
هوموسیستئین یک اسید آمینه کوچک حاوی سولفور است که از اسید آمینه متیونین سنتز میشود 

 و فوالت دارند . B6و  B12 مانند خاصی های ویتامین  که جهت متابولیزه شدن نیاز به

 سطح طبیعی هموسیستئین

 mmol/lit 5 – ۰۱      هوموسیستئین در زنان

 mmol/lit  ۶ _ ۰۱    هوموسیستئین در مردان

 تاثیر هموسیستئین بر روی شریان ها

 هوموسیستئین به طرق مختلف بر روی عروق اثر می گذارد :

هوموسیستئین با تولید پراکسید و سوپر اکسید هیدروژن به الیه داخلی شریان ها آسیب می  -۰

 رساند .

 فرم فعال آن به نام تیو الکتان هوموسیستئین در تجمع پالکتی موثر است . -۱

 هوموسیستئین با تغییر میزان فاکتورهای انعقادی تشکیل لخته را آسان میکند . -۳

شدن آنها به  -۴ ستعد  شریان های کوچک باعث م شدن  شاد  ستئین باجلوگیری از گ سی هومو

 انسداد می شود .

 ئینعلل افزایش هوموسیست

 عوامل مختلفی در افزایش سطح هوموسیستئین خون موثر هستند :

ستئین در افرادی که اختالل ژنتیکی نادر دارند و یا دچار کمبود  -۰ سی سطح هومو شترین  بی

 هستند دیده میشود. B12شدید 

سط افزایش علت ترین معمولی  -۱ ستئین سطح متو سی  التفو کمبود غربی جوامع در هومو

 . است

 املی در افزایش هوموسیستئین می باشد .سن ع -۳

صرف بیش از  -۴ شیوه زندگی : م صرف ۶فاکتورهای مربوط به  فنجان قهوه در طول روز،م

شار از  سر صرف کردن غذاهای  شت قرمز و کم م غذاهای حاوی حجم زیاد متیونین مثل گو

 و سبزیجات برگ سبز باعث افزایش هوموسیستئین می گردد. Bویتامین 



سترول باال ، متفورمین جهت تاثیر  -۵ عوامل و تداخالت داروئی : کلوفیبرات جهت درمان کل

سات  دیابت درمان سون ، متوتروک صرع ، لوودوپا جهت کنترل پارکین شنج و  ضد ت ، داروهای 

 جهت درمان سرطان ، آرتریت و لوپوس

 ات هموسیستئین در بدناثر

 سکتۀ مغزی : تاثیر هوموسیستئین بر روی عروق مغز نظیر عروق قلبی است . -۰

سترول و  -۱ ستئین همراه با کل سی باعث ایجاد پالک در دیوارۀ عروق  LDLبیماری قلبی : هومو

 و افزایش احتمال سکتۀ قلبی میگردد .

سطح پا -۳ ستئین و  سی سطح باالی هومو شرکت  S-AMEئین آنزیم بیماری کبدی :  )آنزیم 

 کننده در سیکل متیونین ( با مسمومیت کبدی و سیروز ارتباط دارد و در آسیب کبدی منجر به

 افزایش هوموسیستئین باعث تشکیل لخته و فیبرین و عوارض عروقی میشود.

سید آمینه حام -۴  لبیماری کلیوی : کلیه عمل فیلتره کردن ، بازجذب و متابولیزه نمودن ا

 هوموسیستئین را انجام میدهد به همین دلیل در نارسائی کلیه سطح هوموسیستئین باال میرود .

 بیماری تیروئیدی : در هیپوتیروئیدی سطح هوموسیستئین باال میرود . -۵

 آلزایمر : بیماران مبتال به آلزایمر سطح هوموسیستئین خون باالئی دارند . -۶

افسردگی : در بیماران افسرده به علت سطح اسید فولیک پائین سطح هوموسیستئین باالست  -۷

. 

