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Оцінка якості життя пацієнтів із систолічною 
хронічною серцевою недостатністю, 
вплив діуретиків на якість життя
Вступ. Хронічні захворювання суттєво впливають 

на тривалість і якісні характеристики життя. Більшість 
таких хворих приречені на невпинне погіршення ста-
ну, змушені постійно вживати ліки, що вимагає дотри-
мання певного режиму та провокує низку побічних 
ефектів, потребують періодичного стаціонарного ліку-
вання, що створює емоційне та фінансове навантажен-
ня, обмежує їхні фізичні можливості й коло спілку-
вання. Отже, хронічна хвороба змінює звичний спосіб 
життя людини й відповідно її місце та відносини в 
соціумі. З огляду на це, оцінка якості життя (ЯЖ) лю-
дей із хронічними захворюваннями є невід’ємною 
частиною комплексної оцінки їхнього стану та допо-
магає визначати ефективність різних методів лікуваль-
но-реабілітаційних заходів [5, 17, 19, 22, 38, 50].
На особливу увагу заслуговує оцінка ЯЖ хворих 

із хронічною серцевою недостатністю (ХСН), адже 
їхні якісні показники життя суттєво нижчі, ніж у осіб 
із такими проблемними захворюваннями, як цукровий 
діабет, хронічні захворювання легень і артеріальна 
гіпертензія. Згідно з результатами деяких досліджень, 
показник ЯЖ за наявності ХСН зіставний із онко-
лоґічними захворюваннями та хворобою Паркінсона 
[14, 30, 31, 38]. Окрім цього, не слід забувати, що 
переважна більшість хворих із ХСН – пацієнти стар-
ших вікових ґруп, для яких показник ЯЖ має важ-
ливіше значення, ніж його тривалість [38, 39, 41, 42]. 
Для підтримання стабільного стану й сповільнен-

ня швидкості наростання важкості  хвороби пацієнти 
з ХСН змушені реґулярно вживати фармакотерапев-
тичні лікарські засоби (ЛЗ), в тому числі й діуретич-
ні. За результатами досліджень BADAPIC, EPISERVE 
та Павлівського реєстру, 86,0 % осіб із ХСН постійно 
лікуються діуретиками [1, 3], тому важливо з’ясува-
ти вплив на ЯЖ хворих з ХСН саме цих ЛЗ.
Мета дослідження. Проаналізувати вітчизняні та 

закордонні літературні джерела інформації щодо оцін-
ки якості життя пацієнтів із систолічною хронічною 

серцевою недостатністю та впливу лікування діуре-
тиками  на цей показник.
Матеріали й методи дослідження. Ретроспектив-

ний аналіз 50 сучасних літературних джерел інфор-
мації.
Результати дослідження та їх обговорення. Ме-

дичний термін «Якість життя» запозичений із соціо-
лоґії в 1947 р. Тоді вперше пацієнта стали розгляда-
ти не як суб’єкт лікування, а як особистість, що під 
впливом хвороби змінюється й повертається до со-
ціуму в новому статусі – статусі хворої людини [16, 
32]. Згодом Міжнародне співтовариство з досліджен-
ня ЯЖ (International Society for Quality of Life Research) 
окреслило таке поняття як «якість життя, асоційова-
на зі здоров’ям» (Health-Related Quality of Life – 
HRQOL). Цей термін визначає вплив хвороби та/або 
лікування на якісні характеристики життя пацієнта 
[16, 17, 22, 32]. 

HRQOL є збірним суб’єктивним поняттям, що 
включає три основні складові: суб’єктивні клінічні 
ознаки хвороби, функціональні (фізичні та соціальні) 
можливості хворого, а також індивідуальне сприй-
няття ним стану свого здоров’я, соціального статусу, 
благополуччя й задоволеності життям [5]. Досить 
часто, задля спрощення сприйняття, в медичній лі-
тературі замість HRQOL вживають термін «якість 
життя», хоча очевидно, що йдеться про ЯЖ з позиції 
оцінки стану здоров’я [32]. Це поняття виходить за 
межі таких загальноприйнятих показників здоров’я 
населення, як захворюваність, смертність, тривалість 
життя, й зосереджує увагу на взаємодії між здоров’ям 
та сферами життя людини [17].
Визначення рівня ЯЖ ґрунтується на аналізі по-

