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 INTRODUCCIÓ	2.

2.1. Justificació:	
El	 camp	 de	 la	 Medicina	 és	 apassionant	 a	 la	 vegada	 que	 complex.	 Dins	 d’aquest		

l’especialitat	 de	 cirurgia	 cardíaca	 és	 la	 que	 sempre	 m’ha	 interessat.	 Saber	 més	 sobre	 el	

motor	del	 nostre	 cos,	 el	 cor,	 que	 també	és	el	motor	de	 la	nostra	 vida	és	una	oportunitat	

desitjada	per	mi	des	de	molt	petit.		

Quan	 va	 arribar	 el	moment	 de	 triar	 el	 tema	del	meu	 Treball	 de	Recerca	 no	 va	 ser	

gens	 fàcil.	 Tenia	 molt	 clar	 que	 el	 volia	 dur	 a	 terme	 sobre	 algun	 tema	 relacionat	 amb	 la	

recerca	mèdica,	però	quina	investigació	estaria	a	un	nivell	d’un	estudiant	de	batxillerat?		

Em	vaig	posar	en	contacte	amb	diversos	hospitals	on	es	feia	recerca	i	d’investigació:	

Hospital	de	 la	Santa	Creu	 i	Sant	Pau,	Hospital	Sant	 Joan	de	Déu	 i	Hospital	Universitari	Vall	

d’Hebron.	Finalment,	va	ser	aquest	últim	on	van	elogiar	el	meu	interès		en	aquest	camp	i	em	

van	assignar	un	metge	perquè	m’orientes	en	la	meva	feina.		

El	Treball	de	Recerca	s’ha	desenvolupat	amb	el	Dr.	Eduard	Permanyer	de	 l’Hospital	

Universitari	 Vall	 d’Hebron,	 hem	 quedat	 durant	 tot	 el	 procés	 on	 hem	 anant	 establint	 les	

pautes	i	el	seguiment	del	treball.	A	la	vegada	estic	assignat	a	un	tutor	de	recerca	de	l’escola,	

el	professor	Àlex	López-Durán.	

La	 primera	 reunió	 que	 vaig	 tenir	 amb	 el	 Doctor	 Permanyer	 em	 va	 demostrar	 la	 meva	

ingenuïtat	a	l’hora	de	proposar	treballs.	Fer	recerca	en	l’àmbit	de	la	sanitat	quan	ets	menor	

d’edat	i	no	estàs	a	la	universitat	de	medicina	no	és	gens	fàcil	sobre	tot	per	una	qüestió	de	

confidencialitat	 de	 dades.	 La	 meva	 intenció	 era	 fer	 un	 Treball	 de	 Recerca	 on	 no	 només	

s’analitzessin	dades.	La	meva	implicació	pràctica	també	havia	de	ser	importat.		

Finalment,	vam	acordar,	que	un	estudi	comparatiu	de	dos	grups	de	pacients	amb	una	

malaltia	 freqüent	 en	 adults	 com	 és	 la	 valvulopatia	 aòrtica	 i	 la	 seva	 evolució	 en	 el	

postoperatori	de	substitució	valvular	aòrtica,	podria	ser	un	bon	Treball	de	Recerca	que	em	

permetria	integrar	coneixements	tant	teòrics,	com	pot	ser	profunditzar	més	en	l’anatomia	i	

fisiologia	 del	 cor	 i	 a	 la	 vegada	 pràctics.	 El	 treball	 em	donava	 l’oportunitat	 de	 conèixer	 de	

manera	propera	i	directa	el	món	de	la	cirurgia	cardíaca	tant	en	la	feina	de	quiròfan	com	en	

el	 contacte	 amb	 pacients.	 Tot	 i	 ser	 un	 treball	 on	 l’objectiu	 principal	 es	 comparar	 dades	 i	

resultats	 per	 arribar	 a	 una	 conclusió	 definitiva,	 al	 poder	 relacionar-te	 amb	 l’ambient	 de	

l’hospital	 i	 aprendre	 com	 interaccionar	 amb	 el	 malalt	 fa	 el	 procés	 molt	 més	 enriquidor	

permetent-me	fer	recerca	científica	i	social.		
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2.2. 	Objectius:	

Fer	un	estudi	comparatiu	del	postoperatori	després	de	la	intervenció	de	substitució	valvular	

aòrtica	entre	els	pacients	que	tenen	una	fracció	d’ejecció	cardíaca	alta	(≥	a	50%)	i	els	que	tenen	

una	fracció	d'ejecció	baixa	(<	a	50%),	per	descobrir	si	 la	fracció	d’ejecció	preoperatòria	 influeix	

en	l’evolució	del	malalt.	

Treballar	 diferents	 aspectes	 en	 aquest	 camp	 de	 la	 medicina	 a	 fi	 d’obtenir	 resultats	 per	

contrastar	amb	les	meves	hipòtesis.	

- Estudi	sobre	la	substitució	valvular	aòrtica.	

- Conèixer	tot	el	procés	quirúrgic	de	la	intervenció	

1. Estada	a	les	rondes	de	preoperatori.	

2. Assistir	a	una	operació	en	directe	i	a	primera	línia	a	peu	de	quiròfan.	

3. Estada	a	les	rondes	de	postoperatori.	

- Reproduir	el	mètode	d’esterilització	del	material	quirúrgic.		

- Fer	 un	 dietari	 on	 faig	 preguntes	 al	 pacients	 després	 de	 l’operació	 per	 saber	 de	

primera	mà	les	sensacions	i	l’opinió	sobre	la	intervenció	i	l’hospital.		

2.3. Hipòtesis:	

1. Potser,	 un	 pacient	 amb	 una	 fracció	 d’ejecció	 superior	 o	 igual	 al	 50%	 abans	 de	 ser	

operat,	 tindrà	 un	 postoperatori	més	 favorable	 que	 un	 pacient	 amb	 fracció	 d'ejecció	

menor	al	50%.	

2. Potser,	un	pacient	amb	una	 fracció	d'ejecció	alta	abans	de	 ser	operat,	estarà	menys	

temps	amb	pinçament	aòrtic	durant	la	intervenció.	

3. Potser,	 un	 pacient	 amb	 una	 fracció	 d'ejecció	 alta	 abans	 de	 ser	 operat,	 necessitarà	

menys	drogues	vasoactives	en	el	postoperatori.	

4. Potser,	un	pacient	amb	una	 fracció	d'ejecció	alta	abans	de	 ser	operat,	estarà	menys	

dies	en	la	unitat	de	cures	intensives.	

5. Potser,	un	pacient	amb	una	 fracció	d'ejecció	alta	abans	de	 ser	operat,	estarà	menys	

dies	hospitalitzat.		
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6. 	Potser,	 aquells	 pacients	 amb	 una	 fracció	 d'ejecció	 alta	 abans	 de	 ser	 operats,	 tenen	

una	mortalitat	més	baixa.		

2.4. 	Materials	i	mètodes:	

2.4.1. Fórmula	per	calcular	la	grandària	de	la	mostra	“n”			
És	 molt	 important	 definir	 la	 grandària	 de	 la	 mostra	 per	 poder	 obtenir	 uns	 resultats	

fiables.	 Per	 dur	 a	 terme	 l’estudi,	 la	mostra	 de	pacients	 necessaris	 es	 calcula	 en	base	 a	

aquesta	fórmula:	

𝑛 = 𝑍! · 𝐷𝑆! · 𝑁 ÷ 2 · 𝑖 · 𝑁 − 1 + 𝑍! · 𝐷𝑆!   
(1)
	

n	=	la	grandària	de	la	mostra.	

N	=	grandària	de	la	població.	

DS:	Desviació	estàndard	de	la	població.	

Z	=	Valor	obtingut	mitjançant	nivells	de	confiança.	

i	=	És	l'error	mostral.	

Fórmula	extreta	de:	Bioestadistica	medica.	B.	Dawson;	R.TRAPP,	Manual	Moderno.	

2.4.2. Càlcul	de	la	nostra	mida	mostral	
Aplicant	les	nostres	dades	al	càlcul	de	la	grandària	mostral:						

𝑛 = 𝑍! · 𝐷𝑆! · 𝑁 ÷ 2 · 𝑖 · 𝑁 − 1 + 𝑍! · 𝐷𝑆!   																			

												 𝑛 = (1,652 · 0,52 · 238)÷ 0,102 · 238− 1 + 1,652 · 0,52 																																							

              𝑛 = 52,81 ≅ 53   	

N:	Malalts	operats	de	substitució	valvular	aòrtica	a	l’Hospital	Vall	d'Hebron	entre	

els	anys	2011-2015	dels	quals	seleccionem	els	dos	grups	a	comparar	a	l'atzar.	En	el	

nostre	cas	238	pacients	inclosos	en	l'estudi	inicial.	

DS:	Utilitzarem	el	valor	constant	de	0,5.	

Z:	El	valor	Z	que	hem	emprat	en	el	càlcul	de	la	nostra	mostra	pren	relació	al	90%	

de	confiança.	

i:	10%	en	el	nostre	estudi.	L'error	mostral	és	la	diferència	que	pot	haver-hi	entre	el	

resultat	que	obtenim	en	una	mostra	de	la	població	i	el	que	obtindríem	en	el	total	

de	població.	

n	≅ 53   	
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Obtenim	que	per	fer	l’estudi	comparatiu	la	grandària	mostral	estimada	a	partir	de	la	

mostra	 inicial	de	238	pacients	és	de	53	pacients	per	grup.	Com	 la	mostra	obtinguda	és	

massa	 gran	 com	 per	 dur	 a	 terme	 l’estudi	 en	 un	 any	 degut	 a	 la	 quantitat	 de	 pacients	

disponibles	a	 l’Hospital.	La	meva	mostra	serà	de	20	pacients	per	grup,	(FEVE	alta	 i	FEVE	

baixa).	En	el	cas	de	que	els	resultats	no	fossin	concloents	s’agafaria	una	mostra	major.	

2.4.3. Recollida	de	dades	amb	el	programa	SAP	i	SICCS	

Programes	 de	 gestió	 i	 administració	 hospitalària	 instaurats	 a	 tots	 els	 hospitals	 de	

Catalunya	on	 trobem	 totes	 les	dades	dels	pacients	 informatitzades	 (antecedents,	 fulls	

quirúrgics,	evolució	i	seguiment).	Es	recolliran	totes	les	dades	dels	20	pacients	de	cada	

grup	(FEVE	inferior	al	50%	i	superior	o	igual	al	50%)	intervinguts	de	substitució	valvular	

aòrtica	 entre	 un	 període	 de	 temps	 des	 de	 (1	 de	 Novembre	 de	 2012	 al	 1	 de	 Juny	 de	

2014).	 S’obtindran	 dades	 preoperatòries	 (sexe,	 classificació	 EuroSCORE,	 antecedents	

mèdics,	 classificació	 de	 l’estat	 clínic	 segons	 el	 NYHA,	 grau	 d’estenosis	 valvular,	

insuficiència	 cardíaca	 així	 com	 la	 seva	 fracció	 d’ejecció),	 perioperatòries	 (temps	 de	

circulació	extracorpòrea,	temps	de	pinçament	aòrtic	i	tipus	de	vàlvula)	i	postoperatòries	

(dies	 d’estància	 a	 l’UCI,	 dies	 d’estància	 hospitalària,	 complicacions	 postoperatòries	 i	

exitus).	

2.4.4. Reproducció	de	la	neteja	del	material	quirúrgic	
En	aquest	procés		de	reproducció	de	l’esterilització	del	material	quirúrgic	emprat	en	

una	 intervenció,	 s’ha	 utilitzat	 diferents	 materials	 del	 laboratori	 de	 l’escola	 simulant	

instrumental	quirúrgic.	Al	no	disposar	dels	productes	químics	necessaris	per	esterilitzar	

realment	 el	material,	 s’ha	 emprat	 alcohol	 al	 70%	 preparat	 a	 partir	 d’una	 concentració	

inicial	del	96%.		

Es	va	utilitzar	la	següent	fórmula:	

𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑚𝐿 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó ·  
% 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑡𝑗𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó
% 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 	

Si	apliquem	la	fórmula	amb	el	nostre	reactiu	volen	aconseguir	1L	de	dissolució	d’alcohol	

al	70%	en	volum	seria: 1000𝑚𝑙 𝑑!𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝑎𝑙 70% ·  !" !" !!!"#$!!"
!"" !" !"##$%&'"ó 

·  !"" !" !"##$%&'"ó  
!" !" !!!"#$!!"

=

729 𝑚𝐿 𝑑!𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 96%	

Per	tant	per	aconseguir	1L	d’alcohol	al	70%	en	volum	haurem	d’afegir	729mL		
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d’alcohol	al	96%	i	la	resta	serà	aigua	(H2O).		

2.4.5. Enquesta	als	pacients	

L’enquesta	es	va	fer	a	5	pacients	de	l’Hospital	Vall	d’Hebron,	2	amb	fracció	d’ejecció	alta	i	

3	amb	fracció	d’ejecció	baixa.	Es	trobaven	hospitalitzats	a	planta	de	cirurgia	cardíaca.	

Per	a	cada	element	identificat	a	continuació,	encercli	el	número	de	la	dreta	que	consideri	més	adequat	

amb	el	seu	criteri	de	qualitat	després	de	la	seva	intervenció	de	cirurgia	cardíaca	en	comparació	amb	la	

seva	situació	anterior.	

	
Escala	d’importància	

	

Molt	

insatisfet	
Insatisfet	

No	ne	

sap/	No	

contesta	

Satisfet	
Molt	

satisfet	

Disminució	de	la	seva	sensació	
de	cansament	general	

1	 2	 3	 4	 5	

Facilitat	per	fer	activitats	
bàsiques	(vestir-se,	banyar-se)	

1	 2	 3	 4	 5	

Facilitat	per	fer	les	seves	
activitats	quotidianes	(anar	a	
passejar,	escombrar,	cuinar...)	

1	 2	 3	 4	 5	

Disminució/desaparició	de	la	
seva	dispnea	(ofec)	a	l'hora	de	
caminar	

1	 2	 3	 4	 5	

Disminució/desaparició	de	la	
seva	dispnea	en	exercici	
moderat	(si	ho	practica)	

1	 2	 3	 4	 5	

Compliment	personal	de	
l'exercici	indicat	post	cirurgia	

1	 2	 3	 4	 5	

Compliment	personal	del	
tractament	indicat	post		
cirurgia	

1	 2	 3	 4	 5	

Compliment	personal	de	la	
dieta	indicada	post		cirurgia	

1	 2	 3	 4	 5	

Sensació	de	salut	en	el	futur	 1	 2	 3	 4	 5	

Rendiment	físic	en	l'àmbit	
laboral	(si	té	treball)	

1	 2	 3	 4	 5	

Dolor	postoperatori	 1	 2	 3	 4	 5	

Sentiment	enfront	de	
l'operació	(recomanaria	
aquesta	opció	a	altres	
persones?)	

1	 2	 3	 4	 5	
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Taula	1:	Taula	de	referència	per	determinar	la	satisfacció	dels	pacients	amb	la	cirurgia	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sentiment	de	recolzament	en	
quant	a	tracte	i	cures	
postoperatòries	del	personal	
sanitari	

1	 2	 3	 4	 5	

	
Millorança	en	la	seva	vida	
sentimental	per	solució	a	
problemes	físics	o	emocionals	
derivats	de	la	falta	de	salut.	

