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Asymetryczna dimetylarginina (ADMA) jako
czynnik ryzyka powik³añ
sercowo-naczyniowych u chorych z przewlek³¹
niewydolnoci¹ nerek
Asymetryczna dimetylarginina (ADMA) endogenny inhibitor syntazy tlenku
azotu (NOS) wydaje siê byæ nie tylko markerem mia¿d¿ycy naczyñ, lecz tak¿e
czynnikiem bior¹cym udzia³ w jej powstawaniu. W wielu badaniach prospektywnych i obserwacyjnych uznano ADMA za czynnik ryzyka powik³añ sercowonaczyniowych zarówno w populacji ogólnej jak i chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. ADMA pomimo niskiej masy cz¹steczkowej nie jest usuwana
w dostatecznej iloci w czasie hemodializy. Jest to spowodowane w g³ównej
mierze wysokim stopniem wi¹zania tego aminokwasu z bia³kami surowicy. W
populacji chorych hemodializowanych wykazano cis³y zwi¹zek pomiêdzy stê¿eniem ADMA a gruboci¹ b³ony wewnêtrznej i rodkowej naczynia (IMT-intima
media thickness) oraz mas¹ lewej komory serca i przerostem koncentrycznym
lewej komory serca. Wykazano równie¿ cis³y zwi¹zek pomiêdzy stê¿eniem
ADMA a czêstoci¹ zdarzeñ sercowo-naczyniowych i miertelnoci¹ ca³kowit¹
w populacji chorych hemodializowanych. Bardzo interesuj¹ce s¹ pierwsze spostrze¿enia kliniczne dotycz¹ce obni¿enia stê¿enia ADMA w surowicy u chorych
przyjmuj¹cych inhibitory enzymu konwertuj¹cego lub blokery receptora angiotensyny II. Prowadzone obecnie badanie VIVALDI z zastosowaniem telmisartanu i walsartanu u chorych z jawn¹ nefropati¹ cukrzycow¹ ma na celu miêdzy
innymi ocenê wp³ywu tych leków na stê¿enie ADMA w surowicy i nasilenie stresu oxydacyjnego. Oznaczanie stê¿enia ADMA w surowicy mo¿e staæ siê w niedalekiej przysz³oci badaniem rutynowym okrelaj¹cym ryzyko powik³añ sercowo- naczyniowych w populacji ogólnej, a w szczególnoci u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 121-125)
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Asymmertic dimmethylarginine (ADMA)
as a cardiovascular risk factor in patiens with chronic
renal failure
ADMA an endogenous inhibitor of nitric oxide synthase (NOS) has emerged
as a potential mediator of atherosclerotic complications, being a culprit and not
only a marker of the atherosclerotic process. In several prospective and crosssectional studies ADMA has evolved as a marker of cardiovascular risk factor
both in general and renal population. Despite low molecular weight, dialysance
of ADMA is low because of significant protein binding of the substance. High
plasma ADMA concentration in dialysis patients correlates with intima media
thickness, left ventricular mass and concentric hypertrophy. Beside this, association between ADMA serum concentration and cardiovascular events, all-cause
and cardiovascular mortality in patients with end-stage renal disease was shown.
Inhibitors of the angiotensin converting enzyme (ACEIs) and AT1 receptor
blockers (ARBs) may decrease plasma ADMA concentration. VIVALDI trial concerning patients with overt diabetic nephropathy treated with ARBs (telmisartan
vs valsartan) should determine this problem. It is necessary to define who will
profit from ADMA determination to intensify treatment for the prevention of cardiovascular events in general and renal population.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 121-125)
W 1974 roku Lindner A. i wsp. zwrócili
uwagê na wysok¹ miertelnoæ z przyczyn
sercowo-naczyniowych w populacji chorych
hemodializowanych [26]. Jest ona 30 krotnie wy¿sza w stosunku do populacji ogólnej
[36]. Ta niekorzystna sytuacja utrzymuje siê
nadal. Choroby sercowo-naczyniowe s¹

