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Presentació
Benvolguts investigadors, l’any 2006 vam iniciar l’aventura de l’estudi “Prevalença
de l’arteriopatia perifèrica i valor predictiu de les seves formes silents en relació amb la
morbi-mortalitat cardiovascular: estudi ARTPER/PERART”. Els objectius d’aquest estudi
són:
1. Conèixer la prevalença d’arteriopatia perifèrica en la nostra població (fase I o
estudi de prevalença transversal).
2. Estudiar l’associació de l’arteriopatia perifèrica asimptomàtica amb el risc de
patir accidents vasculars (cardíacs i cerebrals) durant el seguiment (fase II o
estudi de cohorts).

Primers resultats
Fase I. Estudi de prevalença transversal
Reclutament de 3.786 persones ≥ 50 anys de les comarques del Barcelonès Nord,
el Maresme i Barcelona ciutat: 53,9 % dones i 46,1 % homes. Edat mitjana de 64,9 anys;
7,6 % ITB < 0,9; 6,2% ITB>1,4 (calcificació). L’infradiagnòstic d’arteriopatia perifèrica és
del 81 %. Dels pacients amb arteriopatia perifèrica, el 68 % són hipertensos, el 33,2 %
diabètics, el 61,2 % dislipèmics, el 37,4 % obesos i el 25,9 % són fumadors actuals.
Els pacients amb arteriopatia perifèrica tenen una puntuació més alta en el
REGICOR, Framingham i SCORE que els pacients sans. Hem trobat que són factors de
risc per tenir AP: sexe masculí, fumador actual o exfumador, hipertensió arterial,
dislipèmia, hipertrigliceridèmia, diabetis i malaltia cardiovascular prèvia.
Per cada 10 anys que augmenta l’edat es duplica el risc de patir arteriopatia
perifèrica. Els fumadors actuals quadrupliquen el risc. Són factors protectors el sobrepès i
caminar > de 7 hores a la setmana.
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