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PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES 



DOPPLER TISSULAR 

• Registre de la senyal Doppler de les parets del cor en lloc del flux 

sanguini 

• Permet analitzar la velocitat de contracció i relaxació de les parets 

tant en Doppler color com pulsat. 

• Limitació prinicipal: mesura angle depenent 



STRAIN 
 

• Deformació de les fibres miocàrdiques durant el cicle cardíac 

• Strain= % de deformació 

• Strain rate= diferència de velocitat de deformació entre dos punts 

del miocardi 

• Valors negatius indiquen escurçament i els positius elongació 

• Sensibilitat superior al mode M o el 2D per detectar canvis en la 

funció miocàrdica 



SPECKLE 
 

• No basada en principi Doppler, sinó en el seguiment de 

marcadors acústics (speckles). Aquests canvien la seva 

posició en concordància amb el moviment del teixit 

subjacent 

• Permet avaluar la deformació radial i longitudinal 

• Principal ventatge: angle-indepenent 

• Prinicipal limitació: ventana acústica i frame rate 



INTRODUCCIÓ 

 Classes de 

deformació: 

• Longitudinal 

• Radial 

• Circumferencial 

• Rotacional 



STRAIN 



STRAIN 



STRAIN 



STRAIN 



STRAIN 



INFART AGUT DE MIOCARDI 

LV ejection fraction should be measured in all patients with STEMI 



• Objectiu: avaluar la importància pronòstica del SG i SR post-IAM 

• 659 pacients. Ecocardiograma normal + strain 

 

• Endpoint primari: mortalitat global 

• Endpoint secundari: compost revascularització, reIAM i hospitalització per 

IC 

• Seguiment: 21 ± 13 mesos. 179 (27%) casos cumpleixen ≥ 1 endpoints 

• 8% endpoint primari i 22% endpoint secundari 

 

• SG  i SR relació amb tots els endpoints, ajustat per variables clíniques i 

ecocardiogràfiques. Superior a FEVE i índex de motilitat segmentària. 

• SG >-15.1% i SR >-1.06s-1 demostrà HR 4.5 i 4.4 per mortalitat global 







 Conclusió: SG i SR aporta informació pronòstica  en pacients post-

IAM. Demostra superioritat a FEVE i IMS en estratificació de risc a 

llarg termini. 



CARDIOTOXICITAT PER QUIMIOTERÀPICS 



• Objectiu: ús de SGL per comparar toxicitat cardíaca a diferents 

règims QMT i avaluar la cardioprotecció per betablocadors. 

• 159 pacients. Antraciclines, trastuzumab o A+T. 

• FEVE, DTI ona S mitral, SGL 

• FEVE similiar, SGL menor en A+T. 

• S’administra betablocador a criteri mèdic quan pèrdua SGL ≥11% 

• SGL millora amb tto betablocador 

 



33% 

↓FEVE >10  14(0.8%) 







INSUFICIÈNCIA MITRAL ASIMPTOMÀTICA 

• Avaluar la dilatació VE mitjançant la mesura del volum VE respecte 

el diàmetre 

• Detectar disfunció ventricular subclínica constitueix un gran repte 

• FEVE a l’esforç ha demostrat ser millor predictor de disfunció post-

IQ que FEVE en repòs 

• La presència de reserva contràctil prediu millor pronòstic i FEVE 

conservada postIQ 



Objectiu: Avaluar la reserva contràctil ventricular en IM asimpt 

mitjançant 2D speckle tracking 

 

115 pacients IM mod-severa asimpt  ecocardio amb FEVE i 

strain 2D basal + eco-esforç, BNP  

 

Definició reserva contràctil = FEVE ≥ 4% o SGL ≥ 2% milloria amb 

l’exercici 

 

Seguiment clínic: supervivència lliure d’events cardíacs (mort 

cardiovascular, cirurgia mitral o hospitalització per IC) 



50% absència de reserva contràctil 

58% concordància resultat reserva FEVE/SGL 

19% reserva FEVE però no SGL 

41% events cardíacs (31% IQ, seguiment 

24±21mesos) 

 

 

Correlació dels nivells de BNP amb canvis en 

reserva mesurada per SGL i no amb FEVE 

 

Reserva contràctil SGL és un predictor 

independent de bon pronòstic (lliure d’events 

cardíacs) ajustat per variables clíniques, eco i 

BNP. 

 

 



Conclusió: avaluació reserva per SGL és més acurada que per 

FEVE i és predictor independent d’events cardíacs en seguiment 

(independent de valors eco quirúrgics) 

 

S’associa a canvis hemodinàmics (major IM a l’exercici i HTP) 

 

Utilitat com a estratificació de risc en IM asimpt? 



CONCLUSIONS 

• Noves eines 

diagnòstiques 

• Avaluació objectiva de 

la funció cardíaca 

• Limitacions tècniques 

• Possibles aplicacions 

clíniques en casos 

concrets 


