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Σημαντικές εξελίξεις για τους διαβητικούς ασθενείς 
Ο σταθερός συνδυασμός περινδοπρίλης/ινδαπαμίδης σώζει ζωές στο διαβήτη τύπου 2

Η ADVANCE είναι η μεγαλύτερη μελέτη 
που έγινε ποτέ στο διαβήτη. Σε αυτή 
την πολυκεντρική τυχαιοποιημένη 

έναντι placebo μελέτη, έλαβαν μέρος συ-
νολικά 11.140 ασθενείς με διαβήτη τύπου 
2, από 20 χώρες. Οι ασθενείς ήταν νορμο-
τασικοί και υπερτασικοί και έπαιρναν ήδη 
τη βέλτιστη προληπτική αγωγή, στην οποία 
περιλαμβάνονταν οι ΑΜΕΑ, οποιοδήποτε 
άλλο φάρμακο για την υπέρταση, στατίνες 
και αντιαιμοπεταλιακά. 

Ο συνδυασμός περινδοπρίλης/ινδαπαμί-
δης (περ./ινδ.) στην ADVANCE έδειξε ότι μει-
ώνει σημαντικά τη συνολική θνησιμότητα κα-
τά 14% και τον καρδιαγγειακό θάνατο κατά 
18%. Σε απόλυτα νούμερα αυτό σημαίνει ότι 
θα αποφευχθεί 1 θάνατος για κάθε 79 δια-
βητικούς ασθενείς που λαμβάνουν συνδυ-
ασμό περ./ινδ., στα 5 χρόνια. Επιπλέον, οι 
ασθενείς που λάμβαναν συνδυασμό περ./ινδ. 
είχαν 14% μείωση στα συνολικά στεφανιαία 
συμβάματα και 21% μείωση στα νεφρικά 
συμβάματα. Αυτό σημαίνει ότι 1 στεφανιαίο 
επεισόδιο μπορεί να αποφευχθεί για κάθε 75 
ασθενείς που λαμβάνουν συνδυασμό περ./
ινδ. στα 5 χρόνια και 1 νεφρικό σύμβαμα για 
κάθε 20 ασθενείς αντίστοιχα. «Τα αποτελέ-
σματα της ADVANCE θα έχουν εφαρμογή σε 
κατευθυντήριες οδηγίες, στην κλινική πράξη 
και στη δημόσια υγεία», αναφέρει ο συνεπι-
κεφαλής διοργανωτής της μελέτης Καθηγη-
τής Stephen MacMahon από το The George 
Institute for International Health, Σίδνεϋ, Αυ-
στραλία. Προσθέτει ότι «αυτά τα αποτελέ-
σματα αποτελούν σημαντικό βήμα μπροστά 
στην περίθαλψη των εκατομμυρίων ασθενών 

με διαβήτη σε όλο τον κόσμο. Αυτή η αγω-
γή σταθερού συνδυασμού περ./ινδ. μειώ-
νει την πιθανότητα θανάτου από τις επιπλο-
κές του διαβήτη στο 1/5 σχεδόν, ουσιαστικά 
χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες». Ο σταθερός 
συνδυασμός περ./ινδ. χρησιμοποιήθηκε στην 
ADVANCE λόγω της αποτελεσματικότητάς του 
να αντιμετωπίζει τις αλλοιώσεις τόσο στις με-

γάλες αρτηρίες, όσο και στη μικροκυκλοφο-
ρία, αλλοιώσεις που εμφανίζονται συχνά σε 
υπερτασικούς ασθενείς. Επιπλέον, ο συνδυα-
σμός περ./ινδ. καταφέρνει ισχυρή μείωση της 
αρτηριακής πίεσης, προσφέρει ειδικά οφέλη 
στην καρδιακή αιμάτωση και προστατεύει την 
καρδιά και τους νεφρούς.

Συνολικά, υπάρχουν 250 εκατομμύρια 
ασθενείς με διαβήτη, οι περισσότεροι από 
τους οποίους πιθανότατα θα υποστούν ανα-
πηρία ή θα καταλήξουν από τις επιπλοκές της 
κατάστασης αυτής. 

