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STRESZCZENIE
Zofenopryl należy do nowych inhibitorów konwertazy, jego cząsteczka zawiera grupę sulfhy-
drylową. Lek ma wiele unikalnych właściwości, należą do nich: wysoka penetracja tkankowa 
związana z lipofilnością leku, długi czas działania oraz potencjalnie korzystny wpływ na profil 
lipidowy. W kontrolowanych badaniach z randomizacją wykazano, że zofenopryl powoduje ko-
rzystny efekt u chorych z ostrym zespołem wieńcowym zarówno z niewydolnością serca, jak 
i bez niej. Lek odznacza się bardzo dobrą tolerancją. 

SŁOWA KLUCZOWE
zofenopryl, układ sercowo-naczyniowy

Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego, otyłości, zaburzeń lipidowych i innych 
czynników ryzyka sprawia, że choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią istot-
ny problem epidemiologiczny, dlatego w ograniczaniu ich rozpowszechnienia duże 
znaczenie mają wczesna identyfikacja osób zagrożonych i chorych oraz ich właściwe 
leczenie. W ostatnich dekadach pojawiło się wiele nowoczesnych metod diagnostycz-
nych i sposobów terapii. Olbrzymi postęp nastąpił zwłaszcza w zakresie dostępności 
skutecznych leków kardiologicznych. Efektem ich stosowania jest wyraźne w ostatnich 
latach zmniejszenie chorobowości i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia. 
Szczególnie przydatne w prewencji i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowe-
go okazały się inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE). Leki z tej grupy 
przez hamowanie układu renina–angiotensyna powodują wiele zasadniczych działań 
farmakologicznych, a w konsekwencji klinicznych. Udowodniono ich skuteczność w: 
obniżaniu ciśnienia tętniczego, hamowaniu powikłań metabolicznych, ograniczaniu 
miażdżycy i zmniejszaniu śmiertelności sercowo-naczyniowej oraz całkowitej. Do 
inhibitorów ACE zalicza się obecnie co najmniej kilkadziesiąt preparatów. Mimo po-
dobnych mechanizmów działania leki te mogą różnić się między sobą właściwościami 
farmakologicznymi i siłą efektu. Jednym z ostatnio wprowadzonych do lecznictwa inhi-
bitorów ACE jest zofenopryl (w Polsce w 2004 r.). Lek ten powoduje działania typowe 
dla inhibitorów ACE, ale wyróżnia się kilkoma cechami, z powodu których szczególnie 
warto go stosować. Stanowią one o unikalności leku. Poniżej opisano pięć z nich. 
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ABSTRACT
Zofenopril belongs to new ACE-inhibitors and contains sulfhydryl group. Drug is distinguished 
by many unique properties including: lipophilicity, high tissue penetration, long duration of ac-
tion and hypolipidemic effectiveness. According to controlled, randomized studies it was shown 
that zofenopril exerted beneficial effects in patients with acute myocardial infarction both with 
and without accompanying heart failure. During therapy zofenopril is well tolerated. 
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POWÓD PIERWSZY: WYSOKA LIPOFILNOŚĆ
Lipofilność to cecha farmakokinetyczna leków, która określa ich zdolność do penetracji 
tkankowej. Leki o wysokiej lipofilności lepiej od leków hydrofilnych rozpuszczają się 
w tkankach i wywierają tam swój wpływ. Ponieważ większa część frakcji układu reni-
na–angiotensyna zawarta jest w tkankach, a nie w osoczu, leki lipofilne silniej hamują 
tę frakcję układu. Zofenopryl jest prolekiem ulegającym po deestryfikacji w tkankach 
przekształceniu w substancję czynną – zofenoprylat. Badania farmakokinetyczne zo-
fenoprylu wskazują, że lek i jego metabolit odznaczają się bardzo wysoką lipofilnością. 
Jest ona podobna do lipofilności fozynoprylu i zdecydowanie wyższa od lipofilności 
takich inhibitorów ACE jak kaptopryl, enalapryl, lizynopryl czy ramipryl [1]. Ekspery-
mentalne badania na zwierzętach udowodniły skuteczne hamowanie tkankowej frak-
cji ACE. W homogenatach aorty, mózgu, serca, płuc i nerek oraz w surowicy zofeno-
prylat hamował aktywność ACE w każdej z tych tkanek 6 razy silniej niż kaptopryl, 
3 razy silniej niż ramipryl i 2 razy silniej niż enalapryl i fozynoprylat [2, 3]. Szczególnie 
istotna dla efektów klinicznych inhibitorów ACE jest siła ich oddziaływania na serce. 
Nadmierna aktywacja układu renina–angiotensyna wywiera cytotoksyczny wpływ na 
kardiomiocyty. Komórki serca ulegają przerostowi i przyspieszonej apoptozie, czyli 
martwicy. Dodatkowo dochodzi do włóknienia mięśnia sercowego i jego zwiększonej 
podatności proarytmicznej. W kilku badaniach porównano wpływ różnych inhibito-
rów ACE na zahamowanie ACE w tkance sercowej. W izolowanych sercach szczu-
rzych przemywanych roztworem substancji aktywnych najsilniejsze zahamowanie ACE 
wystąpiło podczas perfuzji roztworami substancji aktywnych zofenoprylu i było ono 
znacznie silniejsze niż podczas perfuzji roztworami kaptoprylatu, enalaprylatu, lizyno-
prylatu czy ramiprylatu [4]. Efekt ten był jeszcze bardziej widoczny podczas stosowania 
odpowiednich proleków. 

