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GVG / CLTI
Global Vascular Guidelines on the Management of  Chronic Limb-Threatening
Ischemia

Krytyczne niedokrwienie konczyn jest zwane obecnie - przewlekłym zagrażającym 
konczynie niedokrwieniem.



When we recognized Chronic Limb-Threatening Ischemia(CLTI)
equals previousCritical Limb Ischemia (CrLI)

§Fontain III/IV or Rutherford 3/4/5 

§No time criterium (kryterim trwania od co najmniej 2 tygodni traci na znaczniu)

§Grading WiFi (wound, infection i ishemia) (ocena kliniczna jest najważniejsza)



GVG Pathway
Ścieżka
postępowania
w GVG



Revascularisation?
Rewaskularyzaować?

qif resonably (proper TAP) / tak jeśli osiągalny jest TAP

qif needed (depends of  WiFi) / zależu od stopnia WiFI

qif technical possible (zależy od GLASS) / jeśli tech. możliwe

qPTA v by-pass (depends on PLAN) / wybrać rozważając 
ryzyko



TAP
GLASS
WiFi
PLAN



WiFi
Wound (rana)

Ischemia, (niedokrwienie)

Foot Infection (WiFi) (zakażenie)

classification



W (0-3)

•W0 = R4
•W1 = R5 (no gangren)
•W2 = R5 + gangrena
•W3 = R6SI
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Fi (0-3)

•No redness redness<2cm >2cm SIRS
•Fi0 Fi1 Fi2 Fi3SI
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WiFI
summary
classification
(klasyfikacja jak w TNM)



GLASS
Global Limb Anatomic Staging System (GLASS) (odpowiada na pytania)

qWhas is a chance to succid in revascularisation!!!!!!

qWhat to chose: PTA v by-pass!!!!!

qHowever, all cases could be done endovascular way (endo-first)!!!!!!









TAP
Target arterial path (TAP): the selected continuous route of  in-line

flow from groin to ankle.

(Mówi o które naczynia należy odtworzyć, żeby uzyskać napływ od pachwiny na łuk 
stopy)

Condition to succied in PTA (warunek powodzenia PTA)

Nonsens of  partial PTA without TAP up to the foot (nie ma sensu poszerzać 
niczego proksymalnie, jeśli pozostaną jakieś zwężenia przed łukiem stopy)





PLAN
qhelps to hose by-pass v PTA

qfor GLASS jest III better by-pass first (if V-POSSUN<5% i life expectancy >2 lat)

qno TAP achieved = PTA contraindicated!!!

q< 50 y do not perform PTA



PLAN

V-Possum <5%
Life Expect.>2 L

=
by-pass



CLTI do not need revascularisation in all
cases!!

qFirst word debridement!!!! (najpierw opracować ranę)

qSecond WiFi assessment (ponownie ocenić ranę klinicznie)

qRevascularysation only if ABI<0,7 (rewaskularyzawać tylko jeśli mało 
dopływa do stopy czyli przy ABI <0.7)





TransaAtlantic inter- Society Consensus(TASC)
since 2019 is not valid any more

Zalecenia TASC są już nieważne od 2019

qno PTA based on technical availability/PTA można zrobić zawsze

qin GLASS III (previous TASC D) <20% procedure failure / tyle tylko że 20% może się nie udać w 
zaawansowanej chorobie GLASSIII=TASC-D

qNo qualification based on TASC (A,B,C,D) / anatomia zmian nie kwalifikuje do rodzaju leczenia

qresults based on durability (GALSS) and clinical need (WiFi) / leczenie powinno wynikać z równowagi 
pomiędzy ryzykiem zabiegu i trwałością rekonstrukcji

qEffectiveness based on TAP / skuteczność wynika zdobrze dobranego TAP

qBy-Pass if V-POSSUM <5% and life expectancy>2lat / by-pass jest leprzy jeśli chory ma małe ryzyko 
zgonu i długie przewidywane przeżycie

qNO PTA w claudicants (WiFi =1) and <50y (bad follow-up) / nie robi się PTA w chromaniu i u 
młodsych ponizej 50 rż





WiFi + GLASS
Instead / Zamiast
TASC (A,B,C,D)



EFFEKTIVENESS OF PTA
SKUTECZNOŚC PTA



Risk of  amputation is lower, but not 0
Rysyko amputacji jest coraz niższe, ale nie 0

•Sometimes the best is 
primary amputation (see 
PLAN)
•Czasem bezpieczniej
jest wykonać pierwotną
amputację


