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STRESZCZENIE
Zofenopril jest lipofilnym inhibitorem konwertazy zawierającym grupę sulfhydrylową w czą-
steczce. Lek łatwo penetruje do tkanek, gdzie w procesie deestryfikacji ulega przekształceniu 
do aktywnej cząsteczki zofenoprilatu. Udowodniono, że w porównaniu z innymi inhibitorami 
konwertazy ma on dużą tkankową aktywność w hamowaniu enzymu konwertującego. Efekt 
ten utrzymuje się szczególnie długo w sercu i łożysku naczyniowym. Zofenopril wywiera ko-
rzystny wpływ na funkcję śródbłonka, działa przeciwzapalnie, zwiększa lokalne wytwarzanie 
tlenku azotu i hamuje metaboliczne oraz hemodynamiczne efekty niedokrwienia mięśnia ser-
cowego. Skuteczność leku potwierdzono w badaniach na chorych na nadciśnienie tętnicze 
oraz chorych z zawałem serca z niewydolnością serca i bez niewydolności serca.

SŁOWA KLUCZOWE
zofenopril, śródbłonek, nadciśnienie, zawał serca 

WSTĘP
W ostatnich dekadach mimo nadal szerokiego rozprzestrzenienia chorób układu 
krążenia obserwuje się poprawę w zakresie redukcji chorobowości i śmiertelności 
z przyczyn sercowo-naczyniowych. Korzystny trend związany jest nie tylko z wczes-
ną identyfikacją chorych i nowoczesnymi metodami diagnostycznymi, ale także ze 
stosowaniem coraz skuteczniejszych metod prewencji i leczenia. Duży postęp ob-
serwuje się zwłaszcza w zakresie farmakoterapii chorób układu sercowo-naczynio-
wego. Przeprowadzone w ciągu ostatnich lat badania nad lekami kardiologicznymi 
dowiodły ich wysokiej skuteczności w redukcji częstości epizodów sercowo-naczy-
niowych, zgonów z ich przyczyny oraz w ograniczaniu śmiertelności ogólnej. Wśród 
szczególnie dobrze zbadanych leków o wysokiej wartości klinicznej należy wymienić 
inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE). Wprowadzono je na rynek 
farmaceutyczny przed z górą 30 laty (kaptopril – 1981 r.), od tej pory są nieprze-
rwanie stosowane w chorobach układu krążenia i nie tylko. Sukces rynkowy inhibi-
tory ACE zawdzięczają kilku czynnikom. Przede wszystkim istnieją mocne podsta-
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ABSTRACT
Zofenopril is a lipophilic sulfhydryl group-containing ACE inhibitor. Drug very easily penetrates 
to tissues where it is deesterified to the active inhibitor zofenoprilat. It was shown that zofeno-
pril in comparison with other ACE inhibitors is characterized with high, tissue ACE-inhibitory 
activity. Beneficial effect is especially prolonged in heart and vascular bed. Drug improves en-
dothelial function, posses anti-inflammatory action, increases local NO production and reduces 
metabolic and hemodynamic effects of heart muscle ischemia. Effectiveness of zofenopril was 
confirmed in studies in patients with arterial hypertension and in those with myocardial infarc-
tion complicated and not complicated with heart failure. 
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wy patofizjologiczne do ich stosowania. Od lat pięćdziesiątych XX w. prowadzono 
badania, które pozwoliły dokładnie poznać poszczególne elementy osi hormonal-
nej renina–angiotensyna–aldosteron. Następnie odkryto jej rolę w rozwoju chorób 
układu krążenia. Później, najpierw w mniejszych, a potem w dużych, prowadzonych 
z randomizacją badaniach potwierdzono wysoką skuteczność inhibitorów ACE 
w leczeniu chorób układu krążenia, chorób nerek oraz cukrzycy. Obecnie inhibitory 
ACE stanowią jedną z najliczniejszych, bo składającą się z kilkunastu preparatów, 
grup leków kardiologicznych. Mimo podobnej budowy chemicznej i jednakowych 
mechanizmów działania preparaty te nie stanowią homogennej klasy. Między po-
szczególnymi lekami istnieją różnice farmakologiczne i kliniczne, co może mieć 
wpływ na wskazania rejestracyjne poszczególnych preparatów. Jednym z ostatnich 
wprowadzonych do lecznictwa inhibitorów ACE jest zofenopril (1999 r.). Lek ten 
ma wiele typowych działań pozostałych inhibitorów ACE, ale dodatkowo wyróżnia 
się kilkoma innymi korzystnymi właściwościami, w tym wysokim powinowactwem 
tkankowym. 

