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DIURETICELE DE ANSĂ: PRIMA LINIE
DE TRATAMENT ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ
Loop diuretics: first-line therapy in heart failure
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REZUMAT
Deoarece multe dintre manifestările clinice ale insuficienţei cardiace se datorează retenţiei hidrice şi congestiei,
congestia rămâne o ţintă importantă pentru tratamentul insuficienţei cardiace. Tratamentul diuretic este un pilon
de bază al managementului congestiei, diureticele de ansă fiind prescrise la marea majoritate a pacienţilor cu
insuficienţă cardiacă simptomatică. Cele trei diuretice de ansă disponibile (furosemid, torasemid, bumetanid)
acţionează prin acelaşi mecanism la nivelul ansei Henle, deşi între ele există diferenţe farmacologice. Rezistenţa
la diuretic este una dintre problemele frecvent întâlnite în evoluţia pacienţilor cu insuficienţă cardiacă. Adăugarea
unui diuretic tiazidic sau tiazidic-like este o modalitate de abordare a rezistenţei la diuretic şi face parte din
strategia de blocare secvenţială a nefronului.
Cuvinte cheie: diuretice, insuficienţă cardiacă, natriureză

ABSTRACT
Since many of the clinical manifestations of heart failure are due to fluid retention and congestion, congestion remains an important target for the treatment of heart failure. Diuretic therapy is a cornerstone of congestion management, loop diuretics being prescribed in the majority of patients with symptomatic heart failure. The three
available loop diuretics (furosemide, torasemide, bumetanide) act by the same mechanism in the loop of Henle,
although pharmacological differences exist between them. Diuretic resistance is one of the problems frequently
encountered in the evolution of heart failure patients. Adding a thiazide or thiazide-like diuretic is an approach to
diuretic resistance and is part of the sequential nephron blockade.
Keywords: diuretics, heart failure, natriuresis

Insuficienţa cardiacă este o problemă majoră de
sănătate publică, asociată cu costuri foarte mari
pentru sistemele de sănătate, dar şi cu morbiditate
şi mortalitate crescute. În ciuda progreselor din ultimii ani, prognosticul insuficienţei cardiace este
rezervat, mortalitatea la 5 ani ajungând până la 50%
la pacienţii simptomatici. Deoarece multe dintre
manifestările clinice ale insuficienţei cardiace se datorează retenţiei hidrice şi congestiei, congestia
rămâne o ţintă importantă pentru terapiile insuficienţei cardiace. Tratamentul diuretic rămâne un pilon de bază al managementului congestiei, iar diureticele de ansă sunt prescrise la marea majoritate
a pacienţilor cu insuficienţă cardiacă simptomatică.

În ciuda faptului că sunt larg folosite, avem puţine
date din studii prospective randomizate care să
ghideze administrarea şi dozarea diureticelor. Mai
mult, date din studii observaţionale sugerează că
diureticele ar putea avea efecte nefavorabile în
insuficienţa cardiacă.
Principalele elemente care trebuie luate în considerare referitor la tratamentul diuretic al bolnavului cu insuficienţă cardiacă sunt restricţia de sare
şi apă, alegerea diureticului şi a dozei sale, consecinţele hemodinamice ale diurezei şi efectele variabile asupra rezistenţei vasculare. Majoritatea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă şi congestie sunt
trataţi iniţial cu o combinaţie de diuretic de ansă şi
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dietă hiposodată. Cele trei manifestări majore ale
supraîncărcării volemice la bolnavii cu insuficienţă
cardiacă sunt congestia pulmonară, edemele periferice şi presiunea venoasă jugulară crescută.
Diureticele de ansă scad reabsorbţia sodiului şi
potasiului din urină, cu stimularea natriurezei şi
diurezei. Celelalte clase de diuretice, ca diureticele
tiazidic-like (tiazidice, metolazona) şi diureticele
economizatoare de potasiu (ca spironolactona) îşi
exercită efectele asupra altor părţi ale nefronului;
aceste diuretice nu sunt suficient de potente pentru
a fi utilizate în monoterapie la pacienţii cu insuficienţă cardiacă simptomatică, deşi pot fi utilizate
împreună cu diureticele de ansă ca o strategie de
„blocare secvenţială a nefronului“. În afară de
efectele diuretice, diureticele de ansă au şi alte
efecte, ca inducerea sintezei de prostaglandine, cu
relaxarea musculaturii netede vasculare şi vasodilataţie. Tratamentul diuretic activează însă sistemul
renină-angiotensină-aldosteron şi sistemul nervos
simpatic, ambele cu efecte nedorite la bolnavii cu
insuficienţă cardiacă (1,2).
