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Entre les varies modalitats de trastorns del ritme, hi ha el

grup de les produides per modificacions en el funcionalisme del

segment encarregat de batre el compas. En virtut de la seva

situacio en l'auricula dreta junt a ]a desembocadura de la cava

superior, regio que correspon al sinus venos dels animals infe-
riors, aquesta pnrcio o segment del sistema especial, <) genetic,
coin en din :Mackenzie, s'anomena nodul sinus-auricular n tambe
sinusal ; nom aquest darrer que tambe es dona al ritme normal,
ja que en dit segment s'origina, com tambe a aquells trastorns

de ritme que depenen precisament de modificacibns en el fun-
cionalisme d'aquesta regio. Ritme sinusal equival, doncs, a dir
ritme que s'origina en el Hoc normal, per tant ritme normal
quant a la seva procedencia; arritmia sinusal equilvaldra a dir
alteracio de ritme, deguda a. alteracio de la funcio del sinus, fun-
cio que comporta ademes de la formacio de I'impuls excitador,
la de marcar el pas a que to de caminar el cur. Per co els an-
glesos al sinus el bategen de Pacemaker.

De 1'activitat del sinus nq en tenim cap prova directa, ni en
les grafiques mecaniques ni en les electriques, i si sols indirec-
tes. Si l'alterat es solament la funcio del sinus, no hi haura en
els tracats electrics cap modificacio de les ondes auriculars ni
ventriculars en el que fa referencia a la forma, en canvi si que
n'hi podran haver, i de fet n'hi han, en el que fa referenda al
ccnpas, ja que aquest depen del sinus. Per tant, els tracats de
tuta arritmia sinusal podran mn,strar-nos alteracio en el que t a
referencia a temps, pero en canvi no en presentaran cap que
faci referencia a forma de les ondes auriculars i ventriculars,
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i al revel tot tracat clue presenti mu)dificacions de forma de les

ondes auriculars i sobretot ventriculars , no depe'n o no indict

tin trastorn sinusal.
Generalment , ell estinnlls que es formen en cl sinus arrihen

a la seva maduresa a intervals regulars, i els hatecs que se'n

deriven tenen la m. teixa caracteristica ; pero els fets no senip-e

tenen hoc de la ntateixa manera, aixo fins sense entrar en el pato-

logic. Per de prompte, quan es ntedeixen amh gran cura i exac-

titud , corn to hoc en els tracats :lect^ o cardiograhcs, es torrent

epreciar que els intervals que separen els distints hatecs normals

no son pas d'una regularitat absoluta. pero aquestes petites di-

ferencies de temps no acostumen a esser percebudes pets mit-

jans Corrents d'exploracio , i no tenen cap imp-,rtancia especial.

Altres voltes, en canvi, aquestes di ferencies son evidents per

molt marcades , donant ]roc a una veritable arritmia.

La mes frequent d'acluestes arritniies sinus•als esta caracte-

ritzada per una mena d ' oscillacio dels hatecs , de manera que

despres d 'un grup de hatecs separats per intervals curts i a vol-

tes cada vegada mes curts , apareix tin altre grup de haters se-

parats per intervals molt mes Ilargs , i aixi seguidament. Gene-

ralment, en el fragment de hatecs mes rapids, els intervals es fan

cada vegada mes curts, i tot d'una apareix till interval flies llarg,

el mes llarg de tots els Ilargs , que fins arriba a dona'' ]a impres-

sio. d'una pausa , la qual sera seguida d'altres hatecs separats en-

tre ells per intervals tambe ]largs , pero no tart corn el que

ha separat 1'6ltim dels hatecs rapids del primer dels hatecs lents.

Aquesta arritmia esta intimament Iligada am]) la respiracio, de

manera que •els batecs rapids tenen floc durant la inspiracio, i

els lents durant l'espiracio , siguent les diferencies mes evidents

al provocar moviments respiratoris mes ampler , en forma que

a l'acabament d'una inspiracio fonda es quan s'han apropat mes

els hatecs i es separen al cotnencar 1'espiraci6.

El coneixement d'aquessta arritmia es de veritable interes,

perque es tracta d'una arritmia desproveida de gravetat . jr one

es an fenomen fisiologic que s'nbserva preferentment en la in-

fancia i adolescencia , pel que Mackenzie l'anomena l'arritmia

jovenil . La ignorancia d'aquesta modalitat de ritme es fregii.ent-

ment causa d'equavbcacions i dona pen a posar pronostics gretts,

tant mes quan pel fet de recaure en adolescents , s'estableix tin

pronostic severissim amb les conseguents consegfiencies tera-

peutigttes i familiars , car son sovint els pares els que s'adonen

de 1'arritmia en prendre el pols del fill durant el son, es a dir,
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en tin moment en que les respiracions son mes desplegades, i

per tart I'arritmia mes marcada. Aixi mateix el regim de repos

que el nietge prescriu i els pares exageren, per esverament, no

fa sing augmcntar l'arritmia.
L'electroca,rdiograma 1 es d'un not de 12 anys que despres de

vist pee nietge del Noble, fou examinat per un altre company de

Liieida, e] qua], despres de comprovar ]'arritmia, feu tin pronos-

tic severissini, anunciant la possibilitat d'una snort soptada, i

ordenit niesures tan serioses com la innnobilitat quasi absoluta

del 19ohre nni, que naturalnient, tenia les ganes de jugar i correr,

propies de la seva edat quan s'esta bo, i co nfirmant a ]a mare

]a tenienca d'un desenllac fatal, anunciat pee primer company.

