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Wstęp: Antagoniści receptora mineralokortykoidowego, w tym głównie eplerenon i spironolakton, znaj-

dują zastosowanie w leczeniu m.in. nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, zespołu nerczycowe-

go oraz marskości wątroby z towarzyszącymi obrzękami. Różnica w budowie, a tym samym i w selek-

tywności względem receptorów tych leków sprawia, że pomimo podobnego zasadniczego działania, 

spektrum siły ich wpływu, działań ubocznych i niepożądanych jest znamiennie różne. Ze względu na 

korzystniejszy profil działania metabolicznego wydaje się, że to eplerenon powinien stanowić lek pierw-

szego wyboru w grupie szczególnie trudnych i obciążonych pacjentów, jakimi są m.in. chorzy z cukrzycą 

lub zespołem metabolicznym.

Abstract: Mineralocorticoid receptor antagonists, which are eplerenone and spironolactone, are poten-

tially used in many diseases, such as hypertension, chronic heart failure, nephrotic syndrome or cirrhosis 

with edema. The di+erence in structure and hence in selectivity for the receptors, despite a similar basic 

action, makes the spectrum of their potency of action and side e+ects significantly di+erent. Due to the 

more favorable profile of action, it seems that eplerenone should be the first choice drug in the group 

of particularly di/cult and burdened patients, such as patients with diabetes or metabolic syndrome.
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Blokada układu renina–angiotensyna–aldosteron (RAA) 

stanowi strategiczny punkt postępowania w leczeniu cho-

rych z przewlekłą niewydolnością serca (heart failure – HF) 

oraz odgrywa ważną rolę w leczeniu pacjentów z nadci-

śnieniem tętniczym. Za patomechanizm obu tych jedno-

stek chorobowych odpowiada m.in. stężenie aldosteronu 

i angiotensyny II (Ang II). Powszechnie znany, szkodliwy 

wpływ zarówno aldosteronu, jak i Ag II wynika m.in. z za-

burzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, redukcji syntezy 

tlenku azotu, co wtórnie prowadzi do zwiększenia stężenia 

rodników stresu oksydacyjnego i rozwoju miażdżycy oraz 

z nasilenia procesu włóknienia i niekorzystnej przebudowy 

mięśnia sercowego poprzez zmniejszenie stężenia meta-

loproteinaz i tym samym zmniejszenie degradacji kolagenu 

w kardiomiocytach. U pacjentów po zawale mięśnia serco-

wego duże stężenie aldosteronu bezpośrednio przekłada 

się na gorsze rokowanie, zwłaszcza w kontekście rozwi-

jającej się niewydolności serca oraz wystąpienia arytmii 

komorowych i nadkomorowych związanych z wahaniem 

stężenia potasu w surowicy. 

Szczególną grupę chorych stanowią pacjenci z za-

burzeniami metabolicznymi, u których dodatkowo, na 

skutek zwiększonego stężenia aldosteronu, dochodzi do 

istotnego nasilenia procesów prozapalnych naczyń oraz 

włóknienia i przebudowy mięśnia sercowego. Niekorzystny 

wpływ aldosteronu w tej grupie chorych jest szczególnie 

istotny. W badaniach przeprowadzonych zarówno u lu-

dzi, jak i na zwierzętach stwierdzono niezależną korelację 

pomiędzy stężeniem aldosteronu a występowaniem ze-

społu metabolicznego. Wykazano również m.in. odwrotną 

korelację pomiędzy stężeniem aldosteronu a ochronnym 

wpływem lipidów o wysokiej gęstości (high-density lipo-

protein – HDL) na układ sercowo-naczyniowy. Ponadto 

dotychczasowe badania sugerują, że duże stężenie aldo-

steronu zaburza homeostazę gospodarki węglowodanowej 

i nasila insulinooporność, jak również niekorzystnie wpływa 

na gospodarkę lipidową. Stąd też to właśnie w tej grupie 

chorych leki blokujące układ RAA, głównie z uwagi na ich 

protekcyjny charakter, są szczególnie zalecane.

Obecnie zrejestrowane są w Polsce dwa leki z grupy 

antagonistów aldosteronu (mineralocorticoid receptor 

antagonists – MRA) – eplerenon i spironolakton. Pomimo 

wspólnego mechanizmu działania leki te zasadniczo różnią 

się co do profilu farmakokinetycznego, interakcji lekowych 

i działań niepożądanych. Odmienna budowa, a tym samym 

powinowactwo do receptorów, zasadniczo determinuje 

zakres i efekt działania poszczególnych MRA. Zastosowanie 

określonego antagonisty aldosteronu pozwala na osią-

gnięcie celów strategii terapii oraz potencjalnych innych 

korzyści w określonych grupach chorych.

Spironolakton, nieselektywny antagonista receptorów 

mineralokortykoidowych, zsyntetyzowany z progeste-

ronu, był pierwszym wprowadzonym do lecznictwa 

przedstawicielem tej grupy leków. Z uwagi na budowę 

spironolakton poza działaniem antagonizującym al-

dosteron wykazuje również potencjał androgenny, co 

bezpośrednio przekłada się na wystąpienie wielu działań 

niepożądanych, tj. m.in. ginekomastii, spadku libido, im-

potencji oraz zaburzeń miesiączkowania. 

