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ENDOCARDITIS

TIPUS

• ENDOCARDITIS INFECCIOSA (EI)

• ENDOCARDITIS TROMBÒTICA NO 
BACTERIANA (ETNB) 

• ENDOCARDITIS DE LIBMAN-SACKS (LES)



ENDOCARDITIS INFECCIOSA

CONCEPTE. “Colonització o invasió de les vàlvules cardíaques per 
microorganismes que condueixen a la formació de VEGETACIONS friables i 
voluminoses amb destrucció freqüent del miocardi”.

ETIOLOGIA.  +++  BACTERIANA - - - [FONGS]

TIPUS CLÍNICS 

- EI AGUDA:  infecció destructiva, tumultuosa en vàlvules sanes per 
gèrmens molts virulents (S. AUREUS). Curs clínic ràpid en dies o 
setmanes.
El 50% mor a pesar del ttx (qx) en dies o setmanes.       

- EI SUBAGUDA: infecció per microorganismes de baixa virulència 
(ESTREPTOCOC VIRIDANS) en vàlvules anormals. 
Curs clínic lent, insidiós en setmanes o mesos tot i que no porte ttx 
(ATB)  100% curació. Estreptococ viridans.



ENDOCARDITIS INFECCIOSA

PATOGÈNIA 

Factors predisposants: - Cardiopatia reumàtica (CaRe).
- Vàlvula mitral mixomatosa (prolapse mitral).
- Estenosi valvular calcificada.
- Vàlvula aòrtica bicúspide (calcificada).
- Vàlvules protèsiques.

- BACTERIÈMIA / SEPTICÈMIA (+++):
qx, extraccions dentals.

- Neutropènia, ID, neoplàsies malignes, abús 
d’alcohol, ADVP, cardiopatia preexistent (fluxos 
turbulents), diabetis mellitus.

Microorganismes: - Str. viridans (+++): baixa virulència en vàlvules danyades.

- S. Aureus (+ en ADVP) alta virulencia en vàlvula sana.

- S. epidermidis (+ en vàlvules protèsiques) alta virulència.

- Altres microorganismes: HACEK  Haemophilus,
Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella.
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ENDOCARDITIS INFECCIOSA

MORFOLOGIA.  VEGETACIONS

Creixements POLIPOIDES voluminosos i friables compostos per FIBRINA, CÈL·LULES 
INFLAMATÒRIES I GÈRMENS.

Localització més freqüent en MITRAL i AÒRTICA [ADVP  cor dret].

Poden ser úniques o múltiples. Es localitzen en una o més vàlvules.

COMPLICACIONS:

- Cavitat abscessificada en miocardi veí (abscés en anell).

- Èmbols sistèmics: infarts sèptics  abscessos multiorgànics.

- Destrucció freqüent de cordes tendinoses  insuficiència valvular aguda.
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ENDOCARDITIS INFECCIOSA

CLÍNICA

La FEBRE és el signe més constant, tot i que EI subaguda pot ser afebril en els vells. Altres signes són: 
CANSAMENT, PÈRDUA DE PES, SD. GRIPAL, QUADRES IMMUNOLÒGICS (GNEFRITIS PER ICC 
HEMATÚRIA, IRC). Els BUFITS presents en el 90% tenen relació amb cardiopatia subjacent.                     
[CRITERIS DIAGNÒSTICS DE DUKES]

Criteris histopatològics

Demostració de la presència de microorganismes en vegetacions, èmbols…

Confirmació histològica al cor.

Criteris clínics

Majors

Cultiu positiu a partir de la sang.

Troballes ecocardiogràfiques: alteracions valvulars.

Nova regurgitació valvular.

Menors

Lesions cardíaques predisposants, ADVP.

Febre.

Lesions vasculars com ara petèquies arterials, hemorràgies subunguials, èmbols, infarts sèptics, aneurisma micòtic, 

lesions de Janeway†

Alteracions immunològiques, com glomerulonefritis, nòduls d’Osler,‡ taques de Roth,§ factor reumatoide.

Evidència microbiològica de la presència d’un microrganisme.

Alteracions ecocardiogràfiques de sospita i no confirmació.

*Duke Criteria, requires either pathologic or clinical criteria; if clinical criteria are used, 

2 major, 1 major + 3 minor,  or  5 minor criteria are required for diagnosis. 



