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Діуретична терапія:  
у пошуках оптимальних шляхів

У статті представлено стислий огляд дослід жен ня, проведеного польськими колегами 
K. Ozieranski et al., щодо аналізу віддалених наслідків застосування діуретиків, а саме 
торасеміду і фуросеміду в осіб із серцевою недостатністю (СН). Результати цієї роботи 
дозволять лікарю-практику обрати оптимальну діуретичну терапію для когорти пацієнтів 
із такою тяжкою патологією, як хронічна серцева недостатність (ХСН). Дані матеріали були 
опубліковані у виданні Cardiovascular Drugs and Therapy (2019).

Близько 50% пацієнтів із СН потребують повтор-
ного стаціонарного лікування протягом 6 місяців 
після первинної госпіталізації через погіршення 
стану, пов’язаного із основним захворюванням. 
Така статистика вказує на необхідність покра-
щання, зокрема, симптоматичного лікування СН 
(Ponikowski P. et al., 2016).

Одним із важливих факторів ефективного ме-
неджменту хворих на СН є діуретична терапія 
(Mueller T.M. et al., 2002). Як свідчать сучасні євро-
пейські реєстри, сечогінні препарати призначають 
при виписці зі стаціонара і амбулаторно приблизно 
83% усіх пацієнтів із ХСН (Komajda M. et al., 2016; 
Maggioni A.P. et al., 2013). Слід зазначити, що поточні 
клінічні рекомендації Європейського товариства 
кардіологів (ESC) не підкреслюють переваг будь-
яких діуретиків. Проте за останніми даними доведе-
но, що торасемід чинить сприятливий вплив на дов-
гострокові результати у пацієнтів із ХСН, особливо 
молодих, або тих, які мають дилатаційну кардіоміо-
патію (Cosin J. et al., 2002; Murray M.D. et al., 2001).

Метою дослід жен ня була оцінка якості життя 
і клініко-функціонального статусу хворих на СН за-
лежно від включення до терапії петлевих діуретиків, 
а також надання порівняльної характеристики ефек-
ту фуросеміду і торасеміду в складі комбінованої те-
рапії на віддалені результати лікування (протягом 
року). Крім того, автори намагались ідентифікувати 
клінічні фактори, що впливали на вибір діуретика 
(торасеміду чи фуросеміду) під час виписки.

Первинною кінцевою точкою дослід жен ня було 
визначено показники загальної смертності та гос-
піталізації з приводу погіршення СН протягом 
30 днів після виписки; вторинні кінцеві точки 
включали загальну летальність і частоту госпі-
талізації упродовж 30 днів та загальну смертність 
за 180 днів після виписки.

Дане клінічне випробування проходило у два ета-
пи –  пілотний та довгостроковий. Пілотне дослі -
д жен ня тривало з жовтня 2009 по травень 2010 рр. 
Довгостроковий етап проводили із травня 2011 
по квітень 2013 рр. У дослід жен ня були залучені 
1440 учасників із 2019 хворих, зареєстрованих у поль-
ських частинах реєстру із СН ESC. Реєстри включали 
амбулаторних і стаціонарних пацієнтів із хронічною, 
ускладненою або вперше виявленою СН. Під спо-
стереженням перебували особи, які досягли 18-річ-
ного віку та відповідали діагностичним критеріям 
для СН. Під час проведення порівняльного дослі -
д жен ня збирали та враховували дані хворих щодо 
анамнезу захворювання, демографії, клінічного ста-
ну, результатів діагностичних тестів, фармакотерапії, 
зокрема частоти використання петлевих діуретиків 
протягом одного року. Крім того, для кожного з па-
цієнтів, що отримували як фуросемід, так і торасемід, 
було визначено функціональний клас (ФК) СН за кла-
сифікацією Нью-Йоркської асоціації серця (NYHA).

Пацієнтів було розділено на три групи:
•	 ті, що отримували фуросемід;
•	 хворі, яким було призначено торасемід;
•	 учасники, які отримували обидва петлеві діу-

ретики.

