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HC 1613294 

Home 33 anys, natural de Dinamarca sense hàbits tòxics. Practica esport de 

forma habitual.  

 

Sense història familiar de mort sobtada ni de síncopes.  Pare afecte de 

fibril·lació auricular paroxística.   

 

ANTECEDENTES PATOLÒGICS: 

 2005: Pèrdua de consciència. EEGs +  RM cerebral sense alteracions. 

Estudiat a Alemània. Es sospita crisi comicial i s’inicia valproïc.  

 Assimptomàtic fins al 2008 que suspenen la medicació.  

 Gener de 2012. Nova “crisi”, deriven a CCEE Neurologia. Inicien depakine® 

(valproïc) i a l’octubre de 2012 substitueïxen per Keppra® (levetiracetam).  



EEG 2012 normal però destaquen “arítmia” ECG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per les troballes de l’EEG deriven a CCEE Cardiologia.  

 



 Setembre de 2012. Ecocardiograma normal. ECG: ESSV. 



 Assimptomàtic fins l’Octubre 2013: Aturada cardiorespiratòria 

extrahospitalària presenciada al carrer en repòs. 

- 07:24 síncope. No es realitzen maniobres RCP bàsiques. 

      - 07:33 arribada SEM.  

      - 07:35 primer ritme FV que desfibril·len sense èxit. Maniobres de RCP 

avançades i fins a 8 desfibril·lacions amb 200 J cada 2-3 minuts. Fàrmacs: 

adrenalina, 300 mg amiodarona ev. No s’aconsegueix ritme efectiu. 

       - 08:00 arriba al nostre centre. Primer ritme FV versus torsades de puntes. 

Maniobres de RCP avançades, ritmes desfibril·lables (FV versus torsades de 

puntes). Fàrmacs: adrenalina, 300 mg amiodarona, 100 mg lidocaïna, sulfat de 

magnesi, gluconat càlcic.  

       - No s’aconsegueix ritme efectiu pel que davant el dubte d’event coronari 

agut s’administra heparina sòdica + fibrinolític. 



- Persisteix amb Torsades de puntes i en ocasions ritme ventricular 

organitzat suggestiu de taquicardia ventricular amb pols però que 

ràpidament degenera a Taquicardia ventricular polimórfica. S’implanta 

electrocatéter via iugular dreta sense aconseguir captura efectiva.  

- 09:02 (90 minuts de maniobres) ritme sinusal estable amb pols.  

 

 ECG postRCP en taquicàrdia sinusal amb HBADH i BBDFH amb descens 

segment ST de V4-V6. Per monitor extrasistòlia supraventricular freqüent. 

 Cateterisme cardíac urgent: artèries coronàries sanes. PTDVE 16 mmHg.  

 TC craneal: signes de tumefacció cerebral difusa lleugera. Petit hematoma 

de parts toves epicraneales frontal esquerra. 



 Ecocardiograma: VE 57/37mm, VI 12/12mm, dubotsa hipocinèsia septal, 

FEVI visual 50%, lleuger aument de la trabeculació apical sense cumplir 

criterios de miocardiopatia no compactada. VD no dilatat, amb bona 

contractilitat longitudinal (TAPSE 25mm) i radial. Sense valvulopaties 

relevants.  

 Analítica normal i tòxics en orina negatius.   

 Marcadors de necrosi miocàrdica negatius. 



ECG:  extrasistòlia freqüent amb QRS 80 mseg sense apreciar ona P prèvia 

amb RR regular de diferent freqüència que el ritme sinusal suggestiu 

parasistòlia probablement parahisiana.  



EVOLUCIÓ A LA UCO 

• A les 36 horas presenta allargament del QTc fins a 550 mseg amb 

fenòmens molt freqüents de R sobre T que generen TV polimòrfica 

autolimitada (edema cerebral + fàrmacs sedants) .  

• Evolució neurològica tòrpida:  

• Glasgow 2 + TET + mioclònies. 4t dia de ingrés: EEG signes 

d’encefalopatia global difusa severa. 

