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1. Resum  

 

La durada del tractament doble antiagregant (DAG: aspirina + antiagregant oral de la 

classe de les tienopiridines) en els pacients que després d’una síndrome coronària 

aguda han estat sotmesos a revascularització percutània és una tema controvertit. Això 

és per la coexistència de dos riscos contraposats: el risc d’un esdeveniment isquèmic 

(que el tractament pretén prevenir) i el risc d’un esdeveniment hemorràgic (que 

ocasionalment el tractament pot provocar). En la majoria de casos, excepte si hi ha un 

risc hemorràgic evident (per exemple, pacients que prenen també un fàrmac 

anticoagulant), la durada recomanada del tractament és de 12 mesos, però alguns 

estudis recents han mostrat que una durada de 6 mesos podria ser suficient i que 

aquesta depèn del tipus d’stent que portin els individus tractats (alliberadors de 

fàrmacs vs. convencionals). No obstant això, alguns assajos clínics i estudis 

observacionals suggereixen que en pacients sense risc hemorràgic seria efectiu 

perllongar la doble antiagregació fins i tot més enllà dels 12 mesos. En definitiva, a 

hores d’ara hi ha confusió sobre quina és l’estratègia més efectiva i segura per al 

pacient respecte de la durada de la doble antiagregació. 

 

A Catalunya disposem de fonts d’informació poblacional que faciliten enormement 

l’estudi dels resultats de l’atenció sanitària als pacients que pateixen un infart: el 

registre del Codi IAM, que funciona des de l’any 2010 i recull dades de la fase aguda de 

tots els episodis de IAM que es produeixen al territori, i el programa PADRIS, que 

permet vincular les dades de salut de tota la població procedents de diferents fonts. 

Utilitzant aquestes dues fonts, el projecte VESA ha permès ampliar la informació 

recollida en el registre del Codi IAM i relacionar els episodis d’infart esdevinguts entre 

els anys 2010 i 2017 amb les dades d’episodis hospitalaris relacionades amb 

esdeveniments isquèmics (infart, ictus, nova revascularització coronària) o hemorràgics 

(ictus hemorràgic, hemorràgia digestiva o altres hemorràgies que requereixen ingrés 

hospitalari) i amb les dades de dispensació farmacèutica de fàrmacs antiagregants i 

anticoagulants i altres fàrmacs de prevenció secundària de l’IAM.  

 

Així hem pogut respondre dues peguntes d’investigació principals: 

 

1. Quina és l’efectivitat (fora del context dels assajos clínics controlats) en termes 

d’incidència d’esdeveniments cardiovasculars i la seguretat en termes d’incidència 
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d’esdeveniments hemorràgics de diferents durades de DAG en un escenari clínic real? 

Volem respondre aquesta pregunta globalment i també per determinats subgrups de 

pacients: en funció del tipus d’stent que portin els pacients (alliberadors de fàrmacs i 

convencionals), i en funció de si, a més del tractament antiagregant, el pacient 

necessita tractament crònic amb anticoagulants.   

 

2. Com ha evolucionat al llarg dels anys la persistència amb DAG dels pacients 

inclosos en el registre del Codi IAM i com ha variat després de la difusió de les guies 

europees de pràctica clínica que recomanen una durada del tractament de 12 mesos. 

 

Efectivitat i seguretat en vida real de diferents durades de DAG 

Es van analitzar les dades de 12.153 pacients amb indicació de DAG (un cop exclosos 

els que tenien contraindicació per alt risc hemorràgic i els que van tenir un 

esdeveniment el primer mes després de l’episodi índex), atesos als 10 centres de 

referència del Codi IAM entre els anys 2010 i 2017.  

 

Els pacients es van classificar i descriure en funció de la durada, en mesos, del 

tractament DAG (exposició): entre 0 i 3, entre 4 i 9, entre 10 i 14, i més de 14 mesos. 

Es va definir la variable de resultat principal composta com l’aparició d’un nou infart de 

miocardi, un ictus isquèmic o la mort per qualsevol causa. 

 

L’efecte de l’exposició (temps de DAG) sobre la taxa d’esdeveniments es va avaluar 

mitjançant l’ús de models estructurals marginals basats en regressió de Cox. Aquests 

models permeten incorporar efectes dependents del temps i amb ajust mitjançant un 

model de propensió per l’efecte de característiques basals, característiques que varien 

amb el temps i la probabilitat de censura. Així doncs, en comptes de considerar 

l’exposició a DAG com una variable constant (present per definició en el 100% dels 

casos inicialment), podem modelitzar el temps d’exposició perquè la unitat d’anàlisi és 

el mes amb tractament DAG i cada pacient aporta informació en el grup “exposat” 

mentre està en DAG i en el grup de comparació quan deixa el tractament.  