przyczyn¹ ponad po³owy zgonów w tej grupie chorych [31,44]. Stanowisko Amerykañskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA
 American Heart Association) z 2003 roku
uznaje pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN) za grupê najwy¿szego ryzyka
rozwoju schorzeñ sercowo-naczyniowych
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[37]. Jednym z czynników odpowiedzialnych
za tak¹ sytuacjê jest podwy¿szenie stê¿enia asymetrycznej dimetylargininy (ADMA)
w surowicy chorych z PChN.
Wp³yw dializoterapii na
stê¿enie ADMA w surowicy
Wyniki badañ klinicznych oceniaj¹ce
wp³yw leczenia hemodializ¹ (HD) oraz dializ¹ otrzewnow¹ (DO) na stê¿enie ADMA w
surowicy s¹ kontrowersyjne. Niektóre badania, oceniaj¹ce wp³yw pojedynczego zabiegu HD na stê¿enie tego zwi¹zku w surowicy, wykaza³y znacz¹ce jego obni¿enie.
Maksymalne obni¿enie stê¿enia ADMA (ok.
65%) stwierdzano w 5-tej godzinie po zakoñczeniu zabiegu, z nastêpowym stopniowym narastaniem jej stê¿enia do wartoci wyjciowych (w 18-tej godzinie po HD).
Powrót stê¿enia do wartoci stwierdzanych
przed zabiegiem HD wi¹zano z uwalnianiem
ADMA syntetyzowanej de novo w ródb³onku naczyñ [21]. W innych pracach wykazano mniejsze (ok. 36%) obni¿enie stê¿enia ADMA w surowicy spowodowane pojedynczym zabiegiem HD [45].
Inni badacze stwierdzali niewielki wp³yw
zabiegu HD na stê¿enie ADMA w surowicy
[27]. Klirens dializacyjny ADMA jest ni¿szy
ni¿ wynika³oby to z masy cz¹steczkowej tego
zwi¹zku, która wynosi ok. 202 daltony. Porównuj¹c klirens ADMA (79 ± 8 ml/min) z
klirensem mocznika i kreatyniny (175 ± 6,
163 ± 5 ml/min) wykazano zdecydowanie
ni¿sze usuwanie ADMA w czasie pojedynczego zabiegu HD. Tymczasem klirens symetrycznej dimetylargininy (SDMA) nieaktywnego izomeru o identycznej masie cz¹steczkowej jak ADMA, wynosi 135 ± 6 ml/
min. Ró¿nice te wynikaj¹ prawdopodobnie
z odmiennego stopnia wi¹zania tych toksyn
mocznicowych z bia³kami osocza [15].
Nie stwierdzono znacz¹cej ró¿nicy w
usuwaniu ADMA w czasie zabiegu HD z
zastosowaniem dializatorów wysoko lub niskoprzep³ywowych. W czasie zabiegu HD
przy u¿yciu aparatu GENIUS umo¿liwiaj¹cego obliczenie ca³kowitej iloci ADMA w
uzyskanym dializacie, stwierdzono usuniêcie 37±4µmol ADMA w czasie 4 godzinnego zabiegu, tj. ok. 12% iloci powstaj¹cej
dziennie w organizmie [23] (tabela I). Nale¿y podkreliæ, ¿e nerki zdrowego cz³owieka
wydalaj¹ z moczem w ci¹gu doby ok. 50
µmol ADMA, za ok. 250 µmol jest metabolizowane poprzez enzym DDAH [2].
Nawet wyd³u¿one do 8 godzin zabiegi
HD stosowane u chorych z ostr¹ niewydolnoci¹ nerek nie powodowa³y znacz¹cego
obni¿enia stê¿enie ADMA w surowicy (stê¿enie przed HD-1,73 ± 0,22 vs po HD-1,63
± 0,18 µmol/l) [23]. Jak ju¿ wspomniano
wród przyczyn t³umacz¹cych nisk¹ efektywnoæ hemodializy w usuwaniu ADMA z
surowicy postulowany jest wysoki stopieñ
(ponad 90%) wi¹zania ADMA z bia³kami
surowicy [23]. Wród innych przyczyn wymieniane s¹: adsorbcja na b³onie dializacyjnej, redystrybucja ADMA z puli komórkowej
do krwi, czy synteza de novo w czasie zabiegu dializy [21,23]. Stwierdzano ni¿sze
poziomy ADMA u chorych hemodializowanych z u¿yciem b³on biozgodnych [38]. Nie
stwierdzono znacz¹cej ró¿nicy w stê¿eniu
ADMA w surowicy krwi po rocznym leczeniu metod¹ predilucyjnej hemofiltracji (HF)
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a niskoprzep³ywow¹ hemodializ¹ (HD) [5].
Dane dotycz¹ce wp³ywu leczenia dializ¹ otrzewnow¹ (DO) na stê¿enie ADMA s¹
równie¿ rozbie¿ne. Z jednej strony stwierdzano u pacjentów leczonych DO niskie
poziomy ADMA, zbli¿one do wartoci grupy
kontrolnej [21], za w innych badaniach poziomy znacznie wy¿sze (pacjenci DO vs grupa kontrolna; 2,16 ± 0,27 vs 0,4 ± 0,08 µmol/
l) [39]. Badania kliniczne porównuj¹ce poziom ADMA w surowicy chorych leczonych
obiema metodami leczenia nerkozastêpczego s¹ nieliczne i niejednoznaczne. Istniej¹
doniesienia o nieco ni¿szym poziomie
ADMA u chorych leczonych dializ¹ otrzewnow¹ w porównaniu z chorymi hemodializowanymi [45]. Przeciwstawne wyniki uzyskano w badaniu CREED (Cardiovascular
Risk Extended Evaluation in Dialysis). Porównuj¹c 52 chorych leczonych DO z 231
chorymi hemodializowanymi, stwierdzono
wy¿sze (rednio o 1,7 µmol/l) stê¿enie
ADMA u chorych leczonych DO w porównaniu z leczonymi HD (4,2 µmol/l vs 2,5
µmol/l). Wy¿sze stê¿enie ADMA u pacjentów leczonych DO nie mo¿e byæ t³umaczone jedynie nieadekwatnym usuwaniem
ADMA w tej metodzie leczenia, gdy¿ stê¿enie SDMA, zwi¹zku o identycznej masie
cz¹steczkowej jest ni¿sze w tej grupie chorych (mediana 2,5 vs 3,0 µmol/l). Po zastosowaniu wieloczynnikowej analizy statystycznej Coxa wykazano, ¿e wy¿sze stê¿enie ADMA w grupie chorych leczonych DO
zwiêksza ryzyko zdarzeñ sercowo-naczyniowych o 15 % w porównaniu z grup¹ leczon¹
HD [50].
ADMA jako nietradycyjny czynnik
ryzyka mia¿d¿ycy u chorych
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
Patogeneza przyspieszonego rozwoju
mia¿d¿ycy naczyñ u pacjentów z PChN jest
z³o¿ona. Zwiêkszone ryzyko rozwoju
mia¿d¿ycy i powik³añ sercowo-naczyniowych jest zwi¹zane zarówno z pogorszeniem funkcji nerek oraz nagromadzeniem
siê wielu tzw. tradycyjnych czynników ryzyka (wiek, p³eæ, nadcinienie têtnicze, cukrzyca, palenie tytoniu, zaburzenia lipidowe, oty³oæ, ma³a aktywnoæ fizyczna) [3,33]. Czynniki ryzyka zwi¹zane z PChN przedstawiono w tabeli II; wród nich nale¿y podkreliæ
znaczenie podwy¿szonego stê¿enia ADMA
w surowicy.
Dane epidemiologiczne potwierdzaj¹
znaczne mia¿d¿ycopochodne uszkodzenie
naczyñ oraz struktury i funkcji miênia serca u chorych kwalifikowanych do leczenia
nerkozastêpczego dializami. W populacji
kanadyjskiej u 33% chorych stwierdzano
chorobê niedokrwienn¹ serca, u 31% niewydolnoæ serca. Echokardiograficznie
stwierdzono u 74% pacjentów cechy przerostu lewej komory serca, za u 32% cechy
poszerzenia lewej komory [16]. A¿ 20% pacjentów dializowanych doznaje zawa³u miênia serca (MI  myocardial infarction), za
miertelnoæ w przebiegu MI jest szczególnie wysoka, siêgaj¹c 56% [17,18].
ADMA a uszkodzenia uk³adu
sercowo-naczyniowego u chorych
z PChN
U pacjentów z PChN wykazano zmniejszon¹ ustrojow¹ produkcjê tlenku azotu

