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S t r e s z c z e n i e

Pierwotny hiperaldosteronizm (PA) należy do chorób nadnerczy i charakteryzuje się 
zwiększoną produkcją aldosteronu. PA jest jedną z przyczyn nadciśnienia. Obecnie przyj-
muje się, że może dotyczyć 5-10% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Współczynnik 
aldosteron / aktywność reninowa osocza (ARR) jest powszechnie uważany za najlepszy 
test przesiewowy w diagnostyce pierwotnego hiperaldosteronizmu. Bezpośrednie ozna-
czanie stężenia reniny (DRC) jest mniej praco- i czasochłonne, a wyliczenie wskaźnika 
aldosteron / bezpośrednie stężenie reniny (ADRR) może być podobnie przydatne w ba-
daniach przesiewowych u pacjentów z podejrzeniem PA. Pośród wielu czynników, które 
mogą mieć znaczący wpływ na wyniki wyżej wymienionych badań, należy brać pod uwa-
gę: stosowane leki (niesteroidowe leki przeciwzapalne, diuretyki, steroidy, β-blokery, inhi-
bitory ACE, doustne preparaty antykoncepcyjne), pozycję ciała, porę dnia, a także sposób 
pobrania krwi (tj. unikanie stazy i hemolizy), temperaturę i czas transportu próbek do labo-
ratorium oraz zastosowane metody laboratoryjne. Stres, wysiłek fizyczny oraz ciąża mogą 
także wpływać na wyniki tych badań.

S u m m a r y

Primary aldosteronism (PA) is a group of adrenal disorders characterized by increased 
production of aldosterone. PA is one of the causes of hypertension. Currently, it is assumed 
that it may affect 5-10% of patients with arterial hypertension. Plasma renin activity to aldoste-
rone ratio (ARR) is generally considered the best screening test for primary aldosteronism. 
Direct determina tion of the renin concentration (DRC), which is less laborious and time-con-
suming, and the calculation of aldosterone-to-direct renin concentration ratio (ADRR) could 
be similarly useful for screening patients suspected of PA. There are many factors that can 
have an influence on these bio chemical results, such as: drugs (non-steroidal anti-inflam-
matory drugs, diuretics, beta blockers, steroids, angiotensin-converting enzyme (ACE) in-
hibitors, and oral contraceptives) body position, time of day, diet, method of blood collec-
tion (avoiding stasis and hemolysis), temperature and time of blood processing and the 
applied laboratory methods. Stress, exercise, and pregnancy can also affect the test results.

WSTĘP
Pierwotny hiperaldosteronizm (PA) należy do scho-

rzeń nadnerczy charakteryzujących się wzmożoną 
produkcją aldosteronu i jak się obecnie sądzi, może 
dotyczyć nawet 5-10% pacjentów z nadciśnieniem tęt-
niczym (1). Do przyczyn PA zalicza się: gruczolak kory 
nadnerczy produkujący aldosteron, jednostronny lub 
– częściej występujący – obustronny przerost kory nad-
nerczy (> 50% pacjentów), rak kory nadnerczy produ-
kujący aldosteron, ektopowe wydzielanie aldosteronu 
przez nowotwór zlokalizowany poza nadnerczem oraz 
inne rzadkie rodzinne postacie hiperaldosteronizmu 
o podłożu genetycznym (2). Wytyczne Amerykańskie-
go Towarzystwa Endokrynologicznego (The Endocrine 

Society Clinical Practice Guideline) z 2016 roku zaleca-
ją wykonywać badania przesiewowe przede wszystkim 
u osób z nadciśnieniem tętniczym, u których obraz kli-
niczny może wskazywać na podejrzenie PA i są to pa-
cjenci: z umiarkowanym do ciężkiego lub opornym na 
leczenie nadciśnieniem tętniczym, z nadciśnieniem i hi-
pokaliemią samoistną lub indukowaną lekami moczo-
pędnymi, nadciśnieniem towarzyszącym guzom typu 
incydentaloma nadnerczy oraz u pacjentów z wczesnym 
rozwojem nadciśnienia tętniczego i dodatnim wywiadem 
rodzinnym lub u których wystąpił udar mózgu (< 40 lat). 
PA jest częściej diagnozowane u pacjentów z chorobami 
metabolicznymi, takimi jak: otyłość i cukrzyca oraz u pa-
cjentów z obturacyjnym bezdechem sennym (1).
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WYBRANE ZAGADNIENIA LABORATORYJNE 
DOTYCZĄCE BADAŃ MAJĄCYCH 
ZASTOSOWANIE W DIAGNOSTYCE UKŁADU 
RENINA-ANGIOTENSYNA-ALDOSTERON (RAA)