Το 2006, τα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσαν μια 
ανακοίνωση, κάνοντας έκκληση για αύξηση 
των ενεργειών για την καταπολέμηση της παγκό-
σμιας επιδημίας του διαβήτη. «Ο διαβήτης τον 
21ο αιώνα αναδεικνύεται σαν μια από τις μεγα-

λύτερες απειλές για την υγεία του παγκόσμιου 
πληθυσμού. Εάν τα οφέλη που έδειξε η αγω-
γή με συνδυασμό περ./ινδ. στην ADVANCE 
εφαρμοστούν στους μισούς διαβητικούς σε 
όλο τον κόσμο, περισσότεροι από 1 εκατομ-
μύριο θάνατοι θα αποφευχθούν στα επόμε-
να 5 χρόνια. Η αγωγή με συνδυασμό περ./ινδ. 
θα πρέπει να χορηγείται ως αγωγή ρουτίνας, 
σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2», σχολιάζει 
ο Καθηγητής John Chalmers, συνεπικεφαλής 
διοργανωτής της μελέτης ADVANCE, επίσης 
από το The George Institute for International 
Health. Η μελέτη ADVANCE ξεκίνησε και σχε-
διάστηκε από τους ερευνητές και χρηματο-
δοτήθηκε από το The George Institute for 
International Health, το Πανεπιστήμιο του Σίδ-
νεϋ και την εταιρεία Servier. 

Συμπέρασμα
Η αγωγή με συνδυασμό περινδοπρίλης/ιν-

δαπαμίδης απέδειξε επιπρόσθετα οφέλη σε 
ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, που έπαιρναν 
ήδη την καλύτερη συνιστώμενη αγωγή, μειώ-
νοντας τη συνολική θνησιμότητα κατά 14% 
και τον καρδιαγγειακό θάνατο κατά 18%, 
ανεξάρτητα από τα αρχικά επίπεδα της αρτη-
ριακής πίεσης. Επίσης, ο συνδυασμός περινδο-
πρίλης/ινδαπαμίδης προσφέρει επιπρόσθετα 
οφέλη στα όργανα στόχους, εφόσον μείωσε τα 
συνολικά στεφανιαία συμβάματα κατά 14% 
και τα νεφρικά συμβάματα κατά 21%. Εάν 
τα οφέλη που έδειξε ο συνδυασμός περινδο-
πρίλης/ινδαπαμίδης στην ADVANCE εφαρμο-
στούν στους μισούς διαβητικούς σε όλο τον 
κόσμο, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο θά-
νατοι θα αποφευχθούν στα επόμενα 5 χρόνια. 
Ο συνδυασμός περινδοπρίλης/ινδαπαμίδης 
θα πρέπει να θεωρείται αγωγή ρουτίνας σε 
ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. 

Πινακας 1. Μείωση του σχετικού κινδύνου για διάφορες καταστάσεις 
με τη χρήση συνδυασμού περινδοπρίλης/ινδαπαμίδης

 Μείωση σχετικού κινδύνου
Θνησιμότητα κάθε αιτιολογίας -14% p=0.03
Καρδιαγγειακός θάνατος -18% p=0.03
Σύνολο στεφανιαίων συμβαμάτων -14% p=0.02
Σύνολο νεφρικών συμβαμάτων -21% p<0.0001
Πρωτεύον τελικό σημείο  -9% p=0.04
(Συνδυασμός Μακρο- και Μικροαγγειακών επιπλοκών)
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1Data presented at a hotline session of the European Society of Cardiology meeting, 2 September 2007 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.advance-trial.com.

Η χορήγηση αγωγής ρουτίνας του σταθερού συνδυασμού περινδοπρίλης/
ινδαπαμίδης (Preterax) βελτιώνει την επιβίωση και μειώνει τα στεφανιαία και 
νεφρικά συμβάματα σε διαβητικούς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης 
ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron 
MR Controlled Evaluation) που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο1 της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Καρδιολογίας (ESC) και δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The Lancet. 
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