No es vagi a creure que aquesta arritniia sigui d'aparicio ex-

clusiva en 1'adolescencia o infantesa, sing que tambe pot veure's

en 1'edat adulta i fins en la vellesa. El segon tracat que acorn

pan}-ens es (l'un subjecte de 74 anys, pie d'energies i activitat,

ocupant en l'actualitat un carrec de gran importaneia i respon-

sabilitat.

L'arritmia sinusal respiratoria es. doncs, de gran banalitat,

i si ens atreviiii a parlar-ne, es en printer the per la gran fre-

giienci,,_ amh giie havem po(,ut comnrovar les equivocacions a

que havia donat ]loc, la goal cosa creiem oue sols pot evitar-se

donant-la a coneixer amplament, i d'aqui la necessitat de divul-

gar-la suficientment. I sclgonament, perque fins els que la co-

neixen n sempre son prow justos en 1'apreciaci6 de la seva fre-

giiencia en les diferentes edits, creient que es tracta sempre

d'una arritniia jovenil. essent aixi que precisainent en els veils

es yeti anil, certa fregiiencia, segurament lligada amb la bradi-

cardia que tart soviet es presenta en aquestes edats. Voldriem

tanibe fer notar que aquesta arritniia es presenta sovint en sub-

jectes que presentee simptomes i nnolesties depenents d'una va-

gotonia, entre altres ]a propensio a marejaments o estats verti-

ginosos, considerate soviet corn dependents de la suposada car-

diopatia provocadora de I'arritmia, corn tanibe de la bradicardia,

que es considerada per molts cons indici d'estats de defalliment

o tneiopragia niiecardica. Aixo no vol pas dir que no crciern
que ]a bradicardia de cents veils no pugui dependre d'un deficit

de funcionanient del sinus. degut al deficit circulatiori per escle-

rosi del segment vascular, encarregat del nodriment de dit 116-
(1111. I anent un xic mes enlla, direm que 1'existencia de lesions
cardiaques no impideix cl que es pugui presentar una arritmia

respiratoria, i que el fet d'haveiihi una arritmia d'aquesta mena
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no dona patent d'integritat cardiaca, cons semblaria deduir-se de

les afirmacions de Mackenzie en aquest particular, i que proba-

blement no serien pas subscrites unanimament.

Al coStat d' aquesta arritmia respiratoria, la mes frequent de

les arritinies sinusals, n'hi han d'altres mes rares , i per tant

menys conegudes. Una d'elles esta caracteritzada per una serie

de pulsacions rapides, que es interrompuda per un grup de pul-

saci.ons mes espaiades , en el ben entes clue la serie de les rapi-

des to una durada superior a la de les Eases respiraturies -- fins

io a 20 segons - de les que per altra Banda es completament

independent ; es a dir, que no es tracta Poe ni m'Jt d'una arrit-

mia respi,ratoria, per mes que sigul una arritmia sinusal, ja que

el trastorn fonamental consisteix en la diferencia de velocitat

de formacio dels estimtils que donen hoc a les contraccions car-

diaques, ]a qual coca depen del funcionalisme del nodul de T':eith

i Flack, o sino- auricular.
De Meyer Ilia batejada d'acceleracio sinusia interntitent.

la considera com tin sitnptoma cardiologic caractcristic dun es-

tat d'hipotiroidisme, ingertat sobre la hip,ogenesia cardiaca. Ge-

neralment es presenta en individus debils, iamb escassa energia

i astenia general, pero ens sembla que avui per avui no conei-

xem prow be quina pugui esser la influencia que actui de tal ma-

nera sobre el sistema vegetatiu, al qual atribuim la maxima im-

portancia en la frequencia formadora dels impulsos cardio-

motors.