Аналіз здійснювали за допомогою псевдоран-
домізації –  ефективного статистичного методу 
усунення впливу супутніх факторів, які можуть 
спотворювати результати обсерваційних дослі-
джень при порівнянні груп спостереження. Дозу 
фуросеміду 40 мг вважали еквівалентною дозі то-
расеміду 10 мг.

Результати дослід жен ня показали, що петлеві 
діуретики є ефективними для полегшення клі-
нічних ознак і симптомів СН. Проте слід зважати 
на комбінування та дозування вказаних препа-
ратів. У дослід жен ні було показано, що пацієнти, 
які отримували одночасно торасемід і фуросемід, 
мали гірший прогноз, ніж групи, що приймали 
по одному сечогінному засобу. Комбіноване ліку-
вання обома діуретиками відзначалося найвищою 
частотою первинної (23,8%) та вторинної (59,2%) 
кінцевих точок. Це було зумовлено, швидше за все, 
гіршим клінічним станом хворих на початку спо-
стереження.

У цілому достеменно не визначено, чи є залеж-
ність між погіршенням довгострокового прогнозу 
для пацієнтів із СН і одночасним застосуванням 
двох петлевих діуретиків. Проте виявлено, що ризик 
смертності залежить від дози діуретичного препа-
рату і зростає з її підвищенням. Примітно, що 50 мг 
фуросеміду на день (порогове значення) було визна-
чено як один із найвагоміших предикторів смерті 
протягом 3 років (Dini F.L. et al., 2013; Ozieranski K. 
et al., 2018). Подібні ефекти порогової дози для то-
расеміду не досліджувалися.

Своєю чергою, наявні дані свідчать, що тора-
семід може надавати додаткові переваги з огляду 
на частоту госпіталізацій пацієнтів із приводу СН, 
поліпшення функціонального стану, якості жит-
тя і навіть знижувати рівень смертності порівняно 
з фуросемідом та іншими діуретиками. Так, ще в од-
ному відкритому рандомізованому дослід жен ні 
(Murray M.D. et al., 2001) у 234 осіб із ХСН показане 
значне зниження частоти госпіталізацій щодо СН 
та інших серцево-судинних захворювань у пацієн-
тів, які отримували лікування торасемідом порів-
няно з фуросемідом.

Слід зазначити, що торасемід, поза його чистим 
діуретичним ефектом, може також забезпечити до-
даткові переваги у хворих на СН.

Як відомо, діуретики, особливо фуросемід, про-
вокують активацію ренін-ангіотензин-альдосте-
ронової системи (РААС). Торасемід, на противагу, 
разом із діуретичною активністю поєднує в собі 
ефекти спіронолактону, а саме блокаду РА АС. 
Це може послаблювати ремоделювання міокарда 
та кардіальний фіброз.

Аналіз даних дослід жен ня щодо активації РААС 
і, зокрема, гіперсекреції альдостерону на ремоде-
лювання лівого шлуночка (ЛШ) дозволив припус-
тити, що сприятливі кардіальні ефекти торасемі-
ду при ХСН пов’язані з його здатністю гальмувати 
альдостеронові рецептори не тільки в ниркових 
канальцях, але й у міокарді. Це приводить до по-
кращання наповнення ЛШ та сповільнення його 
гіпертрофії, зниження рівня натрійуретичного 

пептиду. Таким чином, антиальдостеронова дія 
торасеміду може пояснити його здатність покра-
щувати прогноз у хворих на СН.

Додатковою перевагою торасеміду над фуросемі-
дом є зменшення втрати калію із сечею, що знижує 
ризик розвитку аритмій.

При тривалому прийомі торасемід, на відміну 
від фуросеміду, у хворих на СН не тільки поліп-
шує її ФК, але й зменшує необхідність госпіталі-
зації через декомпенсацію СН. Також він знижує 
загальну летальність і смертність від серцево- 
судинних причин (Mamcarz A. et al., 2015; Buggey J. 
et al., 2015).

Таким чином, можна дійти висновку, що тора-
семід має більш передбачувану фармакокінетику/
фармакодинаміку, менший вплив на концентрацію 
електролітів і, отже, кращу переносимість пацієн-
тами порівняно з фуросемідом.

