
CAS CLINIC SCR 

Home de 63 anys, odontòleg de professió, esportista habitual (corredor de fons), ex-fumador 

des dels 30 anys (DTA 5paq/any), no enol, ni consum d´altres drogues. 

Antecedents familiars: pare mort durant post-operatori complicat de carcinoma de laringe. 

Germana sana i dos fills (home de 25 anys i dona de 35 anys) sans. 

 

Antecedents patològics: 

- No al·lèrgies medicamentoses conegudes. Prick test 11/2015: positiu a àcars, 

gramínies, olivera, plataner, xiprer, i gos. 

- No FRCV coneguts. 

- Asma al·lèrgic persistent greu diagnosticat als 50 anys que va requerir tractament amb 

múltiples inhaladors, antihistamínics i anti-leucotriens. Exacerbacions puntuals amb 

requeriment de pauta de corticoides via oral però sense necessitat d’ingrés hospitalari. 

Des de 2017 donat d’alta de CEX Respiratori HSP, amb asma menys agressiu i ben 

controlat amb broncodilatadors. 

 Espirometria (2015): FVC: 67%, FEV1: 65,rel: 74. PBD positiva a nivell de FVC 

(molta tos). FENO: 130. 

 TC toràcic (2017): Atrapament aeri i bronquièctasis aïllades, sense 

condensacions. Imatge para-hiliar Esquerra 6mm probablement 

granulomatosa. 

- Rinitis al·lèrgica crònica. 

- Hiperplàsia benigna de pròstata – RTU – Estenosis uretral residual. 

- Insomni i ansietat, sense tractament. 

- Infecció COVID19 02/2021 lleu. No vacunat. 

- IQ: menisc genoll esquerre. 

 

Medicació habitual: 

- Inhaladors: Rilast (Formoterol + Budesonida) 1-0-1 i Avamys (furoat de fluticasona) de 

rescat, Salbutamol a demanda 

- Nolotil i Paracetamol a demanda 

 

MALALTIA ACTUAL 

A principis de 05/2022 apareixen lesions cutànies purpúriques al turmell dret, que 

desapareixen de manera espontània en pocs dies. No quadre infecciós ni antibiotico-teràpia 

prèvia. 

El 16/06 acut a CEX Reumatologia derivat des d’urgències (12/06) per quadre clínic de dos 

setmanes d’evolució consistent en febrícula (<38ºC) diària vespertina controlada amb 

antitèrmics, síndrome constitucional amb astènia molt intensa i pèrdua de 5Kg de pes, 

síndrome diarreica lleu (2-3 deposicions diàries) sense productes patològics autolimitat i sense 



dolor abdominal, artro-miàlgies generalitzades amb predomini d’artràlgies a mans sense signes 

d’artritis, tos seca en augment durant la última setmana sense hemoptisis ni mucositat. Nega 

dolor toràcic, dispnea, ortopnea, ni afectació otorrino-laringològica intercurrent. Nega viatges 

recents a l’estranger, picades, mascotes. Anamnesi reumatològica sense troballes; nega 

fotosensibilitat, aftes orals o genitals, alopècia, serositis prèvies, Raynaud, síndrome seca o 

parotidomegàlia, entesitis, uveïtis, dactilitis, artritis, debilitat muscular o alteracions sensitives. 

Exploració física: 

- Mà esquerra edematosa sense clars signes d’artritis ni trombosis superficial ni 

profunda. 

- Auscultació cardíaca: tons cardíacs apagats, rítmics, sense bufs ni frecs audibles 

- Auscultació respiratòria: hipofonesi basal esquerra. 

- Ingurgitació jugular ++, reflux hepato-jugular ++. Hepatomegàlia de 2 travesses de dit. 

- Extremitats inferiors sense edemes. Pàpules eritemato-violàcies bilaterals a nivell de 

cuixes, peus i zona pre-tibial, amb algunes vesícules hemorràgiques a cara interna de 

cuixa esquerra, sense ulceracions.  

Analítica sanguínia: 

- BIOQUÍMICA SANG Sodi 136 mmol/L, Potassi 4,56 mmol/L, Calci 2,20 mmol/L,  Fosfat 
1,29 mmol/L, Glucosa 97.38 mg/100mL, Urea 8,1 mmol/L, Creatinina 96 µmol/L, Filtrat 
glomerular estimat 72,60 mL/min/1.73m2, Bilirubina total 0.67 mg/100mL, AST (GOT) 
31 U/L, ALT (GPT) 30 U/L, Fosfatasa alcalina 121 U/L, GGT 85 U/L, LDH 553 U/L, CK 85 
U/L, Troponina ultrasensible 823 ng/L, NT-proBNP 5036 ng/L,  Proteïna total 70,1 g/L, 
Albúmina 35,3 g/L, Proteïna C reactiva 180,9 mg/L. 

