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Introducció
Pacients inclosos

Intervencions i comparadors considerats
Variables de resultat



Pacients

Arteriopatia asimptomàtica

Arteriopatia simptomàtica: claudicants i isquèmia crítica

Isquèmia crítica (Prostaglandines)

Tractament previ o posterior a una revascularització

Isquèmia aguda (Trombolisi)

Pacients amb estenosi carotídia simptomàtica o asimptomàtica



Intervencions i comparadors

Fàrmacs antitrombòtics: antiagregants, 
anticoagulants, heparines, prostaglandines, 
vasodilatadors, fibrinolítics, etc.

Contra placebo

Contra ells mateixos



Variables

Variables comuns amb altres sectors vasculars:
Mortalitat
Morbilitat càrdio-vascular: Infart no mortal, Ictus no 
mortal
Sagnat important intra o extracranial

Variables específiques d’arteriopatia perifèrica:
Dolor en repòs
Qualitat de vida
Amputació



Variables

Estudis referents a revascularitzacions (bypass, 
angioplàstia i stent): 

Ús habitual de variables substitutes: permeabilitat o 
retrombosis

No informen de les variables importants:
Qualitat de vida

Distància de claudicació

Curació lesions

Amputació



Aspirina i 
càncer
• Lancet 2010

• Aspirina (75 mg/dia o més)

• Fa prevenció de càncer 
colorectal i la seva mortalitat

• Colon proximal



Preferències 
dels pacients

S’han considerat les 
possibles preferències 
dels pacients entre:

Morbilitat 

Sagnat 

Importància relativa del 
sagnat:

respecte infart

respecte ictus (x3)

Individualització en cada 
recomanació: “primum 
non nocere”



Objectius
Recomanacions

Argumentació de resultats
Diferències respecte guies prèvies

Polèmiques



Pacients asimptomàtics
Prevenció primària



Arteriopatia asimptomàtica

Segons l’escala de Framingham a 10 anys:

Baix risc: 10%

Moderat: 10-20%

Alt risc: 20%

Si ITB<0’9: doblar el risc



Arteriopatia asimptomàtica

2.1. For persons with asymptomatic peripheral 
arterial disease (PAD), we suggest aspirin 75 to 
100 mg daily over no aspirin therapy (Grade 
2B)



Efecte de l’aspirina en 
asimptomàtics

En 1.000 pacients asimptomàtics amb un risc entre 
moderat i alt:

Pot previndre de 19 a 31 infarts no mortals

Pot provocar entre 16 y 22 sagnats majors extracranials

Si considerem l’efecte de l’aspirina sobre el càncer, en 
pacients de 60 anys:

Pot previndre 6 morts (entre cap i 12) per 1.000 
pacients tractats en 10 anys



Arteriopatia asimptomàtica

Decissió del pacient:

Estret balanç risc/benefici

Valoració del propi pacient de les dades exposades



Pacients simptomàtics
Prevenció secundària



Pacients simptomàtics

Estudis de pacients cardiòpates

Anàlisis de subgrups

Recomanacions similars als pacients amb coronàriopatia



Pacients simptomàtics

Aspirina contra placebo

Clopidogrel contra aspirina (CAPRIE)

Doble antiagregació contra aspirina (CHARISMA)

Anticoagulació i Aspirina contra aspirina



Aspirina contra placebo

Bibliografia

Justificació de 
la qualitat

Risc basal Aclariments



Aspirina contra placebo



Aspirina contra placebo

Mortalitat global

IAM no mortal

ICTUS no mortal

Sagnat major extracranial



Clopidogrel contra Aspirina

Mortalitat global

IAM no mortal

ICTUS no mortal

Sagnat major extracranial



Clopidogrel contra Aspirina

Mortalitat global

IAM no mortal

ICTUS no mortal

Sagnat major extracranial

Risc basal de 
l’estudi CHARISMA

Risc basal de 
Baigent et al.
Risc basal de 
Baigent et al.

Risc basal de 
CAPRIE



Clopidogrel contra Aspirina

Mortalitat global

IAM no mortal

ICTUS no mortal

Sagnat major extracranial

Risc basal de 
l’estudi CHARISMA

Risc basal de 
Baigent et al.
Risc basal de 
Baigent et al.

