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Znaczenie asymetrycznej dimetylargininy
(ADMA) w rozwoju chorób
sercowo-naczyniowych
Tlenek azotu ( NO) odgrywa zasadnicz¹ rolê w utrzymaniu prawid³owej struktury i funkcji naczyñ krwiononych, jest najsilniejszym endogennym czynnikiem
wazodilatacyjnym. Dziêki dzia³aniu przeciwzapalnemu i przeciwzakrzepowemu
jest czynnikiem przeciwmia¿d¿ycowym. Asymetryczna dimetylarginina ( ADMA),
endogenny inhibitor syntazy tlenku azotu (NOS) hamuje jego powstawanie. Wykazano podwy¿szony poziom ADMA w stanach zaliczanych do klasycznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych takich jak: nadcinienie têtnicze,
hipercholesterolemia, hiperhomocysteinemia, insulinoopornoæ i cukrzyca.
Wzrost stê¿enia ADMA stwierdzono u chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, za jej szczególnie wysoki poziom u pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Na podstawie badañ obserwacyjnych, klinicznych i prospektywnych ADMA uznana zosta³a za nowy czynnik ryzyka powik³añ sercowo-naczyniowych. ADMA mo¿e byæ wspóln¹ drog¹ uszkodzenia ródb³onka naczyñ
powodowanego przez tradycyjne czynniki ryzyka. U pacjentów po zabiegach
angioplastyki wieñcowej, podwy¿szenie poziomu ADMA zwiêksza³o ryzyko rozwoju restenozy. U chorych z uszkodzeniami wielonarz¹dowymi leczonych w
odziale intensywnej terapii podwy¿szenie poziomu ADMA uznano za marker ryzyka miertelnoci. Nawet u zdrowych, niepal¹cych mê¿czyzn z podwy¿szonym
poziomem ADMA w surowicy, wykazano czterokrotny wzrost ryzyka ostrego incydentu wieñcowego. W wielu pracach wykazano tak¿e, ¿e suplementacja Larginin¹, substratem syntazy NO wykazuje korzystny efekt kliniczny poprzez
przywrócenie równowagi stê¿eñ L-arginina/ADMA. Niektóre leki stosowane w
leczeniu chorób sercowo-naczyniowych wp³ywaj¹ na obni¿enie poziomu ADMA.
Niniejsza praca jest prób¹ syntetycznego przedstawienia metabolizmu i roli
ADMA w patogenezie ró¿nych stanów chorobowych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 95-100)
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Role of asymmetric dimethylarginine (ADMA)
in cadiovascular diseases
Nitric oxide (NO) plays a fundamental role in maintenance of physiological
structure and function of blood vessels, it is the most potent endogenous vasodilator and by virtue of its anti-inflammatory and anti-thrombotic effects, it is
an endogenous anti-atherogenic agent. Asymmetric dimethylarginine (ADMA)
is an endogenous competitive inhibitor of nitric oxide (NO) syntase. ADMA is
increased in plasma in humans with traditional cardiovascular risk factors as
hypertension, hypercholesterolemia, hyperhomocysteinemia, insulin resistance
and diabetes mellitus. Plasma levels of ADMA is increased in patients with vascular disease, but extremely elevated in patients with chronic renal failure. Clinical and prospective clinical studies have suggested that ADMA plays a role as a
novel cardiovascular risk factor. ADMA may be a common mediator of endothelial dysfunction induced by vascular risk factors. In patients after coronary intervention, ADMA indicates the risk of developing restenosis. In humans with
multiple organ failure undergoing intensive care unit treatment, ADMA is a marker
of the mortality risk. Even in clinically healthy, nonsmoking men elevated ADMA
was associated with a four-fold incresed risk for acute coronary events. Many
clinical trials have shown that supplementation with L-arginine (natural substrate
for NO sythase) exerts a favorable clinical effect by normalizing physiological
balance of the L-arginine/ADMA ratio. Several cardiological drugs reduce plasma
ADMA levels.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 95-100)
Wstêp
Tlenek azotu (NO) uwalniany przez
ródb³onek naczyñ jest silnym czynnikiem
wazodilatacyjnym i antyaterogennym. Jest
on syntetyzowany w sposób ci¹g³y przy

