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Streszczenie

Abstract

Od ponad dekady metylowe pochodne argininy cieszà
si´ du˝ym zainteresowaniem wÊród naukowców zajmujàcych si´ chorobami sercowo-naczyniowymi. Przyczynà sà
ich w∏asnoÊci biologiczne. Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) pe∏ni funkcj´ inhibitora syntazy tlenku azotu
(NOS) i postrzegana jest obecnie jako niezale˝ny czynnik
ryzyka choroby wieƒcowej, natomiast symetryczna
dimetyloarginina (SDMA) mo˝e byç u˝ytecznym biomarkerem, pozwalajàcym wykryç osoby we wczesnym
stadium choroby nerek oraz okreÊliç u nich ryzyko rozwoju choroby sercowo-naczyniowej. W pierwszej cz´Êci
pracy opisano biosyntez´ i katabolizm metyloarginin, w
nast´pnej cz´Êci ich zwiàzek z chorobami sercowonaczyniowymi oraz wp∏yw homocysteiny na ich osoczowe
st´˝enie. W ostatniej cz´Êci pracy dokonano przeglàdu literatury zwiàzanej z wp∏ywem dymu tytoniowego na
st´˝enie ADMA i SDMA w osoczu.

The role of methylated derivatives of arginine in cardiovascular diseases has been studied for over a decade.
The reason for this are their biological characteristics.
Asymmetric dimethylarginine (ADMA) is an inhibitor of
nitric oxide synthase (NOS) and nowadays it is recognized as an independent risk factor of coronary artery
disease. Application of symmetric dimethylarginine
(SDMA) may be practical and useful for identifying subjects from early stage of renal disease and determining
their risk of cardiovascular diseases. The first part of the
paper shows biosynthesis and catabolism of methylarginines, the following part discusses their association
with cardiovascular diseases and correlation between
homocysteine plasma level. The third part of the paper is
a review of studies that have evaluated the impact of
tobacco smoke on ADMA and SDMA.
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Wst´p
W Polsce, na poczàtku bie˝àcej dekady liczba
zgonów wÊród m´˝czyzn i kobiet w wieku 35–69 lat
przypisywana paleniu tytoniu wynosi∏a odpowiednio 38% i 13%. Po∏owa z nich spowodowana by∏a
chorobami uk∏adu krà˝enia (zawa∏em serca, udarem
mózgu, mia˝d˝ycà naczyƒ obwodowych). Równie
niepokojàce dane dotyczà palenia biernego. Badania
epidemiologiczne dowodzà, ˝e nara˝enie na Êrodowiskowy dym tytoniowy zwi´ksza ryzyko wystàpienia chorób sercowo-naczyniowych o 25–30% [1].
Wed∏ug wytycznych Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Uk∏adu Krà˝enia, dotyczàcych oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, w prewencji tych chorób okreÊlenie indywidualnego ryzyka u badanych
osób jest istotnym elementem tzw. strategii wysokiego ryzyka, która polega na aktywnym wyszukiwaniu osób zagro˝onych zachorowaniem i obj´ciu ich
w∏aÊciwà opiekà. Ryzyko ogólne mo˝na okreÊliç za
pomocà testu SCORE (ang. Systematic Coronary
Risk Evaluation), opartego na informacjach dotyczàcych wieku, p∏ci, wartoÊci skurczowego ciÊnienia
krwi, ca∏kowitego cholesterolu, st´˝enia HDL-cholesterolu, palenia tytoniu i wyst´powania cukrzycy.
Mo˝e byç ono jednak niedoszacowane, poniewa˝
test nie uwzgl´dnia wp∏ywu wielu innych czynników
ryzyka chorób uk∏adu krà˝enia zaliczanych do tzw.
czynników nieklasycznych (nowych) [2]. W tej grupie zwiàzków du˝ym zainteresowaniem cieszy si´

ostatnio asymetryczna dimetyloarginina (ADMA),
endogenny inhibitor syntazy tlenku azotu (NOS),
cz´sto w literaturze nazywana „wschodzàcym”
czynnikiem ryzyka (ang. emerging risk factor)
w chorobach uk∏adu sercowo-naczyniowego.

