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Recenzja pracy doktorskiej lekarz medycyny Sylwii Kołodziejczyk-Kruk – 

zatytułowanej „CEWNIKOWANIE ŻYŁ NADNERCZOWYCH ORAZ TOMOGRAFIA 

KOMPUTEROWA W DIAGNOSTYCE PIERWOTNEGO HIPERALDOSTERONIZMU – 

WERYFIKACJA WARTOŚCI OBU METOD DIAGNOSTYCZNYCH POPRZEZ 

PORÓWNANIE EFEKTÓW TERAPII OPRACOWANYCH Z ICH UDZIAŁEM.” 

 

W ciągu ostatnich sześciu dekad dokonał się ogromny postęp w badaniach nad pierwotnym 

hiperaldosteronizmem (PHA). Pierwotny aldosteronizm jest bardziej powszechny niż 

dotychczas sądzono, dotyczy 5 - 10% wszystkich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. 

Opisano również szereg jego postaci, przy czym większość pacjentów z pierwotnym 

hiperaldosteronizmem wykazuje obustronny idiopatyczny przerost kory nadnerczy. W 

przypadku udokumentowanego jednostronnego pierwotnego hiperaldosteronizmu 

spowodowanego przez gruczolak produkujący aldosteron czy jednostronny przerost kory 

nadnerczy leczeniem z wyboru jest jednostronna laparoskopowa adrenalektomia, podczas 

gdy terapia za pomocą antagonistów aldosteronu jest wskazana u pacjentów z obustronną 

chorobą nadnerczy, jak idiopatyczny przerost kory nadnerczy lub obustronne gruczolaki. 

Dlatego określenie podtypu pierwotnego hiperaldosteronizmu ma decydujące znaczenie w 

wyborze postępowania terapeutycznego. Selektywne cewnikowanie żył nadnerczowych 

(AVS)  w celu określenia lateralizacji wydzielania aldosteronu, choć jest techniką inwazyjną i 

trudną do wykonania, jest powszechnie wykorzystywane w celu odróżnienia postaci 

jednostronnych od obustronnych pierwotnego hiperaldosteronizmu, a następnie do 

kwalifikacji pacjentów do leczenia operacyjnego. Dotychczas nie udowodniono jednak 

przewagi cewnikowania żył nadnerczowych nad tomografią komputerową (CT) w odniesieniu 

do skuteczności terapii opartej na wynikach tych badań diagnostycznych. 

 

Celem pracy była: 

1. 12-miesięczna prospektywna ocena efektów leczenia PHA w oparciu o wynik 

cewnikowania żył nadnerczowych lub tomografii komputerowej, w tym ocena: 

• odsetka osób, które osiągnęły prawidłową kontrolę ciśnienia tętniczego (główny punkt 

końcowy) 

• wyleczenia z PHA ocenianego odsetkiem pacjentów, u których po roku od 

adrenalektomii wynik testu z solą uległ normalizacji (główny punkt końcowy) 

• stopnia poprawy kontroli ciśnienia tętniczego w grupie chorych, u których nie doszło do 

osiągnięcia docelowych wartości ciśnienia tętniczego (dodatkowy punkt końcowy) 

• zmiany liczby stosowanych leków hipotensyjnych (dodatkowy punkt końcowy) 

• stopnia normalizacji i kontroli stężenia potasu w surowicy (dodatkowy punkt końcowy) 
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• działań niepożądanych związanych z diagnostyką i leczeniem (dodatkowy punkt 

końcowy) 

2. Analiza zgodności pomiędzy wynikami CT, a wynikami AVS w różnicowaniu postaci PHA 

3. Ocena wpływu zastosowanej interwencji terapeutycznej (chirurgicznej vs 

farmakologicznej) na uzyskanie założonych punktów końcowych  

4. Ocena skuteczności (odsetka uzyskanych diagnostycznych wyników) i bezpieczeństwa 

AVS  

5. Wyodrębnienie cech  klinicznych charakteryzujących podtypy PHA  

6. Opracowanie schematu postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej metody 

diagnostycznej różnicującej typy choroby  

 

Przedłożona do recenzji praca ma typowy układ rozprawy doktorskiej. Liczy 150 stron 

maszynopisu, zilustrowana jest 23 rycinami oraz zawiera 40 tabel, które doskonale 

porządkują i ułatwiają zrozumienie wyników. Starannie opracowane i właściwie cytowane 

piśmiennictwo obejmuje 147 pozycji. 