udziale endotelialnej syntazy tlenku azotu
(eNOS) w wyniku przemiany aminokwasu
L-argininy do NO i cytruliny [29]. Ochronny,
antyaterogenny wp³yw NO na ródb³onek
naczyñ wynika z hamowania adhezji i agre-
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gacji p³ytek, zmniejszonej ekspresji ródb³onkowych moleku³ adhezyjnych, zmniejszonej adhezji monocytów i ich infiltracji do
ciany naczynia oraz redukcji stresu oksydacyjnego. Ponadto tlenek azotu hamuje
proliferacjê komórek miêni g³adkich naczyñ. Zwi¹zek ten ma silne dzia³anie wazodilatacyjne, co prowadzi do poprawy ukrwienia tkanek oraz obni¿enia cinienie krwi [18].
Asymetryczna dimetylarginina (ADMA)
jest endogennym inhibitorem syntazy tlenku azotu (NOS), hamuje powstawanie NO,
nasila produkcjê wolnych rodników tlenowych, co pog³êbia niedobór tlenku azotu
[19,78,7]. Konsekwencje patofizjologiczne i
kliniczne tego faktu s¹ w ostatnich 10 latach przedmiotem intensywnych badañ [38].
Badania te wykaza³y, ¿e ADMA to nie tylko
marker uszkodzenia ródb³onka naczyñ i
rozwoju mia¿d¿ycy, lecz tak¿e substancja
stanowi¹ca wspóln¹ drogê niekorzystnego dzia³ania wielu klasycznych czynników
ryzyka rozwoju mia¿d¿ycy [20]. ADMA zaliczana jest do toksyn mocznicowych
[32,81] oraz odgrywaæ mo¿e wa¿n¹ rolê w
progresji uszkodzenia nerek [27,60].
Asymetryczna dimetylarginina (ADMA)
jest naturalnie wystêpuj¹cym aminokwasem
w organizmie cz³owieka. Wykrywana jest w
surowicy i wielu narz¹dach, wydalana jest z
moczem. Endogenymi inhibitorami tlenku
azotu s¹ metyloargininy; substancje o budowie zbli¿onej do L-argininy, ale ró¿ni¹ce
siê obecnoci¹ jednej lub dwóch grup metylowych. S¹ to: asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) i N-monometyl-L-arginina (LNMMA), której stê¿enie w surowicy jest ponad dziesiêciokrotnie ni¿sze [19]. Metylargininy by³y znane od dawna, ale zainteresowanie nimi wzros³o od 1992 roku, kiedy
to Patrick Vallance i wsp. jako pierwsi zwrócili uwagê na fakt hamowania powstawania
tlenku azotu przez ADMA. Vallance P. wykaza³, ¿e u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek, stê¿enie asymetrycznej dimetylargininy (ADMA) w surowicy jest podwy¿szone dziewiêciokrotnie. Badacze ci sugerowali, ¿e przedwczesny rozwój mia¿d¿ycy
u tych chorych mo¿e byæ czêciowo zwi¹zany z dysfunkcj¹ uk³adu L-arginina/NO,
spowodowan¹ wysokim poziomu ADMA
[77]. Od tego czasu intensywne badania
tego aminokwasu potwierdzi³y proaterogenn¹ rolê podwy¿szonego stê¿enia ADMA
[19,20].
Liczne badania wykaza³y podwy¿szone
stê¿enie ADMA w surowicy chorych z nadcinieniem têtniczym [69], hipercholesterolemi¹ [8], hiperhomocysteinemi¹ [72], cukrzyc¹ [1,45], insulinoopornoci¹ [67].
Synteza i wydalanie ADMA z ustroju
Schemat powstawania i metabolizmu
ADMA przedstawiono na rycinie 1.
ADMA powstaje w czasie hydrolizy bia³ek lub polipeptydów zawieraj¹cych metylowan¹ argininê. Metylacja argininy zawartej
w bia³kach jest katalizowana przez enzym
PRMT (protein methyltransferase). Z dotychczas opisanych 7 typów tego enzymu
PRTM typ I, II i VII bior¹ udzia³ w powstawaniu metyloarginin. Donatorem grupy metylowej w metylacji L-argininy jest S-adenozylmetionina (SAM)-zwi¹zek poredni w
metabolizmie homocysteiny; z którego powstaje S-adenozylhomocysteina (SAH) i
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ostatecznie homocysteina [65,66]. Enzym
PRMT przenosi jedn¹ lub wiêcej grup metylowych z SAM na reszty L-argininy w obrêbie bia³ek i polipeptydów.
W zale¿noci od iloci przenoszonych
grup metylowych przez PRMT I powstaje
NG-monometyl-L-arginina (L-NMMA) i
NG,NG-dimetyl-L-arginina, nazywana asymetryczn¹ dimetylarginin¹ (ADMA). Jej
strukturalny izomer, NG-L-symetryczna arginina (SDMA) powstaje przy udziale enzymu PRTM II i VII [79,42]. Obecnoæ enzymu PRMT I wykazano w sercu, w komórkach miêni ³adkich naczyñ i ródb³onku
[79]. Ponadto stwierdzono, ¿e aktywnoæ
metyltransferazy typu I w komórkach rodb³onka, wzrasta w nastêpstwie dzia³ania si³
cinania shear stress [56], a tak¿e pod
wp³ywem oksydowanych form cholesterolu
LDL [9]. Nadal nie ustalono, czy generacja
ADMA jest sta³a oraz czy nasilenie aktywnoci enzymu PRMT prowadzi do istotnego
podwy¿szenia jej poziomu w surowicy [79].
Nie wyjaniono równie¿, czy zwiêkszony
katabolizm bia³ek ma wp³yw na stê¿enie
ADMA w surowicy. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e taki zwi¹zek istnieje u chorych ze przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek, u których poziom ADMA jest szczególnie wysoki [38].
Asymetryczna dimetylarginina (ADMA)
i monometylarginina (NMMA) hamuj¹ w porównywalnym stopniu wszystkie 3 izoformy
syntazy tlenku azotu (NOS) tj. ródb³onkow¹ (eNOS), neuronaln¹ (nNOS) oraz indukowan¹ (iNOS)[52], lecz stê¿enie w surowicy ADMA jest oko³o 10 razy wy¿sze ni¿
NMMA [19]. Strukturalny izomer ADMA,
symetryczna dimetylarginina (SDMA) nie
wykazuje efektu hamuj¹cego aktywnoæ
syntazy tlenku azotu [19,79].