	

1	

	

2	

	

3	

	

4	

	

5	

Millorança	del	seu	grau	
d'ansietat/depressió	derivats	
de	la	falta	de	salut	(si	la	tenia)	

1	 2	 3	 4	 5	

Sentiment	de	força	per	
afrontar	la	malaltia	i	sentir-se	
feliç	amb	la	seva	vida	

1	 2	 3	 4	 5	
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PART	TEÒRICA	
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 CONCEPTES	TEÒRICS	3.
S’explicaran	 els	 conceptes	 bàsics	 per	 poder	 fer	 entenedor	 el	 treball,	 així	 com	 les	 dades	

recollides.		

3.1. Anatomia	bàsica	del	cor:	

	 El	 cor	 és	 el	 motor	 central	 del	 cos	 humà	 i	 de	 l'aparell	 circulatori.	 Està	 situat	 a	 la	 part	

central	del	tòrax,	envoltat	dels	pulmons	i	just	darrere	de	l’estèrnum.	Té	una	mida	d'un	puny	i	en	

adults		un	pes	de	300	g.	La	seva	cara	posterior	limita	amb	l'esòfag	i	l'inferior	amb	el	diafragma.	Es	

troba	 inclinat	 cap	a	 l'esquerra	 i	 endavant.	 La	

part	 superior	 es	 coneix	 com	 a	 base	 del	 cor	 i		

l’inferior	 s’anomena	 punta	 del	 cor.	 Està	

rodejat	per	una	 fina	membrana	de	protecció	

anomenada	pericardi.	El	cor	té	4	cavitats:	dos	

aurícules	 i	 dos	 ventricles.	 Les	 aurícules	 són	

aquelles	 que	 reben	 sang	 de	 les	 venes	 (vena	

cava	 superior	 i	 inferior	 a	 l’aurícula	 dreta	 i	

venes	 pulmonars	 a	 l’aurícula	 esquerre).	 Els	

ventricles	en	canvi	expulsen	la	sang	del	cor	a	

les	 artèries.	 El	 ventricle	 dret	 bombeja	 la	 sang	 als	 pulmons	 per	 ser	 oxigenada	 a	 través	 de	 les	

artèries	pulmonars	i	el	ventricle	esquerre	bombeja	aquesta	sang	a	tot	el	cos	mitjançant	l’artèria	

aorta.	Una	part	d’aquesta	sang	arriba	a	les	artèries	coronàries	que	irriguen	el	propi	miocardi.	En	

té	dues,	dreta	i	esquerra	que	es	divideixen	en	unes	altres	més	petites.	

El	cor	en	un	adult	batega	unes	70-90	vegades	per	minut	amb	una	fase	de	contracció	(sístole)	 i	

una	altre	de	dilatació	o	relaxació	(diàstole).	La	seva	funció	principal	és	impulsar	rítmicament	i	de	

manera	ininterrompuda	la	sang	rica	en	oxigen	i	substàncies	nutritives	a	una	complexa	xarxa	de	

vasos	 sanguinis	 que	 ho	 transporten	 per	 tot	 l'organisme.	 Bombeja	 de	 5	 a	 6	 litres	 de	 sang	 per	

minut	a	través	del	nostre	cos.		

El	 cor	 té	 quatre	 vàlvules	 cardíaques:	 les	 vàlvules	 auriculoventriculars	 i	 les	 vàlvules	

semilunars.	Un	parell	de	vàlvules	 	auriculoventriculars	unidireccionals	 (AV)	controlen	el	 flux	de	

sang	 correcte	 entre	 aurícules	 i	 ventricles.	 Permeten	 que	 la	 sang	 flueixi	 de	 les	 aurícules	 als	

ventricles	i	en	condicions	normals,	també	impedeixen	que	la	sang	faci	el	sentit	contrari,	és	a	dir,	

de	ventricles	a	aurícules.	L’obertura	i	el	tancament	de	les	vàlvules	(AV)	es	produeix	a	causa	de	les	

diferencies	de	pressió	entre	les	aurícules	i	els	ventricles.  

Figura	1:	Anatomia	del	cor	
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La	 vàlvula	 entre	 l'aurícula	 dreta	 i	 el	 ventricle	 dret	 té	 tres	 vels,	 vàlvula	 tricúspide.	 La	

vàlvula	 entre	 l'aurícula	 esquerre	 i	 el	 ventricle	 esquerre	 té	 dos	 vels,	 vàlvula	 bicúspide,	 més	

coneguda	com	a	vàlvula	mitral.		

Les	 vàlvules	 semilunars	 o	 sigmoidees	 regulen	 el	 flux	 de	 sang	 entre	 els	 ventricles	 i	 les	

artèries.	La	vàlvula	aòrtica	separa	el	ventricle	esquerre	de	l’aorta	i	la	vàlvula	pulmonar	separa	el	

ventricle	dret	de	l’artèria	pulmonar.	

Les	 dues	 grans	 parts	 del	 cor,	 esquerre	 i	 dreta,	 estan	 funcionalment	 i	 estructuralment	

separades	entre	si.	Els	ventricles	estan	separats	per	una	paret	muscular	o	septe	interventricular	i	

les	aurícules	per	un	teixit	fibrós	anomenat	septe	interauricular.	En	condicions	normals,	sense	cap	

patologia	present,	aquests	septes	eviten	que	la	sang	oxigenada	es	barregi	amb	la	no	oxigenada.		

Per	 sota	del	múscul,	 el	 cor	 té	 l’esquelet	 fibrós,	 que	és	 un	 teixit	 conjuntiu	 i	 dens	que	 li	

dóna	 suport	estructural.	 Les	 cèl·lules	 cardíaques	de	 les	aurícules	es	 fixen	a	 la	part	 superior	de	

l'esquelet	 fibrós,	 i	 les	 dels	 ventricles	 seguint-ne	 la	 part	 inferior.	 Les	 cèl·lules	 cardíaques	 que	

recobreixen	 l’esquelet	 fibrós	 són	musculars,	 i	 es	 diuen	miocardi.	 Tenim	 el	miocardi	 auricular,	

més	finet	perquè	només	té	que	fer	força	per	passar	 la	sang	d’aurícula	a	ventricle,	 i	el	miocardi	

ventricular,	sent	el	més	gruixut	l’esquerre,	ja	que	té	que	empènyer	la	sang	fins	a	tot	el	cos.		

El	cor	té	tres	capes	de	cèl·lules:	

• Endocardi:	A	la	part	més	interna,	recobrint	les	cavitats.	És	una	capa	fina	i	llisa	de	cèl·lules	

que	contacten	amb	la	sang	de	l’interior	de	les	cavitats	cardíaques.	

• Miocardi:	 El	 múscul	 cardíac,	 que	 n’és	 la	 capa	 més	 important,	 la	 que	 li	 permet	

contraure’s.	

• Pericardi:	És	la	capa	més	externa,	envolta	al	cor	i	el	protegeix.	

El	cor	té	capacitat	de	bategar	per	sí	mateix,	sense	rebre	cap	estímul	de	la	resta	del	cos.	

Això	 ho	 fa	 gràcies	 a	 que	 té	 un	 sistema	 elèctric	 propi.	 Hi	 ha	 unes	 cèl·lules	 a	 l’aurícula	 dreta,	

anomenades	node	sinusal,	que	generen	un	estímul	elèctric.	Aquest	estímul	es	propaga	per	unes	

cèl·lules	que	formen	com	un	sistema	de	cablejat	elèctric	per	tot	el	cor.	De	manera	que	a	mesura	

que	va	passant	l’estímul	es	va	contraient	el	cor;	primer	les	aurícules	i	després	els	ventricles.	

A	 més,	 la	 contracció	 del	 cor	 està	 controlada	 pel	 sistema	 nerviós	 autònom:	 el	 sistema	

simpàtic,	activat	per	emocions	o	exercici	físic,	provoca	un	augment	de	la	freqüència	cardíaca,	i	el	

parasimpàtic,	en	situació	de	repòs	i	calma,		provoca	la	ralentització	dels	batecs	del	cor.	
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3.2. Fisiologia	bàsica	del	cor:	
3.2.1. Sístole	i	diàstole	

A	 la	 contracció	del	miocardi	 li	diem	sístole.	A	 la	 relaxació	del	miocardi	 li	diem	diàstole.	

Gràcies	al	sistema	elèctric	del	cor,	primer	es	contrauen	les	aurícules,	passant	la	sang	des	del	seu	

interior	 als	 ventricles	 a	 través	 de	 les	 vàlvules	 auriculo-ventriculars.	 Tot	 seguit,	 mentre	 les	

aurícules	 es	 relaxen	 i	 s’omplen	 de	 sang,	 (amb	 les	 vàlvules	 aurícula-ventriculars	 tancades),	 els	

ventricles	es	contrauen	(sístole	ventricular)	i	expulsen	la	sang	a	través	de	les	vàlvules	semilunars.	

Acte	i	seguit,	es	relaxen	els	ventricles	amb	les	vàlvules	semilunars	tancades	i	torna	a	començar	la	

contracció	auricular.	A	tot	aquest	procés	se’l	coneix	com	a	cicle	cardíac,	i	es	dóna	en	cada	batec.	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.2. Circulació general i pulmonar	
La	circulació	general	és	el	recorregut	que	realitza	la	sang	des	del	ventricle	esquerre,	per	

tot	 l'organisme	 fins	 a	 l'aurícula	 dreta.	 La	 sang	 surt	 del	 ventricle	 esquerre	 per	 l'artèria	 aorta,	 i	

porta	per	 les	seves	diferents	branques	a	totes	 les	parets	del	cos	 i	 torna	 l'aurícula	dreta	per	 les	

venes	 caves.	 Mitjançant	 la	 circulació	 general,	 es	 subministra	 a	 les	 cèl·lules	 de	 l'organisme,	

l'oxigen	 i	 les	 substàncies	 nutritives	 necessàries	 per	 al	 funcionament	 normal,	 i	 es	 recullen	 les	

substàncies	que	resulten	de	l'activitat	cel·lular.		

Figura	2:	Esquema	del	sistema	de	regulació	del	cor	
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La	circulació	pulmonar	és	el	 recorregut	que	realitza	 la	sang	des	del	ventricle	dret	 fins	a	

l'aurícula	esquerra.	En	aquest	cas,	la	sang	surt	del	ventricle	dret	per	l'artèria	pulmonar,	i	va	fins	

als	 pulmons	 i	 torna	 a	 l'aurícula	 esquerra	 per	 les	 venes	 pulmonars.	 Mitjançant	 la	 circulació	

pulmonar,	es	porta	 la	 sang	que	ha	viatjat	per	 tot	el	 cos,	als	pulmons,	on	es	carrega	d'oxigen	 i	

expulsa	diòxid	de	carboni.	

Taula	2:	Recorregut	del	sistema	circulatori	en	la	circulació	general	i	pulmonar	
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Figura	3:	Sistema	circulatori	
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3.2.3. Fracció	d'ejecció		
La	fracció	d'ejecció	es	pot	calcular	per	al	ventricle	dret	(FEVD)	o	per	al	ventricle	esquerre	

(FEVE),	sent	molt	més	freqüent	 i	útil	el	càlcul	d’aquesta	últim.	De	fet,	quan	es	parla	de	fracció	

d’ejecció	sense	dir	res	més	s’entén	que	és	la	del	ventricle	esquerre.	

La	fracció	d’ejecció	d'un	cor	és	la	mesura	més	important	del	funcionament	cardíac.	Aquest	valor	

que	s'expressa	en	percentatge,	ens	indica	la	disminució	del	volum	del	ventricle	esquerre	del	cor	

en	 sístole	 en	 comparació	 a	 la	 diàstole.	 Una	 fracció	 d'ejecció	 del	 50%	 significa	 que	 el	 cor,	 en	

contreure's,	 ha	 reduït	 el	 volum	del	 seu	 ventricle	esquerre	a	 la	meitat	 si	 ho	 comparem	amb	 la	

posició	relaxada.		

Existeix	una	fórmula	que	ens	permet	calcular	la	fracció	d’ejecció:	

	

𝐹𝐸𝑉𝐸 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑠𝑖𝑠𝑡ò𝑙𝑖𝑐

𝑉.𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑖à𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒	

	

𝐹𝐸𝑉𝐸 =  
𝑉.𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑖à𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒 − 𝑉.𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó 𝑠í𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒

𝑉.𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑖à𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒 	

	

Per	 exemple;	 en	 els	 pacients	 que	 han	 passat	 per	 un	 infart	 de	 miocardi	 aquest	 valor	

serveix	per	veure	com	ha	quedat	de	danyat	el	cor.  

 

Sense	dany	 Valors	de	(FEVE)	≥	al	50%	

Dany	moderat	(Insuficiència	cardíaca	inicial)	 Valors	de	(FEVE)	entre	36%	i	49%	

Dany	important	(Insuficiència	cardíaca	greu)	 Valors	de	(FEVE)	≤	al	35%	

Taula	3:	Taula	de	valors	per	determinar	el	risc	d'insuficiència	cardíaca	

	

3.3. Patologies	cardíaques	més	freqüents:	

	 Trobem	diferents	tipus	de	patologies	que	afecten	al	cor.	

3.3.1. 	Arítmies	

Són	el	trastorn	del	ritme	cardíac	ja	sigui	per	uns	batecs	massa	ràpids	(més	de	100	

per	minut)	 	 o	massa	 lents	 (menys	de	60	per	minut).	 Poden	 ser	degudes	a	una	 falta	de	

sang	al	 cor	a	 causa	de	 l’obstrucció	de	coronàries,	per	problemes	al	 sistema	elèctric	del	

cor,	 per	 efectes	 secundaris	 ja	 sigui	 una	 intoxicació	 o	 fàrmac.	 A	 la	 vegada	 l’excés	 de	
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cafeïna	 o	 nicotina	 pot	 fer	 augmentar	 el	 ritme	 cardíac.	 Les	 arítmies	 acostumen	 a	 ser	

asimptomàtiques	 tot	 i	 que	 poden	 produir	 vertigen,	 dolor	 de	 pit,	 desmais	 i	 pèrdua	 del	

coneixement.	Poden	arribar	a	atacs	de	cor	que	posen	en	perill	la	vida	del	pacient.	

• Bradicàrdia	

o Disminució	del	ritme	cardíac	per	sota	dels	60	batecs	per	minut.	

o Es	produeix	de	forma	normal	en	esportistes	d’elit	i	durant	el	son.	

o Si	es	repetitiu	pot	indicar	una	malaltia	cardíaca	o	hipotiroïdisme.	

o Si	no	es	pot	solucionar	medicament	s’implanta	un	marcapàs.		

	 	

• Palpitacions		

o Augment	de	la	velocitat	o	intensitat	de	la	freqüència	cardíaca.	

o Està	relacionada	amb	una	situació	puntual	i	no	te	gaire	importància.		

o Si	aquestes	són	constants	poden	indicar	un	mal	major.	Trastorn	hormonal,	estrès,	etc.	

