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El cas d'aquesta comunicacio es el d'un jove de 19 anys, el

segon de tres fills vivents i sans, precedits d'un avort, en el nai-

xement del qual no es nota res de particular referent al seu as-

pecte, com tampbc en el seu ulterior desenrotllament, de normali-

tat absoluta, no patint altres malalties que xarampio i vari-

cela als 2 anys, seguint despres be fins una ictericia de curta du-
rada entre 3 i 4 anys, apareguent poc despres estossec acompa-
nyat d'espectoracio hemoptbica que es perllonga varis dies. Va
esser despres que els pares notaren que el not se'ls posava esca-
nyolit, que presentava disnea d'esforc i que es posava fosc de
color, quan es cansava primerament, i mes tard tenint sempre
un color blavos que es feia mes marcat al mes petit esforq, i en-
cara mes als hiverns. Als 16 anys es intervingut de la gola a
l'Hospital de la Sta. Creu per dificultat respiratoria especial-
Ment nocturna. Treballa de sastre a casa seva mateix. Poc abans
(l'esser vist per nosaltres, gener de 1926, torna a presentar espec-
toracio hematica.

Xicot alt, prim, de cara abotagada i fosca de color, sobretot
les orelles, la punta del nas, els Ilavis ; les orelles son dun porpra
fosc, el nas moradenc, els Ilavis d'un color barreja de cirera i
auberginia, les conjuntives molt vascularitzades i amb venositats
fosques ; les mans i peus tambe estan cianotzats, sobretot les
tingles amb marcat eixamplament de la falange distal, que ad-
quireix la forma de baqueta de timbal. Aquesta cianosi es exage-
rada ^en els esforcos.

L'exploracio demostra tin torax allargat amb espais marcats.
La punta batega en el sise espai, quasi en la linia axilar anterior
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el batec es ample, tin xic difus, recorda el batec en copula. La

matidesa sobresurt dos travessos de (lit la vora dreta de l'ester-

no ; al costat esquerre la matidesa va obliquament desde la vora

de 1'estern6 en son 3 espai al floc del bate:c de la punta. Auscul-

tant a dreta de 1'estern6 en part baixa de la regio carresponent

a 1'auricula dreta, es percebeix un primer to en esclat (com el

de 1'estenosi mitral en la punta), igualmcnt en el 3 espai dret

junt a l'esterno, notant-se impulsio del <_lap quan s'ausculta el

nialalt dret. En el focus pulmonar hi ha un fort buf sistolic que

es encara flies aspre cn el 3 espai esquerre; en focus tricuspide

es percebeix el buf sistolic, pet-6 malt menys fort i ademes un

soroll presistolic; el buf sistolic es sent cncara a la punta, si be

es molt menys intens i no es propaga gees per fora de la punta.
El buf del focus pulmonar es propaga cap enfo,ra en la re-16
infraclavicular; el 2 to es d'intensitat disminuida. -No s'ha troy

bat mai cap thrill enlloc. Les dades proporcionades per 1'explo-

raci6 son lion xic complexes i anomales, i si be l'aspecte i la
historia del pacient fan creure una cardiopatia congenita, sols
es en examens ulteriors que es va fent forma la idea de clue es
tracta d'una esteni si de ]a pulmonar amb possible comunicacio
interventricular, malgrat la situacio de la punta i el mateix exa-

men radioscopic. Agttest, en efecte, ens demostra tins camps
pulmonars poc tansparents, sobretot en regions juxta hiliars. si

be tots ells estan jaspiats ; la imatge de l'hili diet es ben evident,
en forma de virgula de concavitat externa qual calibre dismi-
nueix lentament de dalt a baix ; en l'hili esquerre no es veu taut
be l'arc vascular que es de convexitat externa. L'ombra cardia-
ca present:a un marcat abonlbament en la part baaixa de ]a vora
dreta, re-i6 de I'auricula dreta ; la vora esquerra no presenta
en la part alta ni mitja, cap sortic,a ni prominencia que per-
meti parlar d'arc pulmonar visible; en ]a seva part baixa l'ombra
cardiaca s'extent molt en fora, arribant a 2 travessos de (lit de
la vora costal. En les posici'ons obliques tampoc es veu promi-
nencia de ]a pulmonar ; en I'obliqua dreta es veu una aorta en
porra; en 1'esquerra anterior la zona retro esternal corresponent
al ventricle dret es forca s,ortida, peso el que mes crida 1'atenci6
es el volum del ventricle esquerre, 1'cnnbra del qual quasi no es
pot separar de la colunura. En cap dels diferents ortodiagrames
que s'han obtingut en un periode de dos anys, s'ha trobat una
iniatge que corresp)ngues al cor en esclop, corn s'esperava, i fins
desitjava, per a confirmacio diagnostica. (Fig. T.)