Metionina

Homocysteina

SAM

Metylowane argininy wydalane s¹ z
moczem, st¹d te¿ upoledzenie drogi wydalania jest g³ówn¹ przyczyn¹ podwy¿szonego stê¿enia ADMA i SDMA u chorych z
przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek [77]. Metylowane argininy podlegaj¹ równie¿ dalszym przemianom metabolicznym. G³ówn¹
cie¿k¹ metabolizmu ADMA i NMMA, (lecz
nie SDMA) jest przemiana przy udziale enzymu DDAH (dimetylarginino dimetylaminohydrolaza) do dimetylaminy i L-cytruliny
[19,79]. SDMA (symetryczna dimetylarginina), która nie hamuje NOS jest prawie w
ca³oci wydalana przez nerki. Z tego powodu jej poziom w niewydolnoci nerek jest
zdecydowanie wy¿szy ni¿ ADMA [48,79].
Aktywnoæ enzymu DDAH odgrywa decyduj¹c¹ rolê w utrzymaniu poziomu ADMA w
surowicy.
Na podstawie oceny obrotu bia³ek oraz
procentowej zawartoci w nich ADMA i wydalaniu dimetylamin z moczem szacuje siê,
¿e w organizmie cz³owieka powstaje dziennie ok. 300 µmoli (ok. 60 mg) ADMA. Z tej
iloci ok. 250 µmole s¹ metabolizowane
przez enzym DDAH, a ok. 50 µmoli jest wydalanych z moczem [2]. Enzym DDAH jest
obecny w komórkach ródb³onka naczyñ, w
w¹trobie, trzustce i mózgu [43]. Jest on równie¿ obecny w nerkach, w komórkach endotelium k³êbuszków nerkowych, w naczyniach oraz w obrêbie komórek cewek
nerkowych [39]. W nerkach ma miejsce nie
tylko wydalanie ADMA z moczem, lecz tak¿e wewn¹trznerkowy metabolizm przy
udziale enzymu DDAH [54,38].
Dotychczas wyizolowano i sklonowano
2 izoformy enzymu DDAH; DDAH-1 kodowany w chromosomie 1 i DDAH-2 w chromosomie 6. Obydwie isoformy maj¹ zbli¿o-
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Rycina 1
Metabolizm ADMA i jej patofizjologiczne dzia³anie wg J.T. Kielsteina, C. Zoccali [38].
Metabolism of ADMA and main pathophysiological effect. acc. to J.T. Kielstein, C. Zoccali [38].
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n¹ aktywnoæ [79]. DDAH-1 jest obecny w
komórkach wykazuj¹cych aktywnoæ n NOS
(neuronal NOS); a DDAH-2 przewa¿a w
komórkach zawieraj¹cych izoformê e NOS
(endothelial NOS) [43]. Badania in vivo przeprowadzone na transgenicznych myszach
DDAH +, u których aktywnoæ enzymu
DDAH jest zwiêkszona, uzyskano obni¿enie stê¿enia ADMA w surowicy o 50%, dwukrotne zwiêkszenie wydalania z moczem
azotanów (metabolitów NO) oraz obni¿enie
skurczowego cinienia krwi o ok. 15 mmHg.
Model ten potwierdza decyduj¹ce znaczenie aktywnoci enzymu DDAH w utrzymywaniu poziomu ADMA w surowicy [22].
Rola ADMA w stanach
patologicznych
ADMA jako czynnik uszkadzaj¹cy
ródb³onek naczyñ
Tradycyjne czynniki ryzyka mia¿d¿ycy
prowadz¹ do uszkodzenia ródb³onka naczyñ, w którym w sposób ci¹g³y generowany jest NO. ADMA poprzez blokowanie jego
powstawania inicjuje i podtrzymuje proces
rozwoju mia¿d¿ycy. Istnieje wiele danych,
które potwierdzaj¹ rolê podwy¿szonego poziomu ADMA jako wspólnej drogi w uszkodzeniu funkcji ródb³onka przez wiele czynników ryzyka mia¿d¿ycy [20]. Szereg badañ
wykaza³o podwy¿szenie poziomu ADMA w
surowicy w stanach zaliczanych do klasycznych czynników ryzyka a tak¿e w ju¿ istniej¹cych schorzeniach sercowo-naczyniowych
[10] (tabela I).
Cholesterol frakcji LDL poprzez zwiêkszenie aktywnoci enzymu metyltransferazy bia³kowej typu I (PRMT I) nasi³a powstawanie ADMA, a z kolei zmniejszaj¹c aktywnoæ enzymu DDAH zmniejsza jej metabolizm. Tymi mechanizmami t³umaczy siê podwy¿szenie poziomu ADMA u chorych z hipercholesterolemi¹ [17]. Niekorzystny wp³yw
hipercholesterolemii na ródb³onek naczyñ
mo¿e byæ czêciowo zale¿ny od podwy¿szonego poziomu asymetrycznej dimetylargininy [8]. U chorych z hipercholesterolemi¹,
podwy¿szony poziom ADMA w surowicy
wykazuje odwrotn¹ korelacjê ze zdolnoci¹
do rozkurczu naczyñ ramienia zale¿n¹ od
zwiêkszonego przep³ywu (flow mediated
vasodilation  FMD), a tak¿e z wydalaniem
azotanów z moczem, co wiadczy o zmniejszonej generacji NO przez ródb³onek [8].
Ponadto monocyty wyizolowane od pacjentów z hipercholesterolemi¹ i podwy¿szonym
poziomem ADMA wykazuj¹ w hodowli
znacznie zwiêkszon¹ adhezjê do komórek
ródb³onka w porównaniu do monocytów
pacjentów z prawid³owym poziomem cholesterolu. Adhezja monocytów do komórek
ródb³onka jest uwa¿ana za pierwszy etap
w tworzeniu blaszki mia¿d¿ycowej, wywo³uj¹c miejscow¹ reakcjê zapaln¹. Nadmierna adhezja monocytów do komórek ródb³onka, ulega normalizacji po 12 tygodniowej suplementacji L-arginin¹ [17].
Istnieje powi¹zanie miêdzy poziomem
homocysteiny (Hcy) a ADMA w surowicy.
Podwy¿szenie poziomu ADMA mo¿e byæ
kluczowym czynnikiem zmniejszaj¹cym biodostêpnoæ NO w hiperhomocysteinemii
[11,23]. Pojedyncza doustna dawka metioniny (100 mg/kg) powoduje wzrost poziomu
Hcy i równolegle wzrost poziomu ADMA z