казників самостійної оцінки пацієнтом обмежень, 
спричинених хворобою [5, 6]. Основним інструмен-
том для цього є опитувальники, які відповідають трьом 
основним критеріям – валідність, надійність і чут-
ливість. Валідність визначає здатність анкети «вимірю-
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вати» задані в ній характеристики. Її величина оці-
нюється за допомогою кореляційних зв’язків 
параметрів опитувальника з клінічно-інструменталь-
ними показниками. Надійність анкети визначається 
за повторюваністю результатів у подібних опитуван-
нях, а чутливість – здатністю реаґувати зміною кіль-
кості балів на динаміку клінічного стану пацієнта [5, 
21, 22, 32]. 
Анкети для оцінки ЯЖ поділяються на загальні та 

специфічні. Перші застосовують як для здорових лю-
дей, так і для осіб із різними захворюваннями. Їх 
спільним недоліком є недостатня чутливість, тобто 
неспроможність врахувати симптоми та зміни в ЯЖ, 
властиві конкретній нозолоґічній одиниці, бо резуль-
тати дослідження можуть змінюватись під впливом 
чинників, які безпосередньо не стосуються хвороби. 
Саме тому для дослідження цього показника за на-
явності конкретних захворювань використовують 
специфічні анкети. Вони містять характерні для пев-
ної хвороби запитання або ж оцінюють якусь одну 
складову ЯЖ. Окрім цього, такі опитувальники більш 
прийнятні для оцінювання впливу лікування на якісні 
показники життя пацієнтів [5, 8, 32, 39].
У клінічних дослідженнях для підвищення достовір-

ності отриманих результатів рекомендується одно-
часно застосовувати загальний і специфічний опиту-
вальники [5].
Найбільш поширеною загальною анкетою, що ви-

користовується у пацієнтів із серцево-судинними за-
хворюваннями, є MOS-SF-36 (Medical Outcomes Study 
36-Item Short Form health survey). Вона містить 36 
питань, поділених на 8 шкал, показники яких оцінюють 
від 0 до 100 балів. Хоча сумарний бал кожної шкали 
має своє значення, загалом вони розраховані на оцін-
ку фізичного та психічного компонентів здоров’я. Цей 
опитувальник має досить високу валідність і чутливість. 
Тому сьогодні він використовується як «золотий стан-
дарт» серед загальних анкет. Його недоліком уважають 
відсутність питань для оцінювання якості сну, а також 
труднощі під час самостійного заповнення особами, 
яким понад 75 років [5, 22, 46, 49].
Серед специфічних анкет у пацієнтів із ХСН най-

частіше використовують Тhe Minnesota Living with 
Heart failure Questionnaire (MHFLQ). Вона містить 21 
питання, що відображають різні варіанти впливу ХСН 
на життя хворих. Оцінка показників проводиться за 
6-бальною шкалою Р. Лікерта (1932), де 0 – відсутність 
симптому, а 5 – максимальний ступінь його вираже-
ності. Відповідно найбільша кількість балів (105) 
відповідає найгіршій ЯЖ, а 0 – найкращій [5, 6, 43, 
44]. MHFLQ має найвищу валідність і чутливість се-
ред специфічних опитувальників для хворих із ХСН 
[6, 36].
Проведені дослідження виявили кореляційний зв’я-

зок між результатами анкетування за допомогою 
MHFLQ та MOS-SF-36 серед пацієнтів із ХСН та 
низкою клінічно-демоґрафічних показників: частотою 
шпиталізацій, вираженістю суб’єктивних симптомів, 
величиною фракції викиду лівого шлуночка, функ-