L'unica dada positiva obtinguda en aquest particular es un
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electrocardiograma que presenta una marcada preponderancia

ventricular dreta, amb un interval QRS de o'io de segon i una

osca en la branca descendent de R en III derivacio, fent pensar

Fig. I

DiBmetres : Longitudinal 17-Horitzontal 16'9-Basal 16 '2-0. dret 7'6

0. esquerre 6'9 - Ventricul dret 13'5 - V esquerre 8 - Flet-

xa 1'5 - Index profundital fort.

en un 1)1!)catge incninplet de branca. L'interval PR es de o'16

de segon. (Fig. 2.)

Durant els dos anys que hem anat veient el malalt, va pre-

sentar alguns pcriodes de major fadiga i Ilettgera albtuninuria,

coincidint a vegades amb temporades de tos i expectoracio, so-

bretot a I ' hivern , espcct.,)racio que a voltes -era hemoptoica, i antb

fenomens congestius en bases pulmonars , sense que es trobes

bacil de Koch. E1 contatge de gl6buls rojos Bona sis milions.

L'examen de fors (1'1111 practicat en 1'61tima etapa de la malaltia

pel servei d 'O ftalmolb,gia de ]a Facultat , comprova una vascu-

laritzacio molt accentuada i un enfosquiment de la papila. Les
xifres de tensio arterial, normals ; ] a \1'assermann , negativa.

Pel desenihre (le 1927 comencaren hemoptisis , febre alta, ex-
pectoracio purulenta i bacilifera amb signes de bronconeumonia
caseosa, nlorint I'abril del 1928, en la Clinica Medica B de la
Facultat de lledicina , que dirigeix el Dr. Ferrer Solervicens,
on ingressa poc abans.

En l'autopsia , ademes d'una bronco-neumonia caseosa i d'un
f etge cardiac , es troba un cor enorme horitzontal ; I'auricula
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dreta es molt grossa i fortament prominent ; la regiu ventricular

es tambe molt grossa , sobretot a expenses del ventricle esquerre,

que arriba a ocupar la meitat de la cara anterior del cor; el ven-

tricle dret es petit. El tronc de l'arteria pulmonar es de calibre

Derivacio I

Derivacib It

Derivaci6111

Fig. 2
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reduit, i examinada en el seu interior per sobre, es veu ]a regio

corresponent a les sigmoi(lees, totalment obstruida per una for-

macio membranosa semiesferica (fig. 3) de convexitat superior,

Fig. 3

Els ganxos estan obrint I'arteria puimonar per a deixar veure
la formacio membranosa semiesferica que ocupa el Iloc de lea

sigmoidees.

adherida al contorn del vas. De la convexitat d'aquesta item
hrana es veu sortir tin replec que va a la paret del vas; en un
altre punt n'hi ha un altre de mes petit i prim, i finalment, en
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la regio oposada a aquesta, es vetten dos petits forats, duns tres

milimetres, separats per tin emba. Comprimint per fora la su-

perficie externa del ventricle, aquesta formacio membranosa es

fa prominent, prenent la forma dun con truncat, de base in-

ferior, i dels contorns del qual surten els dos replecs que van a
les parets del vas ; aquest con fa cons un morro que presenta

dos brats separats per un emba (ti;;. 4 ; ; aquesta formacio no

I'iy;. 4

FormdciO deguda a Id soldadura de I'aparell valvular
de la pulmonar Les dues petites obertures ks l'unic

pas per la sang.

es altra cosy que in soldadura (le 1'aparell valvular de la pul-
monar , i els dos replecs i l'emba, els punts d'insercio de les sig-
moidees, i els foradets, tot el que queda per poguer passar la
sang. L'estenosi, dons, es mot pronunciada, i es del forat ma-
teix de la pulmolnar.

