaièneia de refor^hr l'obra i la
sienificai'ió eielltítica dels nostres CoiljjruwiOK eada
vegada (jua les possibilitats turfstiqun les han fetes Irontollar.
La rítmica alleinància ha establert <|iitf, després
del Collares celebrat él 1984 a Harcelonn, corre»poniá lennir el del 1986 fora de la ciutat comtal,
(•ircuinstàlicies qne DO Cal pas escatir, deixaren
la Jimia oigiinil/iidnra en llibeilal per a lixar la
localitat de la celebració. La iniciativa del confrare alguerès Dr, Palotnba, de fletar an «ros vaixell per tal de fer lea QOgtl !8 sessions en plenamar
bo i seguint la ruta d'enllai; dels ports ttíie re|irefentatius de la nostra vida marinera, liarcelona,
\'alència. Palma, Mala'i. Kivissa, Alguer, I'orlvend:e.. etc.. i-algué deixar-la abandonada després de
mcltiples temptatives de ler-la reeixir, car la sitliació d'insegnretal política era cada dia més palesa, al clos de lu Mediterrfinia. Pur contra, lluny
de les creacions fantasiosës, els gerniaiis rossellonesos ens adreçaren una gentil invitació i , heu-nos
ací disposats a celebrar enguany la festa major
de In medicina cal alalia a la vella i gloriosa vila
de Perpinyà.
Un comitè rossellonès treballa ple d í fervor en
les tasques d'organil/acií'i per tal d'assegurar-ne
l'cxit. HI Sindical Mèdic perpinvanenc i l'Ajuntament de la cupilal rossellonesa recolzen les nctivitats d'iupicll comitè local, els caps visibles del
qual séai els Dis. Baudru, Wiltwer de Ftoutiguexi
Bailtat-, Bru, Courp, Üauch i Baooü. Tol fa esfterat qu« la n u ú i ó d'enguany (indrà lot l'aire
d'una gran solemnilal.
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Biòlegs

Je

Llcnóua

Catalan'

Per primera vegada, després de molls anys d >
llunyament. imposat per circumstàncies polili'l11'''
inexoiahlcs, catalans de la Catalunya estricta • ^
les altres regions peninsulars i insulars, cus api'"
garem amb eln germans rossellonesos amb final';
lats eientíficines. Per primera vegada els d ur"1 1
d'altra vessant pirenenca podrem donar al món U0*
prova de la nostra couilinilat racial i lingiiíslic* •·
maige dels motius ingenus <|ii» informel els al1'1"
gaments floraleecot* plens de regust iitiivic, V'"'"'
taamateix, de més efímers resultats prfcctics.
E n el IX* Congrés de Metges i Biòlegs de U*".
gua Catiilann ens trobarem reunits, amb finall**"
científiques, lois els germans de ra(,-a i d'idiol""'
no per a entonat planys elegiacs a les nostres (i"*ries pretèrites, sinó per a estructurar, a hase d*
hit'
nostra comunitat lingüística, una franca i »'"
coHaboració en profil de la ciència mèdica '•
tant, de la hllmànítàl malalta.

INTERESSANT ÍSSIMA
FE

D'ERRADES

Hn el número anterior s'esllavissaren di'i'1"
enades d'enorme importància.
atiibiiint a l a u m i

La

priB^íf

i Padró un treball de i *

dialiia .pie OOrtespotl a JAUMB RoiO I I'*1'""'
reclilicació ipie ja s'ha tingui en compt* ' ' "
In formació de l'índex del present vol""1,
Lfl segona errada, la constitueix la prfaW?*
columna de la pàgimi 228, la qual rcsid1"
poe menys que inintel·ligible. Davant d'aip"-'
desastre, i|Ue lamentem com no cal dir. h''"1
decidit de reimprimir les pàgines 22" i
Tot