- HEMATOLOGIA-HEMATIMETRIA  Hemoglobina 125 g/L, Hematòcrit 0,36 L/L, VCM 91,6 
fL, Plaquetes 344 x10E9/L, Leucòcits 15,47 x10E9/L, Fórmula leucocitària: Neutròfils 
45,9 %, Neutròfils absoluts 7,11 x10E9/L, Eosinòfils 41,6 %, Eosinòfils absoluts 6,43 
x10E9/L, Basòfils 0,4 %, Basòfils absoluts 0,06 x10E9/L, Monòcits 4,3 %, Monòcits 
absoluts 0,66 x10E9/L, Limfòcits 7,8 %, Limfòcits absoluts 1,21 x10E9/L, 
HEMATOLOGIA-ERITROPATOLOGIA: Siderèmia 4,6 µmol/L, Capacitat total transport 
ferro 40,4 µmol/L, Índex de saturació 11 %, Ferritina 1418 µg/L, HEMOSTÀSIA: Temps 
de tromboplastina 0,90 RATIO, Temps de protrombina 1,40 INR Temps de trombina 
19,20,  Plaquetes 344 x10E9/L 

- IMMUNOQUÍMICA: Quantificació IgG 1640,00 mg/100ml, Quantificació IgA 190,00 
mg/100ml, Quantificació IgM 62,00 mg/100ml, Factor Reumatoide >200,00 UI/mL, 
Complement CH50 21,87 UI/mL, Complement C'3 162,00 mg/100ml, Complement C'4 
26,70 mg/100ml. Resposta Quantiferó-TB Negatiu 

- AUTOIMMUNITAT: Ac. antinuclears i citoplasmàtics 1:80 Clapejat (AC-4,5). Ac. 
antiRo52 <2,30 (Negatiu), CU <20 CU Ac. antiLa/SSB <3,30 (Negatiu), CU <20 CU Ac. 
anticitoplasma de neutròfil (ANCA) Negatiu, Ac. antimieloperoxidasa (MPO) <0,96 
UI/mL <6 UI/mL, Ac. antiproteïnasa 3 (PR-3) <0,60. 

- SEROLOGIA CITOMEGALOVIRUS IgG específiques 174,60 (Positiu) IgM específiques 
Negatiu SEROLOGIA VIRUS EPSTEIN-BARR IgM- VCA Negatiu . SEROLOGIA RUBÈOLA 
IgG específiques: UI/mL 15 (Positiu) SEROLOGIA VARICEL·LA ZÒSTER IgG específiques 
Positiu SEROLOGIA VIRUS XARAMPIÓ IgG específiques Positiu SEROLOGIA HEPATITIS A 
IgG específiques (EIA) Positiu SEROLOGIA HEPATITIS B HBsAg (EIA) Negatiu a-HBc IgM 
(EIA) Negatiu a-HBc (EIA) Negatiu SEROLOGIA HEPATITIS B Immunitat a-HBs: UI/L (EIA) 
>1000,00 (Positiu) SEROLOGIA HEPATITIS C Igs totals específiques (EIA) Negatiu 
SEROLOGIA BORRELIA (LYME) IgG específiques Negatiu SEROLOGIA FEBRE BOTONOSA 



(RICKETSIA) IgG específiques - Primera mostra Negatiu  SEROLOGIA HIV 1 i HIV 2 HIV 1 i 
2 (CMIA) Negatiu SEROLOGIA LUÈTICA (TREPONEMA PALIDUM) Prova treponèmica 
(MEIA) 0,05 (Negatiu)  
 

Anàlisi d’orina: 

- Sodi <20 mmol/L, Potassi 62 mmol/L, Calci 2,0 mmol/L, Quocient calci creatinina 0,08  
Quocient d'aclariment de calci/creatinina 0,0037, Fosfat 25,6 mmol/L, Glucosa 0,8 
mmol/L, Urea 338 mmol/L, Creatinina 23,5 mmol/L, Proteïna 1,00 g/L, Quocient 
proteïna/creatinina 375.91 mg/g, Albúmina 328,1 mg/L, Quocient albúmina/creatinina 
123.35 mg/g 

- Urianàlisi Densitat 1,016 Kg/L ( 1,002 - 1,030 ) pH 5 ( 4 - 7 ) Leucòcits Negatiu Nitrits 
Negatiu Proteïna Positiu + Glucosa Negatiu Cossos cetònics Negatiu Urobilinogen 
Negatiu Bilirubina Negatiu Hematies Positiu +++  

- Sediment orina micció ( Citometria de flux ): Hematies 5-10 per camp. Sediment orina 
micció ( Microscòpia ) Hematies dismòrfics orina (microscòpia) Dismòrfics 70% 
 

ECG: RS a 80x’. P V1 amb component negatiu >40ms. QRS estret amb baixos voltatges en 

derivacions dels membres. No ones Q. Bloqueig incomplet de branca dreta. Ones T negatives 

V5-V6, isodifàsiques amb ST rectificat DI-aVL. 

RX de tòrax: important cardiomegàlia i vessament pleural esquerre, sense signes de 

redistribució. 

