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Големи клинични проучвания
с Quinapril (Accupro®) и значението им
за утвърждаването на новите индикации
за приложение на АСЕ-инхибиторите
Д-р Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница
През последните десетина години АСЕ-инхибиторите значително разшириха своето приложение в ежедневната практика.
Първоначално прилагани като изцяло антихипертензивни медикаменти, те започнаха да се изписват масово в лечението на болни със застойна сърдечна недостатъчност, доказаха, че понижават смъртността, приложени
рано след миокарден инфаркт с
левокамерна дисфункция, и че забавят еволюцията на бъбречната недостатъчност при диабетици с артериална хипертония.
Особен интерес предизвикват
дискусиите за приложението на
АСЕ-инхибиторите при болни с
доказана атеросклероза, тъй като някои липофилни представители на класа са добре проучени
при намаляването на сърдечносъдовите усложнения при болни
със стабилна коронарна болест
на сърцето.
Първите стъпки в тези анализи бяха направени с quinapril
(Accupro®) и опитите започнаха
преди повече от 10 години. Основание за тестването му при
индикациите, свързани с кронарната болест, бе доказаният му
висок тъканен афинитет и стабилното блокиране на тъканната ренин-ангиотензинова система с quinapril (Accupro®).
Lonn и сътр. описват през
1994 г. някои от добре познатите днес съдови и миокардни протективни ефекти на АСЕ-инхибиторите.
Кардиопротективните ефекти включват:
1. възстановяване на баланса

между снабдяване на миокарда с О2 и неговите нужди
2. намаляване на пред- и следнатоварването на лявата камера
3. намаляване на масата на лявата камера
4. намаляване на симпатиковата стимулация
5. вероятни ефекти при перфузионни нарушения.
Възможните съдовопротективни ефекти включват:
1. директен антиатерогенен
ефект
2. антипролиферативни способности и намаляване на миграцията на гладко-мускулни
клетки, неутрофили и моноцити
3. подобряване и/или възстановяване на ендотелната функция
4. предпазване от руптура на
плаката
5. антитромбоцитна актив ност
6. подпомагане на ендогенната
фибринолиза
7. антихипертензивна активност
8. подобряване на артериалната разтегливост и тонус.

Проучване TREND
(Trial on reversing
endothelial dysfunction)
Още преди 10 години е било
ясно, че има вероятност съдовопротективните ефекти на
АСЕ-инхибиторите да се обясняват с ефекти върху локална ренин-ангиотензинова система в
миокардните и съдовите мускулни клетки и други тъкани. Артериалната стена е с висока кон-

центрация на АСЕ. При атеросклероза АСЕ колонизира в области с активирани моноцити и
пенести клетки. Макрофагите
могат да произвеждат супероксидни анийони, които разграждат азотния окис. Ангиотензин
II активира миграцията на гладкомускулните клетки и хиперплазията и хипертрофията. Процесът се медиира от протоонкогени като c-myc и c-fos и растежни фактори, чиято експресия се
влияе от ангиотензин II. Той също така стимулира локалното
производство на супероскидни
йони, които инактивират азотния окис. Следователно се счита,
че подтискането на АСЕ може да
повлияе образуването на атеросклеротичната плака.
Антихипертензивните ефекти на АСЕ-инхибиторите също
повлияват резултатите, свързани с намаляване на клиничните изяви на атеросклерозата –
инсулти и инфаркти. Освен това те са метаболитно неутрални и не повишават кръвната захар и липидните фракции. Поддържането на ниско артериално налягане за продължителен
период може да подобри съдовата чувствителност към азотния окис. И въпреки това съдово
протективните ефекти на АСЕинхибиторите, независими от
антихипертензивната им активност, са от по-голямо значение в профилактиката на изявите на коронарната болест.
П р е з 19 9 6 г . в с п и с а н и е
Circulation са публикувани резултатите от проучването TREND.
В the Trial on Reversing ENdothelial
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Dysfunction (TREND) е изследвана ендотелната функция със серия интракоронарни инфузии с
ацетилхолин за оценка на локалната продукция на азотен окис.
Целта на студията е да се установи дали лечението с quinapril
(Accupro®) може да подобри ендотелната функция при доказана коронарна ендотелна дисфункция при нормотензивни болни с коронарна болест на сърцето без други фактори, влияещи
на ендотелната дисфункция. В
проучването са включени 129 болни с коронарна болест на сърцето, неналагаща хирургическа реваскуларизация и без данни за хипертония, сърдечна недостатъчност, кардиомиопатия или
значима дислипидемия. Quinapril
(Accupro®) е прилаган в доза от
40 мг/веднъж дневно. Чрез коронарна ангиография предварително е оценена коронарната
анатомия и на 6 месец от системното лечение е осъществена контролна ангиография с ацетилхолинова проба. Доказва се,
че в групата, лекувана с quinapril
(Accupro®), се регистрира 10-20%
подобрение на коронарния кръвоток и коронарният диаметър
е по-широк с 12,2% при лекуваните, в сравнение с получаващите
плацебо. При 13 болни е осъществена и доплерова интракоронарна оценка на коронарния кръвоток в отговор на инфузията на
ацетилхолин или аденозин. Инвазивните методи на диагностика доказват, че quinapril повлиява не само резистивните съдове, но и епикардните артерии.

