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REZUMAT
Hiperaldosteronismul primar este responsabil de 5-15% din cazurile de HTA secundară, cu o frecvenţă chiar mai 
mare la pacienţii cu HTA rezistentă la tratament. Cauza este fi e un adenom suprarenal hipersecretant de 
aldosteron (sindromul Conn), fi e hiperplazia suprarenală uni- sau bilaterală, difuză, micro- sau macronodulară. 
Deoarece tratamentul este diferit în cele 2 situaţii (suprarenalectomie pentru adenom şi tratament medicamentos 
cu antagonişti de aldosteron în hiperplazie), este importantă diferenţierea între cele 2 forme etiopatogenice. 
Investigaţiile minime necesare în acest sens sunt: dozarea aldosteronului plasmatic în clino- şi ortostatism şi 
tomografi a abdominală. Vă prezentăm 4 cazuri de hiperaldosteronism primar internate în Institutul Naţional de 
Endocrinologie „C.I. Parhon“ în anul 2013, rezultatele investigaţiilor, atitudinea terapeutică şi evoluţia acestor 
pacienţi. Subliniem importanţa ionogramei în screeningul pacienţilor hipertensivi, indiferent de vârstă, deoarece 
hiperaldosteronismul primar corect tratat duce la vindecarea HTA sau la scăderea necesarului de medicamente 
hipotensoare. 

Cuvinte cheie: hiperaldosteronism primar, hipertensiune arterială secundară, 
hipopotasemie, adenom suprarenal, hiperplazie suprarenală

ABSTRACT
Primary hyperaldosteronism is responsible for 5-15% of cases of secondary hypertension with even greater fre-
quency in patients with treatment – resistant hypertension. The source of aldosterone excess is either an adrenal 
adenoma (Conn’s syndrome) or adrenal hyperplasia uni/bilateral, diffuse/micro/macronodular. Because treatment 
is different in the two situations (adrenalectomy for adenoma and aldosterone antagonist for hyperplasia) is impor-
tant to differentiate between the two forms. We present 4 cases of primary aldosteronism admitted to the Institute 
of Endocrinology „C.I. Parhon“ in 2013, the results of investigations, therapeutic approach and evolution of these 
patients. We emphasize the importance of screening for serum potassium levels in hypertensive patients, regard-
less of age, because primary aldosteronism’s proper treatement leads to cure of hypertension or decrease in hy-
potensive medication requirements.

Keywords: primary hyperaldosteronism, secondary hypertension, hypokalemia, 
adrenal adenoma, adrenal hyperplasia
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INTRODUCERE

Datele recente au arătat că hiperaldosteronismul 
primar este responsabil de 5-15% din cazurile de 
HTA secundară, cu o frecvenţă chiar mai mare la 
pacienţii cu HTA rezistentă la tratament. Prevalenţa 
mult mai mare decât se credea în urmă cu 10 ani se 
datorează screeningului larg la pacienţii hiper ten-
sivi, precum şi perfecţionării metodelor de diag-

nostic. Este un sindrom clinic important de recu-
noscut şi tratat corespunzător deoarece:

 – HTA se vindecă sau scade necesarul de medi-
camente hipotensoare;

 – dispar efectele toxice fi brogenetice ale aldo-
steronului asupra ţesuturilor: vascular, mio-
car dic, renal;

 – dispare riscul aritmiilor ventriculare severe 
induse prin hipokaliemie.
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Studiile au demonstrat că incidenţa evenimen-
telor cardiovasculare grave (CIC-IMA, AVC/AIT, 
aritmii susţinute) a fost mai mare la pacienţii cu 
hiperaldosteronism decât la cei cu HTA esenţială, 
deoarece expunerea pe termen lung la niveluri cres-
cute de aldosteron accelerează evoluţia leziunilor 
secundare HTA (procesele de remodelare cardiacă 
şi vasculară).

Sursa secreţiei crescute de aldosteron este în ce-
le mai multe cazuri:

 – adenom suprarenal;
 – hiperplazie suprarenală bilaterală.

Alte cauze mai rare pot fi :
 – hiperplazie unilaterală (în anul 2000 erau ra-

portate în literatură 11 cazuri, din care 80% 
erau bărbaţi);

 – hiperplazie unilaterală cu un nodul dominant 
(pentru că au fost găsite împreună, există spe-
culaţii că hiperplazia unilaterală ar fi  un sta-
diu precursor al adenomului; totuşi, aceşti 
pa cienţi trataţi medicamentos şi urmăriţi în 
timp nu au dezvoltat adenom);

 – carcinom suprarenal;
 – foarte rar (au fost citate 2 cazuri): adenoame 

suprarenale multiple, fi ecare producând aldo-
ste ron în exces;

 – hiperaldosteronismul familial tip I şi II.
Din punct de vedere al distribuţiei pe sexe, ade-

noamele apar mai frecvent la femei, iar hiperplazia 
afectează în mod egal bărbaţii şi femeile.

