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تاثیر افزایش اسید آمینه هموسیستئین در بدن
روی بیماری آترواسکلروزیس
وقتی جایی از دیواره رگ های خونی آسیب ببیند ،پالکت ها در آن قسمت تجمع
می یابند .این پدیده منجر به انباشت رسوبات می شود .وقتی رسوبات و سایر
مواد داخل سرخرگ های بدن تجمع یابند ،موجب تنگی عروق و دشواری جریان
خون می شود که به آن آترواسکلروزیس گویند .این تجمع با گذشت زمان
و پیشرفت باعث نفوذ و حمله پالکت ها به عمق شده که مشخصه اصلی
آترواسکلروزیس ،انباشت حجم زیادی از رسوبات چربی پالکت است.
مهم ترین خطر این رسوبات تنگی مجرا های سرخرگی است که در جریان
خون باعث اختالل می شود ( .شکل ) 1
این وضعیت به انسداد عروق خونی و در نتیجه بروز حمله و سکته قلبی و یا
سکته مغزی خواهد شد.
که  %70از کلسترول خون را تشکیل می دهد پس از اکسیده شدن توسط
سلول های  LDLدر میان تمام چربی های بدن اندوتلیال عروق ،مهم
ترین نقش را در ایجاد آترواسکلروزیس ایجاد می کنند .با انتقال کلسترول
جداره عروق و نقاط بدن به کبد می تواند به عنوان یک عامل محافظ ،نقش
محافظتی  HDLاز طرفی داشته باشد.

عواملی که می تواند موجب و پیشرفت این این بیماری شوند :
 )1باال بودن فشار خون
)2چربی خون ()LDL
)3مصرف سیگار و دخانیات ( سیگار می تواند سطح LDL
را باال و سطح  HDLرا پایین بیاورد).
 )4دیابت
 )5چاقی
 )6عدم انجام ورزش های مکرر و مناسب
 )7رژیم غذایی نامناسب (مثل گوشت ،لبنات پر چرب،
غذاهای آماده و کنسروی)
این بیماری شایع ترین بیماری منجر به مرگ در ایران
است.
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هموسیتئین
هموسیستئین یک اسید آمینه است که از رژیم غذایی به
دست نمی آید ،بلکه توسط دیگر اسید آمینه ها ساخته می شود.
رژیم های غذایی حاوی متیونین یا سیستئین باعث
به وجود آمدن این اسید آمینه می شود .برای نمونه،
خوردن زیاد گوشت قرمز .اگر متونین یا سیستئین در بدن
زیاد شود باعث افزایش هموسیستئین در بدن می شود.
پیامد هموسیستئین در بدن
 )1این اسید آمینه می تواند با تغییر فاکتور های انعقادی به
سهولت در تشکیل لخته خونی کمک کند ( باعث لخته خونی)
 )2جلوگیری از گشاد شدن رگ های خونی ،به ویژه
در شریان های کوچک
 )3تجمع پالکت ها در رگ ها ( با فرم فعال هموسیستئین
به نام تیو الکتان هموسیستئین) می شوند.
تجمع پالکت ها می تواند باعث محدود شدن و باریک شدن
عروق خونی شده و در جریان خون اختالل به وجود می آورد .
همین طور در لخته شدن خون دخیل هستند که تا
حدی می تواند باعث مسدود شدن عروق خونی شوند.
این اسید آمینه نیز می تواند با تولید پر اکسید و سوپر اکسید
هیدروژن ،باعث آسیب به الیه داخلی شریان ها شده که این
امر باعث تشدید رسوبات خواهد شد.
اندازه ی طبیعی این اسید آمینه
mMOL/lit
در مردان
5-10و در بانوان
 6-12 mMOL/litاست.
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می توان اندازه ی ر این اسید آمینه را با استفاده از ویتامین
 ویتامین. – فوالت ( فولیک اسید ) کنترل کرد6 و ب12ب
 باعث تبدیل شدن هموسیستئین به سیستئین که یک6ب
اسید آمینه مهم است می شود که بخشی از سوخت وساز
12 ویتامین ب.فلزاتی مثل آهن روی و مس را بر عهده دارد
.و فوالت باعث تبدیل هموسیستئین به متیونین می شود
 اینگونه سطح اسید،6  و ویتامین ب12 پس ویتامین ب
.آمینه هموسیستئین را کاهش می دهند
نتیجه
 می تواند،اسید آمینه هموسیستئین اگر در بدن افزایش یابد
 چون وجود این اسید.باعث افزایش آترواسکلروزیس شود
 لخته خونی و تجمع پالکت ها،آمینه باعث تشدید رسوبات
 همچنین حالت ارتجاعی رگ را می گیرد و از گشاد.می شود
.شدن جلوگیری می کند
در افرادی که دارای این بیماری هستند توصیه می شود به
طور مرتب آزمایش خون انجام دهند و سطح این اسید آمینه را
.در خون کنترل کنند که از تشدید این بیماری جلوگیری کنند
آترواسکلروزیس نیز می تواند باعث آمبولی شود؛ یعنی
جدا شدن تیکه ای از رسوبات و جابجا شدن و مسدود کردن
.سرخرگ در جایی دیگر
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