
RESUMS DE COMUNICACIONS 255 

Nova classificació de les domináncies coronáries PTDVE IVTDVE dp/dtR 
mmHg ml/m2 mmHg/seg 

 A. Jornet, J. Corrons i M. Petit B 12 + 5 82 + 11 1.922 ± 399 0,0390 ± 0.010 
El 21 + 7 81 ± 13 2.305 ± 448 0,0485 ± 0,008 Departament de Cardiologia. Centre Quirúrgic Sant Jordi. Barcelona. p < 0,0001 NS < 0,01 < 0,005 *Departament de Ciéncies Morfologiques. Facultat de Medicina UAB. 

dp/dtR = dpldt de relaxació. K = índex de distensibilitat ventricular esquerra 
(pendent de la relació pressió-volum). Els sistemes de dominancia arterial coronaria utilitzats actualment 

(Schlesinger 1940, Baroldi 1965, Gensini 1975) no proporcionen la 
informació necessária per a una bona sistematització de la irrigació 
arterial coronaria. Es presenta una classificació alternativa, basada en isométric a un nivell equivalent al 30 % del máxim. Es van obtenir l'análisi per segments, seguint el métode de Selvester (1982). Per simultániament la pressió i la ventriculografia esquerra utilitzant aixó es revisen, mitjancant técniques de microdissecció 1.200 seg- catéters amb transductors distals. Abans de les angiografies van ments ventriculars corresponents a 100 cors humans, de subjectes ésser preses altres mesures hemodinámiques. Es van calcular els amb edats compreses entre 4 dies i 94 anys. parámetres més importants de relaxació i complianca. 

La classificació utilitzada es basa en el predomini de segments La freqüéncia cardíaca, l'índex cardíac i la pressió arterial es van irrigats per l'artéria interventricular anterior (IVA) (tipus I), per incrementar significativarnent durant EI. Parámetres de relaxació: 
l'artéria circumflexa (CX) (tipus II), o bé per l'existéncia d'un equili- L'increment de la pressió diastólica del ventricle esquerre sense bri entre ambdues artéries (tipus III). La distribució percentual deis que augmenti el volum i l'increment de l'índex K indiquen que el 100 casos és la següent; Tipus I: 31 %; Tipus II: 37 %; Tipus III: ventricle trasplantat incrementa la seva rigidesa quan és sotmés a EJ. 32 %. Aixó pot ésser degut a episodis de rebuig i/o a una funció pericárdica Aquesta classificació permet una aproximado més real al tema de anómala després de la cirurgia. 
les domináncies arterials, ja que el ventricle esquerre sempre presen-
ta una irrigació predominant a partir de les artéries IVA, CX, o bé 
d'ambdues. A més, permet definir un factor de risc en funció del 
rnajor o menor nombre de segments amb irrigació exclusiva a partir 
d'una determinada arteria. Reserva coronária al cor trasplantat 

J. Roca, J.M. Augé, M. Masotti, A. Balsells, A. Ventura*, Estudi morfológic del tubércul intervenós A. Oriol i C. Crexells 
A. Jornet,  M. Usón i M. Petit 

Hemodinámica. *Universitat Politécnica de Catalunya. Fundació 
d'Investigació Sant Pau. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. Departament de Cardiologia. Centre Quirúrgic Sant Jordi. Barcelona. 