 

Persistència amb DAG després de revascularització percutània en el pacient 

amb síndrome coronària aguda amb elevació del segment ST 

Es van analitzar les dades de 10.711 pacients amb síndrome coronària aguda amb 

aixecament del segment ST atesos als 10 hospitals de referència de la xarxa del Codi 
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IAM de Catalunya entre els anys 2010 i 2015 que van rebre tractament de 

revascularització coronària. Es va determinar el tractament farmacològic prescrit 

durant els 12 mesos posteriors a l’episodi índex i es va definir com a variable de 

resultat principal la dispensació de dos fàrmacs antiagregants (aspirina + antiagregant 

oral de la classe de les tienopiridines) fins almenys el mes 11 comptant des del mes 

corresponent a l’episodi índex. Es va considerar no persistència quan es produïa un buit 

en la dispensació de DAG d’almenys 2 mesos. 

 

Es van descriure les característiques dels pacients en funció de si persistien o no en 

DAG durant 12 mesos i en funció de l’any de l’episodi índex i es va descriure la 

proporció de pacients “persistents” en funció de l’any de l’episodi.  

 

Aquesta evolució de la persistència es va analitzar mitjançant un model de sèries 

temporals interrompudes basat en regressió logística, amb ajust per les 

característiques basals dels pacients. Aquest model permet avaluar els factors 

associats amb la persistència i amb la seva evolució i determinar si un esdeveniment 

ocorregut en un punt en el temps (publicació de les guies europees de pràctica clínica 

l’any 2013) ha influït en aquesta evolució.   

 

 

2. Resultats obtinguts  

 

Efectivitat i seguretat en vida real de diferents durades de DAG 

A la taula es pot veure l’efecte protector de la DAG sobre la incidència d’esdeveniment 

(infart, ictus o mort per qualsevol causa) i com aquest efecte és important quan el 

tractament es pren durant un període entre 4 i 9 mesos (respecte d’un període 

inferior), però després la magnitud de l’efecte es va perdent, fins que ja no s’observa 

un efecte beneficiós d’un tractament DAG per un període de 14 mesos o més. 
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Taula. Efecte cru i ajustat del tractament amb DAG durant diferents períodes sobre l’aparició 

d’esdeveniments isquèmics (infart o ictus) o mort per qualsevol causa. 
 

Un resultat similar s’observa tant en el subgrup de pacients que porten un stent 

alliberador de fàrmacs com en els que porten un stent metàl·lic convencional. 

 

Persistència amb DAG després de revascularització percutània en el pacient 

amb síndrome coronària aguda amb elevació del segment ST 

La proporció de pacients en DAG als 12 mesos de l’episodi índex va créixer 

significativament des del 58% l’any 2010 fins al 73% l’any 2015. El creixement més 

elevat es va observar entre el 2014 i el 2015, dos anys després de la publicació de les 

guies europees de pràctica clínica (figura).  

 

D’alta banda, vam observar que, a part de la tendència temporal que començava el 

2014, hi havia altres factors relacionats amb una major persistència: ser portador d’un 

stent alliberador de fàrmacs respecte d’un stent convencional (OR = 1,90, IC95%: 

1,50-2,40), portar un nombre més elevat d’stents (1,22; 1,13-1,32), tenir una 

prescripció a l’alta de Prasugrel en comptes de Clopidogrel (1,59; 1,36-1,86), tenir una 

recomanació explícita de prendre DAG durant 12 mesos a l’alta de la fase aguda (5,76; 

3,26-10,2), tenir hipercolesterolèmia (1,19; 1,08-1,31), antecedent de bypass (1,85; 

1,09-3,14) i tenir dos o més vasos tractats (1,21; 1,10-1,33). També es va observar 

una gran variabilitat en la persistència segons el centre de referència de la xarxa del 

Codi IAM on els pacients eren atesos, variabilitat que es va anar reduint al llarg del 

temps després de la publicació de les guies. 

 

 

 

 

 

 

   Efecte cru Efecte ajustat 

HR (IC95%) p-valor HR (IC95%) p-valor 

Exposició (ref = ≤3m)     

     4-9 m 0,50 (0,38 – 0,66) <0,001 0,33 (0,25 – 0,44) <0,001 

     10-14 m 0,77 (0,54 – 1,10) 0,146 0,56 (0,39 – 0,82) 0,003 

     >14m  1,60 (1,25 – 2,05) <0,001 1,22 (0,92 – 1,61) 0,162 
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Figura. Proporció observada de pacients que persisteixen amb DAG durant 12 mesos en cada trimestre i 

estimació segons el model de sèrie temporal interrompuda definint un període de latència d’un any des del 

2013 (publicació de la guia europea de pràctica clínica). 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

La troballa principal de l’estudi és que en vida real, en general, no s’observa un efecte 

beneficiós de la DAG en un règim de tractament de 14 mesos o més i, per tant, es 

reforça la idea que allargar la teràpia més enllà d’un any no aporta cap benefici i 

només s’associa al risc inherent d’hemorràgia que té el tractament en pacients que han 

patit una síndrome coronària aguda amb aixecament del segment ST i han estat 

sotmesos a un procediment de revascularització percutània amb implantació d’stent. 