• Al 6 è dia de ingrés evoluciona a mort encefàlica. Es realitza donació 

d’òrgans. 



NECRÒPSIA 

- Ventricle esquerre amb predomini a la zona subendocàrdica d’àrees 

irregulars de degeneració i necrosi de les fibres miocàrdiques amb presència 

de infiltrats inflamatoris de polimorfonuclears, alguns basòfilos i eosinòfils. 

Suggestiu de miocarditis evolucionada per hipersensibilitat. 

- Presència augmentada d’eosinòfils als sinusoïdes hepàtics, esplènics i a la 

mucosa gàstrica. 

- Pneumonía intersticial no específica (pot relacionar-se en ocasions amb 

hipersensibilitat a fàrmacs). 

- Lesions cerebrals difuses secundàries a hipòxia i causa de la mort del 

pacient.   

SUGGEREIXEN POSIBLE SD DRESS PER HIPERSENSIBLITAT A 

FÀRMACS 



ESTUDI GENÈTIC 

. 





A PLANTEJAR: 

• Relació entre els episodis previs de pèrdua de 

consciència i l’actual?.  

 

• Durada de les maniobres de reanimació fou 

“excessiva”? 

 

• Diagnòstic etiològic: 

– QT llarg? 

– Resultat del diagnòstic patològic i genètic. 

– L’extrasistòlia ventricular podria ser la causa de la 

fibril·lació ventricular? 
 

 



Relació entre episodis previs i actual? 

• Neurolèg tenia dubtes sobre el diagnòstic d’epil·lèpsia, tots els EEG 

del pacient eren normals, diagnosticat prèviament a un altre centre i 

anava amb tractament. 

• Va derivar a CCEE Cardiologia. 



Durada de les maniobres de RCP 



- Fibril·lació ventricular (OR 5.3, IC 95% 

4.2-6.8) 

- Interval  temps entre l’avís al sistema 

emergències i la seva arribada.  

- Aturada fora del domicili.  

- Aturada presencial. 

- Maniobres RCP bàsiques des de l’inici 

- Menor edat del pacient (OR 1.6, IC 95%) 

Factors associated with an increased chance of survival among patients 

suffering from an out-of-hospital cardiac arrest in a national perspective in 

Sweden.                                                Herlitz J et al. Am Heart J 2005 Jan; 149(1):61-6 



DIAGNÒSTIC ETIOLÒGIC. QT llarg? 

• QT en l’ECG basal del 2012 era 343 mseg. 

• QT absolut  a l’ingrés 422 mseg, però corregit?. 600 mg amiodarona ev + Tº 34º.  



• A les 36 horas presenta allargament del QTc fins a 550 mseg amb 

fenòmens molt freqüents de R sobre T que generen TV polimòrfica 

autolimitada (edema cerebral + fàrmacs sedants) .  

DIAGNÒSTIC ETIOLÒGIC 



Resultat del diagnòstic patològic? 

 

 

 

 

POSSIBLE SD DRESS PER HIPERSENSIBLITAT 

A FÀRMACS 

DIAGNÒSTIC ETIOLÒGIC 



SÍNDROME DE DRESS (Drug-reaction with eosynofilia and sytemic 

symptoms) 

 

- Entitat rara i molt greu  

- Reacció cutània + eosinofília + afectació òrgans interns 

- Latència de 2 a 8 setmanes després de l’exposició al fàrmac (portava més 

d’1 any amb la mateixa medicació i dosi). 

- Associada a fàrmacs anticomicials, lamotrigina, carbamazepina i fenitoina, 

alopurinol, sulfonamides, dapsona, minociclina i vancomicina.  

- Sol debutar amb febre, reacció cutània i limfadenopaties (no febre, reacció 

cutània ni  limfadenopaties) 

- Afectació orgànica: hepàtica, renal, miocarditis… 

- Analíticament sol cursar amb eosinofília + augment ALT (valors normals 

eosinofília perifèrica, llevat d’un dia 5’8%). 

