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Rola asymetrycznej dimetylargininy (ADMA)
w chorobach nerek
Zwi¹zek pomiêdzy narastaniem poziomu asymetrycznej dimetylargininy
(ADMA) a czêstym wystêpowaniem mia¿d¿ycy i nadcinienia têtniczego u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek wykaza³ P. Vallance w 1992 roku. Kumulacja ADMA w tej grupie chorych jest nastêpstwem zmniejszonego wydalania z moczem oraz obni¿onego metabolizmu wewn¹trznerkowego tego zwi¹zku, przy udziale enzymu dimetylarginino dimetylaminohydrolazy (DDAH). ADMA
odgrywa wa¿n¹ rolê w utrzymaniu nerkowego przep³ywu krwi, wp³ywaj¹c na
opór naczyñ nerkowych oraz reguluje wydalanie sodu z moczem. Istnieje zwi¹zek pomiêdzy niedoborem tlenku azotu, podwy¿szonym poziomem ADMA w
surowicy a sodowra¿liwoci¹ nadcinienia têtniczego. ADMA odgrywa rolê w
rozwoju nadcinienia zwi¹zanego z leczeniem erytropoetyn¹. Podwy¿szony
poziom ADMA ma zwi¹zek z zaburzeniami dotycz¹cymi centralnego uk³adu nerwowego, insulinoopornoci¹, zaburzeniami funkcji tarczycy, zaburzeniami kostnymi i sfery p³ciowej u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Wykazano
tak¿e udzia³ ADMA w progresji choroby nerek, postrzegaj¹c j¹ nie tylko jako
marker ryzyka, lecz tak¿e jako czynnik ryzyka progresji choroby nerek. Dlatego
obni¿enie poziomu ADMA mo¿e byæ nowym celem terapeutycznym hamuj¹cym
progresjê choroby nerek.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 70-73)
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The idea that asymmetric dimethylarginine (ADMA) accumulation may be a
cardiovascular risk factor in patients with end-stage renal disease was indicated by P.Vallance in 1992. Increased plasma levels of ADMA is a result of
reduced renal excretion and decreased metabolism by the renal tissue rich in
enzyme dimethylarginine dimethylaminohydrolase (DDAH). ADMA play a role in
renal hemodynamics and sodium handling. Modulation of NO synthesis by salt
intake may be involved in mechanism for salt sensitive hypertension via changes
in ADMA. ADMA may contribute to the pathogenesis EPO-induced hypertension. High ADMA level is associated with the alternation in cerebral blood flow
and neuronal function, insulin resistance, thyroid dysfunction, alternation of
bone homeostasis, fertility and erectile dysfuction, ie, alternations typically found
in renal failure patients. ADMA is significantly associated with progression of
kidney diseases; is considered as a novel risk marker and even a risk factor in
its progression. Lowering plasma ADMA concentration may therefore represent a novel therapeutic target for prevention of progressive renal damage.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 70-73)
Pacjenci z niewydolnoci¹ nerek byli
pierwsza grup¹ chorych, u których w roku
1992 Patrick Vallance i wsp. powi¹zali fakt
podwy¿szenia poziomu metyloarginin w surowicy i dysfunkcjê uk³adu L-arginina/NO z
czêstym wystepowaniem nadcinienia têtniczego i mia¿d¿ycy [43]. Nerki bior¹ udzia³
w metabolizmie asymetrycznej dimetylargininy (ADMA) poprzez enzym dimetylarginino dimetyaminohydrolazê (DDAH), a ponadto usuwaj¹ j¹ w postaci niezmienionej z
moczem [35], co zosta³o omówione uprzednio [34]. ADMA spe³nia kryteria toksyny
mocznicowej tj. ulega kumulacji w organizmie w miarê pogarszania funkcji nerek, jest
pochodn¹ guanidynow¹, jest produktem
metabolizmu bia³ek, a poprzez hamuj¹cy