Tabela I
Sytuacje kliniczne, w których stwierdzono podwy¿szenie poziomu ADMA.
Clinical conditions in which ADMA has been reported to be elevated.
Rodzaj schorzenia, czy nnika ry zy ka

Podw y ¿szenie poziom u ADM A (krotnoæ)

Autor i rok doniesienia

Nadcinienie têtnicze

2x

Surdacki i w sp. 1999 [69]

Stan przedrzucaw kow y

2x

Pettersson i w sp. 1998 [57]

Hipercholesterolem ia

2x

Böger i w sp. 1998 [8]

Hiperhom ocy steinem ia

2x

Sy dow i w sp. 2003 [72]

Cukrzy ca ty pu 2

2-3 x

Abbasi i w sp. 2001 [1]

Insulinoopornoæ

2x

Stuhlinger i w sp. 2002 [67]

Choroba niedokrw ienna serca

2x

Valkonen i w sp. 2001[80]

M ia¿dzy ca têtnic koñczy n dolny ch

2-3 x

Böger i w sp. 1997 [12]

Udar m ózgu

2x

Yoo i w sp. 2001 [82]

Niew y dolnoæ serca

2-3 x

Usui i w sp. 1998 [76]

Nadczy nnoæ tarczy cy

2x

Herm enegildo i w sp. 2002
[33]

Niew y dolnoæ w ¹troby

2x

Tsikas i w sp. 2003 [74]

