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Ha estat discutit si variava l'elcctrocardiogram a se-

gons les estacions en els animals de sang freda . Nosaltres

varem trobar indirectament una proba d'aquesta varia-

cio en el curs de les nostres recerques sobre'l ritme nodal.

Varem observar - i (lit esta en la nota corresponent --

que, per a la inversio del peristaltisme cardiac, es necessa-

ria l'activitat estival de la tortuga. A 1'hivern, si la tortuga

no es tinguda previament a l'estufa, les sals d'estronci

no produeixen el sistoli retrograd , se condueixen com hcs

sals de calci. Aixo prova, doncs, quo no es igual el fisio-

logisme del cor de la tortuga a l'istiu que quan l'animal es

troba en plena torpitut invernal.

Electrogrames comparats do un i altre estat ens han

convencut que era certa la nostra presumpcio. Els pr,,-

sents tracats ho mostren. Heu's aqui el primer: electro-

cardiograms de tortuga pres al mes de japer sense escal-

far-la. S'observa ritme lent- vint pulsacions per minut ---

i curves poc altes i obertes. D'altra banda, molta duracio

del cicle sistolic i, proporcionalment , poca pausa intermit] a

- el sistoli dura dos segons i mig i la pausa mig escassa-

ment. En la invernacio estan deprimides les tres manercs



110 Publicacions de l'lnstilut de Ciencies

de manifestar-se I'activitat cardiaca. L'excitabilitat os
feble, corn ho prova la lentitut del ritme; la contractilitat
tambe, scgons podem deduir, amb molta verossimilitut, de
la poca altura de lus ondulacions, i tambc es peresosa la
conductibilitat. En efecte, segons l'opinio de Burdon-
Sanderson, la major o menor amplitut de les components
de l'electrocaidiograma, especialment ]a part ascendent
de la I, depen de ]a velocitat de la transmissio. El fet
aqui observat es una comprovacio d'aquesta hipotesi:
estant adormides totes les demes activitats cardiaques,
es natural que ho estigui tambe la conductibilitat pcl
teixit primitiu i per la mateixa fibra muscular. A mes,
n'es prova directa ]a molt llarga duracio sistolica. Creiem,
doncs, dona amb aixo un argument de valor en pro de
la relacio entre l'amplitut de les curves eleetrocardio-
grafiques i la velocitat de la transmissio: curva estreta vol
dir conduccio rapida, i inversament.

Ressalten les grafiques dels animals en fret al com-
parar-les amb les que s'obtenen en les mateixes con-
dicions amb animals mantinguts previament a l'estufa,
tres o quatre dies a 300. Els electrocardiogrames primer
i segon son fets amb la matcixa derivacio, amb igual ten-
s16 de corda i en animals del mateix pes que havien
conviscut amb els altres. Vegi's les diferencies. E1 ritmc
es mes frequent en conditions estivals - uns tres segons
per pulsacio, uns vint sistolis per minut, en cl primer
tracat; unes trentaset pulsacions en el segon •-, lcs ondu-
lacions mes alter en relacio amb mes energica contrac-
cio d:'l miocardi i menys obcrtcs.

En les grafiques tercera i quarta obtingudes amb el
mateix animal en diferents conditions es veuen mes pale-
ses les diferencies.

S'lia de notar que en la segona grafica la F es
negativa, cosa no estranya en animals de sang freda si's
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prrn<ii 1es derivacions directament del cor posit al des-
cobert.

De l'analisi d'aquests tracats i d'altres semblants no
deduim:

I er La invernacio en els animals de sang freda, in-
flueix, com era de preveurc, damunt l'activitat cardiaca.
Baixa la tonalitat general, manifestada per la disminu-
cio do 1'excitabilitat, ]a conductibilitat i la contractilitat
cardiaques.

2 O11 Es cotta 1'liip6tesi de Burdon-Sanderson: 1'am-
plitut de les ondulacions electrocardiografiques tradueix
la rapidesa de la transmissio pels corresponents segments
del cor.
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