POWÓD DRUGI: DŁUGOŚĆ DZIAŁANIA
Ważną cechą leków jest długość ich działania. Po podaniu doustnym równoważnych 
pod względem siły hamowania ACE dawek leków zofenopryl ma najdłuższe działanie 
[2]. Efekt ten jest szczególnie widoczny w tkance serca, gdzie działanie zofenoprylu, fo-
zynoprylu i lizynoprylu utrzymywało się jeszcze po 4 dniach, chociaż w tym czasie nie 
obserwowano już aktywności ramiprylu i enalaprylu. O czasie aktywności leku mogą 
dodatkowo świadczyć badania ze znakowanym substancją radioaktywną zofenoprylem. 
Najwyższą radioaktywność u zwierząt obserwowano w miejscu metabolizmu leku, czy-
li w przewodzie pokarmowym. Z kolei w sercu i naczyniach krwionośnych radioak-
tywność utrzymywała się najdłużej [5]. Przedłużone i silne działanie zofenoprylu ha-
mujące aktywność naczyniowej ACE w aorcie może z kolei korelować z długotrwałym 
wpływem hipotensyjnym wywieranym przez lek. Efektywność hipotensyjną zofenopry-
lu udowodniono w wielu badaniach na materiale zwierzęcym i u ludzi [6, 7]. Lek ma 
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działanie hipotensyjne podobne do działania amlodypiny, ena-
laprylu i losartanu [8, 9]. Efekt hipotensyjny zofenoprylu może 
wynikać nie tylko z hamowania naczynioskurczowego działania 
angiotensyny. Dodatkowy wpływ wazodylatacyjny leku może 
wynikać z budowy cząsteczki zawierającej grupę sulfhydrylo-
wą. Uważa się, że w obecności wolnych grup sulfhydrylowych 
zwiększa się zależne od bradykininy wytwarzanie tlenku azotu 
i nasila się wazodylatacja naczyń krwionośnych [10].

POWÓD TRZECI: KORZYSTNY  
WPŁYW NA PROFIL LIPIDOWY
Jednym z zasadniczych czynników sprzyjających powstawaniu 
miażdżycy jest wysokie stężenie cholesterolu. Udowodniono, że 
obniżenie całkowitego stężenia cholesterolu (a zwłaszcza frakcji 
LDL cholesterolu i triglicerydów) sprzyja zmniejszeniu częstości 
występowania choroby wieńcowej i zawałów serca. Efekt hipoli-
pemizujący leków hipotensyjnych może być dodatkową wysoce 
pożądaną cechą. Udowodniono, że zofenopryl może wywierać 
korzystny wpływ na profil lipidowy u pacjentów z zespołem me-
tabolicznym [11]. W badaniu przeprowadzonym u 60 chorych 
z nadciśnieniem tętniczym i cechami zespołu metabolicznego, 
w trakcie stosowania zofenoprylu stwierdzono obniżenie stęże-
nia triglicerydów o 22% oraz apolipoproteiny B o 7%. Ponadto 
aż o 22% zmniejszyła się frakcja małych gęstych LDL. Za efekt 
hipolipemizujący leku może odpowiadać wspomniana wcześniej 
grupa sulfhydrylowa. Korzystny wpływ na profil lipidowy może 
tłumaczyć szczególne korzyści, jakie odnoszą podczas stosowa-
nia zofenoprylu chorzy na chorobę wieńcową.

