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STRESZCZENIE
Zofenopryl należy do lipofilnych inhibitorów konwertazy i zawiera grupę sulfhydrylową w czą-
steczce. Udowodniono, że w porównaniu z innymi inhibitorami konwertazy ma on dużą aktyw-
ność tkankową w hamowaniu enzymu konwertującego. Efekt ten utrzymuje się szczególnie 
długo w mięśniu sercowym i łożysku naczyniowym. Zofenopryl wywołuje wiele korzystnych 
działań, które wymieniono w kolejnych punktach. Wśród nich są: korzystny wpływ na funkcję 
śródbłonka, działanie przeciwzapalne, zwiększone lokalne wytwarzanie tlenku azotu i hamowa-
nie metabolicznych oraz hemodynamicznych skutków niedokrwienia mięśnia sercowego. Sku-
teczność leku potwierdzono w badaniach u wielu grup chorych.

SŁOWA KLUCZOWE
zofenopryl, układ sercowo-naczyniowy

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 obser-
wuje się zwłaszcza w zakresie farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego. 
Badania nad lekami kardiologicznymi przeprowadzone w ostatnich latach dowiod-
ły ich wysokiej skuteczności w redukowaniu częstości epizodów sercowo-naczy-
niowych, zgonów z ich powodu oraz w ograniczaniu śmiertelności ogólnej. Wśród 
szczególnie dobrze zbadanych leków o wysokiej wartości klinicznej należy wymie-
nić inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE). Wprowadzono je na rynek 
farmaceutyczny przed z górą 30 laty (kaptopryl w 1981 r.) i od tego czasu są one 
nieprzerwanie stosowane w chorobach układu krążenia, ale nie tylko. Sukces rynko-
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ABSTRACT
Zofenopril belongs to lipophilic ACE-inhibitors, which contain sulfhydryl group. There are evi-
dences that zofenopril in comparison with other ACE-inhibitors posses high, tissue ACE-inhibi-
tory activity. Beneficial effect of drug is especially prolonged in heart tissue and vascular bed. 
Zofenopril exerts many beneficial effects listed in subsequent points. Among others these are: 
improvement of endothelial function, anti-inflammatory activity, increas of local NO production 
and reduction of metabolic and hemodynamic effects of heart muscle ischemia. Effectiveness of 
zofenopril was confirmed in studies in many groups of patients. 

KEY WORDS
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wy inhibitory ACE zawdzięczają kilku czynnikom. Przede wszystkim istnieją mocne 
podstawy patofizjologiczne do ich stosowania. Od lat pięćdziesiątych XX w. prze-
prowadzano badania, które pozwoliły dokładnie poznać poszczególne elementy osi 
hormonalnej renina–angiotensyna–aldosteron. Następnie odkryto jej rolę w rozwoju 
chorób układu krążenia. Później, najpierw w mniejszych, a potem w dużych, rando-
mizowanych badaniach potwierdzono dużą skuteczność inhibitorów ACE w leczeniu 
chorób układu krążenia, chorób nerek oraz cukrzycy. Obecnie inhibitory ACE są jed-
ną z najliczniejszych, bo składającą się z kilkunastu preparatów, grupą leków kardio-
logicznych. Mimo podobnej budowy chemicznej i jednakowych mechanizmów dzia-
łania nie stanowią one homogenicznej klasy. Między poszczególnymi lekami istnieją 
różnice farmakologiczne i kliniczne, co może mieć wpływ na ich wskazania rejestra-
cyjne. Jednym z najpóźniej wprowadzonych do lecznictwa inhibitorów ACE jest zo-
fenopryl (1999 r.). Lek ten ma wiele typowych działań pozostałych inhibitorów ACE, 
ale dodatkowo wyróżnia się kilkoma innymi korzystnymi właściwościami, w tym wy-
sokim powinowactwem tkankowym. 
Poniżej przedstawiamy w sposób syntetyczny 20 powodów, dla których warto stoso-
wać zofenopryl, począwszy od podstaw molekularnych, a na klinicznych kończąc.

POWÓD 1.:  
WYSOKA LIPOFILNOŚĆ
Zofenopryl jest prolekiem przekształcanym po deestryfikacji w tkankach w substancję 
czynną (zofenoprylat). Cząsteczka zofenoprylu zawiera (podobnie jak cząsteczka kap-
toprylu) grupę sulfhydrylową, która w dużym stopniu odpowiada za jego właściwo-
ści farmakologiczne. Jedną z charakterystycznych cech zofenoprylu i jego substancji 
czynnej jest wysoka lipofilność – na poziomie lipofilności fozynoprylu i zdecydowanie 
wyższa od lipofilności kaptoprylu, enalaprylu, lizynoprylu czy ramiprylu [1]. 