• Taquicàrdia	

o Augment	del	ritme	cardíac	per	sobre	dels	100	batecs	per	minut.	

o Si	es	produeix	després	de	dur	a	terme	esforç	físic	o	rebre	una	emoció	forta,	 ja	sigui	

por	o	excitació,	és	normal.		

o Pot	augmentar	amb	l’excés	de	nicotina,	fàrmacs	o	cafè.		

o 	Les	causes	més	freqüents	són	patologies	cardíaques,	hipertiroïdisme	o	obstrucció	de	

coronàries.		

• Extrasístole	

o Batec	cardíac	avançat	o	endarrerit	al	ritme	cardíac	normal,	és	a	dir,	un	batec	irregular.		

o Contracció	avançada	de	la	aurícula	o	el	ventricle.	

Figures	4-5	Col·locació	i	actuació	del	marcapàs	en	cas	
de	bradicàrdia	



 
 

17 

o Pot	aparèixer	a	causa	de	 l’abús	de	tabac	o	alcohol.	També	pot	ser	signe	d’una	altre	

malaltia	cardíaca.	

o Causada	per	un	trastorn	del	sistema	de	conducció	de	 l’impuls	cardíac.	Pot	aparèixer	

tant	en	cicles	regulars	com	esporàdics.		

• Flutter	cardíac		

o Augment	 de	 la	 freqüència	 de	 contracció	 tot	 i	 que	 sense	 perdre	 la	 ritmicitat	 en	 les	

aurícules	 (flutter	 auricular)	 o	 en	 els	 ventricles	 (flutter	 ventricular),	 amb	 un	 ritme	

cardíac	de	250	batecs	per	minut.		

o Pot	acabar	provocant	la	mort	del	pacient.	

• Fibril·lació	auricular	

o Activitat	 irregular	de	 les	aurícules.	Les	fibres	musculars	es	contreuen	 i	es	relaxen	de	

manera	desorganitzada.		

o Les	aurícules	no	poden	fer	la	seva	funció	normal	de	bombeig	de	sang.		

o Necessita	 tractament	 anticoagulant	 per	 prevenir	 embòlies,	 ja	 que	 la	 contracció	

desorganitzada	de	les	aurícules	sacseja	la	sang	i	pot	fer	coàguls	que	serien	expulsats	

al	cos.	

• Fibril·lació	ventricular	

o Activitat	 irregular	 dels	 ventricles.	 Les	 fibres	musculars	 es	 contreuen	 i	 es	 relaxen	 de	

manera	desorganitzada.		

o El	cor	no	pot	fer	la	seva	funció	de	bombeig	de	sang.		

o Quan	s’arriba	als	300	batecs	per	minut	es	pot	produir	una	aturada	cardiocirculatòria	

amb	aturada	respiratòria.		

o Produeix	la	mort	del	pacient	si	no	es	fan	les	maniobres	de	reanimació	de	immediat.	

• Parada	cardíaca		

o Cessament	de	l’activitat	cardíaca.	

o Els	 seus	 símptomes	 són	 llavis	 blavosos,	 pal·lidesa,	 falta	 de	 pols,	 així	 com,	 pupil·les	

dilatades.	

o Produeix	la	mort	del	pacient	si	no	es	fan	les	maniobres	de	reanimació	de	immediat.	

3.3.2. Aneurisma	 	
Un	 aneurisma	 és	 una	 dilatació	 d’una	 cavitat	 cardíaca	 o	 d’una	 artèria	 i	 no	 es	 pot	

solucionar	 per	 si	 sol.	 Pot	 ser	 congènit	 o,	 de	 forma	 més	 freqüent,	 adquirit.	 Acostuma	

aparèixer	en	artèries	 ja	 lesionades	anteriorment	per	altres	malalties	o	 intervencions.	Es	
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reparen	quirúrgicament.	

• Aneurisma	aòrtic		

o Dilatació	d’una	part	o	de	tota	l’artèria	aorta.		

o Pot	 ser	 congènit	o	aparèixer	a	causa	d’una	 inflamació	de	 la	paret	muscular	degut	a	

arteriosclerosis	per	exemple.		

o S’ha	 d’extirpar	 quirúrgicament	 per	 el	 risc	 de	 que	 es	 trenqui	 i	 produeixi	 una	

hemorràgia	interna.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

• Aneurisma	cardíac	

o Dilatació	d’una	cavitat	cardíaca,	més	freqüentment	a	nivell	del	ventricle	esquerre.	

o Acostuma	a	ser	conseqüència	d’un	infart	de	miocardi.		

o La	funció	del	cor	es	veu	reduïda	i	limitada.	

o Depenent	del	nivell	de	l’aneurisma	poden	formar-se	trombus	provocant	un	embòlia.	

	

3.3.3. Estenosis	dels	vasos	cardíacs		

L’estenosi	dels	vasos	cardíacs	és	 l’estretament	de	 la	 llum	 les	artèries	coronàries.	

La	causa	més	freqüent	és	l’arteriosclerosi	i	pot	afectar	a	una	o	a	més	artèries	coronàries.	

	

Figura	6:	A	la	part	dreta	de	la	imatge	s’observa	un	eixamplament	de	la	aorta	i	a	la	part	
esquerra	la	aorta	ja	reparada	
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• Arteriosclerosis	coronaria		

o El	diàmetre	de	les	parets	de	l’artèria	coronaria	es	fa	petit,	l’artèria	es	torna	dura	i	

perd	elasticitat.	

o Provoca	estenosis	coronaria.	

o La	 hiperlipèmia,	 vida	 sedentària,	 hipertensió	 arterial	 així	 com	 el	 tabaquisme	

afavoreixen	l’arteriosclerosi	coronaria.	

o En	les	zones	afectades	es	molt	provable	que	s’hi	formin	trombus,	provocant	un	

infart	de	miocardi.		

• Estenosis	coronaria		

o El	diàmetre	de	un	punt	de	la	artèria	coronaria	es	redueix	més	d’un	70%.	

o Els	seus	símptomes	són	el	dolor	de	pit	a	causa	d’un	esforç.		

o Si	no	es	tracta	pot	acabar	en	un	infart	de	miocardi.		

o Produeix	la	mort	si	no	es	intervinguda	per	bypass.	

• Malaltia	dels	tres	vasos	

o Produïda	per	l’arteriosclerosi	de	les	tres	artèries	coronàries	principals.	

o Es	redueix	el	diàmetre	del	vasos	produint	un	dèficit	d’oxigen	al	miocardi.			

o Produeix	la	mort	si	no	es	intervinguda	mitjançant	stent	o	amb		bypass.	

	

3.3.4. Angina	de	pit	

Dolor	i	opressió	momentània	del	pit,	dispnea	(falta	d’aire)	i	dolor	penetrant	i	sord	

a	la	zona	del	cor.	Produïda	per	una	irrigació	insuficient	del	miocardi.	Es	produeix	perquè	

una	o	més	 artèries	 del	 cor	 tenen	 colesterol,	 calci	 i	 altres	 substàncies	 acumulades	 a	 les	

seves	parets,	de	manera	que	la	llum	del	vas	és	més	petita	del	normal.	En	repòs	el	cor	en	

té	prou	amb	la	petita	quantitat	de	sang	que	passa	per	aquesta	llum	estreta,	però	quan	fas	

exercici,	o	tens	estrès,	el	cor	ha	de	bategar	més	ràpid	i	no	en	té	prou	amb	el	pas	escàs	de	

sang.	De	manera	que	davant	de	 la	 falta	de	 rec	avisa	en	 forma	d’angina	de	pit.	Si	no	es	

tracta	pot	evolucionar	a	infart	agut	de	miocardi.	És	considera	una	alerta	per	prevenir	un	

infart	 de	miocardi.	 Es	 produeix	 una	 angina	 de	 pit	 quan	 hom	 es	 troba	 en	 una	 situació	

d’excitació,	esforç	físic,	etc.	

La	nitroglicerina	fa	que	els	vasos	sanguinis	es	dilatin	i	desapareix	el	dolor.			
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3.3.5. Infart	de	miocardi	

Quan	una	zona	del	cor	para	de	rebre	sang	per	l’obstrucció	d’una	artèria	coronària,	

que	aporta	oxigen	i	nutrients	necessaris	,	el	teixit	muscular	de	la	zona	obstruïda	mor.		

• Causes	

o Els	 factors	 responsables	 de	 la	 obstrucció	 d’una	 arteria	 coronària	 poden	 ser	

diversos.	Des	de	factors	hereditaris	o	simplement	per	l’edat	a	malalties	més	greus.		

§ El	 recobriment	 intern	 de	 les	 artèries	 es	 va	 desgastant	 poc	 a	 poc	 formant	

plaques	de	calci	o	colesterol.		

§ En	 aquests	 punts	 de	 debilitat	 es	 pot	 acumular	 greix	 així	 com	 cristalls	

calcaris.	El	vas	sanguini	es	torna	rígid	i	estret.		

o Un	 cos	 estrany	 per	 petit	 que	 sigui	 ja	 és	 suficient	 per	 obstruir	 una	 zona	

prèviament	estenòtica.		

o El	mecanisme	més	 freqüent	d’infart	 de	miocardi	 és	 el	 trencament	de	 la	placa	

que	 feia	 estret	 el	 vas	 sortint-ne	 el	 contingut	 greixós	 cap	 al	 vas	 sanguini	 i	

obstruint	el	pas.	

• Factors	de	risc	

o A	 part	 de	 l’edat	 i	 els	 factors	 genètics,	 existeixen	 diverses	 situacions	 que	

afavoreixen	el	infart.	

§ Hipertensió	arterial.	

§ Trastorns	metabòlics.	

§ Diabetis.	

§ Sobrepès	important.	

§ Tabaquisme	

§ Mals	hàbits	i	vida	sedentària.	

§ Situació	d’estrès.	

Ø Causats	 per	 l’augment	 de	 determinats	 lípids	 circulant	 al	 torrent	

sanguini.	

Ø L’organisme	 produeix	 més	 quantitat	 de	 substàncies	 que	 fan	 més	

estretes	les	arteries.		

Ø El	 cor	 batega	 més	 ràpid	 augmentant	 les	 necessitats	 d’oxigen.	 Una	

combinació	fatal	per	unes	artèries	ja	obstruïdes.			
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• Què	passa	en	el	infart?	

Existeixen	múltiples	causes	que	poden	conduir	a	l’oclusió	completa	de	un	vas	coronari.	En	

la	 zona	 oclosa	 el	 teixit	 pateix	 una	 manca	 d’oxigen	 i	 nutrients,	 provocant	 que	 les	 cèl·lules	

cardíaques		morin.	Amb	el	pas	del	temps	el	teixit	mort	cicatritza	i	ja	no	pot	complir	amb	la	funció	

del	cor.		

Les	 conseqüències	 d’aquest	 greu	 incident	 són	 diferents	 depenent	 de	 la	 mida	 zona	 i	

afectada.	

o Si	 afecta	 a	 la	 zona	 del	 impuls	 cardíac	 es	 produeixen	 arítmies	 degudes	 a	

l’alteració	de	la	conducció.		

o Quan	la	zona	afectada	és	de	gran	mida,	la	funció	pot	veure’s	molt	limitada	fins	

al	punt	que	el	cor	no	pugui	bombejar	suficient	sang	a	tot	el	cos.		

o En	 el	 pitjor	 dels	 cassos	 això	 produeix	 mort	 sobtada	 per	 fallada	 cardíaca.	 Per	

sort,	la	majoria	dels	infarts	no	tenen	aquest	grau	de	gravetat.		

• Símptomes		

Quan	els	símptomes	comencen	poden	ser	totalment	atípics,	amb	el	que	es	pot	perdre	un	

temps	molt	important	del	tractament.	

1. Es	comença	amb	un	dolor	de	esquena	o	epigàstric.	

2. Erròniament	 els	 vòmits	 i	 arcades	 es	 poden	 relacionar	 amb	 un	 trastorn	

gastrointestinal.	

3. Tot	i	així	els	símptomes	acostumen	a	ser	clars	i	precisos:	

a. Opressió	i	dolor	intensos.	

b. Aparició	 brusca	 i	 retroesternal	 que	 pot	 irradiar	 als	 braços,	 espatlles	 i	

mandíbula.	

c. El	pacient	amb	la	por	de	morir-se	evita	moure’s	i	respirar	profundament.	

d. La	pal·lidesa	i	el	suor	fred	com	a	conseqüència	de	l’alteració	circulatòria	són	

els	últims	símptomes.		

• Tractament	

1. Fins	l’arribada	del	metge	el	pacient	s’ha	de	mantenir	semi	incorporat	i	evitar	

qualsevol	activitat	física.		

2. S’ha	de	parlar	a	l’afectat	amb	calma	per	disminuir	la	seva	por.	
3. Com	 a	 primera	 mesura	 el	 metge	 administrarà	 fàrmacs	 antiagregants,	
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analgèsics	i	calmants	d’aquesta	manera	la	seva	necessitat	d’oxigen	del	cor	es	

reduirà,	que	a	causa	de	la	por	i	el	dolor	batega	massa	ràpid.	

4. Durant	 el	 transport	 s’administrarà	 a	 l’afectat	 oxigen	 i	 es	 reforçarà	 i	

descarregarà	al	cor	amb	altres	fàrmacs.	

5. A	l’hospital	es	veurà	la	gravetat	del	infart	i	es	seguirà	un	estricte	tractament	

sota	 vigilància	 intensiva.	 Si	 es	 molt	 greu	 necessitarà	 una	 cirurgia	 de	

revascularització	coronària.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

• Prevenció	i	vida	després	del	infart	

o Les	 malalties	 cròniques	 com	 la	 hipertensió,	 l’arteriosclerosi,	 els	 trastorns	

metabòlics	 de	 lípids,	 diabetis...	 han	 de	 ser	 tractades	 de	manera	 continuada	 i	

vigilada.	

o El	sobrepès,	tabaquisme,	estrès,	i	falta	d’activitat	física,	són	causes	que	podem	

controlar	nosaltres	mateixos	fàcilment	canviant	els	nostres	hàbits	de	vida.		

o En	 la	 fase	 de	 recuperació	 el	 pacient	 aprèn	 en	 centres	 especialitzats	 i	 sota	

supervisió	 un	 entrenament	 cardiovascular.	 Se	 l’informa	 d’hàbits	 de	 vida	

saludable,	alimentació	pobre	en	greixos	i	colesterol,	així	com	la	importància	de	

la	presa	regular	de	fàrmacs.				

Figura	7:	Es	pot	observar	un	taponament	de	l’arteria	mamària	a	la	part	dreta	de	la	
imatge.	A	la	part	esquerra	s’utilitza	un	bypass	coronari	per	poder	reconduir	la	sang	
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3.3.6. Inflamacions	

• Endocarditis	

o Inflamació	 per	 infecció	 de	 les	 vàlvules	

cardíaques. 	

o Conseqüència	d’una	infecció	transmesa	per	via	

sanguínia.	

o Provoca	símptomes	com	taquicàrdies,	febres	o	

opressió	al	pit.	

o Es	tracta	amb	antibiòtics	i	cortisona.	

o Pot	 destruir	 el	 teixit	 perjudicant	 el	 bon	

funcionament	de	les	vàlvules	i	pot	ser	necessari	un	tractament	quirúrgic.		