ціональним класом (ФК) ХСН за NYHA, толерантні-
стю до фізичного навантаження за пробою з 6-хви-
линною ходьбою, рівнем натрійуретичних пептидів, 
швидкістю клубочкової фільтрації, рівнем гемоґлобіну, 
наявністю супутнього хронічного обструктивного 
захворювання легень, статтю, віком, расовою прина-
лежністю, сімейним станом, рівнем освіти, наявністю 
депресивних розладів та порушень сну [6, 9, 14, 19, 
33, 34, 37, 40, 45].
Результати множинного реґресивного аналізу по-

казали, що незалежними предикторами низької ЯЖ 
серед пацієнтів із ХСН певною мірою, виступають: 
вік понад 60 років, жіноча стать, ішемічний ґенез 
ХСН, інфаркт міокарда в анамнезі, супутні артеріаль-
на гіпертензія та стенокардія, величина дистанції 
проби з 6-хвилинною ходьбою ≤220,0 м, частота 
серцевих скорочень у спокої ≥80 ударів за хвилину, 
розмір лівого передсердя ≥46,00 мм, фракція викиду 
лівого шлуночка <35,0 %, кліренс креатиніну <60,0 
мл/хв. рівень гемоґлобіну ≤120,0 ґ/л, рівень сечови-
ни сироватки крові ≥600,0 мкмоль/л, рівень загаль-
ного холестерину в плазмі крові ≤3,5 ммоль/л [6].
Результати дослідження, проведеного ґрупою вче-

них, очолюваною Т. Hoekstra, свідчать про тісний 
зв’язок між рівнем ЯЖ та виживанням пацієнтів ста-
ціонару зі систолічною ХСН. Зниження показників 
ЯЖ асоціювалося з наявністю ІІІ-ІV ФК ХСН за NYHA 
і супутніх захворювань, зниженням швидкості клу-
бочкової фультрації, тривалістю ХСН і прийманням 
β-адреноблокаторів [39]. 
У іншому дослідженні була продемонстрована 

можливість використання показників ЯЖ для стра-
тифікації хворих із ХСН за ступенем ризику неспри-
ятливого проґнозу. Адже нижчі бали за MHFLQ асо-
ціювалися з гіршим проґнозом щодо 1-, 3- та 
5-річного виживання [42].
Більшість дослідників визнають, що питання 

оцінки впливу різних ЛЗ на ЯЖ у пацієнтів із ХСН 
вивчене недостатньо [6, 22]. Так, відомо, що фар-
маколоґічні ЛЗ можуть чинити двоякий вплив на 
якісні показники життя хворих. Завдяки прямій 
лікувальній дії, спрямованій на зменшення проявів 
хвороби та сповільнення наростання її важкості, 
реалізується позитивний вплив ЛЗ на ЯЖ, тоді як 
через побічну дію, потребу реґулярного приймання, 
додаткові фінансові витрати реалізується неґативний 
вплив на цей показник [22, 27]. Діуретики не є ви-
нятком. 
Актуальність проблеми впливу саме діуретичних 

ЛЗ на ЯЖ пацієнтів із ХСН зумовлена тим, що, згід-
но з результатами низки досліджень, частка хворих 
цієї катеґорії, які мусять постійно лікуватися діуре-
тиками, становить  близько 86,0 %. Майже 80,0 % із 
них змушені використовувати сильнодіючі петельні 
діуретики [1, 3]. Натомість, результати опитування у 
деяких російських лікарнях показали, що 60,0–80,0 
% пацієнтів з ХСН, які реґулярно приймають петель-
ні діуретики, констатують суттєве погіршення ЯЖ. 
Водночас 80,0 % лікарів, призначаючи ці ЛЗ, беруть 
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до уваги лише їх ефективність і не зважають на зруч-
ність їх застосування, особливість фармакодинаміки 
та фармакокінетики [30]. 
Серед петельних діуретиків хворим ХСН най-

частіше призначають фуросемід і торасемід – при-
близно 47,0 і 53,0 % хворим відповідно [7]. Тому 
більшість досліджень щодо впливу лікування діу-
ретиками на ЯЖ у цієї катеґорії осіб акцентують 
увагу саме на них.
Одне з найбільших досліджень TORIC, яке порів-

