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INTRODUCCIÓ 
L’augment de la supervivència dels trasplantats cardíacs, fa que cada cop més siguin sotmesos a diferents tipus de cirurgia; 
per al maneig anestèsic, a més a més de saber que un cor denervat respon de manera diferent a molts fàrmacs utilitzats al 
perioperatori, hem de tenir en compte, també: el maneig de la immunosupressió, com els hi afecta  el tipus de cirurgia al que 
han de ser sotmesos, maximitzar l’asèpsia estricte i l’ús d’un assenyat monitoratge invasiu. 
 
CAS CLÍNIC 
Pacient de 71 anys, trasplantada cardíaca 7 anys abans per una miocardiopatia, afecta d’una neoplàsia rectal, programada 
per a Milles per laparoscòpia. Preoperatoriament, per una correcta avaluació, es disposava d’ECG, biòpsia endomiocardica, 
una ecocardiografia, coronariografia i una analítica general completa. Aquestes proves ens van permetre conèixer el bon 
funcionament de l’ingert, la manca de signes de rebuig i de vasculopatia coronària, i les funcions renals, hepàtiques i del moll 
de l’os. lntraoperatoriament, amb AG balancejada, i a més a més del monitoratge habitual, es comptava amb pressió arterial 
directa i cabdal cardíac (VIGILEOR). En tot moment es va evitar la vasodilatació i la disminució aguda de la precarga. El 
pneumopertinoni i la posició quirúrgica van ser ben tolerats. No havent cap incidència perioperatòria. 
 
DISCUSSIÓ 
A la laparoscòpia , el pneumoperitoni augmenta la PVC i la PAP, però no produeix canvis significatius en l’IC o RVS i per tant 
és ben tolerat en malalts amb FEVE normal trasplantats cardíacs, com va ser el cas de la nostra malalta. 
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