POWÓD 2.:  
POWINOWACTWO TKANKOWE
Bezpośrednim efektem wysokiej lipofilności jest hamowanie enzymu konwertujące-
go bezpośrednio w tkankach. W badaniach na zwierzętach w homogenatach aorty, 
mózgu, serca, płuc, nerek i surowicy zofenoprylat hamował aktywność ACE w każdej 
z tkanek 6 razy silniej od kaptoprylu, trzykrotnie silniej od ramiprylu i 2 razy silniej 
od enalaprylu i fozynoprylatu [2, 3]. W tych samych warunkach podobne działanie, 
wyrażone wskaźnikiem IC50 (inhibitory concentration), miał zofenopryl. Z obserwa-
cji tej wynika, że w wymienionych tkankach prolek ulega szybkiemu i całkowitemu 
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przekształceniu w substancję aktywną. Cecha ta jest charak-
terystyczna tylko dla zofenoprylu, gdyż inne zbadane proleki: 
enalapryl, fozynopryl i ramipryl, miały, jak ich substancje ak-
tywne, podobną aktywność hamującą ACE jedynie w nerkach 
i surowicy.

POWÓD 3.:  
POWINOWACTWO DO KARDIOMIOCYTÓW
Istotne znaczenie dla efektów klinicznych inhibitorów ACE 
ma siła ich oddziaływania na mięsień sercowy. Angiotensy-
na II silnie wpływa na kardiomiocyty oraz fibroblasty, powo-
dując przerost i przyspieszoną apoptozę komórek oraz nasilone 
włóknienie mięśnia sercowego. Dodatkowo może działać cyto-
toksycznie i proarytmogennie za pośrednictwem stymulowania 
wydzielania noradrenaliny z zakończeń współczulnych włókien 
nerwowych. W kilku badaniach porównano wpływ różnych 
inhibitorów ACE na zahamowanie enzymu konwertującego 
w tkance sercowej. W izolowanych sercach szczurzych perfun-
dowanych roztworem substancji aktywnych nastąpiło istotnie 
silniejsze zahamowanie konwertazy podczas perfuzji roztwo-
rami substancji aktywnych zofenoprylu niż podczas perfuzji 
roztworami kaptoprylu, enalaprylu, lizynoprylu i ramiprylu 
[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 esterazy sercowe. W badaniach uwzględniających 
wpływ wychwytu i przekształcenia proleków przez esterazy 
w kardiomiocytach względna skuteczność hamowania ACE 
była najwyższa podczas inkubacji tkanek w obecności zofeno-
prylu, a zdecydowanie niższa w przypadku lizynoprylu, enala-
prylatu i ramiprylatu [2].

POWÓD 4.:  
DŁUGOŚĆ DZIAŁANIA
Warto również dodać, że po doustnym podaniu równoważnych 
pod względem siły hamowania ACE dawek leków zofenopryl 
miał najdłuższe działanie [2]. Było to widoczne szczególnie 
w tkance sercowej, gdzie działanie zofenoprylu, fozynoprylu 
i lizynoprylu utrzymywało się jeszcze po 4 dniach. W tym cza-
sie nie obserwowano już aktywności ramiprylu ani enalaprylu. 
Z kolei przedłużone i silne działanie zofenoprylu hamujące 
aktywność naczyniowej konwertazy w aorcie może korelować 
z długotrwałym wpływem hipotensyjnym leku. Dane dotyczą-
ce czasu aktywności leku potwierdzają badania, w których do-
ustnie podawano zofenopryl znakowany izotopem. Największą 
radioaktywność u zwierząt obserwowano w miejscu metaboli-
zmu leku, czyli w przewodzie pokarmowym. Najdłużej utrzy-
mywała się ona w sercu i w naczyniach krwionośnych [5].