• Pericarditis	

o Inflamació	del	pericardi.		

o Els	símptomes	són	la	dispnea,	dolor	cardíac	durant	els	moviments	respiratoris	i	

febre.	

o Les	causes	poden	ser	des	de	infecció	vírica,	bacteriana,	micòtica,	complicacions	

en	 un	 infart	 de	 miocardi,	 així	 com	 una	 malaltia	 reumàtica	 greu,	 malaltia	

pulmonar	o	tumors	d’òrgans	veïns.	

• Miocarditis	

o Inflamació	 del	 miocardi,	 múscul	 cardíac,	 conseqüència	 de	 una	 infecció	

bacteriana	 o	 vírica	 on	 el	 cor	 es	 veu	 afectat	 directament.	 També	 per	 toxines	

bacterianes	que	 són	 transportades	 fins	a	ell	 via	 sanguínia,	error	en	el	 sistema	

immunitari...		

o Els	símptomes	poden	ser	arítmies,	signes	d’insuficiència	cardíaca	i	febre.	

o Es	tracta	amb	antibiòtics	i	pot	acabar	requerint	trasplantament	cardíac.	

	

3.3.7. Cardiopatia	congènita		

Terminologia	general	que	engloba	diferents	malformacions	congènites	i	trastorns	

funcionals	del	cor	provocats	per	diverses	malalties.		

Les	malformacions	cardíaques	no	tenen	un	component	hereditari	sinó	que	es	donen	en	

l’estat	embrionari	a	causa	de	la	rubèola	o	un	excés	d’alcohol	o	tabac	durant	la	gestació.	

La	més	 freqüent	 es	 l’existència	 d’un	 forat	 al	 septe	 interauricular	 que	 separa	 l’aurícula	

Figura	 8:	 Pròtesis	 aòrtica	
biològica	 amb	 vegetació	 per	
endocarditis.	
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dreta	 de	 l’esquerra.	 Provoca	 un	 dèficit	 d’oxigen	 als	 teixits	 ja	 que	 la	 sang	 oxigenada	 es	

mescla	amb	la	que	no	ho	està.			

Les	malformacions	provoquen	una	alteració	en	 la	 funció	cardíaca,	provocant	que	el	cor	

treballi	 més.	 Amb	 el	 temps	 es	 pot	 produir	 una	 dilatació	 del	 miocardi	 i	 finalment	

l’incapacitat	de	cobrir	les	necessitats	de	sang	de	l’organisme.		

Els	seus	símptomes	més	normals	són	la	dispnea,	 l’esgotament	físic	al	realitzar	un	esforç	

així	com	la	coloració	blavosa	dels	llavis	com	a	signe	de	la	falta	de	oxigen.		

		 Altres	exemples	són	el	conducte	de	Botal	(conducte	arteriós):	És	el	conducte	entre	

l’artèria	pulmonar	 i	 la	aorta	que	apareix	en	 l’embrió	que	evita	el	pas	de	 la	sang	per	els	

pulmons	 encara	 no	 funcionant	Normalment,	 aquest	 conducte	 es	 tanca	 amb	 la	 primera	

respiració	un	 cop	neix	el	nen,	encara	que	pot	persistir.	 Si	persisteix	pot	 ser	que	 	 s’hagi	

d’operar	durant	els	primers	mesos	de	vida.			

La	 Tetralogia	 de	 Fallot:	 És	 una	 malformació	 genètica	 del	 cor	 que	 comporta	

l’existència	d’una	estenosis	de	la	vàlvula	pulmonar,	el	que	provoca	un	augment	de	mida	

de	l’aurícula	i	del	ventricle	drets,	que	ha	de	dur	a	terme	més	força	per	bombejar	sang	al	

pulmó.	 A	 part	 existeix	 un	 forat	 de	 comunicació	 en	 el	 septe	 entre	 el	 ventricle	 dret	 i	

esquerre.	A	més	a	més		l’aorta	està	situada	una	mica	més	a	la	dreta	del	normal.	Aquesta	

envia	 sang	 rica	 i	 a	 la	 vegada	 pobre	 en	 oxigen	 als	 teixits	 degut	 a	 la	 comunicació	

interventricular,	que	manifesten	un	dèficit	d’oxigen	mostrant	un	color	blau	als	llavis.				

3.3.8. Insuficiència	cardíaca	

Limitació	 del	 bombeig	 de	 sang	 a	 causa	 de	 malalties	 cardíaques	 de	 tot	 tipus,	

malalties	 pulmonars	 greus,	 etc.	 Com	 a	 conseqüència	 el	 rendiment	 del	 cor	 ha	 de	 ser	

major.	Aquest	s’adapta	amb	un	augment	de	la	mida	i	l’amplada	de	la	paret	ventricular	i	el	

Figures	9:	Dibuix	amb	comunicació	anòmala	entre	les	dues	aurícules	(comunicació	interauricular).		
Figura	10:	Imatge	real	de	comunicació	interauricular.		
Figura	11:	Reparació	de	la	comunicació	interauricular.	
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increment	de	la	freqüència	cardíaca.	Amb	el	temps	al	capacitat	d’adaptació	s’esgota	i	 la	

insuficiència	 cardíaca	 es	 mostra	 en	 forma	 de	 dispnea.	 Es	 comença	 mostrant	 aquesta	

patologia	en	moments	de	rendiment	físic,	però	al	final	la	dispnea	es	mostra	fins	i	tot	en	

repòs.	 Les	 malformacions	 congènites,	 necrosis	 i	 altres	 malalties	 miocardíaques	 també	

poden	ser	la	causa	de	la	insuficiència	cardíaca.					

3.3.9. Valvulopaties		

Una	 valvulopatia	 és	 un	 trastorn	 d’una	 vàlvula	 cardíaca.	 Qualsevol	 de	 les	 quatre	

vàlvules	cardíaques	pot	estar	afectada,	i	sovint	ho	està	més	d’una	d’elles.		

La	 valvulopatia	 pot	 ser	 funcional	 o	 estructural.	 Les	 funcionals	 es	 recuperen	 quan	 es	

corregeix	la	causa,	per	exemple	la	valvulopatia	funcional	tricúspide	que	es	dóna	per	culpa	

d’una	estenosis	mitral.	Quan	arregles	 la	mitral	 la	 tricúspide	 funcional	 es	 recupera	 sola.	

Les	estructurals	 tenen	afectació	 física	dels	vels,	 i	calen	mesures	actives	per	arreglar-les,	

no	es	recuperen	soles.	

Independentment	de	si	són	funcionals	o	estructurals,	si	mirem	el	mecanisme	només	hi	ha	

tres	tipus	de	valvulopatia:		

• Estenosi:	 la	 vàlvula	 està	 calcificada	 i	 no	 pot	 obrir-se	 bé.	 És	 com	 una	 porta	 que	

quan	s’obre	xoca	amb	una	pedra	i	no	pot	obrir-se	més.	

• Insuficiència:	 la	vàlvula	no	tanca	bé.	És	com	una	porta	que	quan	vas	a	tancar	no	

toca	el	marc	i	s’obre	cap	a	l’altre	costat.	

• Doble	 lesió:	La	combinació	de	 les	dues	anteriors.	La	porta	no	s’obre	del	 tot	 i	no	

tanca	tampoc.	

Aquests	mecanismes	poden	afectar	 a	qualsevol	 de	 les	 vàlvules	 cardíaques,	 però	 les	

dues	vàlvules	més	freqüentment	afectades	són	la	mitral	i	la	aòrtica.	

3.3.9.1. Valvulopatia	mitral	

En	 el	 cas	 de	 la	 vàlvula	mitral,	 en	 l’estenosi	mitral	 el	

diàmetre	de	la	vàlvula	es	veu	reduït	i	el	flux	de	sang	de	la	

aurícula	esquerra	al	 ventricle	esquerre	es	veu	dificultat.	

Provoca	 un	 estancament	 de	 la	 sang	 en	 l’aurícula	

esquerre	que	s’estén	fins	al	pulmó.	Com	a	conseqüència	

es	produeix	un	augment	de	mida	de	la	aurícula	esquerra	

que	a	la	vegada	produeix	arítmies	i	embòlies.			

La	 insuficiència	 mitral	 es	 l’incapacitat	 de	 la	 vàlvula	 mitral	 de	 tancar-se	 per	

Figura	12:	Vàlvula	mitral	
amb	calcificacions	per	
estenosis	
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complet,	de	manera	que	part	de	la	sang	retorna	a	l’aurícula	esquerra.	Arriba	poca	

sang	 al	 sistema	 cardiocirculatori,	 disminueix	 el	 rendiment	 cardíac	 així	 com	

l’aportació	d’oxigen	al	miocardi.	El	ventricle	esquerre	augmenta	de	mida	 i	el	seu	

rendiment	 es	 redueix	 encara	 més.	 Com	 a	 conseqüència	 tenim	 l’aparició	 de	

dispnea	per	insuficiència	cardíaca.	

3.3.9.2. Valvulopatia	aòrtica	

L’estenosi	 aòrtica	 es	 manifesta	 tard.	 Degut	 a	 l’estenosi,	 cada	 vegada	 es	

necessita	més	força	per	bombejar	la	sang	a	través	de	la	vàlvula	aòrtica.	El	múscul	

del	 ventricle	 esquerre	 es	 fa	 gran	 per	 compensar	 l’augment	 de	 força	 que	 li	 cal	

degut	a	que	la	vàlvula	de	sortida,	la	vàlvula	aòrtica,	no	obre	bé.	Mentre	el	múscul	

ho	compensa	el	pacient	no	ho	nota,	però	arriba	un	dia	que	el	múscul	no	pot	més	i	

no	 surt	 tota	 la	 sang	que	el	 cos	necessita.	Quan	això	passa,	 veiem	que	 la	 fracció	

d’ejecció	del	ventricle	esquerre	cau	i	apareixen	símptomes.	Els	símptomes	poden	

ser	angina	de	pit,	degut	a	que	finalment	l’aportació	de	sang	oxigenada	a	part	de	

les	artèries	coronàries	es	fa	insuficient,	dispnea,	degut	a	la	insuficiència	cardíaca,	

vertigen,	 i	 pèrdua	 del	 coneixement.	 El	 tractament	 comença	 sent	 mèdic	 (amb	

pastilles)	però	la	única	solució	definitiva	és	substituir-la	quirúrgicament.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

				

	

	

	

Figura	13:	La	 imatge	mostra	 la	diferència	entre	una	vàlvula	sana	 i	una	totalment	calcificada	a	
causa	d’una	estenosis	aòrtica.		
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L’estenosi	aòrtica	pot	combinar-se	amb	la	insuficiència	aòrtica	es	el	procés	

on	la	sang	retrocedeix	des	de	la	aorta	fins	al	ventricle	esquerra	perquè	la	vàlvula	

aòrtica	no	tanca	bé.	Com	a	conseqüència	es	produeix	un	augment	de	la	sang	que	

conté	 el	miocardi,	 perquè	 té	 la	 sang	 normal	 que	 li	 arriba	 de	 l’aurícula	 esquerra	

més	la	que	torna	de	l’aorta	 i	a	 la	 llarga	el	ventricle	es	va	dilatant	per	compensar	

fins	que	no	pot	més	 i	disminueix	el	 funcionament	 	 i	el	 rendiment,	 veient	 també	

com	cau	la	fracció	d’ejecció	del	ventricle	esquerre	i	com	apareixen	els	símptomes.	

La	 insuficiència	 aòrtica	 també	es	 comença	 tractant	 amb	pastilles	però	 també	es	

soluciona	de	manera	definitiva	quirúrgicament.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	14:	Vàlvula	aòrtica	amb	estenosis	aòrtica	i	calcificacions	evidents	
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 ESTUDI	SOBRE	LA	SUBSTITUCIÓ	VALVULAR	AÒRTICA	4.
 

La	vàlvula	que	més	sovint	es	veu	afectada	és	la	vàlvula	aòrtica,	i	el	tipus	de	valvulopatia	

més	 freqüent	 és,	 en	 concret,	 l’estenosi	 aòrtica.	 La	 solució	 definitiva	 és	 quirúrgica:	 és	 la	

substitució	valvular	aòrtica.	És	a	dir,	treure	la	vàlvula	que	no	obre	bé	i	posar-ne	una	de	nova.	

He	decidit	escollir	aquesta	ja	que	és	fàcil	d’entendre	i	aquesta	classe	d’intervenció	quirúrgica	és	

molt	freqüent	a	l’hospital	Vall	d’Hebron	on	jo	he	fet	la	part	pràctica	del	Treball	de	Recerca.			

4.1. Vàlvula	aòrtica:	
La	sang	surt	del	cor	cap	a	un	torrent	sanguini	anomenat	artèria	aorta.	La	vàlvula	aòrtica	

connecta	 el	 cor	 i	 l'aorta.	 Aquesta	 vàlvula	 s'obre	 perquè	 la	 sang	 flueixi	 cap	 a	 fora;	 després,	 es	

tanca	per	impedir	que	la	sang	torni	al	cor.	

4.2. Malalties	associades	a	la	vàlvula	aòrtica:	
Les	malalties	de	 la	vàlvula	aòrtica	poden	pertorbar	el	 flux	normal	de	sang	que	circula	a	

través	del	cor.	Això	pot	afectar	a	la	seva	salut	en	general.		

La	vàlvula	cardíaca	pot	desenvolupar	aquests	problemes:	

v L'obertura	 de	 la	 vàlvula	 es	 fa	 estreta,	 la	 qual	 cosa	 limita	 la	 quantitat	 de	 sang	

bombada	a	la	resta	del	cos	provocant	estenosi.	

v La	 vàlvula	 no	 es	 tanca	 completament	 (insuficiència	 de	 la	 vàlvula),	 la	 qual	 cosa	

significa	 que	 la	 sang	 pot	 fluir	 cap	 a	 enrere	 en	 lloc	 de	 solament	 endavant.	 Es	

redueix	la	capacitat	del	cor	per	bombar	sang	a	la	resta	del	cos.	

• Causes	

Les	 malalties	 de	 la	 vàlvula	 cardíaca	 poden	 desenvolupar-se	 abans	 del	 naixement	

(congènita),	o	adquirir-ne	durant	la	vida.	La	malaltia	de	la	vàlvula	adquirida	és	la	més	freqüent.	

Les	 adquirides	 poden	 ser	 degut	 a	 infeccions	 que	 colonitzen	 la	 vàlvula	 i	 la	 destrueixen	

(endocarditis),	poden	ser	degut	a	la	febre	reumàtica,	que	és	una	infecció	d’angines	que	es	té	en	

la	infància,	mal	curada,	que	va	per	la	sang	fins	a	la	vàlvula	i	hi	viu	sense	fer	res,	fins	que	al	cap	de	

20-30	anys		desperta	i	comença	a	destruir-la.	El	tipus	reumàtic	és	més	comú	a	països	amb	pocs	

recursos.	 I	 finalment,	 la	 malaltia	 adquirida	 aòrtica	 més	 freqüent	 al	 nostre	 medi,	 és	 la	

degenerativa.	En	 la	degenerativa,	 la	vàlvula	degenera	degut	a	 l’edat.	Es	va	calcificant	cada	cop	

més	a	mesura	que	s’envelleix.	Com	que	la	població	cada	cop	viu	més	anys,	s’ha	convertit	en	una	

malaltia	habitual.	
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Tot	i	que	les	adquirides	són	les	principals,	cal	apuntar	que	el	tipus	congènit	també	es	veu.		

