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31 Август 2004, Мюнхен: Пол-
зите от лечението с  Prestarium 
при пациенти с коронарна болест 
на сърцето се дължат  не само на 
понижение на артериалното на-
лягане на пациентите, но и на ди-
ректните му  съдови и антиате-
росклеротични ефекти. 

Това са резултатите от PERTI-
NENT - подпроучване на  EUROPA 
(EUropean trial on Reduction Of car-
diac events with Perindopril in sta-
ble coronary Artery disease), пред-
ставено на годишния конгрес на 
Европейското кардиологично 
дружество, проведен в  Мюнхен, 
Германия.

Проучването PERTINENT (PERin-
dopril Thrombosis, InflammatioN, 
Endothelial dysfunction and Neu-
rohormonal activation Trial) има за 
цел да установи дали ползите 
от лечението с Prestarium, дока-
зани в проучването EUROPA, се 
дължат на действието му върху 
ендотелната функция и маркери-
те на възпалението и тромбоза-
та. 

Резултатите от PERTINENT  
показаха, че лечението с Pres-
tarium променя биологичните 
показатели на възпалението и 

тромбозата на коронарните ар-
терии и подобрява ендотелната 
функция чрез механизъм, зависещ 
основно от равнищата на бради-
кинина.

“Сега вече разполагаме с доста-
тъчно доказателства за това, че 
Prestarium, благодарение на анти-
атерогенните си  и понижаващи 
артериалното налягане свойст-
ва, е ефикасен и трябва да се из-
ползва при лечението на всич-
ки пациенти с коронарна болест 
на сърцето”, заяви проф. Willem 
Remme от “Sticares” Cardiovascular 
Research Institute, Ротердам – Ру-
ун, Холандия.

“Тези нови резултати от проуч-
ването EUROPA са много важни, 
тъй като те за първи път демон-
стрират как Prestarium може да 
повлияе развитието на коронар-
ната болест на сърцето”, комен-
тира проучването проф. Roberto 
Ferrari, професор по кардиология, 
University of Ferrara, Италия. 

“Това потвърждава, че Prestarium  
подобрява прогнозата на пациен-
тите с коронарна болест на сър-
цето по много по-фундамента-
лен начин,  отколкото само чрез 
намаляване на артериалното на-
лягане, и го утвърждава като ле-
чение на първи избор за всички 
пациенти с коронарна болест на 
сърцето, независимо от стойнос-

тите на артериалното им наля-
гане.”

Проучването EUROPA, предста-
вено на миналогодишния конгрес 
на Европейското  кардиологично 
дружество, показа ефективност-
та и сигурността на Prestarium 
при 12 218 пациенти с коронарна 
болест на сърцето от 24 евро-
пейски държави с вече съществу-
ваща оптимална терапия. Лече-
нието с  Prestarium, 8 mg веднъж 
дневно, намалява сърдечно-съдо-
вата смъртност, честотата на 
миокардния инфаркт и сърдеч-
ния арест с  20%( р=0.0003). В до-
пълнение Prestarium намалява рис-
ка от миокарден инфаркт (фата-
лен и нефатален) с 24% (р <0,001) 
и риска от сърдечна недостатъч-
ност с 39%( р=0.002).

Prestarium има и доказана анти-
хипертензивна ефективност, ка-
то осигурява отличен контрол на 
артериалното налягане при всич-
ки пациенти с артериална хипер-
тония.

В заключение, Prestarium беше 
избран за проучването EUROPA 
поради отличната си антихипер-
тензивна ефективност, сигурния 
24-часов контрол на артериал-
ното налягане, доказаните си ан-
тиисхемични и антиатерогенни 
свойства, лесна употреба и от-
лична поносимост.

Нови резултати от проучването 
EUROPA обясняват животоспасяващите  
предимства на Prestarium
Д-р Мария Друмева
Project Leader LES LABORATOIRES SERVIER

     Prestarium подобрява ендо-
телната функция (като регулира 
активността на ecNOS и намалява 
апоптозата) чрез възстановяване 
на баланса брадикинин/
ангиотензин II и намаляване 
на активността на TNF-α 
     Prestarium намалява нивата 
на vWf, които са показателни 
за прогнозата на пациентите
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