Aldosteron

Krew na badanie stężenia aldosteronu zaleca się pobie-
rać w godzinach rannych (8.00-9.00), gdyż w godzinach 
popołudniowych i wieczornych jego stężenie może być 
o 30% niższe. Krew do badania należy pobierać 2 godzi-
ny po pionizacji w warunkach ambulatoryjnych (pacjent 
może siedzieć, chodzić lub stać), natomiast u pacjentów 
hospitalizowanych krew pobiera się rano (po całonocnym 
spoczynku) i 2 godziny po pionizacji. Należy również pa-
miętać, iż krew na oznaczenie stężenia aldosteronu nale-
ży pobrać jednoczasowo i w takich samych warunkach 
jak do pomiaru aktywności reninowej osocza (ARO) czy 
oznaczenia bezpośredniego stężenia reniny (ang. direct 
renin concentration – DRC) (3). Stężenia aldosteronu są 
średnio o około 50% niższe u pacjentów po leżeniu niż 
po pionizacji, co wyrażone jest również w odmiennych 
zakresach referencyjnych odnoszących się do postawy 
ciała i jej zmian. Przykładowy zakres wartości referencyj-
nych dla aldosteronu oznaczanego we krwi metodą ra-
dioimmunologiczną – RIA (producent zestawu: ZenTech, 
RIAZENco, Belgia) wynosi: po leżeniu 10-160 pg/ml, 
2 godziny po pionizacji 35-300 pg/ml, natomiast dla meto-
dy immunochemiluminescencyjnej (CLIA) na analizatorze 
LIAISON XL (firmy DiaSorin, Włochy) wynosi: po leżeniu 
18-232 pg/ml, po pionizacji 25-392 pg/ml.

U kobiet optymalnym okresem do badania stężenia al-
dosteronu i jego wydalania z moczem jest pierwsza poło-
wa cyklu miesięcznego. Ponadto we krwi kobiet w okresie 
przedmenopauzalnym obserwuje się wyższe stężenia al-
dosteronu (podobnie jak progesteronu) aniżeli u kobiet po 
menopauzie. Uważa się, że progesteron może stymulo-
wać komórki kory nadnerczy do produkcji aldosteronu (4).

Przygotowanie pacjenta do badania polega na stoso-
waniu diety (100-200 mmol Na+ i 60-80 mmol K+) i uzu-
pełnieniu niedoborów potasu we krwi. Leki wpływające na 
stężenie aldosteronu (inhibitory konwertazy, blokery AT2, 
antagoniści aldosteronu, diuretyki, β-blokery, steroidy, 
doustne leki antykoncepcyjne, niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne), jeśli to możliwe, powinno się odstawić na 
2-6 tygodni przed badaniem. Wpływ leków na stężenie 
aldosteronu, aktywności reninowej osocza/reniny i wskaź-
nika aldosteron / renina przedstawiono w tabeli 1. Na wy-
niki stężenia aldosteronu może wpływać również duża za-
wartość soli w diecie. Podczas ciężkich chorób stężenie 
aldosteronu może być niskie lub bardzo niskie, natomiast 
stres i nadmierny wysiłek mogą okresowo powodować 
zwyżki stężenia aldosteronu (5).

Rutynowe oznaczenia stężenia aldosteronu wykonu-
je się metodami manualnymi – metodą izotopową (RIA) 
albo immunoenzymatyczną (ELISA). Od pewnego cza-
su dostępne są również oznaczenia aldosteronu na 
zautomatyzowanym analizatorze – metoda CLIA, a tak-
że techniką chromatograficzną (LC-MS/MS), charakte-
ryzującą się dużą precyzją i swoistością (6-9).

Stężenie aldosteronu może być oznaczane we 
krwi (w surowicy lub w osoczu EDTA2K) oraz w moczu. 
Wyniki aldosteronu mogą różnić się w zależności od tego, 
czy oznaczamy stężenie aldosteronu w osoczu EDTA2K, 
czy w surowicy, zatem należy stosować jeden rodzaj ma-
teriału biologicznego do badania i odnosić odpowiednie 
zakresy referencyjne do stosowanego materiału. Zlecając 
badanie wydalania metabolitów aldosteronu w dobowej 
zbiórce moczu (pochodne glukuronianowe), należy po-
informować pacjenta, że zebrany mocz trzeba zakwasić 
kwasem bornym (1 g na 100 ml), natomiast przed wyko-
naniem samego oznaczenia należy przeprowadzić hydro-
lizę (kwaśną lub enzymatyczną) zgodnie z zaleceniami 
producenta zestawu odczynnikowego (10).