Ecocardiograma urgent: vessament pericàrdic important amb signes incipients de taponament 

(sense col·lapse de cavitats, variabilitat de flux trans-mitral limítrofe 43%) i aïllats tractes de 

fibrina (no tabicats), FEVI preservada amb subtil hipoquinesia infero-lateral mig-apical, VD amb 

funcionalisme conservat, sense valvulopaties rellevants, VCI amb escàs col·lapse. 

 

 

Quines proves complementàries creus adequades per a la realització del diagnòstic 

diferencial? Quina és la principal sospita diagnòstica i el tractament agut i de manteniment 

que instauraries? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMATGES I PROVES COMPLEMENTÀRIES: 

Exploració física:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RX de tòrax: 

 

 

Electrocardiograma: 

 

 

 

 

 



TC toràcic d’alta resolució:  

Informe:  

Cardiomegàlia global. Tronc d’artèria pulmonar de calibre conservat (28mm). Petits ganglis 

mediastínics multi-compartimentals (finestra aorto-pulmonar, para-traqueals, pre-carinals i 

sub-carinals) d’aspecte inespecífic. A l’estudi del parènquima pulmonar no s’identifiquen 

nòduls opacitats consolidatives o en vidre desllustrat o altres alteracions parenquimatoses. 

Engruiximent difús bilateral de parets bronquials, suggestiu de broncopatia crònica. Als talls 

espiratoris realitzats destaca la presència d’algunes àrees aïllades d’atrapament aeri als lòbuls 

inferiors. Lleuger vessament pleural bilateral de predomini esquerre amb col·lapse passiu del 

parènquima adjacent. Lleuger vessament pericàrdic. Talls abdominals sense alteracions. 

Estructures òssies sense alteracions. 

 

 

Ecocardiograma (projecció  3 càmares, 4 càmares y paraesternal):   

 



Informe: 

“- Ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrófico. Sutil hipoquinesia infero-lateral medio-
apical con fracción de eyección global conservada. FE 55%. Existen signos indirectos que 
sugieren un incremento de las presiones de fin de diástole del VI. 

- Aurícula izquierda dilatada. Septum interauricular íntegro. 

- Válvula aórtica trivalva, de sigmoideas finas, apertura conservada y sin regurgitación. 

- Porción sinusal de raíz de aorta y aorta ascendente de diámetros normales.  

- Válvula mitral estructuralmente normal, con insuficiencia ligera. Patrón diastólico de flujo 
transmitral normal. 

- Ventrículo derecho no dilatado y de funcionalismo normal. 

- Ausencia de insuficiencia tricuspídea. Sin signos indirectos que sugieran hipertensión 
pulmonar de reposo. Vena cava inferior dilatada con colapso inferior a 50%. 
- Derrame pericárdico importante circunferencial (saco posterior 32mm, saco anterior 9mm), 
de aspecto que no impresiona organizado ni tabicado aunque con tractos aislados de fibrina. 
No se observa colapso de cavidades aunque la variabilidad respiratoria de de flujos 
trasnsvalvulares es limítrofe (variabilidad Mitral 43%) y la VCI muestra escaso colapso, todos 
signos de incremento de las presiones intrapericárdicas. 

Presencia de derrame pleural.” 

 

RMN cardíaca:  

 

 

 

RT 2C (Estudio realce tardío 2C)                                                   Secuencia de tiempo T2 – Vista Basal 



Informe: 
“- Ventrículo izquierdo con volumen diastólico indexado dilatado en grado ligero. Espesores 
parietales normales y masa miocárdica global preservada (máximo grosor de predominio 
septal: 10 mm). Fracción de eyección global ligeramente deprimida, con hipoquinesia más 
marcada en los segmentos apicales. 
- Se observa un pequeño trombo apical. 
- Aurícula izquierda de dimensiones normales (volumen BP indexado: 52,4 ml/m2). 
- Ventrículo derecho con volumen diastólico indexado en rango de normalidad. Fracción de 
eyección preservada. 
- Estudio de realce tardío de contraste con mínima retención lineal subendo-mesocárdica 
ínfero-septal media. Asimismo, se observa captación de contraste en algunas zonas del 
pericardio parietal. 
- Las secuencias de cuantificación de tiempo T1 (Mapping) objetivan un valor nativo (sin cte) 
máximo de 1100 ms (nl ≤ 1050ms), con volumen extra celular de 34 % (nl: ≤ 30%). 
- Las secuencias de cuantificación de tiempo T2 (Mapping) objetivan un valor máximo de 67ms 
(nl: ≤ 55ms) 
y concordante con la presencia de edema miocárdico en segmentos inferior e ínfero-septal 
medio y basal y segmentos apicales. 
- Derrame pericárdico en saco posterior de grado importante (18mm) sin colapso de cavidades 
derechas, de aspecto organizado, con tractos de fibrina en su interior. 
- Derrame pleural bilateral.” 

 