i qua

LA MIDICIKA CATALANA f""1

temàticameni

aqueita substàtuoió quan l1
eedirií al relligui del volum V I , la uvin''"'
que

té a ta disposició dels sens lect<>rS

exemplars de les planes reiiupreses.
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'"'l11'! ! ili-iiK's (•(iiiti'ii|i(iKat>· es(|iii'ixiir<'ii mi «lia
*" T1*8 Duitate arbitràriea
brancatge wpoMi. .
""xtic afbre nacional. D'alMhoi^è e o ^ i cls
1 H qm-, nodreix una mateixa saba maduren tiua
• nuts ,.|s
jgi^, 11|),.,.Si ,1,,,, juolteii vagudes
" " I ' l , . ! , estrangera; però In <it\m. <|iie Im M a i
"'"Vv la mateixa, ba serrai a través del» temps
' ' I 'I-IIH identitat ètnica i espiritual que enema
^ 1 <> lien |ml¡.s,i
tots ell". D'una manen ac* tls gcmiiuiR roisel li mesos |>uil ii'ipiinin B \ %
^" del Congrág que s'apropa. D'una hnndn. el Dr.
' " • un deis oirurgiiu» niés destaents de l'nllra
^ Kan' de les Allien—. Im volfinl encurregar-ne
ponència. D'altra banda, l'ÂjaatanMnt perl'^.vaiieiie i ,.) Sindical Medical rossellonès s'lian
le""" ^ ",'"rt' l'er net nar d'una manera eonjnnta en
_ tesques feixugues do l'arganiteMid„ '
sal remarcar t a m b é una altra nota simpíia
' "'l'H'st nostre Congrés I X * ! els coafràrea de
nil"11"" "<'<"',",l"· 'lu,· tantes mostres ens linn for"'l'ii'l'1' " " ' l ' " , " ' " " " f " ' , , '
VO'K"' aportar igualn . " " r eoncurs efícient al bon èxit de In nosira
pr!!'/".'
l " " y - Així· '•'
clf"ir "">e|·".vt·",·· el
de M " " ' ' " " ' " ' « n e . director iHustee de l'Eseola
' em •
' " " '''' C ' · r a · o n t · f e r r a n d , ha aceeptat
•tomb*0
<'<''"'nvo'"l",r " " " l,""<·'i<,i'i i nn g m
Oi •"e ^e l*rsoiialitat.s mèdiípies gascones. Ile'i m
Provençals, albernvenipies i llenginulogréa ' 'enen
iu,uncinda Uür aaeistënéia al Con>.,. . '
P" rlie i nació nmb comimicaeions udel"'ides.
'"n'í'r;
S',,'"L' ^e ''8lnista' calalano-ix-i'ilnna, ei
,|,.s
*
l'erpinvà esdevindrà la base de feoun''•iltr'0
"''""s e,,,ro especialistes de l'mm i
^luii*
del Pireneu; serk iniciada una nova
'•^ioie
'n ul per a uns i all res a base del
'"•Mi.'i ,",.<ur"' i "u's esiimable que és l'idioma
,itU: '' • s aplanaran per al futur tots els obatodes
•n
.'"""^""niisiue inexplicable havia fet lu'cep'" r i iS " " ( ' ' " , ' ' ' ,,na era de nova pros|n ritnt en
c j , " ""'•«lien catalana.
l.s
ens preparem per assegurar amb
n l''s f o n a c i o n s l'èxit que correspon al
,l·liii1|""l''"'"; de M«tge« ' Biòlegs de Llengua ( aP^lejat
I) tiints de bons auguris.
"red "nu

Ca(tèmia de Medicina de Barcelona
***** ««I dia 2 de man; :
Or.
Oi»!
^ ^ f e e i ! Vargas: «La liipertermia esenDr p6' ceoién «wwMo»"•''•it*
' N",)io111 : cPlaoentòlisi i toxèniia graví'"''^èiir <''0ntin,,nci0 trobarà el lector mm ampln
''11 '' Aquesta comunicació.
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Ara fa uns quotefl an.vs, en l'ocasió del Congrés
de l'alina de Malloica. ens fou possible de recordar
In imntge reeixida dels cercles coneciiln'cs <pie'el
gran cntiilii eslruclnrndor del nostre |irimer CSIMW de
govern qutonAmie, l'ral de la lliba. Iiavin emprat
per a explií·iir-se la indieaclii i la difusió de les
nosires ideologies pairals a partir dels nuclis de
major dinnmisme espiritual.
Avui m'nbeileix novament el record d'aquesta
imatge en considerar In niagniïnd dels resnllals
MUMÍSeguUs I " ' ! ' In liella iniciativa d'uns metges patriotes que l'iuiv Ini.'! organitzaren a lîarceiona el
primer (¡angrée da Metgee de Llengua ('alalana.
D'iiipicll nucli d'entusiastes irradiaren els cercles
BCttoèntriOS que eixamplant-se cada vegada m é s ,
hàn abaslat (otes les conianpies de la Calalunva
estricta, ban passat la mur per n sadollar de. nou
eSpSrit les terres balears, i ara es disposen a -o.
biepassar les bárreles piri·iienipies |ier somouru
rencalmnda pl·im'irin del Rosselló amb el rhme
maleix cpie infoima els neguits de perfectibilitat i
d'bumanilat dels fogars mèdics cntnlaifs que leTen
UBS fonnal leni'mcia de llur vella i paralil/adora
condicl·i pnivincinnu.
LBAND&G GEBVBBA

(Del Butíhti 'lil Stndíoaf
liinija, innrv de l'.l.'tll.)

èU Vttgea

de

Cafa-

Pavlov é s mort
Tota l'enorme tragèdia és resumida en
tres mots fatídics ijue el telègraf ens

aipusis

iraniel

des

ile Moscou.
|)c l'Iandi Bernard ençif, la mort de Pavlov és la
pèrdua

més grnu <|He registra la

Hislórin de

lu

Kislologia.
De Pavlov en l'iiora del seu traspàs no sabríem
pas dir un sol mol ipie no flairés presumpció. Tan
grnu és el fervor que n tots inspirava. Per això,
davant del <cii cadàver, cap all ra prova de devoció
nn ens sembla tan escaient com la pregonesa d'un
silenci amarat de dolor.