Wyniki stężenia aldosteronu we krwi mogą być wy-
rażone w pg/ml, ng/dl lub pmol/l. Przeliczenie stężenia 
aldosteronu we krwi z pg/ml x 2,77 = stężenie aldo-
steronu wyrażone w pmol/l (1 pg/ml = 2,77 pmol/l). 
Wydalanie aldosteronu z moczem (DZM) wyrażo-
ne jest zwykle w µg/24 h. Górny zakres podawanych 
wartości referencyjnych dla metody RIA i CLIA wynosi 
ok. 28-30 µg/24 h. Jednak ilość wydalanego aldosteronu 
z moczem ≥ 12-14 µg/24 h traktowana jest już jako war-
tość podejrzana (wynik określa się jako „szarą strefę”) 
i wymaga dalszej szczegółowej diagnostyki (11). Moż-
na również wyliczyć wskaźnik aldosteron / kreatynina, 
wynik > 3,0 ng/mg wykazywał 91% specyficzności 
u 102 pacjentów z potwierdzonym pierwotnym hiper-
aldosteronizmem względem pacjentów z samoistnym 
nadciśnieniem, natomiast czułość tego wskaźnika wy-
nosiła 51% i była podobna do czułości oznaczania stę-
żenia aldosteronu w DZM (44%) (12).

Tab. 1. Wpływ leków na stężenie aldosteronu, ARO i wskaźnika 
ARR (59, 60)

 Grupa leków Aldosteron  ARO  ARR

leki β-adrenolityczne, α2-agoniści  ↓ /-  ↓↓  -/↑

niesteroidowe leki przeciwzapalne  ↑  ↓↓  ↑

diuretyki  ↑  ↑↑  ↓

dihydropirydynowi antagoniści 
kanału Ca

 ↑  ↑↑  ↓

inhibitory konwertazy A II 
i antagoniści receptorów AT2

 ↓  ↑↑↑  ↓

progestageny  ↑  ↑↑  ↓

Odstawić na co najmniej 4 tygodnie:
spironolakton, eplerenon, amylorid, triamteren, diuretyki 
zwiększające utratę potasu, preparaty zawierające lukrecję

Odstawić na 2 tygodnie:
– β-blokery, agoniści receptora adrenergicznego α2 (klonidyna, 

metyldopa)
– niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory ACE
– blokery receptora angiotensynowego, inhibitory reniny
– blokery kanału wapniowego pochodne dihydropirydyny 

Leki o możliwe najmniejszym wpływie na układ RAA:
– werapamil (o powolnym uwalnianiu)
– prazosyna
– doksazosyna
– terazosyna
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Oznaczanie wydalania aldosteronu z moczem wraz 
z wyznaczeniem wskaźników ARR (ang. aldosterone-
-to-renin ratio) albo ADRR (ang. aldosterone-to-direct 
renin ratio) w wielu ośrodkach należy do badań prze-
siewowych. Ponadto, część badaczy uważa, że ba-
danie wydalania aldosteronu z moczem jest lepszym 
wskaźnikiem w diagnostyce niż pojedyncze oznaczenie 
stężenia aldosteronu we krwi. Według innych czułość 
tego oznaczenia jest podobna do oznaczenia stężenia 
w osoczu lub surowicy. Jednak sama czułość oznacza-
nia wydalania aldosteronu z moczem w diagnostyce 
przesiewowej jest znacznie mniejsza niż wskaźników 
ARR i ADRR. Ograniczeniem tego badania może być 
także nieprawidłowo przeprowadzona dobowa zbiórka 
moczu (13, 14).