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wp³yw na syntazê NO (NOS-nitric oxide synthase) powoduje uszkodzenie wielu narz¹dów, szczególnie uk³adu sercowo-naczyniowego [16,44].
Patofizjologiczne znaczenie
podwy¿szonego poziomu ADMA
w surowicy w chorobach nerek
Uwa¿a siê, ¿e poziom ADMA w surowicy jest nastêpstwem przelanie siê tego
aminokwasu z komórek ródb³onka naczyniowego. Stê¿enie wewn¹trzkomórkowe
ADMA w warunkach fizjologii, a tak¿e w sytuacjach patofizjologicznych pozostaje nieznane [22]. W wielu badaniach dowiadczalnych wykazano, ¿e stê¿enie ADMA w surowicy w granicach od 2 do 10 µmol/l hamuje
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uwalnianie NO [29].
Stê¿enie ADMA w surowicy u pacjentów z niewydolnoci¹ nerek jest szczególnie wysokie w porównaniu z ludmi zdrowymi i pacjentami z innymi schorzeniami naczyñ têtniczych (tabela I). Badania eksperymentalne prowadzone w hodowli komórek ródb³onka wykaza³y, ¿e dodanie surowicy chorych z przewlek³¹ niewydolnoci
nerek zmniejsza stê¿enie NO w medium.
wiadczy to o hamuj¹cym wp³ywie ADMA
na syntezê NO poprzez komórki ródb³onka naczyniowego [48].
Wp³yw ADMA na zmiany
hemodynamiczne w nerkach
i wydalanie sodu
Wiele informacji przynios³y badania
przeprowadzone na zdrowych ochotnikach.
Grupa niemieckich badaczy ocenia³a wp³yw
wzrastaj¹cych dawek ADMA podawanych
do kr¹¿enia systemowego zdrowym ochotnikom. Dawki niskie (0,5-1,0 mg/kg) nie powodowa³y ¿adnych zaburzeñ hemodynamicznych w kr¹¿eniu nerkowym [23]. Zastosowanie wy¿szych dawek ADMA (3 mg/kg)
spowodowa³o znacz¹ce obni¿enie efektywnego przep³ywu nerkowego plazmy (effective renal plasma flow-ERPF), jednak¿e filtracja k³êbuszkowa pozostawa³a na niezmienionym poziomie [24].
Zastosowaniu subpresyjnej dawki
ADMA spowodowa³o znamienne (ok.10%)
obni¿enie ERPF oraz wzrost naczyniowego
oporu nerkowego (renovascular resistanceRVR). Stwierdzano równie¿ zmniejszenie
natriurezy (frakcyjne wydalanie sodu: 1,16
± 0,14 vs 0,94 ± 0,11%). Oznaczaj¹c stê¿enie noradrenaliny w surowicy przed i po infuzji ADMA nie stwierdzono aktywacji uk³adu wspó³czulnego. Nie wykazano równie¿
wzrostu stê¿enia reniny w osoczu. Uzyskane wyniki wiadcz¹ o bezporednim wp³ywie ADMA na kr¹¿enie wewn¹trznerkowe i
jej udziale w regulacji natriurezy [25]. Stê¿enie ADMA w surowicy wzrasta wraz z wiekiem chorych [32], natomiast zaburzenia
nerkowego przep³ywu krwi (spadek ERPF,
wzrost RVR) koreluj¹ z wiekiem oraz stê¿eniem ADMA w surowicy [26]. Ostatecznie
nie wiadomo, czy zaburzenia hemodynamiczne w nerkach zwi¹zane ze starzeniem
organizmu maj¹ pod³o¿e strukturalne czy
równie¿ czynnociowe oraz czy i w jakim
stopniu zmiany hemodynamiczne s¹ nastêpstwem podwy¿szenia poziomu ADMA narastaj¹cego z wiekiem chorych [27].
ADMA a nadcinienie têtnicze
sodowra¿liwe
Udowodniony jest zwi¹zek pomiêdzy
liczb¹ nefronów a ryzykiem rozwoju sodowra¿liwego nadcinienia têtniczego (salt sensitive hypertension-SSH). Brenner B. wykaza³ zwi¹zek sodowra¿liwoci nadcinienia ze
zmniejszon¹ wrodzon¹ liczb¹ nefronów (oligenefronia) bêd¹c¹ nastêpstwem niskiej
masy urodzeniowej [5]. U chorych z pierwotnym nadcinieniem têtniczym w badaniu autopsyjnym wykazano zmniejszon¹
liczbê k³êbuszków nerkowych, zwiêkszon¹
ich objêtoæ, a tak¿e zwiêkszenie liczby k³ebuszków zw³óknia³ych [19]. Zgodnie z hipotez¹ prof. S. Czekalskiego i A.Ciechanowicza wystêpowanie i nasilenie zjawiska sodowra¿liwoci nadcinienia têtniczego ma