(NO) [7,46]; przewlek³¹ niewydolnoæ nerek
(PNN) uznano za stan jego niedoboru [20].
Ochronny wp³yw uwalnianego w sposób ci¹g³y NO przez komórki ródb³onka naczyñ nie
ogranicza siê jedynie do rozkurczu naczynia i obni¿enia cinienia têtniczego krwi. NO
hamuje równie¿ proliferacjê miêni g³adkich
naczyñ, zmniejsza agregacjê p³ytek, adhezjê monocytów do endotelium, a wiêc wp³ywa hamuj¹co na podstawowe mechanizmy
rozwoju mia¿d¿ycy [12]. Zwi¹zek ten uwalniany jest tak¿e w obrêbie miokardiocytów,
gdzie moduluje proliferacjê i przerost komórek. Niedobór NO mo¿e uczestniczyæ w powstawaniu przerostu lewej komory serca
w sposób bezporedni i/lub poredni poprzez wp³yw na podatnoæ naczyñ i cinienie têtnicze krwi [24].
U chorych z PChN stwierdza siê obok
zwiêkszonego stê¿enia ADMA wzmo¿on¹
aktywnoæ uk³adu wspó³czulnego, a poziom
norepinefryny w surowicy koreluje z czêstoci¹ zdarzeñ sercowo-naczyniowych [53].
W uwalnianiu tlenku azotu uczestniczy acetylocholina-mediator uk³adu przywspó³czulnego. Zaburzenie równowagi pomiêdzy
sk³adowymi uk³adu autonomicznego tj.
wzmo¿one napiêcie uk³adu wspó³czulnego
i zmniejszona aktywnoæ uk³adu przywspó³czulnego mo¿e mieæ wp³yw na uszkodzenie ródb³onka naczyñ poprzez zmniejszone uwalnianie tlenku azotu [19].
U chorych z PChN wykazano upoledzenie funkcji ródb³onka naczyñ [33]. Istotnym
elementem w tym procesie jest podwy¿szenie stê¿enia ADMA stwierdzane w bardzo
wczesnym okresie uszkodzenia nerek [22].
Opublikowane ostatnio wyniki badañ
eksperymentalnych wskazuj¹ na istnienie
innego, poza hamowaniem syntezy NO,
mechanizmu uszkadzaj¹cego naczynia
przez ADMA. W modelu dowiadczalnym
na myszach eNOS-KO (pozbawionych endotelialnej syntazy tlenku azotu decyduj¹cej o powstawaniu NO) podawanie ADMA
powodowa³o uszkodzenie drobnych naczyñ
wieñcowych. W badaniu mikroskopowym
stwierdzano pogrubienie b³ony rodkowej
naczyñ i w³óknienie oko³onaczyniowe. W
obrêbie przydanki stwierdzano nasilenie
ekspresji ACE (ACE  angiotensynogen converting enzyme), oraz nasilenie uwalniania rodnika nadtlenkowego O2- w obrêbie
kardiomiocytów. Podawanie jednoczesne
ADMA i inhibitora enzymu konwertuj¹cego
lub antagonisty receptora angiotensyny II
zapobiega³o powstawaniu opisanych powy¿ej zaburzeñ. Powy¿szy eksperyment wskazuje na powi¹zanie ADMA z uk³adem RAS
(Renin-Angiotensin System). ADMA poprzez nasilenie ekspresji tkankowej ACE i
syntezê angiotensyny II mo¿e aktywowaæ
receptor AT1 i w ten sposób uszkadzaæ naczynia i komórki miênia serca, niezale¿nie
od obecnoci endotelialnej syntazy tlenku
azotu (eNOS) [42].
Badania kliniczne wskazuj¹ce
na udzia³ ADMA w rozwoju powik³añ
sercowo-naczyniowych u chorych
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
Podwy¿szenie stê¿enia ADMA zaliczane do nietradycyjnych czynników ryzyka
mia¿d¿ycy mo¿e byæ przynajmniej czêciowo odpowiedzialne za zwiêkszon¹ chorobowoæ i miertelnoæ sercowo-naczyniow¹