POWÓD 5.:  
DZIAŁANIE HIPOTENSYJNE
Zofenopryl skutecznie hamuje powstawanie i rozwój powikłań 
sercowo-naczyniowych. Ma liczne mechanizmy działania na-
czynio- i kardioprotekcyjnego. Wynikają one zarówno z pod-
stawowego mechanizmu leku, czyli z hamowania układu reni-
na–angiotensyna, jak i z jego innych, unikalnych właściwości. 
Przede wszystkim zofenopryl jest skutecznym środkiem hipo-
tensyjnym, co udowodniono w wielu badaniach na materiale 
zwierzęcym i u ludzi [6, 7]. Lek miał skuteczność hipotensyjną 
podobną do amlodypiny, enalaprylu i losartanu [8, 9]. W ostat-
nim przypadku redukcja ciśnienia tętniczego w pierwszym 
miesiącu terapii była większa podczas leczenia zofenoprylem 
niż podczas podawania losartanu [8].

POWÓD 6.:  
LEPSZA TOLERANCJA
Działania niepożądane w trakcie przyjmowania zofenoprylu 
oceniano w wielu badaniach. Jego profil tolerancji był podob-
ny do profilu enalaprylu [10], amlodypiny [11] czy atenololu 
[12] lub lepszy, przy identycznej kontroli ciśnienia tętniczego. 
W badaniach, w których zofenopryl był stosowany w niewy-
dolności serca (zazwyczaj w mniejszych dawkach), w porów-
naniu z placebo [13], lizynoprylem [14] czy ramiprylem [15] 
dużo rzadziej w trakcie jego stosowania występowała hipoto-
nia powodująca konieczność odstawienia leku. Jednocześnie 
zofenopryl w tych badaniach okazywał się lepszy również pod 
względem twardych punktów końcowych.

POWÓD 7.:  
PRZEBADANIE W PREPARATACH 
ZŁOŻONYCH
Efekt hipotensyjny leku oceniano również w preparatach zło-
żonych, w połączeniu z hydrochlorotiazydem [16]. W badaniu 
stwierdzono większą skuteczność hipotensyjną preparatu zło-
żonego (zofenopryl i HCTZ 30 mg/12,5 mg) niż zofenoprylu 30 
mg, podawanych raz dziennie. Miarą skuteczności było nie tyl-
ko większe obniżenie ciśnienia tętniczego, ale również mniejsza 
liczba osób nieodpowiadających na terapię (non-responders). 

POWÓD 8.:  
HAMOWANIE PRZEROSTU I WŁÓKNIENIA 
MIĘŚNIA SERCOWEGO
Wiele danych wskazuje na skuteczność zofenoprylu w cofaniu 
powikłań narządowych nadciśnienia, m.in. przerostu mięśnia 
sercowego [17]. Zofenopryl przy tym skuteczniej hamował 
włóknienie mięśnia sercowego niż labetalol [17].
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POWÓD 9.:  
ODMIENNE WŁAŚCIWOŚCI 
NACZYNIOROZSZERZAJĄCE 
Naczyniorozszerzające działanie zofenoprylu wynika nie tylko 
z hamowania aktywności ACE  i spadku stężenia angiotensy-
ny. Mechanizm wazodylatacji zarówno zofenoprylu, jak i kap-
toprylu wydaje się wynikać z budowy cząsteczki zawierającej 
grupę sulfhydrylową. W obecności wolnych grup sulfhydrylo-
wych zwiększa się zależne od bradykininy wytwarzanie tlenku 
azotu i nasila się wazodylatacja naczyń krwionośnych [18].
 

POWÓD 10.:  
ROZSZERZANIE NACZYŃ WIEŃCOWYCH 
Za istotną właściwość kardioprotekcyjną zofenoprylu uznaje 
się zdolność do wazodylatacji naczyń wieńcowych [19]. Właś-
ciwość tę wykazano także w przypadku kaptoprylu (ale już nie 
enalaprylu) [19]. Mechanizm ten wydaje się również odgrywać 
rolę w czasie egzogennego podawania azotanów. Podczas dłu-
gotrwałego stosowania rozwija się tolerancja na nie związana 
ze zużyciem endogennych grup sulfhydrylowych. Dlatego ich 
dostarczenie w cząstce zofenoprylu lub kaptoprylu ma przy-
wracać pierwotną aktywność azotanów. 

POWÓD 11.:  
DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE
Dodatkowo sugeruje się, że obecność grup sulfhydrylowych 
wiąże się z działaniem przeciwoksydacyjnym. Udowodniono, 
że zofenopryl, a także kaptopryl mogą zmniejszać wytwarza-
nie wolnych rodników tlenowych i hamować peroksydację li-
pidów [20, 21].