 

 

 

 



Present Absent 

Fever ≥38.5°C (101.3°F) 0 −1 

Enlarged lymph nodes (>1 cm size, at least two sites) 1 0 

Eosinophilia: ≥700 

or ≥10 percent 

(leucopenia) 

≥1500 or ≥20 percent (leucopenia) 1 2 0 

Atypical lymphocytes 1 0 

Rash ≥50 percent of body surface area 1 0 

Rash suggestive (≥2 of facial edema, purpura, infiltration, desquamation) 1 0 

Skin biopsy suggesting alternative diagnosis −1 0 

Organ involvement: 

one 
two or more 1 2 0 

Disease duration >15 days 0 −2 

Investigation for alternative cause (blood cultures, ANA, serology for Hepatitis 

viruses, mycoplasma, Chlamydia) ≥3 done and negative 
1 0 

Scoring system for classifying drug reactions with eosinophilia and systemic 

symptoms (DRESS). Adapted from: Kardaun SH, Sidoroff A, Valeyrie-Allanore L, et al. Variability in the clinical pattern of cutaneous 

side-effects of drugs with systemic symptoms: Does a DRESS syndrome really exist? Br J Dermatol 2007; 156:609. Graphic 86761 Version 5.0 

Total score <2: excluded;    2-3: possible;     4-5: probable;       ≥6: definite.  



Levetiracetam 

> Fitxa tècnica. Reaccions adverses (vademecum) 

Astènia, somnolència, amnèsia, atàxia, convulsió, mareig, cefalea, hipercinèsia, tremolor, 

trastorn de l’equilibri, alteració de l’atenció, deteriorament de la memòria, agitació, 

depressió, labilitat emocional, hostilitat, insomni, nerviosisme, alteracions psicòtiques, 

dolor abdominal, diarrea, dispèpsia, nàusees, vòmits, anorèxia, augment de pes, vértigo, 

diplopia, visión borrosa, rash, miàlgia, increment de tos, eczema, prurit, alopècia, 

trombocitopènia.  

 

> Recerca bibiogràfica. 

 



Resultat del diagnòstic genètic. 

El gen VCL codifica dues proteïnes: vinculina i metavinculina que juguen un paper 

essencial en els miocits ventriculars.  Mutacions d’aquest gen es relacionen amb la 

miocardiopatia dilatada i la miocardioàtiahipertròfica. Tot i això, ni l’ecocardiograma i la 

necròpsia detecten alteracions a nivell estructural. 

 

 

 

Novel Role for Vinculin in Ventricular Myocyte Mechanics and Dysfunction. 

Jared R. Tangney et al. Byophisical Journal  Vol 104; 1623-1633. 

DIAGNÒSTIC ETIOLÒGIC 





MORT SOBTADA CARDÍACA 

Mort natural produïda per causes cardíaques que ve precedida d’una pèrdua 

brusca de consciència a l’hora següent a l’inici dels símptomes aguts. 

                                  “Natural”, “ràpida” i “inesperada” 



DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL DE LA MSC 

MSC 

ART. CORONÀRIES C. CONGÈNITES 

T. ELECTROFISIOL. 

INEST ELÈCTRICA 2ia 

NEUROENDOCRINA I 

SNC.  

MORT SOBTADA 

LACTANT I INFANT 

ALTRES 

HIPERTRÒFIA MIO 

MIOCARDIOPATIES 

P. INFLAMATORIS, 

INFILTRATIUS, 

NEOPLÀSSICS 

VALVULOPATIES 



MIOCARDIOPATIES I PROC INFLAMATORIS 

… 

- Miocarditis aguda 

- Fase aguda 

- Fibrosi intersticial postmiocarditis 

 

 

 

                                Troballes de la necròpsia no massa concloents.  

            Relació amb els episodis previs de pèrdua de consciència?. 



