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Wp³yw ma³ej dawki spironolaktonu na stê¿enie
troponiny T w surowicy oraz wskaniki
zapalenia i stanu uk³adu sercowonaczyniowego u chorych przewlekle
hemodializowanych
Aldosteron podawany w ma³ej dawce zmniejsza miertelnoæ u chorych z
niewydolnoci¹ serca. Chocia¿ takie leczenia mo¿e byæ tak¿e skuteczne w przypadku chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, dowiadczenia kliniczne w
jego stosowaniu w tej populacji s¹ bardzo ograniczone z uwagi na obawy przed
wyst¹pieniem hiperkaliemii. Trzy niewielkie badania kliniczne wykaza³y, ¿e podawanie tego leku mo¿e byæ bezpieczne w starannie dobranych przypadkach
chorych przewlekle dializowanych, chocia¿ do tej pory nie przebadano wp³ywu
takiej terapii na uk³ad sercowo-naczyniowy. Celem badania by³a ocena wp³ywu
ma³ej dawki spironolaktonu na stê¿enia potasu w surowicy i wskaniki biochemiczne stanu zapalnego (bia³ko C-reaktywne), subklinicznego uszkodzenia miênia sercowego (troponina T) i mia¿d¿ycy (homocysteina). Do badania zakwalifikowano 12 chorych przewlekle hemodializowanych bez epizodów ciê¿kiej hiperkaliemii w przesz³oci (6K, 6M, redni czas dializoterapii 81 ± 91 miesiêcy).
¯aden z chorych nie by³ leczony przewlekle inhibitorem konwertazy. Podczas
badania chorych otrzymywali przez pierwsze 2 tygodnie 12,5 mg spironolaktonu na dobê a przez kolejne 4 tygodnie 25 mg tego leku na dobê. Nastêpnie lek
odstawiono i chorych obserwowano przez kolejne 4 tygodnie. Krew dla oznaczenia stê¿enia w surowicy elektrolitów, lipidów, mocznika, kreatyniny, hsCRP,
troponiny T i ca³kowitej homocysteiny pobrano przed podaniem leku, po 2., 4. i
6. tygodniach jego stosowania i po 4 tygodniach od jego odstawienia. W czasie
leczenia (po 2., 4. i 6. tygodniach) obserwowano istotny wzrost stê¿enia potasu
w surowicy (p<0,001), a nastêpnie spadek po odstawieniu leku (p<0,05). Nie
obserwowano wzrostów stê¿enia potasu ponad 6,5 mmol/l. Stê¿enie CRP w surowicy nie zmieni³o siê w czasie badania. Nie obserwowano te¿ zmian stê¿enia
troponiny T i homocysteiny w surowicy. Podobnie nie wykazano zmian stê¿enia
lipidów i parametrów adekwatnoci dializoterapii. Na podstawie wyników badañ wnioskujemy, ¿e leczenie ma³¹ dawk¹ spironolaktonu nie wp³ywa istotnie
na zastêpcze, biochemiczne wskaniki chorób sercowo-naczyniowych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 235-238)
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Influence of low-dose spironolactone on serum troponin
T, markers of inflammation and cardiovascular status
in chronic hemodialysis patients
Low-dose aldosterone blockade reduces mortality in patients with heart failure. Although an aldosterone receptor antagonist spironolactone could be also
effective in patients with end-stage renal disease, the clinical experience with
its use in this setting is limited because of a risk of hyperkalemia. Three recent
small studies have found that low-dose spironolactone may be safe in carefully
selected chronic dialysis patients but the potential beneficial effects of such
therapy on the cardiovascular system have not been investigated. Our aim was
to study the effect of a low-dose spironolactone therapy on serum potassium
and biochemical markers of inflammation (C-reactive protein), subclinical heart
muscle injury (troponin T) and atherosclerosis (homocysteine). Twelve longterm chronic hemodialysis patients without a previous history of severe
hyperkalemia were included (6M, 6F, mean time on dialysis 81 ± 91 months).
None of the patients was chronically treated with angiotensin-converting enzyme inhibitors. During the study the patients received 12.5 mg of spironolactone daily for the first 2 weeks and then 25 mg daily for the next 4 weeks. The
drug was stopped thereafter and the patients observed for another 4 weeks.
