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A pesar dels moths d'exploracio que en el dia d'avui tenim,
ell algunos ocasions os molt dificil diagnosticar els arterio osclo-
rosos i sou aquells casos quo hem descrit on altres articles, quals
ulanifestacions primera i darrera del sindrome arterio-escle-
ros son l'apoplexia fulminaut, I'asfxia aguda o I angina de pit.
En aquests casos deu tenir-se present en el diagnostic difereu-
cial, l'enveriuament agut. anlb substinlcies tOxiques.

Altres vegades os molt dificil for el diagnostic diferen-

cial, espocialnient en les formes d'esclerosi acompauyades d'in-

tens aflaquiniont, alnb les neophsies, i tant os aixi, que en les

sieves histories cliniques tine un cas d'una malalta els units

simptonles de la qual ereu una caquexia gradual i simptolues

intestiuals de tipus variat, en que el diagndstic do cancer tenia

moit5 visos de versomblanca. per) la preseucia de l'aorta abdo-

minal esclerosa ens va for cauviar el diagnostic de neoplasia, i

per autopsia va ser conlprovada la no existiincia d'una neofor

macio.

Una aelaracio devonl for per lo que es refereix al diagnostic
do neurastenia i neurosi. Doscoufio molt soviet d'aquells malalts
on que assent 1'exploraci6 negativa, presentee manifestations
d'indole subjoctiva i senipro localitzada. En ma estadistica tine
registrat un cas d'un inalalt quo prosentant simptomes promo-
nitors, de claudicacio internlitont, i diagnosticat per iuternistes
i per molt de temps de nourastenia, va acabar per gangrena del
peu de quo es queixava.
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Resumint en aquesta ponencia lo que respecte a dolors, en

que taut he insistit en mon treball sobro aortitis, arterio-esclerosi

i ateroma, farem la diferencia amb els d'origen reumatics, ueu-

ralgics, varicosos, ffebitics, de tabes, acroparesU^sla, tarsalgia

dels gotosos. Els dolors superficials de la re()-i6 cardfaca i que

taut abunden en les avant-sales dels especialistes do cor, sub-

jectes sans alnb taca neuropatica, vordadera cardiofobia, tin-

dreln en compte de diferenciar-los do l'angina de pit veritat,

posant a contribucio els elements exploratoris de que ens tro-

benl avui dia revestits. Lo mateix direm de la diferenciacio

entre I'arterio-esclerosi abdominal, amb 1'nlcera de l'estomac,

litiasi biliar, apendicitis, etc., on m'esta privat d'entrar per

esser del domini de l'internista sa diferenciacio, pero solament

dec fer una potita glosa per la desconfianca que devem tenir en

nostre iunim quan els dolors de tipus ulcerosos esdeveneu per

primera vegada en homes que ja Ilan passat dels 50 anys, to quo

dons Hoe que molts especialistes d'estomac els diagnostiquen

coil) afectes ghstrics, i quo on canvi, conforme varern exposar

on l'esmentat treball, no son altra Cosa que anginosos d'irradia-

cio espigastrica.

Altre es el diaguustic diferencial entre varies formes dolc-

roses d'angina abdominal acompanyant a l'enteritis muco-mem-

branosa amb I'eselerosi de ('aorta. Son, millor dit, simptomes

d'aortisme, es dir, de simple excitacio del plexe celiac, com passa

amb els hatecs opigastries de les doves afectes de ptosi intesti-

nal. Son els aneurismes dels principiants, servint-nos tots els

medis d'exploracio per a diagnosticar l'esclerosi aortica.

L'arterio-esclerosi cerebral i la paralisi general, son malal-

ties que soviet es prestnn a esser diferenciades. En la primera,

radicant on subjectes de molts edat amb antecedents esclerosos,

amb molt poca o gens disartria, el malalt conserva sa personali-

tat i es conscient Les reactions pupil•lars son completes (a aquest

simptoma donern gran valor), no hi ha limfocitosi raquidiana, al

raves de lo quo passa en la paralisi general. Eli canvi, l'escrip-

tura pot simular la d'un paralitic, on un malalt solament arte-

rio-escleros i viceversa, per lo quo no hi donarem tant valor.

