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Objectiu: 
Avaluar l’evolució del dany orgànic subclínic després d’afegir espironolactona per a tractar la hipertensió arterial 
resistent (HTAR). 
 
Material i Mètodes: 
Avaluació retrospectiva d’una cohort de pacients amb HTAR als que es va afegir espironolactona (12,5 o 25 
mg/dia) al tractament antihipertensiu. Previ a l’inici d’espironolactona i després de 12 mesos de tractament, es 
van obtenir anàlisis d’orina per a determinar el quocient albúmina/creatinina i dades ecocardiogràfiques, amb 
determinació dels següents paràmetres: gruix de la paret posterior (PP), gruix del septe interventricular (SIV), 
fracció d’ejecció del ventricle esquerre (FEVE), índex de massa ventricular esquerre (IMVE), diàmetre diastòlic 
del ventricle esquerre (DDVE), índex de remodelat ventricular esquerre (IRVE = 2xPP/DDVE) i diàmetre auricular 
esquerre (DAE). Es van analitzar els canvis d’aquestes variables després de 12 mesos de tractament amb 
espironolactona. 
 
Resultats: 
En un total de 200 pacients amb HTAR (37% dones, edat 65,6±11,6 anys), després de 12 mesos amb 
espironolactona, es va objectivar un descens de PAS/PAD de -13,6 mmHg (-16,4 a -10,8)/-6,0 mmHg (-7,6 a -
4,3); p<0,001. 
La variació de l’albuminúria va ser de -53,2 mg/g (-88,2 a -18,1); p=0,003. 
A nivell cardíac, dades obtingudes en 41 pacients, els canvis ecocardiogràfics (mitja i IC al 95%) observats van 
ser: PP: 
-1,0 mm (-1,5 a -0,5), p<0,001; SIV: -0,8 mm (-1,4 a -0,2), p=0,01; IRVE: -0,04 (-0,08 a -0,004), p=0,03; sense 
que els 
canvis en la resta de paràmetres fossin significatius. A més, la proporció de pacients amb IMVE patològic (>95 
g/m2 en dones o >115 g/m2 en homes) va reduir-se del 75,6% al 58,5% entre l’anàlisi inicial i el final (p<0,001). 
 
Conclusions: 
Afegir espironolactona per a tractar la HTAR redueix el dany orgànic subclínic a nivell de l’albuminúria i dels 
paràmetres ecocardiogràfics de cardiopatia hipertensiva. 
 
 
 