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The blood for serum concentration of electrolytes, lipids, urea, creatinine, hsCRP,
troponin T and total homocysteine was taken before and after 2, 4 and 6 weeks
of therapy and 4 weeks after its discontinuation. It was found that serum potassium rose significantly after 2, 4 and 6 weeks of therapy (p<0.001 vs baseline in
all comparisons), respectively and decreased after it was stopped (p<0.05). No
episodes of severe hyperkalemia (serum potassium over 6.5 mmol/l) were observed during the treatment. C-reactive protein levels were unchanged throughout the study. No significant effects of the treatment with spironolactone were
also observed in a case of troponin T and homocysteine. No changes in serum
lipids or dialysis adequacy parameters were noted. It is concluded that lowdose spironolactone therapy does not seem to influence surrogate biochemical
markers of cardiovascular disease. (NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 235-238)
Wprowadzenie
Aldosteron w stanach fizjologii reguluje
gospodarkê sodowo-potasow¹, natomiast w
warunkach patologii mo¿e m.in. pobudzaæ
procesy przebudowy i w³óknienia w obrêbie
serca i naczyñ. Z tego te¿ wzglêdu mo¿na
za³o¿yæ, ¿e hamowanie dzia³ania tego hormonu mo¿e byæ w wielu stanach chorobowych korzystne dla stanu uk³adu sercowonaczyniowego [3,7].
W roku 1999 w badaniu RALES (Randomized Aldactone Evaluation Study) wykazano, ¿e ma³e dawki antagonistów aldosteronu (25-50 mg spironolaktonu na dobê
codziennie lub tylko w dniach dializ) obni¿aj¹ miertelnoæ u chorych z niewydolnoci¹ serca [6,11]. Pomimo, i¿ antagonista
receptora aldosteronu  spironolakton 
mo¿e byæ tak¿e skuteczny u chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, kliniczne
dowiadczenie z jego u¿yciem w tej sytuacji klinicznej s¹ ograniczone, g³ównie z
powodu ryzyka hiperkaliemii i w¹tpliwoci
co do znaczenia dzia³ania tego hormonu w
sytuacji braku czynnoci nerek w³asnych [9].
Ostatnio jednak, trzy niewielkie badania
wykaza³y, ¿e ma³e dawki spironolaktonu
mog¹ byæ bezpiecznie stosowane u starannie wybranych chorych przewlekle hemodializowanych, chocia¿ potencjalnie korzystny
wp³yw takiego leczenia na uk³ad sercowonaczyniowy nie zosta³ przebadany [4,5,8].
Celem pracy by³a ocena wp³ywu leczenia ma³ymi dawkami spironolaktonu na stê¿enie potasu w surowicy i biochemiczne
wskaniki: stanu zapalnego (bia³ko C-reaktywne), subklinicznego uszkodzenia miênia
sercowego (troponina T) oraz mia¿d¿ycy
(homocysteina).
Grupa badana

Do badania w³¹czono 12 chorych przewlekle
hemodializowanych (6K, 6M), bez uprzedniej ciê¿kiej hiperkaliemii (stê¿enie potasu przed dializ¹
>6,5 mmol/l) w wywiadzie, w rednim wieku 53 ±
21 lat. Chorzy ci byli dializowani przez rednio 81
± 91 miesiêcy i nie mieli diurezy resztkowej. ¯aden chory nie by³ przewlekle leczony inhibitorami
enzymu konwertuj¹cego angiotensynê. Nie kwalifikowano te¿ do badania chorych, którzy mieli ciê¿kie niekontrolowane nadcinienie têtnicze,
Metody

Zgodnie z protoko³em badania wszyscy chorzy otrzymali 12,5 mg spironolaktonu dziennie w
jednorazowej porannej dawce przez pierwsze 2
tygodnie, a nastêpnie 25 mg dziennie przez kolejne 4 tygodnie. Po tym okresie podawanie leku przerwano, a chorzy byli obserwowani przez nastêpne
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Rycina 1
Stê¿enie potasu [mmol/l] w trakcie i po leczeniu spironolaktonem.
Potassium concentration [mmol/l] during and after spironolactone treatment.

4 tygodnie, po których ponownie dokonywano oceny klinicznej chorych i pobrano krew do oznaczeñ
biochemicznych.
Oznaczenia stê¿eñ mocznika, kreatyniny,
elektrolitów, lipidów, hsCRP, troponiny T i homocysteiny wykonano przed rozpoczêciem podawania spironolaktonu, po 2, 4 i 6 tygodniach jego stosowania oraz po 4 tygodniach od zakoñczenia terapii. Krew do oznaczeñ pobierano przed dializ¹,
za ka¿dym razem by³ to zabieg wykonywany w
rodku tygodnia.