M. Napora i wsp.

Tabela I
Klirens i ca³kowita iloæ ADMA usuniêtej w czasie pojedynczej sesji HD przy u¿yciu dializatora nisko i wysokoprzep³ywowego [23].
Clearance of ADMA and total ADMA removed with low-flux and high-flux dialyzer [23].
Dializator niskoprzep³y w ow y
(Low -flux dialy zer)

Dializator w y sokoprzep³y w ow y
(High-flux dialy zer)

79 ± 8

99 ± 7

Klirens ADM A (m l/m in)
Ca³kow ita iloæ usuniêtej ADM A (µm ol)

30 ± 3

38 ± 4

Klirens m ocznika (m l/m in)

175 ± 6

171 ± 3

Klirens kreaty niny (m l/m in)

163 ± 5

160 ± 4

Tabela II
Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek
(PChN).
Cardiovascular risk factors in chronic kidney disease (CKD).
Trady cy jne czy nniki ry zy ka
 Wiek
 P³eæ
 Nadcinienie têtnicze
 Zaburzenia lipidow e
 Cukrzy ca
 Palenie ty toniu
 Oty ³oæ
 Brak akty w noci fizy cznej

Czy nniki ry zy ka ulegaj¹ce
nasileniu w PChN

Czy nniki ry zy ka zw i¹zane
z PChN

 Przew odnienie
 Niedokrw istoæ
 Dy slipidem ia
 Stres oxy dacy jny
 Lipoproteina (a) Lp(a)
 Niedo¿y w ienie
 Zaburzenia krzepniêcia
 Stan zapalny (hsCRP, interleukiny )
 Hiperhom ocy steinem ia
 Zaburzenia gospodarki w apniow o-fosforanow ej
 Nadcinienie têtnicze
 Podw y ¿szone stê¿enie troponiny T
 Zespó³ bezdechu sennego  Koñcow e produkty zaaw ansow anej glikacji bia³ek
(AGE)
 Podw y ¿szone stê¿enie ADM A

Tabela III
Dane kliniczne oceniaj¹ce rolê stê¿enia ADMA w rozwoju powik³añ sercowo-naczyniowych u chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek.
Clinical data estimating plasma level of ADMA and cardiovascular complications in patients with chronic
renal failure.
Autor
i rok doniesienia

Grupa badana

ADM A a uk³ad
sercow o-naczy niow y

Wa¿ne inform acje zaw arte
w doniesieniu

Kielstein J.T.
i w sp. 1999 [21]

43 chory ch HD,
37 chory ch DO.