Przew lek³a niew y dolnoæ nerek

2-7 x

Zoccali i w sp. 2001 [84]

nastêpowym pogorszeniem FMD [65,66].
Istniej¹ istotne dowody wiadcz¹ce o powi¹zania metabolizmu Hcy i ADMA, które t³umacz¹ mechanizm podwy¿szenia poziomu
ADMA w hiperhomocysteinemii. Donatorem
grupy metylowej w metylacji L-argininy jest
SAM-substancja porednia w przemianach
Hcy [11]. Z drugiej za strony sama homocysteina zmniejsza aktywnoæ enzymu
DDAH, który metabolizuje ADMA do dimetyloaminy i cytruliny [65,66].
Pomiar kompleksu ródb³onek-b³ona
rodkowa (intima media thickness  IMT) têtnic szyjnych jest uznanym markerem wczesnych zmian mia¿d¿ycowych. W badaniu
zdrowych ochotników stwierdzono cis³¹
zale¿noæ miêdzy poziomem ADMA a IMT
têtnic szyjnych, co sugeruje, ¿e ADMA
uczestniczy w uszkodzeniu ródb³onka naczyñ w tak wczesnym okresie zmian naczyniowych [51].
Podwy¿szenie poziomu ADMA
w ró¿nych stanach chorobowych
Podwy¿szenie stê¿enia ADMA w surowicy stwierdzono w wielu stanach chorobowych wymienionych w tabeli I.
U chorych z nadcinieniem têtniczym
stwierdzono podwy¿szony poziom ADMA i
zmniejszone wydalanie z moczem metabolitów NO, zarówno u pacjentów doros³ych
jak u dzieci [69,30].
W mia¿d¿ycy têtnic koñczyn dolnych
wykazano, ¿e poziom ADMA koreluje z ciê¿koci¹ schorzenia mierzon¹ dystansem
chromania przestankowego. Podanie L-argininy poprawia ukrwienie koñczyn i wyd³u¿a dystans chromania [12,13].
Schorzenia mózgu o pod³o¿u naczyniowym s¹ drug¹ po chorobie Alzheimera przyczyn¹ demencji [64]. Równie¿ u pacjentów
z demencj¹ wykazano podwy¿szenie poziomu ADMA oraz obni¿enie poziomu metabolitów NO w surowicy [82].
Podwy¿szenie poziomu ADMA stwierdzono u chorych z insulinoopornoci¹ [67],
jak równie¿ u chorych z cukrzyc¹ [1,45]. U
pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 ju¿ pojedynczy
posi³ek bogatot³uszczowy gwa³townie pod-
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nosi poziom ADMA, co skutkuje zmniejszeniem rozkurczu naczyñ zale¿nym od funkcji ródb³onka [26]. Mechanizm za porednictwem którego cukrzyca, czy insulinooprnoæ podnosi poziom ADMA w surowicy nie
jest dok³adnie poznany. Postuluje siê hamuj¹cy wp³yw glukozy na aktywnoæ enzymu
DDAH [79]. Wykazano, ¿e zarówno metformina jak tiazolidinediony obni¿aj¹ poziom
ADMA. Tiazolidinediony poprzez aktywacjê
receptorów PPAR zwiêkszaj¹ ekspresjê
DDAH-2 [14]. Mechanizm dzia³ania metforminy pozostaje nieznany, intryguj¹ce jest
jednak podobieñstwo strukturalne miêdzy
metformin¹ i ADMA [79].
Wykazano równie¿ podwy¿szenie poziomu ADMA w niewydolnoci serca, wywo³anej dowiadczalnie poprzez podwi¹zanie
têtnic wieñcowych u szczurów [28], a tak¿e
u pacjentów z objawami zastoinowej niewydolnoci serca [76]. U chorych hemodializowanych wykazano odwrotn¹ korelacjê
miêdzy poziomem ADMA a frakcj¹ wyrzutow¹ lewej komory [85]. Podanie zdrowym
ochotnikom do¿ylnie ADMA, (zwiêkszaj¹c
jej poziom w surowicy ok. 3 krotnie do wartoci ok. 2,6 µmol/L) spowodowa³o znaczne zwolnienie czêstoci serca, spadek objêtoci wyrzutowej, podwy¿szenie oporu obwodowego i wzrost cinienia têtniczego krwi.
Interesuj¹ca jest obserwacja, ¿e zwolnienie
czynnoci serca nast¹pi³o prawie natychmiast po podaniu ADMA, przed wzrostem