Проучване QUIET (Quinapril
ischemic event trial)
Дизайнът на проучването
QUIET има за цел мониториране на исхемичните инциденти
при болни с неусложнена коронарна болест на сърцето според
критериите на проучването
TREND. Целта на проучването е
да се оцени ефекта на quinapril
(Accupro®) върху честотата на
исхемичните събития и върху
прогресията на атеросклерозата. Анализирани са резултатите от лечението на 1750 нормотензивни болни с LDL-хол под

4,3 mmol/L и левокамерна фракция на изтласкване, по-голяма
от 40%, при които е осъществена успешна перкутанна ангиопластика на коронарните артерии или атеректомия. В двете групи – на активно лечение
с quinapril (Accupro®) и на плацебо, се установява еднаква редукция на първите събития (38%) и
не се забелява разлка в прогресията на атеросклеротичните лезии. Но честотата на ангиопластиките при коронарни артерии, върху които не е извършвана интервенция до момента,
е по-ниска в групата с quinapril
(Accupro ®) в сравнение с плацебо-групата (р=0,018). Анализите
на QUIET, свързани с ефект на медикамента при различни нива на
LDL-холестерол, доказват, че медикаментът е със сигурен ефект
при намаляване на атеросклеротичната прогресия при болните
с повишен LDL-холестерол.

Проучване QUO VADIS
(Quinapril on vascvular
ACE and determination of
ischemia)
Тази студия анализира ефекта на quinapril (Accupro ®) върху честотата на миокардната исхемия при тестове с физическо натоварване и при 48часов ЕКГ-запис, както и честотата на клиничните изяви на
миокардна исхемия при болни
след аортокоронарен байпас.
Quinapril (Accupro®) е прилаган в
доза 40 мг/ден за един месец преди и една година след сърдечната интервенция. Не са установени значими разлики в индуцирането на исхемия в двете групи. Не са регистрирани и разлики между двете групи по отношение на броя болни с повече от
един исхемичен епизод на 24-часов ЕКГ-запис. Установена е обаче значима разлика между лекуваните с quinapril (Accupro®) и плацебо по отношение на клинично
изявената миокардна исхемия. В
групата с quinapril (Accupro®) броят болни без исхемичен пристъп
е по-голям (р=0.04).
В широката практика в България се прилагат следните АСЕинхибитори: captopril, enalapril,

fosinopril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril и trandolapril. Captopril, enalapril, lisinopril,
ramipril и trandolapril са тествани в редица големи проучвания
и са доказали ефектите на АСЕинхибиторите при всички наложени по света терапевтични
индикации. Доказателствата за
ефекта на quinapril, 20 mg дневно, са достатъчно убедителни
за неговото широко приложение
в практиката.
За пръв път в клиничната практика с АСЕ-инхибитор чрез прилагане на quinapril (Accupro®) се
доказва ендотел-стабилизиращият ефект на АСЕ-инхибитор върху коронарната система. Доказателствата за ендотелна стабилизация по-късно се използват в
анализите на ефектите на други
АСЕ-инхибитори, забавящи развитието на атеросклерозата или
клиничните изяви на коронарната атеросклероза. Изключително интересните данни от проучванията с quinapril (Accupro®)
са уникални поради сложността
на протоколите и на използваната диагностика за доказване на
терапевтичния ефект. Част от
анализите при реваскуларизирани болни се използват по-късно
от Е. Браунвалд при анализите на
PEACE, тъй като профилът на болните се променя след успешна
реваскуларизация.
Пр оу ч в а н и я т а с quinapril
(Accupro®) не показват забавяне
на процесите на атеросклероза, но доказват ролята на медикамента като първи представител в групата с ефект на стабилизация на ендотела. Използването на данните от инвазивната диагностика в проучванията
с quinapril (Accupro®) при анализи
на проучванията HOPE, EUROPA,
PEACE, които се различават по
рисковия профил на включените пациенти, може допълнително да осветли идеите за формулирането на нова индикация за
приложение на някои липофилни АСЕ-инхибитори при високорискови нормотензивни болни с
коронарна болест на сърцето с
цел забавяне на еволюцията на
коронарната болест и нейните
клинични изяви.
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