 

Pracę rozpoczyna obszerny, przejrzyście napisany wstęp, w którym Autorka przedstawia 

mechanizmy działania aldosteronu, epidemiologię i obraz kliniczny pierwotnego 

hiperaldosteronizmu, a następnie opisuje jego postacie. Omawia wpływ nadmiaru 

aldosteronu na układ krążenia i czynność nerek, związek z obturacyjnym bezdechem 

sennym i zaburzeniami metabolicznymi, a także wpływ leczenia przyczynowego na 

powikłania sercowo-naczyniowe, funkcję nerek i ryzyko sercowo-naczyniowe w odległej 

obserwacji. Z dużym znawstwem tematu podsumowuje aktualne dane z 

piśmiennictwa dotyczące diagnostyki i leczenia pierwotnego hiperaldosteronizmu.  

 

 

Materiał i metody 

Materiał pracy stanowi grupa 70 chorych z nadciśnieniem tętniczym w przebiegu 

pierwotnego hiperaldosteronizmu, w tym 35 chorych hospitalizowanych w Klinice 

Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii oraz 35 pacjentów rekrutowanych, leczonych i 

pozostających pod opieką Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum 

Medycznego w Nijmegen. Na wykorzystanie danych klinicznych pacjentów autorka uzyskała 

zgodę głównych badaczy. 

Chorzy zostali losowo przydzieleni w stosunku 1:1 do grup, w których decyzja o wyborze 

metody leczenia PHA podjęta została na podstawie wyniku tomografii jamy brzusznej lub na 

podstawie wyniku cewnikowania żył nadnerczowych. 
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Chorzy, u których na podstawie przeprowadzonej diagnostyki rozpoznano postać 

jednostronną choroby (gruczolak lub jednostronny przerost nadnercza w CT albo 

lateralizacja wydzielania aldosteronu w AVS), zostali poddani adrenalektomii 

laparoskopowej. Jeżeli w czasie wizyt kontrolnych u chorych po leczeniu operacyjnym 

stwierdzano nieosiągnięcie docelowych wartości RR, włączano kolejne leki hipotensyjne w 

standardowych dawkach.  

Chorzy z obustronnymi zmianami  lub prawidłowymi morfologicznie nadnerczami w CT albo 

niewykazujący lateralizacji wydzielania aldosteronu w AVS otrzymali leczenie za pomocą 

spironolaktonu. W razie nietolerancji spironolaktonu lek zastępowano eplerenonem. W 

przypadku niedostatecznej kontroli ciśnienia tętniczego stwierdzanej w czasie wizyt, 

zwiększane były dawki MRA do dawki maksymalnej lub tolerowanej oraz, w razie potrzeby, 

dołączano kolejne leki hipotensyjne w standardowych dawkach. 

Po wdrożeniu leczenia pacjenci poddani byli rocznej obserwacji.  Za wartości docelowe w 

czasie wizyt kontrolnych uznano ciśnienie tętnicze krwi (CTK) <140/90 mmHg w pomiarze 

gabinetowym lub CTK<135/85 mmHg – średnia z pomiarów domowych. 

Za osiągnięcie wartości docelowych CTK w całodobowym monitorowaniu po 12 miesiącach 

obserwacji uznano średnią wartość RR z okresu dnia <135/85 mmHg i z okresu doby 

<130/80 mmHg. 

