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Еналаприлът е вторият след Каптоприла въведен в клиничната практика  

АКЕ-инхибитор(АКЕ-и) и първият pro-drug(ефективен метаболит, а не 
основното въведено в организма лекарство) .  

Естествено- първата му индикация е артериалната хипертония. Той е 
един от най-проучваните АКЕ- и, и е несъмнено най-проучваният АКЕ-и 
при сърдечна недостатъчност и левокамерна дисфункция (ЛКД). 
Проучванията CONSENSUS, SOLVD I (2568 пациенти-т.н. лечебно рамо-
разгърната сърдечна недостатъчност (СН) с ИФ<35%) и SOLVD II (4228 
пациенти-профилактичното рамо-асимптомна СН с ИФ<35%) 
проследявани >3 год, показаха изключително благоприятни резултати по 
отношение на общата смъртност и на комбинирания показател 
смъртност/новопоявила се СН.(1,2,3) . Груповия анализ в SOLVD показа 
сигнификантна редукция на нестабилна ангина пекторис(НАП),мокарден 
инфаркт(МИ) и сърдечно-съдова смъртност при пациенти с ниска 
ИФ(<35%) на комбинирана тарапия включваща Еналаприл.(4)Нещо 
повече- всички проучвания при СН, проведени с Еналаприл са прекратени 
предварително от етичните комитети поради сигнификантно по-добри 
резултати спрямо плацебо.Тези проучвания са станали “класика в жанра”. 
Проучването V-HeFT II(5) показа заначителното предимство на 
Еналаприл над останалите вазодилататори.  

Проучването X-SOLVD проледяви пациентите в ключени в SOLVD за 
период от 12 години след началото на първоначалното 
проучване.(6)Резултатите показват запазено предимство на Еналаприл след 
изтичането на този период и са наистина впечатляващи.Рискът от 
сърдечно-съдова смърт е намален с 16% (р=0,0008); от  обща смъртност с 
14% (р=0,001). Средната преживяемост се увеличава със средно: 9,2 месеца 
при пациенти с асимптомна  левокамерна дисфункция; 8,6 месеца при 
пациенти с изявена сърдечна недостатъчност; 9,4 месеца комбинирано от 
двата показатели. Еналаприл в сравнение с плацебо, след  употреба в 
продължение на 3-4 години, подобрява в дългосрочен план (11-12 години) 
преживяемостта при пациенти с левокамерна дисфункция, вкл.  
асимптомна в началото на проучването. 

Фармакокинетиката и фармакодинамиката на Еналаприл са проучени 
много детайлно. 

Резорбира се бързо , с пикови концентрации на края на първия час, 
абсорбцията на таблетите Еналаприл е приблизитално 60 %..Пиковите 
концентрации на активния метаболит Еналаприлат настъпват около 4-ия 
час.Абсорбцията в гастроинтестиналния тракт не се влияе от храна. 50 % 



от еналаприлатът в циркулацията се свързва с белтъците в  
нея.Отношението trough-peak показва необходимостта от приложение два 
пъти дневно. Елиминацията се осъществява предимно през 
бъбреците.Може да бъде очистван от организма чрез хемодиализа.(7) 

Дозата се коригира при бъбречна недостатъчност както следва 
Леко увреждане          Сcr.  30-80 мл/мин       Нач. Доза 5-10 мг/д 
Умерено увреждане    Ccr. 10-30мл/мин         Нач.доза  2.5-5 мг/д 
Тежко увреждане          Ccr. <10 мл/мин            2.5 мг(в дните на 

диализа)  
(обикновено на диализа) 
При дозирането не трябва да се забравят някои предпазни мерки, 

особено при болни със СН, възрастни болни. Да се спрат диуретиците 2  
дни преди стартирането на лечението с Еналаприл, да се започне с доза от 
2х2,5 мг, да се проследи болния поне до четвъртия час  след първата доза. 

Поради факта, че АКЕ-и са лекарство от първа линия на широко 
разпространеното заболяване АХ в това число и при млади пациенти, 
особено внимание изисква лечението на жени в детеродна възраст(важи за 
всички АКЕ-и), поради тератогенните му ефекти. Поради потенциалната 
опасност от настъпване на неподозирана бременност пациентките прябва 
да са защитени с ефективна контрацепция.Противопоказан е също и в 
периода  на кърмене.Новородените, чиито майки все пак са приемали 
Еналаприл трябва много внимателно да бъдат наблюдавани за хипотония, 
олигурия или хиперкалемия. 

Кашлицата (резултат най-вероятно на промените в обмяната на 
брадикинина)може да продължи дори повече от 3 седмици след спирането 
на лечението.Важно е да бъде отличена от кашлицата при белодробния 
застой. Анамнезата за фамилен ангионевротичен едем е много важна с 
оглед на тежестта на реакцията.Съществува реална опасност от 
хиперкалемия, особено при едновременното приложение с Калий, калий 
съдържащи хранителни добавки, К-пестящи диуретици, дори В-блокери, 
особено при диабетици и възрастни. 

При лечене на СН преходно увеличение на среумния креатинин с <30% 
не е индикация за спиране на лечението- преходните нарушения на 
бъбречната хемодинамика не определят трайни отклонения в бъбречната 
функция. 

Противопоказан е при двустранна стеноза на бъбречните артерии и при 
стеноза на артерията на единствен бъбрек. Останалите странични  явления 
и противопоказания са добре известни, но не и без значение. 

Подходящи групи медикаменти за комбиниране са: Калциеви блокери, 
Диуретици (при ИБС с В-блокери). Ефектите от едновременното 
приложение на Еналаприл и Аспирин продължаеват да бъдат дискутирани 

Важни, мотивирани от медицината на доказателствата индикации са: 



ИБС с и без миокарден инфаркт, захарен диабет с нефропатия с и без 
бъбречна  недостатъчност, бъбречни заболявания, сърдечна 
недостатъчност, хипертония с мозъчно-съдова болест, високорискови 
пациенти дори без хипертония. 

 
КНИГОПИС 
1. The CONSENSUS trial study group  Effects of enalapril on mortality in severe congestive heart 

failure  NEJM 316:1429-35  1987 
2. The SOLVD investigators  Effect of enalapril on survival in patients with reduced left ventricular 

ejection fraction and congestive heart failure  NEJM 325:293-302 1991 
3. The SOLVD investigators  on mortality and the development of heart failure in asymptomatic 

patients with reduced left ventricular ejection fractions  NEJM 327:685-691  1992 
4.  The SOLVD investigators  Effect of enalapril on myocardial infarction and unstable angina in 

patients with low ejection fraction  The lancet 340:1173-78   1992 
5. Cohn JN, Johnson G, Ziesche S. and al  Vasodilator- Heart Failure Trial-II  NEJM  325:303-10   

1991 
6. Philip Long and al. Effect of Enalapril on 12-year survival and life-expectancy in patients with 

left ventricular systolic dysfunction; a follow up study  Lancet 361:1843-1848  2003 
7. Lionel H. Opie  Angiotensin Converting enzyme Inhibitors III ed.178-181 1999 
8. Zipes D., Libby P., Bonnow R., Braunwald E.-  Braunwald’s HEART DISEASE 1004-1005 VII 

ed. 2005 
 
 