Risc basal de 
CAPRIE



Doble antiagregació
contra aspirina

Mortalitat global

IAM no mortal

ICTUS no mortal

Sagnat major extracranial



Doble antiagregació
contra aspirina

Mortalitat global

IAM no mortal

ICTUS no mortal

Sagnat major extracranial



Doble antiagregació
contra aspirina

Mortalitat global

IAM no mortal

ICTUS no mortal

Sagnat major extracranial



Warfarina i aspirina
contra aspirina

Mortalitat global

IAM no mortal

ICTUS no mortal

Sagnat major extracranial



Recomanacions

Per prevenció secundària en pacients amb arteriopatia 
simptomàtica recomanem un d’aquests tractaments, llarg temps, 
respecte el no tractament (Recomanació 1A):

Aspirina 75 a 100 mg al dia  

Clopidogrel 75 mg al dia

No es recomana la doble antiagregació. Recomanació 2B

No es recomana l’associació d’anticoagulants amb aspirina. 
Recomanació 1B



Tractament de la 
claudicació

Cilostazol
Pentoxifilina
Prostanoides



Tractament de la claudicació

Fàrmacs sense efecte sobre el risc vascular

No sempre s’ha avaluat la qualitat de vida

Distància de claudicació com a mesura indirecta de qualitat 
de vida (afectant la qualitat de les recomanacions)

Fàrmacs només indicats si existeix afectació important 
malgrat abstenció del tabac i exercici estructurat



Cilostazol contra placebo



Recomanacions

En els pacients amb claudicació intermitent i que no 
responen a l’abstenció del tabac i l’exercici supervisat, es 
recomana:

Afegir Cilostazol al tractament antiagregant habitual. 
Recomanació 2C

No es recomana l’ús de pentoxifilina, heparinoides o 
prostanoides. Recomanació 2C



Diferències respecte
guies prèvies

Cilostazol en pacients claudicants que no responen a 
exercici i no son candidats a revascularització (AT8)

Cilostazol contraindicat en claudicacions lleus



Polèmica

Guia NICE recomana Naftidrofuril basat en estudi de cost-
efectivitat

Desaconsella Cilostazol

Severs dubtes: estudis seleccionats, recàlcul de variables, 
absència de valoració de la qualitat de les proves, etc.



Tractament mèdic de la 
isquèmia crítica



Isquèmia crítica

Pacients en els que no es pot indicar revascularització

Les variables inclouen:
Control del dolor

Qualitat de vida

Salvament de l’extremitat







Recomanació

Pels pacients amb arteriopatia en fase de isquèmia 

crítica que no son candidats a revascularització es 

recomanen prostanoides afegits als tractaments 

habituals. Recomanació 2C



Diferències amb AT8

Es contraindicava la indicació de Prostaglandines



Isquèmia aguda



Anticoagulació

Guia ACCP 8ª edició:
In patients who suffer from acute arterial emboli or 
thrombosis, we recommend immediate systemic 
anticoagulation with UFH, over no anticoagulation 

(Grade 1C).

Actitud lògica però no basada en cap evidència, ni sobre 
l’eficàcia del fàrmac ni sobre la diferència respecte altres



Trombolisi o cirurgia



Recomanacions

En pacients amb isquèmia aguda recomanem:

Anticoagulació sistèmica amb heparina no fraccionada 
respecte no anticoagulació. Recomanació 2C

Revascularització (cirurgia o trombolisi) respecte no 
revascularització. Recomanació 2C

Recomanem cirurgia respecte trombolisi. Recomanació 1B

Si s’indica trombolisi, es prefereix rt-PA o Urokinasa respecte 
Estreptokinasa. Recomanació 2C



Antiagregació i 
tècniques de 

revascularització
Cirurgia endovascular (amb o sense stent)

Bypass (venós o protèssic)



Angioplastia + stent

No existeixen RCT’s sobre antitrombòtics després d’stent!!

Extrapolació sistemàtica d’estudis en coronaris: inferència 
dubtosa:

Calibre i característiques de coronàries respecte les dels membres

Diferents tipus d’stents

Diferents variables de resultat

Demostrat un major risc de sagnat en doble antiagregació



Recomanació

En pacients que son intervinguts de cirurgia endovascular, 
amb o sense stent, recomanem:

Aspirina 75-100mg / dia o clopidogrel 75 mg/ dia. 
Recomanació 1A.