La	 vàlvula	aòrtica	normal	 té	 tres	 vels.	Un	1%	de	 la	població	mundial	neix	amb	vàlvules	

aòrtiques	que	tenen	només	dos	vels.	La	gent	amb	dos	vels	tindrà	la	calcificació	degenerativa	de	

la	vàlvula	uns	20	anys	abans	que	la	gent	amb	tres	vels,	és	a	dir	que	poden	necessitar	el	canvi	de	

vàlvula	a	partir	dels	50-60	anys	enlloc	dels	70-80	de	la	població	amb	tres	vels.	

• Símptomes	

o Dificultat	per	respirar	o	per	recuperar	l'alè,	sobretot	després	d'exercici	físic.	

o Sensació	freqüent	de	mareig	per	realitzar	les	activitats	normals.	

o Pressió	en	el	pit,	sobretot	en	estar	actiu	o	en	sortir	a	l'aire	fred.	

o Palpitacions	cardíaques	o	sensació	de	que	el	cor	batega	irregularment.	

o Edema	en	els	turmells,	els	peus	o	la	panxa	

o Augment	de	pes	

o Pèrdua	de	consciència	

Els	 símptomes	poden	anar	de	 lleus	o	 inexistents	a	 importants,	 i	 no	 sempre	 indiquen	 la	

gravetat	de	la	malaltia	d'una	vàlvula	cardíaca.	

• Diagnòstic	

El	diagnòstic	pot	ser	casual	o	per	símptomes.	El	diagnòstic	casual	és	aquell	en	el	que	en	

una	revisió	d’empresa	o	una	revisió	mèdica	per	qualsevol	altre	motiu	ausculten	un	buf	i	remeten	

a	aquella	persona	al	cardiòleg.		

El	diagnòstic	per	símptomes	és	aquell	en	el	que	el	pacient	va	al	metge	per	ofec,	dolor	al	

pit,	etc.	i	el	remet	al	cardiòleg.	

I	què	fa	el	cardiòleg?	Doncs	per	fer	el	diagnòstic	cal	preguntar	bé	al	malalt	què	ha	notat	i	des	de	

quan,	auscultar-lo	per	veure	si	té	buf	i	com	és	aquest	buf	i	fer	una	ecografia	del	cor	per	veure-ho	

bé.	

En	 l’ecografia	del	 cor	 es	 veuen	 les	 vàlvules	 i	 es	pot	dir	 si	 la	 vàlvula	 aòrtica	no	 s’obre	bé	

(estenosis),	no	tanca	bé	(insuficiència)	o	 les	dues	coses.	També	dóna	una	altra	dada	 important	

que	és	com	d’afectat	està	el	cor	per	culpa	de	la	malaltia	aòrtica:	la	fracció	d’ejecció	del	ventricle	

esquerre,	 que	 pot	 ser	 normal	 encara,	 lleument	 deprimida,	 moderadament	 deprimida	 o	

deprimida	de	forma	molt	important.	

El	metge	també	valora	la	gravetat	de	l’afecció	cardíaca	i	les	dificultats	que	té	el	pacient	per	

fer	les	activitats	bàsiques	quotidianes.	S’utilitza	una	escala	internacional	que	és	la	classificació	de	

la		New	York	Asociation	(NYHA).		
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NYHA	I	 NYHA	II	 NYHA	III	 NYHA	IV	

Sense	limitació	

de	l’activitat	física.	

Lleugera	limitació	

de	l’activitat	física.	

Asimptomàtic	

en	repòs.	

Marcada	limitació	

de	l’activitat	física.	

Asimptomàtic	

en	repòs.	

	

Incapacitat	per	

a	qualsevol	

activitat	física.		

	
	

Asimptomàtic	amb	

activitats	habituals.	

Símptomes	

amb	activitats	

habituals.	

Símptomes	

amb	menys	activitats	

que	les	habituals.	

	Símptomes	

en	repòs.	

Taula	4:	New	York	Hearth	Asociation	(NYHA)	

Per	 acabar	 el	 metge	 valora	 el	 risc	 quirúrgic	 al	 que	 es	 sotmet	 el	 pacient	 al	 entrar	 a	

quiròfan.	 Ho	 fa	 mitjançant	 la	 taula	 EuroSCORE	 que	 funciona	 amb	 punts.	 La	 suma	 d’aquests	

correspon	 a	 un	 percentatge	 de	 risc	 de	mortalitat.	 Es	 fa	 servir	 l’EuroSCORE	 com	 a	 valor	 molt	

significatiu	 ja	que	engloba	molts	paràmetres	 i	 al	 ser	 similars	garanteix	que	 les	 característiques	

preoperatòries	 fossin	 equivalents.	 S’han	 fet	 doncs	 dos	 grups	 de	 pacients	 homogenis	 i	

comparables	on	la	única	diferència	fonamental	de	la	FEVE.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Taula	extreta	de	la	següent	pàgina	

web:	

http://www.revespcardiol.org/es/cirug

ia-coronaria-evolucion-ultima-decada-

/articulo/13078556/	

Taula	5:		Valoració	EuroSCORE	
(2)	
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• Tractament	

Mentre	la	valvulopatia	aòrtica	és	lleu	o	inclús	moderada,	no	es	dóna	tractament	o,	només	

algunes	pastilles	per	 fer	que	el	cor	aguanti	millor.	Però	cal	saber	que	ni	 l’estenosi	aòrtica	ni	 la	

insuficiència	 es	 curaran	 soles.	 Per	 tant,	 cal	 seguir	 controls	 amb	 el	 cardiòleg	 fins	 que	 es	 tenen	

símptomes	importants	o	fins	que	la	fracció	d’ejecció	comenci	a	baixar.	En	aquell	moment	cal	fer	

una	substitució	valvular	aòrtica	(canviar	la	vàlvula	aòrtica).	

4.3. La	substitució	vàlvula	aòrtica:	
La	 substitució	valvular	aòrtica	consisteix	en	 substituir	 la	vàlvula	aòrtica	malalta	 i	

posar-ne	una	de	nova,	una	pròtesi	valvular	aòrtica.		

Quan	el	pacient	està	diagnosticat	i	ha	arribat	l’hora	d’operar-lo,	s’envia	a	la	consulta	del	

cirurgià	 cardíac.	 El	 cirurgià	 cardíac	 li	 explica	 tot	 el	 procés	 i	 se’l	 cita	 perquè	 ingressi	 a	

l’hospital	per	operar.	

El	 dia	 que	 ingressa	 se	 li	 fan	 les	 proves	 preoperatòries:	 un	 anàlisi	 de	 sang,	 una	

radiografia	i	un	electrocardiograma.	El	cirurgià	cardíac	torna	a	parlar	amb	ell	per	explicar-

li	de	nou	tot	el	procés	i	l’anestesiòleg	va	a	parlar	amb	ell	per	explicar-li	els	motius	mèdics	

per	aplicar-li	anestèsia	general.	El	dia	següent	se	l’intervé.	

Abans	de	la	cirurgia	s’anestesia	de	forma	general.	Una	vegada	adormit,	el	cirurgià	farà	un	

tall	d’uns	20	cm.	de	llarg	enmig	del	pit,	el	que	es	coneix	com	esternotomía	mitja.	Després,	

separarà	l'estèrnum	per	poder	veure	el	cor	i	l'aorta.	

Com	 que	 la	 vàlvula	 aòrtica	 està	 dins	 del	 cor,	 si	 es	 talla	 el	 cor	 sense	 més	 es	

dessagna	 i	 es	mor.	 Per	 tant,	 cal	 parar	 el	 cor	 i	 fer	 que	 no	 li	 arribi	 sang	 per	 a	 poder-lo	

operar.	Per	a	 fer-ho,	es	connecta	el	cor	a	un	sistema	de	circulació	extracorpòria.	El	seu	

cor	es	deté	mentre	està	connectat	a	aquesta	màquina.		

Aquesta	màquina	fa	el	treball	del	cor	i	dels	pulmons	mentre	aquests	estan	aturats.	

Si	 la	 vàlvula	 aòrtica	 està	 massa	 danyada,	 es	 necessitarà	 una	 nova	 vàlvula.	 A	 aquest	

procediment	se’n	denomina	cirurgia	de	reemplaçament.		

El	 cirurgià	 retirarà	 la	 vàlvula	 aòrtica	 i	 en	 suturarà	 una	 nova	 en	 el	 seu	 lloc.	

Tancarà	 el	 cor	 i	 ho	 desconnectarà	 del	 sistema	 de	 circulació	 extracorpòria.	

Col·locarà	drenatges	(sondes	flexibles)	al	voltant	del	cor	per	drenar	el	petit	sagnat	que	hi	

pugui	haver	després	de	la	operació	i	posarà	uns	cables	provisionals	al	cor	que	permetrien	

connectar-li	un	marcapàs	provisional	si	durant	l’ingrés	a	l’hospital	li	fallés	el	cor.			
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Tancarà	l'estèrnum	amb	filferros	d'acer	inoxidable.	L'os	demorarà	6	setmanes	

per	consolidar-se.	I	tancarà	la	pell	amb	punts	i,	finalment,	amb	grapes	o	amb	una	sutura	

que	no	es	vegi	(segons	la	qualitat	de	la	pell).Aquesta	cirurgia	pot	durar	de	2	a	5	hores.	

4.4. Pròtesis	de	la	vàlvula	aòrtica:	
	 Hi	ha	dues	classes	de	vàlvules:		

• Mecàniques:	 fetes	de	materials	artificials,	bàsicament	de	

carbó	pirolític,	que	és	un	material	molt	 resistent.	Aquestes	vàlvules	

són	 les	 més	 duradores	 però	 el	 pacient	 haurà	 de	 prendre	

anticoagulants,	per	 la	resta	de	 la	vida,	 ja	que	quan	 la	sang	toca	el	

metall	té	tendència	a	fer-hi	un	trombó,	que	podria	fer	que	la	vàlvula	

no	s’obrís	correctament	i	que	podria	anar	al	cervell	i	fer	una	embòlia.	
• Biològiques:	 fetes	 de	 teixit	 humà	 o	 animal.	 Les	 més	

comunament	utilitzades	són	fabricades	a	partir	de	la	vàlvula	aòrtica	

del	porc	o	del	pericardi	de	la	vaca,	recoberts	de	substàncies	perquè	

durin	 tant	com	sigui	possible.	Aquestes	vàlvules	duren	de	10	a	20	

anys,	 ja	 que	 es	 van	 calcificant.	 La	 avantatge	 és	 que	 el	 pacient	 no	

necessita	prendre	anticoagulants	per	a	tota	la	vida.		
	

4.5. Escollir	la	millor	pròtesi:	

Hem	vist	que	 la	vàlvula	 ideal	no	existeix,	no	en	 tenim	cap	que	duri	 sempre	 i	no	

necessiti	anticoagulants	(sintrom©,	aldocumar©,	etc.).	La	mecànica	dura	tota	la	vida	però	

cal	sintrom.	La	biològica	caldrà	canviar-la	de	nou	passats	10-20	anys	però	ens	estalviem	el	

medicament.	El	criteri	principal	per	escollir	és	l’edat:	

• Menys	de	65	anys:	mecànica.	Per	no	haver	d’operar-los	als	75	i	als	85	per	exemple.		

• Més	de	65	anys:	biològica.	Probablement	només	caldrà	canviar-los	la	vàlvula	un	cop	

més	com	a	màxim	i	s’estalvien	el	sintrom,	que	pot	tenir	efectes	secundaris.	A	més,	a	

partir	dels	65	anys	és	més	fàcil	que	necessitin	operacions	per	altres	motius	clínics,	i	

sempre	és	més	segur	operar-se	si	no	es	pren	el	sintrom.	

• Com	a	excepcions	tindríem	dones	joves	que	no	han	tingut	fills	i	en	volen	tenir.	Se’ls	

posaria	la	biològica	perquè	el	sintrom	fa	malformacions	al	fetus.	I	quan	li	degenerés	

i	ja	tingués	el	fill	es	posaria	la	mecànica.	

Figura	15:	Pròtesis	de	vàlvula	mecànica	i	biològica	
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4.6. Postoperatori:	
El	postoperatori	pot	ser	normal	(la	majoria	dels	casos)	o	pot	tenir	alguna	complicació.	

4.6.1. Com	és	un	post	operatori	sense	complicacions?	

Quan	el	pacient	surt	de	quiròfan,	el	cirurgià	parla	amb	 la	 família	 i	es	trasllada	el	

pacient	a	la	unitat	de	cures	intensives.	En	el	cas	de	Vall	d’Hebron	es	diu	UPCC	(Unitat	

de	 Postoperatori	 de	 Cirurgia	 Cardíaca).	 Allà	 hi	 arriba	 intubat,	 connectat	 a	 un	

ventilador	mecànic,	perquè	encara	està	fent	efecte	l’anestesia	general.		

Al	cap	d’unes	dues	hores,	si	tot	està	bé,	se’l	va	despertant	i	se	li	treu	el	tub.	El	pacient	

ja	respira	per	si	mateix.	S’administren	calmants	i	alguns	fàrmacs	intravenosos	(encara	

no	menja).	Al	cap	d’unes	12	hores	ja	comença	a	beure	i,	posteriorment,	a	menjar.	El	

pacient	estarà	de	24	a	48	hores	a	la	UPCC.		

Quan	 tot	 estigui	 correcte	 passarà	 a	 la	 planta	 d’hospitalització.	 Tots	 els	 fàrmacs	

que	necessiti	es	donen	en	forma	de	pastilles,	es	fa	una	radiografia,	un	anàlisis	de	sang	

i	 un	 electrocardiograma	 de	 control	 i	 començarà	 a	 caminar.	 Passats	 uns	 4	 o	 5	 dies	

d’estar	 a	 planta,	 quan	 menja	 bé,	 camina,	 i	 tot	 és	 correcte,	 se’l	 dóna	 d’alta	 de	

l’hospital	amb	un	informe,	les	receptes	i	una	visita	al	cap	d’uns	40	dies	amb	el	cirurgià	

cardíac.		

Durant	aquest	primer	més,	el	malalt	ha	de	caminar	per	casa,	pujar	i	baixar	escales,	

sortir	al	carrer	i	portar	una	dieta	sana.	Cal	que	es	curi	la	ferida	amb	povidona	iodada	

(betadine©,	 topionic©,	 etc)	 durant	 15	 dies.	 Cal	 que	 respecti	 la	 consolidació	 de	

l’estèrnum	i	que	no	aixequi	pesos,	ni	condueixi	ni	dormi	de	costat	durant	un	mes.	

Passat	 el	 primer	 mes,	 va	 a	 la	 visita	 amb	 el	 cirurgià	 cardíac,	 que	 revisa	 la	 ferida	 i	

l’examina	 i,	 si	 tot	està	bé,	 li	 dóna	 l’alta	de	 cirurgia.	Ara	el	malalt	només	caldrà	que	

vagi	a	veure	el	seu	cardiòleg	un	cop	l’any.	

