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   Patologies cardíaques
 Insuficiència cardíaca: tota situació en què el cor és incapaç 

d'enviar el volum adequat de sang a la resta de l'organisme. Per 

pal·liar aquesta situació el cor posa en marxa mecanismes de 

compensació:

 Augment de la freqüència i força de contracció cardíaca.

 Augment les dimensions (cardiomegàlia), augmentant el volum 

de sang expulsat.

 Augment del gruix del miocardi.

 Durant un temps la malaltia és asimptomàtica, fins que s'agreuja i 

n’apareixen signes importants com dispnea i edemes.

http://blocs.xtec.cat/tapsd/
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 Patologies cardíaques
 Angina de pit: es produeix per l’obstrucció incomplerta 

d’alguna artèria coronària, comprometent el reg sanguini del 

miocardi.

 Infart agut de miocardi: necrosi del múscul cardíac per 

falta de rec sanguini conseqüència de l’obstrucció de les 

artèries coronàries. 

http://blocs.xtec.cat/tapsd/
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 Patologies cardíaques
 Hipertensió: elevació persistent de la pressió arterial.

 Malaltia molt freqüent, que afecta un percentatge molt alt 

de la població. Sol ser asimptomàtica, passant 

desapercebuda fins que apareixen símptomes sobre algun 

òrgan afectat.

 La hipertensió pot donar lloc a insuficiència cardíaca.

http://blocs.xtec.cat/tapsd/
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         Patologies vasculars
 Les patologies vasculars més 

freqüents són l’aterosclerosi, trombosi, 

embòlies, arteritis, flebitis, varius i 

trombosi venosa profunda.

 Aterosclerosi: es forma a les parets 

arterials una placa d’ateroma 

formada per colesterol, greixos, 

plaquetes i altres substàncies que 

obstrueixen total o parcialment el pas 

de sang.

 Apareix des de la infància i té molta 

relació amb els hàbits de vida, 

especialment els alimentaris. http://blocs.xtec.cat/tapsd/
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         Patologies vasculars
 Trombosi: formació d’un coàgul amb obstrucció 

simptomàtica d'un vas que pot ser total o parcial. 

 Embòlies: es produeixen quan un trombe es deixa anar del 

vas on es forma i arriba a un altre de menor calibre, obstruint-

lo i provocant la isquèmia a partir d'aquesta zona. 

http://blocs.xtec.cat/tapsd/
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         Patologies vasculars
 Arteritis: inflamació d’una artèria fruit d’un procés infecciós 

o autoimmune.

 Flebitis: inflamació d’una vena. Per múltiples causes però 

amb molta incidència en pacients amb vies.

 Varius (Insuficiència venosa crònica): dilatacions de les 

venes per alteracions en el retorn venós.

 Aneurisma: dilatació permanent de la paret d’una artèria, 

produint-ne fragilitat.

 Trombosi venosa profunda: formació de trombes als 

sistemes venosos profunds que seguint la circulació sanguínia 

major arriben al pulmó, on provoquen embòlies pulmonars.

http://blocs.xtec.cat/tapsd/


