
Първичен алдостеронизъм 
 

Определение: 
• група от нарушения, при които продукцията на алдостерон е несъответно 

висока, относително автономна по отношение на ренин-ангиотензиновата 
система (РАС) и непотискаща се от натриево натоварване.  

Цел на лечението 
• Да се намалят усложненията и смъртността свързани с артериалната 

хипертония, хипокалиемията, бъбречната и сърдечно-съдовата увреда. 
Нормализирането на артериалното налягане не е единствена цел на 
лечението, защото високите нива на алдостерон допълнително са свързани 
с повишен сърдечно-съдов риск. Следователно основен компонент на 
лечението е нормализиране на циркулиращия алдостерон или блокиране на 
минералокортикоидните рецептори. 

Диагноза  
• Диагнозата на първичния алдостеронизъм се поставя чрез:  

– изследване на съотношението алдостерон/ренин  
– осъществяване на потвърдителен тест /В България най-често 

се използва Каптоприлов тест/  
Диференциална диагноза и лечение 

• Съществуват две основни форми на първичния алдостеронизъм: 
– Аденом на Кон 
– Идиопатичен хипералдостеронизъм  

• Диференциалната диагноза се поставя чрез използването на образни 
методи /компютърна томография на надбъбречните жлези/ 

• Лечението при аденома на Кон е оперативно, а при идиопатичната форма- 
медикаментозно 

 
Медикаментозно лечение: 
 
Спиронолактон  

• Прилага се при идиопатичния алдостеронизъм и при пациенти с аденом на 
Кон, при които оперативното лечение е невъзможно или нежелателно 

• Основен медикамент на избор е спиронолактон- антагонист на 
минералокортикоидните рецептори, прогестерон- рецепторен агонист, 
андроген-рецепторен антагонист 

• Съществува като 25 мг, 50 мг и 100 мг филмирани таблетки 
• Началната доза е 12.5–25 mg/дневно еднократно 
• Титрирането на дозата до максимална 100 mg/дневно трябва да се 

осъществява според нивото на серумния калий.  
Противопоказания 

• Свръхчувствителност към активното вещество спиронолактон или към 
някое от помощните вещества в таблетките 

• Тежка бъбречна недостатъчност 
• Хиперкалиемия или хипонатриемия (К ≥ 5.5 ммол/л; Na 130 ≤ ммол/л) 
• Бременност и кърмене 
• При болни с креатининов клирънс<60 ml/min·1.73m2 трябва да се използва 

внимателно поради риск от хиперкалемия  
Нежелани лекарствени реакции 

• Свързани с ендокринната система 
• Мъже  

– Гинекомастия  



– Намаляване на либидото  
• Жени 

– Менструални нарушения, аменорeя  
– Окосмяване 
– Болезнена чувствителност на гърдите 
– Понижаване на гласа 

– Електролитни нарушения 
– Хиперкалиемия, хипонатриемия  

 
Еплеренон 

• При изява на нежелани лекарствени реакции при употребата на 
спиронолактон се препоръчва използването на еплеренон  

• Еплеренон /Инспра/ - високо селективен антагонист на 
минералокортикоидните рецептори 

• Таблетки от 25 мг и 50 мг 
• Началната доза на eplerenone е 25 mg еднократно или двукратно дневно с 

титриране до максимална доза от 100 мг/дн 
• Еплеренон е с по-ниска анти-хипертензивна ефективност в сравнение със 

Спиронолактон  
Противопоказания 

• Свръхчувствителност към активното вещество еплеренон или към някое от 
помощните вещества в таблетките  

• Тежка чернодробна и бъбречна недостатъчност  
• При болни с креатининов клирънс <60 ml/min·1.73m2 трябва да се използва 

внимателно поради риск от хиперкалемия.  
Нежелани лекарствени реакции 

• Ниска честота на странични ефекти, свързани с ендокрината система 
• Хиперкалиемия  
• Нарушена бъбречна функция  

Мониториране на медикаментозното лечение 
• През първите 4-6 седмици да се осъществява често мониториране на калий, 

креатинин и артериално налягане, особено при пациенти с бъбречна 
недостатъчност или захарен диабет 

• В последващия период мониторирането се основава основно на клинични 
показатели /нива на артериалното налягане/ 

 
 
 