cinienia têtniczego [2]. Pomimo, ¿e szczegó³owy udzia³ ADMA w patofizjologii niewydolnoci miênia sercowego nie jest ca³kowicie wyjaniony, powy¿sze dane sugeruj¹
bezporedni jej wp³yw na czêstoæ rytmu jak
i funkcjê skurczow¹ lewej komory.
W du¿ym wieloorodkowym badaniu
przeprowadzonym w Niemczech-CARDIAC
Study (Coronary Artery Risk Determination
Investigating the Influence of ADMA Concentration) wykazano, ¿e stê¿enie ADMA
ulega podwy¿szeniu wraz ze wzrostem liczby klasycznych czynników ryzyka choroby
niedokrwiennej serca. Uznano, ¿e wzrost
stê¿enia ADMA w surowicy powy¿ej  1,7
µmol/L zwiêksza ryzyko choroby niedo-
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krwiennej serca. Podwy¿szenie poziomu
ADMA o 1 µmol/L zwiêksza ryzyko choroby
wieñcowej ponad dwukrotnie [44].
W badaniu dowiadczalnym wykazano,
¿e ADMA ulega kumulacji w regenenuj¹cych
siê komórkach ródb³onka po zabiegu przezskórnej angioplastyki naczyñ wieñcowych
[5]. Uszkodzone komórki ródb³onka w wyniku tych zabiegów wykazuj¹ zaburzenia
szlaku L-arginina/NO, co mo¿e byæ spowodowane hamuj¹cym wp³ywem ADMA na aktywnoæ NOS [75]. Podanie ródcienne do
naczyñ wieñcowych L-argininy nasila uwalnianie NO [63].
W innym badaniu klinicznym oceniano
stopieñ restenozy po za³o¿eniu stentu klasycznego w porównaniu ze stentem uwalni¹cym L-argininê. Badanie wewn¹trznaczyniowe ultrasonograficzne (IVUS  intravenous USG) wykonane po 6 miesi¹cach
ujawni³o 36% redukcjê objêtoci neointimy
u pacjentów ze stentem uwalniaj¹cym L-argininê [70]. Powy¿sze dane kliniczne sugeruj¹ wzglêdny niedobór L-argininy w regeneruj¹cym siê ródb³onku, nawet przy normalnym jej poziomie w surowicy. Wywo³ane jest to miejscowym gromadzeniem siê
ADMA w ródb³onku. Podwy¿szenie poziomu substratu dla NO, jakim jest L-arginina
wydaje siê ten hamuj¹cy efekt ADMA ³agodziæ [10].
W kolejnym badaniu przeprowadzonym
u 153 chorych po zabiegu przezskórnej angioplastyki wieñcowej, obserwowanych
przez okres 16 miesiêcy, mia³o miejsce 51
zdarzeñ sercowo-naczyniowych. Stwierdzono, ¿e poziom ADMA by³ niezale¿nym czynnikiem ryzyka tych zdarzeñ. U chorych z
najwy¿szym tercylem (0,75 µmol/L) stê¿enia ADMA, ryzyko wzrasta³o ponad piêcioktrotnie w porównaniu do najni¿szego tercyla (0,42 µmol/L) [46].
W badaniu przeprowadzonym w Finlandii, wród 150 niepal¹cych mê¿czyzn stwierdzono, ¿e poziom ADMA powy¿ej najwy¿szego kwartyla (>0,62 µmol/L), zwiêksza ryzyko ostrego incydentu wieñcowego prawie
czterokrotnie [80].
W czasie fizjologicznej ci¹¿y poziom
ADMA w surowicy jest obni¿ony, lecz wzrasta w stanie przedrzucawkowym[57].
Wzrost stê¿enia ADMA w surowicy ciê¿arnych ma miejsce zanim rozwijaj¹ siê objawy kliniczne rzucawki. St¹d propozycja, by
uznaæ podwy¿szenie poziomu ADMA jako
wczesny marker zagro¿enia stanem przedrzucawkowym [34,62]. Uwa¿a siê, ¿e trzy
podstawowe objawy tego schorzenia tj. nadcinienie, obrzêki i bia³komocz, jak i ryzyko
opónienia wewn¹trzmacicznego rozwoju
p³odu s¹ zwi¹zane z upoledzeniem perfuzji ³o¿yska. Stan taki jest nastêpstwem
uszkodzenia funkcji rób³onka naczyniowego, zale¿nego od wysokiego stê¿enia ADMA
[62]. W stanie przedrzucawkowym wysokie
stê¿enie ADMA stwierdzono w krwi i w moczu p³odu [62]. Natomiast w obrêbie ³o¿yska stwierdzono obecnoæ enzymu DDAH2, co mo¿e sugerowaæ niewydolnoæ ³o¿yska w metabolizmie ADMA, produkowanej