Majoritatea pacienţilor NU au simptome clinice 
specifi ce, paraliziile periodice şi sindromul poliuro-
polidipsic clasic descrise fi ind rare.

Motivele pentru care se suspectează hiperaldo-
steronismul primar:

 – hipokaliemie (în absenţa tratamentului diure-
tic, care este cea mai frecventă cauză de K plas-
matic scăzut), asociată cu HTA, de cele mai 
multe ori moderată-severă, rar malignă, dar 
întotdeauna greu de controlat, rezistentă la 
tratament;

 – pacienţi la care controlul TA se obţine după 
adăugarea spironolactonei la schema tera pe-
utică;

 – incidentalom suprarenal la un pacient hiper-
ten siv.

Asocierea hipopotasemie – HTA nu e obligatorie. 
Mai ales în stadiile precoce, K plasmatic poate fi  
normal. Invers, la unii pacienţi normotensivi, hipo-
po tasemia se poate datora hiperaldosteronismului.

Având în vedere heterogenitatea fenotipică a hi-
peraldosteronismului primar sunt necesare investi-
gaţii complexe pentru precizarea formei etiopato-
genice şi alegerea tratamentului corect, fi ind ne -

ce sare diagnosticul hiperaldosteronismului, precum 
şi stabilirea cauzei acestuia.

DIAGNOSTICUL 
HIPERALDOSTERONISMULUI

• Ionograma serică (K ↓, Na normal) şi urinară (K 
↑, Na normal)

• Echilibru acido-bazic (alcaloză metabolică)
• Magneziu plasmatic (↓)
• Explorarea sistemului renină-angiotensină-aldo-

steron:
 – Aldosteron plasmatic şi urinar (metabolitul 

18-glucuronid) (↑)
 – ARP (activitatea reninică a plasmei) şi nivelul 

plasmatic al reninei (↓)
 – ARR (aldosteron/renin ratio) – metoda de 

screening cea mai efi cientă, diagnostic sigur 
dacă: > 20 dacă aldosteronul plasmatic > 15 
ng/dl

Cu 2 săptămâni înainte de testele hormonale, din 
schema terapeutică se scot diureticele, inhibitorii 
en zimei de conversie, blocanţii receptorului an-
giotensinei II, β-blocantele şi se înlocuiesc cu α-blo-
cante şi blocante ale canalelor de calciu (care nu 
infl uenţează SRAA).

Cu 5 zile înainte de testări, se poate face în căr-
care cu sare (> 200 mEq/zi) sau fl udrocortizon (0,4 
mg/zi), ştiut fi ind că încărcarea volemică sau cu 
sare inhibă SRAA.

O ARP normală nu exclude diagnosticul de hi-
peraldosteronism primar. Sunt raportate cazuri de 
boală veche, cu HTA severă, cu nefroangioscleroză 
care blochează supresia reninei, agravând astfel 
evoluţia HTA. În aceste situaţii trebuie exclusă co-
existenţa unei stenoze de arteră renală.

DIAGNOSTICUL ETIOLOGIC AL 
HIPERALDOSTERONISMULUI PRIMAR

TESTUL POSTURAL (dozarea aldosteronului 
plasmatic în clinostatism la ora 8.00 şi după 4 ore 
de ortostatism – la ora 12.00)

În majoritatea cazurilor:
 – La pacienţii cu adenoame, secreţia de aldo-

steron e reglată predominant de ACTH şi de 
aceea manifestă o scădere concordantă cu rit-
mul circadian al acestuia, cu valoare mai re-
dusă sau nesemnifi cativ modifi cată la prânz 
faţă de dimineaţă.

 – La pacienţii cu hiperplazie, la care secreţia e 
stimulată predominant prin sistemul renină-
angiotensină-aldosteron, se constată creşterea 
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nivelulului aldosteronului plasmatic după 4 
ore de ortostatism.

Există şi excepţii:
 – adenoame care sunt sensibile la angiotensină 

II;
 – situaţii în care hiperplazia unilaterală se com-

portă ca un adenom.
De aceea, acurateţea testului e de 75-85%.

EXPLORAREA IMAGISTICĂ
 – CT pune diagnosticul în 58% din cazuri (ve-

de doar 80% din adenoamele cu diametrul de 
1cm, iar majoritatea sunt < 2 cm).

 – RMN are rezoluţie mai bună, punând diag-
nosticul în 72% din cazuri.

