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Entre les malalties del cor 1'estenosi mitral es, petser, la que
ha tingut i to encara avui una patogenia mes discutida . Les ca-
raeteristiques especials d'aquesta afeccio imprimint - 11 una mar-
xa evolutiva distinta de les altres lesions , la seva forma d'apa-
ricio, etc. , han fet que tothom estes d'acord en atribuir-11 una
serie de particularitats que la separen de totes les altres endo-
carditis valvulars i la conscgiiencia logic. ha estat buscar, en la
patogenia de l'estenosi initral , condicions que no es realitzin en
aquelles.

Rcalment, el let de que al-tines formes d'estenosi mitral, no per
cert la majoria , es comportin corn una lesio banal i que en canvi
d'altres tinguin un caracter evolutiu que dificilment s'atura, fa
que ens inclinem a acceptar que en aquests darrers casos hi in-
terve quelcom mes que el simple fet de Ia lesio mitral . Desgra-
ciadament , pero, les discusions apassionades dels que s'han de-
dicat a 1'estudi d'aquesta patogenia no ban fet mes que portar,
per ara una gran confusio , donant tots grans arguments per a
rebatre altres hipotesis, hero cap de prow convincent per a fer in-
discutible la propia. D'aquesta manera , una serie de condicions
patogenigties han , estat successivament proposades i combatudes,
sifilis, tuherculosi , afeccio congenita , reumatisme intra o extra-
titeri , etc. Dar:-enment, aquesta es la mes nova de les patogenies
tretes a discussid , 1'estenosi mitral s'ha volgut relacionar amb les
glandules endocrines,

Des de M. Raynaud s'havia observat la frequent coexisten-
cia de I'estenosi am]) distrofies generals , i en 1884 Gilbert i Ra-
thery en fan un estudi camplet i reuneixen aquestes alteracions
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amh el nom de "nanisme mitral". Posteriorment aquest concep-
te una mica simplista s'amplia i al costar del nanisine, es a dir,
dels casos en que ens trobem davant d'individus amb totes les
caracteristiques de 1'home normal, Peru en miniatura, cas que,
sigui dit tot passant, ens sembla hen poc frequent, es descriu un
altre tipus, "L'infantdisme mitral", caractcritzat per individus
que ordinariament tamhe tenen poca talla, pert que ademes pre-
senten ttna seric d'atributs de la infanci:t, sistema pilos pohre,
organs genitals hiponormals, torax estret, extremitats primes,
conj.jnnt que afegit a una expressio de cara d'infant i de vega-
des a una intelligencia pueril fa que sigui hen dificil no atrihuir
al malalt una eclat molt inferior a is euc te.

Davant aquests signes, que si no son patognomonics de 1'es-
tenosi mitral, almenvs els hi veicm sovint, foren molts els que
a mida que ha anat avaneant 1'estudi de I endocrinologia han
gnat veient en l'infanti'ismc tipus Lorrain, una disfuncio en-
docrina i particularment de la tiroides. TKlippel i Chabrol presen-
ten tin cas hen estudiat, segtiit de necropsia que mostra lesions
atrufiques d'esclerosi de ]a tiroides amh integritat aparent do les
altres glandules estudiades. ;Aixi, per molts actors 1'estenosi mi-
tral scria una distrofia esclerosant d'origen tiroidia, una vertade-
ra esclerodernva de la mitral. L'acceptacio de la teoria endo-
crina ens explicaria potser la major frequencia de l'afeccio en
la dona i el fet evident (le relacio entre les manifestacions evo-
lutives de 1'estenosi i les etapes de modificacio endocrina, puber-
tat, menopausia, embaras.

Pero cal que al costat de ]a teoria mss o menys fonamentada
vinguin els fets de comprovacio a donar-nos la rao, i tractant-se
de preteses alteracions de la tiroides en- ha semblat que 1'estudi
del metabolisms hassal en malalts d'estenosi mitral era till bon
punt de partida per a I'estudi. Desgraciadament, els restdtats a
que hem arribat son absolutament contradictoris.

No cal dir que despres dels -studis de Peabody, Meyer i
Du Bois continuats per molts altres i entre nosaltres per S. Pi
Stiller i Jimenez Diaz sohre l'augment del nietabolisme basal en
les cardiopaties amb insuficiencia cardiaca, hem escollit casos
d'estenosi hen compensada, i part icularment els que oferien sig-
nes d'infantilisme.

