
A primer aldoszteronizmus diagnosztikája 

‒ újabb változások az ajánlásokban
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• 2009-ben még hűséges követő igyekeztem lenni (előkészítés, 
aldo és renin aránya (ARR), mellékvese katéterezés (AVS), 
stb.)
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• 2009-ben még hűséges követő igyekeztem lenni (előkészítés, 
aldo és renin aránya (ARR), mellékvese katéterezés (AVS), 
stb.)

• 2014-ben azt mondták, hogy az ARR szart sem ér
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ARR sensitivity for primary 

aldosteronism is

low (22.2%) when the 

recommended cut-off is 

used. Reproducibility is 

also poor, stressing the 

need for alternative 

screening tests.

Primer aldosteronizmusban, 

az ajánlott cut-off mellett az 

ARR érzékenysége

alacsony (22,2%). A 

reprodukálhatóság is 

gyenge, alternatív 

szűrővizsgálatok 

szükségességét jelezve.
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• 2009-ben még hűséges követő igyekeztem lenni (előkészítés, 
aldo és renin aránya (ARR), mellékvese katéterezés (AVS), 
stb.)

• 2014-ben azt mondták, hogy az ARR szart sem ér
• 2016-ban igazoltuk, hogy ez nem így igaz – a feje tetejéről a 

talpára állítva – de akkor minek az ARR? Fogadjuk el a 15 
ng/dl (150 pg/ml-e) aldo és renin aktivitás <1 küszöböt, mint 
az amerikaiak
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Kaplan's Clinical Hypertension. Lippincott Williams & Wilkins, 2010, 11: 339-357.

Helyesen:

PRA <1.0 ng/ml x h
Plasma aldosterone >15 ng/dl
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• 2009-ben még hűséges követő igyekeztem lenni (előkészítés, 
aldo és renin aránya (ARR), mellékvese katéterezés (AVS), 
stb.)

• 2014-ben azt mondták, hogy az ARR szart sem ér
• 2016-ban igazoltuk, hogy ez nem így igaz – a feje tetejéről a 

talpára állítva – de akkor minek az ARR? Fogadjuk el a 15 
ng/dl (150 pg/ml-e) aldo és renin aktivitás <1 küszöböt, mint 
az amerikaiak

• 2016 azért is nevezetes, mert RCT igazolja, hogy az AVS 
érdemben nem javítja a kezelést 
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Treatment… based on CT or AVS 

did not show significant 

differences in intensity of 

antihypertensive medication or 

clinical benefits for patients after 

1 year of follow-up. This finding 

challenges the current 

recommendation to perform AVS 

in all patients with primary 

aldosteronism.

A .. CT vagy AVS alapján történő 

kezelés nem mutatott szignifikáns 

különbséget egy év után a 

vérnyomáscsökkentő gyógyszerek 

intenzitása vagy a klinikai előnyök 

tekintetében. Ez megkérdőjelezi a 

primer aldosteronizmusban szenvedő 

betegeknél az AVS végzésére 

vonatkozó jelenlegi ajánlást.
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• 2009-ben még hűséges követő igyekeztem lenni (előkészítés, 
aldo és renin aránya (ARR), mellékvese katéterezés (AVS), 
stb.)

• 2014-ben azt mondták, hogy az ARR szart sem ér
• 2016-ban igazoltuk, hogy ez nem így igaz – a feje tetejéről a 

talpára állítva – de akkor minek az ARR? Fogadjuk el a 15 
ng/dl (150 pg/ml-e) aldo és renin aktivitás <1 küszöböt, mint 
az amerikaiak

• 2016 azért is nevezetes, mert RCT igazolja, hogy az AVS 
érdemben nem javítja a kezelést 

• Meg azért is, mert az Endo irányelv megújítása mindent 
változatlanul hagyott (ARR, AVS, stb.)
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J Clin Endocrinol Metab 2016, 101: 1889-1916.
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• 2009-ben még hűséges követő igyekeztem lenni (előkészítés, 
aldo és renin aránya (ARR), mellékvese katéterezés (AVS), 
stb.)