przez p³ód [43].
Poziom ADMA jest podwy¿szony u dzieci z wrodzonymi wadami serca i nadcinienim p³ucnym [31]. Potwierdzono to w modelu dowiadczalnym nadcinienia p³ucnego [3]. Stwierdzono dysregulacjê aktywno-
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ci enzymu DDAH w modelu nadcinienia
p³ucnego wywo³anego hipoksj¹, (brak aktywnoci DDAH-2) [3]. W innym badaniu
wykazano zmniejszenie aktywnoci DDAH1 [50]. Nie wyjaniono dotychczas, czy hipoksja w sposób bezporedni zmniejsza
aktywnoæ enzymu DDAH i w konsekwencji prowadzi do podwy¿szenia poziomu
ADMA [79]. U chorych z idiopatycznym nadcinieniem p³ucnym (IPAH  Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension) stwierdzono
podwy¿szony poziom ADMA w krwi pobieranej drog¹ cewnikowania prawego serca.
Wykazano korelacjê miedzy poziomem
ADMA a prze¿yciem chorych. Podanie
ADMA w czasie cewnikowania prawego
serca zdrowym ochotnikom podnosi³o opór
naczyniowy p³ucny i zmniejsza³o objêtoæ
wyrzutow¹ prawej komory. Badanie to pozwoli³o uznaæ ADMA za czynnik pogarszaj¹cy hemodynamikê kr¹¿enia p³ucnego i niezale¿ny czynnik przewiduj¹cy rokowanie u
chorych z IPAH [40].
Pacjenci z niewydolnoci¹ nerek byli
pierwsz¹ grup¹ chorych, u których w 1992
roku P. Vallance i wsp. powi¹za³ podwy¿szenie poziomu ADMA z dysfunkcj¹ uk³adu
L-arginina/NO i czêstym wystêpowaniem
nadcinienia têtniczego i powik³añ mia¿d¿ycy [77]. Ju¿ we wczesnym okresie uszkodzenia nerek stwierdzono podwy¿szenie poziomu ADMA w surowicy [39]. Natomiast u
chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek osi¹ga ona wartoci siedmiokrotnie wy¿sze w porównaniu z grup¹ kontroln¹ [84].
ADMA jest zaliczana do toksyn mocznicowych [32,81], jest czynnikiem prognostycznym powik³añ sercowo-naczyniowych i
miertelnoci w tej grupie chorych [84].
Ostatnio, ADMA jest uznawana za czynnik
przyspieszaj¹cy progresjê choroby nerek
[27,60]. Pierwszym badaniem prospektywnym oceniajacym ADMA jako potencjalny
nowy czynnik ryzyka schorzeñ sercowo-naczyniowych, by³a 33 miesiêczna obserwacja przeprowadzona u 225 chorych przewlekle dializowanych. rednie stê¿enie ADMA
w tej grupie chorych wynosi³o 2,52 µmol/L i
by³o zdecydowanie wy¿sze ani¿eli w populacji ludzi zdrowych (zazwyczaj poni¿ej 1,0
µmol/L). U pacjentów z poziomami powy¿ej
75 percentyla miertelnoæ ca³kowita by³a o
72% wy¿sza w porównamiu z chorymi, u których poziom ADMA by³ poni¿ej mediany.
Poziom ADMA i wiek by³y najsilniejszymi
czynnikami predykcyjnymi zdarzeñ sercowo-naczyniowych i miertelnoci ca³kowitej
w tej grupie chorych [84].
Wród chorych z niewydolnoci¹ wielonarz¹dow¹, leczonych w oddziale intensywnej terapii poziom ADMA jest najsilniejszym
predyktorem miertelnoci. Przy poziomach
przekraczaj¹cych najwy¿szy kwartyl (>1,05
µmol/L), ryzyko zgonu wzrasta³o siedemnastokrotnie. Najwy¿szy poziom stwierdzono
u chorych z niewydolnoci¹ w¹troby, co sugeruje jej udzia³ w utrzymaniu stê¿enia
ADMA w surowicy [55,74].
Mo¿liwoci terapeutyczne obni¿enia
stê¿enia ADMA w surowicy.
Substratem dla powstawania tlenku azotu (NO) przy udziale enzymu NOS jest Larginina.
Jej stê¿enie w surowicy jest ok. 25 razy
wy¿sze ni¿ K m (sta³a Michaelisa-Mentena)