Stê¿enie troponiny T oznaczano przy u¿yciu
komercyjnie dostêpnych zestawów odczynników
firmy Roche metod¹ MEIA, stê¿enie hsCRP w surowicy  na analizatorze OLYMPUS AU400, przy
u¿yciu zestawów odczynnikowych firmy OLYMPUS
metod¹ immunoturbidymetryczn¹, stê¿enie homocysteiny w surowicy  na analizatorze AXSYM firmy ABBOTT, przy u¿yciu zestawów tej samej firmy metod¹ MEIA.
Wyniki
Wykazano, ¿e stê¿enie potasu w surowicy krwi wzros³o znacz¹co po 2, 4, i 6 tygodniach badania (p<0,001) a nastêpnie
obni¿y³o siê po przerwaniu leczenia w porównaniu do 6 tygodniowego okresu stosowania leku (p<0,05) (rycina 1).
Podczas badania nie obserwowano
przypadków ciê¿kiej hiperkaliemii (definiowanej jako wzrost stê¿enia potasu ponad
6,5 mmol/l).
Stê¿enie hsCRP pozosta³o niezmienione przez ca³y okres badania (rycina 2).

Nie zaobserwowano te¿ istotnego wp³ywu podawania spironolaktonu na stê¿enie
troponiny T w surowicy (rycina 3) i homocysteiny (rycina 4).
Nie wykazano te¿ zmian w stê¿eniu lipidów w osoczu oraz parametrów skutecznoci dializy.
Dyskusja
Spironolakton  antagonista aldosteronu jest diuretykiem nale¿¹cym do grupy leków oszczêdzaj¹cych potas. Innym lekiem
z tej grupy jest niedawno wprowadzony do
leczenia przewlek³ej niewydolnoci serca
eplerenon. Spironolakton zosta³ wprowadzone do praktyki klinicznej ju¿ w latach szeædziesi¹tych ubieg³ego wieku. W praktyce klinicznej wykorzystywane jest obecnie g³ównie jego dzia³anie hipotensyjne i oszczêdzaj¹ce potas [3]. Leki z grupy antagonistów
aldosteronu oddzia³uj¹c na cewkê dalsz¹,
powoduj¹ zmniejszenie zwrotnego wch³aniania sodu i zapobiegaj¹ utracie potasu z moczem. Pe³ne dzia³anie osi¹gaj¹ po kilku lub
kilkunastu dniach stosowania. Podczas podawania spironolaktonu u chorych z upoledzon¹ funkcj¹ nerek, a tak¿e u chorych
otrzymuj¹cych inhibitory konwertazy lub
antagonistów receptora AT1 angiotensyny
II nale¿y zachowaæ du¿¹ ostro¿noæ z uwagi na ryzyko wyst¹pienia hiperkaliemii [5,9].
Badania dowiadczalne przeprowadzone przez Brilla i wsp. wykaza³y, ¿e antagonista aldosteronu  spironolakton mo¿e zapobiegaæ u badanych zwierz¹t w³óknieniu

J. Fija³kowska-Morawska i wsp.
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Rycina 2
Stê¿enie hsCRP [mg/l] w surowicy przed, w trakcie i po leczeniu spironolaktonem.
Serum hsCRP concentration [mg/l] before, during and after spironolactone treatment.
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Rycina 3
Stê¿enie troponiny T [pg/ml] przed, w trakcie i po leczeniu spironolaktonem.
Troponin T concentration [pg/ml] during and after spironolactone treatment.
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Rycina 3
Stê¿enie homocysteiny [pg/ml] przed, w trakcie i po leczeniu spironolaktonem.
Homocystein concentration [pg/ml] during and after spironolactone treatment.

miênia serca, nie wp³ywaj¹c na wysokoæ
cinienia têtniczego krwi [2]. W innych badaniach dowiadczalnych przeprowadzonych u szczurów z wrodzonym nadcinieniem tetniczym (SHR  spontaneously hypertensive rats) spironolakton podawany

przez 4 miesi¹ce zmniejsza³ zawartoæ kolagenu i obni¿a³ proporcjê zawartoci kolagenu do elastyny w cianie aorty [1]. Wyniki
tych badañ sugeruj¹, ¿e blokada receptorów
aldosteronu mo¿e przyczyniaæ siê do zmniejszenia podatnoci ciany naczyniowej.