Metylowe pochodne L-argininy jako czynniki
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
L-arginina jest jednym z aminokwasów niezb´dnych do prawid∏owego dzia∏ania ludzkiego organizmu. Aminokwas ten jest bezpoÊrednim prekursorem takich zwiàzków sygna∏owych jak NO i agmatyna (4-aminobutyloguanidyna) oraz poÊrednim prekursorem glutaminianu i kwasu gamma aminomas∏owego. Wykazano, ˝e agmatyna, b´dàca produktem dekarboksylacji L-argininy, katabolizowana dalej przez specyficzny enzym, agmantynaz´, do putrescyny, jest prekursorem poliamin, b´dàcych kluczowymi regulatorami procesów komórkowych, mi´dzy
innymi stymulujàcymi proliferacj´ komórek [3].
W bia∏kach arginina mo˝e ulegaç posttranslacyjnej, enzymatycznej metylacji. Grupy metylowe ∏àczà si´ z azotami grupy guanidynowej ∏aƒcucha
bocznego argininy wiàzaniem kowalencyjnym i reakcja ta jest nieodwracalna. W wyniku hydrolizy
bia∏ka uwalniajà si´ pochodne metylowe argininy:
asymetryczna dimetyloarginina (ADMA), symetryczna dimetyloarginina (SDMA) oraz monometyloarginina (MMA) (rycina 1).
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Rycina 1. Struktury metyloarginin.
Figure 1. Structure of methylated form of arginine
Metylowe pochodne argininy obecne w osoczu
nie pochodzà zatem z metylacji wolnej argininy, lecz
z katabolizmu bia∏ek zawierajàcych metylowane
∏aƒcuchy boczne argininy. ADMA i MMA, w odró˝nieniu od SDMA, posiadajà podobne efekty
dzia∏ania biologicznego i podobny metabolizm. St´˝enie ADMA w osoczu jest oko∏o dziesi´ciokrotnie
wi´ksze od st´˝enia MMA. Dlatego dla przewa˝ajà-
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cej liczby badaczy ADMA jest potencjalnie wa˝niejszym czynnikiem diagnostycznym ni˝ MMA [4]
ADMA jest endogennym inhibitorem syntazy
tlenku azotu (NOS). Jako metabolit zosta∏a zidentyfikowana w latach 70. XX wieku, ale jej rola jako
kompetycyjnego inhibitora NOS zosta∏a po raz
pierwszy opisana przez Patrica Vallanca u pacjentów ze schy∏kowà chorobà nerek [5].
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Biosynteza i katabolizm ADMA i SDMA
ADMA i SDMA sà syntetyzowane przez ró˝ne
komórki, w tym przez komórki Êródb∏onka naczyniowego [6]. Reszty argininy wbudowanej w ∏aƒcuch
bia∏kowy sà metylowane przez rodzin´ bia∏kowych
N-metylotransferaz (PRMT, ang. protein N-methyltransferases). Enzymy te przenoszà grupy metylowe

z S-adenozylometioniny (SAM) na atom azotu grupy guanidynowej argininy (rycina 2). Etap ten poÊrednio jest zwiàzany z metabolizmem Hcy.
Z przedstawionego schematu widaç, ˝e im wy˝sza
wydajnoÊç procesu demetylacji metioniny, tym intensywniejsze mogà byç procesy metylowania reszt
argininy w bia∏kach (rycina 2).
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Rycina 2. Synteza i metabolizm homocysteiny (Hcy), asymetrycznej dimetyloargininy (ADMA) i symetrycznej dimetyloargininy (SDMA). SAM, S-adenozylometionina; SAH, S-adenozylohomocysteina;
PRMT, metylotransferaza bia∏kowa; RFT, reaktywne formy tlenu; NOS, synteza tlenku azotu; DDAH, hydrolaza dimetyloarginino-dimetyloaminowa.
Figure 2. Synthesis and metabolizm of homocysteine (Hcy), asymmetric dimethylarginine (ADMA) and
symmetric dimethylarginine (SDMA). SAM, S-adenosylmethionine; SAH, S-adenosylhomocysteine;
PRMT, protein methyltransferase; RFT, reactive oxygen species; NOS, nitric oxide synthase; DDAH, dimethylarginine dimethylaminohydrolase.
Znane sà ró˝ne proteinowe metylotransferazy.
Ró˝nià si´ one swoistoÊcià substratowà i produktami. ADMA i MMA sà produktami reakcji z udzia∏em PRMT typu I, a produktem PRMT typu II,
oprócz MMA, jest tak˝e SDMA. Ekspresja
PRMT I w komórkach Êródb∏onka wzrasta w obecnoÊci LDL natywnych i zmodyfikowanych oksydatywnie. Prawdopodobnie jest to mechanizm t∏umaczàcy zwi´kszenie st´˝enia ADMA w hipercholesterolemii. Wytwarzanie ADMA przez ludzkie komórki Êródb∏onka wzrasta tak˝e w obecnoÊci metioniny
lub Hcy, natomiast jest hamowane przez inhibitory
metylotransferaz. Zaliczamy do nich S-adenozylohomocystein´ (SAH), dialdehyd adenozyny, cykloleucyn´ [7].
W wyniku proteolizy bia∏ek, zawierajàcych mety-

lowane pochodne argininy, zostajà one uwalniane
przez komórki i mo˝na wykazaç ich obecnoÊç
w osoczu i moczu.
G∏ównym enzymem uczestniczàcym w katabolizmie ADMA i MMA (ale nie SDMA) jest hydrolaza dimetyloarginino-dimetyloaminowa. (DDAH, ang.
dimethylarginine dimethylaminohydrolase). Produktami degradacji ADMA sà cytrulina, dimetyloamina oraz niewielkie iloÊci ketokwasów. AktywnoÊç
DDAH, obok procesu metylacji grup guaninowych
argininy zawartej w bia∏kach i procesów proteolizy
tych bia∏ek, determinuje st´˝enie ADMA wewnàtrz
komórki. Znane sà dwie izoformy DDAH, obie zwiàzane g∏ównie z frakcjà cytozolowà. DDAH I przewa˝a w tkankach wykazujàcych obecnoÊç neuronalnej
syntazy tlenku azotu (nNOS), natomiast DDAH II
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noÊç, cukrzyca typu II oraz choroby uk∏adu krà˝enia i hiperhomocysteinemia [11]