Aktywność reninowa osocza vs. bezpośrednie 
oznaczenie stężenia reniny

W diagnostyce układu RAA renina może być ozna-
czana w dwojaki sposób: jako bezpośrednie badanie 
stężenia białka (DRC) lub jako aktywność enzyma-
tyczna (proteolityczna) – aktywność reninowa oso-
cza (ARO). ARO rutynowo oznacza się metodą RIA. 
Zasadą metody jest pomiar ilości angiotensyny I wy-
tworzonej w temp. 37°C pod wpływem reniny obecnej 
w osoczu względem endogennej angiotensyny I zmie-
rzonej w próbce pozostawionej w +4°C. Wynik wyraża 
się w ng/ml/h (15, 16). ARO można również oznaczyć 
techniką LC-MS/MS (17). Stężenie reniny oznacza się 
rutynowo metodami manualnymi: metodą immunora-
diometryczną (IRMA), metodą ELISA i CLIA. Dostęp-
na jest również metoda CLIA na zautomatyzowanym 
analizatorze LIAISON lub LIAISON XL firmy DiaSorin. 
W metodach tych wykorzystuje się dwa przeciwciała 
monoklonalne, z których jedno jest specyficzne dla re-
niny, drugie natomiast dla reniny i aktywnej proreniny.

Wyniki stężenia reniny wyraża się w mU/L, ng/L, 
pg/ml lub µIU/ml. Korzystając z przelicznika, można 
przeliczyć stężenie DRC z pg/ml (ng/L) na mU/L (1 pg/ml 
= 1,67 mU/L). Wyniki aktywności reninowej osocza 
wyrażone w ng/ml/h = 12,8 x pmol/l/min (1 ng/ml/h 
= 12,8 pmol/l/min) (18, 19).

Krew na oznaczanie aktywności reninowej osocza 
czy stężenia reniny zaleca się pobierać w tych samych 
warunkach i czasie co próbki na oznaczenie stężenia 
aldosteronu. Wartości aktywności reninowej osocza 
oraz DRC zależą od: sposobu pobrania krwi, pozycji 
ciała i czasu trwania pionizacji. Przykładowe zakresy 
referencyjne dla ARO oznaczanej techniką RIA (pro-
ducent zestawu CIS Bio Int., Francja) wynoszą: po 
leżeniu – 0,2-2,8 ng/ml/h, 2 godziny po pionizacji 
– 1,5-5,7 ng/ml/h. Natomiast przykładowe zakresy refe-
rencyjne dla reniny oznaczanej metodą IRMA (produ-
cent zestawu CIS Bio Int., Francja) wynoszą: po leżeniu 
– 3,6-20,1 pg/ml (20-40 lat) i 1,1-20,2 pg/ml (40-60 lat), 
2 godziny po pionizacji – 5,1-38,7 pg/ml (20-40 lat) 
i 1,8-59,4 (40-60 lat) (20, 21).

Oznaczanie stężenia reniny jako białka (DRC) czy 
jako aktywności (ARO) nie jest tożsame i wnosi do dia-

gnostyki różne informacje. DRC oznaczane przy po-
mocy metod immunochemicznych pozwala na stwier-
dzenie obecności reniny i aktywnej formy proreniny 
w osoczu. Natomiast oznaczanie ARO pozwala nam 
oznaczyć aktywność biologiczną (enzymatyczną) w re-
akcji przekształcania angiotensynogenu do angiotensy-
ny I katalizowanej przez reninę, czyli pozwala pośrednio 
oznaczyć reninę, aktywną formę proreniny i angioten-
synogen. Korelacja wyników DRC i ARO u pacjentów 
z nadciśnieniem tętniczym i osób zdrowych jest dobra, 
natomiast zanika u pacjentów z niskimi wartościami 
ARO czy DRC (22, 23).

Przydatna byłaby możliwość porównania wyników 
ARO oraz stężenia reniny, ale kwestia opracowania 
współczynników umożliwiających konwersję ARO do 
DRC jest nadal otwarta i nie ma jeszcze spójnego stano-
wiska w tej sprawie. Problem wynika przede wszystkim 
ze słabej korelacji między ARO i DRC, zwłaszcza gdy wy-
niki ARO są na granicy oznaczalności (0,1-0,3 ng/ml/h) 
lub jest ona istotnie obniżona (< 1 ng/ml/h), co ma 
istotne znaczenie w diagnostyce endokrynologicz-
nej. Dodatkową trudność wiąże się ze stosowaniem 
różnych technik pomiarowych i zestawów odczyn-
nikowych (24). Obecnie przyjmuje się, iż wartości na 
granicy oznaczalności ARO, tj. 0,2-0,3 ng/ml/h, odpo-
wiadają stężeniu reniny ok. 1,2 ng/L (2 mU/L), nato-
miast wartości ARO 0,5 ng/ml/h – stężeniu DRC ok. 
5 ng/L (8,2 mU/L). Według niektórych opracowań fak-
tor 8,2 umożliwia przeliczenie ARO (ng/ml/h) na stę-
żenie reniny (mU/L). Natomiast według innych prac, 
wartości ARO ok. 1 ng/ml/h odpowiada stężenie DRC 
ok. 7,6 ng/L (12 mU/L), jeżeli stężenie reniny jest ozna-
czane metodą zautomatyzowaną (analizator LIAISON 
X/XL, firma DiaSorin) (1, 25, 26).