Tabela I
Poziom ADMA w surowicy u chorych z niewydolnoci¹ nerek i innymi schorzeniami naczyñ têtniczych; wg
D. Fliser [10].
ADMA blood levels in renal patients and other populations acc.to. D. Fliser [10].
Badana populacja

Poziom ADM A w surow icy µm ol/l

Autor i rok doniesienia

Pocz¹tkow y okres niew y dolnoci nerek
Grupa kontrolna

4,2 ± 0,9
1,4 ± 0,7

Kielstein J.T i w sp. 2002 [21]

Przew lek³a niew y dolnoæ nerek
Grupa kontrolna

8,7 ± 0,7*
1,2 ± 0,1*

Vallance P. i w sp. 1992 [43]

Schy ³kow a niew y dolnoæ nerek
Grupa kontrolna

6,0 ± 0,5
1,0 ± 0,1

Kielstein J.T i w sp. 1999 [20]

Hipercholesterolem ia
Grupa kontrolna

2,1 ± 0,2
1,3 ± 0,2

Chan J.R. i w sp 2000 [7]

M ia¿d¿y ca têtnic koñczy n dolny ch
Grupa kontrolna

3,5 ± 0,3
1,3 ± 0,1

Böger R.H. i w sp. 1997 [4]

Pacjenci w starszy m w ieku
Grupa kontrolna m ³ody ch ludzi

3,5 ± 0,1
1,3 ± 0,1

M iy azaki H. i w sp. 1999 [32]

