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За мен е удоволствие да ви за-
позная с резултатите от PER-
SUADE (PERindopril SUb study in 
coronary Artery disease and DiabEt-
ics) – подпроучване на EUROPA, 
съобщени на 10 март 2004 год. 
на годишния конгрес на Амери-
канската академия по кардиоло-
гия (АСС).

Prestarium предпазва всеки пе-
ти пациент с диабет и исхемич-
на болест на сърцето от сърдеч-
но-съдова смърт, миокарден ин-
фаркт и сърдечен арест.

Prestarium намалява риска от 
сърдечно-съдова смърт и мио-
карден инфаркт при пациенти 
с диабет и исхемична болест 
на сърцето! 

PERSUADE проследява за срок 
от 4 год. 1502 пациенти с диа-
бет и исхемична болест на сър-
цето, участващи в проучване-
то EUROPA, чиито впечатля-
ващи резултати бяха публику-
вани в Lancet миналата годи-
на. Пациентите са били ран-
домизирани к ъм Prestar ium  
8 mg веднъж дневно или плаце-
бо, прибавени към стандартна-
та превантивна антиисхемич-

на терапия, включваща аспирин, 
статини и �-блокери. 

Prestarium намалява риска 
от сърдечно -съдова смърт, 
миокарден инфаркт и сърде-
чен арест с 19%. В допълнение 
Prestarium намалява риска от 
фатален и нефатален миокар-
ден инфаркт с 23%, риска от 
нетрансмурален (без патоло-
гичен Q-зъбец) миокарден ин-
фаркт с 34% и хоспитализации-
те по повод сърдечна недоста-
тъчност с 46%!

“Тези животоспасяващи пре-
димства, демонстрирани в 
PERSUADE, имат същото рела-
тивно намаление, както демон-
стрираните преди в цялостна-
та популация на проучването 
EUROPA, но абсолютният ефект 
е по-голям поради по-високата 
честота на инцидентите в ди-
абетната популация” – добави 
проф. Fox.

EUROPA е първото проучва-
не, демонстриращо ефектив-
ността и безопасността на ле-
чението с АСЕ-инхибитор при 
широк спектър от пациенти с 
исхемична болест на сърцето. 
Включващо 12 218 пациенти от 
24 европейски страни, EUROPA 
е и най-голямото проучване, 
провеждано някога с такива па-
циенти. В проучването EUROPA 
Prestarium намалява сърдечно-
съдовата смъртност, миокард-
ния инфаркт и сърдечния арест 
с 20% (р=0,0003). Prestarium на-
малява риска от миокарден ин-

фаркт - фатален и нефатален, 
с 24% (р<0,001) и риска от сър-
дечна недостатъчност с 39% 
(р=0,002). Тези резултати пред-
ставляват реални клинични 
ползи за всички пациенти, не-
зависимо от техния пол, въз-
раст, съпътстващи заболява-
ния и независимо от съществу-
ващата превантивна терапия.

Сърдечно-съдовите заболя -
вания представляват 75% от 
смъртността сред хората с ди-
абет в Европа. В САЩ исхемич-
на болест на сърцето имат меж-
ду 8 и 20% от пациентите с ди-
абет над 45 год. При тях рискът 
от сърдечно-съдови заболявания 
е 2-4 пъти по-висок отколкото 
при хората, които нямат диа-
бет. Сърдечно-съдовите заболя-
вания са основната причина за 
инвалидизация и смъртност при 
пациентите с диабет тип 2 в 
индустриализираните страни.

По-нататъшен анализ на резул-
татите от PERSUADE показва, 
че намаление на сърдечно-съдо-
вата смъртност и миокардния 
инфаркт се наблюдава при всич-
ки пациенти. Независимо дали 
пациентите са били с артериал-
на хипертония, са наблюдавани 
значителни клинични ползи от 
лечението с Prestarium.

Надяваме се предложената ин-
формация да бъде интересна за 
вас и да насочи вниманието ви 
към по-ефективното лечение на 
пациентите със сърдечно-съдо-
ви заболявания.

Prestarium предпазва всеки пети 
пациент с диабет и исхемична болест 
на сърцето от сърдечно-съдова смърт, 
миокарден инфаркт и сърдечен арест
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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ:

В PERSUADE относителното намаление 
на риска (RRR) при лечение с Prestarium 
е аналогично на това 
в общата популация на EUROPA

СС-смърт, МИ и сърдечен арест
Фатален и нефатален МИ
Сърдечна недостатъчност
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