EXPLORAREA SCINTIGRAFICĂ (spironolac-
tona trebuie oprită cu 6 săptămâni înainte) se poate 
face cu:

 – ¹³¹Iod-colesterol (necesită supresie adrenală 
7 zile cu dexametazonă şi blocarea tiroidei 5 
zile cu soluţie Lugol);

 – Selenometil-colesterol (nu necesită blocarea 
tiroidei).

CATETERIZAREA BILATERALĂ A VENELOR 
SUPRARENALE
Este standardul de aur pentru diferenţierea hi-

persecreţiei uni- şi bilaterale. Nu se recomandă de 
rutină, ci doar când:

 – există discrepanţă între imagistică/scintigrafi e 
şi testul postural;

 – pot exista incidentaloame cu hiperaldo ste-
ronism prin hiperplazie bilaterală (adenoa-
mele unilaterale nefuncţionale sunt frecvente 
la bătrâni);

 – nu se vizualizează CT (diametru = 1 cm).
Constă în prelevarea de sânge din arterele su pra-

renale bilateral bazal şi la 15 minute după adminis-
trarea de ACTH. Se calculează valoarea:

(Aldosteron/cortizol) stânga
(Aldosteron/cortizol) dreapta
care dă cel mai bun rezultat pentru depistarea 

pacienţilor cu secreţie unilaterală şi indicaţie de 
tratament chirurgical (adenom sau hiperplazie 
unilaterală).

Este necesară dozarea cortizolului din 2 motive:
 – Pentru a confi rma poziţia cateterului în vena 

suprarenală (concentraţia cortizolului e dublă 
faţă de cea din vena cavă inferioară).

 – Concentraţiile de cortizol trebuie să fi e com-
parabile (uneori vena suprarenală dreaptă pri-
meşte ramuri din circulaţia hepatică şi con-
centraţia cortizolului e mult mai mare)

TRATAMENTUL

MEDICAMENTOS, dacă există:
 – hiperplazie bilaterală;
 – contraindicaţii pentru operaţie/refuzul pa ci-

en tului;
TA controlată sub tratament cu spironolactonă ± 

alte hipotensoare, iar adenomul NU creşte.

Constă în administrarea de diuretice antia do ste-
ronice în monoterapie sau asociate cu alte hipoten-
soare, în special inhibitori ai enzimei de conversie 
şi sartani. Cea mai frecvent utilizată este Spirono-
lactona (în hiperplazia bilaterală fi ind necesare în 
medie 125 mg/zi). În caz de reacţii adverse (gine-
comastia e cea mai frecventă) se înlocuieşte cu 
Eplerenonă:

 – antagonist selectiv al receptorului mineralo-
corticoid;

 – tratamentul se începe cu 25 mg/zi, doza ma-
xi mă 200 mg/zi.

Studiile comparative cu spironolactonă au ară-
tat:

 – dozele echivalente: 400 mg spironolactonă = 
150 mg eplerenonă;

 – prezintă acelaşi risc de hiperkaliemie uşoară;
 – scad la fel de efi cient valoarea TA, în cazul 

eplerenonei scăderea producându-se chiar mai 
rapid.

Alte alternative: triamteren, amilorid.

CHIRURGICAL, indicat în: 
 – adenom;
 – hiperplazie unilaterală.

Corectează hipokaliemia în 100% din cazuri. 
Normalizarea de durată a HTA a apărut la 60-80% 
din pacienţii suprarenalectomizaţi (într-un interval 
de timp până la 1 an postoperator). Au fost identi-
fi caţi ca factori de risc independenţi pentru persis-
ten ţa HTA postoperator:

 – vârsta avansată pacientului în momentul ope-
raţiei;

 – durata mare de evoluţie a HTA;
 – TA crescută la externare;
 – răspunsul slab sau absent la tratamentul cu 

spironolactonă.
Explicaţii posibile:
 – bătrânii asociază şi HTA esenţială;
 – HTA veche (> 5 ani) se complică cu modifi cări 

vasculare ireversibile;
 – bătrânii sunt cei susceptibili a avea HTA ve-

che.
HTA persistentă postoperator este de regulă mo-

de rată, uşor de controlat terapeutic şi pacienţii au un 
benefi ciu major: dispariţia efectului toxic cardio-
vascular al aldosteronului.
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Postoperator, poate apărea hiperkaliemie tranzi-
torie (8 săptămâni) din cauza hipoaldosteronismu-
lui, frecvent întâlnit la pacienţii cu adenoame.

PREZENTAREA A 4 CAZURI

Pacienţii au fost internaţi în Institutul Naţional 
de Endocrinologie „C.I. Parhon“ în anul 2013.

În toate cazurile, pacienţii au fost trimişi pentru 
evaluare endocrinologică în context de HTA rezis-
tentă la tratament şi hipokaliemie.