POWÓD CZWARTY: ZMNIEJSZENIE 
ŚMIERTELNOŚCI PO ZAWALE SERCA
W kilku dużych badaniach oceniono wpływ zofenoprylu 
u pacjentów z chorobą niedokrwienną i ostrym zawałem ser-
ca. W badaniu SMILE (The Survival of Myocardial Infarction 
Long-term Evaluation) u chorych z ostrym zawałem serca zba-
dano wpływ leku na wczesne i odległe powikłania sercowo-na-
czyniowe [12]. Do tego badania zakwalifikowano 1556 chorych 
w pierwszej dobie zawału ściany przedniej serca. Badanym po-
dawano zofenopryl lub placebo. Po 6 tygodniach w grupie le-
czonej aktywnie obserwowano mniejsze o 34% ryzyko zgonu 
lub ciężkiej niewydolności serca (zofenopryl 7,1% vs placebo 
10,6%). Po roku obserwacji w grupie zofenoprylu śmiertelność 
nadal była niższa niż w grupie placebo (odpowiednio 10% vs 
14,1%), a redukcja ryzyka wynosiła 29%. 
W innym badaniu (SMILE-ISCHEMIA) oceniono działanie 
zofenoprylu u pacjentów po zawale serca z zachowaną frakcją 
wyrzutową lewej komory (EF > 40%) [13]. Za pierwotny punkt 
końcowy przyjęto częstości: istotnych nieprawidłowości ST 

w badaniu holterowskim, nieprawidłowości elektrokardiogra-
ficznych w spoczynkowym EKG lub objawów dławicy w czasie 
testu wysiłkowego, kolejnych zawałów lub konieczności wyko-
nania rewaskularyzacji. Punkt pierwotny wystąpił istotnie rza-
dziej w grupie zofenoprylu (20,3%) niż w grupie placebo (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). 
Za korzystne efekty zofenoprylu w przedstawionych badaniach 
mogą odpowiadać jego szczególne, wcześniej niewymienione 
cechy. Wykazano, że za kardioprotekcyjne działanie leku może 
odpowiadać jego zdolność do wazodylatacji naczyń wieńcowych 
[14]. Mechanizm ten wydaje się odgrywać szczególną rolę w cza-
sie egzogennego podawania azotanów. Podczas długotrwałego 
stosowania azotanów rozwija się tolerancja na nie związana ze 
zużyciem endogennych grup sulfhydrylowych. Dlatego ich do-
starczenie w cząstce zofenoprylu ma przywracać pierwotną ak-
tywność azotanów. Dodatkowo sugeruje się, że obecność grup 
sulfhydrylowych wiąże się z działaniem przeciwoksydacyjnym. 
Udowodniono, że zofenopryl może zmniejszać wytwarzanie 
wolnych rodników tlenowych i hamować peroksydację lipidów 
[15, 16]. Wykazano także, że zofenopryl najskuteczniej spośród 
inhibitorów ACE redukował stężenie asymetrycznej dimetylo-
argininy (ADMA, asymmetric dimethylarginine) [17]. Związek 
ten, będący analogiem L-argininy, jest endogennym inhibitorem 
syntazy tlenku azotu, a pośrednio wskaźnikiem uszkodzenia 
śródbłonka. 

POWÓD PIĄTY: LEPSZA TOLERANCJA
Warunkiem skutecznego działania leku jest jego dobra toleran-
cja i chęć przyjmowania przez chorego. Działania niepożądane 
w trakcie przyjmowania zofenoprylu oceniano w wielu bada-
niach. Profil tolerancji leku był podobny do profili enalaprylu, 
amlodypiny i atenololu (lub lepszy), przy identycznej kontroli 
ciśnienia tętniczego [18–20]. W badaniach, w których zofeno-
pryl stosowano u chorych po zawale z niewydolnością serca 
(zazwyczaj w mniejszych dawkach), dużo rzadziej występowała 
hipotonia powodująca konieczność odstawienia leku niż po za-
stosowaniu placebo, lizynoprylu czy ramiprylu [12, 21, 22]. 

PODSUMOWANIE
Zofenopryl jest lipofilnym inhibitorem ACE wprowadzonym 
do lecznictwa jako ostatni z klasy inhibitorów konwertazy. Lek 
odznacza się ciekawymi własnościami. Wysoka lipofilność leku 
powoduje jego wysoką penetrację do tkanek i możliwość silnego 
hamowania tkankowej konwertazy. Lek ma długi czas działania, 
co przekłada się na silny i długotrwały efekt hipotensyjny. Do 
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ciekawych cech leku należy jego korzystny wpływ w leczeniu za-
burzeń lipidowych. Poznane mechanizmy działania zofenoprylu 
odpowiadają za jego dużą skuteczność kliniczną. Podkreślenia 
wymaga korzystny wpływ zofenoprylu u chorych po zawale 
serca, zarówno z jego niewydolnością, jak i bez niej. Korzystne 
właściwości leku dopełnia jego dobra tolerancja. 
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