L'aorta presenta tambe una anomalia consistent en que sols
to dues sigmoidees, una d'elles anterior i esquerra molt mes gran

que l'altra ; aquesta anomalia no determinava cap alteracio fun-
cion-al (fig. 5).

El ventricle esquerre, ccm havem dit, esta molt hipertrofiat,
i la seva cavitat es molt gran, poguent-se dir que ella sofa forma
la quasi totalitat de la porcio ventricular del cor, ja que el ven-
tricle dret es molt petit. En la part alta del septum interventri-
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cular hi ha un forat, shoat iunnecliatameut per sota de les sig-

mcildces aortiques, clue permet la introduecio de l'index (fig. 5) ;

de forma mes o men's eliptica, la vora inferior d'aquest forat es

rig 5

En la part superior 1 ' aorta amb les sever dues sigmoidees.
Sota d ' aquestes el forat del septum stablint la comunicacid

dels dos ventricles,

muscular, i ]a superior es membranosa ; la part mes important

esta per sota la sigmoidea grossa ; a] costat dret, aquesta ober-

tura esta per sobre l'aparell valvular tricuspidia. I Ii ha encara
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una darrera anomalia, tal es la perineahilitat del forat de Botal,
el qual, vist per l'auricula dreta, presenta una vora posterior ta-
llant, i en la part anterior de la fossa oval, l'ampla obertura de

If

Fig. 6
Forat de Botal vist per I'aurfc : ula dreta.

forma allargada, que porta a la cavitat auricular esquerra (fi-
gures 6 i 7).

En resum : estenosi de la pulmonar, manca d'una sigtnoidea
a6rtica, persistencia del forat de Botal, comunicacio intraventri-
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culr,r , hipertrofia ventricular esquerra , disminucio de volum del
ventricle dret . Fein remarcar que el conducte arterios no era
permeable.

Son varis els fets especials que ofereix aquesta observacio.
Cal fer notar , ademes de la complex itat, la combinacio de le-
sions no corrent, ja que si be es molt frlegii-ent observar 1'este-
nosi de ]a pulmonar i la comunicacio interventricular , i fins la
perineabilitat del forat de Botal , no ho es l'anomalia de les sig-
moidees aortiques , i sobretot, el que es mes anomal, es• que aques-

Fig. 7

Forat de Botai en la part anterior de la fosa oval;
la pared auricular es mantinguda tensa i amb un dit
introdu*ft en el forat de comunicacio interventricular.

to estenosi pulmonar no vagi acompanyada d'hipertrofia del
ventricle dret, que tampoc manca en la mes corrent de les com-
binacions, es a dir, estenosi pulmonar, comunicacio interventri-
cular, posicio dreta de l'a.orta i hipertrofia de ventricle dret. Per
taut, un dels fets que criden mes fortament 1'atenci6 del nostre
cas es precisament la manca d'aquesta hipertrofia del ventricle,
dret, hipertrofia que ve a esser el corolari obligat dp les cardio-
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paties dretes, que es coin dir de la gran majoria de les cardio-

paties congenites.
Un altre fet que volern fer remarcar, es la manca de per-

meabilitat del conducte arterios, perque quan es permeable, ten-
deix a corregir la manca de sang en la petita circulacio en dei-
xar passar la sang directament de ]'aorta a la pulmonar. En can-
vi, en el nostre cas, si be podem creure que la part mes grossa

de la sang que arribava al pulmo provenia del ventricle esquer-
re, donada la petitesa del ventricle Bret, que fa creure que no
jugava pas un paper gaire important, en la Iluita contra l'obs-
tacle de la pulmonar, cal admetre que tenia que esser per altres
vies mes indirectes que es feia la irrigacio puhnonar, tinguent-
se de creure en l'existencia d'una circulacio pulmonar colateral,
coin soste asnb fonament Cristeller, el qual ha estudiat aquesta
giiestio, per cert tan poc coneguda. Seria principalntent a cos-
tes de les arteries bronquials que tindria lloc aquesta circulacio
colateral, si be cita 1'esmentat autor que taenbe poden intervenir-
hi les mediastiniques, ]'esofagica. les pericardiques, coronaries
i altres arteries anomales.

