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Els fets de que nosaltres parlarem no son unics.

Nombrosos autors han descrit casos de conduccio retro-

grada en blocs complets, estat de coses absolutament

paradoxal. Sembla dificil d'admetre que la conduccio,

suspesa de l'auricula als ventricles, pugui efectuar-se en

sentit contrari.

El nostre primer cas de conduccio retrograda era

un malalt amb bloc inestable, es a dir, que en sentit nor-

mal, el fascicle, tan aviat pot conduir com esdeve infran-

quej able. La conduccio retrograda no to hoc mes que

en les fases de bloc complet. En la figura I es veu que

els dos complexes a i c son seguits d'un P negatiu. De-

mes, aquests P retrograds son molt separats dels P pre-

cedents, de la qual cosa es pot concluore:

1. - Que aquests P retrograds es poden propagar

a l'auricula, perque aquesta ja no esta en periode re-

fractari.

II. - Que han pogut remuntar fins a l'auricula
perque el bloqueig es a moments menys accentuat, corn
ho proven les nombroses substitucions de bloc parcial
al bloc complet. Es a dir, que la P retrograda en aquest
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Fig. i. - Bloc inestable amb conduccio retrograda en un frag-

ment de floc total. Es de notar que el primer complexe ventricu-

lar es del tipus esquerre retardat (sessio descompleta de la trama

esquerra) i pertany a un hoc parcial; mentre que els altres tres son

del tipus esquerre (lloc dret complet) i son d'un lloc total.
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Fig. 2. - Bloc complet estable aanb P retrograda post-extra-

sistolica.
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Fig. 3. - Bloc complet estable amb P retrograda, seguint un
batec normal automatic.



152 Publications de l'Institut d'Estudis Catalans

cas es equivalent a una represa de ritme normal dificulta-
da per la persistencia del periode refractari de l'auricula
durant una part del complex ventricular.

L'altre cas de conduccio retrograda es en un bloc
complert amb complexos esquerres. S'observa (figs. 2 i 3)-

i. Extrasistoles ventriculars drets.
2. Dues manifestacions de conduccio retrograda;

Puna, postextrasistolica, i, l'altra, despres d'un batec
ventricular automatic.

S'ha de remarcar que els P retrograds apareixen
quan els complexos ventriculars de que depenen venen
un temps relativament llarg despres de la P prece-
dent, i que complexos ventriculars seguint a una distan-
cia igual de la P precedent no comporten P retrograda.

Aixi, en aquest cas, tambe son necessaries dues

condicions per a 1'aparici6 de P retrograda : que el periode

refractari auricular sigui acabat abans de la fi del com-

plex ventricular, i que l'obstacle de la lesio sigui disminuit.

Aquesta segona condicio es menys clara que en el cas

precedent, ja que aqui es tracta d'un bloc estable, i,

malgrat tot, s'ha d'admetre que la conduccio es tempo-

ralment possible de baix a dalt, sense esser-ho mai en el

sentit normal.