Wy ¿sze stê¿enie ADM A
u chory ch w y kazuj¹cy ch
objaw y zaaw ansow anej
m ia¿d¿y cy naczy ñ.

Stê¿enie ADM A u HD 6 krotnie w y ¿sze
w porów naniu z grup¹ kontroln¹.
U chory ch DO stê¿enie ADM A
porów ny w alne z grup¹ kontroln¹.

Zoccali C.
i w sp. 2001 [52]

225 pacjentów HD,
badanie
prospekty w ne,
okres obserw acji
± 33 m iesi¹ce.

Stê¿enie ADM A jest
predy ktorem zdarzeñ
sercow o-naczy niow y ch
i m iertelnoci ca³kow itej.

W analizie staty sty cznej
w ieloczy nnikow ej jedy nie poziom
fibry nogenu i stê¿enie album in w y kaza³y
korelacje ze stê¿eniem ADM A.

Zoccali C.
i w sp. 2002 [50]

90 chory ch HD,
badanie
prospekty w ne,
obserw acja
15 m iesiêczna.

Stê¿enie ADM A
koreluje z IM T.

ADM A cile koreluje z CRP. Wy jciow e
stê¿enie oby dw u substancji pozw ala
przew idzieæ narastanie IM T.

198 chory ch HD.

Stê¿enie ADM A koreluje
z LVH i dy sfunkcj¹
skurczow ¹ lew ej
kom ory serca.

Wy ¿sze stê¿enie ADM A
w przerocie koncentry czny m
w porów naniu z ekscentry czny m
lew ej kom ory serca.

M allam aci F.
i w sp. 2004 [28]

224 pacjentów HD.

Stê¿enie ADM A koreluje
z poziom em NE
i czêstoci¹ zdarzeñ
sercow o-naczy niow y ch.

Stê¿enie ADM A jest silniejszy m
predy ktorem zdarzeñ
sercow o-naczy niony ch ni¿ NE.

Nanay akkara P.W.
i w sp. 2005 [30]

93 chory ch
z niecukrzy cow ¹
chorob¹ nerek.
(GFR 70 do 15
m l/m in/1,73m 2).

Stê¿enie ADM A
koreluje z IM T.

Nie w y kazano korelacji
stê¿enia ADM A z CRP.

Zoccali C.
i w sp. 2002 [51]

HD-hemodializa. DO-dializa otrzewnowa. IMT-gruboæ kompleksu b³ona wewnêtrzna i rodkowa naczynia.
NE-norepinefryna. LVH-przerost lewej komory serca.

wród chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek [8].
Pierwsze badanie kliniczne wykazuj¹ce
zwi¹zek pomiêdzy stê¿eniem ADMA a

