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Еналаприли 
 
Д-р  Любомир  Бауренски- гл.асистент,  Национална  
кардиологична  болница,  София 
 
  Въвеждането  на  инхибиторите  на  ангиотензин  конвертиращият  ензим / АСЕ 
инхибитори   /  в  лечението  на  сърдечно-съдовите  заболявания / ССЗ /    в  80-те  
години,  се  счита  за  едно  от  най-големите  постижения  на  фармакологията  на  20-
ти  век.   
 
АСЕ инхибиторите са голяма група медикаменти с общо свойство-блокиране на  
ангиотензин конвертиращия ензим /АКЕ/, но нееднородни по отношение на химична  
структура, метаболизъм и начин на елиминиране. 
       Според химическата си структура АСЕ инхибиторите се класифицират в 3 основни  
класа: 

1. Съдържащи сулфхидрилна група; 
2. Съдържащи карбоксилна група ; 
3. Съдържащи фосфорилна група; 

 
 
    Различната  химична  структура  определя  различно тъканно  разпределение,  
различни  пътища  на  излъчване  и  продължителност  на  действие. 
    Сред  значителния  и  все  по-нарастващ  брой  АСЕ  инхибитори,  еналаприлът  е  
един  от  основните  и  най-широко  използвани  в  клиничната  практика  медикаменти. 
     Еналаприлът ( Laprilen )  е  АСЕ  инхибитор,  съдържащ  карбоксилна  група,  която  
обуславя  дълъг  полуживот  и  еднократен  прием.  В  черния  дроб  се  хидролизира  до  
еналаприлат / активен  метаболит / .  Има  предимно  бъбречна  екскреция / 60 – 80 % /.  
Началното  действие  настъпва  1  час  след  приема,  пиковият  ефект  е  на  3-4  час,  
което  означава  продължителност  на  действие  до  24  часа. 
 
     Механизъм  на  действие : 
     Еналаприлът ( Laprilen ),  както  и  останалите  медикаменти  от  този  клас,  блокира  
РАС  на  ниво  АКЕ ,  т.е.  потиска  превръщането  на  неактивния  ангиотензин  1  в  
активния  мощен  вазоконстриктор  ангиотензин  2.  Потискането  на  АКЕ  води  до  
редуциране  на  преиферното  съдово  съпротивление,  вазодилатация  и  понижаване  
на  артериалното  налягане.  Освен  това,  вазодилатация  се  постига  и  чрез  потискане  
инактивирането  на  вазопресорния  хормон  брадикинин,  което  е  допълнително  
свойство  на  АСЕ  инхибиторите.  Доказано  е  също  така,  че  медикаментите  от  тази  
група  повишават  нивото  на  вазодилатиращите  простагландини / PGI 2   и  PGE  2 /.  
Еналаприлът ( Laprilen )  блокира от  10  до  100  пъти  по-силно  АКЕ  в сравнение  с  
каптоприла. 
Хемодинамичният  ефект  при  лечение  с  еналаприл  се  проявява  с  периферна  
вазодилатация,  намаляване  на  периферното  съдово  съпротивление  и  понижаване  
на  систолното  и  диастолното  налягане.  Сърдечната  честота  не  се  променя  
значимо,  а  сърдечният  дебит  след  продължителна  терапия  се  повишава.  
Възможността  да  редуцира  системното  съдово  съпротивление  без  рефлекторно  
стимулиране  на  симпатикуса  го  прави  особено  полезен  за  намаляване  на  
сърдечния  товар  при  лечение  на  левокамерна / ЛК / дисфункция  и  застойна  
сърдечна  недостатъчност / СН /. 
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     Освен ефекта върху съдовете и кръвното налягане АСЕ инхибиторите, респ.  
Еналаприлът ( Laprilen ),  имат  и  значително локално тъканно действие, т.е. блокират  
РАС на тъканно ниво, тъй като съставките на тази система се намират в повечето   
тъкани и органи. Това води до редица полезни ефекти извън антихипертензивния.        
Тези ефекти са: 

1. Кардиопротекция 
редуцирането  на  ангиотензин  2  в  сърдечната  тъкан  

- предизвиква  значителна  регресия  на  ЛК  хипертрофия 
- подобрява  миокардното  моделиране,  предотвратява  дилатацията  на  ЛК  

след  сърдечен  инфаркт 
- подобрява  потиснатата  ЛК  систолна  и  диастолна  функция 
- води  до  антиисхемичен  ефект 

2. Съдова  протекция: 
- подобряване  ремоделирането  на  съдовата  стена 
- повишаване  еластицитета  на  големите  артериални  съдове 

3. Бъбречна  протекция: 
- намаляване  на  интрагломерулното  налягане 
- благоприятно  повлияване  на  албуминурията 
- забавяне  настъпването  на  бъбречна  недостатъчност 

4. Мозъчна  протекция : 
- подобряване  на  мозъчния  кръвоток 
 
Клинично  приложение  на  Еналаприла ( Laprilen ) 

 
Основните  показания  за  лечение  с  еналаприл ( Laprilen ) са: 

- артериална  хипертония 
- застойна  СН 
- ЛК  дисфункция  /  систолна  и/или  диастолна / 
- Исхемична  болест  на  сърцето  / ИБС /  -кардиопротекция  след  миокарден  

инфаркт 
- Захарен  диабет  с  или  без  нефропатия-  съдова  и  органна  протекция 

 Еналаприлът ( Laprilen ) е  показан  за  лечение  на  всички  форми  и  степени  на  АХ -  
есенциална  или  вторична;  лека,  умерена  или  тежка .  Той  е  предпочитан  за  
терапия  на  хипертония  с: 

