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Zastosowanie torasemidu u pacjentów w wieku podeszłym 
i z chorobami współistniejącymi. Przypadek i komentarz
Use of torasemide in elderly patients and with comorbidities. 
Case report and comment
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Streszczenie
Głównymi wskazaniami do stosowania diuretyków są nadciśnienie tętnicze i objawowa zastoinowa niewydol-

ność serca. W ostatnich latach wśród diuretyków pętlowych coraz większą popularność zyskuje torasemid, który 
ma właściwości plejotropowe (efekt anty-aldosteronowy i wazodylatacyjny) oraz korzystniejszą farmakokinetykę i 
farmakodynamikę. Dodatkowe korzyści z wyboru torasemidu jako preferowanego diuretyku mogą być szczególnie 
widoczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego w starszej populacji pacjentów oraz z chorobami towarzyszącymi, 
jak niewydolność serca czy przewlekła choroba nerek. Geriatria 2019; 13: 119-124.
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Abstract
The main indications for the use of diuretics are hypertension and symptomatic congestive heart failure. 

In recent years, among the loop diuretics, torasemide has become more popular. It has pleiotropic properties 
(anti-aldosterone and vasodilatation effect) and more favorable pharmacokinetics and pharmacodynamics. The 
additional benefits of choosing torasemide as the preferred diuretic may be particularly evident in the treatment 
of hypertension in elderly and in patients with comorbidities such as heart failure or chronic kidney disease. 
Geriatria 2019; 13: 119-124.

Keywords: hypertension, elderly patients, torasemide, heart failure, diuretics

GERIATRYCZNE PROBLEMY KLINICZNE / GERIATRICS CLINICAL PROBLEMS 
Otrzymano/Submitted: 20.05.2019 • Zaakceptowano/Accepted: 10.06.2019

© Akademia Medycyny

119

Wprowadzenie
Diuretyki są bardzo powszechnie stosowaną 

grupą leków, zróżnicowane między sobą pod wzglę-
dem mechanizmu działania i efektu terapeutycznego. 
Głównymi wskazaniami do stosowania diuretyków 
są nadciśnienie tętnicze i objawowa zastoinowa nie-
wydolność serca. Najmłodszym przedstawicielem 
diuretyków pętlowych jest torasemid, który został 
wprowadzony na rynek farmaceutyczny na przełomie 
lat 80. i 90. XX wieku. W ostatnich latach coraz bardziej 
podkreśla się różnice między tymi lekami w zakresie 
korzyści klinicznych. Torasemid, pomimo młodego 
wieku, szybko zyskuje grono zwolenników poprzez 
korzystną farmakokinetykę i farmakodynamikę oraz 
plejotropowe działanie w  porównaniu do starszego 
furosemidu. Dodatkowe korzyści z wyboru torasemidu 
jako preferowanego diuretyku mogą być szczególnie 
widoczne w  starszej populacji pacjentów. W  zależ-

ności od źródła wiek podeszły lub starość są różnie 
definiowane. Nawiązując do najnowszych europejskich 
wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego w niniej-
szym opisie za wiek podeszły przyjęto wiek powyżej 
65 r.ż. Wraz ze starzeniem się populacji istnieje coraz 
większe zróżnicowanie między wiekiem chronologicz-
nym a wiekiem biologicznym pacjenta. Jednocześnie 
przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych należy 
brać pod uwagę mnogość chorób towarzyszących 
występujących wraz z wiekiem.

Torasemid – właściwości
Torasemid szybko wchłaniania się po podaniu 

doustnym a spożycie pokarmu nie wpływa znacząco na 
jego biodostępność, która wynosi ok. 80-90%. Ponadto 
efekt pierwszego przejścia przez wątrobę jest niewielki. 
Torasemid jest metabolizowany w  80% w  wątrobie 
i w 20% jest wydalany przez nerki. Zaburzenia czynno-