U chorych po adrenalektomii po 12 miesiącach od operacji wykonywano dożylny test 

obciążenia solą.   

Za główne punkty końcowe uznano osiągnięcie prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego 

potwierdzone w ABPM po 12 miesiącach od zastosowania interwencji terapeutycznej oraz 

wyleczenie z PHA wyrażone jako prawidłowy wynik testu obciążenia solą u chorych 

poddanych adrenalektomii po roku od leczenia chirurgicznego.  

Za dodatkowe punkty końcowe uznano liczbę leków hipotensyjnych, stopień poprawy kontroli 

ciśnienia tętniczego, osiągnięcie normokaliemii oraz odsetek działań niepożądanych metod 

diagnostycznych i leczenia po roku obserwacji. 

 

Wyniki zostały przedstawione w sposób wyjątkowo dobrze przemyślany – a tabele i ryciny 

starannie porządkują przedstawione dane i ułatwiają ich analizę. 

Do badania włączono 70 chorych 16 kobiet i 54 mężczyzn, średni wiek badanej populacji 

wynosił 53 lata.  

Autorka wykazała, że odsetek zgodności wyników AVS i CT w różnicowaniu postaci PHA 

wynosił 45,5%. 

W całej badanej grupie 31 chorych zostało poddanych adrenalektomii metodą 

laparoskopową, 38 chorych otrzymało leczenie farmakologiczne za pomocą MRA.  
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Po 12 miesiącach obserwacji w całej badanej populacji uzyskano istotne zmniejszenie 

ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego zarówno w pomiarach gabinetowych, jak i 

w całodobowym monitorowaniu. Różnica w średniej zmianie ciśnienia tętniczego nie była 

istotna pomiędzy grupami AVS i CT, nie zaobserwowano również istotnej różnicy w średniej 

zmianie ciśnienia tętniczego pomiędzy chorymi leczonymi chirurgicznie, a otrzymującymi 

leczenie za pomocą antagonisty receptora dla mineralokortykosteroidów. 

Główny punkt końcowy – uzyskanie docelowych wartości ciśnienia tętniczego w 

całodobowym monitorowaniu - po 12 miesiącach od włączenia leczenia osiągnęło 65,7% 

chorych przydzielonych do grupy AVS i 47,1% chorych przydzielonych do grupy CT, różnice 

nie były istotne statystycznie. 

Nie stwierdzono również istotnej różnicy w odsetku chorych, którzy uzyskali docelowe 

wartości ciśnienia tętniczego w zależności od metody leczenia PHA, docelowe wartości RR 

po roku od adrenalektomii stwierdzono u 64,5% chorych oraz u 50% chorych leczonych za 

pomocą MRA. 

U 25,6% chorych leczonych chirurgicznie możliwe było odstawienie leków hipotensyjnych 

(połowa z nich zoperowana na podstawie wyniku AVS). 

Wyleczenie z PHA wyrażone jako prawidłowy wynik dożylnego testu obciążenia solą rok po 

leczeniu chirurgicznym stwierdzono u 86,7% chorych zoperowanych na podstawie wyniku 

AVS oraz u 81,3% chorych zoperowanych na podstawie wyniku CT, różnice nie były istotne 

statystycznie. 

Po roku od zastosowanej interwencji terapeutycznej liczba przyjmowanych leków 

hipotensyjnych nie różniła się istotnie pomiędzy chorymi leczonymi na podstawie wyniku 

AVS oraz leczonymi na podstawie wyniku badania CT. Liczba leków hipotensyjnych uległa 

istotnemu zmniejszeniu jedynie w grupie leczonej chirurgicznie. 

W obydwu badanych grupach po roku obserwacji stwierdzono prawidłowe stężenie potasu w 

surowicy. Zmiana stężenia potasu w surowicy nie zależała od zastosowanej metody 

terapeutycznej.  