Dla wiarygodności wyników ARO i stężenia reniny 
bardzo istotny jest sposób postępowania przedanali-
tycznego, tj. sposób pobrania krwi (rodzaj antykoagu-
lantu), jej transportu i wirowania (czas i warunki: w temp. 
pokojowej vs. w temp. +4°C). Optymalnie próbki na 
oznaczenie ARO powinny być pobrane do probówek 
zawierających EDTA2K; po pobraniu powinny być jak 
najszybciej (< 30 min) transportowane do laboratorium 
w lodzie, a następnie wirowane w wirówce z chłodze-
niem. Są doniesienia wskazujące, że próbki na ozna-
czenia ARO mogą ewentualnie być transportowane 
i wirowane w temperaturze pokojowej, ale łączny czas 
do zamrożenia próbki nie powinien być dłuższy niż 
30 minut (27). Natomiast próbki, w których oznacza-
ne jest stężenie reniny, powinny być pobierane rów-
nież do probówek z EDTA2K i możliwie szybko trans-
portowane w warunkach temperatury otoczenia do 
laboratorium (optymalnie < 30 min, ale nie dłużej niż 
2 godziny) oraz wirowane w wirówce bez chłodzenia. 
Bezwzględnie zaleca się, aby w obu postępowaniach 
jak najszybciej zamrozić osocze (-30 do -80°C) do 
czasu wykonania oznaczeń. Należy również pamiętać 
o tym, że nie należy zbyt długo przechowywać próbek 
w stanie zamrożenia (optymalnie 2-3 tygodnie, maks. 
< 1 miesiąc). W przypadku oznaczenia stężenia reniny 
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w osoczu metodą zautomatyzowaną na analizatorze im-
munochemicznym, po odwirowaniu próbki krwi zaleca 
się wykonać oznaczenie w trybie cito (STAT) (28, 29). 
Hemoliza występująca w badanej próbce dyskwalifikuje 
ją do oznaczenia ze względu na to, że krwinki czerwone 
zawierają enzymy (angiotensynazy) rozkładające angio-
tensynę. Należy również unikać ponownego zamraża-
nia i rozmrażania, gdyż może to doprowadzić do krioak-
tywacji proreniny w reninę. Krioaktywacja nie zachodzi 
w próbkach głęboko zamrożonych oraz podczas szyb-
kiego zamrożenia lub rozmrożenia. Sposób postępowa-
nia z próbkami jest uzależniony od różnych czynników 
in vitro mogących wpływać na stężenie czy aktywność 
badanych parametrów. Stężenie proreniny jest zwykle 
około 10 razy większe w osoczu niż stężenie reniny. 
W przypadku pierwotnego hiperaldosteronizmu, stęże-
nie proreniny może wzrosnąć nawet 100-krotnie przy 
niskim stężeniu reniny (30-32). Prorenina we krwi wy-
stępuje w dwóch różnych konformacjach: konformacji 
zamkniętej (98%) − nieaktywnej, natomiast ok. 2% pro-
reniny występuje w formie otwartej – aktywnej enzyma-
tycznie (33, 34). Zjawisko krioaktywacji proreniny w reni-
nę zachodzi, gdy próbka osocza jest oziębiona między 
-5 a +4°C (35). Zjawisko to aktywuje działanie proteaz 
osoczowych na cząsteczkę białka, czego rezultatem jest 
nieodwracalne powstanie reniny w warunkach in vitro. 
Natomiast spontaniczna aktywacja proreniny zachodzi 
w przeciągu 8 godzin w temperaturze pokojowej (29). 
Zatem po pobraniu krwi należy niezwłocznie ją odwiro-
wać, a próbkę osocza szybko zamrozić w celu zminima-
lizowania konwersji proreniny w konformację otwartą, 
która rozpoznawana jest przez przeciwciała stosowane 
w oznaczeniach immunochemicznych jako renina (28).

Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet powyżej 50. roku 
życia należy uwzględnić fakt, iż wydzielanie reniny spa-
da wraz z wiekiem i może prowadzić do otrzymywania 
fałszywie dodatnich wskaźników aldosteron / renina. 
Podczas ciąży stężenie aldosteronu i ARO wzrasta (36).

Dalszy rozwój metod immunochemicznych pozwala-
jących oznaczyć jednoczesne stężenie reniny (DRC) i al-
dosteronu umożliwi w przyszłości ich międzynarodową 
standaryzację. Oznaczenia na zautomatyzowanym anali-
zatorze znacznie skracają czas oczekiwania na wyniki, co 
przynosi również korzyści ekonomiczne (37).

Wskaźnik aldosteron / renina

W diagnostyce pierwotnego hiperaldosteronizmu, 
obok obrazu klinicznego i badań obrazowych nale-
ży wykazać w badaniach biochemicznych nadmierne 
wydzielanie aldosteronu z równocześnie występującą 
nieoznaczalną lub znacznie obniżoną aktywnością re-
ninową osocza lub niskim stężeniem reniny.

Wskaźnik aldosteron / ARO został wprowadzony 
do diagnostyki biochemicznej przez Hiramatsu i wsp. 
w 1981 roku (38, 39). Wskaźnik ten obecnie traktowany 
jest jako test przesiewowy u pacjentów z podejrzeniem 
pierwotnego hiperaldosteronizmu, niezależnie od etio-
patogenezy. Czułość i specyficzność tego parametru 
wynosząca odpowiednio 64-100% i 87-100% jest wyż-

sza w porównaniu z innymi badaniami: stężeniem pota-
su oraz aldosteronu we krwi i wydalaniem aldosteronu 
z moczem (40-42). Jednakże czułość wskaźnika aldoste-
ron / renina jest uzależniona od stosowanej metodologii 
oznaczenia, całego szeregu czynników fazy przedanali-
tycznej (laboratoryjnych) oraz sposobu przygotowania 
pacjenta do badania. Podkreśla się, że wskaźnik ARR wy-
kazuje wysoką ujemną wartość predykcyjną (ok. 100%) 
pozwalającą wykluczyć pacjentów z gruczolakiem pro-
dukującym aldosteron (44). W związku z możliwością 
oznaczenia zarówno ARO, jak i stężenia reniny – wskaź-
nik ten może przyjąć dwie formy: aldosteron / aktywność 
reninowa osocza (ARR) lub aldosteron / bezpośrednie 
stężenie reniny (ADRR). Wskaźnik ARR najczęściej wy-
licza się jako stężenie aldosteronu (ng/dl) do aktywności 
reninowej osocza (ng/ml/h). Natomiast wskaźnik ADRR 
można przykładowo obliczyć, wyrażając stosunek stęże-
nia aldosteronu do stężenia reniny (oba badania wyrażo-
ne w pg/ml) lub stężenie aldosteronu (pmol/l) do stęże-
nia reniny (µIU/ml), ten ostatni może być użyteczny przy 
oznaczaniu stężenia reniny i aldosteronu na analizatorze 
LIAISON XL firmy DiaSorin.

Wartości wskaźnika na podstawie licznych prac 
mogą wynosić od 10 do 100 lub wyższych (45). Jed-
nak większość badaczy przyjmuje wartości wskaźników 
w zakresie 20-40 i taki wynik wymaga dalszych badań 
potwierdzających (46, 47). Dodatkowym ważnym kry-
terium diagnostycznym jest wynik stężenia aldostero-
nu. Obecnie uważa się, że wynik stężenia aldosteronu 
> 10-15 ng/dl przy obniżonym ARO lub niskiej reninie 
można uznać za nieprawidłowy (48), choć w niektórych 
pracach zwrócono uwagę, że u części pacjentów za-
równo z obustronnym przerostem nadnerczy, jak i gru-
czolakiem produkującym aldosteron wyniki stężenia 
aldosteronu były poniżej 10-15 ng/dl (1). Przed wyko-
naniem badań umożliwiających wyliczenie wskaźników 
należy uzupełnić niedobory potasu i odstawić leki mo-
gące wpływać na układ RAA (49).