miertelnoci¹ sercowo-naczyniow¹ by³o
przeprowadzone wród chorych hemodializowanych [52]. U chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek i wspó³istniej¹cymi cho-
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robami z krêgu mia¿d¿ycopochodnych,
stwierdzono wy¿sze stê¿enie ADMA, w porównaniu z chorymi z niewydolnoci¹ nerek lecz bez cech mia¿d¿ycy naczyñ [21].
Po wykazaniu powy¿szych zale¿noci przeprowadzano szereg badañ klinicznych oceniaj¹cych powi¹zania pomiêdzy stê¿eniem
ADMA z wyk³adnikami uszkodzenia uk³adu
sercowo-naczyniowego takimi jak gruboæ
kompleksu IMT, ocena masy i geometrii lewej komory serca (tabela III).
Têtnice szyjne, ³atwo dostêpne w badaniu ultrasonograficznym stanowi¹ uprzywilejowany obszar oceny zmian mia¿d¿ycowych, ich progresji, lub cofania siê pod wp³ywem leczenia. Parametrem wczesnych
zmian mia¿d¿ycowych jest ocena gruboci
kompleksu IMT [35].
Wyniki pomiaru IMT cile koreluj¹ z
rozleg³oci¹ zmian mia¿d¿ycowych w innych
rejonach ³o¿yska naczyniowego, w tym w
obrêbie naczyñ wieñcowych [25].
W populacji ogólnej wykazano zwi¹zek
pomiêdzy stê¿eniem ADMA a wymiarem
IMT wród zdrowych ochotników, co podkrela udzia³ ADMA w rozwoju bardzo wczesnych zmian mia¿d¿ycowych [29].
Zwi¹zek miêdzy stê¿eniem ADMA a gruboci¹ IMT potwierdzono w populacji chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. W
badaniu obejmuj¹cym pacjentów z ró¿nym
stopniem niewydolnoci nerek (GFR od 70
do 15 ml/min/1,73m2) stê¿enie ADMA wykazywa³o cis³y zwi¹zek z gruboci¹ kompleksu IMT têtnic szyjnych [30]. Podobn¹
zale¿noæ wykazano u pacjentów dializowanych. Korelacja miêdzy stê¿eniem
ADMA a IMT by³a niezale¿na od innych
czynników wp³ywaj¹cych na rozwój
mia¿d¿ycy naczyñ [6].
W kolejnym badaniu obejmuj¹cym chorych dializowanych wykazano, ¿e poziom
ADMA pozwala przewidzieæ progresjê zmian
mia¿d¿ycowych. Po 15 miesiêcznej obserwacji stwierdzono, ¿e wy¿sze wyjciowe stê¿enie ADMA korelowa³o z progresj¹ wymiaru IMT. Na tej podstawie autorzy uznali stê¿enie ADMA za czynnik predykcyjny rozwoju
zmian mia¿d¿ycowych u chorych hemodializowanych [50].
Wa¿nym etapem badañ uk³adu sercowo-naczyniowego by³o wykazanie zwi¹zku
pomiêdzy dysfunkcj¹ ródb³onka naczyñ a
przebudow¹ naczyñ i serca u chorych z nadcinieniem têtniczym [34]. W dalszym etapie wykazano zwi¹zek pomiêdzy upoledzeniem funkcji ródb³onka, pogrubieniem IMT
oraz obecnoci¹ przerostu lewej komory
serca u chorych dializowanych [32].
Czynnikiem ³¹cz¹cym powy¿sze zaburzenia mo¿e byæ podwy¿szenie stê¿enia
ADMA. Wykazano bowiem zale¿noæ miêdzy stê¿eniem tego zwi¹zku w surowicy a
mas¹ lewej komory serca u pacjentów hemodializowanych. Badaj¹c zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem ADMA w surowicy a geometri¹ i funkcj¹ lewej komory serca stwierdzono wy¿sze stê¿enie ADMA u chorych z
przerostem koncentrycznym w porównaniu
z chorymi z przerostem ekscentrycznym
(3,6 µmol/l vs 2,17 µmol/l), a ponadto wykazano tak¿e odwrotn¹ korelacjê z frakcj¹
wyrzutow¹ serca i obecnoci¹ dysfunkcji
skurczowej lewej komory serca [51].
Potwierdzeniem niekorzystnego wp³ywu
ADMA na uk³ad sercowo-naczyniowy by³y
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wyniki prospektywnego badania oceniaj¹cego czêstoæ zdarzeñ sercowo-naczyniowych
oraz miertelnoæ ca³kowit¹ wród pacjentów hemodializowanych.
Zoccali i wsp., w badaniu trwaj¹cym 33
miesi¹ce i obejmuj¹cym 225 chorych,
stwierdzili trzykrotnie wy¿sze stê¿enie
ADMA w porównaniu z grup¹ kontroln¹.
Wykazano najwy¿sz¹ miertelnoæ oraz
najwiêksz¹ czêstoæ zdarzeñ sercowo-naczyniowych wród chorych z najwy¿szym
stê¿eniem ADMA siêgaj¹cym 4° kwartyla.
Ca³kowita miertelnoæ by³a o 72% wy¿sza
u pacjentów z poziomami ADMA w surowicy powy¿ej mediany, oraz ponad dwukrotnie wy¿sza u pacjentów z poziomami powy¿ej 75 percentyla. Na podstawie powy¿szych danych autorzy uznali stê¿enie ADMA
w surowicy za niezale¿ny czynnik prognostyczny powik³añ sercowo-naczyniowych i
miertelnoci ca³kowitej u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek. Wykazano, ¿e
podwy¿szenie stê¿enia ADMA per se zwiêksza ryzyko zgonu o 52%, za ryzyko zdarzeñ sercowo-naczyniowych o 34% w populacji chorych hemodializowanych [52].
Podwy¿szenie stê¿enia ADMA jest jednym z wielu czynników ryzyka zdarzeñ sercowo-naczyniowych u chorych z PNN; równie¿ podwy¿szony poziom norepinefryny
(NE) wykazuje zwi¹zek z powik³aniami sercowo-naczyniowymi [53]. U chorych ze
schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek wykazano
