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Streszczenie
Wstęp: Jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej 

diabetologii są przewlekłe naczyniowe powikłania cukrzycy, 
które występują u 50% pacjentów w momencie rozpoznania 
cukrzycy typu 2. Celem pracy była ocena stężenia asymetrycz-
nej dimetyloargininy (ADMA) jako potencjalnego markera 
zaburzeń przepływu krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę 
oczną u pacjentów z cukrzycą typu 2 i chorobą niedokrwienną 
serca.

Materiały i metody: Stężenie ADMA oznaczono u 49 
osób (28 kobiet i 21 mężczyzn w wieku od 46 do 76 lat). Osoby 
objęte badaniem podzielono na 3 grupy, zależnie od obecności 
cukrzycy typu 2 i choroby niedokrwiennej serca. Za pomocą 
metody USG Color Doppler oceniono: prędkość maksymal-
ną, minimalną oraz współczynnik oporu przepływu krwi przez 
tętnicę oczną, tętnicę środkową siatkówki oraz tętnice rzęsko-
we tylne krótkie. Celem diagnostyki choroby niedokrwiennej 
serca u wszystkich pacjentów wykonano badanie koronaro-
graficzne. Ponadto analizie statystycznej poddano czynniki 
ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego (wiek, 
wartości BMI i ciśnienia tętniczego oraz parametry gospodarki 
węglowodanowej i lipidowej).

Wyniki: Nie wykazano korelacji pomiędzy stężeniem 
ADMA a parametrami przepływu krwi w tętnicy ocznej i tęt-
nicy środkowej siatkówki w żadnej z badanych grup. Ponadto 
nie wykazano istotnych różnic pomiędzy stężeniem ADMA a 
występowaniem cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca oraz 
czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Wnioski: Stężenie ADMA w osoczu krwi nie może być 
traktowane jako marker zaburzeń przepływu krwi przez naczy-
nia zaopatrujące gałkę oczną u pacjentów z cukrzycą typu 2 i 
chorobą niedokrwienną serca.
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Summary
Background: The chronic vascular complications are one 

of the most important challenges in the current diabetology. 
They are present in 50% of patients at diagnosis of type 2 dia-
betes. The aim of the study was to evaluate the plasma ADMA 
concentration as a potential marker of ocular blood flow di-
sturbances in patients with type 2 diabetes and coronary artery 
disease.

Materials and methods: ADMA concentration was de-
termined in a series of 49 patients (28 women and 21 men, age 
range 46 to 76 years). The patients were grouped according 
to the presence of type 2 diabetes and coronary artery disease. 
Color Doppler imaging was used to assess the peak systolic, 
end diastolic blood velocities and resistivity index. These pa-
rameters were measured in the ophthalmic, central retinal and 
posterior ciliary arteries. The coronary angiogram was perfor-
med to diagnose coronary artery disease. Risk factors of the 
development of cardiovascular diseases were included in the 
analysis (age, BMI, blood pressure, parameters of carbohydra-
te and lipid metabolism).

Results: No correlation of plasma ADMA concentration 
and blood flow parameters was found in the ophthalmic and 
central retinal artery in either of the studied groups. Moreover, 
no significant relation of ADMA concentration and the presen-
ce of diabetes, coronary artery disease and risk factors for car-
diovascular diseases was observed.

Conclusions: Plasma ADMA concentration does not re-
present a marker of blood flow disturbances in ocular circula-
tion in patients with diabetes and coronary artery disease.
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