4.6.2. Quines	complicacions	pot	tenir	el	post	operatori?	

Durant	el	postoperatori,	les	complicacions	més	freqüents	són:	

• Un	 sagnat	 excessiu	 pels	 drenatges	 després	 de	 la	 cirurgia.	 Si	 no	 para	 amb	

fàrmacs,	 cal	 tornar	 a	 quiròfan,	 obrir	 la	 pell	 i	 l’os	 i	mirar	 si	 hi	 ha	 algun	 punt	

sagnant.	Si	hi	és,	s’arregla	i	sinó	es	pressiona	una	estona	amb	gases	mentre	es	

posen	fàrmacs	per	coagular	bé.	

• Fallida	del	cor.	Quan	un	pacient	té	la	fracció	d’ejecció	molt	baixa,	per	sota	de	

30%,	 pot	 passar	 que	 el	 cor	 no	 aguanti	 bé	 la	 cirurgia.	 Calen	 fàrmacs	
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endovenosos	 per	 ajudar-lo	 a	 bategar	 bé	 i	 s’allargarà	 l’ingrés	 a	 intensius	

mentre	els	necessiti.	

• Fallida	dels	pulmons.	Especialment	en	gent	que	ja	els	tenia	danyats	pel	tabac	

o	per	altres	malalties.	Cal	més	 temps	de	ventilador	mecànic	 i,	per	 tant,	més	

temps	a	intensius.	

• Fallida	dels	ronyons.	Sobretot	en	gent	que	ja	els	tenia	delicats	abans	d’operar.	

Es	tracta	amb	fàrmacs	per	orinar	i,	en	casos	greus,	amb	diàlisi.	

• Fibril·lació	 auricular.	 És	 la	 més	 freqüent	 després	 de	 la	 cirurgia	 cardíaca.	 Es	

tracta	amb	un	fàrmac	endovenós	que	frena	al	cor	i	el	fa	bategar	a	bon	ritme.		

• Bradicàrdia.	 Si	 el	 cor	 batega	massa	 lent,	 com	 que	 hem	 posat	 un	 elèctrode	

provisional,	 li	podem	connectar	un	marcapàs	provisional,	que	és	una	caixeta	

que	el	fa	bategar	a	bon	ritme.	

• Taquicàrdia.	Es	cura	amb	fàrmacs	que	frenen	el	cor.	

• Infecció	de	ferida.	Sempre	que	es	fa	una	ferida,	encara	que	es	suturi,	pot	tenir	

una	infecció.	Es	tracta	amb	antibiòtics.	

• Dehiscència	 esternal.	 Això	 vol	 dir	 que	 l’estèrnum	 no	 solda	 bé	 o	 que	 s’han	

trencat	els	fils	d’acer	inoxidable	per	no	fer	bondat	en	el	postoperatori.	Cal	una	

nova	cirurgia	per	suturar	de	nou	l’estèrnum	i	la	pell.	

• Endocarditis.	La	pròtesi	aòrtica	es	pot	infectar	si	una	bactèria	anés	per	la	sang	

fins	a	ella.	Aquesta	bactèria	pot	sortir	d’una	infecció	de	qualsevol	part	del	cos:	

de	pulmons,	 d’orina,	 d’un	 tall,	 etc.	 Cal	 prendre	 antibiòtics	 i,	 en	 casos	 greus,	

tornar	a	canviar	la	pròtesi.	

Tot	i	que,	és	important	recordar,	que	el	més	freqüent	és	que	tot	vagi	bé.	

	

4.7. 	Revisió	bibliogràfica	de	la	substitució	vàlvula	aòrtica:	
A	fi	de	saber	més	sobre	 la	meva	recerca,	he	volgut	 incorporar	al	meu	treball	 tres	

articles	en	anglès	de	diferents	anys	relacionats	amb	la	meva	investigació.	Utilitzaré	aquesta	

recerca	 bibliogràfica	 per	 saber	 més	 sobre	 de	 la	 substitució	 valvular	 aòrtica	 i	 faré	 un	

cometari	de	cada	publicació	en	català.	Els	articles	s’afegeixen	a	l’annex.		
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Informació	extreta	del	primer	article:	

33	pacients	van	ser	intervinguts	de	substitució	de	vàlvula	aòrtica	a	causa	d’una	estenosis	

aòrtica.	Aquests	pacients	van	ser	separats	en	dos	grups	agafant	com	a	paràmetre	diferenciador	

la	seva	fracció	d’ejecció.	El	primer	grup	amb	una	fracció	d’ejecció	superior	o	igual	al	46%	no	va	

patir	 cap	 baixa	 durant	 la	 investigació	 (dos	 principis).	 El	 segon	 grup	 amb	 una	 fracció	 d’ejecció	

inferior	al	45%	va	concloure	amb	5	morts	a	llarg	termini.	

A	més	 de	 ser	 separats	 en	 grups	 també	 van	 ser	 classificats	 a	 la	 taula	 de	 New	 York	 Health	

Association	(NYHA).	Tots	els	pacients	de	fracció	d’ejecció	alta	i	6	dels	12	dels	pacients	del	segon	

grup	van	ser	classificats	com	a	grup	NYHA	I	o	II.	La	investigació	extreu	les	següents	conclusions:		

- Els	 pacients	 que	 tenien	 poca	 funció	 del	 ventricle	 esquerra,	 tot	 i	 tenir	 una	 mortalitat	

hospitalària	baixa	tenien	un	increment	del	risc	tardà	de	complicacions	després	d'operar-

se	de	substitució	valvular	aòrtica.		

- Els	 pacients	 amb	 una	 bona	 fracció	 d’ejecció	 en	 el	 ventricle	 esquerra	 obtenen	 bons	

resultats	després	de	la	intervenció	quirúrgica.					

	

Informació	extreta	del	segon	article:	

L’estenosi	 aòrtica	 és	 cada	 vegada	 més	 comuna	 i	 esdevé	 una	 causa	 per	 la	 substitució	

valvular	 aòrtica.	 Aquest	 estudi	 va	 avaluar	 el	 resultat	 de	 l’operació,	 postoperatori,	 i	 els	 riscos	

d’aquesta	 després	 d’una	 substitució	 valvular	 aòrtica	 electiva	 (eAVR),	 és	 a	 dir,	 programada	 en	

pacients	octogenaris.	L’estudi	es	va	dur	a	cap	amb	137	japonesos	d’edat	avançada	intervinguts	

de	eAVR.	 Es	 va	 fer	un	 seguiment	de	entre	22	 i	 35	mesos	on	 la	 supervivència	dels	 pacients	 va	

estar	del	92%	el	primer	any,	del	82,5%	el	tercer	i	del	75,5%	el	cinquè.	

Separant	els	pacients	en	dos	grups	prenent	 com	a	 referència	 la	 fracció	d’ejecció,	 es	 va	

comparar	els	resultats	dels	malalts	després	d’operar-se.	Durant	el	primer,	tercer	i	cinquè	any,	la	

supervivència	 dels	 pacients	 que	 tenien	 una	 FEVE	 ≥50%	 va	 ser	 del	 97,3%,	 90,1%	 i	 84,3%	

respectivament.	En	canvi	els	pacients	amb	una	FEVE	<50%	van	tenir	una	supervivència	del	70,4%,	

65,3%,	39,2%	respectivament.	

Conclusions	de	 l’estudi:	L’edat	avançada	es	un	factor	de	ris	de	mortalitat	després	d’una	

cirurgia	aòrtica.	La	 fracció	d’ejecció	 influeix	en	 la	mortalitat	dels	pacients	després	d’una	eAVR.	

Per	 tant	 s’ha	 de	 considerar	 l’operació	 abans	 que	 el	 pacient	 tingui	 una	 funció	 deteriorada	 del	

ventricle	esquerra.											
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Informació	extreta	del	tercer	article:	

En	aquest	estudi	es	va	pretendre	estudiar	les	conseqüències	dels	símptomes	preoperatoris	

en	els	resultats	postoperatoris.	Es	van	analitzar	812	pacients	de	65	anys	de	estenosis	aòrtica	que	

necessitaven	un	reemplaçament	de	vàlvula	aòrtica.		

La	mortalitat	en	els	pacients	amb	una	(NYHA)	III-IV	va	ser	major	que	els	pacients	amb	una	

(NYHA)	de	I-II	 (10%	vs	6%).	Un	mes	abans	de	 la	cirurgia,	 la	mortalitat	postoperatòria	també	va	

ser	 major	 en	 el	 grup	 que	 va	 passar	 bruscament	 a	 (NYHA)	 III-IV.	 Per	 acabar	 l’estudi,	 la	

supervivència	a	llarg	termini	també	va	ser	pitjor	en	el	grup	(NYHA)	III-IV	que	en	el	grup	I-II	(56%	

vs	72%).	Dintre	del	grup	NYHA	 III-IV	els	que	 tenien	 fracció	d’ejecció	superior	al	50%	no	 tenien	

diferencia	en	supervivència	respecte	els	pacients	amb	FEVE	inferior	a	50%.		

4.8. Estada	a	la	intervenció	quirúrgica:		
El	 dijous	 3	 de	 setembre	 de	 2015	 vaig	 assistir	 a	 l’Hospital	 Universitari	 Vall	 d’Hebron	 per	

cursar	 una	 part	 de	 la	 pràctica	 del	meu	 Treball	 de	 Recerca.	 Ha	 consistit	 en	 l’assistència	 a	 una	

intervenció	 quirúrgica	 a	 un	 pacient	 amb	 problemes	 d’insuficiència	 cardíaca.	 La	 seva	 vàlvula	

aòrtica	 no	 funcionava	 correctament	 i	 s’havia	 de	 reemplaçar	 per	 una	 pròtesis	 animal.	 Aquest	

pacient	tenia	una	fracció	d’ejecció	baixa,	és	a	dir,	la	intervenció	tenia	un	risc	afegit.	

Abans	de	 començar	 l’operació	 el	 cirurgia	 em	va	 explicar	 tot	 el	 procés	preoperatori.	Una	

vegada	 el	 pacient	 estava	 intubat	 i	 anestesiat	 ens	 vam	 vestir	 amb	 roba	 estèril	 i	 vam	 entrar	 a	

quiròfan.	Una	de	 les	 infermeres	em	va	descriure	 les	funcions	de	tots	els	aparells	de	 la	sala	així	

com	les	funcions	de	cada	persona	dins	del	quiròfan.	El	cirurgia	es	va	disposar	a	començar	i	va	ser	

quan	 em	 vaig	 reunir	 amb	 els	 altres	 estudiants	 de	 la	 sala,	 dos	 estudiants	 de	 medicina.	 Els	

estudiants	que	assisteixen	als	quiròfans	van	fent	torns	per	pujar	al	tamboret	col·locat	a	 la	part	

superior	de	la	taula	d’operacions.	Des	d’aquest	punt	tens	una	vista	molt	clara	del	quiròfan.		

	

	

	

	

	

	

Figura	16:	Equip	de	cirurgians	format	per	dos	
especialistes	i	un	resident.	

Il·lustració	17:	Màquina	que	regula	el	funcionament	
del	cos	durant	la	cirurgia,	s’anomena	extracorpòrea.	
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Figura	18-19:	Inici	de	la	cirurgia:	
Es	procedeix	a	 la	primera	 incisió	
mitjançant	 un	 bisturí	 elèctric	 i	
s’utilitzen	 els	 separadors	 per	
obtenir	una	visió	clara	del	cor.	

Figura	 20:	 Visió	 del	 pericardi,	 capa	 externa	 del	
cor,	al	separar	les	costelles	i	els	pulmons.	

Figura	21:	Es	connecta	al	pacient	a	 la	 circulació	
extracorpòrea	 mitjançant	 uns	 tubs	 que	
substitueixen	a	les	artèries	i	venes	principals	del	
cor.	L’òrgan	para	de	contraure’s.		

Il·lustració	 22:	 Es	 pot	 observar	 l’arteria	 aorta	
oberta,	 la	 vàlvula	 aòrtica	 extreta	 i	 les	 sutures	
pasades	per	l’anell	aòrtic.	

Il·lustració	23:	Sutures	passades	per	l’anell	de	la	
pròtesis	aòrtica	biològica.		
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Figura	24:	Pròtesis	aòrtica	a	l’anell	aòrtic	natiu	i	anusant	
els	punts	per	fixar-la.		

Figura	25:	Es	desconnecta	el	pacient	de	la	
circulació	extracorpòrea.		

Figura	26:	Extracció	de	les	cànules	i	col·locació	dels	elèctrodes	del	marcapàs	provisional.	
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4.9. Esterilització	del	material	quirúrgic:	

La	neteja	del	material	quirúrgic	després	d’una	intervenció	és	molt	important.	El	material	ha	

de	 ser	 netejat,	 desinfectat	 i	 esterilitzat	 correctament	 abans	 de	 ser	 guardat	 per	 la	 següent	

intervenció.	La	neteja	es	duu	a	terme	amb	aigua,	detergent	i	productes	enzimàtics.	Aquests	són	

catalitzadors,	eliminen	els	residus	secs	adherits	els	objectes	quirúrgics.	La	neteja	pot	ser	manual	

o	mecànica	i	els	productes	han	de	tenir	un	pH	baix.		

La	 desinfecció	 del	 material	 quirúrgic	 té	 l’objectiu	 d’eliminar	 els	 	 microorganismes	

patògens.		

	

Classificació	d’espores	per	resistència:	

• Espores	de	bactèries	(Bacillus	subtilis,	Clostridium).		

• Micobacteris	(Mycobacterium	tuberculosis).		

• Virus	no	lipídics	(Poliovirus,	Rhinovirus).		

• Fongs	(Cryptococus	i	Càndida).		

• Bactèries	vegetatives	(Enterococus,	Pseudomonas,	SARM,	ERV).		

• Virus	lipídics	(Hepatitis	B,	Hepatitis	C,	VIH,	Ebola,	Virus	respiratori	Sincitial).	

Classificació	dels	articles:	

• Crítics:	Entren	en	contacte	amb	teixits	estèrils.	

• Semi-crítics:	Entren	amb	contacte	amb	membranes	mucoses	o	pell	no	intacta.	

• No	crítics:	No	entren	amb	contacte	amb	la	pell	no	intacta,	ni	mucoses.	

Nivells	de	desinfecció:	

• Desinfecció	de	alt	nivell	(DAN).	

• Desinfecció	de	nivell	intermedi.	

• Desinfecció	de	baix	nivell.	

Procés	de	desinfecció:		

• Els	 instruments	 es	 netegen	 amb	 una	 solució	 desinfectant.	 El	 personal	 que	 neteja	 els	

instruments	ha	d’utilitzar	uns	equips	de	protecció	específics.	

• Esterilització	d’equips	quirúrgics:	Mitjançant	la	esterilització	aconseguim	eliminar	tots	els	

microbis	dels	instruments.	
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Tipus	d’esterilització:	

• Agents	físics:		calor		sec	o	calor		humit.	S’utilitza	pel	material	termo-resistent.		