wyst´puje w komórkach wykazujàcych ekspresj´
endotelialnej syntazy tlenku azotu (eNOS) [8].
Zmniejszenie aktywnoÊci DDAH zwi´ksza st´˝enie ADMA i powoduje dysfunkcj´ komórek Êródb∏onka, hamujàc relaksacj´ naczyƒ krwionoÊnych,
zale˝nà od Êródb∏onkowego NO. W badaniach in vitro wykazano, ˝e w obecnoÊci inhibitora DDAH
(kwasu 2-amino-4[3-metyloguanino]butanowego,
znanego pod symbolem 4124W) wzrasta st´˝enie
ADMA, a izolowane segmenty naczyƒ kurczà si´.
Natomiast dodanie L-argininy do medium hodowlanego, w którym sà one zawieszone, dzia∏a na nie
rozkurczajàco [9]. Obni˝eniu aktywnoÊci DDAH
i wzrostowi st´˝enia ADMA w hodowlach komórkowych zapobiegajà antyoksydanty [10].
Podwy˝szone st´˝enie ADMA w osoczu wyst´puje w ró˝nych stanach patologicznych. Sà nimi:
przewlek∏a choroba nerek, nadciÊnienie, hipercholestrolemia, stan przedrzucawkowy, insulinoopor-
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G∏ównym mechanizmem, poprzez który ADMA
wywiera swój efekt biologiczny, jest niewàtpliwie
kompetencyjna inhibicja NOS. Wykryto trzy typy
tego enzymu: neuronalny (nNOS) zale˝ny od kalmoduliny Ca2+, indukowany (iNOS) niezale˝ny od
jonów Ca2+ oraz endotelialny (eNOS) zale˝ny od
kalmoduliny Ca2+. Enzymy wyst´pujà w postaci homodimerów, z których ka˝dy monomer sk∏ada si´
z dwóch domen: domeny N-terminalnej oksygenazy
i C-terminalnej reduktazy. NOS katalizuje pi´cioelektronowà oksydacj´ L-Argininy. G∏ównymi produktami tej reakcji sà NO i cytrulina, a zwiàzkiem
przejÊciowym – N-hydroksy-L-arginina (rycina 3)
[12].
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Rycina 3. Dwuetapowa reakcja powstawania tlenku azotu z argininy zachodzi poprzez zwiàzek przejÊciowy N-hydroksy-L-arginin´. Na mol powstajàcego NO zostajà zu˝yte 2 mole O2 i 1,5 mola NADPH.
Figure 3. Oxidation of L-arginine to L-cytruline occurs via two successive monooxygenation reactions
producing N-hydroxyarginine as an intermediate. 2 mol of O2 and 1,5 mol of NADPH are consumed per
mole of NO formed.
Wytworzony NO jest wa˝nym mediatorem,
uczestniczàcym w kontroli napi´cia mi´Êni g∏adkich. Powstaje w komórkach Êródb∏onka, przenika
do mi´Êni g∏adkich, gdzie aktywuje cytosolowà cyklaz´ guanylanowà. W efekcie reakcji katalizowanej
przez ten enzym powstaje cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP), który powoduje relaksacj´
mi´Êni g∏adkich przez aktywacj´ kinazy bia∏kowej G,
a fosforyluje kinaz´ lekkich ∏aƒcuchów miozyny i czyni jà nieaktywnà [13].
St´˝enie ADMA w osoczu wzrasta u ludzi i zwierzàt z mia˝d˝ycà t´tnic oraz pod wp∏ywem czynników ryzyka mia˝d˝ycy, takich jak: dyslipidemie,
nadciÊnienie, hiperglikemia, opornoÊç insulinowa.
Ponadto wykazuje lepszà korelacj´ z dysfunkcjà komórek Êródb∏onka t´tnic ni˝ st´˝enie cholesterolu.
Wzrost st´˝enia ADMA w osoczu wykazano u chorych z klinicznie zaobserwowanymi zmianami w t´t-
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nicach obwodowych oraz w neointimie, tworzàcej
si´ po uszkodzeniu Êciany naczyniowej, np. podczas
angioplastyki [14] Zwi´kszone st´˝enie ADMA
i zmniejszone st´˝enie argininy zaobserwowano