нювало ефективність фуросеміду, торасеміду та 
інших діуретиків у хворих із ХСН II–III ФК за NYНА, 
не ставило за мету вивчити їх вплив на показники 
ЯЖ. Однак виявлені в ньому переваги торасеміду 
у вигляді вищого профілю безпеки, більшої часто-
ти переходу пацієнтів на нижчий ФК за NYHA, 
зменшення частоти й тривалості шпиталізації з 
приводу декомпенсації системи кровообігу, опосе-
редковано підтверджують його більш виражений 
позитивний вплив на якісні показники життя таких 
хворих, ніж фуросеміду та інших діуретиків [1, 2, 
10, 35]. 
Інше рандомізоване дослідження DUEL-ХСН визна-

чало ефективність пероральних форм торасеміду та 
фуросеміду у хворих із декомпенсованою ХСН ІІ–IV 
ФК за NYHA під час проведення активного лікуван-
ня діуретиками в стаціонарі. Незважаючи на пози-
тивну динаміку клінічного стану хворих в обох ґрупах 
порівняння, вживання торасеміду супроводжувалося 
швидшим і  суттєвішим поліпшенням досліджуваних 
показників із достовірно меншою кількістю неґатив-
них впливів на електроліти й функцію нирок. Так, 
втрату маси тіла близько 4,0 кґ, усунення симптомів 
гіпергідратації та поліпшення за шкалою оцінки клініч-
ного стану в ґрупі хворих, яким призначали торасемід,  
зафіксовано вже на 7-му добу, тоді як у ґрупі хворих 
яких лікували   фуросемідом, – лише на 12-ту добу 
спостереження. Вживання торасеміду сприяло пере-
ходу більшої кількості хворих на нижчий ФК ХСН 
за NYHA, ніж фуросеміду (83,7 і 72,2 % відповідно), 
значно більшому зростанню дистанції за пробою з 
6-хвилинною ходьбою (160,0 м проти 133,0 м), а та-
кож зменшенню частоти випадків додаткового засто-
сування парентеральних ЛЗ та комбінованого ліку-
вання діуретиками. Майже аналоґічно об’єктивним 
змінам під час дослідження поліпшувалося сприй-
няття пацієнтами симптомів хвороби за візуально-
аналоґовою шкалою. Таким чином, можна говорити 
про існуючий зв’язок між об’єктивними та суб’єк-
тивними показниками стану хворого, а також про 
більш позитивний вплив торасеміду на функціональ-
ну складову ЯЖ хворих із ХСН, порівняно з фуро-
семідом [18].
Фармакоекономічний аналіз, проведений у Швей-

царії та Німеччині, показав фінансові переваги вико-
ристання торасеміду, порівняно з фуросемідом, для 
лікування хворих із ХСН [15, 25]. Проспективне до-
слідження PEACH, яке вивчало вплив фуросеміду й 
торасеміду на клінічний стан і фінансові витрати на 

лікування у хворих з ХСН II–III ФК за NYНА, не 
виявило суттєвих розбіжностей щодо поліпшення 
ФК, зменшення частоти шпиталізацій, смертності й 
витрат на лікування. Натомість отримано переваги 
торасеміду над фуросемідом за впливом на загальний 
показник ЯЖ у цієї катеґорії пацієнтів [25].
Дослідження K. Muller і співавторів порівнювало 

вплив еквівалентних доз торасеміду й фуросеміду у 
пацієнтів із ХСН ІІІ–ІV ФК за NYНА на перебіг за-
хворювання, частоту шпиталізацій і ЯЖ на етапі під-
тримувального лікування діуретиками. Доведена 
перевага торасеміду над фуросемідом за частотою 
випадків переходу на нижчий ФК ХСН (40,2 % про-
ти 30,7 % відповідно). Окрім цього, порівняння сту-
пеня обмежень у повсякденному житті, спричинених 
застосуванням торасеміду, порівняно з фуросемідом, 
продемонструвало значно менші обмеження повсяк-
денної активності, особливо в перші 6 год після вжи-
вання діуретика [48].
У дослідженні ФуТор вивчали вплив торасеміду 