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W prze³omowym badaniu RALES, u
chorych z zaawansowan¹ niewydolnoci¹
serca, spironolakton dodany do leczenia
konwencjonalnego zmniejsza³ o 30% miertelnoæ chorych [6,11]. Obserwacje poczynione w tym wieloorodkowym badaniu, a
tak¿e na mniejszych grupach chorych w innych badaniach wskazuj¹, i¿ spironolakton
zmniejsza masê miênia sercowego i poprawia jego czynnoæ a tak¿e korzystnie
wp³ywa na zmiany elektrofizjologiczne miênia sercowego i poprawia czynnoæ ródb³onka. Do³¹czenie spironolaktonu do standardowej terapii niewydolnoci serca,
zmniejsza czêstoæ hospitalizacji z przyczyn
sercowych i przed³u¿a ¿ycie [6].
Maj¹c powy¿sze na uwadze, a tak¿e
pamiêtaj¹c, ¿e choroby uk³adu naczyniowego s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek, postanowilimy zbadaæ wp³yw spironolaktonu na
biochemiczne wskaniki stanu zapalnego
(bia³ko C-reaktywne), subklinicznego uszkodzenia miênia sercowego (troponina T)
oraz mia¿d¿ycy (homocysteina), przy jednoczesnej ocenie kaliemii u chorych poddawanych przewlekle leczeniu nerkozastêpczemu za pomoc¹ hemodializy. Obserwacja tego ostatniego parametru stanowi¹cego wyznacznik bezpieczeñstwa terapii by³a
tym wa¿niejsza dla zastosowania spironolaktonu w tym wskazaniu, ¿e pacjenci objêci badaniem nie oddawali moczu. W trakcie
badania nie zaobserwowano znamiennego
statystycznie, wp³ywu spironolaktonu na wybrane biochemiczne wskaniki chorób sercowo-naczyniowych, ale obserwowano systematyczny wzrost stê¿enia potasu we krwi.
Wyjanienie tych ostatnich zmian nie jest
jednak proste u chorych bez zachowanej
czynnoci wydalniczej nerek. Jak wiadomo,
spironolakton, blokuj¹c kompetycyjnie receptory aldosteronowe w cewce dalszej nefronu hamuje, zale¿n¹ od aldosteronu, wymianê jonów sodowych na jony potasowe i
wodorowe. Podobne dzia³anie wywiera na
receptory aldosteronowe linianek, gruczo³ów przewodu pokarmowego i gruczo³ów
potowych i to najpewniej w przypadku naszych chorych t³umaczy istotny wzrost stê¿enia potasu pomimo braku czynnoci nerek. Badania kliniczne, w których podawano spironolakton u chorych dializowanych
s¹ nieliczne i by³o prowadzone na ma³ych,
starannie wybranych grupach, chorych
[4,5,8]. Podobnie, w naszej pracy chorych
wybierano kieruj¹c siê przede wszystkim ich
bezpieczeñstwem a zw³aszcza koniecznoci¹ unikniêcia nasilenia hiperkaliemii. We
wspomnianych badaniach, podobnie jak i w
naszych, dawki spironolaktonu by³y ma³e
(12,5-25 mg/dobê). Wyj¹tkiem by³o badanie Grossa i wsp. [4], w którym nie stwierdzano hiperkaliemii u chorych dializowanych
leczonych spironolaktonem przez 2 tygodnie
w dawce 100 mg na dobê (2 razy dziennie
po 50 mg). Dodatkowo w tym badaniu zaobserwowano istotny spadek cinienia têtniczego w czasie leczenia. Co ciekawe, podobne wyniki otrzymali te¿ Saudan i wsp.
[8] oraz Hussain i wsp. [5] ale przy stosowaniu du¿o mniejszych dawek tego leku (od
25 mg spironolaktonu 3 razy w tygodniu,
poprzez 50 mg 3 razy w tygodniu do 25 mg
codziennie). Równie¿ w tych badaniach liczba chorych leczonych spironolaktonem by³¹
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niewielka (odpowiednio 14 i 15 chorych).