• Agents	químics:	òxid	d’etilè,	formaldehids,	àcids	i	gas		plasma.		

Controls:	

• Físics:	Mesuradors	de	pressió	i	temperatura.	

• Químics:	Cinta	adhesiva	i	tires	de	control.	

• Biològics:	Ampolla	amb	espores,	depenent	del	agent	esterilitzant.	

	

Tipus	 Material	 Procediment	 Desinfectants	

MATERIAL	D’ALT	RISC	

(En	contacte	amb	sang	o	

teixits)	

-	Instrumental	
quirúrgic.	
-	Pròtesis.	
-	Vàlvules	de	
succió.	

ESTERILITZACIÓ	 -	 Esterilització	 per	 calor	 humit.	
(Per	 materials	 termo-sensibles	
utilitzar	òxid	d’etilè	o	gas	plasma.	
-	 Glutaldiè	 2%	 durant	 10h,	
esbandir	 amb	 aigua	 estèril	 i	
guardar	en	recipients	antisèptics.		
	

MATERIAL	DE	RISC	

INTERMITG	

(En	contacte	amb	

mucoses	o	pell	no	intacte)	

-	Endoscopis.	
-	Equips	de	
respiració	
assistida.	
-	Equips	
d’anestèsia.	
-	Laringoscopis.		

DESINFECCIÓ	
D’ALT	NIVELL	

-	Glutaldiè	2%.	
-	Àcid	peracèlic	<	1%	
-	Ortoftaldehid	0,55%	
-	Hipoclorit	de	sodi	1000	ppm	de	
clor	lliure	
-	Pasteurització	(30	min	en	aigua	a	
77°C).	

MATERIAL	DE	BAIX	

RISC	

(En	contacte	amb	pell	

intacta)	

-	Termòmetres.	
-	Aparells	de	
pressió.	
-	Raigs	X.	
-	Desfibril·ladors.	
-	Superficies	
(terra,	parets,	
mobles,	
desinfecció	
ambiental).		
	

DESINFECCIÓ	DE	
NIVELL	

INTERMITG	O	
BAIX	

-	Hipoclorit	sòdic:	
0,1%	(1000	ppm):	desinfecció	
ambiental	general.	
1%	(10000	ppm):	material	
biològic.	
-	Diclorisiocianat:	
1000	ppm	de	clor	lliure	per	
desinfecció	ambiental.	
10000	ppm	per	el	material	
contaminat.	
-	Persulfat	1%	
-	Alcohol	70%	

	

Taula	6	:	Taula	de	referència	per	determinar	el	grau	de	desinfecció	que	necessita	cada	material.	
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4.10. Simulació	d’esterilització	de	material	quirúrgic:		

Vaig	dur	a	terme	una	pràctica	de	laboratori	que	consistia	en	la	simulació	d’esterilització	

de	material	quirúrgic.	A	causa	de	la	falta	d’alguns	dels	productes	químics	necesaris	per	fer	una	

esterilització	real	del	material,	vaig	utilitzar	una	dissolució	d’alcohol	al	70%	com	explico	a	 la	

taula.		

Vaig	fer	els	càlculs	pertinents	per	obtenir	alcohol	al	70%	en	comptes	del	96%	que	és	en	

l’estat	com	es	trobava	al	laboratori.	S’expliquen	en	l’últim	apartat	de	materials	i	mètodes.		

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura	27:	Material	contaminat	utilitzat	en	la	pràctica.	 Figura	28:	Introducció	de	la	quantitat	justa	d’etanol	
calculat	anteriorment	mitjançant	una	pipeta	aforada	
de	100	mL.	

Figura	29:	Quantitat	justa	d’alcohol	al	
matràs	aforat.	La	resta	s’omple	amb	
aigua.		

Figura	30:	Abocament	de	l’alcohol	i	l’H2O	als	materials	
prèviament	contaminats.		
Després	es	deixarà	actuar	a	la	descontaminació	durant	
24h.	
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 RESULTATS	5.

5.1. Taula	preoperativa:		
Es	 recullen	 els	 valors	 previs	 a	 la	 intervenció	 dels	 pacients.	 Comparant	 els	 dos	 grups	 de	

pacients	en	diferents	paràmetres.		

Paràmetres	 Pacients	amb	FEVE	baixa	 Pacients	amb	FEVE	alta	

Data	de	ingrés	 	 	

2012	 1	(5%)	 0	(0%)	

2013	 10	(50%)	 8	(40%)	

2014	 8	(40%)	 9	(45%)	

2015	 1	(5%)	 2	(10%)	

Sexe	 	 	

Home	 14	(70%)	 6	(30%)	

Dona	 6	(30%)	 14	(70%)	

EuroSCORE	 	 	

0-6%	 11	(55%)	 9	(45%)	

6-13%	 0	(0%)	 6	(30%)	

13-17%	 7	(35%)	 0	(0%)	

17-42%	 0	(0%)	 2	(10%)	

42-65%	 2	(10%)	 0	(0%)	

Tabaquisme	 9	(45%)	 3	(15%)	

Hipertensió	 13	(65%)	 11	(55%)	

Diabetes	 7	(35%)	 4	(20%)	

Hipercolesterol	 12	(60%)	 6	(30%)	

Malaltia	pulmonar	obstructiva	crònica	 4	(20%)	 1	(5%)	

Asma	 1	(5%)	 1	(5%)	

Accident	cerebral	vascular	 0	(0%)	 3	(15%)	

Nefrològic	 1	(5%)	 5	(25%)	

Endocarditis	 2	(10%)	 3	(15%)	

Sincope	 0	(0%)	 1	(5%)	

Dolor	toràcic	 3	(15%)	 2	(10%)	

NYHA	 	 	

I	 2	(10%)	 4	(20%)	

II	 7	(35%)	 4	(20%)	

III	 7	(35%)	 10	(50%)	
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IV	 4	(20%)	 2	(10%)	

Estenosis	valvular	 	 	

No	 5	(25%)	 10	(50%)	

Lleugera	 2	(10%)	 2	(10%)	

Moderada	 3	(15%)	 3	(15%)	

Severa	 10	(50%)	 5	(25%)	

Insuficiència	cardíaca	 	 	

No	 3	(15%)	 8	(40%)	

Lleugera	 4	(20%)	 5	(25%)	

Moderada	 8	(40%)	 2	(10%)	

Severa	 4	(20%)	 5	(25%)	

Fracció	d'ejecció	 	 	

Molt	severa	(<21)	 1	(5%)	 0	(0%)	

Severa	(21-30)	 9	(45%)	 0	(0%)	

Moderada	(31-50)	 10	(50%)	 2	(10%)	

Lleugera	(50-60)	 0	(0%)	 8	(40%)	

Normal	(>60)	 0	(0%)	 9	(45%)	

Taula	7:	Taula	de	referència	per	determinar	els	resultats	del	preoperatori.	

5.2. Taula	perioperatòria:		
Es	recullen	els	valors	durant	la	cirurgia	a	quiròfan.		

Paràmetres	 Pacients	amb	FEVE	baixa	 Pacients	amb	FEVE	alta	

Temps	de	circulació	

extracorporea	
	 	

-90	min		 3	(15%)		 5	(25%)		
90-100	min	 6	(30%)	 5	(25%)	

100-300	min	 6	(30%)	 8	(40%)	

300-500	min	 5	(25%)	 2	(10%)	
Temps	de	pinzament	aòrtic	 	 	

-40min	 0	(0%)	 0	(0%)	

40-100min	 11	(55%)	 14	(70%)	
100-300min	 9	(45%)	 6	(30%)	
Tipus	de	vàlvula	 	 	

Biològica	 12	(60%)	 13	(65%)	
Mecànica	 8	(40%)	 7	(35%)	

Taula	8:	Taula	de	referència	per	determinar	els	resultats	quirúrgics	durant	el	procediment.	
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5.3. Taula	postoperatòria:		
Es	recullen	els	resultats	de	l’operació	així	com	el	postoperatori	experimentat	pel	pacient	

després	de	la	operació.		

Paràmetres	 Pacients	amb	FEVE	baixa	 Pacients	amb	FEVE	alta	

Dies	d’estància	a	l’UCI	 	 	

0-10	dies	 9	(45%)	 14	(70%)	

10-30	dies	 6	(30%)	 5	(25%)	

30-55	dies	 5	(25%)	 1	(5%)	

Dies	d’estància	total	 	 	

0-10	dies	 8	(40%)	 13	(65%)	

10-30	dies	 6	(30%)	 6	(30%)	

30-55	dies	 6	(30%)	 1	(5%)	

Arítmies	 	 	

Sí	 10	(50%)	 2	(10%)	

No	 10	(50%)	 18	(90%)	

Problemes	respiratoris	 	 	

Sí	 3	(15%)	 2	(10%)	

No	 17	(85%)	 18	(90%)	

Problemes	renals	 	 	

Sí	 3	(15%)	 3	(15%)	

No	 17	(85%)	 17	(85%)	

Problemes	digestius	 	 	

Sí	 0	(0%)	 0	(0%)	

No	 20	(100%)	 20	(100%)	

Problemes	neurològics	 	 	

Sí	 3	(15%)	 3	(15%)	

No	 17	(85%)	 17	(85%)	

Infeccions	 	 	

Sí	 5	(25%)	 0	(0%)	

No	 15	(75%)	 20	(100%)	

EXITUS	 	 	

Defunció	 5	(25%)	 2	(10%)	

Curats	 15	(75%)	 18	(90%)	

Taula	9:	Taula	de	referència	per	determinar	els	resultats	posteriors	a	l’operació.	
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5.4. Resultats	de	les	taules	de	dades:	

 
Gràfica	1:	Representació	dels	valors	de	l’EuroSCORE	preoperatoris	en	els	pacients	dels	dos	grups	d’estudi.	 

 

 

Gràfica	2:	Representació	dels	valors	de	la	fracció	d’ejecció	preoperatoria	en	els	pacients	dels	dos	grups	d’estudi.	 
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Gràfica	3:	Representació	del	tipus	de	vàlvula	substituïda	en	els	pacients	dels	dos	grups	d’estudi. 

 

Gràfica	4:	Representació	dels	dies	totals	que	han	estat	hospitalitzats	els	pacients	dels	dos	grups	d’estudi. 
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Gràfica	5:	Representació	de	la	quantitat	de	pacients	dels	dos	grups	que	han	patit	infecció	en	el	postoperatori.	 

   

Gràfica	6:	Representació	de	la	quantitat	de	defuncions	i	curats	en	el	meu	estudi. 
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5.5. Resultats	de	la	enquesta:	
He	 fet	 el	 seguiment	 de	 5	 pacients	 mitjançant	 enquestes	

postoperatòries	totalment	anònimes	per	preservar	la	privacitat	del	

malalt.	 Les	preguntes	 tenien	 la	 intenció	de	conèixer	 la	 satisfacció	

de	la	persona	recent	operada	en	diversos	àmbits	com	el	tracte	cap	

el	malalt	per	part	de	tot	l’equip	mèdic,	l’experiència	quirúrgica	del	

pacients	 així	 com	 el	 seu	 postoperatori.	 Ha	 sigut	 molt	 gratificant	

poder	tenir	contacte	directe	amb	els	pacients	de	l’Hospital.		

Les	 persones,	 la	 majoria	 d’edat	 avançada,	 agraïen	 molt	 la	

visita	 i	 van	estar	molt	predisposats	 -ades	a	ajudar-me	 i	 contestar-

me	 totes	 les	 preguntes	 sense	 cap	 inconvenient.	 Quan	 acabava	

l’enquesta,	 molts	 em	 demanaven	 que	 em	 quedés	 una	mica	més	 sinó	 havia	 de	 fer	 feina	més	

important.	En	poca	estona	aprenia	molt	de	cada	un	dels	pacients	i	ells	també	de	mi.		

La	 pitjor	 part	 és	 quan	 havia	 de	 marxar	 a	 una	 altre	 habitació	 i	 m’havia	 de	 acomiadar	

cordialment,	ja	que	és	molt	provable	que	no	els	torni	a	veure.		

	

 
Gràfica	7:	Mostra	les	respostes	positives	respecte	les	preguntes	afegides	a	la	dreta	del	gràfic.	
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Gràfica	8:	Mostra	les	respostes	positives	respecte	les	preguntes	afegides	a	la	dreta	del	gràfic.	

 

 

 

Gràfica	9:	Mostra	les	respostes	positives	respecte	les	preguntes	afegides	a	la	dreta	del	gràfic.	
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Gràfica	10:	Mostra	les	respostes	positives	respecte	les	preguntes	afegides	a	la	dreta	del	gràfic.	
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 CONCLUSIONS	I	DISCUSSIÓ	6.

6.1. Conclusions	de	les	gràfiques:	
Es	trien	40	pacients:	20	pacients	de	cada	classe	de	fracció	d’ejecció,	alta	i	baixa.		

Respecte	de	 les	dades	 intraoperatòries	el	temps	que	s’ha	trigat	en	realitzar	 la	cirurgia	ha	estat	

més	llarg	en	els	pacients	amb	una	FEVE	baixa.	La	causa	és	el	factor	diferenciador	dels	grups	que	

és	la	FEVE	reduïda.	Aquesta	fa	que	els	cors	dels	malalts	tolerin	pitjor	la	cirurgia	i	la	fan	més	llarga	

i	complicada.	

En	referència	a	 les	complicacions	postoperatòries,	es	veuen	més	en	el	grup	de	FEVE	baixa,	

per	 tant,	necessiten	més	temps	d’hospitalització.	Dedueixo	que	 la	FEVE	baixa	és	un	 factor	que	

comporta	 un	 postoperatori	 més	 complicat	 i	 llarg.	 A	 la	 vegada,	 es	 veuen	 més	 defuncions	 en	

aquest	grup,	degut	a	que	són	malalts	amb	un	cor	menys	resistent	 i	més	delicat.	Quan	es	dona	

aquesta	 situació,	 tot	 el	 procés	 operatori	 i	 postoperatori	 és	 més	 complicat	 i	 no	 el	 resisteixen	

d’igual	manera	que	aquells	pacients	amb	una	FEVE	alta.	

Amb	les	dades	analitzades	i	discutides,	es	valoren	les	hipòtesis	plantejades:	

1. Potser,	 un	 pacient	 amb	 una	 fracció	 d’ejecció	 alta	 abans	 de	 ser	 operat,	 tindrà	 un	

postoperatori	més	favorable	que	un	pacient	amb	una	fracció	d'ejecció	baixa.		

• Aquesta	 hipòtesis	 es	 valida,	 ja	 que	 es	 pot	 observar	 clarament	 en	 els	

resultats	 que	 els	 pacients	 amb	 FEVE	 alta	 tenen	 moltes	 menys	

complicacions,	com	poden	ser	les	arítmies.	Només	2	pacients	de	FEVE	alta	

en	van	tenir,	comparat	amb	10	pacients	de	FEVE	baixa,	que	sí	que	en	van	

tenir.	 També	 s’observa	 una	 taxa	 de	 supervivència	 superior	 al	 grup	 de	

pacients	amb	FEVE	baixa.	El	90%	dels	pacients	amb	FEVE	alta	es	van	curar,	

en	canvi	només	el	75%	dels	pacients	amb	FEVE	baixa	van	curar-se.			