L'electrocardi,ograma 3 pertany a una sem-ora de 48 anys•

a la qual fou trobat el trastorn de ritme anlb motiu d'un examen

de I'aparell auditiu per molesties vertiginoses. En el primer exa-

men que practicarern a la pacient, no poguereut comprovar

el trastorn de ritme de que ens havia parlat el company otoleg,

essent normal el resultat de 1'exploracio de 1'aparell circulators,

per mes que la pacient ens anuncia que el sell trastorn de pols

havia estat apreciat des d'almenys t5 o 20 anus, i no pas de ma-

nera constant, sino, creia ella, relacionat o depenent de 1'estat

animic que no sempre era prou tranquil degut a] temperament

del sell marit, home de grans afers, i que afectat d'una diabetis

fcrrga greti tenia tin gran neguit que repercutia especialnient en

ella. El dia que va esser recollit el t:ragat es comprova el trastorn

ritmic ]es repetides vegades que fan examinada. Pel demos, no hi

havia cap molestia subjectiva, sino era que estava amb major an-

goixa de costum, cosa que al dir d'ella, succeia quasi sempre que

presentava 1'esmentada arritmia.
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Aquesta modificacio de ritme diriem que recorda , al oomenc

de I'exploracio , el canvi de fregiiencia que tant correntment es
veu en individus impressionables , que al comengar a esser exa-
minats estan amb ritme rapid, i que progresivament o de mane-
ra forga rapida passen a la freque'ncia normal ; pero el que crida
l'atencio en el trastorn que ens ocupa, es -el notar la reaparicio
i desaparicio repetida de la taquicardia , fins havent desviat 1'a-
tencio de l'individu, i persistint en el transcurs d'una conversa
de temes banals . De totes maneres , la idea de la influencia de
I'elemcnt animic per intcrmig del sistema vegetatiu, no es pot
acabar de refusar , poguent- se explicar ] a seva actuacio , ja sigui
per una mena de fluctuacio en la seva actuacio , o per esgota-
ment transitori d'una o altra de les tendencies antagoniques que
constantment actuen en el nostre organisme, i que potser en
certs subjectes o en determinades dondicions es fan mes mani-
fester

Hi ha un altre trastorn ritmic , en el q'ual a diferencia dels
anteriors no hi ha cap factor oscil•latori o ciclic en el seu fona-
ment , si be corn tota arritmia sinusal den el seu origen a l'anor-
malitat en la formacio dels impulsos que en el sinus s ' originen.
Aquests es produeixen d'una manera arbitraria , completament
irregular, per he que amb certa lentitud, de tal manera, que el
ritme que en resulta es un ritme lent i ademes irregular, i inde-
pendent de la respiracio , donant tota la impressio d'una h•radia-
rritmia completa , es a dir, d'una arritmia completa lenta, deguda
per tant a una fibrillacio auricular, associada a un trastorn de
conduccio . En aquests casos, el diagnostic segur exigeig d'ern-
prar 1'electrocardiograf.

Am]) tota seguretat no son aquestes les uniques modalitats
d'arritmia sinusal, i es de creure que amb el temps s'aniran co-
neixent mes varietats i es penetra .ra millor ]a seva essencia, i per
tant les varietats de funcionament i les lleis per que es governa
.el sinus. Una prova en tenirn en la curiosa varietat ^recentment
descrita per Wood, en la qual les variacions ritmiques es presen-
tee acompanvant cada segona respiracio normal.

Discussio : Dr'. EstapC.

Fclicito el Dr. Codina per la presentacio d'aquests casos
d'arritmia sinusal, que sobretot en aquells que no es relacionen
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amb els moviments respiratoris es dificil d'establir el diagnos-

tic sense el registre electrocardiografic.
Aquestes arritmies presenten encara mes dificultats quan es

combinen amb altres trastorns del ritme, que guarden una re-

lacio de dependencia amb l'arritmia sinusal.
Em refereixo als "escaped brats" que poden presenter, se en

la fase de ralentiment cony passes en un cas ja publicat, obser-

vat en la nostra clinica en el curs de ]'any passat, i en el qual.
quan el retard de ]'excitacio sinusal atenvia o,qo de sevon. es
produien contraccions ectopiques nodals. Llavors el malalt te-
nia ]a sensacio de palpitacio.

Ja han estat observats. abans, casos analegs.
Conforne amb la comunicaci5 sob-re la manca de significacio

des favorable d'aquests trastorns.

Dr. Cristian Cortes.

Fa notar que si be en principi el pronostic de 1'arritmia si-
nusal es bo, cal recordar que melts at vors la fang en certs casos
signe d'insuficiencia cvardiaca, -stablint una possible relacio en-
tre el miocardi hipotonic i els moviments respiratoris. Per tart
cal fer el pronostic tenint en compte totes les demes lades que
afegeixi el malalt.

Rectificacio :

Al Dr. Estape. Havem cregut preferible, per tal de no com-
plicar aquestes alteracions (lei ritule, no ajuntar-hi aquests al-
tres fets, tan interessants, dels quals en tenim alguns casos,
en que es combinen amb altres modalitats de ritme. ldavem
volgut nomes insistir en el classic.

Al Dr. Cortes. En aquests casos als quals es refereix el
Dr. Cortes, en tot cas no series pas la hipotonia miocardica, com
diuen certs autors, ]a causes d'aquesta arritmia, sine possible-
ment ]a deficient irrigacio del sinus per l'esclerosi co,,>naria