ستئین خطر حمالت قلبی را افزایش میدهد ، لذا بهتر  ۳mmol/litتوجه : هر  سی افزایش هومو

 درمان بصورت سریع شروع شود . ۰۱است در صورت هوموسیستئین باالی 

 هوموسیستئین و بیماری قلبی

ستئین مقدار تعیین و آمده عمل به تحقیقات ، ها یشآزما سی  تبطمر بر دال شواهدی خون هومو

ستئین بودن سی صول تجزیه ی دارد وجود قلبی بیماری با خون هومو ستئین خون مح سی . هومو

ستئین در خون افراد مبتال به سی شود و مقدار هومو ست و در خون یافت می   ماریبی پروتئین ا

ر ر هوموسیستئین خون در اثافزایش نشان می دهد. در افراد سالم مقدا شرایین انسداد یا قلبی

. شوند می داشته نگه پایین حد در  ،B12و  B6، یعنی فوالت، ویتامین Bوجود سه نوع ویتامین 

سترس در ها ویتامین این که صورتی در ستئین خون افزایش می یابد.  د سی شند، مقدار هومو نبا

ستئین خون ، عامل  سی شده که باال بودن مقدار هومو ضر ثابت ن خطر بروز بیماری در حال حا
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مذکور را توصیه  Bعروقی قلب باشد، اما بعضی پزشکان به بیماران خود مصرف سه نوع ویتامین 

ست و به این دلیل در همه بیماران  ستئین خون گران قیمت ا سی می کنند. انجام آزمایش هومو

الی اآزمایش هوموسیستئین خون درخواست نمی شود. توافق عمومی درباره مقادیر طبیعی و ب

شتر از  ستئین خون بی سی شگران وجود ندارد. اما مقدار هومو ستئین خون در میان پژوه سی هومو

قات  ۰۶ یدمیولوژی مرکز تحقی مدیر گروه اپ جاکز،  پل  میکرومول در لیتر، بر طبق نظر دکتر 

 تغذیه ای انسان، باال تلقی شده است.

سیاری از مرگ و میرها می باشددد  سترول را بعنوان بیماریهای قلبی هنوز علت ب . اگرچه کل

سند ولی در  شنا ساز این بیماری ها می  صد افراد مبتال به بیماریهای ۰۱مهمترین عامل خطر  در

 قلبی میزان کلسترول طبیعی می باشد .

 عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی شامل سه گروه عمده می باشد :

 ... باال خون فشار عوامل مستقل نظیر : سن ، مصرف دخانیات ، -۰

 بی تحرکی چاقی عوامل مربوط به شیوه زندگی نظیر : تغذیه -۱

ستئین :  -۳ سی ستئین فاکتورهای  aعوامل خطرآفرین جدید نظیر هومو سی لیپوپروتئین همو

 انعقادی و برخی از آپولیپوپروتئین ها.

 هوموسیستئین افزایش از پیشگیری 

سازمان غذا و دارو در آمریکا ) ستئین  سی شگیری از افزایش هومو ( مردم را به FDAبرای پی

 مصرف اسید فولیک ، غالت ، میوه و سبزیجات و انجام ورزش تشویق کرد .

 نکته :

سید فولیک نوعی از ویتامین  سبزیجات دارای  Bا شک ، آب پرتقال ،  شد که در حبوبات خ می با

سبز مان ند اسفناج و کلم بروکلی ، دانه های ذرت غنی شده ، آووکادو ، جگر برگ های بزرگ و 

 و بادام زمینی به وفور یافت میشود و به کنترل سطح هوموسیستئین کمک می کند .

با این وجود بیشترین جذب اسید فولیک از طریق مکمل های غذائی است و جذب از طریق مواد 

 غذائی بسیار کم است .

 با پزشک خود مشورت کنید. Bف مقادیر زیاد مکمل های ویتامین بهتر است قبل از مصر
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شتری در شی، زمانی از احتمال موفقیت بی شگیری برنامه ورز  بیقل های بیماری درمان و پی

سأله مهم  عروقی شد. م برخوردار خواهد بود که ورزش به عنوان یک تفریح و نه یک اجبار با

های هایی پیدا کنید که بتوانید فعالیتببرید و راههایی اسدت که از آنها لذت انتخاب فعالیت

 .مزبور را بیشتر و راحت تر انجام دهید تا به سالمت قلب و عروق خود کمک کنید

 :شدددونددددر ایددن قسدددمددت نددکدداتددی در ایددن زمددیددندده ذکددر مددی

یت • عال ها و ف ید. ورزش  ستگی نکن تا احسدداس خ ید  جام ده مانی متنوعی ان س های ج

شگیری برای ماری از پی یادهقلبی های بی هت ح، عالوه بر پ نه، ج  فظ انگیزهروی معمول روزا

شتر نظیر دوچرخههای هدفمند نظیر باغبانی، یا فعالیتبرخی از فعالیت شدت بی سواری های با 

 .نددددددیددددددز انددددددجددددددام دهددددددیددددددد

ضای خانواده خود دعوت نمایید تا با همدیگر ورزش کنید. هر دوی  • ستان یا اع از یکی از دو