w zregenerowanych komórkach Êródb∏onka, 6 tygodni po balonikowym uszkodzeniu b∏ony wewn´trznej t´tnicy szyjnej królika [15].
Pierwsze prospektywne badania dotyczàce roli
ADMA jako czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych wykonano w szpitalu uniwersyteckim
Hamburg-Eppendorf. Badaniu poddano 225 hemodializowanych pacjentów. W ciàgu 34 miesi´cy odnotowano 120 incydentów sercowo-naczyniowych
oraz 83 zgony, z czego 53 nastàpi∏y z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Za pomocà analizy regresji wieloczynnikowej Coxa, pozwalajàcej na wyliczenie prawdopodobieƒstwa prze˝ycia okreÊlonego czasu jako funkcji wybranych parametrów wyka-
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zano, ˝e st´˝enie ADMA w osoczu oraz wiek by∏y
najsilniejszymi predyktorami przysz∏ych zdarzeƒ
wieƒcowych i umieralnoÊci [16].
Lu i wsp. [17] badali, czy st´˝enie ADMA w osoczu mo˝e prognozowaç przysz∏e incydenty wieƒcowe u osób ze stabilnà dusznicà bolesnà po zabiegu
przezskórnej interwencji wieƒcowej. Badania trwa∏y
16 miesi´cy i obj´∏y 153 pacjentów. Wykazano ponad pi´ciokrotny wzrost ryzyka przysz∏ych incydentów wieƒcowych, zwiàzanych z podwy˝szonym poziomem ADMA w osoczu, niezale˝ny od takich
czynników jak wiek, hipercholesterolemia, palenie
papierosów.
W roku 2008 ukaza∏a si´ w czasopiÊmie Clinical
Chemistry praca, prezentujàca dane uzyskane podczas pi´cioletnich badaƒ, w ramach programu LURIC (The Ludwigshafen Risk and Cardiovascular
Health Study) [18]. Autorzy oceniali ADMA jako
biomarker uk∏adu sercowo-naczyniowego u 3238
pacjentów. W tej grupie za pomocà angiografii
wieƒcowej zidentyfikowano 2543 pacjentów z chorobà wieƒcowà oraz 695 bez znaczàcych zmian chorobowych. Autorzy stwierdzili, ˝e st´˝enie ADMA
w osoczu jest niezale˝nym czynnikiem zapowiadajàcym umieralnoÊç ogólnà oraz umieralnoÊç z przyczyn sercowo-naczyniowych. Ponadto prognostyczna moc ADMA okaza∏a si´ niezale˝na od tradycyjnych czynników.
Ostatnie doniesienia wskazujà, ˝e pomiar st´˝enia ADMA w osoczu móg∏by byç równie˝ u˝yteczny w masowych przeglàdach populacji, majàcych
na celu ujawnienie wczesnych stadiów mia˝d˝ycy
[19].
Meta-analiza obejmujàca 13 badaƒ wykonanych
w okresie od 2001 do 2009 roku wykaza∏a, ˝e w ka˝dym z tych badaƒ podwy˝szone st´˝enie ADMA
w osoczu by∏o predykatorem incydentu wieƒcowego, umieralnoÊci z powodu chorób sercowo-naczyniowych lub umieralnoÊci ogólnej [20]. W dalszym
jednak ciàgu pozostaje sprawà otwartà pytanie, czy
ADMA jest jedynie markerem procesów mia˝d˝ycowych czy te˝ aktywnym zwiàzkiem bioràcym
w nich udzia∏ [21]
W przeciwieƒstwie do znacznego zainteresowania naukowców zagadnieniami zwiàzanymi z rolà,
jakà w ró˝nych stanach patologicznych odgrywa
ADMA, zainteresowanie drugà z metylowych pochodnych argininy, a mianowicie SDMA, jest zdecydowanie mniejsze. Do maja 2010 roku w bazie danych PubMed cytowanych by∏o 1094 prac zwiàzanych z ADMA i tyko 228 prac dotyczàcych SDMA.
Tymczasem ostatnie doniesienia wskazujà, ˝e
SDMA mo˝e byç u˝ytecznym biomarkerem, pozwalajàcym wykryç osoby we wczesnym stadium
choroby nerek oraz okreÊliç u nich ryzyko rozwoju
choroby sercowo-naczyniowej [22].