L'enervació cardíaca implica una pérdua del to adrenérgic corona-El tubércul intervenós (TI) és una estructura cardíaca de la qual ri. Per investigar la reserva coronaria en aquestes condicions hem s'ha qüestionat l'existéncia des de la seva descripció (R. Lowe, estudiat 12 malalts trasplantats amb artéries coronáries normals i 1669). Situada a l'entrada de l'aurícula dreta, enmig de les yenes sense rebuig (T) i 10 controls (C). Es van injectar 10 mg de papaveri-caves i damunt de la fossa oval, és formada per una acumulació de na intracoronária (P) i el flux coronad (FSC) es va mesurar per ter-greix coberta de fibres musculars, segons el propi Lower. modilució. 
Estudiem la seva morfologia en 100 cors humans, 63 d'homes i 37 No es van observar diferéncies significatives a la massa ventricular de dones, amb edats des dels 4 dies a 94 anys. Se n'analitza el gruix, esquerra, o en el consum miocárdic d'oxigen basal. La pressió arte-l'aspecte macroscópic i composició microscópica, i es relacionen amb rial mitjana era superior en el grup T (111 + 12 mmHg es 99 ± 7 l'edat el gruix de greix epicárdic i sobrepés. mmHg) p <0,001. Els resultats obtinguts són els següents: 
Gruix mig: 10,28 ± 3,08 (entre 2 i 23 mm). 
Relació gruix-edat: molt significativa (p<0,001). FSC Basal á FSC RC Basal A RC 
Aspecte macroscópic: muscular 29 %, mixt 47 % i greixos 24 %. (mi/mm ) (%) (mmHg/ml/min) (%) 
Relació aspecte macroscópic-edat: molt significativa (p<0,001); 

T 172 + 24 100 ± 37 0,65 + 0,12 —49 ± 9 en els joves predomina el muscular i en els vells el greixós. 
C 116 + 31 148 ± 40 0,90 + 0,24 —59 ± 5 Relació composició microscópica-edat: molt significativa (T=0,904, 

Kendall). < 0,001 <0,111 < 0,01 < 0,01 
Relació gruix TI-Gruix greix epicárdic: molt significativa (F=38,8, RC: resistencia coronaria. á: increment després de P. Snedecor). 
Relació gruix TI-sobrepés: molt significativa (p<0,005). Després de P, els valors máxims de flux coronan i (oren significati-Concloem que el TI augmenta el seu gruix amb l'edat per dipósit vament diferents (340 + 60 ml/mi a T es 282 + 67 a C) p<0,05. de teixit greixós; parallelament augmenta el gruix de greix a l'epi- Conclusions. 1. Els malalts trasplantats tenen un flux coronani cardi més elevat, consequéncia d'unes resisténcies coronáries menors. 2. El sobrepés corporal afavoreix encara més aquest dipósit greixós, La seva reserva coronária és menor a causa de 1. 3. El flux coronani tant al TI com a l'epicardi. máxim que s'obté amb papaverina és més gran que el deis controls 

per manca de to adrenérgic, per una pressió arterial més elevada o 
ambdues coses. 

Alteració de la complianca ventricular esquerra en 
el trasplantament cardíac durant l'exercici isométric 

Hipertrófia lipomatosa del septe interauricular 
M. Masotti, M.C. Caturla, A. Oriol, P. Hjemdahl*, o hipertrofia lipomatosa del tubércul intervenós 
A. Ventura**, J.M. Augé i C. Crexells 

A. Jornet,  M. Usón i M. Petit *Cl. Pharm. Karolinska Hosp., Stockholm. **Universitat Politécnica 
de Catalunya i Hemodinámica. Fundació d'Investigado Sant Pau, Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. Departament de Cardiologia. Centre Quirúrgic Sant Jordi. Barcelona. 