No vull insistir on els diagnostics de vertig escleros, d'ho-

miplexia per hernorritgia o reblaniment; el primer pot ser

d'origen mesocefalic, laberintic, aortic, cerebel•los, i es dou ana-

litzar Is causa per a obrar en conseghencia; en quant a la hemi-

plexia dire, lo mateix, mes tindrem present sempre les altera-
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cions vasomotors do tipus inestable que es presenten en aquests

malalts: cuid;lvem un nialalt a qui els atacs de pari^sia de les

extremitats osquerres, molt alarmants, varen retrocedir als poes

dies.

Per simple examen del malalt. per son habit extern, po-

dreni diferenciar el dramatic acees de l'anginos (do pit) del

vulgar attic asmatie: aquell se'ns ofereix on el moment de la

crisi, amb pal•lidosa extrema, facies terrorifica, suspensa la mi-

rada, eontenint els movie nouts respiratoris, portant la nia a la

regio precordial, presa de la major angoixa: aquest, I'asmatic,

presenta vultuosa la inirada, rapida i sorollosa l'expiracio, ulls

saltats i movibles, allargada I'inspiracio, sos moviments tenet)

quelcom de desordre, portent-se les mans al coil, caminant per

1'habitaei6, estant agitats, on nna paraula. Ademes, l'atac asula-

tic es mes Ilarg que el d'estenocardia.

Lo que es demana en gran noinbre d'ocasions at cardiopato-

leg pertanyent a l'artt,rioescleros es I'estat de la fibra cardiaca o

sigui el grau do card ioesclerosi, serene molt breus en aquests pa-

ragrafs puix son deseurotllament est"i fet en una eomunicacio al

I Congres Nacional do Medicina on exposarem la importancia

que to I'electrocardiogralia; es per aqueixa quo sabreln el grau

d'alteracio de 1'excitabilitat, conductibilitat i contractilitat car-

diaca puix els extrasistoles varlets seran el resultat de Is prime-

rs, Is pausa completa o incomplete eel la transniisio de l'estimul

do I'auricula al ventricle amb el corresponent Bloc complet o

incomplet donaran a Ia tire electrocardiografica I'expressio de

la segona; per fi el poll alternant 6s classic do l'alteracio en la

tercera propietat i a la seva vegada cada una d'aquostes en pre-

sentar un sens nombre d'alteracions donara la pauta en tola

horn i moment al cardiopatoleg del mode coin reaccionon

aqueixes propietats del cor eselerus, merees a la corba do pesa-

desa, medici6 esfigmomanometrica, viscositat, hidruria, clorurs

i albumina a I'orina, etc., ens fareni carrec de I'estat de la toni-

citat cardiaca, sang, ronyons, eta VIercos a aquest eonjunt i als

antecedents, diagnosticarem d'un mode diferencial el cardies-

cleros arterial, del reumatic, tifodie, cousecutiu a una orisi-

pela, etc.

1'HON oSIBIC.

Tenint on compte quo I'anatornia patoldgica, refereix I'exis-

tencia do plaques calcarees en en subjects Inort per accident,
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demostra la fregii.cncia d'alteracions escleroses on subjectes

que aparentment tenon bona salut. Una vegada mes per aquest

sot fet es demostra el canvi do pronostic segons la localitzacio

d'aquestes lesions.

Esquematicament dire que son de pronostic fatal, a plan

mes o menys llarg, les localitzacions cerebrals on regions essen-

cials del cervell, cc`ysula interna, lobuls frontals, etc.. noduls

vitals del cor tals con) fascicle de His, arteries coronaries, parets,

de les auricules i aortigues, arterea principal d'un membre; les

lesions renals son d'un pronostic ja mes benigne, perb molesten

per to insidioses i per sorpresa mortals per edema agut del

pulmh o uremia; per nltim sempre farein present a la familia

que pel fet d'haver diagnosticat arterio esclerosi generalitzada

o d'una do ses localitzacions a un malalt, aquest estara expo-
sat a una complicacio fatal que escursi la vida en un plaq a ve
gades en el mateix moment.

De tots modes, si els malalts seguoixen els medis que nos-

altres els Iii direm, aquest pronostic sera quelcom mes opti-
mists, en el sentit limitat de Ia paraula.

Els sentits do la vista i oides atacats d'arterio-esclerosi
deuran ser diferenciats do les domes afeccions, i que en diag-
nostic deuran exercir una accio conjunta l'internista i I'espe-
cialista.