ENDOCARDITIS INFECCIOSA

Nòduls 

d’Osler

Lesions de 

Janewaytaques 

de Roth

Hemorràgies 

subunguials
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ENDOCARDITIS TROMBÒTICA NO BACTERIANA (ETNB)

Abans coneguda com a ENDOCARDITIS MARÀNTICA, en pacients molt 
debilitats i característica en pacients amb CÀNCER.

Es tracta de vegetacions estèrils xicotetes d’1-5 mm en la línia de tancament de les 
vàlvules sense destrucció tissular.

Patogènia. ESTAT D’HIPERCOAGULABILITAT (SD. TROUSSEAU).

En pacients amb CID, TEP, cremades extenses, càncer (ca. mucinós de 
pàncrees: síndrome de Trousseau), estats hiperestrogènics.

ENDOCARDITIS DE LIBMAN-SACKS (LES)

Vegetacions estèrils xicotetes d’1-5 mm i múltiples localitzades en ambdues 
superfícies valvulars i a les cordes tendinoses.
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ENDOCARDITIS DE LIBMAN-SACKS (LES)



MIOCARDITIS

Concepte. Procés inflamatori que apareix com a causa i no com a conseqüència 
de la patologia miocàrdica.

Etiopatogènia. VIRUS (+++)  Coxsackie A i B (enterovirus) i d’altres com 
CMV, VIH, Echovirus, influença…

Sudamèrica  BACTERIS: tripanosoma Cruzi causant de la 
MALALTIA DE CHAGAS.

Miocarditis no infeccioses: per hipersensibilitat a fàrmacs.

Morfologia 

FORMA ACTIVA: cor normal o dilatat, flàccid i amb petèquies 
hemorràgiques. MO: infiltrats inflamatoris intersticials focals de tipus 
LIMFOCITARI associats a NECROSI focal de miòcits [BIÒPSIA: Dx de 
confirmació] i trombes murals al cor.

FORMA CRÒNICA: MCP DILATADA amb fibrosi miocàrdica.

FORMA AGRESSIVA: MIOCARDITIS DE CÈL·LULES GEGANTS.

Clínica. D’asimptomàtic a ICC d’instauració brusca amb arrítmies i RIP  
sobtada. Cansament, palpitacions (extrasístoles), dispnea, dolor precordial i 
febre..
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Miocarditis de cèl·lules gegants



PATOLOGIA DEL PERICARDI

1. VESSAMENT PERICÀRDIC

CN hi ha 30-50 ml de líquid pericàrdic fluid, clar i de color groguenc.

VESSAMENT, HEMOPERICARDI, PERICARDITIS PURULENTA

En casos  d‘acumulació lenta de fins a 500 ml, sol cursar de forma ASIMPTOMÀTICA, 
i en la placa de tòrax  augment cardíac GLOBULAR.

En casos d’acumulació ràpida de 200-300 ml (IAM, dissecció aòrtica, endocarditis 
infecciosa) es produeix un quadre greu de: TAPONAMENT CARDÍAC 

Taponament o col·lapse d’aurícules i de les venes caves, i inclús ventricular  RIP



PATOLOGIA DEL PERICARDI

2. PERICARDITIS

Causes:   - Infeccions [+++ víriques].

- Mecanismes immunes [+++ febre reumàtica].

- Miscel·lània [+++ IAM: síndrome de Dressler].

Tipus:     a) Pericarditis aguda

- P. serosa, p. fibrinosa, p. purulenta o supurada, 
p. hemorrpagica o fibrinohemorràgica.

b) Pericarditis crònica

Clínica. Frec pericàrdic a l’auscultació + febre + dolor toràcic + 
signes d’ICC.



PATOLOGIA DEL PERICARDI

2. PERICARDITIS SEROSA

Per inflamacions no infeccioses (FR, LES, urèmia…) o en contigüitat a una 
pleuritis bacteriana. 

Poques cèl·lules inflamatòries 
i líquid clar de 50-200 ml.

SENSE ORGANITZACIÓ 
NI ADHERÈNCIES FIBROSES.



PATOLOGIA DEL PERICARDI

2. PERICARDITIS (SERO)FIBRINOSA

+++ freqüent  IAM o síndrome de Dressler (origen autoimmune).

Constituïda per líquid serós + fibrina + leucòcits + hematies.

Superfície de l’epicardi seca o humida amb una fina granulació.