Pentru optimizarea tratamentului diuretic în insuficienţa cardiacă, este necesară înţelegerea farmacologiei diureticelor de ansă. Diureticele de ansă
sunt filtrate la nivelul glomerulului, apoi ating concentraţia terapeutică la nivelul locului de acţiune
(în ansa Henle). Afecţiunile care scad filtrarea glomerulară (ca insuficienţa renală sau insuficienţa
cardiacă) translatează curba doză-răspuns a diureticelor de ansă la dreapta şi în jos, impunând o doză
mai mare pentru a menţine acelaşi nivel al diurezei
(3). Administrarea unei doze insuficiente pentru a
obţine o concentraţie terapeutică în tubuli este o
cauză frecventă a lipsei de răspuns la diuretice a
pacienţilor cu insuficienţă cardiacă. În plus, toate
diureticele de ansă disponibile au durată de acţiune
scurtă, concentraţia lor în fluidul tubular scăzând
sub nivelul terapeutic şi conducând la o perioadă de
„retenţie post-diuretică de sodiu“ (3). În administrarea unică zilnică, această perioadă de retenţie sodică poate depăşi perioada de natriureză, în special
dacă aportul alimentar de sodiu nu este restricţionat.
Aceste particularităţi farmacodinamice explică de
ce diureticele de ansă sunt în general mai eficiente
dacă sunt administrate în mai multe prize zilnice.
La pacienţii trataţi în ambulator, în ciuda neclarităţilor în privinţa utilizării optime a diureticelor
de ansă, ele rămân un element de bază al terapiei
insuficienţei cardiace, majoritatea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă simptomatică necesitând administrarea regulată a diureticelor de ansă pentru
menţinerea statusului euvolemic. Ghidurile actuale
recomandă utilizarea unei doze minime de diuretic
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de ansă necesară pentru menţinerea pacientului fără
semne clinice de congestie (4). Aceasta înseamnă
reevaluarea frecventă a tratamentului diuretic în
contextul modificărilor aportului de sodiu, restricţiei hidrice, administrării concomitente a altor
medicamente. Aderenţa pacientului la restricţia
sodică şi evitarea medicamentelor antiinflamatorii
nonsteroidiene (care inhibă sinteza prostaglandinelor) sunt critice pentru succesul terapiei diuretice.
Cele trei diuretice de ansă disponibile (furosemid, torasemid, bumetanid) acţionează prin acelaşi
mecanism la nivelul ansei Henle, deşi între ele
există diferenţe farmacologice. Administrarea furosemidului în priză unică, deşi convenabilă pentru
pacient, nu este recomandată din perspectivă farmacologică. Administrarea furosemidului divizat
în mai multe prize zilnice este utilă pentru limitarea
efectului de rebound. Deşi furosemidul este cel mai
cunoscut şi utilizat diuretic de ansă, pacienţii rezistenţi la terapia cu furosemid per os pot beneficia
de pe urma tratamentului cu un diuretic de ansă de
a doua generaţie (bumetanid sau torasemid), care
poate fi mai eficient datorită unei biodisponibilităţi
mai bune. Timpul de înjumătăţire mai lung al torasemidului poate limita fenomenul de rebound. În
plus, torasemidul oral se absoarbe mai rapid şi mai
bine decât furosemidul la pacienţii cu insuficienţă
cardiacă (5). Toate diureticele de ansă disponibile
au toxicitate similară, inclusiv ototoxicitate la doze
mari. Monitorizarea atentă a ionogramei serice şi
suplimentarea cu potasiu sunt esenţiale pentru terapia cu diuretice de ansă.
La ora actuală, avem puţine date despre eficienţa
comparativă a diverselor diuretice de ansă la bolnavii cu insuficienţă cardiacă. Totuşi, torasemidul sau
bumetanidul pot fi preferate furosemidului oral în
anumite circumstanţe clinice. Biodisponibilitatea
furosemidului oral este de numai 50%, cu o varibilitate inter- şi intrapacient semnificativă (între 10100%). În consecinţă, răspunsul la torasemid sau
bumetanid oral poate fi mai bun, deoarece acestea
au o absorbţie mai bună.