POWÓD 12.:  
POPRAWA PRODUKCJI TLENKU AZOTU
Dodatkowo wykazano, że zofenopryl najskuteczniej spośród 
inhibitorów ACE redukował stężenie asymetrycznej dime-
tyloargininy (ADMA, asymmetric dimethylarginine) [22]. 
Związek ten, będący analogiem L-argininy, jest endogennym 
inhibitorem syntazy tlenku azotu, a pośrednio wskaźnikiem 
uszkodzenia śródbłonka. Jego zwiększone stężenie stwier-
dza się m.in. w hipercholesterolemii, nadciśnieniu tętniczym 
i niewydolności nerek. Przedstawione mechanizmy działa-
nia zofenoprylu mogą tłumaczyć korzystne wyniki badań 
oceniających jego wpływ na niedokrwienie i poreperfuzyjne 
uszkodzenie mięśnia sercowego. W jednym z badań porów-
nano wpływ zofenoprylu na uszkodzenie mięśnia sercowego 
u zwierząt z efektami działania kaptoprylu, fozynoprylu, lizy-
noprylu i ramiprylu [22].

POWÓD 13.:  
KORZYSTNY WPŁYW NA PROFIL LIPIDOWY
Jako jedyny z inhibitorów ACE zofenopryl ma udowodnione 
korzystne działanie na profil lipidowy [23]. W badaniu, w któ-
rym brało udział 60 pacjentów z cechami zespołu metabolicz-
nego oraz z nadciśnieniem tętniczym, w trakcie przyjmowa-
nia zofenoprylu stwierdzono obniżenie stężenia triglicerydów 
o 22% oraz apolipoproteiny B o 7%. Ponadto zmniejszyła się 
frakcja małych gęstych LDL aż o 22%. Wydaje się, że odpowie-
dzialna za taki efekt jest unikatowa grupa sulfhydrylowa wy-
stępująca w zofenoprylu. Korzystny wpływ na profil lipidowy 
być może przekłada się również na przewagę zofenoprylu nad 
innymi inhibitorami ACE u chorych na chorobę wieńcową.

POWÓD 14.:  
ODWRACANIE POREPERFUZYJNYCH 
USZKODZEŃ SERCA
Uszkodzenie mięśnia po reperfuzji mierzono stężeniem uwol-
nionej dehydrogenazy mleczanowej (LDH, dehydrogenase 
lactate) i ciśnienia późnorozkurczowego (EDP, end-diastolic 
pressure) w lewej komorze. Tylko zofenopryl i kaptopryl po-
prawiały istotnie kurczliwość mięśnia sercowego, zmniejszały 
stężenie LDH i obniżały EDP. Poprawę wskaźników poreper-
fuzyjnych i niedokrwiennych obserwowano podczas stosowa-
nia zofenoprylu także w innych badaniach porównujących go 
z pozostałymi inhibitorami ACE [24, 25].

POWÓD 15.:  
UDZIAŁ W HARTOWANIU MIĘŚNIA 
SERCOWEGO
Wreszcie, istnieją przesłanki, że zofenopryl może pobudzają-
co wpływać na ATP-zależne kanały potasowe [26]. 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).

POWÓD 16.:  
ZMNIEJSZANIE ŚMIERTELNOŚCI  
PO ZAWALE SERCA
Ze względu na korzystne działanie zofenopryl znalazł szerokie 
zastosowanie w praktyce klinicznej. Wcześniej opisano jego 
wpływ na obniżenie ciśnienia tętniczego. W kilku dużych ba-
daniach oceniono wpływ zofenoprylu u pacjentów z chorobą 
niedokrwienną i ostrym zawałem serca. W badaniu SMILE 
(The Survival Of Myocardial Infarction Long-Term Evaluation) 
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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

• wysokie powinowactwo do 
kardiomiocytów, komórek 
mięśni gładkich naczyń 
i śródbłonka

• silne hamowanie tkankowej 
konwertazy angiotensyny

• hamowanie przerostu 
komórkowego

• długotrwała redukcja ciśnienia 
tętniczego

• hamowanie powikłań narządowych 
nadciśnienia

• ograniczanie powikłań wczesnych 
i odległych ostrego zawału serca

• redukcja częstości pozawałowej 
niewydolności serca

Główne cechy zofenoprylu i efekty jego działania. Zmodyfikowano wg [22].
TABELA 1

zbadano jego wpływ u chorych z ostrym zawałem serca na 
wczesne i odległe powikłania sercowo-naczyniowe [27]. Za-
kwalifikowano do niego 1556 chorych w 1. dobie zawału ściany 
przedniej, którym podawano zofenopryl lub placebo. Po 6 ty-
godniach w grupie leczonej aktywnie obserwowano mniejsze 
o 34% ryzyko zgonu lub ciężkiej niewydolności serca (zofeno-
pryl 7,1% vs placebo 10,6%). Po roku obserwacji w grupie zo-
fenoprylu śmiertelność nadal była niższa niż w grupie placebo 
(odpowiednio 10% vs 14,1%), a redukcja ryzyka wynosiła 29%.

