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Aquesta població ha estat agrupada segons l'any d'intervenció, ana- La coronariografia mostrá malaltia coronária de 3 vasos en el 54 % 
litzant en cada un: sexe, edat, factors de risc coronan i (tabac, 1-ITA, deis pacients, dos en el 30,5 % i un en el 14,7 %. La funció ventricu-
dislipémia, diabetis), estat clínic previ a la intervenció, valoració de la lar esquerra, valorada a través de la fracció d'ejecció, es mantingué 
funció ventricular esquerra, miocardi amenacat, tipus de revascula- conservada en la majoria deis casos. En 10 pacients es practicá una 
rització, incidéncia d'infart peroperatori, mortalitat hospitalaria i es- angioplástia previa i cinc d'ells foren intervinguts per fallada aguda 
tat clínic actual. d'aquesta. 
En l'estudi comparatiu d'aquests grups hem trobat: a) augment La mitjana d'empelts/pacients fou de 2,2, utilitzant l'arteria mamaria 
progressiu en l'edat mitjana deis pacients i en la incidéncia del sexe interna en el 68,5 % d'ells. Associada a l'empelt de derivació corona-
femení; b) es mantenen constants el percentatge de pacients amb ria es practicá en el 9 % deis casos una endarterectomia. 
angina inestable i infart de miocardi previ; e) es manté constant el La mortalitat hospitalaria fou del 12 % i es constatá un IAM perope-
subgrup de pacients amb lesió d'un vas, disminueix el de dos vasos i ratori en el 4,2 %. El seguiment actualitzat el gener del 91 i complet 
augmenta el de tres vasos; d) major nombre d'empelts per pacient en el 97 % mostra una millora de la seva classe funcional per a tot el 
i utilització de l'artéria mamaria com a empelt d'elecció; e) la fracció grup, amb un cas de mortalitat tardana de causa no cardíaca. 
d'ejecció és similar en tots els grups mentre que existeix una deterio- Conclusions. Observem un discret augment de la incidencia de 
ració significativa de les pressions telediastóliques ventriculars es- pacients menors de 45 anys que precisen revascularització coronaria 
querres, en els darrers grups, i f) augment del nombre d'infarts quirúrgica. En ells, malgrat la severitat de les lesions angiográfiques, 
peroperatoris i de la mortalitat hospitalaria. la funció ventricular es manté conservada. Els resultats quirúrgics 
Conclusions. Observem una tendencia a l'augment de la severitat inicials són satisfactoris; tanmateix, per la severitat dels factors de 
de les lesions coronáries en els pacients tributaris de revascularitza- risc i de la malaltia coronaria ja establerta, els resultats a Ilarg 
ció miocárdica quirúrgica, determinada probablement per tracta- termini podrien ser menys favorables del que caldria esperar. 
ments médics més efectius, i l'ús més agressiu de l'angioplástia 
coronaria transluminal percutánia, que prolonguen el curs clínic del 
malalt sense intercórrer en l'evolució natural de la seva malaltia. 

Ponts musculars sobre les artéries coronáries versus 
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Amb la finalitat de valorar l'eficacia de la gammagrafia cardíaca amb S'estudia la incidéncia de ponts miocárdics (PM) en dues poblacions: 
anticossos monoclonals antimiosina marcats amb 111-In (AM), en el PM anatómics i PM angiográfics amb constricció sistólica (milking). 
diagnóstic de l'IAM sense ona "Q", hem estudiat un grup de malalts Es tracta d'esbrinar els PM que provoquen efecte milking i els que 
ingressats a la unitat coronária amb clínica d'angina de més de provoquen símptomes. 
30 minuts de durada, augment de CK MB per sobre del límit normal Per estudiar els PM anatómics s'utilitzen 72 cors d'individus entre 
(10 U/1) i abséncia d'ones "Q" patológiques a l'ECG. Els resultats 27 i 83 anys (56 -1- 4) i es dissequen les artéries coronáries. Per tal 
d'aquesta exploració s'han comparat amb els obtinguts amb la gam- de conéixer la incidéncia de PM angiográfics s'estudien 600 corona-
magrafia cardíaca amb pirofosfat marcat amb 99m-Tc (PYP). riografies consecutives; l'edat deis pacients oscil-lava entre 39 i 69 
S'han inclós 53 malalts (edat mitjana 60 anys). La gammagrafia amb anys (54 + 6). 
PYP es va realitzar durant els primers 7 dies després de l'IAM. 
Immediatament després es va injectar una dosi d'AM (1,02-2,15 
mCi) i les imatges es van detectar a les 48 h. En un grup de 
12 malalts, a més de les imatges planars amb PYP, es van realitzar PM anatómics PM angiográfics 
imatges tomográfiques (SPECT-PYP). Localització (25 %) (4 %) 
Es van obtenir resultats que recollim a la següent taula: 

Interventricular 
anterior (%) 68 95 

AM + — + — AM + — — + Marginal obtusa (%) 24 5 
PYP + — + SPECT-PYP + — + — Coronaria dreta (%) 8 

17 17 12 7 4 2 3 3 
Resultats. Deis 24 PM angiográfics (4%), en 11 no es visualitzaven 

La gammagrafia amb AM va ser positiva en el 55 % deis casos i amb lesions aterosclerótiques acompanyants; un tenia antecedents d'IAM; 
PYP en el 45 % (p<0,03). quatre tenien antecedents d'angina; la resta eren asimptomátics. Si 
La localització deis infarts detectats va ser: anterior 14 %, inferopos- ambdues series fossin comparables, únicament el 16 % de PM provo-
terior 48 %, posterolateral 38 %. quen constricció sistólica (efecte milking) i només un 5,3 % són 

simptomátics. 
Conclusions. 1. El rendiment diagnóstic de la gammagrafia cardía-
ca amb AM, en l'IAM sense ona "Q", tot i ser baix, és superior al de la Conclusions. 1. En les nostres series els PM anatómics són fre-
gammagrafia amb PYP. 2. Si bé el nombre de malalts estudiats amb qüents, al contrari que els angiográfics. 2. Els PM sense lesions 
SPECT-PYP és petit, l'eficacia obtinguda amb aquesta exploració és aterosclerótiques són causa orgánica de malaltia coronaria, capac de 
similar al de la gammagrafia planar amb AM. provocar insuficiencia coronária. 3. No tots els PM purs amb cons-

tricció sistólica són simptomátics. 4. Caldria prosseguir en l'estudi 
Revascularització miocárdica en pacients menors deis PM per conéixer millor l'actitud terapéutica a seguir en els 

simptomátics i quin és el significat funcional, així com valorar si s'ha de 45 anys de fer algun tractament preventiu en els PM asimptomátics. 
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Entre el gener de 1983 i el gener de 1991, 95 pacients, 91 homes i A. Cequier, E. Esplugas, F. Jara, J. Sala, J. Mauri, 
4 dones, diagnosticats de cardiopatia isquémica i amb edat inferior X. Sabaté i E. Castells 
a 45 anys, han precisat cirurgia de revascularització miocárdica, amb Servei de Cardiologia. Hospital de Bellvitge-Princeps d'Espanya. L'Hospitalet 
una prevalenca anual del 9 %. Com a factors de risc coronan, desta- de Llobregat. 
quen tabaquisme (72 %), dislipémia (63 %) i HTA diastólica (38,7 %). 
Tots els pacients presentaven angina i era inestable en el 63 % deis Per determinar les indicacions, l'estrategia i els resultats de l'angio-
casos; el 53,3 % deis pacients presentaren infart de miocardi previ. plástia coronaria (ACTP) en la malaltia de 2 vasos, es van analitzar 
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