Prace, które ukaza∏y si´ w ostatniej dekadzie wykazujà g∏ównie zwiàzek pomi´dzy st´˝eniem
SDMA w osoczu a wspó∏czynnikiem przesàczania
k∏´buszkowego oraz z klirensem kreatyniny. Obok
tych zale˝noÊci wykazano, ˝e zwi´kszone st´˝enie
osoczowego SDMA powoduje wzrost produkcji reaktywnych form tlenu przez monocyty, jest znamiennie skorelowane ze st´˝eniem N-koƒcowego
mózgowego peptydu natriuretycznego i z parametrami echokardiograficznymi typowymi dla uszkodzeƒ lewej komory [20]. We wspomnianej powy˝ej
meta-analizie jedynie w jednej pracy odnotowano
zwiàzek podwy˝szonego st´˝enia SDMA ze ÊmiertelnoÊcià z powodu choroby sercowo-naczyniowej
i incydentu wieƒcowego i wykazano podobne w∏aÊciwoÊci predykcyjne SDMA i ADMA. Badania te
prowadzono przez okres 5 lat i obj´∏y one grup´ 572
osób. [23].

Czy zmiana st´˝enia homocysteiny w osoczu
wp∏ywa na poziom metylowych pochodnych
argininy?
Zakres prawid∏owego st´˝enia Hcy w osoczu ludzi zdrowych mieÊci si´ zwykle mi´dzy 5 a 15 µmol/l,
chocia˝ niektórzy badacze uwa˝ajà, ˝e st´˝enia
oko∏o 12 µmol/l stanowià ju˝ górnà granic´ normy.
Hiperhomocysteinemia to st´˝enie Hcy w osoczu
osób doros∏ych powy˝ej 15 µmol/l, przy st´˝eniach
§100 µmol/l mówi si´ o ci´˝kiej jej postaci. W Êwietle rekomendacji grupy ekspertów, opublikowanych
w 2004 r., zakres referencyjny st´˝enia Hcy powinien byç osobno ustalany dla poszczególnych populacji z uwzgl´dnieniem wieku, p∏ci, czynników etnicznych, rodzaju diety, przyjmowania witamin, stylu ˝ycia [24]. St´˝enie Hcy wzrasta z wiekiem i u ludzi starych jest oko∏o dwukrotnie wy˝sze ni˝ u dzieci. Po okresie dojrzewania st´˝enie Hcy jest wi´ksze
u p∏ci m´skiej Êrednio o oko∏o 2 µmol/l, a ró˝nica ta
zmniejsza si´ z wiekiem. W szeregu badaƒ wykazano znamienne podwy˝szenie osoczowego st´˝enia
Hcy u osób nara˝onych na dym tytoniowy w porównaniu do osób nienara˝onych [25].
Szereg badaƒ wskazuje na zwiàzek pomi´dzy hiperhomocysteinemià a podwy˝szonym st´˝eniem
ADMA w osoczu osób z mia˝d˝ycà naczyƒ wieƒcowych, obwodowych, udarem. Wp∏yw Hcy na poziom ADMA w organizmie wynika z zaz´biania si´
szlaków metabolicznych obu zwiàzków (rycina 2).
Proces metylowania reszt argininowych wyst´pujàcych w bia∏kach dokonuje si´ przy udziale SAM,
a produktem obok metylowanego bia∏ka jest SAH,
nast´pnie hydrolizowana do Hcy. Jest to jedyna reakcja prowadzàca do pojawienia si´ w organizmie
Hcy. Wydaje si´ zatem, ˝e podwy˝szony poziom
SAH powinien byç zwiàzany ze zwi´kszonym st´˝e-
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niem Hcy oraz ADMA. Takà hipotez´ potwierdzajà badania in vitro oraz in vivo.
Inkubacja komórek Êródb∏onka w obecnoÊci metioniny lub Hcy prowadzi do wzrostu st´˝enia ADMA w medium komórkowym, przy czym wzrost ten
znamiennie dodatnio koreluje z iloÊcià dodanego
aminokwasu [7].
W badaniach in vivo przeprowadzonych na ma∏pach stwierdzono, ˝e doÊwiadczalna hiperhomocysteinemia wywo∏ana dietà bogatà w metionin´,
a ubogà w foliany, powodowa∏a oko∏o trzykrotny
wzrost st´˝enia Hcy i ADMA w osoczu zwierzàt [26].
Szczególnie przekonujàce sà badania in vivo,
przeprowadzone wÊród osób zdrowych poddanych
testowi metioniny (jednorazowe doustne podanie
metioniny w iloÊci 100 mg/kg masy cia∏a). Osiem
godzin po podaniu metioniny stwierdzono wzrost
st´˝enia Hcy o ponad 400%, czemu towarzyszy∏
wzrost st´˝enia ADMA o ponad 40% i obni˝enie
o 80% rozszerzalnoÊci t´tnicy ramiennej [27].
W piÊmiennictwie pojawiajà si´ te˝ inne sugestie
zwiàzane z oddzia∏ywaniem Hcy na ADMA. Hcy
zawierajàca reaktywne grupy tiolowe ∏atwo tworzy

mostki dwusiarczkowe, co mo˝e zaburzaç tworzàcà
si´ w siateczce Êródplazmatycznej struktur´ bia∏ek.
W konsekwencji mo˝e nastàpiç przyspieszona degradacja nowo tworzàcego si´ (niew∏aÊciwego) bia∏ka, po∏àczona z uwalnianiem metylowych pochodnych argininy. Dla komórki oznacza to stres w obr´bie siateczki Êródplazmatycznej (ang. endoplasmic reticulum stres pathway, ER stres). Dodatkowo pod tym
poj´ciem rozumie si´ rozregulowanie metabolizmu lipidów, aktywacj´ szlaku zapalnego i apoptoz´ komórki. Wykazano, ˝e apoptoza komórek w hodowlach komórek Êródb∏onka powodowana przez Hcy, odbywa
si´ w∏aÊnie na drodze stresu ER [28].
Hcy mo˝e ponadto zmniejszaç aktywnoÊç enzymatycznà DDAH (Hcy wià˝e si´ z centrum aktywnym enzymu, które stanowi grupa tiolowa cysteiny),
co prowadzi do zaburzenia katabolizmu ADMA
i jej akumulacji. [29]. AktywnoÊç enzymatyczna
DDAH mo˝e byç równie˝ obni˝ona w wyniku stresu oksydacyjnego, wywo∏anego przez Hcy. Prawdopodobny mechanizm dysfunkcji Êródb∏onka wywo∏any przez Hcy oraz rol´ ADMA w tym procesie
przedstawiono na rycinie 4.