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE ZOFENOPRILU
Zofenopril jest prolekiem ulegającym po deestryfikacji w tkankach przekształceniu 
do substancji czynnej, zwanej zofenoprilatem. Cząsteczka zofenoprilu zawiera, po-
dobnie jak kaptopril, grupę sulfhydrylową, która w dużym stopniu odpowiada za 
właściwości farmakologiczne leku. Jedną z charakterystycznych cech zofenoprilu 
i jego substancji czynnej jest wysoka lipofilność. Jest ona podobna do lipofilności 
fosinoprilu i zdecydowanie wyższa od lipofilności kaptoprilu, enalaprilu, lisinopri-
lu czy ramiprilu [1]. Zofenoprilat ma silne działanie hamujące aktywność enzymu 
konwertującego. W badaniach na zwierzętach w homogenatach aorty, mózgu, serca, 
płuc, nerek i surowicy zofenoprilat hamował aktywność ACE w podobnym stop-
niu w każdej z tkanek, ale 6 razy silniej od kaptoprilu, trzykrotnie silniej od rami-
prilu i 2 razy silniej od enalaprilu i fosinoprilatu [2, 3]. W tych samych warunkach 
podobne działanie, wyrażone wskaźnikiem IC50 (inhibitory concentration), wywie-
rał zofenopril. Z obserwacji tej wynika, że w wymienionych tkankach prolek ulega 
szybkiemu i całkowitemu przekształceniu do substancji aktywnej. Cecha ta jest cha-
rakterystyczna tylko dla zofenoprilu, gdyż inne zbadane proleki: enalapril, fosino-
pril i ramipril, wykazywały podobną aktywność hamującą ACE jak ich substancje 
aktywne jedynie w nerkach i surowicy. 
Istotne znaczenie dla efektów klinicznych inhibitorów ACE ma siła ich oddziały-
wania na mięsień sercowy. Angiotensyna II wywiera silny wpływ na kardiomiocy-
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ty oraz fibroblasty, powodując przerost i przyspieszoną apo-
ptozę komórek oraz nasilone włóknienie mięśnia sercowego. 
Dodatkowo może mieć działanie cytotoksyczne i proarytmo-
genne za pośrednictwem stymulowania wydzielania noradre-
naliny z zakończeń współczulnych włókien nerwowych. W kil-
ku badaniach porównano wpływ różnych inhibitorów ACE 
na zahamowanie enzymu konwertującego w tkance sercowej. 
W izolowanych sercach szczurzych perfundowanych roztwo-
rem substancji aktywnych nastąpiło istotnie silniejsze zaha-
mowanie konwertazy podczas perfuzji roztworami substan-
cji aktywnych zofenoprilu i fosinoprilu niż podczas perfuzji 
roztworami kaptoprilu, enalaprilu, lisinoprilu i ramiprilu [4]. 
Efekt ten był jeszcze bardziej widoczny podczas stosowania 
odpowiednich proleków. Siła hamowania sercowej konwertazy 
jest dodatkowo pochodną wychwytu proleków oraz ich hydro-
lizy przez sercowe esterazy. W badaniach uwzględniających 
wpływ wychwytu i przekształcenia przez esterazy proleków 
względna skuteczność hamowania ACE była najwyższa pod-
czas inkubacji fosinoprilatu i zofenoprilatu, a zdecydowanie 
niższa w przypadku lisinoprilu, enalaprilatu i ramiprilatu [2]. 
Warto również dodać, że po doustnym podaniu dawek rów-
noważnych pod względem siły hamowania ACE zofenopril 
miał najdłuższe działanie [2]. Było to widoczne szczególnie 
w tkance sercowej, gdzie działanie zofenoprilu, fosinoprilu 
i lisinoprilu utrzymywało się jeszcze po 4 dniach. W tym cza-
sie nie obserwowano już aktywności ramiprilu ani enalaprilu. 
Z kolei przedłużone i silne działanie zofenoprilu hamujące 
aktywność naczyniowej konwertazy w aorcie może korelować 
z długotrwałym wpływem hipotensyjnym wywieranym przez 
lek. Dane dotyczące czasu aktywności leku potwierdzają ba-
dania, w których doustnie podawano zofenopril znakowany 
izotopem. Największą radioaktywność u zwierząt obserwowa-
no w miejscu metabolizowania leku, czyli w przewodzie po-
karmowym. Najdłużej utrzymywała się ona w sercu i w naczy-
niach krwionośnych [5]. 