La pacienţii spitalizaţi pentru insuficienţă cardiacă tratamentul diuretic este esenţial, deoarece
cauza principală de internare a bolnavilor cu insuficienţă cardiacă rămâne congestia. Peste 90% din
pacienţii spitalizaţi pentru insuficienţă cardiacă
primesc diuretice de ansă, majoritatea fiind trataţi
exclusiv cu diuretice de ansă (6). Administrarea
intravenoasă a diureticelor de ansă are efect mai
rapid. La bolnavii cu insuficienţă cardiacă, absorbţia
orală este mai lentă, de aceea administrarea orală
poate să nu conducă la obţinerea unui efect diuretic
corespunzător. Astfel se explică de ce pacienţii am-
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bulatori cu insuficienţă cardiacă prezintă diminuarea
progresivă a efectului diuretic, ceea ce conduce la
decompensare clinică. Administrarea de furosemid
intravenos la pacienţii cu insuficienţă cardiacă şi
congestie conduce la apariţia unui efect diuretic
prompt (în 30 de minute), cu vârf la 1,5 ore. În cazul majorităţii pacienţilor, acest efect diuretic este
însoţit de scăderea presiunilor de umplere ventriculară şi ameliorarea simptomelor. Administrarea
intravenoasă a diureticelor de ansă ar trebui continuată până la restabilirea euvolemiei, moment în
care pacienţii pot fi trecuţi pe tratament per os.
Rezistenţa la diuretic este una dintre problemele
frecvent întâlnite în evoluţia pacienţilor cu insuficienţă cardiacă. Diminuarea eficienţei tratamentului
diuretic cu timpul este explicată prin câteva mecanisme. Fenomenul de „frânare“ este rezultatul
modificărilor hemodinamice la nivelul glomerulului
ca şi al modificărilor adaptative din nefronul distal
şi pot fi mediate parţial de stimularea sistemului
renină-angiotensină şi a sistemului nervos simpatic
(7). Acest fenomen poate fi mai accentuat la pacienţii cu funcţie renală afectată.
În cazul pacienţilor care continuă să aibă un
răspuns nesatisfăcător la diuretic, în ciuda creşterii
dozelor, una dintre opţiuni este administrarea diureticului prin perfuzie continuă, pe injectomat, sau
adăugarea unui diuretic tiazidic sau tiazidic-like,
cum este metolazona. Administrarea continuă a diureticului, pe injectomat, are unele beneficii în
comparaţie cu administrarea intermitentă: eliberarea constantă a diureticului în tubuli, cu reducerea
fenomenului de rebound, menţinerea unei diureze
constante, scăderea incidenţei efectelor secundare
datorită evitării peak-ului plasmatic care apare la
administrarea intermitentă. O metaanaliză a mai
multor studii mici a raportat faptul că administrarea
continuă intravenoasă se asociază cu o evoluţie mai
bună în comparaţie cu administrarea intermitentă
(8). Studiul DOSE (Diuretic Optimization Strategies
Evaluation) a comparat eficienţa administrării continue intravenoase cu cea a administrării intermitente (9). DOSE a fost primul studiu multicentric
randomizat care a comparat siguranţa şi eficienţa
diverselor strategii diuretice la pacienţii cu insuficienţă cardiacă decompensată. Studiul a inclus
308 pacienţi dublu randomizaţi la doze mai mari şi
mai mici de diuretic şi la administrare continuă sau
intermitentă de diuretic. End-point-urile au fost
ameliorarea simptomelor şi modificarea creatininei
serice la 72 de ore. Referitor la ameliorarea simptomatologiei, nu s-a constatat o diferenţă semnificativă
între pacienţii trataţi cu diuretic în perfuzie continuă
şi cei trataţi prin administrare intermitentă de di-

173

uretic. În ceea ce priveşte doza, a existat un trend
către o ameliorare simptomatică mai bună la cei
trataţi cu doze mai mari de diuretic, fără o diferenţă
semnificativă în modificarea creatininei. S-a observat o deteriorare tranzitorie a funcţiei renale la
cei trataţi cu doze mai mari de diuretic, însă care a
dispărut până în momentul externării. În concluzie,
rezultatele studiului DOSE sugerează că dozele
mai mari de diuretic sunt mai eficiente pentru ameliorarea congestiei în comparaţie cu dozele mai
mici, cu preţul unei uşoare deteriorări a funcţiei
renale, care nu pare să aibă consecinţe pe termen
lung (9). Aceste rezultate sugerează că studiile anterioare, care au demonstrat o mortalitate mai mare
la cei trataţi cu doze mai mari de diuretice, nu
demonstrează de fapt o relaţie cauză-efect, ci mai
degrabă faptul că necesitatea unor doze mai mari de
diuretic este un marker al unei boli mai severe.
