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Actualitat
� Es continua portant a terme la fase de seguiment de cohorts per tal d’estudiar l’associació de l’arteriopatia perifèrica asimptomàtica amb el risc de

patir accidents vasculars (cardíacs i cerebrals).

� El dia 26 d’octubre M. T. Alzamora va llegir la tesi doctoral: Prevalença de l’arteriopatia perifèrica i valor predictiu de les seves formes silents
en relació a la morbi-mortalitat cardiovascular. Estudi AR TPER, amb la qual va obtenir el grau de doctora amb excel·lent Cum Laude.

� El 27 d’octubre es va realitzar la II Jornada del Grup Estudi ARTPER al CAP Santa Coloma de Gramenet. Hi van col·laborar els diferents
investigadors dels estudis relacionats amb l´ARTPER: estudi ASIA, estudi neuropsicològic ASIA-ARTPER, estudi DARIOS, estudi ARTPER-exercici
físic, estudi ARTPER-contaminació ambiental. En la segona part de la jornada es va fer un taller de risc cardiovascular.

� De juny a desembre de 2010 s’han publicat els articles:

� Infradiagnóstico de arteriopatía periférica en población española . Estudio ARTPER. Med Clin2010;135(7):306–309

� Factores de riesgo vascular y rendimiento cognitivo en personas de 50 a 65 años. Neurología. 2010;25(7):422—429.

� Estan en premsa els articles:

� ¿Es fiable el índice tobillo -brazo como marcador de riesgo cardiovascular? Formación Médica continuada.
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� ¿Es fiable el índice tobillo -brazo como marcador de riesgo cardiovascular? Formación Médica continuada.

� ¿A quién medir el índice tobillo-brazo? Carta a l´editor a Med Clínica.

� El índice tobillo-brazo contribuye a mejorar la clasificac ión del riesgo cardiovascular: estudio ARTPER/PERART . Revista Española de
Cardiología.

� Derivation and validation of REASON: a risk score identifyi ng candidates to screen for peripheral arterial disease usi ng ankle
brachial index . Atherosclerosis.

Nous objectius
� Estem elaborant el protocol per portar a terme un segon tall de la cohort ARTPER per determinar la incidència d’arteriopatia perifèrica en la població

major de 50 anys. L´inici de l’estudi està previst per a finals de 2011. Es demanarà una beca FIS per a aquest projecte.

� Es troba en fase de producció una pàgina web de l’estudi ARTPER. Des d’aquesta pàgina es podrà consultar tota la documentació, els enllaços
relacionats, l’actualitat, els projectes, les publicacions i els col·laboradors de l’estudi.

Objectiu final
És objectiu fonamental del grup aconseguir l’acreditació coma a grup consolidat de recerca .