MECHANIZMY KARDIOPROTEKCYJNEGO 
DZIAŁANIA ZOFENOPRILU
Zofenopril wywołuje skuteczne działanie hamujące powstawa-
nie i rozwój powikłań sercowo-naczyniowych. Ma liczne me-
chanizmy naczynio- i kardioprotekcyjne. Wynikają one zarów-
no z podstawowego działania leku, czyli z hamowania układu 
renina–angiotensyna, jak i z jego innych, unikalnych właści-
wości. Przede wszystkim zofenopril jest skutecznym środkiem 
hipotensyjnym. Jego efektywność hipotensyjną udowodniono 
w wielu badaniach na materiale zwierzęcym i u ludzi [6–11]. 
Lek miał skuteczność hipotensyjną podobną do amlodypiny, 
enalaprilu i losartanu [8, 9]. W ostatnim przypadku redukcja 
ciśnienia tętniczego w pierwszym miesiącu terapii była więk-

sza podczas leczenia zofenoprilem niż podczas podawania 
losartanu [8]. Ponadto zofenopril odznaczał się lepszym pro-
filem tolerancji niż enalapril [10]. Efekt hipotensyjny leku oce-
niano również w preparatach złożonych, głównie w połączeniu 
z hydrochlorotiazydem [11]. Wiele danych wskazuje na sku-
teczność zofenoprilu w cofaniu powikłań narządowych nad-
ciśnienia, między innymi przerostu mięśnia sercowego [12]. 
Zofenopril przy tym skuteczniej hamował włóknienie mięśnia 
sercowego niż labetalol [12]. Za istotną właściwość kardio-
protekcyjną zofenoprilu uznaje się zdolność do wazodylatacji 
naczyń wieńcowych [13, 14]. Właściwość tę wykazano także 
w przypadku kaptoprilu, ale już nie enalaprilu [13, 14]. Me-
chanizm wazodylatacji zarówno zofenoprilu, jak i kaptoprilu 
wydaje się wynikać z budowy cząsteczki, zawierającej grupę 
sulfhydrylową. W obecności wolnych grup sulfhydrylowych 
zwiększa się zależne od bradykininy wytwarzanie tlenku azotu 
i nasila się wazodylatacja naczyń krwionośnych. Mechanizm 
ten wydaje się również odgrywać rolę w czasie egzogennego 
podawania azotanów. Podczas długotrwałego ich stosowania 
rozwija się tolerancja na nie wynikająca ze zużycia endogen-
nych grup sulfhydrylowych. Stąd ich dostarczenie w cząstce 
zofenoprilu lub kaptoprilu ma przywracać pierwotną aktyw-
ność azotanów. Dodatkowo sugeruje się, że obecność grup 
sulfhydrylowych wiąże się z działaniem przeciwoksydacyjnym. 
Udowodniono, że zofenopril, a także kaptopril mogą zmniej-
szać wytwarzanie wolnych rodników tlenowych i hamować 
peroksydację lipidów [15, 16]. Dodatkowo wykazano, że zo-
fenopril najskuteczniej spośród inhibitorów ACE redukował 
stężenie asymetrycznej dimetyloargininy (ADMA, asymme-
tric dimethyloarginine) [17]. Związek ten, będący analogiem 
L-argininy, jest endogennym inhibitorem syntazy tlenku azo-
tu, a pośrednio wskaźnikiem uszkodzenia śródbłonka. Jego 
zwiększone stężenie stwierdza się między innymi w hiper-
cholesterolemii, nadciśnieniu tętniczym i niewydolności ne-
rek. Przedstawione mechanizmy działania zofenoprilu mogą 
tłumaczyć korzystne wyniki badań oceniających wpływ leku 