Aquest resultat, obtingut sobre una cohort exhaustiva i no seleccionada de més de 

10.000 pacients sense risc hemorràgic important, aporta una informació rellevant que 

ha de servir per matisar algunes de les recomanacions de les guies de pràctica clínica i 

de consensos que propugnen la prolongació més enllà de l'any de la DAG. Pensem que 

aquesta estratègia, a partir dels resultats d'aquest estudi, s'ha de considerar de forma 

acurada i únicament en pacients seleccionats. D'aquesta manera, els resultats d'aquest 

estudi poden contribuir a la reducció del temps efectiu de DAG a partir de l'any de 

l'infart amb elevació de l'ST. Això tindrà dos impactes ressenyables: 

 

1. En seguretat. La guia de pràctica clínica del 2017 recomana allargar la DAG en 

pacients de baix risc hemorràgic i d’alt risc isquèmic (uns 950 pacients estarien en 

aquesta categoria cada any a Catalunya). En un escenari conservador, si la taxa 

d'hemorràgia esperable en aquesta població atribuïble a la DAG és de 3,6/1.000 
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pacients l’any, una reducció de 6 mesos de DAG a pacients podria redundar en un 

estalvi d’1,8 hemorràgies majors cada any. 

 

2. Econòmic. En el mateix escenari, tenint en compte que el preu del Ticagrelor és de 

89,61 €/mes, una reducció de 6 mesos de DAG en aquest mateix grup de pacients 

redundaria en un estalvi per al sistema de salut i/o per al pacient (depenent del nivell 

de copagament farmacèutic) d’uns 500.000 € anuals.  

En el futur tenim previst analitzar amb més detall l’impacte econòmic, i també en 

termes de salut, els canvis en el règim de DAG en el context de la sanitat pública 

catalana.  

 

Malgrat aquest efecte beneficiós del règim de la DAG fins a 12 mesos, confirmat en 

vida real en aquest estudi, hem estimat una taxa de persistència amb el tractament 

DAG que no és òptima (el 73% l’any 2015). Això indica que hi ha un període de 

latència abans no s’observa una reacció per part el sistema de salut a aquest tipus de 

recomanació i que es necessita un període encara més llarg per assolir nivells de 

compliment raonables. En el nostre estudi hem vist que una acció que millora la 

persistència consisteix simplement a recomanar una pauta adequada de tractament a 

l’alta de l’hospital d’aguts. Els resultats indiquen que molt probablement el metges que 

prescriuen els fàrmacs en la comunitat després de la fase aguda confien i reprodueixen 

la recomanació feta per l’especialista.  

 

Un objectiu operatiu del projecte, més enllà de la seva rellevància per al coneixement i 

la pràctica clínica en el context de l’infart de miocardi, és facilitar i promoure l’ús de 

dades clíniques i administratives de base poblacional en recerca cardiovascular i en 

recerca sobre teràpia farmacològica. El projecte hi ha contribuït, gràcies a les activitats 

següents: 

 

- La presentació de l’estudi en una reunió científica de la Sociedad Española de 

Cardiología (SEC), que tenia com a finalitat l’optimització de la recerca en vida real 

sobre síndrome coronària aguda, ha desembocat en la participació i la incorporació de 

les dades derivades de l’estudi en un metaregistre promogut per la SEC que analitzarà 

conjuntament dades de diferents registres de diferents comunitats autònomes. 
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- Gràcies en part a la incorporació, a l’equip investigador, de persones vinculades 

amb la gestió del sistema de salut i responsables del registre del Codi IAM, el projecte 

ha contribuït a la millora d’aquest registre, una de les eines fonamentals per a 

l’avaluació i la millora continuada del procés assistencial del IAM. Concretament, durant 

el curs de l’estudi es va veure la necessitat d’incorporar al registre noves variables, 

definides en el projecte VESA, sobre antecedents i sobre el tipus de tractament rebut, 

perquè tenien un impacte sobre el règim farmacològic en el postinfart i en el pronòstic 

dels pacients.  

 

- Aquestos mateixos coneixement i experiència ens han permès dissenyar un nou 

projecte que també utilitzarà dades del registre del Codi IAM i del PADRIS: anàlisi de 

l’impacte del nivell socioeconòmic en l’atenció aguda i postaguda, el compliment 

terapèutic i el resultat clínic del IAM, a partir del qual seguirem avaluant la qualitat i el 

resultat de l’assistència del IAM a Catalunya. El projecte va ser aprovat en convocatòria 

competitiva de projectes de recerca 2019 del Comitè Científic del Codi IAM. 
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