- ЛК  хипертрофия 
- ЛК  дисфункция / систолна  и/ или  диастолна /  с  или  без  застойна  СН 
- Периферна  съдова  болест 
- Аортна  склероза 
- Каротидна  болест 
- Захарен  диабет  с  или  без  нефропатия 
- Паренхимни  бъбречни  заболявания 

     При реновазална хипертония АСЕ инхибиторите, съответно еналаприлът (Laprilen),  
могат да бъдат най-ефективните медикаменти и средство на избор, тъй като атакуват  
директно  патогенетичния  механизъм  на  този  вид  хипертония.  Все  пак  трябва  да  
се  прилагат  внимателно  при  тази  форма  на  АХ,  като  се  проследява  бъбречната  
функция.  Противопоказни  са  при  двустранна  стеноза  на  ренални  артерии,  стеноза  
на  ренална  артерия  на  солитарен  бъбрек  и  при  напреднала  бъбречна  
недостатъчност. 
Предимства на еналаприла ( Laprilen ) при лечение на АХ са: 

- ефективно антихипертензивно действие, което не отслабва с времето 
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- възможност за комбиниране с всички други класове антихипертензивни  
медикаменти 

- неутрален метаболитен ефект по отношение на въглехидратен и липиден  
статус 

- поддържане на оптимално качество на живот–не ограничава физическия  
капацитет, интелектуалната и сексуална активност, не нарушава съня 

- продължителен /24 часов/ ефект при запазване на циркадния ритъм на АН 
- липса на контрарегулаторни прояви 

В последните години някои големи рандомизирани проучвания доказаха  благоприятен 
ефект на еналаприла върху редукцията на  сърдечно-съдовата  болестност  и  
смъртност. 
CONSENSUS показа намаляване на  смъртността  с  27 %  при  лечение  с  еналаприл  
на  болни  със  застойна  СН  в  сравнение  с  плацебо,  като  ефекта  е  по-изразен /  50 
%  редукция  на  смъртността /  при  по-тежките  форми  на  СН. 
SOLVD  доказа  полза  и  намаляване  на  смъртността  и  при  терапия  на  ЛК  
дисфункция  с  или  без  СН  с  еналаприл.  Нещо  повече,  установява  се  редукция  на  
риска  за  миокарден  инфаркт  и  нестабилна  ангина,  което  потвърждава  
антиисхемичните  свойства  на  препарата. 
     Според  проучването  ABCD  -еналаприла  превъзхожда  калциевия  антагонист  
низолдипин  по  отношение  намаляване  на  риска  от  инфаркт  на  миокарда  при  
диабетици. 
Дозировка 
   Началната доза на еналаприла ( Laprilen ) обикновено е 5 мг. дневно, освен ако не е  
необходима по-висока доза при по-тежка степен на АХ. Дозата постепенно се покачва  
с 5мг. до 10-20мг. дневно в 1 или 2 приема, а максималната е 40мг. дневно  в  2  приема.  
Според JNC 7 при тежка АХ /АХ  2 ст./, т.е. фиксирано АН – систолно >160 и/или  
диастолно >100 трябва да се започне веднага комбинирана  терапия / най-често  АСЕ  
инхибитор  с  диуретик / . При застойна СН началната доза на еналаприла обичайно е  
2,5мг. и постепенно покачване до максимално поносимата /до  20мг/. Също така при  
потисната бъбречна функция се използват 2 пъти по-ниски дози – начална доза 2,5мг.,  
средна – 5мг. и максимална 10мг. 
Лекарствени  взаимодействия 
      Еналаприлът ( Laprilen ) практически  може  да  се  комбинира  с  почти  всички  
антихипертензивни  средства.  Възможно  е  понижаване  на  хипотензивния  ефект  при  
комбинация  с : 

- нестероидни  противовъзпалителни  средства  и  аспирин 
- антиацидни  средства 

Усилване на антихипертензивния ефект е вероятно при комбиниране или  
предшестващо  лечение  с  високи  дози  диуретици.  Хиперкалиемия  е  възможна  при  
комбиниране  с  калиеви  препарати  и  калий  пестящи  диуретици.  При  комбиниране  
с  литий  може  да  се  повиши  серумното  му  ниво. 
   Най-честият и значим страничен ефект при лечение с еналаприл, специфичен за 
всички  АСЕ инхибитори, е кашлицата,  която  се  среща  при  около  5%  от  мъжете  и  
над  10% от жените. Тя е суха, дразнеща, може да персистира. Дължи се на натрупване 
на  брадикинин в бронхиалната лигавица. Кашлицата не е опасна, но често води до  
спиране приложението на препарата. Може да се задържи до 3 седмици след  
преустановяване на терапията. 
 В  заключение 
Еналаприлът е основен медикамент и един от най-широко използваните от групата на  
АСЕ инхибиторите. За България той е най-често прилаганото лекарство от този клас.  
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Еналаприлът (Laprilen) е с доказана ефективност и  полза в лечението на някои основни 
ССЗ – АХ, ИБС, СН и др. Има положителен ефект върху редукцията на сърдечно-
съдовата  болестност и смъртност. Препаратът е с отлична поносимост, има малко и 
леки  странични действия. Основно преимущество е осигуряване на оптимално 
качество на  живот и липса на метаболитни отклонения при лечението. Всичко това 
дава основание  еналаприлът (Laprilen) да бъде препоръчан за широко приложение в 
ежедневната лекарска  практика. 
 

                                                   