• 2014-ben azt mondták, hogy az ARR szart sem ér
• 2016-ban igazoltuk, hogy ez nem így igaz – a feje tetejéről a 

talpára állítva – de akkor minek az ARR? Fogadjuk el a 15 
ng/dl (150 pg/ml-e) aldo és renin aktivitás <1 küszöböt, mint 
az amerikaiak

• 2016 azért is nevezetes, mert RCT igazolja, hogy az AVS 
érdemben nem javítja a kezelést 

• Meg azért is, mert az Endo irányelv megújítása mindent 
változatlanul hagyott (ARR, AVS, stb.)

• 2018-19-ben megpróbáltam összehozni a lehetetlent
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Negatív

Egyéb ok

PA valószínűtlen

PA lehetséges

PA valószínű

PA
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• 2009-ben még hűséges követő igyekeztem lenni (előkészítés, 
aldo és renin aránya (ARR), mellékvese katéterezés (AVS), 
stb.)

• 2014-ben azt mondták, hogy az ARR szart sem ér
• 2016-ban igazoltuk, hogy ez nem így igaz – a feje tetejéről a 

talpára állítva – de akkor minek az ARR? Fogadjuk el a 15 
ng/dl (150 pg/ml-e) aldo és renin aktivitás <1 küszöböt, mint 
az amerikaiak

• 2016 azért is nevezetes, mert RCT igazolja, hogy az AVS 
érdemben nem javítja a kezelést 

• Meg azért is, mert az Endo irányelv megújítása mindent 
változatlanul hagyott (ARR, AVS, stb.)

• 2018-19-ben megpróbáltam összehozni a lehetetlent
• 2020-ban megint felfedezték, hogy az ARR szart sem ér –

csak a vizelet aldo a jó
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• 2009-ben még hűséges követő igyekeztem lenni (előkészítés, 
aldo és renin aránya (ARR), mellékvese katéterezés (AVS), 
stb.)

• 2014-ben azt mondták, hogy az ARR szart sem ér
• 2016-ban igazoltuk, hogy ez nem így igaz – a feje tetejéről a 

talpára állítva – de akkor minek az ARR? Fogadjuk el a 15 
ng/dl (150 pg/ml-e) aldo és renin aktivitás <1 küszöböt, mint 
az amerikaiak

• 2016 azért is nevezetes, mert RCT igazolja, hogy az AVS 
érdemben nem javítja a kezelést 

• Meg azért is, mert az Endo irányelv megújítása mindent 
változatlanul hagyott (ARR, AVS, stb.)

• 2018-19-ben megpróbáltam összehozni a lehetetlent
• 2020-ban megint felfedezték, hogy az ARR szart sem ér –

csak a vizelet aldo a jó
• 2021-22-ben megint megpróbálom összehozni a lehetetlent – a 

különböző evidenciákat és ajánlásokat (amelyek továbbra is 
a szérum aldot használják)
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• Ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 10 
ng/dl-re
Ha aldo >20 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítőˇ” teszt
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• Ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 10 
ng/dl-re
Ha aldo >20 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítőˇ” teszt

• Vagy: ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 
5 ng/dl-re és ne 2, hanem 3 valószínűségi kategória legyen
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J Clin Endocrinol Metab. 2020; 105: 3771–83.
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• Ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 10 
ng/dl-re
Ha aldo >20 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítőˇ” teszt

• Vagy: ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 
5 ng/dl-re
Ha aldo >15 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítő” teszt, csak a szűrés ismétlése
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• Ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 10 
ng/dl-re
Ha aldo >20 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítőˇ” teszt

• Vagy: ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 
5 ng/dl-re
Ha aldo >15 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítő” teszt, csak a szűrés ismétlése