PLACI'.NTOI.ISI
I)r. /'.re

I

TONI.MIA

O B A Y I D I C A , pel

Xubiola.

La gestació .'-s un conjunl de Icui'niiens moll
diversos amb tol i estar basada fonaiiientalinent
en sols tres elements: mare. fetus i placenta. Des
di' la seva iniciació o comeiii/ainenl no es Iracliv
solamenl d'mm ninltiplicació ceKidar com faria una
neoplàsia sinó des de bell antUvi d'una diferenciaeii) i especinlil/.ació dels sens eleinelils germi-

liants que en el non ésser constitueixen teixits,
òrgans i aparells que s'enenrreííiien de realitzar
liincioiis: eu la iriare fan les inoditieacions gravidi<|ue8 i estableixen nous territoris eOhi el decidual i el oos groc i en la placenta ivalii/eu així
mateix una evolució progressiva i diversa dis d
I» perllongació Iroíohlíistica a la vellosita! epitelial, després epiteli Inciciul vascularil/.ada i a lo
ti la vellosita! placentària vella amb grans vasos i
una petita coberta sincicial.
Tampoc la reacció biològica o clínica de l'embalassada no és comparable en les diverses é t a p e - ,
primers mesos, període diguem-ne d'estat I postrimerles. El Cet acceplat arreu de la impbiulació de
l'ou humil per el'racció de l'epiteli de la mucosa
uterina no estil pas aclarit en la seva forma de
realització, puix que ignorem ragent que posseeix
l'ou per a arribar a destruir les OÀHuIea cilindriques que protegeixen la caduca, com tampoc no
tenim coneixement de les armes que utilitza el
trofoblast per a aconseguir que, quan l'ou )B nlua
en el gruix de la decidua, obtingui per una part
lloo o espai pel seu desenvolupament i per altra
esmicoli les ('('Mules deciduals on el» punts de contacte i també n certa distància i així les desferres
II serveixin de uodrimeul.
Encara fa més : provoca un citotactisme vascular positiu, creixen i es dilaten els vasos de la
caduca al voltant de l'ou i també arreu de I'liter i
es produeixen sufusions bemorràgiques, més tard
s'arriba a establir la placenta bemocorlal, fet privatiu de l'espèoie bumana que realitza l'Interessant
fet de circular lliurement la sang materna en torn
de les vellosilals placentàrles, directament en contacte amb l'epilell d "aquestes.
No és ara ocasió d'estendre'm en la consideració
de tals fets. Se n'ban donat moltes interpretacions,
s'ha atribuït al cos groc, a la hipófisis, a la producció de foHiculina o de prolans, però jo conseqüent
amb idees que fa molts anys defenso, sense negar
la participaci(> (pie hi tinguin altres factors, segueixo conveni,'ut (pie, la part principal, correspon a la mateixa activitat, de l'òvul fecundat i proliferant.
No és pas Igual, com dèiem, la repercussió en la
dona de l'estat gravidic que té fisonomia ben diferent en els seus inicis que més tard que arriba a
l'eufòria i a una major activació orgímica i funcional, que a les darreries, i és en els últims temps
de la gestaciéi quan amb freqüència sobrevenen
símptomes d'autointoxlcaoió, digui's toxòmia, tóxicos!- o gestosis I podeu ocórrer les síndromes
greus d'albuminúria'l,' d'eolftmpsia, d'hentatoma ó
apoplexia uterplaceutàrla. Tant en aquesta casos
com en altres fets del part, intervé un agent, desconegut, però d'intansa actuació que jo sostinc és
un element tòxic d'origen placenfari.