*Dimetylargininy

odzwierciedlaæ liczbê czynnych nefronów
[8]. W modelu dowiadczalnym sodowra¿liwego nadcinienia têtniczego (szczury
Dahl) wykazano zmniejszon¹ generacjê NO
w obrêbie nerek w porównaniu ze szczurami z sodoopornym nadcinieniem [12].
Obci¹¿enie sodem szczurów Dahl powodowa³o obok wzrostu cinienia têtniczego,
zmniejszenie uwalniania NO i podwy¿szenie poziomu ADMA w surowicy [30]. Spostrze¿enia dowiadczalne potwierdzono u
chorych z SSH, u których dieta wysokosodowa (20 do 23 g /dobê NaCl) powodowa³a
podwy¿szenie poziomu ADMA (z 1,86 ± 0,28
do 2,23 ± 0,24 µmol/l), z jednoczesnym obni¿eniem generacji NO [11]. Powy¿sze dane
potwierdzaj¹ udzia³ ADMA w patogenezie
nacinienia têtniczego sodowra¿liwego, które rozwija siê w miarê postêpu choroby nerek [22].
Udzia³ ADMA w rozwoju nadcinienia
têtniczego zwi¹zanego
ze stosowaniem erytropoetyny
Dotychczasowe badania wskazuj¹ na
zwi¹zek miêdzy stosowaniem erytropoetyny a stê¿eniem ADMA w surowicy i nadcinieniem têtniczym.
W badaniach eksperymentalnych prowadzonych w hodowli ludzkich komórek
ródb³onka (human umbilical vein endothelial cells-HUVEC) wykazano obni¿enie generacji NO i obni¿enie ekspresji eNOS po
inkubacji z erytropoetyn¹ [47]. Zastosowanie wzrastaj¹cych dawek erytropoetyny beta
czy darbepoetyny alfa powodowa³o zale¿ne od dawki narastanie poziomu ADMA w
hodowli i zmniejszenie uwalniania NO przez
komórki ródb³onka. Wykazano, ¿e podwy¿szenie poziomu ADMA jest nastêpstwem
obni¿enia aktywnoci enzymu DDAH, spowodowanego prawdopodobnie nasileniem
stresu oksydacyjnego [39]. Równie¿ badania kliniczne potwierdzi³y udzia³ EPO w nasileniu stresu oksydacyjnego u pacjentów
przewlekle hemodializowanych [14].
Po pierwszorazowym zastosowaniu erytropoetyny (w dawce 6000 U/tydzieñ) u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek,
stwierdzono w 7 dobie leczenia wzrost stê¿enia ADMA o 16% [39]. Tak wiêc ADMA
obok innych czynników, mo¿e mieæ udzia³
w indukowaniu lub nasileniu istniej¹cego
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nadcinienia têtniczego zwi¹zanego ze stosowaniem erytropoetyny. Wród pozosta³ych czynników wymieniane s¹: nadmierna
lepkoæ krwi, zwiêkszone uwalnianie czynników presyjnych (endotelina-1, tromboxanB2, prostaglandyna F-2a), niedobór czynników wazodilatacyjnych np. prostacykliny
[3,45].
ADMA jako toksyna mocznicowa
Jak wspomniano we wstêpie ADMA
spe³nia kryteria toksyny mocznicowej.
Przewlek³a niewydolnoæ nerek (PNN)
zwi¹zana jest z licznymi zaburzeniami metabolicznymi, endokrynnymi, osteodystrofi¹
nerkow¹, upoledzeniem funkcji poznawczych i innymi nieprawid³owociami. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e szereg tych zaburzeñ
jest zwi¹zanych z nagromadzeniem siê
ADMA w surowicy chorych z PNN.
W populacji ogólnej wykazano, ¿e NO
bierze udzia³ w regulacji przep³ywu mózgowego, ma wp³yw na uwalnianie neurotrasmiterów [36]. NO ma dzia³anie cytoprotekcyjne, mo¿e zapobiegaæ zjawisku apoptozy
neuronów [17]. Podwy¿szenie poziomu
ADMA i znaczne obni¿enie poziomu NO
stwierdzono u pacjentów z depresj¹ i chorob¹ Alzheimera [41,42].
U pacjentów z niewydolnoci¹ nerek
czêsto stwierdza siê obni¿enie funkcji poznawczych [40]. Sugerowany jest udzia³
ADMA w regulacji przep³ywu mózgowego i
pogorszenia funkcji kognitywnych u chorych
z PNN [22].
Postulowany jest udzia³ ADMA w rozwoju zaburzeñ gruczo³ów endokrynnych. W
populacji ogólnej wykazano podwy¿szone
stê¿enie ADMA w surowicy chorych z insulinoopornoci¹ i cukrzyc¹, za stosowanie