POWÓD 17.:  
ZOFENOPRYL JAKO LEK 
PRZECIWDŁAWICOWY
W kolejnym badaniu (SMILE-ISCHEMIA) oceniono działanie 
zofenoprylu u pacjentów po zawale serca z zachowaną frakcją 
wyrzutową lewej komory (EF > 40%) [28]. Za pierwotny punkt 
końcowy przyjęto częstość: istotnych nieprawidłowości ST 
w badaniu holterowskim, nieprawidłowości elektrokardiogra-
ficznych w spoczynkowym EKG lub objawów dławicy w cza-
sie testu wysiłkowego, kolejnych zawałów lub konieczności 
wykonania rewaskularyzacji. Punkt pierwotny wystąpił istot-
nie rzadziej w grupie zofenoprylu (20,3%) niż w grupie place-
bo (35,9%). Aktywne leczenie zmniejszyło ryzyko wystąpienia 
zmian ST w badaniu holterowskim (p = 0,027) i w EKG (p = 
0,024), bólów dławicowych (p = 0,017) oraz groźnych zaburzeń 
rytmu serca (p = 0,048). 

POWÓD 18:  
KORZYŚCI PO FIBRYNOLITYCZNYM 
LECZENIU ZAWAŁU SERCA
Dodatkowo w innym badaniu porównano zofenopryl z innym 
inhibitorem ACE, lizynoprylem, u chorych z zawałem serca 
leczonym trombolizą. Stwierdzono, że podawanie zofenoprylu 
było równie skuteczne w ograniczaniu śmiertelności i powikłań 
sercowo-naczyniowych jak stosowanie lizynoprylu, ale łączyło 
się z rzadszym występowaniem hipotonii [14].

POWÓD 19.:  
KROK NAPRZÓD W LECZENIU 
POZAWAŁOWEJ NIEWYDOLNOŚCI SERCA 
W PORÓWNANIU Z RAMIPRYLEM
W badaniu SMILE-4 porównano zofenopryl z ramiprylem 
(łącznie z kwasem acetylosalicylowym) w leczeniu chorych 
z pozawałową dysfunkcją lewej komory. Uczestniczyli w nim 
chorzy włączeni w 1. dobie zawału, z niewydolnością serca 
lub obniżoną frakcją wyrzutową (< 40%). Po roku leczenia 
stwierdzono, że oba leki podobnie korzystnie wpłynęły na 
zmniejszenie śmiertelności, ale w grupie zofenoprylu istotnie 
rzadsze były hospitalizacje z powodów sercowo-naczynio-
wych [15].

POWÓD 20.:  
DUŻA ROZPIĘTOŚĆ DAWEK
W trakcie stosowania zofenoprylu zwraca uwagę udowodnio-
na skuteczność kliniczna bardzo wielu dawek leku: od 7,5 mg 
2 razy dziennie w niewydolności serca przy istotnych staty-
stycznie korzystnych działaniach już w pierwszych tygodniach 
leczenia [27] do możliwości bezpiecznego stosowania dawki 
1 × 60 mg w nadciśnieniu tętniczym (ze spodziewanym efek-
tem hipotensyjnym) [11, 12].

PODSUMOWANIE
Zofenopryl należy do lipofilnych inhibitorów konwertazy o cie-
kawych własnościach. Jest prolekiem z grupą sulfhydrylową 
w cząsteczce. Spośród inhibitorów ACE wyróżnia się dużą pe-
netracją do tkanek oraz zdolnością aktywowania do substancji 
czynnej poza nerkami i wątrobą. W badaniach udowodniono, 
że zofenopryl działa: przeciwoksydacyjnie, przeciwzapalnie 
i przeciwniedokrwiennie oraz poprawia funkcję śródbłonka. 
Poznane dotychczas mechanizmy tego leku wyjaśniają jego 
wysoką skuteczność w nadciśnieniu tętniczym oraz u chorych 
z zawałem serca, zarówno bez niewydolności, jak i z niewydol-
nością serca. 
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