Z kolei zastosowanie selektywnego antagonisty aldo-

steronu – eplerenonu wiąże się z istotnie mniejszą liczbą 

działań niepożądanych, zwłaszcza w aspekcie działania 

androgennego, jak również łączy się z rzadziej wstępują-

cymi zaburzeniami hematologicznymi pod postacią agra-

nulocytozy oraz mniejszymi wahaniami stężenia potasu 
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i kreatyniny. Bardziej korzystny i stabilny profil działania 

eplerenonu wynika m.in. z jego krótszego okresu pół-

trwania, mniejszego stopnia wiązania z białkami, braku 

konieczności konwersji do aktywnych metabolitów oraz 

z istotnie mniejszej zdolności indukcji izoenzymów cyto-

chromu P-450 czy też wpływu na aktywność glikoproteiny 

P. Eplerenon ma średnio 370 razy mniejsze powinowactwo 

wiązania do receptorów androgenowych niż spironolak-

ton i w przeciwieństwie do spironolaktonu nie wiąże się 

z progesteronem i receptorami dla glikokortykosteroidów, 

nawet wówczas, gdy podawany jest w dużych stężeniach.

Aktualnie zarówno spironolakton, jak i eplerenon znaj-

dują miejsce w wytycznych Europejskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego, dotyczących zarówno postępowania 

u chorych z przewlekłą niewydolnością serca, jak i tych 

dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego.

Podstawą tych rekomendacji były trzy badania: ba-

danie RALES (Randomized Aldactone Evaluation Study), 

w którym obserwowano istotną redukcję ryzyka nagłego 

zgonu sercowego oraz zgonu z powodu niewydolności 

serca w grupie leczonej spironolaktonem w porównaniu 

do grupy leczonej placebo wśród chorych z HF w klasie 

NYHA (New York Heart Association) III–IV i istotnie 

upośledzoną funkcją skurczową lewej komory serca 

(ejection fraction left ventricular – EFLV) ≤ 35%, badanie 

EPHESUS (Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction 

Heart Failure E"cacy and Survival Study), na podstawie 

którego wykazano istotną redukcję rocznej śmiertel-

ności i hospitalizacji w grupie chorych z pozawałową 

HF i EFLV ≤ 40%, otrzymującej eplerenon jako terapię 

dodaną do terapii podstawowej oraz badanie EMPHA-

SIS-HF (Eplerenone in Mild Patients Hospitalization and 

Survival Study in Heart Failure), na podstawie którego 

stwierdzono skuteczność eplerenonu w redukcji śmier-

telności i hospitalizacji w grupie objawowych chorych 

z HF i EFLV ≤ 35%. 

Również w obowiązujących wytycznych Polskiego 

Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2015 r. antago-

niści aldosteronu znajdują miejsce w leczeniu złożonym 

opornego nadciśnienia tętniczego w sytuacji, gdy leki 

pierwszego i drugiego rzutu nie przynoszą oczekiwanych 

korzyści. 

O ile miejsce antagonistów aldosteronu w leczeniu prze-

wlekłej niewydolności serca jest bezdyskusyjne, o tyle stale 

brak jest wiarygodnych danych na temat optymalnego 

momentu włączenia tych leków w terapii nadciśnienia 

tętniczego. U pacjentów z cukrzycą i współistniejącym 

nadciśnieniem tętniczym lekami pierwszego wyboru w le-

czeniu nadciśnienia tętniczego są antagoniści konwertazy 

angiotensyny (angiotensin-converting-enzyme inhibitors – 
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ACE-I) lub antagoniści receptora dla angiotensyny (angio-