leków zwiêkszaj¹cych wra¿liwoæ na insulinê powodowa³o obni¿enie jej poziomu [1].
ADMA jest produkowana w komórkach tarczycy [31], za szlak L-arginina/NOS/ADMA
jest w chorobach tarczycy zaburzony [13].
U pacjentów z PNN czêsto stwierdza siê
zespó³ euthyroid sick syndrome. ADMA
mo¿e mieæ udzia³ w zaburzeniach funkcji
tarczycy u chorych z przewlek³¹ chorob¹
nerek [22].
Endotelialna NOS (eNOS) najbardziej
aktywna izoforma syntazy tlenku azotu jest
stwierdzana w komórkach kostnych. NO jest
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wa¿nym regulatorem kociotworzenia przenosz¹cym sygna³y mechanozale¿ne pomiêdzy g³ównymi komórkami uk³adu kostnego
[33]. Dowiadczalnie wykazano, ¿e ADMA
hamuje ró¿nicowanie osteoblastów, za zale¿nie od dawki powoduje zmniejszenie odk³adania wapnia w koæcu, obni¿enie aktywnoci fosfatazy alkalicznej, oraz zmniejszenie ekspresji genów zwi¹zanych z osteoblastami [49].
Powy¿sze dane dowiadczalne sugeruj¹
udzia³ ADMA w przemianach kostnych i jej
potencjalny udzia³ powstawaniu osteodystrofii nerkowej [22].
Stwierdzono upoledzenie szlaku L arginina/NO/cGMP u mê¿czyzn z zaburzeniami erekcji, co jest podstaw¹ leczenia tych
zaburzeñ. Zastosowany sildenafil-inhibitor
fosfodiesterazy podnosz¹c poziom cGMP
naladuje fizjologiczne dzia³anie NO [28].
Ponadto stwierdzono podwy¿szony poziom
ADMA u mê¿czyzn z hipogonadyzmem hipogonadotropowym. Normalizacjê stê¿enia
tego zwi¹zku uzyskano po 10 dniach leczenia testosteronem [6].
U kobiet korzystny wp³yw estrogenów na
funkcjê ródb³onka naczyniowego jest wi¹zany z nasileniem uwalniania NO w nastêpstwie zwiêkszonej ekspresji syntazy tlenku
azotu (eNOS). Estrogeny powoduj¹ obni¿enie poziomu ADMA w surowicy poprzez
zwiêkszenie aktywnoci enzymu DDAH [15].
Na tej podstawie sugerowany jest udzia³
ADMA w zaburzeniach sfery p³ciowej czêstej u chorych z PNN.
ADMA a progresja choroby nerek
Niedobór tlenku azotu oprócz efektu
ogólnoustrojowego, uszkodzenia struktury i
funkcji ródb³onka, podwy¿szenia cinienia
têtniczego, mo¿e uczestniczyæ w postêpuj¹cym uszkodzeniu nerek [2]. Dane eksperymentalne potwierdzaj¹ zwi¹zek miêdzy
zmniejszon¹ generacj¹ tlenku azotu a postêpuj¹cym uszkodzeniem nerek. W modelu dowiadczalnym PNN wywo³anym poprzez ablacjê 5/6 masy nerek, zastosowanie inhibitora syntazy tlenku azotu (NOS)
powodowa³o przyspieszenie progresji niewydolnoci nerek oraz znaczne uszkodzenienie endotelium naczyñ nerkowych, wiêksze
ani¿eli wynika³oby to z podwy¿szenia systemowego cinienia krwi [18]. W modelu
k³êbuszkowego zapalenia nerek (KZN) wywo³anego podaniem przeciwcia³ przeciw b³onie podstawnej k³êbuszków nerkowych wykazano obni¿on¹ generacjê NO bêd¹c¹ nastêpstwem zmniejszenia aktywnoci nerkowej syntazy tlenku azotu (NOS). Jedynie we
wczesnym okresie KZN obserwowano podwy¿szenie generacji NO poprzez stymulacjê iNOS. W miarê narastania bia³komoczu
i uszkodzenia nerek aktywnoæ syntazy tlenku azotu ulega³a obni¿eniu. Jednoczenie
stwierdzono podwy¿szenie stê¿enia ADMA
w surowicy (ok. 3,5 x wy¿sze vs grupa kontrolna), obni¿enie generacji NO zarówno
systemowej jak i wewn¹trznerkowej. W warstwie korowej stwierdzano obni¿enie aktywnoci izoformy nNOS (neuronal-NOS) [46],
co potwierdzone zosta³o przez innych badaczy [38]. Dok³adne mechanizmy wyjaniaj¹ce powi¹zania miêdzy obni¿eniem aktywnoci nNOS a rozwojem uszkodzenia nerek nie s¹ dok³adnie poznane. Nerkowa izoforma nNOS jest stwierdzana g³ównie w
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obrêbie macula densa. Produkowany w niej