izolowanej, oczyszczonej syntazy tlenku
azotu (NOS) w warunkach in vitro. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e dalsze podnoszenie
poziomu L-argininy poprzez jej podanie doustne czy parenteralne nie jest w stanie
zwiêkszyæ aktywnoci NOS. Jednak, w badaniach dowiadczalnych wykazano, ¿e
suplementacja L-arginin¹ przywraca zaburzon¹ równowagê stê¿enia L-arginina/
ADMA, ³agodz¹c hamuj¹cy wp³yw ADMA na
syntazê tlenku azotu [10,29,6]. Podwy¿szony poziom ADMA mo¿e t³umaczyæ to zjawisko zwane paradoksem L-argininy [14,73].
W wielu badaniach dowiadczalnych a tak¿e klinicznych wykazano, ¿e suplementacja
L-arginin¹ wywiera korzystny efekt w schorzeniach naczyniowych o etiologii mia¿d¿ycowej np. w chorobie niedokrwiennej serca
[21] lub chorobie têtnic obwodowych (PAD
 Peripheral Arterial Disease) [49].
Coraz wiêcej badañ potwierdza mo¿liwoæ obni¿enia poziomu ADMA poprzez
farmakoterapiê. U chorych z cukrzyc¹, lepsze wyrównanie glikemii i leczenie metformin¹ obni¿a poziom ADMA, poprawiaj¹c
wskanik L-arginina/ADMA [4]. Leczenie
rosiglitazonem obni¿a poziom ADMA w surowicy u chorych ze stwierdzon¹ insulinoopornoci¹ [67]. Hormonalna terapia zastêpcza stosowana u kobiet po menopauzie
oparta na samych estrogenach czy skojarzona z podawaniem progestagenów obni¿a poziom ADMA [59]. Skutecznoæ powy¿szych leków ma swoje uzasadnienie patofizjologiczne. Podwy¿szona glikemia hamuje
aktywnoæ enzymu DDAH [2], a z kolei tiazolidinediony [67], jak i estrogeny [35,59]
nasilaj¹ aktywnoæ tego enzymu.
Szereg badañ wykaza³o tak¿e skutecznoæ ACEi (Angiotensinogen converting
enzyme inhibitors) oraz antagonistów receptora angiotensyny II (ARB  Angiotensin recepter blokers) w obni¿eniu poziomu ADMA
w nadcinieniu têtniczym. Zarówno enalapril jak eprosartan obni¿y³ poziom ADMA u
20 pacjentów z nadcinienim têtniczym [24].
Korzystny wp³yw ACEi potwierdzono w 96
osobowej grupie chorych z nadcinieniem
têtniczym po zastosowaniu enalaprilu i zofenoprilu [53]. Nie jest wyjanione, czy obni¿enie poziomu ADMA wynika z efektu hipotensyjnego, czy jest efektem bezporedniego wp³ywu tych leków na metabolizm
ADMA. Istniej¹ jednak badania potwierdzaj¹ce zwi¹zek pomiêdzy poziomem ADMA a
aktywnoci¹ uk³adu RAS (Renin Angiotensin System) [68,36].
Ochronne dzia³anie statyn na ródb³onek naczyñ przynajmniej czêciowo wynika
z nasilenia uwalniania tlenku azotu z komórek ródb³onka poprzez zwiêkszenie aktywnoci eNOS [41]. Obni¿enie stê¿enia ADMA
w surowicy stwierdzono po zastosowaniu
rosuwastatyny [47], natomiast nie obserwowano tak korzystnego dzia³ania simvastatyny [58], ani prawastatyny [25]. Jednak¿e
wykazano, ¿e podawanie prawastatyny poprawia przep³yw krwi w obrêbie miênia serca, mierzony metod¹ PET (Positron electron resonance tomography) tylko u chorych
z niskim poziomem ADMA, czego nie obserwowano u chorych z podwy¿szonym
poziomem ADMA w surowicy [37]. Wydaje
siê, ¿e ADMA blokuj¹c aktywnoæ ródb³onkowej syntazy tlenku azotu (eNOS) os³abia
terapeutyczny efekt statyny [15]. W rado-
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mizowanym badaniu z zastosowaniem simvastatyny ³¹cznie z suplementacj¹ L-argininy u pacjentów z podwy¿szonym poziomem ADMA, wykazano poprawê funkcji rozkurczowej zale¿nej od ródb³onka, co jest
porednim dowodem zwiêkszenia uwalniania tlenku azotu [16].
Znaj¹c niekorzystny wp³yw stresu oxydacyjnego podwy¿szaj¹cego poziom
ADMA, leczenie hamuj¹ce powstawanie
wolnych rodników tlenowych powinno wykazaæ efekt obni¿aj¹cy jej poziom [71,72].
W badaniu z zastosowaniem witaminy E
wykazano niewielki efekt obni¿aj¹cy poziom
ADMA u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek [61].
Pomimo powi¹zañ metabolizmu homocysteiny z ADMA [65,66], leczenie obni¿aj¹ce homocysteinemiê, nie powodowa³o
spadku poziomu ADMA w surowicy ludzi
[83].
Opcj¹ przysz³ociowej terapii wydaje siê
byæ ingerowanie w metabolizm ADMA poprzez wp³yw na enzym DDAH obecny w wielu narz¹dach. Nasilenie metabolizmu ADMA
przy udziale tego enzymu powodowa³oby nie
tylko obni¿enie poziomu ADMA w surowicy,
lecz tak¿e ochronny efekt tkankowy [10,79].
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