За результатами дослід жен ня, найбільш істотне 
зниження загальної смертності у групі пацієнтів, 
що отримували торасемід, спостерігалося в осіб 
віком <65 років та із дилатаційною кардіоміопа-
тією. На початку випробування групи торасемі-
ду та фуросеміду не відрізнялися щодо ФК СН 
за NYHA; через 12 місяців лікування середній ФК 
NYHA був значно нижчим у хворих, які отриму-
вали торасемід. Крім того, протягом спостережен-
ня застосування торасеміду асоціювалося із ниж-
чим ризиком прогресування СН, ніж при прийомі 
фуросеміду (12,9% на противагу 20,0%; відповідає 
≥1 ФК СН за NYHA). Крім того, у групі торасеміду 
па цієнти значно прихильніше ставилися до приз-
наченого лікування завдяки меншій частоті засто-
сування препарату, а також через рідші випадки 
ургентних позивів до сечовипускання (рис.).

Загалом до цього часу групи експертів, спираю
чись на наявні клінічні випробування та економічну 
рентабельність, декларували перевагу застосування 
торасеміду над фуросемідом у хворих на СН. Дане 
дослід жен ня підтверджує попередні звіти, які свід
чать про те, що лікування торасемідом порівняно 
з фуросемідом може зумовити поліпшення ФК CН 
за класифікацією NYHA, сприяти більш оптимістич
ному прогнозу в пацієнтів із ХСН та покращанню їх
ньої якості життя.

Підготувала Наталія Поваляшко

Рис. Зміни ФК СН за NYHA від початку і через 12 місяців 
спостереження у досліджуваній когорті пацієнтів

Примітка: ВР –  відносний ризик.
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Согласно данным третьей фазы 
COAST-W, иксекизумаб существенно 
улучшил признаки и симптомы АС 
у больных, которые ранее не реагиро-
вали или не переносили ингибиторы 
фактора некроза опухоли (иФНО). Это 
первое исследование, пол ностью сосре-
доточенное на пациентах с тяжелыми 
формами АС. В нем приняли участие 
316 больных АС с предыдущим неадек-
ватным ответом (90%) или непереноси-
мостью (10%) на один или два иФНО, 
которые были отобраны случайным об-
разом. Пациентам назначали 80 мг ик-
секизумаба подкожно каждые 2 (Q2W) 
или 4 недели (Q4W) после начальной 
дозы 80 или 160 мг. Также исследователи 
использовали магнитно- резонансную 
томографию (МРТ) для оценки воспа -
ления позвоночника. Первичной ко-
нечной точкой был ответ 40% согласно 
оценке Международного общества 
спон дилоартрита (ASAS-40) к 16-й не-
деле (Deodhar А. et al., 2018).

Исследование J. Dau et al. (2018) также 
касалось АС и свидетельствовало о том, 
что применение статинов совместно 
с НПВП значительно снижало актив-
ность заболевания среди пациентов 
с АС. Ирина Юрьевна отметила, что спе  -
циально выделила данное испытание 
среди прочих, поскольку кардиальная 
патология при АС приводит к высо-
кому риску смерти у больных. Эксперты 
изучили данные обсервационного ко-
гортного исследования PSOAS, в котором 
оценивали предикторы АС. Первичным 
было влияние применения статинов на 
BASDAI (Bath AS Disease Activity Index – 
индекс активности АС).

Само по себе использование стати-
нов существенно не снижало показа-
тели BASDAI. Однако анализ взаимо-
действия, оценивавший влияние НПВП, 
выявил связь между приемом статинов 
и показателем эффективности НПВП. 
В частнос  ти, наблюдалось значитель-
ное снижение значений BASDAI среди 
пациентов, применявших НПВП и ста-
тины (индекс НПВП составил ≥50%), 
по сравнению с теми, кто не получал 
статины.