Tothom accepta la loxcmia gravfdica o gestosis!
conslderaul-ne diversos graus, uns senzills i \"'"
satgers, ullres més Importants, culminant en Ia0'
cident de 1'eclampsia. No és cl meu propòsit "v
sistir d'una manera especial de l'eclíiiiipsia,
no puc defugir de fer-hi una referència, ('rei' ï"
que el factor tòxic placentari que investigo Inter"
en l'eclàmpMa, però juntament amb altres d'orig*8
digestiu que són precisament els determinants ,'e
la convulsa'i i de les lesions hepíitiques qlie <'"1''
seu la m o l l . Deixem, doncs, nua mica d
l'eclàmpsla.
L'apoplexia uterplaoantària a més de desp1'1'"
dre la placenta insertada normalment s'ha vist àeí
de fa I U U anys que determina hemorri'igies e»
paret muscular de l'úter, sota el peritoneii i laïu1"'
'i'"
lluin de l'aparell genital i pol ésser causa de
mort fetal i de la mare.
Kn 192it vaig publicar en «Gynécologie et <
trique» de París, els meus treballs, demostrant P*
primera vegada que en tals casos lli havia ulli'
fusió placeiilària, una placentolisis, onze an.V ^e>^
pros Bnrtolomew a Eatata L'nits ve a defensa'
malclx criteri. En el mateix treball vaig nn"'*
ùià
un fet que no era conegut ni estudiat; l'al""1
d'hemorràgies cutànies i viscerals en el fetus 1
'íasos d'aploplexia uterphicentària, hemorràgies '"^
portants en el fetge, ronyé> i altres òrgans dels q"
ne
veurem la demostració en les microfotognifie* 'I
projectaré.
•plaI.es lesion- placeulàries ell la apoplexia "te'P
centàn'a consisteixen en dilatació vascular, iiitiament de les vellosilals, ruptura de les vello»"»*
inflades i dels vasos i dissolució del teixit plOO·B·'
e;n la san;; ipie el rodeja. /I1<ICCHÍÓ/I»I«.
I / a n y 1984 vaig demostrar i publicar l " ' " ' " ' " ' ^
cio de placentòlisis en casos en què no «em11 ™j
existís com en la placenta prèvia i estelli ' ' l i " ' ^
de demostrar igualment que intervé en altre*
sos fíi'eus de patologia uravldica.
Dóim compte d'opinions recentment expo**~ ^
així : Claüberg, de la Clínica de Koenisbergi
j
[ms-iii estudian! l'assiunpte manifesta que
"" ^
Jiítol dels més fosóos de l'Obstetrícia, I de Ü*"0' #
Leipzig, cu gener d'enguany, qui desprás ' I " ' " " j ' , , ,
cpie l'apoplexia uterpluoentària entra en el ' I ' ^
d'una gestosis, considera l'afec«ió com re'"<,'.l"|l|.fr
amb una producido major de prolan a base d '"
observat hiperprolani'iria en tais ,-:iso-.
i
A contíuuaciíi exposa la sèrie d'inves1'*-'"'^^
que durant l:t any- ha anal emprenent aiu'1 ^,^
jeotiu d'aconseguit la demostració de la l ' " ' " ^ ^
dels fets indicáis, I els que té aclunlnH'"1' ''" o!iií!i
i projecta nua série- de mlcrofotognifies " ^ . ^ ¿ t
tives de les seves afirmacions, això és de 1 1 •
^
eia de les lesions placentàries i|iie compre"
denominació de placentolisis.
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'-' Pare Pujiuln intervé fent ressortir r i n t e r ò s
'l'1» tenen les demoetraoiona del Dr, Nublóla i
Malitza els feiiòiiiens semblants qjue ell ba estu' M en l« gestació de les rutes i altres anímalaI>r. Conill, després d'nnalizur els fets hormo"sls de In gestació s'estén u estudiïn- lu sucees•SIVl1 impregnació tòxica nerviosa que determinu In
de la gestosis i de ri·i·limipsiíi.
f l ''. ' ) r ' ''"'uiie l'eMi, l'resident de l'Acudèmiu,
'
el dissertant en nom de la oorpoiaoiói
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eia l'any líll'.l. (pum lot just complava vint anys.
Inlluíl per la seva afició n les ciències biològiqlies, passà molt de lem|is a P a r í s , a ITnstiiiit
Pnslenr. on treliallà al costal d'iiomes tan eminenl-