tensin receptor blockers – ARB). W 2016 r. opublikowa-

no wyniki metaanalizy mającej na celu wykazanie efektu 

hipotensyjnego antagonistów aldosteronu dodanych do 

terapii ACE-I/ARB u chorych z cukrzycą i nadciśnieniem 

tętniczym. Najbardziej istotnym wnioskiem z metaanalizy 

opartej na wynikach dziewięciu badań z randomizacją 

było stwierdzenie istotnej, dodatkowej redukcji zarówno 

skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia tętniczego po 

dodaniu do leczenia MRA oraz zmniejszenie albuminurii 

przy nieznacznie zwiększonym stężeniu potasu w suro-

wicy. Wszystkie publikacje wprowadzone do metaanalizy 

potwierdzają korzystny hipotensyjny efekt spironolaktonu 

dodanego do terapii ACE-I/ARB, jednak brak jest danych 

publikowanych, porównujących skuteczność hipotensyj-

nego działania eplerenonu. Niezależnie jednak autorzy me-

taanalizy uważają, że zastosowanie eplerenonu w odpo-

wiednio wysokich dawkach również pozwoli na osiągnięcie 

podobnego do spironolaktonu efektu hipotensyjnego, 

a biorąc pod uwagę jego korzystny efekt metaboliczny – 

może okazać się on szczególnie preferowany wśród cho-

rych z cukrzycą. Znajduje to poparcie m.in. w badaniach 

eksperymentalnych przeprowadzonych na otyłych my-

szach, gdzie wykazano, że eplerenon zmniejsza insuli-

nooporność. Ponadto w kolejnych badaniach przepro-

wadzonych na szczurach udokumentowano negatywny 

wpływ spironolaktonu na stężenie glukozy w surowicy, 

czego nie potwierdzono dla eplerenonu. Podobnie wyniki 

badania CHARM (Candesartan in Heart Failure: Assessment 

of Reduction in Mortality and Morbidity) wskazują, że za-

stosowanie spironolaktonu może wiązać się z większym 

ryzykiem rozwoju cukrzycy. Zastosowanie eplerenonu 

może zatem okazać się lepsze niż spironolaktonu u cho-

rych z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą lub nietolerancją 

glukozy. Hipotensyjny mechanizm działania antagonistów 

aldosteronu jest wielokierunkowy i obejmuje m.in. dzia-

łanie moczopędne, poprawę funkcji mięśniówki gładkiej 

naczyń i śródbłonka, zahamowanie aktywności współczul-

nej ośrodkowego układu nerwowego oraz zmniejszenie 

syntezy nerkowego aldosteronu. 

Istotne wydaje się, że podanie eplerenonu w dawce 25–

50 mg wykazuje wyraźne działanie hipotensyjne przy nie-

wielkiej jednoczasowej aktywności diuretycznej. Stąd też 

skuteczność MRA w obniżeniu ciśnienia tętniczego może 

być jeszcze większa po dodaniu leku do jednoczasowo 

stosowanego diuretyku. Ważnym aspektem warunkującym 

prawidłową odpowiedź na terapię MRA u chorych z cu-

krzycą jest również współistniejąca otyłość lub nadmierne 
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nagromadzenie tkanki tłuszczowej. Cytokiny pochodzące 

z tkanki tłuszczowej mogą niezależnie stymulować korę 

nadnerczy do zwiększenia syntezy aldosteronu, który bie-

rze udział w regulacji funkcji adipocytów. Stąd też nadmier-

na produkcja adipocytokin może zarówno bezpośrednio, 

jak i pośrednio przekładać się na wzrost ciśnienia tętnicze-

go. Zatem zastosowanie antagonistów aldosteronu w tej 

grupie osób wydaje się szczególnie istotne.

Kolejne badanie mające na celu ocenę wpływu blokady 

mineralokortykosteroidów (poprzez podanie epelerenonu) 

na zaburzenia metaboliczne nie pokazało negatywnego 

wpływu tego leku – zarówno na parametry lipidowe, jak 

i węglowodanowe. Co więcej, obserwowano, że trójgli-

cerydy i lipidy o bardzo niskiej gęstości (very low density 

lipoprotein – VLDL) mogą zdecydowanie szybciej osiągać 

docelowe stężenia po podaniu eplerenonu, co ma szcze-

gólnie znaczenie u chorych z zespołem metabolicznym 

lub cukrzycą typu 2, gdzie zaburzenia regulacji tych pa-

rametrów są zazwyczaj istotnie upośledzone.

Z kolei oceniając wpływ eplerenonu na wartości ciśnienia 

tętniczego u chorych z zespołem metabolicznym, analizie 

poddano 99 pacjentów (54 z zespołem metabolicznym 

i 44 bez) z nieprawidłowo kontrolowanym nadciśnieniem 

tętniczym, uprzednio leczonych przynajmniej jednym le-

kiem hipotensyjnym z grupy antagonistów RAA lub kana-

łów wapniowych. Po roku obserwacji autorzy stwierdzili, 

że już po miesiącu przyjmowania eplerenonu wartości 

ciśnienia tętniczego uległy redukcji w obu badanych gru-

pach, ale w grupie chorych z zespołem metabolicznym 

dodanie eplerenonu do terapii skutkowało dodatkowo 

istotną redukcją albuminurii, czego nie obserwowano 

w grupie chorych bez zespołu metabolicznego. Stąd też 

dodanie eplerenonu do już istniejącej terapii hipotensyjnej 

może efektywnie wpłynąć na leczenie nie tylko w kon-

tekście protekcji narządowej poprzez redukcję wartości 

ciśnienia tętniczego, ale również na zmniejszenie stopnia 

mikroalbuminurii u chorych z nadciśnieniem tętniczym 

i współistniejącym zespołem metabolicznym.

Podsumowując, zarówno eplerenon, jak i spironolakton 

znajdują zastosowanie w terapii chorych z chorobami 

układu sercowo-naczyniowego i współistniejącą cukrzycą. 

Niemniej jednak korzyści, jakie pacjenci z cukrzycą lub 

zaburzeniami profilu lipidowego mogą odnieść w trakcie 

terapii eplerenonem w porównaniu do leczenia spirono-

laktonem są niewspółmiernie wyższe. Stąd też wskazane 

jest, by w określonych grupach chorych, w tym szcze-

gólnie wśród osób chorujących na cukrzycę, prefero-

wać eplerenon.
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