Els actors americans esmentats, han fixat clarament ]a re-
lacio entre la descompensaciio en el trehall cardiac, i el meta-
holisme minim. arrihant a la fixacio, en una relacio inversa en-
tre l'estat de les condicions circulatories i Ia xifra del metaho-



Sise Congres de Merges de Llcngua Catalana 221

lisme minim. No es que creguin que aiao sigui degut a cap causa

directa i nutritiva, i anys mes tard dels sews primers treballs so-

bre aquesta questio, confirmats per diferents investigadors, no

trohant cap alterac16 en el metabolismc, en les lesions cardia-

ques en estat de bona conipensac:o, escriu Du Bois en el sell

]fibre: "Basal Mlethahnilism i health and in disease", segons on

criteri logic i ple d'esperit clinic: "res tan alltinvat de les fun-

cir'ns nutatives, com el funci.onalisme cardiac."

Oui:na es, doncs, la causa d'aquest augment en els descoin-
pensats? Efectes de resistencia tnecanica, la disnea, arnh major
consum ('oxigen ; moltes altres se'n han aduit. Tema complete,
que s'allunva del nostre objectiu concret.

Hero exposat aqucstes investigacions, per demostrar la im-
portancia ('haver treballat sempre, com hem fet, amb malalts
ben compensats. E1 nostre protocol, compren fins avui, quinze
malalts amb estenosi mitral, de diferents cdats i pesos; deli, de
tipus somatic normal i cinc clue es poden clarament classificar
en el grup de 1'infantilisme mitral. Les valoracions son fetes
amh tin aparell de Krogh, o amb on Mc. Meson, modificacio ame-
ricana del Krogh. Hem de for constar el nostre agraiment a la
Srta. M. Bosch, que ha portat el treball material de gran part
de les valoracions. Els calculs son fets sobre tres valors estan-
dards, segons Krogh, Barris i Benedict i Du Bois, i com que els
resultats son sempre iguals o molt prosims, prenem les mitges
aritmetiques com a xifres de desviacio.

Malalt Desviacio M. M. % Observacions
R. F. -}- 43
C. H. - 7 Infantilisme
F. S. - rI Infantilisme
V. A. + 4 Infantilisme
R. V.
R. S.

- It

% 5
R. G. % S Infantilisme
P. C.
A. Al.

± i i
-{- 46

J.T. -p 24
A. H. -{-- 0'5
J. R. + 3 Infantilisme
H. O. - 5
T. F. - 9
G.R. - 6
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Comptem en conjunt amb deu casos amb valors per sobre els

normals i cinc per sota. La relacio en els casos somaticament

normals es de set superiorss als standards i tres inferiors ; entre

els afectes d'infanti lisme, tres i dos respectivament. Excepte tres

casos tots somaticament normals, amb valors de 43, 46 i 24

en malalts prims i taquicardics (es a dir, molt alts, i per tant

contraris a la interpretacid patogenica de certs autors francesos),

els altres, cauen tots, alts i baixos, dintrc els limits d'error del

metode, i no poden valorar-se corn a patologics en cap sentit.

Aquestes Jades, encara que siguin pocs els malalts estudiats,

semt;]en demostrar d'una manera categi'rica, que no podem in-

vocar oom a causa de l'estenosi mitral una disfuncio tiroidea ni

tan sols, cosa poc racional, invocant dues teories distintes, una

pels casos amb infantilisme i una altra pels que no tenen aques-

tes caracteristiques, ja que com hem vist no hi ha una difercnc'a

sensible entre tins i altres casos, nel que fa a 1 metabolisme basal.

Sense negar, doncs, una intervencid de la tiroides en certs

casos de malaltia mitral, el resultat del nostre estudi ens porta

al costat dels que creuen que no hi ha una relacio de causa a

efecte entre afeccid tiroidea i estenosi miitral, sing d'un fet de

coincidenca per la mateixa causa, es a dir, la mateixa afeccid

primodial causa de l'esteuosi, ho seria de la lesid tiroidea. Sifilis,

tuberculosi, reumatisme o una altra infeccio podrien localitzar-

se en la tiroides al mateix temps que sobre l'anell valvular mi-

tral. Des de H. Vincent son ben cone-tides les tiroiditis en el

curs del reumatisme articular agut.
Es molt possible i fins probable que ]a tiroides i tot el sistema

endocri en virtut ' de les sinergies g]r_indulars, avui hen conegu-
des, intervinguin en la forma i en la marxa evolutiva de 1'este-

nosi mitral, pero no podem acceptar com a causa patogenica efi-

cient de 1'estenosi mitral una disfuncio tiroidiana.