oom Oahnatta i Roux,
Assaonat de la disciplina cientïficu d'aquell entire, tornà a liarcelona. Ingressà eu el lal)oralori
unex a la clínica del Dr. Francesc Ksipierdo. a
r i l o s p i i i i l de l a Sta. C r e u ; de llavors eni;ú es
dedicà a l'esludi silenciéis de la química biològica
•mb aplicació u In cKnicu, d'on atengué amb tot
entusiasme l'esludi île les relacions entre la pe.
^ d è m i a i Laboratori <l<' Ciències lologia i els probleme's m é s subtils de la biologia
aplicada.
Mèdiques de Catalunya
L'any I!l2li ocupà una placa en el Inbornlori de
la Càtedra de Patologia Mèdica del Prof. A . Pedrotiotu eientífiquei monogràjiqwê amb trchalU
Pons, on aviat ocupà un lloc preeminent com a
liriíclicH dr ¡ahnratori
direclor i prolessor de classes pràctiques i per la
urset de coproloffia » càrrec del doctor J ò a a
lasca intensament científica i de la m é s alta escoh,
^
i Roig.
que lli desenvolupà.
111 4 niaCQ : (De presentació que tindrà lloc en
Com a professor es caracteritzà per rexaclilnd
local de l'Acadèmia, a les 7 de l a vetlla). L a
ilels seus conceptes i per In clnredut amb q u è els
POrtànoia clínica de l'examen eoprolcSgic. - Dia bornes de ciència simplifiquen els problemes m é s
' " • " i ; : (I),, demoslraeii'i pràctica ipie tindrà llis'
ardus i complicats.
", laboratori de digestologia de la Clínica Médicii
Col·laborà constmitment en els cursos de Patolo•
ospital clínic a la mateixa bora.. Let altres
gia Mèdica del Dr. Francesc F.squerdo. germà seu,
( l s""s " ' n l i demosiniciéi jiràctica es realitzaran en
n l'IIospitnl de In Snntn Creu i Sant Pau; en
g, a*e'x Hoc i hora assenyalats per a aquest dia).
aquest centre i en la càledra del Prof. Pedro-Puns,
¡|||"l"<'",s de flsiologia digestiva apliculiles a la fou sempre un element insubstituïble d'un elevat
l,^"1'""'"1'""'"''
' examen coprològic. KeooOWl i *
vulor.
gin ' '''>"K''"'"""i· Avuntutges i inconvenients del rèKn la leva personalitat coutnisluvu el seu enorj.
"e Prova. — Dia 11 m a n ; : Examen macros.
me bagatge científic i la sevn extensa docnmenta^ P andí i sense dilució. Interpretació dels seus
ciéi amb una senzillesa i una modèsiiu illimilada
gl
",s- — Dia l:t marc: Kxamen mii·roscc'ipic.
que no foren sinó l'expressió d'una intensa bon>nenta normals i patològics. — Dia lf> man; :
dat i d ' u n profund Immnnilurisme. F I buit que
p*"""'" tnicroscòpic prèvia coloració O altres arlilleixa en desaparèixer no s'esborrarà mai més dels
2(j '
' l*'a 1H m a r ç : I,'examen químic. D i n
qui l'hem conegut i l'hem estimat com ell va saber
'""re : |',x,,lm.n ,(,, ^ ,],„.., [,.,.,,!_ Deduccions. —
fer-se eslimnr.
" l a 2't
Lu medicina perd un tenaç i savi element.
"""'•'· — Punisilologiii. Tècn'apies d'enriReposi en pau. el qui sabé portar amb tunt d'hohi,, *',"' ^ "l("' pntogènic dels diversos paràsits.ens
nor nn cognom d'alt prestigi en la nostra inedicinn.
weis
ot$...
• ' examen
• Deduccions
diagnòatiquea
e
coprològic. —
Dia 27 març que
: L'axaDr. A. ROCHA
a
fonament,
d'indicacions
te' " " ooprològic con
"l-uliqnes. _ Dia 1. id'abril : (Tindrà Hoc en el
Socictai de Hiolooia tic Barcelona
|M1"1 de l'Acadèmia a les 7 de In vetlli». Rcsun
' ourset.
Sessió del 2U de gener :
« / ^ ' • r t i m e n t : Cal inscriure's i matricular-se a
^ " " • " W i n (diei, feiners d l l B is i de 17 a 21).

Espita] de la Santa Creu i Sani Pau
^'

Pere Esquerdo

Rodoreda

nostre inoblidable amic ha mort en plena jo*«atttl,
*• a>ireolat del prestigi científic i social. Sem-

(|,

— • ' • ••ini

ufi

(»H''*Í"^;I

»l e » » " —

•

•

Professà un intens amor a l'esludi. Després
" l " brillant carrera acabà el Doctorat de Fnrmà-