• De mennyi az aldo variabilitás PA-ban?
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• Ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 10 
ng/dl-re
Ha aldo >20 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítőˇ” teszt

• Vagy: ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 
5 ng/dl-re
Ha aldo >15 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítő” teszt, csak a szűrés ismétlése

• De mennyi az aldo variabilitás PA-ban?
• Ha az aldo >5 ng/dl  és a renin aktivitás >1, variáljunk a 

gyógyszerekkel!? (Menjünk vissza az alapvonalra?!)
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• Ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 10 
ng/dl-re
Ha aldo >20 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítőˇ” teszt

• Vagy: ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 
5 ng/dl-re
Ha aldo >15 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítő” teszt, csak a szűrés ismétlése

• De mennyi az aldo variabilitás PA-ban?
• Ha az aldo >5 ng/dl  és a renin aktivitás >1, variáljunk a 

gyógyszerekkel!? (Menjünk vissza az alapvonalra?!)
• Vagy: ha a renin aktivitás >1 variáljunk a gyógyszerekkel! 

(Menjünk vissza az alapvonalra! Saját anyagunkban: a szűrtek 
60%-ában?!)
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• Ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 10 
ng/dl-re
Ha aldo >20 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítőˇ” teszt

• Vagy: ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 
5 ng/dl-re
Ha aldo >15 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítő” teszt, csak a szűrés ismétlése

• De mennyi az aldo variabilitás PA-ban?
• Ha az aldo >5 ng/dl  és a renin aktivitás >1, variáljunk a 

gyógyszerekkel!? (Menjünk vissza az alapvonalra?!)
• Vagy: ha a renin aktivitás >1 variáljunk a gyógyszerekkel! 

(Menjünk vissza az alapvonalra! Saját anyagunkban: a szűrtek 
60%-ában?!)

• Vagy: ha renin aktivitás <1 +
– aldo >20 ng/dl: nem is kell hypokal., sem „megerősítő” teszt, sem 

a szűrés ismétlése: = PA 
– de 5 ng/dl alatt sem vethető el
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• Ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 10 
ng/dl-re
Ha aldo >20 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítőˇ” teszt

• Vagy: ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 
5 ng/dl-re
Ha aldo >15 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítő” teszt, csak a szűrés ismétlése

• De mennyi az aldo variabilitás PA-ban?
• Ha az aldo >5 ng/dl  és a renin aktivitás >1, variáljunk a 

gyógyszerekkel!? (Menjünk vissza az alapvonalra?!)
• Vagy: ha a renin aktivitás >1 variáljunk a gyógyszerekkel! 

(Menjünk vissza az alapvonalra! Saját anyagunkban: a szűrtek 
60%-ában?!)

• Vagy: ha renin aktivitás <1 +
– aldo >20 ng/dl: nem is kell hypokal., sem „megerősítő” teszt, sem 

a szűrés ismétlése: = PA 
– de 5 ng/dl alatt sem vethető el

• Vagy: ha más nem használ, jöjjön a sci-fi
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• Ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 10 
ng/dl-re
Ha aldo >20 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítőˇ” teszt

• Vagy: ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 
5 ng/dl-re
Ha aldo >15 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítő” teszt, csak a szűrés ismétlése

• De mennyi az aldo variabilitás PA-ban?
• Ha az aldo >5 ng/dl  és a renin aktivitás >1, variáljunk a 

gyógyszerekkel!? (Menjünk vissza az alapvonalra?!)
• Vagy: ha a renin aktivitás >1 variáljunk a gyógyszerekkel! 

(Menjünk vissza az alapvonalra! Saját anyagunkban: a szűrtek 
60%-ában?!)

• Vagy: ha renin aktivitás <1 +
– aldo >20 ng/dl: nem is kell hypokal., sem „megerősítő” teszt, sem 

a szűrés ismétlése: = PA 
– de 5 ng/dl alatt sem vethető el

• Vagy: ha más nem használ, jöjjön a sci-fi
• A „megerősítő” tesztről
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…sensitivity and specificity 

(in saline infusion test) were 

moderate because of values 

overlapping between 

patients with and without the 

disease.