Un altre fet digne d'esment es la manera de morir, ja que
si be es opinio molt extesa la de la fregiiencia de la tuberculossi
pulmonar en els portadors de cardiopaties congenites, aquesta
potser recolza en bases poc solides, millor dieiem poc certes,
dories sovint 1'-existencia corrent de tos i hemoptisis en aquestes
malalties, s'interpretava equivocadament coin tuberculosi, essent
aixi que les estadistiques demostren ]a raresa d'aquesta coexis-
tencia i el sovint que la mort es deu a malalties intercurrents, i
sobretot a l'adveniment d'endocarditis malignes que tenen gran
predileccio pels cors anormalment desenrrollats ; per co to valor
l'haver comprovat amb certesa acluesta cocxistencia de tubercu-
losi en el nostre cas.

Darrerament, i coin a fet paradoxal, ens ocuparem de les
dades electrocardiografiques. Havem vist que tant 1'exploraci6
clinica ebm la radiologica no ens pernietien de comprovar la hi-
pertrofia de ventricle Bret que acompanva ]'estenosi de ]a pul-
ntonar, ja que ni la situacio de ]a puma, ni el caracter cuptilifor-
me del batec en 1'exploraci6 clinica, ni ]a manca de cor en esclop
i la d'arc pulmonar en la radiologica, son dades a favor d'una tal
hipertrofia i solament tenien coin a dada en favor d'aquesta, els
catheters de 1'electrocardiograma que corresponen als de la pre-
ponderancia ventricular dreta, coin en la genealitat d'aquests
casos, i encanvi 1'estudi anatomic del cas ens ha deniostrat pre-
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cisament i contrariament at que cabia esperar-se que el ventricle

Bret es forca petit i de cap manera hipertrofiat. - Que cal pensar,

doncs, d'aquestes preponderancies ventriculars dretes o esque-

rres Es tracta realment d'una preponderancia dreta 0 he es

que precisament la gran diferencia que hi ha entre el petit ven-

tricle dret i el molt mes gran ventricle esquerre fa que Fonda

d'excitacio acahi el sen recorregut molt mes aviat en el ventricle

dret, i que per tant, la Ilarga durada (lei recorrcgut per ]a branca

esquerra faci 1'efecte de que estigni dificultat el transit a travel

d'a(Juesta Branca esquerra' = O es que el defecte del septum jus-

tament en el lloc on normalment passa el fascicle, fa clue aquest

hagi estat alterat i es tracti realment d'un blocatge de Branca

esquerrti? En contra d'aixo darrer hi ha la manca d'oposicio de

R i T en III derivacio el que fa que no es pugui acceptar, al-

menys un blocatge total, i en tot cas tindria que esser tin blo-

catge incompiet. Cal reconeixer, pero, que es fa dificil d'accep-

tar aquesta suposicio, donat que es tracta d'un ventricle que des

de ja fa anys, porta a cap una feina molt superior a la normal,

i que ha estat una afeccio interco,rrent la causant de ]a mort, in-

clinant-nos mes aviat a creure que es ]a diferencia de llargada

del cane que to de fer Fonda d'excitacio, la que dona Iloc at ca-

raeter anormal de l'electrocardiograma, tot i reconeixent que
aquesta expl1caci6 no esta Ilinre de duptes.

I)iscussio: Dr. Esta•pe.

Felicita el Or. Codina per Ia presentacio clef cas que repre-

senta, sens dubte, una anomalia cgncenita cardiaca interessant

per la seva complexitat. Precisament aquesta complexitat i el

caracter congenit, podra explicar 1'aparent incongruencia entre

les lades estetoaci stiques i tipiques d'una estenosi pulmonar

de m,alaltia de Roger, i les dales pleximetriques i routgenolc-
giques. En canvi, co,nsidera les corves electrocardiografiqties
propies de la hiperactivitat ventricular dreta, propia de la le-
s16 puhnonar.

El que considera incongruent son les dades necropsiques.
Pot esser que gel pes dels compartiments cardiacs podria haver
aclarit aixo.
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Rectif icacio :

El ventricle dret era de cavitat petita, i ademes les parets no
eren pas groixudes, La desproporci6 entre els ventricles dret
i esquerre era gran; evidentment, el ventricle dret tenia d'esser
de pes inferior al normal, mentre gtie 1'esquerre, de pes molt
superior al seu normal. Aquest fet precisament es el mes digne
de remarcar en el cas presentat.