Wartości wskaźnika ARR czy ADRR są wyższe w go-
dzinach porannych niż popołudniu i wieczorem, co 
jest związane z większymi zmianami stężenia reniny, 
ARO i aldosteronu w odpowiedzi na zmiany pozycji 
ciała (50, 51). Ważną kwestią w interpretacji badań 
jest płeć pacjenta. U kobiet obserwuje się wyższe 
wartości wskaźnika ARR i ADRR niż u mężczyzn. Es-
trogeny powodują wzrost stężenia angiotensynogenu 
i zmniejszają stężenie reniny. Stosowanie tabletek an-
tykoncepcyjnych lub preparatów stosowanych w hor-
monalnej terapii zastępczej zawierających estrogeny 
może przyczynić się do zmniejszenia stężenia reniny 
i fałszywie dodatnich wyników wskaźnika ADRR, co 
rzadziej obserwuje się przy wskaźniku ARR. W fazie lu-
tealnej cyklu miesięcznego stężenie reniny jest niskie, 
natomiast stężenie aldosteronu, ARO i wskaźnika ARR 
jest wyraźnie zwiększone, zatem zaleca się wykona-
nie diagnostyki biochemicznej w pierwszej fazie cy-
klu (52-55). W przewlekłych chorobach nerek możemy 
spodziewać się fałszywie dodatnich wyników wskaźni-
ka ARR (36).
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W innych sytuacjach klinicznych też możemy otrzy-
mywać fałszywie dodatnie albo fałszywie ujemne wyniki 
wskaźników ARR, co przedstawiono w tabeli 2.

Tab. 2. Różne sytuacje kliniczne, w których można obserwo-
wać fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne wyniki wskaźnika 
ARR (2, 36)

 ↑  Aldosteron ↑  Renina

– ciąża
– nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
– faza złośliwa nadciśnienia
– przy ograniczonej podaży sodu
– po stosowaniu leków moczopędnych

 ↓  Aldosteron ↓  Renina

– podeszły wiek
– upośledzona czynność nerek
– czynnik etniczny (Afrykanie)
– zaawansowana cukrzyca

Inne badania laboratoryjne

W pierwotnym hiperaldosteronizmie możemy ob-
serwować: hipokaliemię, zwiększone wydalanie po-
tasu z moczem (> 30 mmol/24 h) nieadekwatne do 
niskiego stężenia potasu we krwi, prawidłowe stęże-
nie sodu (górna granica wartości referencyjnych) lub 
hipernatremię, hipomagnezemię, zasadowicę metabo-
liczną oraz u niektórych pacjentów zaburzenia metabo-
liczne (cukrzycę, otyłość).

Nadciśnienie tętnicze w PA dość często przebiega 
z prawidłowym stężeniem potasu we krwi. Hipokalie-
mię stwierdza się u 9-37% pacjentów z PA i najczęściej 
dotyczy pacjentów z ciężką postacią. Niskie stężenie 
potasu może wystąpić spontanicznie lub ujawnić się 
po lekach moczopędnych. Hipokaliemia < 3,5 mmol/l 
występuje u ok. 50% pacjentów z gruczolakiem pro-
dukującym aldosteron i u ok. 17% pacjentów z przero-
stem guzkowym kory nadnerczy (56, 57).

Oznaczanie stężenia sodu i potasu w dobowej 
zbiórce moczu może być przydatne do oceny zawarto-
ści tych pierwiastków w organizmie oraz diagnostyce 
ewentualnie współistniejącej choroby nerek. Należy 
pamiętać, że wyniki te należy interpretować łącznie 
z wynikami oznaczeń przeprowadzonych we krwi.

Testy potwierdzające

U pacjentów, u których wartości wskaźników ARR 
i ADRR są powyżej punktu odcięcia (np. wartość 
wskaźnika ARR 20-40), wskazane jest wykonanie jed-
nego z czterech testów potwierdzających (1, 58):

 – test hamowania dietą z dużą zawartością sodu,
 – test hamowania roztworem 0,9% NaCl,
 – test z fludrokortyzonem,
 – test z kaptoprylem.

Procedura przeprowadzenia testu i interpretacja wy-
ników została przedstawiona w tabeli 3.

Tab. 3. Testy potwierdzające rozpoznanie pierwotnego hiperaldosteronizmu (1, 2)

Nazwa testu Procedura Interpretacja Uwagi

Test hamowania 
dietą z dużą 
zawartością sodu

Dieta o zawartości sodu > 200 mmol (ok. 6 g) 
przez 3 dni, potwierdzona wydalaniem sodu 
z moczem (24 h). Dodatkowo pacjent powinien 
otrzymywać roztwór KCl wyrównujący stężenie potasu 
we krwi.
Dobową zbiórkę moczu przeprowadza się między 
3. a 4. dniem.