… (a só infúziós tesztben) 

az érzékenység és 

fajlagosság mérsékelt volt 

- a primer aldosteronizmus

melletti és a nélküli értékek 

átfedése miatt. 
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Só infúzió utáni 

aldoszteron (ng/dl)

>10

5-10

<5

Laborelet 

gyakorisága

APA 

gyakorisága

Gyakorisága 

APA esetén

≈ 10%

≈ 20%

≈70%

≈ 35%

≈ 15%

<1%

≈ 45%

≈ 45%

≈ 10%

A só infúzió utáni aldoszteron tartományok gyakorisági értékei 

önmagukban és az aldosteronoma (APA) vonatkozásában, a 

PAPY vizsgálat alapján
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• Ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 10 
ng/dl-re
Ha aldo >20 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítőˇ” teszt

• Vagy: ne készítsük elő a beteget, de az aldo küszöböt csökkentsük 
5 ng/dl-re
Ha aldo >15 ng/dl (renin aktivitás <1 mellett) és hypokal. van, 
nem is kell „megerősítő” teszt, csak a szűrés ismétlése

• De mennyi az aldo variabilitás PA-ban?
• Ha az aldo >5 ng/dl  és a renin aktivitás >1, variáljunk a 

gyógyszerekkel!? (Menjünk vissza az alapvonalra?!)
• Vagy: ha a renin aktivitás >1 variáljunk a gyógyszerekkel! 

(Menjünk vissza az alapvonalra! Saját anyagunkban: a szűrtek 
60%-ában?!)

• Vagy: ha renin aktivitás <1 +
– aldo >20 ng/dl: nem is kell hypokal., sem „megerősítő” teszt, sem 

a szűrés ismétlése: = PA 
– de 5 ng/dl alatt sem vethető el

• Vagy: ha más nem használ, jöjjön a sci-fi
• A „megerősítő” tesztről
• Ami maradt: az AVS, mint szent tehén
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Alexander cuts the Gordian Knot, by Jean-Simon Berthélemy (1743–1811)

"Turn him to any cause of policy,

The Gordian Knot of it he will unloose,

Familiar as his garter" 

(Shakespeare, Henry V, Act 1 Scene 1. 45–47)PECH 2022
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1. A javaslatok divergálnak

2. A PA azért is a vágy titokzatos tárgy, mert szindróma

3. Emiatt (is) valószínűségi diagnózis

4. Indokolt a reziszens hipertóniások egyrészét szűrni

5. Nem érdemes ARR-t képezni

6. Az AVS haszna nem (kellően) evidencia alapú

7. Sokkal több MRA kellene

8. Sokal több RCT kellene az endokrinológiában, mert ezt más 

nem helyettesíti és ez az EBM alapja, az meg a fajsúly 

alapja

9. Másodlagos cél: a renin aktivitás ne legyen 1 alatt!

Összefoglalás - következtetések

bajnok.laszlo@pte.hu
PECH 2022
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Kritérium szerint szűrendő

spironolaktonLaparoszkópos adrenalectomia

Aldoszteron/renin 

A primer aldosteronizmus ellátásának egyszerűsített algoritmusa

Zavaró gyógyszerek elhagyása

Szuppressziós teszt (általában; pl. só infúziós) 

CT + (általában) mellékvese vénás hormon

bajnok.laszlo@pte.hu
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Kritérium szerint szűrendő

A primer aldosteronismus ellátásának egyszerűsített algoritmusa

bajnok.laszlo@pte.hu

Kaplan's Clinical Hypertension. Lippincott Williams & Wilkins, 2010, 11: 339-357.PECH 2022



