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Antecedents patològics 
• Home, 66 anys 

• SAMC , exfumador 3 paq/dia, MPOC, HTA 

• Antecedents d’ulcus gàstric 

• Estudiat per Digestiu per dolor abdominal inespecífic (´09): 

• TC engruiximent de les parets del sigma  

• FCS: úlcera a l’angle hepàtic. 

• Biòpsies: no malignitat  

• OD: colitis isquèmica. Posteriorment asimptomàtic ALTA 

• Nòdul pulmonar (‘09) inespecífic 

• Clínica claudicació intermitent (ITB 1.00 EID i 0.66 EIE) 

• Estenosis no significatives a TSA 
 
 



• Cardiopatia isquèmica crònica: IAM inferior (+ VD, BAV 
transitori) 2007 TNK  

• Angioplàstia de rescat: ICP CDp BMS , lesió TC 

• En un 2n temps: ICP TC ostial DES, sense altres lesions 
 

• Medicació habitual: 
AAS, Omeprazol, Bisoprolol, Cafinitrina, fluticasona+ 
salmeterol, bromur de tiotropi, salbutamol 
 

 



Malaltia actual 

• Dolor toràcic de mínim esforç vs dispnea repòs: BD + 
corticoides 

• Dolor toràcic en la darrera setmana, durant l’exploració 
dolor típic que cedeix amb NTG 

• ECG sense canvis dinàmics (amb/sense dolor), rSr’ 
 







Proves complementàries 

• Analítica: Troponina  T <14   109.2 ng/L 

• Hb 15.4g/dL , hto 45,4%,  leucòcits  14.910 (N 72%), 
plaquetes 238,000 

• Glucosa 94 mg/dL, urea 31 mg/dL, creatinina 0,71 mg/d  
(FG>60ml/min/1,73m2) 

• GSA i hemostàsia normal 











Guia BMW 
Elite Pilot 150 



Predilatació 
Baló 2mm 





•HipoTA + Glasgow ↓ IOT+ VM 
 
•ECOTT: vessament pericàrdic amb 
compromís de cavitats  
 
•Pericardiocentesi. Contrast. 
 Líquid hemàtic 
 
•Drenatge↓ líquid pericàrdic i 
millora TA 



•Protrombina 
•Amchafibrin 
 
•Transfusió de plasma, 
hematies i plaquetes. 
 
•Autotransfusió 
 



Evolució 

• Sant Pau cirurgia  

• A/S:  HG 9,3 g/dL, hto 27,5%, plaquetes 84,000 

• Dissociació electromecànica RCP avançada. 
Adrenalina. 15 min 

• 2n episodi DEM RCP no efectiva  

• > 30’ RCPExitus: 00:38h 02/12/2014 

 



REFLEXIONS 

• Complicacions angioplàstia: perforació coronària 

 

• Transfusió de sang autòloga 



1) PERFORACIÓ CORONÀRIA 

• Complicacions durant ICP 

– Mort 1.27% 

– IAM >15% 

– AVC 0.22% 

– Complicacions vasculars 2-6% 

– Perforació coronària 0.2% 

– Necessitat cirurgia urgent 0.4% 

Angioplàstia amb baló: 0.1% 
Rotablator: 1.3%  

Fasseas P, Orford JL, Panetta CJ, et al Am Heart J 2004;147:140–145. 



Classificació 

• Migració distal de la guia  vs perforació lateral de l’artèria 
(dilatació amb baló) 

 

• CLASSIFICACIÓ ELLIS 

Tipus I: cràter extraluminal sense extravasació 

Tipus II: infiltració miocàrdica o pericàrdica sense jet d’extravasació 

Tipus III: extravasació clarament visible ( >1mm) 

Tipus IV ( III-CS): comunicació amb una cavitat  



Factors de risc 

• Pacient 

– Edat 

– Sexe femení 

– CABG 

• Lesió 

– Severitat. Lesions B i C: tortuositat, calcificació… 

– CTO 

 



Tractament 

• Administració de protamina 

– Abciximab concentrats plaquetes? 

• Inflament perllongat amb baló: 5-10 min o més 

• IOT+ VM+ DVA? 

• BCIAo? 

• Pericardiocentesi? ECOTT urgent 

• Cirurgia? 

 



• Segellat percutani: 

– Stent graft. Navegabilitat 

 

 

 

– Embolització mitjançant microcatèter (trombe, 
greix subcutani, coils, micropartícules) 

 

Use of Stent Grafts and Coils in 

Vessel Rupture and Perforation 

Journal of Interventional Cardiology 

Vol. 21, No. 1, 2008 







2) TRANSFUSIÓ DE SANG 
AUTÒLOGA 





• La sang que s’aspira 
s’anticoagula abans de 
l’hemoconcentració al 
cell-salvage instrument 

• Es renta amb s.salí es 
centrifuga  es 
transfereix a una bossa 
estàndard de transfusió 
(ht 50-60%). 

• Es retorna per via iv 
perifèrica 





Utilitzar  cell-savage vs reinjecció directa: 
• Redueix la resposta inflamatòria  
• Evita l’embolisme aeri i formació de trombes 
• Hto més elevat 

 
• Elevat volum perdut per l’espai mort, ~50%) 
• Risc d’infecció ~ 

Les transfusions autòlogues poden reduir la necessitat de 
cirurgia i de transfusions al·logèniques. 



Reinjecció directa? 
Març 2004- novembre 2009:  
1832 procediments, 10 
taponaments 

•Es va reinjectar  el 97.7% de la sang aspirada.  
 
•Complicacions: 

•2 pacients amb febre transitòria 
•No complicacions: TEP, ictus o mort 



JACC Cardiology Interv 2011 Jan;4(1):87-95. Incidence, predictors, management, 
immediate and long-term outcomes following grade III coronary perforation. 
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