Adăugarea unui diuretic tiazidic sau tiazidic-like
este o modalitate de abordare a rezistenţei la diuretic
şi face parte din strategia de blocare secvenţială a
nefronului. Tiazidicele se administrează cu o oră
anterior diureticului de ansă, în priză unică per os
(10). Clorotiazida este singurul diuretic tiazidic
care poate fi administrat intravenos (500-1.000 mg/
zi). O alternativă pentru tratamentul cronic este un
tiazidic oral, ca hidroclorotiazidă (25-50 mg/zi),
clortalidonă sau metolazonă. Deşi această strategie
este adesea eficientă în tratamentul insuficienţei
cardiace rezistente la diuretic, este necesară monitorizarea atentă a statusului volemic şi a electroliţilor
serici (sodiu, potasiu, magneziu).
Aldosteronul joacă un rol foarte important în
fiziologia cardiovasculară. În insuficienţa cardiacă
există un exces de aldosteron care contribuie la
remodelarea ventriculară progresivă (11). Antagonismul aldosteronului fie cu spironolactonă, fie cu
eplerenonă face parte din tratamentul insuficienţei
cardiace cronice şi al disfuncţiei ventriculare stângi
postinfarct, bazat pe rezultatele studiilor RALES
(12), EMPHASIS (13) şi EPHESUS (14). Deşi aceşti
agenţi sunt diuretici, la pacienţii cu insuficienţă
cardiacă cronică au o acţiune diuretică slabă la
dozele uzuale (12). Doze mult mai mari de spironolactonă, de până la 400 mg/zi, au fost folosite în
tratamentul pacienţilor cu ciroză hepatică, unele
studii mici sugerând că adăugarea unor doze mai
mari de antagonişti ai aldosteronului la diureticele
de ansă poate fi utilă pentru obţinerea natriurezei la
pacienţii cu insuficienţă cardiacă rezistentă la diuretic (15). Având în vedere că datele legate de siguranţa acestei asocieri sunt încă limitate şi că
există pericolul potenţial al hiperkaliemiei, este
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necesară monitorizarea atentă a electroliţilor şi a
statusului volemic.
Durata tratamentului – odată iniţiată, terapia cu
diuretic se continuă în general pe termen nedefinit
pentru controlul congestiei, până la ameliorarea
funcţiei cardiace. Totuşi, doza de diuretic trebuie
reconsiderată dacă la schema de tratament a bolnavului cu insuficienţă cardiacă se adaugă un medicament nou. Evaluarea zilnică a greutăţii corporale
este cea mai bună metodă de documentare a unei
diureze eficiente. Există o subpopulaţie de pacienţi
stabili cu insuficienţă cardiacă mai puţin severă la
care se poate întrerupe terapia diuretică; un studiu
pe 41 de pacienţi cu insuficienţă cardiacă stabilă,
trataţi cu diuretice, fără inhibitor de enzimă de conversie, pe o perioadă de 12 săptămâni, la care ulterior s-a întrerupt diureticul şi au fost randomizaţi la
lizinopril sau placebo, a găsit că probabilitatea de a
rămâne fără diuretic la 6 săptămâni a fost de 71% la
cei fără istoric de hipertensiune, cu fracţia de ejecţie
de peste 27% şi care fuseseră controlaţi cu o doză
de furosemid de 40 mg/zi sau mai puţin (17).
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În ciuda eficienţei lor în tratarea congestiei, diureticele se asociază cu activare neurohormonală,
agravarea insuficienţei renale, anomalii electrolitice,
aritmii (16). O serie de studii observaţionale au
arătat că administrarea unor doze mari de diuretice
se asociază cu prognostic rezervat (18-21). Trebuie
să avem totuşi în vedere că pacienţii care au primit
doze mai mari de diuretic prezentau o formă mai
severă de insuficienţă cardiacă sau afectarea funcţiei renale, ceea ce face practic imposibilă stabilirea
unei relaţii cauzale directe între dozele mari de
diuretic şi prognosticul rezervat.
În concluzie, diureticele de ansă joacă un rol
central în terapia insuficienţei cardiace. Deşi există
multe neclarităţi în legătură cu cea mai bună abordare a tratamentului diuretic în insuficienţa cardiacă, eficienţa sa demonstrată în ameliorarea congestiei sugerează că diureticele vor rămâne încă
mult timp în arsenalul terapeutic al insuficienţei
cardiace.
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