SOBRE FA PRESENCIA DF L ' A C I D I ' I I U \ k
I N A F C U N K S O R I N E S , per . 1 . P i Suñer i
Mnitlnrmil Farran
K l UW2 vàrem pnblicur els nostres résultais
analítics pels quals es demostrava la presència
de metilgliox.d en les orines d'alguns diabètics
compensats sense glucosa ni acetona—i també d
persones en bon estai de salnl. Això ha estat repetidament continuat i e l melilglioxal s'ha trobat
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sobretot en lu sung i en l'orinu en casos d'uvitaininosi B .
Stepj? i l-'eiilgan (1022) ja bavien vist en 1'orina
l'aldeb'd acidic. I nosaltres, en la nota abans recordada, ja dèiem la nostra pcesumpoió que en
certes orinen h i hagués també àcid pirúvlc.
Alxi'i ens semblà molt Interessant continuar-ho.
D'una part, ei pln'ivic completa la sèrie de cossos
cetònics amb tres carbons, comparables I de significació bioquímica semblant als cossos amb quatre
à t o m s : àcid oxibetabutíno, origen del diacètic i
aquest de l'acetona. D'altra part, ens interessava
l'fiüsumpté per les discussions, tan vives, sobre si
ës el metllglioxal o si és l'àcid pln'ivic la substància més important en la catabolia de la glucosa.
Finalment, l'àcid pirúvic havia estat assenyalat per
Casc I Pereival (1082) al costal del cnetilglioxa] en
el múscul en treball: per Stewart I Thompson
(t98S) en la sang en casos d'avitamlnosis l i i per
Peters I Thompson (IW!.'») en el teixit cerebral en
la mateixa avltaiulnosl.
b'a ties anys que tralmllcm sobre el tema I a
la fi havem pogut aconseguir l'aïllament i caracterització de l'àcid pln'ivic urinari. l'Is troba sempre en molt poca quantitat, però no hem realitzat
encara determinacions quantitatives.
El procediment a seguir és el s e g ü e n t : acldificació de l'orina amb HC1 fins a un 1 per 100 de
IICl. Precipitació de la hldrazlua per l'adlció de
1 o.o. de reactiu per II) c.c. d'orina. E l reactiu és
solució de dinilrofcnllhidrazina en I K ' l , a 1 per
60. Es deixa que precipiti durant 24 hores - i la
temperatura de! laboratori.
Filtratge sobre paper amb succló. Sobre el mateix paper es renta tres vegades amb H Cl 2n, calent. Es renta encara dues vegades amb aigua destil·lada freda. E l precipitat, juntament amb el paper, es deixa macerar durant més de ties bores en
toluol, lis filtra.
La solució, una vegada filtrada, va a un embut
de decantació i s'hi afegeix solució aquosa saturada de ÈÍBjCO,. L'addició es va fent per parts
i es va separant cada vegada la solucié) aquosa per
decantació, després d'haver agitat i deixat separar. A I començament la solució de carbonat pren
color vermellós per l'extracció. Es continua el
tractament lins que ja la solucié) de carbonat no
pren cap color. Es reuneixen totes les porcions
d'aquesta solució i el total es neutralitza amb
EfCl concentrat. Precipita la hldrazoua d'àcid pln'ivic, eneum impura, en forma d'un sediment pulverulent groc taronja.
Líquid i precipitat són posats en un embut de
decantació i es van afegint quantitats d ' è t e r acò.
tic, fins que la solució aquosa queda incolora. Llavors es separa l'èter acetic que ha extret la hidrazona.
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Aquesta solució g'evapora en una càpsula àe
Petri a l'estufa a 37°. E l residu es torna a rentar
amb èter aeètio i aquest és evaporat altra vegada a !!70.
Ara el residu es traída amb solució satiiradtt
d'hidrazona àcid pln'ivic en èter acètie. Es rent*
agitant i queda un residu que no es dissol, el quw
és separat per centrifugació. E l rentat es repeteix
les vegades que siguin necessàries fins obtenir un
residu groc, cristal·lí que é s , a la vegada, dissolt
en èter acètío puríssim. L a solució ha. de tenw
també color groc de canari. SI no tingués aque?»
color és que hi hauria encara impureses a eliminnr
i caldria seguir els tractaments amb solució saturada d'hidrazona pirúvica.
Quan s'ha ai tibat a] color groc de la solució)
aquesta es deixa evaporar. L a hidrazona de l'àcid
pirúvic cristal·litza, fou a 21(5° i dóna la coloració
vermella característica amb la solució alcohòli"'
de potassa. Exactament els mateixos caràcters de
la hidrazona obtinguda pel tractament d'àcid P1'
nivic pur per la dinitrol'enilhldrazlna.
Lu significació clínica de la presència en l'oHOT
del metllglioxal i de l'àcid pirúvic no es pot pre'
cisar encara. Sembla que l'acumulació d'una i " ' '
tra substància respon a pertorbacions en la oatsbolla dcU hidrats de carbon. Però cal puntuali"-'"
les circumstàncies en què apareixen aquestes dues
substàncies de tant interès en el procés de l *
glucòllsi animal.

CONTRIBÜCIO A L'ESTUDI
ESTAPIL0C0C0ICA,
per

DE LA TOXIÎ1*
./. V i M Munné>

Els treballs que coneixem sobre les propietats de
la toxina estaifilooòccica autoritzen a pensar i " 8
es tracta d'una exotoxina. Així ho confirmen I * *
ex| erli nclcs dc Ramon, recentment publicades. '
oomportament de la toxina I l'anatoxina estafil^*
còceiciv és idèntic al de la toxina i anatoxina difl0'
rica. Tanmateix, però, es tracta de proves O11
podríem dir-ne indirectes.
Nosaltres, estudiant altre- propietats de 1"
xina cstafilocc'iccica, hem realitzat diversos e*!'"
riment» amb el propòsit d'evidenciar que el ('"'^
tingui proioplasmàtic dels estafilococs "0 eon
rastres de substàncies tòxiques.
Recordant els treballs de Gratia i Duran
nais, hem realitzat, l'autolisi d'una mostra ^ e * .
filococ (mim. 15), de la manera s e g ü e n t : un c11 "
en agar de 48 hores és emulsionat en sèruin fií
lògic estèril i centrlfugat, rentat de nou ii emuI'
^sa
siònat en sí·ruin ftsiolòffic sol fautolisi A) 1
as
L * ordinari
. ^ - . . J . a„ ...rts
sérum fislològic i: brou
parts \ * *
j

10 C

C''