nadmiern¹ aktywnoæ uk³adu wspó³czulnego [13], która jest w tej grupie chorych zaliczana do nietradycyjnych czynników ryzyka mia¿d¿ycy [48]. Stê¿enie NE w surowicy jest mniej wiarygodnym wyk³adnikiem
aktywnoci tego uk³adu w porównaniu z zapisami mikroneurografii, jednak¿e wykazano cis³y zwi¹zek pomiêdzy poziomem NE
w surowicy krwi a obecnoci¹ przerostu
koncentrycznego lewej komory serca [54],
jak równie¿ z ryzykiem wyst¹pienia nowych
zdarzeñ sercowo-naczyniowych u chorych
hemodializowanych [49].
W badaniu porównuj¹cym stê¿enie NE
u chorych hemodializowanych i dializowanych otrzewnowo stwierdzono 1,7 krotnie
wy¿sze jej stê¿enie u pacjentów leczonych
DO w porównaniu z HD [47], co po zastosowania analizy wieloczynnikowej Coxa wskazuje na wy¿sze o 16% ryzyko incydentów
sercowo-naczyniowych u chorych leczonych
DO w porównaniu z pacjentami hemodializowanymi [48].
Poszukuj¹c wzajemnych powi¹zañ miêdzy poziomem ADMA a aktywnoci¹ uk³adu wspó³czulnego porównano stê¿enie
ADMA i NE w surowicy z czêstoci¹ zdarzeñ sercowo-naczyniowymi u chorych hemodializowanych. Wykazano najwy¿sze
ryzyko miertelnoci ca³kowitej oraz czêstoci zdarzeñ sercowo-naczyniowych przy
stê¿eniu ADMA powy¿ej 75 percentyla i poziomie NE nie przekraczaj¹cym tej wartoci. Przy stê¿eniach obydwu badanych substancji przekraczaj¹cych 75 percentyl nie
stwierdzono dalszego narastania ryzyka.
Na tej podstawie autorzy wysunêli sugestiê,
¿e zarówno ADMA jak i aktywacja uk³adu
wspó³czulnego wp³ywaj¹ na powik³ania sercowo naczyniowe za porednictwem wspólnego mechanizmu jakim mo¿e byæ wp³yw
na uwalnianie NO [28].
Podwy¿szenie stê¿enia ADMA stwier-
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dzono zarówno u chorych z insulinoopornoci¹ jak i jawn¹ cukrzyc¹, a wiêc w stanach
klinicznych, w których chorobowoæ i miertelnoæ sercowo-naczyniowa jest szczególnie wysoka [1, 41].
Badaj¹c chorych z nefropati¹ cukrzycow¹ w fazie jawnego bia³komoczu stwierdzono wy¿sze stê¿enie ADMA w porównaniu z
chorymi w porównywalnym wieku, czasie
trwania cukrzycy lecz z normoalbuminuri¹.
Stopieñ wyrównania cukrzycy mierzony poziomem glikowanej hemoglobiny oraz obecnoæ retinopatii cukrzycowej nie wykazywa³y
zwi¹zku ze stê¿eniem ADMA. Natomiast
wród badanych chorych, u których stwierdzano przebyte schorzenia sercowo-naczyniowe (udar mózgu lub zawa³ miênia serca) stwierdzano znamiennie wy¿sze stê¿enie ADMA w surowicy. Powy¿sze dane sugeruj¹ udzia³ ADMA w powstawaniu powik³añ sercowo-naczyniowych u chorych z
objawami nefropatii cukrzycowej nawet we
wczesnym okresie choroby [43].
Czy wnioski z badañ klinicznych
dotycz¹cych stê¿enia ADMA
w surowicy mog¹ wp³ywaæ na
decyzje terapeutyczne?
Dotychczas w nielicznych badaniach
klinicznych wykazano, ¿e metformina [4],
tiazolidynediony, inhibitory enzymu konwertuj¹cego [11], oraz antagonici receptora
angiotensyny II obni¿aj¹ stê¿enie ADMA w
surowicy [14].
W trwaj¹cym obecnie badaniu klinicznym o akronimie VIVALDI (Vestigate the efficacy of telmIsartan versus VALsartan in
hypertensive type 2 Diabetic) obejmuj¹cym
chorych z cukrzyc¹ typu 2, postanowiono
dokonaæ oceny podawanych leków na przebieg nefropatii cukrzycowej. Poród 680
chorych z cukrzyc¹ typu 2 i jawn¹ nefropati¹ po³owa otrzymuje walsartan (w dawce
80 mg/dobê podwy¿szanej stopniowo do
160 mg), pozostali pacjenci telmisartan (40
mg do dawki docelowej 80 mg dziennie)
przez okres 1 roku. G³ównym celem badania jest porównanie wp³ywu obu leków na
stopieñ bia³komoczu. Wród drugorzêdowych punktów koñcowych oceniane bêd¹
dane dotycz¹ce funkcji nerek (filtracja k³êbuszkowa, poziom kreatyniny w surowicy,
dobowe wydalanie sodu) jak równie¿ dane
kliniczne (podwojenie poziomu kreatyniny,
osi¹gniêcie schy³kowej niewydolnoci nerek, miertelnoæ ca³kowita, chorobowoæ i
miertelnoæ sercowo-naczyniowa). Zaplanowano ocenê zarówno funkcji ródb³onka
naczyñ jak i stresu oxydacyjnego. Jako
markery tych zaburzeñ oceniane bêd¹: stê¿enie ADMA w surowicy, poziom CRP (Creactive protein) oraz wydalanie 8-isoPGF2a z moczem. Podwy¿szenie poziomu
tych substancji stwierdzano u chorych z
cukrzyc¹ [9]. Ponadto wykazano zwi¹zek
pomiêdzy zwiêkszonym wydalaniem F2-izoprostanów z moczem a wystêpowaniem
choroby niedokrwiennej serca [40]. Badanie pozwoli oceniæ wp³yw zablokowania receptora angiotensyny II na stê¿enie ADMA
w surowicy oraz wp³yw na stres oksydacyjny poprzez ocenê peroksydacji lipidów.
Badanie oceni tak¿e znaczenie nowych
markerów uszkodzenia ródb³onka naczyñ
i stresu oksydacyjnego, ich wp³yw na przebieg nefropatii, na chorobowoæ i miertel-