na niedokrwienie mięśnia sercowego i jego poreperfuzyjne 
uszkodzenie. W jednym z badań porównano wpływ zofeno-
prilu na uszkodzenie mięśnia sercowego u zwierząt z efektami 
działania kaptoprilu, fosinoprilu, lisinoprilu i ramiprilu [17]. 
Uszkodzenie mięśnia po reperfuzji mierzono stężeniem uwol-
nionej dehydrogenazy mleczanowej (LDH, dehydrogenase lac-
tate) i ciśnienia późnorozkurczowego (EDP, end-diastolic pres-
sure) w lewej komorze. Tylko zofenopril i kaptopril poprawiały 
istotnie kurczliwość mięśnia sercowego, zmniejszały stężenie 
LDH i obniżały EDP. Poprawę wskaźników poreperfuzyjnych 
i niedokrwiennych obserwowano podczas stosowania zofeno-
prilu także w innych badaniach porównujących go z pozosta-
łymi inhibitorami ACE [18, 19]. Wśród mechanizmów działa-
nia zofenoprilu podkreśla się również jego możliwy wpływ na 
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hamowanie apoptozy. W jednym z badań lek hamował wywo-
łaną przez doksorubicynę apoptozę komórek śródbłonka żył 
wieńcowych i nasilał angiogenezę naczyń wieńcowych [20]. 
Wreszcie, istnieją przesłanki, że zofenopril może mieć wpływ 
pobudzający na ATP-zależne kanały potasowe [21]. W niedo-
krwionych komórkach mięśni kanały te ulegają otwarciu pod 
wpływem niskiego wewnątrzkomórkowego stężenia ATP, ha-
mując napływ jonów wapnia i dalsze zużywanie ATP. Udział 
ATP-zależnych kanałów potasowych wydaje się istotny w har-
towaniu mięśnia sercowego (preconditioning). Najważniejsze 
cechy leku i jego podstawowe efekty przedstawiono w tabeli 1. 

EFEKTY KLINICZNE STOSOWANIA 
ZOFENOPRILU
Ze względu na korzystne działania zofenopril znalazł szerokie 
zastosowanie w praktyce klinicznej. Wcześniej opisano jego 
wpływ na obniżenie ciśnienia tętniczego. W kilku dużych ba-
daniach oceniono wpływ zofenoprilu u pacjentów z chorobą 
niedokrwienną i ostrym zawałem serca. W badaniu SMILE 
(The Survival Of Myocardial Infarction Long-Term Evalua-
tion) zbadano jego wpływ u chorych z ostrym zawałem serca 
na wczesne i odległe powikłania sercowo-naczyniowe [22]. 
Zakwalifikowano do niego 1556 chorych w pierwszej dobie 
zawału ściany przedniej, którym podawano zofenopril lub 
placebo. Po 6 tygodniach leczenia w grupie leczonej aktyw-
nie obserwowano mniejsze o 34% ryzyko zgonu lub ciężkiej 
niewydolności serca (zofenopril 7,1% vs placebo 10,6%). Po 
roku obserwacji w grupie zofenoprilu śmiertelność była nadal 
niższa niż w grupie placebo, odpowiednio 10% vs 14,1%, a re-
dukcja ryzyka wynosiła 29%. W kolejnym badaniu (SMILE-
ISCHEMIA) oceniono wpływ zofenoprilu u pacjentów po za-
wale serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (EF 
> 40%) [23]. Za pierwotny punkt końcowy przyjęto częstość: 
istotnych nieprawidłowości ST w badaniu holterowskim, nie-
prawidłowości elektrokardiograficznych w spoczynkowym 