(autolisi B ) . S'emplenen injectables de ¡V • ^
tancant-los amb el mínim de cambra d'air6 P
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""ei i es mantenen a .')7" durant 2.í dies. pastatl
e'" quals l'aytolisi é s clarnment manifesta.
altra banda, aprofitant que la mostra d'estatUoooc m i m . 15 és sensible a l'aceiù d'un bacleriòfag, hem realit/at una üsi abnndanl arluanl
I " manera següent : ü n tub contenint 10 e. c.
d" brou ordinari és sembrat, amb dos goles de
WOteriòiag i 2» gotes de cultiu de 24 boies en
d'estatilocoe m i m . lü. A le- M bores la üsi
** total i es stinbra de UOU amb 2(» gotes de cultiu
d* 24 hores d'estafilococa n ú m . 16. A les 14 bores
11 iisi éa completa i es torna a sembrar d'estafllo'•("'s núm. 15 en les mateixes condicions. A les
bores | „ liMi ¿g parcial i es produeix a la filtració
Pet bugia L8 a li d'evitat la possible presència de
'"'"'"'''«•s de metabolisme (Bí. 1). Ëa deixa un tub
8 «'oiitrol .in,, neiil:,! germinant abnndanlmenl i
' I " ' ' és filtrat als H dies d'estufa ( B i g . 2).
*inb «in pfûdnctes autollsi A. autpllsi B, Big. 1
' Btg.3, realiteem la recerca de poder bémoUtic <>
"Mhofòxic amb glòbuls do conill i segons la lèeniea de Hartvey, donant els resultats «pie seBneixeo :
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pot veure pels reedítate obtinguts, aquells
f'oduotes;- line teòricament no contenen substaiicies
(Je iiiiii""1 "•'">''S""''
*' " ' " ' " d " " 1 * ' cossos micro
" " \ diggregau, no posseeixen la més minima
'l'iiil
^e ,"x'";1· mentre que aquella, en els
» "S ' " ' '''s,"l l'"ssil)le una discrete lautolisi Bj
toxing11
Seiminaoiò (Mfg. 2), la presència de
• ha estat clarament demostrada.
1"e i " ' " " " " ' " ' que ja és quasi una noció clàssica
tie* " ''s' ''ecteriolàgica no allibera productes tòden, ' " ' • | " ' " · , " que l'experiència no deixa des-er
I..,,!
,''1,'Vai
s; més no per la gran quantitat de
• ... „„.-, . . „

0

4

'l'ie ban sofert la lisi i (¡ue malgrat això
•'" '''•iiiosii.·n contenir gens d'hemotoxina.
I'' i i " l ' ' :

'''h n08're8 experiències, es desque la prodiieeii'i de toxina es<li,..ij
''s fuhció de la vi,la del germen i pro»
''•"i i " >"" ""•'•'l'oli-me i . per tant. una froto'''s substiinoies obtingudes, provocant la lisi
bifi].
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d'abuudantíssinta cossos miotoblaos, sense que hagin tingut teiiqis de deixar productes metabòlics
al medi, es (b ínoslren desproveïdes en absolut de
Ics característiques de les toxines.
EL

D E S E » y O L C P A M K K T DK I.A POBMA I
D E LA M U S C U L A T U B A D E LA DliENQUA
E K L ' H O M E ; iwr E . Poní Tortellà.

Ks sabut que, í'n el transcurs del seu desalivolupamenl. la llengua sofreix canvis ben notoris.
Ku els estadis compresos entre 14 é> 15 m m . i la
lonnació del paladar • seeuudai·l, temps durant el
qual está continguda dintre de l'espai enli.- les
llucs làmines pol&tines verileáis, el seu dikmetie
vertical és superior al transversal, és alia i set reta
com si estigués comprimida \>sr les jmrets de l'espai que la conté, l'na v.'gada lormat el paladar
secundari, dividida la primitiva cavitat naso-bucal. la llengua adopta una moilologia diferent. Ei]
seu d i à m e t i e transvei·sal es toma molt m é s llarg
que ol vertical, és plana i ampla. Al mateix temps
descendeix venint a ocupar solament la part inferior de la cavitat de la boca. sense que la seva
cara SUpOIÍOI conlacli mai amb la volta palalimi.
més aviat quedant un espai absolntamenl apreciable entre les dues superfícies.
ij'explicació mecànica d'aquest fel. que la dependre els canvis linguals de la formació del paladar secundari, ens sembla un xic simplista. No
olWtant és la que s'adopta corrcnlinenl c-tablinlse mia simnllaneïtat absoluta entre el canvi de
morfologia de la llengua i la implanlació cu posició horit/.ontal de Ics làmines palatines. Així opina
Kallius i/h'nul-se. en part, a les investigacions
de Yuonge (1). Per res es té eu compte en penaat
així. l'intens procés biològic que, en aquests estadis, té Qoc 60 cl si de la llengua no donanl-li
all ra signiticacii) que la d'una massa de substància inerta.
L'estudi sisleiniític de 42 embrions Immims e i m presos en estadis entre l!t m m . i Il-'l m m . , edat
cu què lenen lloc les transformacions que són objecte d'aquest treball, h i proporcional a l'aulor les
dades suficients per a poder cout -star a les dues preguntes Ibis ara no eslinnades : 1.» ¿Quin és el primer origen de la musculat urn intrínseca de la llengua'.' 2." ¿Existeixí'ii relacions entre el desenvolupa ini·iit dels feixos musculars intrínsecs i la morfologia BXtelÙa de la llengua i llurs canvis de
lla reoonstnitt, pel mètode de Horn, 0
posició
,lels esmentats embrions, els més inlen'ssants, cn