Primer 

aldosteronismus

szűrési javallat

Amerikai 

Endokrinológiai 

Társaság*

Vérnyomás >150/100

Rezisztens hipertónia +

Hypokalaemia +

Mellékvese térfoglaló 

folyamat

+

Terhelő családi 

előzmény

+

Obstruktív alvási 

apnoe

+

*:PECH 2022



Primer 

aldosteronismus

szűrési javallat

Amerikai 

Endokrinológiai 

Társaság*

Kaplan’s Clinical

Hypertension**

Vérnyomás >150/100 -

Rezisztens hipertónia + + (ha a kombinációban 

diuretikum is van)

Hypokalaemia + + (ha spontán, nem 

diuretikum melletti)

Mellékvese térfoglaló 

folyamat

+ +

Terhelő családi 

előzmény

+ +

Obstruktív alvási 

apnoe

+ -

*:

**: Kaplan's Clinical Hypertension. Lippincott Williams & Wilkins, 2010, 11: 339-357.PECH 2022



Kritérium szerint szűrendő

A primer aldosteronismus ellátásának egyszerűsített algoritmusa

Zavaró gyógyszerek elhagyása

bajnok.laszlo@pte.hu

Kaplan's Clinical Hypertension. Lippincott Williams & Wilkins, 2010, 11: 339-357.PECH 2022
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Kritérium szerint szűrendő

Aldoszteron/renin 

A primer aldosteronismus ellátásának egyszerűsített algoritmusa

Zavaró gyógyszerek elhagyása

bajnok.laszlo@pte.hu
PECH 2022



PECH 2022



PECH 2022



PECH 2022



PECH 2022



J Clin Endocrinol Metab 2016, 101: 1889-1916.
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Kritérium szerint szűrendő

Aldoszteron/renin 

A primer aldosteronismus ellátásának egyszerűsített algoritmusa

Zavaró gyógyszerek elhagyása

Megerősítő teszt (általában; pl. só infúziós) 

bajnok.laszlo@pte.hu

Kaplan's Clinical Hypertension. Lippincott Williams & Wilkins, 2010, 11: 339-357.

Kb. 30%
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Kritérium szerint szűrendő

Aldoszteron/renin 

A primer aldosteronismus ellátásának egyszerűsített algoritmusa

Zavaró gyógyszerek elhagyása

„Megerősítő” teszt (általában; pl. só infúziós) 

bajnok.laszlo@pte.hu

Kaplan's Clinical Hypertension. Lippincott Williams & Wilkins, 2010, 11: 339-357.

Kb. 30%
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Kritérium szerint szűrendő

Aldoszteron/renin 

A primer aldosteronismus ellátásának egyszerűsített algoritmusa

Zavaró gyógyszerek elhagyása

Szupressziós teszt (általában; pl. só infúziós) 

bajnok.laszlo@pte.hu

Kaplan's Clinical Hypertension. Lippincott Williams & Wilkins, 2010, 11: 339-357.

Kb. 30%
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… (a só terheléses 

tesztben) az 

érzékenység és 

fajlagosság mérsékelt

volt - a primer 

aldosteronizmus melletti 

és a nélküli értékek 

átfedése miatt. 
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Kritérium szerint szűrendő

Aldoszteron/renin 

A primer aldosteronismus ellátásának egyszerűsített algoritmusa

Zavaró gyógyszerek elhagyása

Szuppressziós teszt (általában; pl. só infúziós) 

CT
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Só infúzió utáni 

aldoszteron (ng/dl)

>10

5-10

<5

Laborelet 

gyakorisága

≈ 10%

≈ 20%

≈70%

A só infúzió utáni aldoszteron tartományok gyakorisági értékei 

önmagukban a PAPY vizsgálat alapján
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Kritérium szerint szűrendő

Aldoszteron/renin 

A primer aldosteronismus ellátásának egyszerűsített algoritmusa

Zavaró gyógyszerek elhagyása

Szuppressziós teszt (általában; pl. só infúziós) 