Evolució.  +++  RESOLUCIÓ, tot i que a vegades poden produir-se ADHERÈNCIES 
fines fibroses.
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2. PERICARDITIS (SERO)FIBRINOSA
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PATOLOGIA DEL PERICARDI

2. PERICARDITIS PURULENTA O SUPURADA

Invasió de l’espai pericàrdic per microorganismes bacterians:

- Extensió directa: des de l’empiema pleural.
- Des de sang o limfàtics.                                                                                                     
- En el moment de la cirurgia cardíaca.

Superfícies seroses de color roig, granuloses 
i material purulent.

Sol evolucionar a :

ADHERÈNCIES FIBROSES o 
PERICARDITIS CONSTRICTIVA.

MEDIASTINITIS-PERICARDITIS 
complicació més greu.



PATOLOGIA DEL PERICARDI

2. PERICARDITIS (FIBRINO)HEMORRÀGICA

S’associa a 

INFILTRACIÓ PER NEOPLÀSIA MALIGNA.

També en pacients amb 

Alt. coagulabilitat, TBC, qx cardíaca.

Sol evolucionar a

PERICARDITIS CONSTRICTIVA 

amb ADHERÈNCIES FIBROSES.



PATOLOGIA DEL PERICARDI

2. PERICARDITIS CASEOSA

TUBERCULOSI



PATOLOGIA DEL PERICARDI

3. PERICARDITIS CRÒNICA

Tipus:   - Plaques hialines: placa de soldat.

- Pericarditis adhesiva: adherències filamentoses entre 
ambdues fulles pericàrdiques.

- Mediastinopericarditis adhesiva: adherència entre la cara 
externa del pericardi i el mediastí ( sístole)  MCP dilatada.

- Pericarditis constrictiva: cor en cuirassa que està 
encapsulat per una cicatriu fibrocàlcica densa que determina 
una  diàstole  MCP restrictiva.                                                            
També es denomina CONCRETIO CORDIS i requereix  
cirurgia: PERICARDIECTOMIA.
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3. PERICARDITIS CRÒNICA



FEBRE REUMÀTICA

Concepte. Malaltia inflamatòria aguda MULTISISTÈMICA de NATURALESA 

IMMUNE que comença a les poques setmanes després d’un episodi de faringitis per 
Estreptococ betahemolític del grup A.

[Fase activa (setmanes) carditis reumàtica aguda  CaRe crònica (20-30 anys) 
estenosi mitral deformant i calcificada]

Patogènia. Reacció encreuada 

davant Ac contra la prot. M

Estreptococ viridans

Clínica   

- Poliartritis migrans.

- Pancarditis: endocarditis, 
miocarditis, pericarditis.

- Nòduls subcutanis.

- Eritema marginat en la pell.

- Corea de Sydenham o 

BALL DE SANT VITO.



FEBRE REUMÀTICA

Morfologia

FASE ACTIVA: PANCARDITIS

- Lesió miocàrdica patognomònica: NÒDULS O COSSOS D’ASCHOFF   
 àrees de necrosi fibrinoide i agregats de cèl·lules inflamatòries (LT, CP, 
macròfags típics o CÈL·LULES D’ANITCHKOW, de cromatina central en 
eruga).

- Pericarditis FIBRINOSA de pa amb mantega.

- Endocarditis fibrinoide amb berrugues xicotetes d’1-2 mm al llarg de la 
línea de tancament de les valves sense fusió (plaques de MacCallum).

FASE CRÒNICA (CaRe crònica) 

ESTENOSI MITRAL amb calcificació en forma de boca de peix o estenosi 
en trau. Hi ha engruiximent de valves amb fusió i acurtament de les 
comissures i de les cordes tendinoses.

ESTENOSIS AÒRTICA és --- freqüent però +++ greu.
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Nòdul d’Aschoff
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Nòdul d’Aschoff
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Pericarditis en pa amb 

mantega (fibrinosa)
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Estenosi mitral



Notes per a casa

- Les endocarditis infeccioses poden ser agressives i destruir amb rapidesa les 
vàlvules (EI aguda) o bé ser graduals (EI subaguda).

- Les ETNB afecten vàlvules abans normals en què l’embolització és una 
complicació important.

- La febre reumàtica consta de dues fases: fase aguda i fase crònica. És 
important saber els trets morfològics de cadascuna.
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