En pacients portadors d’un stent, recomanem antiagregació 
simple i no doble. Recomanació 2C.

Preferències dels pacients: es pot deixar escollir el pacient 
segons les seves preferències i valors: risc/benefici



Bypass
Prostètic contra venós

Per sobre o sota el genoll







Recomanacions

En pacients amb bypass arterial als membres inferiors, 
recomanem el següent tractament antitrombòtic, respecte no 
tractament:

Aspirina 75-100 mg al dia o Clopidogrel 75 mg /dia. 
Recomanació 1A

No es recomana associar anticoagulants a l’aspirina. 
Recomanació 1B

Els pacients amb bypass protèssic per sota el genoll es 
recomana doble antiagregació per 1 any. Recomanació 2C



Estenosi carotídia
Prevenció primària

Asimptomàtics
Simptomàtics



Prevenció primària i estenosi 
asimptomàtica

La mateixa recomanació que arteriòpates asimptomàtics

Reducció del risc d’ictus

Els pacients escullen segons les seves preferències de 
risc/benefici



Endarterectomia carotídia

Les mateixes recomanacions que els pacients amb ictus

No hi ha evidències sobre quan començar el tractament

Antiagregants (respecte placebo) protegeix de fer ictus a 34 
pacients de cada 1.000 tractats (entre 2 i 54 menys) 

Sense diferències en mortalitat, IAM no mortal o sagnat 
extracranial no mortal.

La qualitat de les proves és baixa



Recomanacions

En pacients amb estenosi carotídia asimptomàtica es 
recomana aspirina 75-100 mg/dia respecte no antiagregació. 
Recomanació 2B.

El pacient pot escollir segons les seves preferències

En pacients amb estenosi carotídia simptomàtica o 
endarterectomia recent recomanem antiagregació amb:

Clopidogrel 75 mg/dia

Aspirina i dipiridamol (25mg/200mg al dia)

Aspirina 75-100mg / dia

Recomanació 1A.



Recomanacions

Enlloc d’Aspirina 75-100 mg/dia es prefereix 
Clopidogrel 75 mg/dia

Aspirina i dipiridamol (25mg/200mg al dia) 

Recomanacio 2B.



Diferències amb AT8



Diferències significatives amb AT8

Aspirina al mateix nivell que Clopidogrel (AT8)

Recomanació de l’ús de Prostaglandines (a AT8 no es 
recomanava). Recomanació 2C

A AT8: heparina abans de clampar artèries amb 
recomanació 1A. AT9: no recomanació



Diferències significatives amb AT8

Bypass infrainguinal protèssic:
AT8: Aspirina. No anticoagular

AT9: Doble antiagregació.

Bypass en risc:
AT8: aspirina i anticoagulació (2A)

AT9: no recomanació. Valorar risc/benefici



Diferències significatives amb AT8

Endarterectomia carotídia:
AT8: aspirina preoperatòria i aspirina vitalícia (1A)
AT9: aspirina i dipiridamol / clopidogrel abans que aspirina 
sola.

Estenosi asimptomàtica:
AT8: aspirina vitalícia
AT9: igual. 



Guia TASCII



TASCII

Similars recomanacions entre AT8 i TASCII

A isquèmia crítica, similar a AT9:
Recommendation 28: Use of  prostanoids in critical limb ischemia (CLI)

· Previous studies with prostanoids in CLI suggested improved healing of  
ischemic ulcers and reduction in amputations [A].

· However, recent trials do not support the benefit of  prostanoids in 
promoting amputation-free survival [A]

· There are no other pharmacotherapies that can be recommended for the 
treatment of  CLI [B].



Guia AHA







Missatges per
emportar-se a casa



Aspirina o Clopidogrel a tots el pacients:
Asimptomàtics valorar risc/benefici

Doble antiagregació a bypass PTFE sota genoll

Doble antiagregació si alt risc de trombosi i baix risc de 
sagnat

Cirurgia millor que trombolisi (valorar cada centre i pacient)

Prostaglandines a isquèmia crítica no revascularitzable

Caròtides: Clopidogrel o Aspirina i dipiridamol