й фуросеміду на циркадні зміни  артеріального ти-
ску у хворих із систолічною ХСН ІІІ–ІV ФК за NYHA. 
Під час спостереження виявлено зіставний вплив 
обох діуретиків на реґрес клінічних симптомів ХСН, 
зменшення ФК за NYHA, поліпшення результатів 
проби з 6-хвилинною ходьбою та зменшення кіль-
кості шпиталізацій з приводу різних серцево-судин-
них подій. Натомість торасемід краще впливав на 
артеріальний тиск завдяки зниженню частоти ор-
тостатичних реакцій, що дало змогу розширити 
«терапевтичне вікно» для β-адреноблокаторів та 
інгібіторів анґіотензинперетворювального фермен-
ту, а також досягти швидшої позитивної динаміки 
суб’єктивного та об’єктивного стану пацієнтів. Саме 
цими обставинами дослідники й пояснили достовір-
не зростання загального показника ЯЖ за резуль-
татами опитування MHFLQ внаслідок уживання 
торасеміду [4].
Позитивний ефект торасеміду на ЯЖ хворих із 

ХСН значною мірою реалізується завдяки його фар-
макокінетичним і фармакодинамічним особливостям. 
Швидке всмоктування зі шлунково-кишкового кана-
лу, незалежно від приймання їжі та порушень процесів 
реабсорбції у хворих із декомпенсованою ХСН, за-
безпечує меншу прив’язку до режиму вживання ліків 
та частоту переходу на парентеральне введення діу-
ретиків. Це відповідно підвищує комплаєнс до ліку-
вання та зменшує фінансові витрати. Триваліший 
період напіввиведення торасеміду забезпечує меншу 
кількість сечовипускань та імперативних позивів, 
порівняно з фуросемідом, із цілком зіставлюваними 
величинами добового діурезу та натрійурезу. Завдяки 
цьому меншою мірою обмежується соціальна актив-
ність пацієнтів у першій половині дня. Наявність у 
торасеміду ниркового та печінкового  шляхів еліміна-
ції, а також метаболічна нейтральність підвищують 
його профіль фармаколоґічної безпеки у хворих із 
ХСН і такими коморбідними станами, як  зниження 
функції печінки та нирок, цукровий діабет, метаболіч-
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ний синдром, гіперхолестеринемія, гіперурикемія та 
подаґра [7, 11–13, 26, 28].
Дискутується питання використання у хворих із 

ХСН як підтримувального діуретичного лікування 
торасеміду модифікованого вивільнення (МВ) із огля-
ду на те, що не доведено здатність цієї лікарської 
форми впливати на проґноз. Майже у всіх дослід-
женнях ефективності торасеміду у хворих із ХСН 
використовувалась його звичайна форма (ЗВ). Окрім 
цього, у дослідженні TORAFIC, первинною точкою 
якого було визначення впливу тривалого застосуван-
ня фуросеміду й торасеміду МВ на міокардіальний 
фіброз у хворих із компенсованою ХСН переважно 
ІІ ФК за NYHA, не доведено перевагу останнього 
щодо зниження рівня С-термінального пептиду про-
колаґену І типу – біомаркера синтезу та міокардіаль-
ного депонування колаґенових волокон І типу. Ха-
рактер впливу торасеміду МВ на низку вторинних 
кінцевих точок, визначених у протоколі досліджен-
ня на початку [клінічне поліпшення, рівень кінцево-
го фраґмента попередника мозкового натрійуретич-
ного пептиду (Nt-proBNP) в сироватці крові, 
несприятливі кардіоваскулярні події та ЯЖ за Мін-
несотівським опитувальником] не був з’ясований у 
кінцевому звіті й потребує подальшого дослідження 
[24, 47]. 
Українське дослідження КОМФОРТ-СН порів-