Стоит отметить, что значительное 
внимание на конгрессе было уделено 
терапии ПсА. Новая молекула биме-
кизумаб – моноклональное антитело, 
которое нейтрализует как ИЛ-17A, так 
и ИЛ-17F, существенно улучшает пока-
затели опорно-двигательного аппарата, 
а также кожных покровов у пациентов 
с активным ПсА (результаты фазы 2b). 
В целом 91,7% участников завершили 
лечение. К 12-й неделе значительно 
возросла доля пациентов, получавших 
бимекизумаб, с ответом согласно кри-
териям ACR50 по сравнению с группой 
плацебо. В частности, ответ по ACR50 
был у 26,8% больных, которые использо-
вали 16 мг, 41,5% –160 мг, 46,3% – 160 мг 
после нагрузки 320 мг и 24,4% – 320 мг 
на протяжении всего процесса терапии 
против 7,1% пациентов группы плацебо. 
В допол нение к ACR50, участники, полу-
чавшие бимекизумаб, также имели более 
высокие показатели ответа по ACR20, 
ACR70 и PASI90 и с большей вероят-
ностью достигли минимальной актив-
ности заболевания и разрешения энте-
зита (Ritchlin C.T. et al., 2018 ).

Затем докладчик подробно останови-
лась на проекте рекомендаций по лече-
нию ПсА.

В терапию ПсА включены следующие 
нефармакологические и фармакологи-
ческие методы:

1. Нефармакологические методы: от-
каз от курения, уменьшение массы тела, 
 массаж, специальные упражнения, тру-
дотерапия, физметоды.

2.  Симптоматическое  лечение: 
НПВП, глюкокортикоиды (ГК), ло-
кальные инъ екции ГК.

3. Базисная терапия и малые моле-
кулы: метотрексат, сульфасалазин, цик-
лоспорин, лефлунамид, апремиласт.

4. иФНО: этанерцепт, инфликсимаб, 
адалимумаб, голимумаб, цертолизумаб 
пэгол.

5. Ингибитор ИЛ-12/23 (иИЛ-12/23) 
устекинумаб.

6. Ингибиторы ИЛ-17 (иИЛ-17): се-
кукинумаб, инксекизумаб, бродалиму-
маб.

7. CTLA4-Ig абатацепт.
8. Ингибитор янус-киназ тофаци-

тиниб.
Рекомендации по ведению пациен-

тов с активным ПсА, которые ранее 
не получали терапию, заключаются 
в следующем. Старт с иФНО более 
предпоч тителен, чем с пероральных 
малых  молекул (ПММ), иИЛ-17 или 
ИЛ-12/23. Если ПсА все еще активен, 
необходимо рассмотреть варианты ле-
чения, представленные на рисунке 1. 
Кроме того, целесообразнее начинать 
терапию с ПММ по сравнению с иИЛ-17 
или  иИЛ-12/23. Также старт с метотрек-
сата более предпоч тителен, чем с НПВП. 
Если же ПсА все еще активен, стоит рас-
смотреть варианты лечения, схемати-
чес ки изображенные на рисунке 2. В до-
полнение, лучше начинать с  и ИЛ-17, чем 
с  иИЛ-12/23. В случае если ПсА еще 
активен, следует рассмотреть альтерна-
тивные схемы терапии (рис. 3).

Впервые в рекомендациях были даны 
четкие определения тяжелых ПсА и псо-
риаза.

Для тяжелого ПсА характерны:
• высокая активность заболевания, 

которая приводит к ухудшению качества 
жизни;

• быстрое прогрессирование болезни; 
• долговременные повреждения, ко-

торые влияют на функцию (например, 
суставные деформации);

• активный ПсА с множественными 
проявлениями, в том числе дактиллит, 
энтезит;

• ограничивающий функцию ПсА 
в нескольких местах;

• эрозивное заболевание;
• повышение маркеров воспаления, 

таких как скорость оседания эритроци-
тов (СОЭ), С-реактивный белок (СРБ), 
связанное с ПсА.