HOMOCYSTEINA

Stres oksydacyjny

Ø AktywnoÊç DDAH

≠ ADMA

Ø Proteoliza

Inhibicja NOS

Rozszczepienie dimerów NOS

≠ Ponadtlenki

Stres ER

DYSFUNKCJA ÂRÓDB¸ONKA

Ø Tlenek azotu

Rycina 4. Schemat indukowanej przez Hcy dysfunkcji Êródb∏onka. Hcy mo˝e hamowaç aktywnoÊç enzymatycznà DDAH bezpoÊrednio lub poÊrednio poprzez stres oksydacyjny, co prowadzi do wzrostu st´˝enia
ADMA. Alternatywnie Hcy mo˝e podwy˝szaç st´˝enie ADMA przez indukcj´ stresu w obr´bie siateczki
Êródplazmatycznej (stres ER), który zwi´ksza proteoliz´ bia∏ek zawierajàcych metylowe pochodne argininy.
Akumulacja ADMA w komórkach Êródb∏onka hamuje aktywnoÊç syntazy tlenku azotu (NOS). W konsekwencji obni˝a si´ st´˝enie NO. ADMA oraz inne oksydanty mo˝e powodowaç rozszczepienie homodimerów NOS, co sprzyja powstawaniu ponadtlenków i dalszy spadek dost´pnoÊci biologicznej NO [30].
Figure 4. Model of homocysteine-induced endothelial dysfunction and the possible role of ADMA. Homocysteine may inhibit DDAH activity directly or indirectly by inducing oxidative stress wha ends up in
increase of ADMA concentracion. Alternatively, homocysteine may increase ADMA concentration
through stress induction within intraplasmatic reticulum (ER stress) which increases pretedisis of arginine.
ADMA accumulation in endothelium cells controls activity of nitrogen oxide sintasis. Finally runs to reduction of NO concentration. ADMA and other oxidants may cause sp;itting (fission) of homodimers what
attracts formation of superoxides and further decrease of biological accessability of NO [30].
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Wp∏yw dymu tytoniowego na st´˝enie ADMA
w osoczu
˚eby zaakceptowaç ADMA jako szeroko u˝ywany czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,
nale˝y dok∏adnie okreÊliç wp∏yw na jej poziom
czynników egzogennych. Takie badania sà w fazie
wst´pnej i dotyczà m. in. wp∏ywu dymu tytoniowego. Doniesienia literaturowe dotyczàce omawianego
zagadnienia sà bardzo nieliczne i rozbie˝ne. Sporo

trudnoÊci nastr´cza ponadto porównanie opublikowanych wyników mi´dzy sobà. Przyczynà jest fakt,
˝e publikacje te dotyczà g∏ównie populacji ludzi
chorych. W wi´kszoÊci przypadków sà to ludzie
starsi obojga p∏ci. Dlatego w tabeli I zamieszczono
kolumn´ „Uwagi”, w której opisano obiekt badaƒ.
Zawarto w niej wszystkie prace zarejestrowane
w bazie PubMed do po∏owy 2010 roku, przytaczajàce liczbowe wartoÊci st´˝enia ADMA w osoczu
osób niepalàcych i palàcych.

Tabela I. Dane literaturowe dotyczàce st´˝enia ADMA w osoczu krwi osób niepalàcych i palàcych
Table I. Literature data on plasma ADMA levels changes in non-smokers and smokers.
Pierwszy
autor
[rok
publikacji]

St´˝enie ADMA
Liczba
badanych niepalàcy palàcy
(p∏eç, wiek1) µmol/l
µmol/l

Zró˝nicowanie
[%]

p

Uwagi

Eid, 2004

563
(M, 70)

1,42

1,32

17,0

0,037 Pacjenci z wysokim profilem ryzyka choroby
wieƒcowej; po skorygowaniu st´˝enia
ADMA ze wzgl´du na ciÊnienie, BMI,
kreatynin´, insulin´ p40,14

Schnabel,
2005

1874
(K/M, 61)

0,61

0,64

4,9

0,002 Pacjenci z chorobà wieƒcowà, przed i po incydentach wieƒcowych

Zhang, 2006

22
(M, 39)

0,61

1,10

80,3

0,01

Zdrowi m´˝czyêni, palacze wypalali ‡20 papierosów/dzieƒ

Wang, 2006

108
(K/M, 62)

0,43

0,47

9,3

0,03

Pacjenci skierowani na angioplastyk´ z powodu bólu w klatce piersiowej, do badaƒ zakwalifikowano równie˝ pacjentów z chorobà
trójnaczyniowà.