NO uczestniczy w utrzymaniu równowagi
cewkowo-k³êbuszkowej. Obni¿enie aktywnoci nNOS powoduje wazokonstrykcjê naczyñ nerkowych i obni¿enie filtracji k³êbuszkowej. Ponadto wiadomo, ¿e NO hamuje
uwalnianie czynników wzrostowych, co przyczynia siê do spowolnienia procesu w³óknienia [46].
Podwy¿szenie poziomu ADMA wystêpuje ju¿ we wczesnym okresie uszkodzenia
nerek. Nerki s¹ narz¹dem bogatym w enzym DDAH. W stanach chorobowych nerek
niedobór tego enzymu mo¿e t³umaczyæ
zwiêkszenie stê¿enia ADMA w surowicy.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e prawid³owa funkcja
nerek mierzona wielkoci¹ filtracji k³êbuszkowej nie wyklucza uszkodzenia mi¹¿szu
nerek. Zmiany adaptacyjne w filtracji k³ebuszkowej pojedynczego nefronu (snGFRsingle nephron GFR) mog¹ utrzymywaæ filtracjê k³ebuszkow¹ w granicach prawid³owych mimo uszkodzenia mi¹¿szu nerek.
Kielstein J.T. i wsp. badali stê¿enie ADMA
w surowicy chorych z ró¿nym stopniem
uszkodzenia nerek. Wykazali oni statystycznie istotny wzrost stê¿enia ADMA w bardzo
wczesnym okresie ich uszkodzenia (przy
stê¿eniu kreatyniny <1,3 mg/dl), niezale¿nie czy choroba nerek mia³a pod³o¿e immunologiczne (nefropatia IgA), czy nieimmunologiczne (autosomal dominant polycystic
kidney disease-ADPKD). Na tej podstawie
autorzy uznali, ¿e stê¿enie ADMA w surowicy jest markerem wczesnego uszkodzenia nerek [21].
Opublikowane niedawno dwa badania
kliniczne potwierdzaj¹ udzia³ ADMA w progresji choroby nerek. Danilo Fliser i wsp.
obserwowali 227 pacjentów (rednia wieku
45,7 ± 12,6 lat) z niecukrzycow¹ chorob¹
nerek, w okresie wczesnego ich uszkodzenia (GFR 70 ± 42 ml/min/1,73 m2) przez
okres 7 lat. Oceniano poziom ADMA w surowicy i szybkoæ progresji choroby. Na pocz¹tku obserwacji poziom ADMA korelowa³
istotnie statystycznie z stê¿eniem kreatyniny w surowicy (r = 0,595), GFR (r = 0,591),
wiekiem (r = 0,281) i bia³komoczem (r =
0,184). Pacjenci ze stê¿eniem ADMA w surowicy powy¿ej mediany (0,44µmol/l)
osi¹gali znamiennie szybciej koñcowy punkt
badania okrelony jako podwojenie stê¿enia kreatyniny w surowicy lub rozpoczêcie
dializoterapii w porównaniu z chorymi z stê¿eniem ADMA poni¿ej mediany (52,8 vs 71,6
miesiêcy). Nawet niewielki wzrost stê¿enia
ADMA o 1 µmol/l zwiêksza³ ryzyko progresji
choroby o blisko 50 % [9].
Pietro Ravani z grup¹ badaczy w³oskich
bada³ 131 chorych w wieku 71 ± 11 lat z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek (GFR 31 ± 15
ml/min/1,73 m2). U 24% pacjentów rozpoznawano nefropatiê cukrzycow¹. Oceniano
obok stê¿enia ADMA nasilenie bia³komoczu,
obecnoæ tradycyjnych czynników ryzyka
schorzeñ sercowo-naczyniowych oraz stê¿enie CRP, poziom homocysteiny i analizowano rodzaj stosowanych leków. Stê¿enie
ADMA w surowicy by³o trzecim czynnikiem
predykcyjnym progresji choroby (po stê¿eniu hemoglobiny i nasileniu bia³komoczu).
U chorych z umiarkowanym i znacznym
stopniem uszkodzenia nerek poziom ADMA
by³ niezale¿nym czynnikiem ryzyka progresji choroby oraz miertelnoci ca³kowitej

pacjentów z PNN. Ka¿de podwy¿szenie poziomu ADMA o 1 µmol zwiêksza³o ryzyko
schy³kowej niewydolnoci nerek lub ryzyko
zgonu o ok. 20 % [37].
W wietle powy¿szych danych dowiadczalnych i klinicznych ADMA jest postrzegana nie tylko jako marker ryzyka (risk
marker) lecz tak¿e jako czynnik ryzyka
(risk factor) progresji choroby nerek. Zastosowanie leczenia maj¹cego na celu obni¿enie stê¿enia ADMA w surowicy mo¿e
spowalniaæ przebieg choroby nerek [9].
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