2. Potser,	un	pacient	amb	una	fracció	d'ejecció	alta,	abans	de	ser	operat,	estarà	menys	

dies	en	la	unitat	de	cures	intensives.		

• Aquesta	 hipòtesis	 és	 valida	 al	 comprovar	 que	 el	 70%	 dels	 pacients	 amb	

FEVE	alta,	 	abans	de	ser	operats,	van	estar	a	 la	UCI	menys	de	10	dies.	Per	

altra		banda	només	el	45%	dels	pacients	de	l’altre	grup	van	estar-hi	durant	

el	 mateix	 temps.	 Els	 altres	 van	 haver	 de	 seguir	 ingressats	 a	 la	 unitat	 de	

cures	intensives.	
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3. Potser,	un	pacient	amb	una	fracció	d'ejecció	alta,	abans	de	ser	operat,	estarà	menys	

dies	hospitalitzat.		

• Aquesta	hipòtesis	es	valida,	 ja	que	els	resultats	de	l’estudi	mostren	que	el	

95%	dels	pacients	amb	FEVE	alta	van	obtenir	l’alta	mèdica	entre	els	de	10	i	

30	 dies	 d’hospitalització	 després	 de	 ser	 intervinguts.	 Només	 el	 70%	 dels	

pacients	amb	FEVE	baixa	van	obtenir	l’alta	en	el	mateix	període	de	temps.		

4. Potser,	aquells	pacients	amb	una	 fracció	d'ejecció	alta,	abans	de	ser	operats,	 tenen	

una	mortalitat	més	baixa.		

• Aquesta	hipòtesis	es	valida,	ja	que	com	s’ha	discutit	abans	els	pacients	amb	

FEVE	baixa	han	patit	una	mortalitat	del	25%	en	front	de	la	del	10%	del	grup	

amb	FEVE	alta.		

5. Potser,	un	pacient	amb	una	fracció	d'ejecció	alta,	abans	de	ser	operat,	estarà	menys	

temps	amb	pinçament	aòrtic.	

• Aquesta	 hipòtesis	 es	 valida,	 ja	 que	 els	 resultats	mostren	 que	 el	 70%	dels	

pacients	amb	FEVE	alta	van	estar	amb	pinçament	aòrtic	entre	40	i	100	min.	

En	 canvi	 només	 el	 55%	 dels	 pacients	 de	 l’altre	 grup	 estudiat	 van	 estar	

durant	aquest	temps	amb	el	pinçament.		

6. Potser,	un	pacient	amb	una	fracció	d'ejecció	alta,	abans	de	ser	operat,	portarà	menys	

drogues	vasoactives.		

• No	es	disposa	de	dades	objectives,	ja	que	no	hi	ha	registre	a	l’hospital	però	

la	 impressió	subjectiva	dels	cirurgians,	anestesiòlegs,	 i	 intensivistes	es	que	

es	valida	la	hipòtesis.	El	fet	que	els	pacients	amb	FEVE	alta	estiguin	menys	

dies	 hospitalitzats	 va	 a	 favor	 d’aquesta	 confirmació,	 ja	 que	 al	 utilitzar	

drogues	vasoactives	implica	majors	dies	d’ingrés.		
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6.2. Conclusions	de	les	enquestes:	
Degut	 a	 ser	 una	 mostra	 molt	 petita,	 els	 resultats	 intenten	 mostra	 les	 tendències	 dels	

malalts	operats	de	substitució	valvular	aòrtica.	

La	primera	enquesta	 fa	referència	a	preguntes	molt	generals	com	és	el	cas	de	 la	 facilitat	

que	tenien	els	pacients	per	fer	activitats	bàsiques,	com	banyar-se	o	vestir-se.	Un	26%	de	la	

població	estava	segura	de	que	hi	havia	una	millora	respecte	la	situació	preoperatòria.	Un	

altre	valor	important	és	que	el	36%	de	la	població	creia	que	tindria	facilitat	fer	les	activitats	

quotidianes	com	ara	anar	a	passejar	o	cuinar.	

La	 segona	 enquesta	 fa	 referència	 a	 preguntes	 de	 l’activitat	 física	 i	 activitats	

postoperatòries.	Un	25%	de	la	població	està	complint	l’exercici	indicat	post-quirúrgic	però	

uns	quants	més,	30%,	està	 seguint	perfectament	el	 tractament	mèdic	 indicat	pel	metge.	

M’ha	 cridat	 l’atenció	 el	 fet	 que	 ni	 la	 meitat	 dels	 pacients	 compleix	 amb	 aquestes	

indicacions	tant	simples.	Potser,	és	per	la	mancança	de	companyia	que	els	hi	recordi	de	fer	

els	exercicis.		

La	tercera	enquesta	fa	referència	a	diversos	aspectes	com	la	sensació	de	salut	en	un	futur	

o	la	recomanació	de	la	operació	a	altres	persones.	Un	27%	dels	pacients	creu	que	la	seva	

salut	millorarà	de	manera	 satisfactòria	o	molt	 satisfactòria	 i	un	29%	recomanaria	aquest	

tractament	a	altres	pacients	amb	la	mateixa	situació	mèdica.	

La	quarta	i	última	enquesta	fa	referència	a	la	part	més	social	i	vaig	preguntar	el	sentiment	

de	 recolzament	 per	 part	 de	 tot	 l’equip	mèdic.	Un	 30%	dels	malalts	 valora	 aquest	 servei	

com	excel·lent.	També	un	26%	creu	que	té	forces	per	afrontar	 la	malaltia	 i	sentir-se	feliç	

amb	la	seva	vida.			
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 Annex	 7.

7.1. Articles	PubMed:	
S’afegeixen	els	articles	citats	al	treball	a	continuació.	

1r	article:	

Johns	Hopkins	Med	J.	1976	September	

The	 influence	 of	 ventricular	 function	 on	 the	 results	 of	 aortic	 valve	 replacement	 for	 aortic	

stenosis.	

Taw	RL	Jr,	Pipkin	R,	Fortuin	NJ,	Brawley	RK.	

Thirty-three	 patients	who	 had	 aortic	 valve	 replacement	 (AVR)	 for	 isolated	 aortic	 stenosis	 (AS)	

were	retrospectively	evaluated	to	determine	the	 influence	of	preoperative	ventricular	function	

on	the	results	of	operation.	Patients	were	arbitrarily	divided	by	ejection	fraction	(EF)	into	Group	I	

having	EF	0.46	or	above	and	Group	II	having	EF	0.45	or	below.	Group	II	had	significantly	 lower	

mean	 EF	 and	 cardiac	 index	 and	 higher	 left	 ventricular	 end-diastolic	 volume	 index	 and	 end-

diastolic	pressure.	There	were	two	early	and	no	late	deaths	in	21	Group	I	patients.	There	were	

no	early	and	five	late	deaths	in	12	Group	II	patients.	All	Group	I	survivors	and	six	of	12	Group	II	

patients	were	New	York	Heart	Association	(NYHA)	functional	Class	I	or	II	at	follow-up	evaluation.	

No	preoperative	hemodynamic	 index	was	predictive	of	which	Group	 II	patients	would	do	well.	

Mortality	was	 substantially	 higher	 in	 patients	with	 severe	preoperative	disability.	 Early	 or	 late	

death	occurred	in	five	of	12	patients	who	were	NYHA	functional	Class	IV	before	operation	but	in	

only	 two	 of	 21	 patients	 who	 were	 functional	 Class	 II	 or	 III	 preoperatively.	We	 conclude	 that	

patients	with	isolated	AS	and	poor	left	ventricular	function	have	a	low	hospital	mortality	but	an	

increased	risk	of	late	death	or	poor	functional	result	following	AVR.	Excellent	functional	results	

can	 be	 obtained	 after	 AVR	 in	 most	 patients	 with	 AS	 and	 good	 left	 ventricular	 function	 and	

approximately	half	of	the	patients	with	AS	and	poor	left	ventricular	function.	
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2n	article:	

Circ	J.	2012	April	3.	

Impact	 of	 ejection	 fraction	 on	 long-term	outcome	 after	 elective	 aortic	 valve	 replacement	 in	

octogenarians	with	aortic	stenosis.	

Shibayama	K1,	Watanabe	H,	Tabata	M,	Sasaki	S,	Fukui	T,	Umemura	J,	Takanashi	S,	Sumiyoshi	T.	

BACKGROUND:	

Aortic	 stenosis	 (AS)	 is	 increasingly	 common	 in	 the	 elderly	 population.	 A	 recent	 invention	 of	

transcatheter	 aortic	 valve	 implantation	 tends	 to	 tilt	 the	 risk-benefit	 balance	 to	 favor	 earlier	

elective	 intervention	 for	AS.	Hence,	decision	making	 for	elective	 intervention	 in	octogenarians	

gradually	 becomes	 important.	 However,	 the	 outcome	 after	 elective	 aortic	 valve	 replacement	

(eAVR)	has	not	been	evaluated	adequately.	This	study	aimed	to	identify	risk	factors	after	eAVR	in	

octogenarians	and	investigate	their	influence	on	long-term	outcome.	

METHODS	AND	RESULTS:	

One	 hundred	 and	 thirty-seven	 consecutive	 Japanese	 octogenarians	 with	 AS	 who	 underwent	

eAVR	 were	 studied.	 The	 mean	 follow-up	 period	 was	 35±22	 (range,	 0-88)	 months.	 Long-term	

overall	survival	rates	after	eAVR	were	92.0%,	85.2%	and	75.5%	at	1,	3	and	5	years,	respectively.	

Cox	proportional	hazards	model	 identified	age	[hazard	ratio	(HR)	1.23;	95%	confidence	interval	

(CI)	1.07-1.43;	P<0.01)]	and	ejection	fraction	(EF)	<50%	(HR	3.38;	95%CI	1.34-8.52;	P<0.01)	as	the	

risk	 factors	of	mortality.	Post-eAVR	survival	 rates	 in	octogenarians	with	an	EF	≥50%	and	<50%	

were	97.3%	and	70.4%	at	1	year,	90.1%	and	65.3%	at	3	years,	and	84.3%	and	39.2%	at	5	years,	

respectively	(P<0.0001).	

CONCLUSIONS:	

Octogenarians	 with	 preserved	 LV	 systolic	 function	 before	 surgery	 have	 favorable	 long-term	

survival	 after	 eAVR.	 However,	 an	 EF	 <50%	 influences	 the	 mortality	 in	 octogenarian	 patients.	

Therefore,	eAVR	should	be	considered	 for	octogenarians	with	AS	before	 the	progression	of	LV	

impairment.	
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3r	article:		

Ann	Thorac	Surg.	2014	March.	

Impact	of	preoperative	symptoms	on	postoperative	survival	in	severe	aortic	stenosis:	

implications	for	the	timing	of	surgery.	

Piérard	S1,	de	Meester	C1,	Seldrum	S1,	Pasquet	A1,	Gerber	B1,	Vancraeynest	D1,	Robert	A1,	El	

Khoury	G1,	Noirhomme	P1,	Vanoverschelde	JL2.	

BACKGROUND:	

The	impact	of	symptoms	on	the	natural	history	of	patients	with	severe	aortic	stenosis	(SAS)	has	

been	 well	 documented.	 By	 contrast,	 the	 implications	 of	 preoperative	 symptoms	 on	

postoperative	outcomes	remain	poorly	defined.	

METHODS:	

The	 long-term	 survival	 of	 812	 patients	 greater	 than	 65	 years	 old	 with	 SAS	 undergoing	

bioprosthetic	 aortic	 valve	 replacement	 (AVR)	 was	 analyzed	 according	 to	 their	 preoperative	

symptoms.	

RESULTS:	

Operative	mortality	 was	 larger	 in	 New	 York	 Heart	 Association	 (NYHA)	 III-IV	 than	 in	 NYHA	 I-II	

patients	(10%	vs	6%,	p	=	0.036).	Abrupt	symptomatic	deterioration	from	NYHA	I	to	NYHA	III-IV	

within	the	month	preceding	surgery	was	observed	in	18%	of	NYHA	III-IV	patients	and	resulted	in	

an	increased	operative	mortality	(17%	vs	5%	in	NYHA	I,	p	=	0.035).	Long-term	survival	was	also	

significantly	worse	 in	NYHA	 III-IV	 than	 in	NYHA	 I-II	 patients	 (56%	vs	72%,	p	 =	0.002).	 Reduced	

long-term	 survival	 of	 NYHA	 III/IV	 patients	 was	 observed	 in	 subgroups	 with	 a	 left	 ventricular	

ejection	 fraction	 (LVEF)	 0.50	 or	 greater	 (58	 vs.	 74%,	 p	 =	 0.008)	 and	 in	 those	 with	 a	 systolic	

pulmonary	artery	pressure	(SPAP)	less	than	40	mm	Hg	(60%	vs	74%,	p	=	0.014).	By	contrast,	the	

presence	of	 class	 III-IV	 symptoms	did	not	 influence	outcome	 in	patients	with	a	 LVEF	 less	 than	

0.50	(51	vs.	55%,	p	=	0.34)	or	with	a	SPAP	40	mm	Hg	or	greater	(43%	vs	48%,	p	=	0.78).	

CONCLUSIONS:	

In	 patients	 with	 SAS,	 preoperative	 NYHA	 III-IV	 symptoms,	 particularly	 of	 recent	 onset,	 are	

independently	 associated	 with	 excess	 short-	 and	 long-term	 postoperative	 mortality.	 This	 was	

particularly	 evident	 in	 patients	with	 normal	 LV	 function	 or	 pulmonary	 artery	 pressures.	 These	

findings	 plead	 in	 favor	 of	 an	 earlier	 surgical	 correction	 of	 SAS,	 before	 the	 onset	 of	 severe	

symptoms,	especially	in	low-risk	patients.	
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7.2. Glossari	de	vocabulari:	
A	continuació	s’ha	volgut	adjuntar	una	taula	de	vocabulari	per	entendre	millor	alguns	dels	

conceptes	que	surten	als	articles	així	com	per	saber	les	traduccions	dels	principal	lèxic	del	

Treball	de	Recerca.	 

Taula	10:	Taula	de	traduccions	del	lèxic	més	important	de	la	matèria.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossari	de	termes	científics	del	treball	

CATALÀ	 ANGLÈS	

Ventricle	 Ventricle	

Aurícula	 Atrium	

Vàlvula	cardíaca		 Cardiac	valve	

Vàlvula	aòrtica		 Aortic	valve	

Fracció	d’ejecció		 Ejection	Fraction		

Hipertensió	arterial	 Hight	blood	pressure	

Diabetis	mellitus		 Diabetes	mellitus	

Hipercolesterolèmia		 Hypercholesterolemia	

MPOC	(Malaltia	pulmonar	obstructiva	crònica)		 Chronic	obstructive	pulmonary	disease	

Estenosi	aòrtica	 Aortic	stenosis	

Insuficiència	aòrtica		 Aortic	insufficiency	

Cirurgia	cardíaca		 Cardiac	surgery	

Circulació	extracorpòria	 Extracorporeal	circulation	

Pinçament	aòrtic		 Aortic	cross-clamp	
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