noæ sercowo-naczyniow¹ u chorych z cukrzyc¹ typu 2 [9]. Wyniki tego badania pozwol¹ byæ mo¿e udzieliæ pozytywnej odpowiedzi na postawione na wstêpie pytanie.
Czy oznaczanie stê¿enia ADMA
w surowicy krwi mo¿e znaleæ
zastosowanie w praktyce klinicznej?
W wielu badaniach klinicznych wykazano zwi¹zek pomiêdzy stê¿eniem ADMA w
surowicy a powik³aniami sercowo-naczyniowymi, ponadto stwierdzono wzrost stê¿enia
tej substancji w prawie wszystkich sytuacjach klinicznych zaliczanych do tradycyjnych czynników ryzyka mia¿d¿ycy.
Proponuj¹c oznaczenie stê¿enia ADMA
w praktyce klinicznej powstaje pytanie; u
których chorych stê¿enie ADMA powinno
byæ oznaczane rutynowo? [10].
Z badañ klinicznych wiemy, ¿e stê¿enie
ADMA pozwala w pozornie jednorodnych
grupach wyodrêbniæ chorych z podwy¿szonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Dlatego postulowany jest pogl¹d o koniecznoci uznania stê¿enia ADMA w surowicy jako
czynnika ryzyka sercowo-naczyniowego w
populacji ogólnej jak te¿ chorych z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek [55].
Istniej¹ pogl¹dy, ¿e oznaczanie stê¿enia ADMA w surowicy powinno uzupe³niæ
schematy oceny globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego uwzglêdniaj¹ce obecnoæ
tradycyjnych czynników ryzyka. Stosowane w praktyce klinicznej Fragminghan risk
score, PROCAM score, czy program Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
uwzglêdniaj¹ wiek, p³eæ, wysokoæ cinienia têtniczego krwi, obecnoæ zaburzeñ lipidowych, palenie papierosów, dodatni wywiad rodzinny, przebyte incydenty sercowonaczyniowe. Wydaje siê, ¿e dodatkowa ocena stê¿enia ADMA w surowicy pozwoli³aby
zró¿nicowaæ chorych nie kwalifikuj¹cych siê
w oparciu o dotychczasowe kryteria do grupy wysokiego ryzyka (tj. ryzyko zdarzeñ sercowo-naczyniowych wy¿sze ni¿ 20% na
przestrzeni 10 lat), czy grupy najni¿szego
ryzyka (tj. ryzyko poni¿ej 10%). Oznaczenie stê¿enia ADMA jako nowego czynnika
ryzyka sercowo-naczyniowego u³atwi³oby
zró¿nicowanie chorych o porednim ryzyku, u których leczenie farmakologiczne maj¹ce na celu obni¿enie stê¿enia ADMA pozwoli w przysz³oci zmniejszyæ ryzyko wyst¹pienia incydentów sercowo-naczyniowych [10].
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