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STRESZCZENIE
U części pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, pomimo stosowania dużych dawek fu-
rosemidu, nie można osiągnąć pożądanego efektu moczopędnego. Brak skuteczności leczenia 
może wynikać ze zwiększonego kompensacyjnego wchłaniania sodu w dystalnej części nefro-
nu lub wtórnej aktywacji układu renina–angiotensyna–aldosteron, do których dochodzi po 
ustaniu działania leku. Przełamanie oporności jest czasami możliwe dzieki zwiększeniu dawki 
i częstości podawania furosemidu albo dodaniu innego diuretyku pętlowego lub tiazydowego. 
Innym sposobem jest zamiana furosemidu na torasemid, który wykazuje mniejszą podatność 
na rozwój oporności ze względu na dłuższy okres półtrwania i dodatkową aktywność antyal-
dosteronową. 

SŁOWA KLUCZOWE
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OPIS PRZYPADKU 
57-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2, chorobą wieńcową, 
ciężką pozawałową niewydolnością serca (EF ok. 30%), po wszczepieniu kardiower-
tera-defibrylatora z  funkcją resynchronizującą w  celu prewencji pierwotnej nagłe-
go zgonu sercowego po raz kolejny został przyjęty do szpitala z powodu duszności 
wysiłkowej (dystans 50 m), duszności w pozycji leżącej, obrzęków kończyn dolnych. 
Trzy tygodnie wcześniej chory przebył infekcję wirusową górnych dróg oddecho-
wych. 
Ostatnio chory przyjmował: furosemid 2 × 40 mg, eplerenon 1 × 25 mg, ramipril 
1 × 5 mg, bisoprolol 1 x 5 mg, insulinę.

Badanie przedmiotowe: 
Stan średniociężki, czynność serca miarowa: 85/min, szmer skurczowy nad koniusz-
kiem serca. Płuca – szmer pęcherzykowy oddechowy prawidłowy. Obustronnie 
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ABSTRACT
Some patients with chronic heart failure despite of high doses of furosemide can not achieve 
the satisfactory diuretic effect. Lack of efficacy may be due to increased absorption of the so-
dium in the distal nephron or secondary activation of the renin-angiotensin-aldosterone axis 
which occur after the cessation of drug action. Overcoming of resistance is sometimes possible 
by increasing the dose and frequency of administration of furosemide or adding another loop 
or thiazide diuretic. Another way is changing furosemide into torasemide which shows less 
susceptibility to the development of resistance due to the longer half-life and an additional 
antialdosterone activity.
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symetryczne trzeszczenia nad polami płucnymi sięgające do kątów łopatek. RR – 
115/70 mmHg. Brzuch – miękki, niebolesny. Wątroba wystaje na ok. 2 cm spod pra-
wego łuku żebrowego. Ciastowate obrzęki kończyn dolnych sięgające do połowy ud.

Badania dodatkowe: 
Morfologia – prawidłowa, mocznik – 61 mg/dl, kreatynina – 1,7 mg/dl (GFR – 42 
ml/min/1,73 m2), Na – 137 mmol/l, K – 4,9 mmol/l, ALAT 43 IU/ml, AspAT 58 IU/
ml, CRP – 5 mg/l.
Badanie echokardiograficzne: serce powiększone w  zakresie lewych jam. Akineza 
koniuszka oraz przykoniuszkowych segmentów wszystkich ścian, frakcja wyrzutowa 
ok.  30%. Umiarkowana niedomykalność mitralna, mała/umiarkowana niedomykal-
ność trójdzielna (obraz porównywalny z poprzednim badaniem).

Rozpoznanie:
Ciężkie pozawałowe uszkodzenie mięśnia sercowego w okresie zaostrzenia przewle-
kłej niewydolności serca. Wszczepiony kardiowerter-defibrylator z  funkcją resyn-
chronizującą. Cukrzyca typu 2 leczona insuliną. Nadciśnienie tętnicze.

Zalecenia:
1. Codzienna kontrola masy ciała.
2. Kontrola bilansu płynów.
3. Ograniczenie spożycia soli kuchennej.
4. Leki: furosemid dożylnie w  dawkach frakcjonowanych 160 mg/dobę, eplerenon 
25 mg, ramipril 1 × 5 mg, bisoprolol 1 × 5 mg, suplementacja potasem. 

Na skutek 5-dniowej terapii doszło do ustąpienia duszności oraz zmniejszenia obrzę-
ków kończyn dolnych. W  6. dobie włączono doustny furosemid w  2 dawkach po 
40  mg (o  godz. 8.00 oraz 14.00). Po 3 dniach zaobserwowano przyrost masy ciała 
o 6 kg oraz zwiększenie obrzęków. Po podaniu parenteralnym furosemidu uzyskano 
redukcję masy ciała. Wykluczono cechy infekcji, pogorszenie funkcji nerek oraz nad-
mierną podaż chlorku sodu. Następnie włączono doustną terapię skojarzoną: torase-
mid w dawce 20 mg oraz furosemid w dawce 40 mg – z zadowalającym efektem. Po 
2 tygodniach w warunkach ambulatoryjnych odstawiono furosemid z zachowaniem 
stałej masy ciała.
Przewlekłe leczenie: torasemid 1 × 20 mg/dobę, eplerenon 1 × 25 mg, lisinopril 1 × 
5 mg, bisoprolol 1 × 5 mg, suplementacja potasem.
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KOMENTARZ 
U  chorego z  przewlekłą niewydolnością serca po włączeniu 
doustnego furosemidu dochodzi do retencji płynów. Dożylna 
podaż leku w dawkach frakcjonowanych jest skuteczna. Utra-
ta skuteczności terapii moczopędnej może być spowodowana 
zmniejszonym wchłanianiem furosemidu z  przewodu pokar-
mowego w  warunkach przewodnienia. Inną przyczyną może 
być zwiększone kompensacyjne wchłanianie sodu w dystalnej 
części nefronu lub wtórna aktywacja układu renina–angioten-
syna–aldosteron, które występują po ustaniu działania furose-
midu. W przypadku opisywanego pacjenta włączenie doustne-
go torasemidu pozwoliło utrzymać normowolemię. Torasemid 
ma czterokrotnie większą siłę działania niż furosemid. Dawka 
10 mg torasemidu odpowiada 40 mg furosemidu. Lek dobrze 
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się wchłania, ma wysoką, przewidywalną biodostępność, długi 
czas działania oraz aktywność antyaldosteronową, co może za-
pobiec zwiększonemu wchłanianiu sodu oraz wtórnej aktywa-
cji układu neurohormonalnego i tym samym retencji płynów. 