Czas leczenia nie przekracza³ w ¿adnym z
badañ 6 tygodni. W zakresie zmian stê¿enia potasu w surowicy wyniki naszych badañ by³o odmienne, gdy¿ zaobserwowalimy w czasie leczenia wyrany wzrost stê¿enia potasu w surowicy krwi. Wystêpowanie tego efektu potwierdza te¿ obserwacja,
¿e stê¿enie potasu ponownie znacz¹co ponownie siê obni¿y³o po odstawieniu leku. Jak
ju¿ wspomniano, spowodowane spironolaktonem zmiany stê¿enia potasu mog³y wynikaæ ze zmniejszenia wydalania potasu drogami alternatywnymi tj. z potem i z ka³em
ale z uwagi na to, ¿e wydalania potasu tymi
drogami nie mierzylimy nie mo¿emy tego
jednoznacznie potwierdziæ. Nale¿y te¿ zaznaczyæ, ¿e do wzrostu stê¿enia potasu
dosz³o nawet pomimo tego, ¿e chorzy nasi
byli szczegó³owo poinformowani o zwiêkszonym ryzyku hiperkaliemii wiêc nale¿y siê
spodziewaæ, ¿e mogli stosowaæ dietê o
mniejszej zawartoci potasu w czasie badania.
miertelnoæ chorych dializowanych
pozostaje ci¹gle na wysokim poziomie, wynosi 9-22% na rok i jest cile zwi¹zana z
wiekiem dializowanych pacjentów oraz
wspó³istniej¹cymi chorobami. Z ryzykiem
sercowo-naczyniowym w tej populacji s¹
zwi¹zane nowe czynniki ryzyka jak: zapalenie, stres oksydacyjny, hyperhomocysteinemia i wysokie stê¿enia troponin.
Objawy przewlek³ego zapalenia obserwowane s¹ u rednio 30% chorych dializowanych [13]. Na nasilenie stanu zapalnego
wskazuje powszechnie oznaczany wskanik biochemiczny tj. stê¿enie bia³ka C-reaktywnego w surowicy [13]. Niestety bia³ko Creaktywne nie jest wskanikiem wysokospecyficznym dla procesu zapalnego. Mo¿e
wzrastaæ w ró¿nych stanach chorobowych
u dializowanych pacjentów: infekcja graftu i
przetoki, niekompatybilnoæ b³ony dializacyjnej i dializatu, ekspozycja na endotoksyny i
wsteczna filtracja oraz niezale¿ne od dializy  przewlek³e zapalenie i niedo¿ywienie.
W naszym badaniu nie obserwowalimy
istotnych zmian stê¿enia CRP w surowicy
(oznaczanego metoda wysokoczu³a) pod
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wp³ywem leczenia spironolaktonem. Nie
mo¿na wykluczaæ, ¿e przyczyn¹ braku
zmian by³y równie¿ w/w czynniki pomimo,
¿e staralimy siê wyeliminowaæ ich udzia³
kwalifikuj¹c do badania chorych w zadowalaj¹cym i stabilnym stanie klinicznym.
Innym oznaczanym w badaniu wskanikiem biochemicznym by³o stê¿enie ca³kowitej homocysteiny w surowicy. Hiperhomocysteinemia jest uznanym wskanikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. U chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek zale¿noæ
stê¿enia homocysteiny i ryzyka incydentów
sercowo-naczyniowych jest ujemna co okrela siê mianem odwróconej epidemiologii
[12]. W naszym badaniu równie¿ i w przypadku tego parametru nie obserwowalimy
istotnych zmian pod wp³ywem farmakologicznej blokady receptorów dla aldosteronu.
Bardziej specyficznymi wskanikami
uszkodzenia miênia sercowego s¹ troponiny (I oraz T) [12]. Niestety u znacznego
odsetka chorych hemodializowanych troponina T wzrasta, pomimo nieobecnoci niedokrwienia miênia sercowego. Wzrost stê¿enia tego enzymu jest uwa¿any za niekorzystny czynnik prognostyczny dla ryzyka
sercowo-naczyniowego chorych przewlekle
hemodializowanych. Oznaczanie troponiny
T dostarcza przydatnych klinicznie informacji pozwalaj¹cych wykryæ choroby serca u
chorych na HD, jeszcze przed ujawnieniem
siê objawów klinicznych i zoptymalizowaæ
leczenie, zwracaj¹c uwagê na kontrolê wolemii podczas zabiegu hemodializy [10]. W
naszych badaniach nie obserwowalimy
niestety znamiennych zmian stê¿enia troponiny T co mo¿e wskazywaæ na brak korzystnego efektu sercowo-naczyniowego
spironolaktonu w tej populacji. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e parametr ten ma charakter poredni i tak postawion¹ tezê mo¿na udowodniæ jedynie poprzez analizê tzw. twardych punktów koñcowych (tj. miertelnoci)
w czasie leczenia. Wymaga to jednak d³ugotrwa³ych badañ przeprowadzonych na du¿ej
populacji. Negatywne wyniki naszego pilotowego badania nie dostarczaj¹ jednak przes³anek do rozszerzania takich obserwacji.
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