''':l:':l,,l>,Ui

( i l Kaléiis K.: BeiirÜKC Zuf EotlricUung Acr /.unge. I l l t o i l
skuBetlwei Kiitx. Hi-fic. I I J / I H - ^ Bd.
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llurs regions palatmo-linguale. His mètodes de coloració emprats són el de Heidenhein, Mallory i
Argentics.
Després d'un detingut estudi de cada un dels
emlirions, de la interpretació de les imatges més
demostratives i de les dades, íorya interessants,
aportades pels models confeccionats, i'autor arriba
a tes següents conclusions ;
1.A La musculatura 'intrínseca (múscul trapsvers lingual) de la llengua té un origen autòcton
en el sí del teixit mesentuihuatós indiferenciat.
•J."- ('oincidint amb un increment en el desenvolupament dels músculs intrínsecs de la llengua.
S'observa nn canvi manifest en la seva morfologia,
fenomen (pie té lloc trobant-se encara continguda
dintre de l'espai entre les dues làmines palatines
verticals.
i l . " E l fet anterior més la manca de correspondència entre la cara superior de la llengua i la
concavitat de l'a volta palatina ens condueixen a
afirmar (¡ue els canvis de forma i de posició observats deriven del fet. profundament biològic del
desenvolupament de la musculatura intrínseca lingual i res o molt poc tenen a veure, mecànicament i amb el procés de formaciéi del paladar secundari.
• I . " La regió de la pantà és l'nltima en ijuè
s'opera el procés de transformació innscular. En
els estadis observats és sempre- superior In longitud de la llengua que la dels seus feixos musculars longitudinals en desenrotllament.
S e s s i ó del
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NOTA SOBBE LA T Ü B E E C U L O M
VESICAL
PR I M ITT VA, per . 1 . I'uigveri Gorro.
La tuberculosi vesical primitiva com a única localització clínica i anatòmica en l'aparell urinari
està negada per molts autors, posada en dubte per
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molts d'altres i solament acceptada per una m i noria.
Np existeix cap motiu analòmic ni clínic, q"e
permeti negar de manera rotunda lu possible loeàlitzaçió exclusiva en la bufeta de la lubeidilosi urinària.
Les vies seguides pel germen per la infecció vesical en In tuberculosi, avui m é s acceptades sóm
l'accèdent o ureteral d'origen genital, la descendent o ureteral ipian el íociis és renal, i l'henialògena. Algun autòr, accepta la possibilitat de 1»
via linilatien, encara que aquesta no
pas demostrada.
La via hematngenu é s la que segueix el bacil de
Kocb per a provocar la tuberculosi vesical I ' " '
inilivn. Possiblement, on molls casos do tiiberenlosi vesical secundària per infecció renal o genili'l'
el c a m í ipie segueixen els gèrmens per infectar 1»
bufeta és lu via sanguínia.
IVnneten afirmar aquesta hipòtesi ois resultow
obtinguts en lu tuberculosi vesical experimental
en <|uè es demostra la resistència que oposa *
In infecció directa pel bacil de Kocb lu mucosa vesical ja que perquè aquest germen s'hi establei*1
i provoqui lesions, lia de 11aiimatil/.ar-se mecaD»cement o congestionar, abans, la mucosa vesio»La clínica per la seva part. demostra la |s"*''
bilitat que sigui la via sanguínia la més sovii,r'
emprada pel bacil de Kocb, per a arribar a I»
fetu i ulli establir-se. Demostru lu resistència àe
la mucosa vesical en l'home, el que en els i^as0*
de bacilèmics en els tuberculosos pulmonars, ^9
excepcional la infecció vesical.
En la cistitis secundària a la tuberculosi renfll
fa .pensar que sigui la via hematògena la segui ^
pel bacil de Kocb des del ronyó per infect*?
bufeta, el que les lesions que més freqüento*
són trobades quasi exclusives ul començament
la infecció és el tubèrcul miliar i aquest Presf ,
sempre una íntima relació amb els vasos ve»1 • ^
i per altra part la mucosa que el recobréis
nsi»'.
s'ulcera, sinó que secundàriament. Això fa I " " .
que el germen s'ba establert a la bufeta p01
per via sanguínia.