В отличие от ПсА, для тяжелого псо-
риаза характерны:

• 12 баллов и выше по индексу тяжес-
 ти поражения псориазом (PASI); 

• площадь псориатического пораже-
ния (BSA) 5-10% и выше;

• достоверное вовлечение специ-
фических областей (лицо, кисти или 
стопы, волосистая часть головы, ногти, 
межъяго дичная область), где бремя бо-
лезни вы зывает значительную инвали-
дизацию;

• нарушение физического или пси-
хического функционирования, что 
может служить основанием для обоз-
начения заболевания от умеренной 

до  тяжелой степени, несмотря на мень-
шее количес тво пораженных участков 
кожи.

Также докладчик отметила, что на 
конференции ACR/ARHP-2018 был 
озвучен черновой вариант обновлен-
ных классификационных критериев ги-
гантоклеточного артериита и болезни 
Такаясу (ACR совместно с EULAR). 
После одобрения и принятия данных 
критериев в документе будет представ-
лена обновленная классификация от 
1990 г. Достижения процедур визуа-
лизации, таких как ангиография, со-
судистое ультразвуковое исследование 
(УЗИ) и позитронно-эмиссионная то-
мография, показали все ограничения 
классификационных критериев васку-
литов от 1990 г. Обновленные критерии 
отражают критическую роль методов 
сосудистой визуализации в диагностике 
и лечении васкулитов крупных сосудов.

Классификационные критерии 
гигантоклеточного артериита

Согласно предлагаемым критериям, 
у пациентов должен быть поставлен 
диагноз васкулита, возраст составляет 
≥40 лет. У больных необходимо устано-
вить ≥6 баллов по критериям включения, 
куда входят следующие клинические при-
знаки (2 балла за каждый): утренняя ско-
ванность плеч или шеи, неожиданная по-
теря зрения, онемение/покалывание/боли 
в языке или челюсти, новые височные го-
ловные боли, болезненность скальпа.

Дополнительные критерии включают 
сниженный пульс или болезненность ви-
сочной артерии (1 балл), СОЭ ≥50 мм/ч 
или СРБ ≥10 мг/л (3 балла), результаты 
биопсии височной артерии (5 баллов 
при точном, 2 балла – при воз можном 
васкулите). Критерии по методам визуа-
лизации включают симптом ореола ви-
сочной артерии (5 баллов), двустороннее 
подмышечное вовлечение (3 балла) и ак-
тивность на протяжении аорты согласно 
позитронно-эмиссионной томографии 
с радиоактивной глюкозой (3 балла).

Классификационные критерии 
артериита Такаясу

 Согласно предлагаемым критери  ям, па-
циенты во время установления диагноза 
васкулита должны иметь возраст ≤60  лет, 
а также признаки данной патологии при 
проведении методов визуализации. Более 
того, у больных следует определить ≥5 бал-
лов по критериям включения, чтобы по-
дойти к пороговому уровню по классифи-
кации. Клинические признаки включают 
женский пол (1 балл), стенокардию или 
ишемическую болезнь сердца, предпо-
ложительно связанную с  васкулитом 
(2 балла), и об литерацию нижней или 
верхней конечности (2 балла).

Дополнительные критерии по ре-
зультатам обследования сосудов: ар-
териальный шум (2 балла), сниженный 
пульс на руках (2 балла), сниженный 
пульс или болезненность сонной арте-
рии (2 балла) и разница в систолическом 
артериальном давлении между руками 
≥20 мм рт. ст. (1 балл). Критерии арте-
риита Такаясу также включают данные 
ангиографии и УЗИ: количество вовле-
ченных артерий (1 балл за одну, 2 балла – 
за две, 3 балла – за ≥3 артерии), васкулит, 
ох ватывающий парные ветви артерий 
(1 балл), и вовлечение брюшного от-
дела аорты с поражением почечных или 
брыжеечных артерий (3 балла).

В заключение И.Ю. Головач отметила, 
что осветить весь конгресс очень сложно, 
но результаты ACR открыты и посте-
пенно публикуются, их можно и нужно 
читать, изучать и использовать.

Подготовила Юлия Паламарчук

Рис. 2. Рекомендации по лечению пациентов с активным ПсА несмотря на терапию ПММ
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Рис. 3. Рекомендации по лечению пациентов с активным ПсА несмотря на терапию 
иИЛ-17 или иИЛ-12/23
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