CT + (általában) mellékvese vénás hormon
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Kritérium szerint szűrendő

spironolaktonLaparoszkópos adrenalectomia

Aldoszteron/renin 

A primer aldosteronizmus ellátásának egyszerűsített algoritmusa

Zavaró gyógyszerek elhagyása

Szuppressziós teszt (általában; pl. só infúziós) 

CT + (általában) mellékvese vénás hormon
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Treatment… based on CT or AVS 

did not show significant 

differences in intensity of 

antihypertensive medication or 

clinical benefits for patients after 

1 year of follow-up. This finding 

challenges the current 

recommendation to perform AVS 

in all patients with primary 

aldosteronism.

A .. CT vagy AVS alapján történő 

kezelés nem mutatott szignifikáns 

különbséget egy év után a 

vérnyomáscsökkentő gyógyszerek 

intenzitása vagy a klinikai előnyök 

tekintetében. Ez megkérdőjelezi a 

primer aldosteronizmusban szenvedő 

betegeknél az AVS végzésére 

vonatkozó jelenlegi ajánlást.
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J Clin Endocrinol Metab 2016, 101: 1889-1916.

In 99 surgically treated 

patients with IAH reported in 

the literature, the 

hypertension cure rate was

only 19% after unilateral or 

bilateral adrenalectomy.

Az irodalom 99, egy- vagy 

kétoldali adrenalectomiával 

kezelt idiopathiás primer 

aldosteronizmusos 

betegénél a hipertónia 

gyógyulási aránya csak 

19% volt.
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Kritérium szerint szűrendő

spironolaktonLaparoszkópos adrenalectomia

Aldoszteron/renin 

A primer aldosteronismus ellátásának egyszerűsített algoritmusa

Zavaró gyógyszerek elhagyása

Szupressziós teszt (általában; pl. só infúziós) 

CT + (általában) mellékvese vénás hormon
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A hipertónia (i) „abszolút”és valóban rezisztens vagy

(ii) spontán hypokalaemiával társul

spironolaktonLaparoszkópos adrenalectomia

Mellékvese CT

Hipertónia + mellékvese 

térfoglalás

A (ng/dl) +  R 

A >15 + R aktivitás <1

Szuppressziós A

Egyéb vizsgálat, pl. AVS

A: 5-10  (≈20%)A >10 (≈10%) A <5  (≈70%)

+
−

A és R ismétlés

Ismét pozitív?

I

N

+

+

−

−

A primer aldosteronismus ellátásának javasolt algoritmusa

bajnok.laszlo@pte.hu
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• A primer aldosteronismus diagnosztikája inkább valószínűségi jellegű, 

amelyben valamely besorolás a következő lépcső teendőjét határozza meg 

és alternatív utak is legitimek lehetnek

• A szűrendők körét szűken, konzervatívan érdemes meghatározni a limitált 

kapacitások miatt

• A kiszűrt betegeket felkészült centrumokba indokolt irányítani

• Megfontolandó az aldoszteron és renin hányadosának képzése helyett a 

Kaplan szerinti szűrési kritériumok alkalmazása (renin aktivitás használata 

esetén: <1 ng/ml/h, járó aldoszteron: >15 ng/dl), ami kellő egyensúlyt 

biztosíthat az érzékenység és fajlagosság között

• Mellékvese CT 10 ng/dl feletti szuppressziós aldoszteronnál egyértelműen 

javasolt, de megfontolandó akkor is, ha ez 5-10 ng/dl közötti

• Következő lépésként megfontolható lehet egyéb vizsgálat, így a mellékvese 

vénák szelektív hormon-meghatározása

• Negyedik antihipertenzívumként válasszuk gyakrabban a spironolaktont!

• Ha primer aldosteronismust kezelünk spironolaktonnal, érdemes lehet a 

renin aktivitást 1 ng/ml/h felé emelni

Összefoglalás

bajnok.laszlo@pte.hu
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