Wydalanie metabolitów 
aldosteronu z moczem:
> 12-14 µg/24 h duże 
prawdopodobieństwo PA,
< 10 µ/24 h – małe
prawdopodobieństwo PA
(wykluczyć choroby nerek).

Badanie wykonywane jest w 3. dobie 
testu.
Test nie jest zalecany u pacjentów 
z niekontrolowanym nadciśnieniem, 
niewydolnością nerek, arytmią 
serca, ciężką hipokaliemią. Niektóre 
z metabolitów (np. 18-okso-glukuronian 
aldosteronu) w związku ze współist-
niejącą chorobą nerek mogą nie ulec 
ekstrakcji i może być problem z ich 
oznaczeniem. 

Test hamowania 
0,9%
roztworem NaCl

2000 ml 0,9% NaCl i.v. 4 h (rano 8.00-9.00) – pacjent 
pozostaje w pozycji leżącej 1 godzinę przed testem 
i w trakcie jego trwania.
Należy monitorować ciśnienie krwi i tętno przed 
testem i w trakcie jego trwania.
Krew na oznaczenie stężenia aldosteronu, reniny, 
kortyzolu i potasu pobiera się przed podaniem wlewu 
i po zakończeniu testu.
Opisano modyfikację testu, polegającą na zmianie 
pozycji ciała na siedzącą przez ostatnie 30 minut testu 
(większa czułość).

Stężenie aldosteronu we krwi:
> 10 ng/dl – duże
prawdopodobieństwo PA,
5-10 ng/dl – wynik nieokreślony,
< 5 ng/dl – małe 
prawdopodobieństwo PA.

Test nie jest zalecany u pacjentów 
z ciężkim, niekontrolowanym 
nadciśnieniem tętniczym, 
niewydolnością nerek, arytmią serca, 
ciężką hipokaliemią.

Test z fludrokorty-
zonem

0,1 mg fludrokortyzonu p.o. co 6 h przez 4 dni, 
łącznie z suplementacją KCl wyrównującym stężenie 
potasu w surowicy (ok. 4,0 mmol/l) i NaCl (wydalanie 
sodu z moczem 3 mmol/kg/24 h).
Czwartego dnia testu krew na oznaczenie stężenia 
aldosteronu i ARO pobiera się rano ok. 10.00 
w pozycji siedzącej, natomiast krew na oznaczenie 
stężenia kortyzolu w godzinach 7.00-8.00.

Stężenie aldosteronu i ARO 
oznaczone w 4. dniu (ok. 10.00) 
w pozycji siedzącej i stężenie 
kortyzolu (7.00-8.00):
aldosteron > 6 ng/dl,
ARO < 0,1 ng/ml/h,
stężenie kortyzolu o 10.00 niższe 
niż o godzinie 7.00
– duże prawdopodobieństwo PA.

– Czuły test potwierdzający PA.
– Oznaczyć stężenie ACTH.

Test 
z kaptoprylem

25-50 mg kaptoprylu p.o. Pacjent pozostaje w pozycji 
stojącej lub siedzącej 1 godzinę przed testem. Krew 
na oznaczenie ARO, stężenia aldosteronu i kortyzolu 
pobiera się przed przyjęciem leku i 1 lub 2 godziny po 
podaniu. Pacjent powinien siedzieć w trakcie trwania 
testu.

W warunkach fizjologicznych 
obniżenie stężenia aldosteronu 
o > 30%.
W PA stężenie aldosteronu 
podwyższone i niezmienne 
w stosunku do wartości 
wyjściowych, natomiast ARO 
zahamowana – bez zmian do 
wartości wyjściowej.

Możliwe otrzymywanie 
wyników fałszywie ujemnych lub 
niejednoznacznych.
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Czynniki, które należy uwzględnić podczas inter-
pretacji wyników badań biochemicznych:

 – pora dnia,
 – dieta,
 – płeć i wiek,
 – pozycja ciała (zmiana pozycji i czas jej trwania),
 – stosowane leki,

 – stężenie potasu i kreatyniny,
 – sposób postępowania z próbkami krwi, warunki 
i czas ich transportu do laboratorium oraz rodzaj 
stosowanej metody analitycznej,

 – stosowanie stazy i wszelkie trudności podczas 
pobrania powinny być wyjaśnione (próbki dys-
kwalifikuje hemoliza) (1).
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