няло ефективність різних форм торасеміду в хворих 
із II–IV ФК ХСН за NYНА на амбулаторному етапі 
лікування. Вплив діуретиків на якісні показники 
життя хворих визначали за допомогою спеціальних 
опитувальників, що фіксували частоту сечовипу-
скання, «комфортність» лікування діуретиками та 
рівень обмежень у побуті в разі вживання цих ЛЗ. 
Аналіз результатів дослідження показав, що обидві 
форми торасеміду забезпечують достовірне, але в 
межах нормальних значень, зниження артеріально-
го тиску та середньої величини ФК ХСН за NYНА, 
володіють майже однаковим профілем безпеки щодо 
електролітних і метаболічних порушень та еквіва-
лентним сечогінним ефектом. Достовірна різниця 
в ефектах торасеміду ЗВ і МВ реєструвалася лише 
за динамікою сечовипускань та суб’єктивним сприй-
няттям дискомфорту, спричиненого постійним ліку-
ванням діуретиками. Завдяки більш «плавній» дії, 
торасемід МВ, на відміну від його простої форми, 
викликав значно меншу кількість і екстреність се-
човипускань упродовж перших 3 і 6 год з однаковою 
їх кількістю впродовж 12-годинного періоду, що 
створювало менше побутових обмежень. Отримані 
факти дають підставу стверджувати, що торасемід 
МВ є більш «комфортним» діуретиком за умов три-
валого використання, який дає змогу  зберегти мак-
симальний ступінь соціальної активності й мінімізу-
вати неґативні його  впливи на ЯЖ хворих із ХСН 
[23]. 
Результати російського рандомізованого дослід-

ження з порівнянням ефектів торасеміду МВ та фу-
росеміду в хворих із систолічною ХСН ІІ–ІІІ ФК за 

NYHA ішемічної етіолоґії продемонстрували, що 
торасемід пролонґованого вивільнення виявив знач-
но кращий вплив на якісні показники життя (опиту-
вальник MHFLQ), насамперед за рахунок зменшен-
ня імперативних позивів до сечовипускання. Окрім 
цього, в разі його застосування значно більше зни-
жувався рівень Nt-proBNP та фіксувався значно мен-
ший вплив на електролітний профіль, порівняно з 
фуросемідом. Відсутність динаміки ехокардіоґрафіч-
них показників у ґрупах порівняння, на думку до-
слідників, була зумовлена малою вибіркою пацієнтів 
(n = 40) та коротким терміном спостереження (3 мі-
сяці) [13, 20, 29].
Узагальнюючи результати досліджень, у яких вив-

чали вплив петельних діуретиків на якісні показники 
життя хворих із ХСН, слід зауважити, що більшість 
із них розглядали ЯЖ як другорядний показник без 
конкретизації впливу цих ліків на окремі його скла-
дові, а це не дає змоги визначити за рахунок фізич-
ного чи психічного компонента досягалось поліпшен-
ня ЯЖ. У жодному з досліджень для оцінки ЯЖ пацієнтів 
з ХСН не використовували одночасно загальні та 
специфічні опитувальники, хоча,  як зазначалось рані-
ше, саме в такий спосіб можна  підвищити достовір-
ність отриманих результатів [5]. Окрім цього, у біль-
шості досліджень немає аналізу наявності 
тривожно-депресивних розладів, які здатні суттєво 
погіршувати ЯЖ навіть за відсутності неґативної 
клінічної динаміки, тоді як поширеність подібних 
станів серед хворих із ХСН може сягати 37,5 % [9]. 
Лише в деяких дослідженнях проведено  паралель 
між рівнем ЯЖ пацієнтів та лабораторно-інструмен-
тальними показниками, в тому числі й «еталонним» 
критерієм – рівнем NT-proBNP. У порівняннях клініч-
ної ефективності двох форм торасеміду поза увагою 
дослідників опинилася фармакоекономічна складова 
лікування. 
Висновки. Оцінка якості життя є невід’ємною 

частиною комплексного аналізу оцінки стану пацієн-
та, проґнозування можливих несприятливих подій, 
стратифікації пацієнтів за ступенем ризику неґатив-
них наслідків, а також визначення ефективності різ-
них діаґностичних і лікувально-профілактичних 
заходів. За потреби тривалого  лікування діуретика-
ми  пацієнтів із систолічною хронічною серцевою 
недостатністю доведену перевагу щодо впливу на 
якісні показники життя мають петельний діуретик 
торасемід та його особлива форма з пролонґованим 
вивільненням. 
Доцільно поглиблено вивчити проґностичну цін-