Per determinar la fundó diastólica del ventricle esquerre durant La hipertrófia lipomatosa del septe interauricular o lipomatosi 
l'exercici isométric (El), es van estudiar 19 malalts amb trasplanta- septal (LS) es caracteritza per una acumulació de greix no encapsu-
ment cardíac en situació basal (B) i després de 7 +1 minuts d'exercici lat, si bé ben circumscrit, al septe interauricular, damunt de la fossa 
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oval, amb un gruix superior a 15 mil-limetres. Des del punt de vista Material i métode. Várem practicar ECG amb mitjana de senyals 
estrictament anatómic aquesta localització coincideix amb el tubércul (signal averaging) en 24 esportistes entrenats de diferents selec-
intervenós (TI), fet mai comprovat que tractem de demostrar. Hi ha cions nacionals de la Residéncia Blume, que practicaven més de 3 
cinc variables comunes en els casos de LS: 1)predomini en dones; 2) hores d'entrenament diari, i es van comparar amb 14 persones sanes 
edat superior a 65 anys; 3) augment de greix epicárdic; 4) pes del cor de la mateixa edat. L'ECG de mitjana de senyals es va obtenir amb el 
superior al normal; 5) sobrepés corporal. sistema "Arrhythmia Research Technology" model 101. Várem con-

Comparem aquestes variables entre un grup (N=95) amb septe siderar com a criteris positius de PT els següents: durada del 
interauricular normal (inferior a 15 mil•límetres), a nivel] del TI, amb QRS>110 ms, RMS<251.IV; LAS>38 inseg. 
un grup afecte de LS (septe interauricular superior a 15 mm). 

Els resultats obtinguts són els següents: Resultats. 

Grup A (n = 14) Grup B (n = 24) 
N = 95 N = 5 

Edat mitjana 22,28 + 03,36 19,54 ± 04,61 
Gruix septe 9,86 + 2,4 mm 18,30 + 1,4 0,001 Duració QRS 100,42 ± 09,24 109,08 ± 12,58 
Edat 60,2 ± 20,8 a 81,2 ± 6,9 a 0,005 Mitjana QRS 106,56 ± .99,83 87,67 ± 56,99 
Sexe 64 % H; 35 % D 3,3 % H; 8,8 % D Mitjana RMS 20,21 ± 06,91 20,70 ± 12,60 
Gruix greix Nivell de sorolls 0,31 + 05,15 0,31 ± 0,11 

epicárdic 4,7 + 2,51 mm 10 ± 1,67 mm 0,001 Cicles 241,71 + 87,19 210,00 ± 53,42 
Sobrepés 5,04 + 6,48% 9,18 ± 6,5 To 0,001 

Concloem que la LS és un dipósit exagerat de greix al TI; per Dos dels 24 esportistes (8,2 %) van presentar els tres criteris de 
aquest motiu són característiques d'aquesta malaltia les variables que potencials tardans, i cap dins del grup control. 
condicionen el gruix del septe interauricular (edat, sexe, gruix de Conclusions. 1. La incidéncia de PT en la població d'esportistes 
greix epicárdic i sobrepés). Proposem, doncs, denominar-la "hi- d'alt nivell (3 h d'entrenament diari) és baixa (8,2 %). 2. Degut al 
pertrófia lipomatosa del tubércul intervenós". redult format de la mostra no hem trobat diferéncies significatives 

amb els individus del grup control. Caldrá estudis més amplis per 
poder esbrinar si existeix alguna relació entre PT, esportistes i mort 
sobtada. 

La cirurgia del WPW: experiéncia de l'Hospital 
de Bellvitge 

X. Sabaté, A. Houbani, B. Rivero, J. Mauri, E. Castells 
i C. Gausi 

Valoració mitjarwant imatges en "ull de bou" dels 
Servei de Cardiologia. Hospital de Bellvitge-Prínceps d'Espanya. L'Hospitalet defectes observats en la gammagrafia de perfusió de Llobregat. Barcelona. 

miocárdica practicada amb SPECT 

Des de l'any 1978 al 1989 s'ha realitzat una resecció de via 
anómala (VA) en un total de 8 pacients, d'edats entre els 24 i 55 anys M. Minoves, A. García, M. Moragas, J. Magriñá*, A. Muxí, 
(mitjana de 45), cinc eren barons (62,5 %) i 3 dones (37,5 %). Tenien 
TPSV 4 casos (50 %), ACxFA 3 (37,5 %) i les dues en un (12,5 %). F. Pons, R. Herranz, F. Lomeña i J. Setoain 

Hl havia valvulopatia associada en quatre (50 %). La indicació de 
cirurgia es va fer per arítmia mal tolerada en 7 casos (87,5%) i per Serveis de Medicina Nuclear i *Cardiologia. Hospital Clinic i Provincial. 
valvulopatia en un cas. En tots es va provocar TPSV en 6 pacients i Barcelona. 
ACxFA en tres. La VA era esquerra en quatre (50 %), septal en dos 
(25 %) i lateral dreta en 2 pacients (25 'Yo). 