مند خواهید شد. بهره قلب سالمت شما از لذت فعالیت گروهی و فواید جسمانی ورزش از جمله

فاده هایی استهنگام ورزش در بیرون از منزل، لباس مناسب و راحت بپوشید، برای مثال از کفش

 .تددان بدداشددددکددنددیددد کدده مددندداسدددب شدددمددا و نددوع فددعددالددیددت

 یزیونتلو  توانید موسیقی گوش کنید یاجهت سرگرم کردن خود در حین ورزش و فعالیت، می •

 .کدددددددندددددددیدددددددد تدددددددمددددددداشددددددددا

ستید، از ورزش بیش از حد پرهیزکنید. برای بهره قلبی ماریبی اگر مبتال به•  فواید مندی ازه

ش عروقی قلبی شکار حرفهورز ست یک ورز سته کنید. با الزم نی شید و یا خود را خیلی خ ای با

شدت و میزان فعالیت خود را افزایش ورزش سپس بتدریج  شروع کنید و  سط  های آرام تا متو

یم ن یش از  ب به  تا  ید  ه یکد تا  عت  برسدددسددا ته  ف ه های  تر روز بیشدد عت در  .سددا

شیکنید تا فعالیتهایی را پیدا ، راهقلبی های بیماری درمان برای • شما ورز تر های روزمره 

باشند. بجای آوردن کارگر، کارهای منزل و باغچه خود را خودتان انجام دهید. بجای رانندگی 

سیر میانتا مغازه پیاده ستفاده کنیدروی کنید. بجای م سرباالیی ا سیر طوالنی و   .بر از یک م

 ربانض د را افزایش دهید. بطوریکه تعدادهای مختلفی میزان فعالیت خوتوانید از راهشما می

سوزانید. بجای فکرکردن به اینکه چگونه  قلب شتری ب شما افزایش نیابد ولی روزانه انرژی بی

هایی را پیدا کنید که در منزل، محل کار و در تعطیالت فعالیت توانید کمتر کار کنید، راهمی

 .بدددددیشددددددتدددددری اندددددجدددددام دهدددددیدددددد

سمت مواردی  شروع در این ق های دیگری از این موارد را خود شوند، اما نمونهذکر میبرای 

 :تددددوانددددیددددد ذکددددرکددددنددددیدددددشدددددمددددا مددددی
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که می • گامی یا هن ید و  فاده نکن ست ماشددای تلویزیون، از کنترل تلویزیون ا ید در حین ت خواه

نوشیدنی بخورید از شخص دیگری نخواهید که آن را برای شما بیاورد. خودتان بلند شوید و به 

شپزخانه بروید شید و به آ شته با شتری دا  .کنید خود کمک قلبی بیماری بهبودتا فعالیت بی

صحبت می • ستگاه قطار یا هنگامیکه با تلفن  ستید و قدم بزنید. هنگامیکه در ای سر پا بای کنید 

ید ن بز می  قد طراف  تن در ا جای نشددسدد ب ید،  ت ظر هسدد ت ن م گاه   .فرود

 در محوطه پارکینگ بجای پارک کردن، قلب سالمت افزایش و قلبی بیماری از پیشگیری برای •

صد ترین محل، نقطهدر نزدیک شین خود را چندکوچه مانده به مق ای دور را انتخاب کنید. یا ما

 .پددارک کددنددیددد و بددقددیدده مسدددیددر را پددیدداده بددرویددد

صتی برای باال رفتن از پله • ستفاده کنید. بجای پله ها در منزل یا مکاناز هرفر های عمومی ا

سو سان شتری برقی یا آ شود تا کالری بی ستفاده کنید. این کار باعث می  ر، از پله معمولی ا

 .خدود کدمدک کدندیدد عدروق و قدلدب سددالمدت بسددوزلدندیدد و بده

بت • س نا نددر م ش با ته  ش یا ورزش کردن دا قدم زدن  به  یاز  که ن ید  کت کن شر  .هایی 

نید. استفاده ک، در مسافرت، از استخر و اتاق ورزش هتل قلبی بیماری درمان و پیشگیری برای •

مه نا بر ین  ن چ م یادهه پ برای  یدای  ه یب د ت تر گی  ند ن جای را ب هر  طح شدد  .روی در سدد

شید تا در هنگام گوش دادن به  • شی نظیر دوچرخه ثابت و تردمیل با سایل ورز به فکر خرید و