ність показників якості життя, їх зв’язку з клінічни-
ми, лабораторними та інструментальними показни-
ками, а також вплив різних варіантів  тривалого 
лікування діуретиками на якісні показники життя 
пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недо-
статністю.
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Оцінка якості життя пацієнтів із систолічною хронічною серцевою 
недостатністю, вплив діуретиків на якість життя

В. П. Іванов, Ю. В. Савіцька, О. В. Ковальчук

Рівень  якості життя пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю  корелює з цілою низкою клініч-
но-демоґрафічних показників і є невід’ємною частиною комплексної оцінки стану пацієнта, а також визна-
чення й порівняння ефективності різних лікувально-реабілітаційних заходів.
Для тривалого підтримувального лікування діуретиками хворих із систолічною хронічною серцевою 

недостатністю доведену перевагу щодо впливу на якісні показники життя хворих мають торасемід і особ-
ливо його пролонґована форма.
Ключові слова: якість життя, систолічна хронічна серцева недостатність, ліування діуретиками.

Assessment of Quality of Life in Patients with Chronic Systolic Heart Failure, 
Impact of Diuretics on Quality of Life

V. Ivanov,  Yu. Savitska, A. Kovalchuk

Introduction. Quality of life (QoL) of patients with chronic heart failure (CHF) is an integral part of a comprehensive 
analysis of their condition and helps to evaluate the effectiveness of various methods of treatment and rehabilitation. 
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Using different medicines, including diuretics, has a signifi cant impact on this indicator. According to the research-
es BADAPIC and EPISERVE, 86.0 % of people with CHF are treated with diuretic drugs constantly. The purpose 
of our study was to ascertain the impact of these drugs on QоL in patients with CHF.

The purpose of the study. To analyse the current literature information in order to assess the quality of life in 
patients with systolic chronic heart failure and the effect of diuretic therapy on this indicator.

Materials and research methods. Retrospective analysis of 50 contemporary literary resources on the topic.
The results of the analysis. Determining the level of QоL based on the analysis of indicators of patient self-

assessment of restrictions that caused the disease. The main tool for this is the questionnaires.
Past studies have found a correlation between the results of a survey among patients with CHF and a number of 

clinical and demographic indicators. Because QоL indicators can be used for stratifi cation of patients with heart 
failure risk for unfavourable prognosis.

Little is known about how to evaluate the effect of different drugs on QоL in patients with CHF. Diuretics are no 
exception to this rule.

Most studies on the impact of diuretic treatment on QoL in patients with CHF demonstrate superiority of loop 
diuretics torasemide compared to furosemide. This is caused by its pharmacokinetic and pharmacodynamic characteristics, 
providing it a higher safety profi le, metabolic neutrality, faster and more substantial clinical improvement in patients 
with decompensated state, respectively, lower incidence and duration of hospitalization. In addition, torasemide 
treatment is more cost-effective compared to furosemide.

Torasemide slow release (SR) in the study showed comparable torasemide immediate release (IR) safety profi le 
and diuretic effect. However, it caused signifi cantly fewer emergency and urination in the fi rst 6 hours after taking 
a diuretic, causing fewer domestic constraints and better perceived subjectively by patients. Obtained facts give a 
reason to believe that torasemide SR is more «comfortable» diuretic during prolonged maintenance treatment that 
can save a maximum degree of social activity and minimize its negative impact on QoL of patients with CHF.

Conclusions. Assessment of quality of life is an integral part of a comprehensive analysis of the patient, forecasting 
of possible adverse events, stratifi cation of patients at risk adverse effects and determine the effectiveness of different 
diagnostic, therapeutic and preventive measures. 

During an extended maintenance of diuretic in patients with systolic chronic heart failure a better effect on the 
quality of life indicators has a loop diuretics torasemide, especially a torasemide with slow release.

Keywords: quality of life, chronic systolic heart failure, diuretic therapy.

 