Po roku od wdrożenia leczenia PHA w obydwu badanych grupach doszło do istotnego 

obniżenia wartości przesączania kłębuszkowego, na jego zmianę nie miał wpływu rodzaj 

interwencji terapeutycznej.  

Ze względu na działania niepożądane – głównie ginekomastię - 42% chorych leczonych za 

pomocą spironolaktonu wymagało zastąpienia go przez eplerenon. Zdaniem Autorki, 

leczenie eplerenonem okazało się mniej skuteczne niż terapia za pomocą spironolaktonu w 

odniesieniu do stopnia poprawy kontroli ciśnienia tętniczego i zapewnienia prawidłowego 

stężenia potasu w surowicy.  

Nie obserwowano istotnych powikłań związanych z procedurą AVS oraz zabiegiem 

adrenalektomii. 
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Dyskusja obejmująca omówienie uzyskanych wyników prowadzona jest w sposób 

uporządkowany, świadczący o sumienności doktorantki i znajomości wiedzy w badanym 

temacie. Pracę podsumowuje dziewięć wniosków. 

 

Lektura pracy doktorskiej nasuwa następujące komentarze i uwagi: 

1. Niejasna jest dla mnie podstawa sformułowania wniosku na temat większej skuteczności 

spironolaktonu w porównaniu do eplerenonu w grupie otrzymującej MRA. Grupy były bardzo 

małe liczebnie, a analizę należałoby kwalifikować jako post-hoc, nieplanowaną przy 

projektowaniu badania. Czy podgrupy pacjentów otrzymujących spironolakton lub eplerenon 

różniły się wyjściowo pod względem wartości ciśnienia tętniczego i/lub stężenia potasu w 

surowicy? W jakim okresie od włączenia leczenia doszło do objawów ubocznych 

spironolaktonu i włączenia eplerenonu? Czy oceniano stosowanie się pacjenta do zaleceń 

terapeutycznych (adherence)? Bardzo prawdopodobne jest, że pacjenci z objawami 

ubocznymi przy stosowaniu spironolaktonu wykazywali obawy przed zażywaniem 

eplerenonu. 

2. Pewien niedosyt budzi brak zdefiniowanego jak 6-ty cel pracy zaproponowania 

systematycznego schematu postepowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjenta z 

PAH, choć Autorka odnosząc się do wyników własnych, jak i do badania SPARTACUS, 

wspomina o konieczności dalszych badań w tym zakresie. 

 

Zaprezentowana do oceny praca stanowi w pełni oryginalne oraz merytorycznie wartościowe 

dokonanie Doktorantki i świadczy o odpowiednim opanowaniu warsztatu pracy naukowej jak 

i umiejętności wyboru jej odpowiedniej tematyki. Lekarz Sylwia Kołodziejczyk-Kruk wykazała 

dobre przygotowanie teoretyczne, opanowanie nowoczesnego warsztatu badawczego i 

umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników. Praca wnosi nowe informacje na temat 

przydatności selektywnego cewnikowania żył nadnerczowych w różnicowaniu postaci 

pierwotnego aldosteronizmu, w porównaniu do obrazowania nadnerczy tomografii 

komputerowej, dla decyzji terapeutycznych i kwalifikacji do leczenia operacyjnego. 

Zaskakująca jest niska zgodność obu metod w rozpoznawaniu postaci pierwotnego 

hiperaldosteronizmu. Niezwykle cenne obserwacje poczyniono w 12-miesiecznym okresie 

następującym po podjęciu decyzji terapeutycznych, nie wykazując zdecydowanej przewagi 

postępowania wybranego na podstawie cewnikowania żył nadnerczowych nad terapią oparta 

o wynik tomografii komputerowej. Przedstawione wątpliwości i uwagi krytyczne w niczym nie 

umniejszają zdecydowanie wysokiej wartości merytorycznej przedstawionego do recenzji 

opracowania. 
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