موسیقی یا مطالعه کتاب یا تماشای تلویزیون از آن ها استفاده کنید و به سالمت قلب خود کمک 

 .کدددددددددددددددددندددددددددددددددددیدددددددددددددددددد

سیر بازی را با پای پیاده طی کنید، بجای قایق  • حتماً در اوقات فراغت ورزش کنید. در گلف م

ستفاده کنید و بجای تنیس دو نفره، تنیس یکنفره بازی  موتوری از قایق پارویی در تفریحات ا

برای ید. ورزش  ن مان ک ماری در ی بی های ب ل باشددد ق می  ید  ف م یار   .بسدد

روی را شروع روی روزانه، پیادههزار قدم پیاده ۰۱دستیابی به یک گام سنج بخرید و با هدف  •

 .کیلومتر است ۰/۶قدم معادل  ۱۱۱۱نمایید. هر 

 ورزش در سالمندان برای درمان بیماری قلبی

ستید، برخی  شدید نی سمانی  سمانی قادر به انجام فعالیت ج سن یا ناتوانی ج اگر بدلیل کهولت 

روی، باغبانی یا شما مفید خواهند بود. اگر قادر به پیاده قلب سالمت های روزانه برایورزش

ستید، بتدریج مدت زمان اینگونه فعالیت  و یقلب فواید های خود را افزایش دهید تا ازشنا ه

شتر بهره ورزش عروقی شوید. برخی ورزشبی شروع خیلی ها مانند تنیسمند  روی میز، برای 



دقیقه را به  ۴۱تا  ۳۱توانید روزانه خوب هستند. اگر روی صندلی چرخدار )ویلچر( هستید، می

های دست یا تمرینات با صندلی چرخدار )ویلچر(، اختصاص دهید. در صورت امکان در ورزش

دهند. که برنامه ورزشی تعدیل شده مناسب با توانایی شما را ارایه مینام کنید هایی ثبتکالس

ست در خانهچنین کالس سالمندان، انجمنهایی ممکن ا ستانهای  ستگی یا بیمار ش ها های بازن

 .ارائه شوند

سه گانه شی عروقی، قلبی: عبارتند از شورز انواع  ش سه نوع این فعالیت .یقدرت و ک ها از هر

سبب تقویت بدن و بهبود عملکرد آن از جملههای مختلفراه  و لبق سالمت و عملکرد بهبود ی 

شد، می عروق سه نوع فعالیت با شامل هر  شی که  شوند. پیروی از یک الگوی متعادل ورز

ند مک می ک لب ک به بهبود عملکرد ق یده را دارد و  فا شترین  ، یعروق قلبی هایورزش.بی

سبب می یهواز یا ایروبیک هایورزش همان ستند. به این مفهوم که  ها شوند قلب و ریهه

ند مای تامین ن ضالت را  یاز ع سیژن مورد ن ند اک تا بتوان ند  جام ده یدتری ان یت شددد عال  .ف

ست و پا  یهواز یا عروقی قلبی فعالیت ضالت د سبب فعالیت مداوم گروه زیادی از ع اغلب 

صیدن نمونهشوند. پیادهمی  ای عروقی قلبی هایفعالیت و ها شورز هایی ازروی، دویدن یا رق

می  نخو کردن پمپ در قلب توانایی افزایش هستند. این شکل از ورزش و فعالیت سبب یهواز

باز می ضالت را  بدن، شود و عروق خونی موجود در ع سخ تطبیقی  پا با  یت  ها ند. در ن ک

ابد. یش میچه درحالت استراحت و چه درحالت فعالیت با شدت متوسط کاه بقل ضربان تعداد

ستگی می ساس خ شما پیش از اح شده و  شتر  ستقامت و قدرت بدنی بی ت توانید ورزش و فعالیا

 .بددددیشدددددتددددری را انددددجددددام دهددددیددددد

 شوند عضالت وشوند، اما سبب مینمی بقل ضربان افزایش باعث یکشش و قدرتی هایورزش

ستخوان شما قویا شوندهای  های مانند کار با وزنه یا برخی ورزش یقدرت هایورزش.  تر 

 .مدددت هسدددتددندددزمددیددنددی، نددیددازمددنددد تددالش شددددیددد و کددوتدداه

شی هایورزش ش شش آنها می ک ضالت از طریق ک شکالت سبب تقویت ع شوند و از ایجاد م

 .کنندعضالنی و مفصلی در آینده پیشگیری می