Mass, 2007

88
(M, 61)
254
(M, 62)

0,88

0,69

0,80

0,74

Meinitzer,
2008

3238
(K/M, 63)

0,815

0,840

3,1

Sobczak,
2009

120
(M, 37)

0,39

0,42

7,7

121,6 *0,001 Pacjenci z przypadkami incydentów wieƒcowych (zawa∏em serca, równie˝ ze skutkiem
17,5
NS Êmiertelnym, oraz nag∏à Êmiercià sercowà).
Osoby bez incydentów wieƒcowych b´dàce
grupà kontrolnà
0,001 2543 pacjentów ze stwierdzonà chorobà sercowo-naczyniowà, 695 bez stwierdzonej choroby, dane dotyczà 1165 nigdy nie palàcych
i 632 palaczy czynnych, pozostali badani to
byli palacze
NS

Osoby zdrowe

K – kobiety; M – m´˝czyêni; p – poziom istotnoÊci; 1) Êrednia wieku;
F – female; M – male; p – significance level; 1) mean age;

SpoÊród pozycji zamieszczonych w tabeli I wyró˝nia si´ praca Zhanga i wsp. [31]. Zró˝nicowanie
st´˝enia ADMA w osoczu osób palàcych i niepalàcych ró˝nicuje si´ o ponad 80%, co znacznie odbiega od pozosta∏ych wyników. Do pracy tej ustosunkowa∏ si´ zespó∏ dr Kielsteina [32]. W liÊcie do redakcji zarzuca autorom brak nawiàzania do wyników badaƒ klinicznych oraz zwraca uwag´ na nielicznà grup´ osób badanych. RzeczywiÊcie, w Êwie-

tle uzyskanych wyników i danych literaturowych te
rezultaty badaƒ wydajà si´ ma∏o wiarygodne.
Wyniki badaƒ zamieszczone w drugim wierszu tabeli I, na które warto zwróciç uwag´, pochodzà z artyku∏u Meinitzera i wsp. [18]. Zawiera on najobszerniejsze, jak do tej pory, badania oznaczenia st´˝enie
ADMA w osoczu. Wieloczynnikowa regresja liniowa
wykaza∏a, ˝e czynniki predykcyjne st´˝enia ADMA
uk∏ada∏y si´ w kolejnoÊci: szybkoÊç przesàczania
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k∏´bkowego ﬁ Hcy ﬁ wiek ﬁ CRP ﬁ HDL-C ﬁ
p∏eç ﬁ triacyloglicerydy ﬁ palenie tytoniu. Zatem
wed∏ug tych badaƒ palenie tytoniu jest jednym
z najs∏abszych czynników prognostycznych st´˝enia
ADMA.
Wyniki uzyskane w naszym oÊrodku wskazujà,
˝e czynniki predykcyjne st´˝enia ADMA w osoczu
palaczy czynnych uk∏adajà si´ w kolejnoÊci: Hcy ﬁ
wiek ﬁ kotynina ﬁ BMI, ale sà nieznamienne. Taka sama kolejnoÊç wyst´puje w grupie palaczy biernych, tutaj jednak w∏asnoÊci predykcyjne Hcy sà
znamienne. W ˝adnej z przytaczanych powy˝ej prac
nie wyodr´bniano grupy palaczy biernych [33].
Oprócz pozycji cytowanych w tabeli I opublikowano kilka prac, w których autorzy odnoszà si´ do
relacji ADMA vs. palenie papierosów, jednak bez
podawania wartoÊci liczbowych. Jednym z pierwszych takich doniesieƒ by∏a praca Lu i wsp. [17].
Szukajàc odpowiedzi na pytanie, czy ADMA mo˝e
byç czynnikiem predykcyjnym wyniku angioplastyki u pacjentów cierpiàcych na przewlek∏à dusznic´
bolesnà, autorzy przebadali 153 osoby. Stwierdzili
wzrost poziomu ADMA niezale˝ny od innych potencjalnych czynników wyst´pujàcych w wieloczynnikowej regresyjnej analizie Coxa, takich jak: wiek,
hipercholesterolemia, u˝ywanie stentów i palenie
papierosów.
W 2003 roku Schiel i wsp. [34] przebadali 554 pacjentów z cukrzycà typu I i niewydolnoÊcià nerek.
Uzyskane wyniki wykaza∏y wy˝sze st´˝enia Hcy,
ADMA i SDMA w osoczu pacjentów w porównaniu do kontroli, ale w ˝adnej z badanych grup nie
stwierdzono znamiennego wp∏ywu palenia tytoniu
na mierzone parametry.
W programie okreÊlonym akronimem CARDIAC
(Coronary Artery Risk Determination Investigating
the Influence of ADMA Concentration) przebadano
816 osób pod kàtem zale˝noÊci pomi´dzy st´˝eniem
ADMA w osoczu a ryzykiem choroby wieƒcowej
[35]. Zanotowano znamiennie ni˝sze st´˝enie ADMA w osoczu palaczy czynnych w stosunku do
osób nigdy niepalàcych. Jednak˝e w grupie by∏ych
palaczy st´˝enie ADMA by∏o wy˝sze w odniesieniu
do niepalàcych.
Tonstad i wsp., [36] wytypowali grup´ 207 kobiet
i m´˝czyzn w wieku 18–39 lat z wysokim ryzykiem
choroby wieƒcowej (dyslipidemia, obcià˝ajàcy wywiad rodzinny w kierunku choroby wieƒcowej).
W analizie wieloczynnikowej stwierdzili, ˝e st´˝enie
ADMA zwiàzane jest tylko z BMI, natomiast niezwiàzane jest z wiekiem, p∏cià i liczbà wypalanych
papierosów.
W celu zaprezentowania pe∏nego obrazu badaƒ,
zwiàzanych z wp∏ywem palenia tytoniu na poziom
ADMA, nale˝y przedstawiç doniesienia, opisujàce
doÊwiadczenia ze zwierz´tami lub prowadzone