Nici unul dintre pacienţi nu avea tablou clinic 
sugestiv pentru hipercorticism, iar analizele au 
con fi rmat valori normale ACTH, CLU, cortizol ba-
zal şi în testul de supresie cu dexametazonă 1 mg. 
De asemenea, metanefrinele şi normetanefrinele 
plasmatice şi urinare au fost în limite normale.

Valoarea crescută a aldosteronului şi supresată a 
reninei plasmatice confi rmă diagnosticul de hiperal-
dosteronism primar – secreţie autonomă de aldo-
steron la nivel suprarenal.

Pacienţilor cu hiperplazie adrenală bilaterală li 
s-a adăugat la schema terapeutică Spironolactona 
în doza de 150 mg/zi. Evoluţia lor a fost favorabilă, 
cu normalizarea K seric şi a TA. Ca reacţie adversă, 
pacientul (bărbat) a dezvoltat ginecomastie bilate-
rală dureroasă. În acest caz, am înlocuit Spirono-
lactona cu Eplerenoma în doză de 150 mg/zi, obţi-

Caz Sex Vârsta
(ani)

TA max
(mmHg)

TA sub terapie
(mmHg)

Tratament K seric
(3,5-5,2)
mmol/l)

Patologie asociată

1 M 32 190/115 180/100 Perindopril 5 mg
Inapamid
Bisoprolol 5 mg

2,4
3,3

-

2 F 47 250/120 170/90 Enalapril 20 mg
Metoprolol 100 mg
Amlodipina 10 mg

2,3
3,9
4,1

• Sindrom coronarian acut remis

3 F 38 200/100 160/100 Enalapril 20 mg
Nebivolol 5 mg

1,94
3,99

• Tiroidită cronică autoimună
• DSV minor

4 F 56 210/120 170/100 Irbesartan 300 mg
Felodipina 10 mg
Carvedilol 25 mg

1,96
2,66

• Nefroangioscleroză-IRC
• Angioscleroză reti niană
• HVS
• Ischemie subepicardică anterioară
• Angor pectoris de efort
• Dislipidemie mixtă

Caz Renină clino 
(1,68-23,94 ng/ml)

Aldosteron seric clino 
(10-160 pg/ml)

Aldosteron seric orto
(40-310 pg/ml)

Interpretare 
test CT Concordanţă

1 0,4 233,35 439,13 Hiperplazie Hiperplazie suprarenală 
bilaterală

 +

2 0,8 335,34 219 Adenom Nodul suprarenal drept 
2,3/2,6 cm

 +

3 0,6 489,1 764,98 Hiperplazie Hiperplazie suprarenală 
bilaterală

 +

4 1,02 1.027 1.252,62 Adenom Nodul suprarenal stâng
2,75/2,22 cm

 +

nând ameliorarea ginecomastiei în condiţiile men-
 ţi nerii în limite normale a kaliemiei şi TA.

La pacienţii cu adenom s-a practicat suprarena-
lectomie laparoscopică, iar examenul histopatologic 
a confi rmat structura de adenom derivat din zona 
fasciculată.

Evoluţia post-operatorie a fost diferită. Deşi în 
ambele cazuri valoarea aldosteronului seric şi a ka-
liemiei s-au normalizat pe parcursul a cca 2 săptă-
mâni, în cazul 2 (pacienta mai tânără cu HTA mai 
recent instalată) TA s-a normalizat, făcând posibilă 
oprirea oricărui tratament hipotensor la 1 lună post-
operator, în timp ce în cazul 4 (pacientă mai vârst-
nică, cu modifi cări secundare de angioscleroză) pen-
 tru menţinerea TA în limite normale a fost necesară 
menţinerea terapiei combinate.

DISCUŢII

Toate cele 4 cazuri prezentate au în comun aso-
cierea sugestivă pentru diagnostic de HTA rezistentă 
la tratament şi hipopotasemie, dar şi lipsa semnelor 
clinice clasic descrise (paraliziile perio dice şi sin-
dromul poliuro-polidipsic).

În ceea ce priveşte metodele de diagnostic, re-
zultatul testului postural a fost concordant cu as-
pectul CT.
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Adăugarea Spironolactonei la schema tera pe-
utică a controlat potasemia şi TA chiar şi la pacienţii 
cu adenom suprarenal (preoperator).

Evoluţia postoperatorie a fost infl uenţată de 
vârs  ta pacientei, vechimea HTA (proporţională cu 
prezenţa modifi cărilor de angioscleroză).

CONCLUZII
Subliniem importanţa ionogramei în screeningul 

pacienţilor hipertensivi, indiferent de vârstă, deoa-
rece hiperaldosteronismul primar corect tratat duce 
la vindecarea HTA sau la scăderea necesarului de 
medicamente hipotensoare. 
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