INESTABILITAT ELÈCTRICA RELACIONADA AMB 

INFL. NEUROENDOCRINA O SNC 

1. TV catecolaminèrgiques. (No síncopes en esforç ni amb l’estrés i FV en 

repòs) 

Debut a la 1a o 2a dècada de la vida.  

Història familiars de síncope en el 30% 

Síncopes induïts per l’estrés, l’emoció o l’activitat física. 

ECG normal o bradicàrdia sinusal per l’edat del pacient. 

Inducció de les TV amb maniobres de provocació adrenèrgica. 

Mortalitat alta 30-50% als 20-30 anys. 

TTM Betabloquejants +/- DAI. 

 



TRASTORNS ELECTROFISIOLÒGICS 

1. ALT. SISTEMA DE CONDUCCIÓ 

 

2. TRASTORNS DE LA REPOLARITZACIÓ 

1. Sd QT llarg congènit (Sd RomanoWard i Sd Jervell i LangeNielsen) 

2. Sd QT llarg adquirit o provocat 

1. Efectes farmacològics (antiarítmics cardíacs, no cardíacs  o 

interaccions) 

2. Trastorns electrolític 

3. Tòxics 

4. Hipotèrmia 

5. Bradiarítmies 

6. Lesions sistema nerviós central 

3. Sd QT curt 

4. Sd Brugada 

1.Fibrosi sistema His-Purkinje 

2.Vies de conducció anòmales 



3. FIBRIL·LACIÓ VENTRICULAR DESCONEGUDA O INCERTA (5%) 

 1. Absència de causes anatòmiques o funcionals identificables 

  1. Fibril·lació ventricular idiopàtica 

  2. Torsades de puntes d’acoplament curt. 

  

 

TRASTORNS ELECTROFISIOLÒGICS 



FIBRIL·LACIÓ VENTRICULAR IDIOPÀTICA. 

Probablement engloba diferents entitats no prou estudiades ni ben definides,… 

5% de les morts sobtades. 2’5 H:D. Edat mitja 36 anys. 

Es poden iniciar amb EEVV focals aïllades. Induïbles a l’EEF. 

Cada cop hi ha més evidència que el sistema His-Purkinje té un rol important 

en l’inici i perpetuació de diferents arítmies ventriculars, entre elles les FV 

idiopàtiques (Purkinje). 

Índex de recurrència és del 22-37% als 2-4 anys.  

Ttm: DAI. Ablació +/- fàrmacs IA +/- betabloquejants.. 

 

Idiopathic Ventricular Fibrillation originating from the Moderator Band. Idiopathic ventricular fibrillation originating 

from the moderator band. Anter E1 et al. J Cardiovasc Electrophysiol. 2013 Jan;24(1):97-100 

[Ventricular tachycardias originating in the his-purkinje system. Bundle branch reentrant ventricular 

tachycardias and fascicular ventricular tachycardias]. Schmidt B1, et al. Herz. 2009 Nov;34(7):554-60. 

Monomorphic and polymorphic ventricular tachycardias arising from the His-Purkinje system: what do we 

know?Metzner A1 et al. Future Cardiol. 2011 Nov;7(6):835-46 
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TORSADES DE PUNTES D’ACOPLAMENT CURT 

Entitat rara  

1H:1D. Edat mitjana de debut als 35 anys.  

Torsades de puntes que s’inicien amb extrasístoles ventriculars d’acoplament 

molt curt < 300 mseg, ≠ SD QT llarg. 

No es relacionen amb l’estrés físic o emocional. No induïbles a l’EEF 

Índex de recurrència és del 22-37% als 2-4 anys.  

Ttm: DAI +/- verapamil.  

 

 



Per la situació clínica no es va poder fer EEF per intentar aclarir l’etiologia de la 

FV. 

S’han estudiat els dos germans i els pares del pacient al país d’origen essent 

tot l’estudi normal. Queda pendent  però el resultat genètic.  

 



Moltes gràcies per la vostra atenció.  