72

w oparciu o hodowle komórkowe. Przed ponad dekadà Hamasaki i wsp. [37] stwierdzili wzrost st´˝enia wewnàtrzkomórkowej ADMA po d∏ugotrwa∏ej
ekspozycji królików na dzia∏anie nikotyny. W 2006
roku Jiang i wsp. [38] zaobserwowali znamienny
wzrost st´˝enia ADMA w osoczu szczurów, po czterotygodniowym podawaniu zwierz´tom nikotyny
w dawce 5 mg/kg/dzieƒ. Autorzy sugerujà, ˝e nikotyna moduluje szlak metaboliczny ADMA w komórkach Êródb∏onka poprzez aktywacj´ receptorów
a-7-nikotynowoacetylocholinowych.
Inkubacja komórek ludzkiego endotelium (komórki EAhy 926) przez 48 godzin z kondensatem
dymu papierosowego o st´˝eniu 1,0 i 10,0 mg/l prowadzi∏a do podwy˝szenia st´˝enia ADMA w medium komórkowym odpowiednio o 28,2% i 24,8%.
Ni˝sze st´˝enia dodawanego kondensatu (0,1 mg/l)
nie wywiera∏y ˝adnego efektu [39]. U˝ywajàc tego
samego typu komórek ludzkiego Êródb∏onka,
Zhang i wsp. [28] zanotowali w medium komórkowym a˝ 128% wzrost st´˝enia ADMA po dodaniu
do medium 10% ekstraktu dymu tytoniowego.

Wp∏yw dymu tytoniowego na st´˝enie SDMA
w osoczu
Powy˝szy temat w piÊmiennictwie traktowany
jest w sposób marginalny. Jedynie w dwóch z omówionych powy˝ej pozycji pojawia si´ ocena wp∏ywu
dymu tytoniowego na st´˝enie SDMA. Wang i wsp.
[40] zaobserwowali nieznamiennie (p40,58) wi´ksze o 2,7% st´˝enie SDMA w osoczu palaczy w porównaniu do niepalàcych (odpowiednio 0,38 vs.
0,37 µmol/l). Natomiast w hodowli ludzkich komórek sródb∏onka, po dodaniu do medium hodowlanego 10% ekstraktu dymu tytoniowego, zaobserwowano nieznamienny wzrost st´˝enia SDMA
o 43,7% (odpowiednio 0,102 vs. 0,071 nmol/mg
bia∏ka) [31].
Równolegle przeprowadzone badania w Âlàskim
Uniwersytecie Medycznym, wskazujà na wi´ksze
st´˝enie SDMA w osoczu palaczy biernych
(o 13,5%) oraz osoczu palaczy czynnych (o 8,1%),
jednak˝e obie zmiany sà nieznamienne. Dodatkowo
nie odnotowano korelacji pomi´dzy st´˝eniem
SDMA a st´˝eniem kotyniny w osoczu, z czego wynika, ˝e dym tytoniowy prawdopodobnie nie wp∏ywa na st´˝enie SDMA w osoczu [33]
Reasumujàc fakty opisane w wy˝ej cytowanych
artyku∏ach oraz badania w∏asne mo˝na stwierdziç,
˝e wp∏yw dymu tytoniowego na poziom ADMA
i SDMA w osoczu jest w chwili obecnej niedostatecznie rozpoznany. Obserwowane zmiany osoczowego st´˝enia tych zwiàzków pod wp∏ywem dymu
tytoniowego sà nieznaczne. Trzeba jednak pami´taç, ˝e chocia˝ wp∏yw pojedynczego czynnika na ryzyko ogólne mo˝e byç niewielki, to roÊnie znacznie
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w przypadku wspó∏istnienia innych czynników ryzyka. Dlatego wydaje si´ celowym badanie, w miar´
mo˝liwoÊci, st´˝eƒ metylowych pochodnych argininy szczególnie w grupach osób zawodowo nara˝onych na czynniki mia˝dzycogenne.
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