Durant la intervenció la VA es va localitzar per cartografia i es va La técnica de SPECT ha solucionat el problema de la superposició 
realitzar una secció endocárdica. A més, a 4 pacients se'ls va fer d'estructures, inherent a la gammagrafia planar. Aixó no obstant, 
cirurgia valvular combinada. En el postoperatori 2 malalts varen tenir persisteixen els possibles errors produits pel reposicionament del 
un AVC transitori. Només un pacient, que tenia una VA septal, va pacient entre les imatges d'esforc i repós, que poden distorsionar la 
presentar persisténcia d'ona delta. En 6 pacients es va practicar EEF impressió diagnóstica. 
als 41 + 32 mesos postoperatori. En cap d'elles no es va demostrar L'objecte d'aquest estudi s'ha centrat en valorar si les imatges en 
la persisténcia d'una VA i en quatre no existia ni conducció retróga- "ull de bou" (mapa polar deis taus coronals) poden facilitar la valora-
da. En cap cas es va aconseguir provocar TPSV. ció deis talls ja processats, en la detecció de defectes de perfusió mio-

La mortalitat operatória va ser nul•la. Dos malalts van morir cárdica. 
durant el seguiment (17 mesos i 39 mesos) per insuficiéncia cardíaca S'han estudiat 30 pacients (38-69 anys, x=58) mitjancant SPECT 
i pancreatitis respectivament. La resta (6 pacients) segueixen asimp- amb 201T1 (n=15) i amb 99mTc-MIBI (metoxi-isobutil-isonitril) 
tomátics i sense tractament antiarítmic. (n=15). S'han valorat els defectes de perfusió, correlacionant-los amb 

Conclusions. La cirurgia del WPW requereix un estudi previ de les dades clíniques i electrocardiográfiques en tots els pacients, i amb 
localització de la VA i un mapat durant la intervenció. El risc operato- la gammagrafia planar amb 201TI, ventriculografia isotópica, iio cate-
ri és el de la cirurgia extracorpória i els resultats excel•lents en cas terisme en els casos en qué aquestes havien estat practicades. 
de localització parietal. Els resultats obtinguts quant a la sensibilitat per la detecció de 

zones hipoperfoses són: 

Incidencia deis potencials tardans en atletes 201T1 99mTcMIBI Global 

SPECT 86,6% 75% 81,4% 
J. Guindo, R. Elosúa, C. Madoery, R. Oter, P. Torner, Ull de bou 100 % 90,9 % 96 % 
J.R. Serra-Grima, A. Estruch, R. Balius* i A. Bayés de 
Luna 

En les imatges en "ull de bou" van aparéixer, a més, en 14 
Hospital de Sant Pau. Departament Cardiologia. Barcelona. *Serveis Médics. pacients, defectes de perfusió no justificables, que podrien correspon-
Residencia Blume. Barcelona. dre als artefactes introduits pel reposicionament inadequat, per l'ate-

nuació de teixits blans, per problemes en el processat i representació 
L'objectiu del nostre estudi era conéixer la incidéncia de potencials de les imatges. Creiem, per tant, que aquestes imatges s'han d'inter-

tardans (PT) en un grup d'esportistes d'alt nivell, comparant-lo amb pretar amb precaució, per evitar una sobreestimació de zones patoló-
un grup control d'individus sans. giques. 
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