EKG lub objawów dławicy w czasie testu wysiłkowego, kolej-
nych zawałów lub konieczności wykonania rewaskularyzacji. 
Punkt pierwotny wystąpił istotnie rzadziej w grupie zofeno-
prilu (20,3%) niż w grupie placebo (35,9%). Aktywne leczenie 
zmniejszyło ryzyko wystąpienia zmian ST w badaniu holte-
rowskim (p = 0,027), w EKG (p = 0,024), bólów dławicowych 
(p = 0,017) i groźnych zaburzeń rytmu serca (p = 0,048). Do-
datkowo w jednym z badań porównano zofenopril z innym 
inhibitorem ACE, lisinoprilem u chorych z zawałem serca 
leczonym trombolizą. Stwierdzono, że podawanie zofeno-
prilu było równie skuteczne w ograniczeniu śmiertelności 
i ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych jak stosowanie lisi-
noprilu, ale łączyło się z rzadszym występowaniem hipotonii 
[24]. W badaniu SMILE-4 porównano leczenie zofenoprilem 
lub ramiprilem łącznie z kwasem acetylosalicylowym u cho-
rych z pozawałową dysfunkcją lewej komory. Uczestniczyli 
w nim chorzy włączeni w pierwszej dobie zawału, z niewy-
dolnością serca lub obniżoną frakcją wyrzutową (< 40%). Po 
roku leczenia stwierdzono, że oba leki podobnie korzystnie 
wpłynęły na zmniejszenie śmiertelności, ale w grupie zofeno-
prilu istotnie mniejsza była częstość hospitalizacji z powodów 
sercowo-naczyniowych [25].

PODSUMOWANIE
Zofenopril należy do lipofilnych inhibitorów konwertazy 
o ciekawych własnościach. Jest prolekiem z grupą sulfhydry-
lową w cząsteczce. Wśród inhibitorów ACE wyróżnia się dużą 
penetracją to tkanek oraz możliwością aktywowania do sub-
stancji czynnej poza nerkami i wątrobą. W badaniach zofeno-
prilu udowodniono, że ma on działania: przeciwoksydacyjne, 
przeciwzapalne, przeciwniedokrwienne i poprawiające funk-
cję śródbłonka. Poznane dotychczas mechanizmy zofenoprilu 
wyjaśniają jego wysoką skuteczność w nadciśnieniu tętniczym 
oraz u chorych z zawałem serca, zarówno bez niewydolności 
serca, jak i z niewydolnością. 

Postać leku (prolek) Obecność grupy SH Wysoka lipofilność Efekty kliniczne
• przedłużony czas działania
• aktywacja w wielu tkankach
• skuteczność również u cho-

rych z nieprawidłową funkcją 
nerek i wątroby

• hamowanie stresu oksydacyjnego
• ochrona i poprawa funkcji śródbłonka
• wpływ na zwiększone wytwarzanie NO (tlenku azotu)
• działanie przeciwzapalne
• hamowanie metabolicznych i hemodynamicznych 

efektów niedokrwienia
• hartowanie mięśnia sercowego
• działanie przeciwmiażdżycowe
• zapobieganie apoptozie

• duże powinowactwo do kar-
diomiocytów, komórek mięśni 
gładkich naczyń i śródbłonka

• silne hamowanie tkankowej 
konwertazy angiotensyny

• hamowanie przerostu komór-
kowego

• długotrwała redukcja ciśnienia 
tętniczego

• hamowanie powikłań narządo-
wych nadciśnienia

• ograniczanie powikłań 
wczesnych i odległych ostrego 
zawału serca

• redukcja częstości pozawałowej 
niewydolności serca

Główne cechy zofenoprilu i efekty jego działania. Zmodyfikowane wg [22].
TABELA 1
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