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نقش هموسیستئین در ارزیابی بیماری های
قلبی اکتسابی انسان و سگ
زهره خاکی
دانشیار کلینیکال پاتولوژی ،گروه علوم درمانگاهی،
دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران
دوردهم ،شماره یک ،بهار و تابستان 1398

خالصه
هموسیستئین( )Hcyیک اسید آمینه غیر ضروری است
که از متیونین مشتق می گردد .مطالعات زیادی در انسان
بیان کرده اند که هموسیستئین یک بایومارکر مفید بیماری
های اکتسابی قلبی می باشد .اما متاسفانه ،در ارتباط با
هموسیستئین سرم سگ های مبتال به بیماری های قلبی
عروقی  ،اطالعات محدودی وجود دارد .در مقاله حاضر
سعی شده است تا نقش هموسیستئین در ارزیابی بیماری
های قلبی انسان و سگ بررسی گردد.
پیش گفتار
هموسیستئین ) (Homocysteineیا  Hcyیک اسید
آمینه کوچک غیرضروری سولفوردار است که ماده
جانبی حاصل از متابولیسم متیونین است ( Rossiو
همکاران .)2008 ،متیونین یکی از اسید های آمینه
ضروری است که بدن قادر به ساخت آن نمی باشد و باید
از طریق غذا تامین شود .امروزه هموسیستئین به طور
گسترده ای بعنوان یک عامل خطر مستقل برای بیمار های
عروقی )قلبی ،مغزی و محیطی) در بسیاری از مطالعات
انسانی مطرح می باشد( )1998 ،Jacobsenو حتی در
طی دهه های اخیر نیز در روش های اندازه گیری
هموسیستئین پیشرفت های قابل توجهی واقع شده است که
نشان دهنده توجه ویژه به نقش این جزء تغذیه ای در
سالمت و تندرستی انسان می باشد.به هر حال در سگ
در مطالعات محدودی که صورت گرفته است،هنوز به
نتایج قطعی دست نیافته اند.
در مقاله حاضر جهت شناخت بهتر هموسیستئین به عنوان
یک بایومارکر قلبی به بررسی تاریخچه  ،متابولیسم و
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نقش هموسیستئین در بیماری های قلبی اکتسابی انسان و
سگ پرداخته خواهد شد.
تاریخچه هموسیستئین و یافتن ارتباط آن با بیماری
عروقی
کشف هموسیستئین در سال  1932توسط  Butzو
 Vigneaudصورت گرفت (.)1934،Baernstein
اما تا سال  1962ارتباط آن با بیماری های انسانی
مشخص نبود  Carson .و Neilدر سال  1962غلظت
های باالی هموسیستئین را در ادرار برخی کودکان دچار
عقب ماندگی ذهنی گزارش کردند .در کودکان ذکر شده
عالوه بر عقب ماندگی ذهنی ،عالئمی همچون جابجایی
عدسی چشم  ،اختالالت اسکلتی و بیماری های عروقی
شدید مشاهده گردید .این کودکان معموال دچار مرگ
زودرس ناشی از ترومبوز سرخرگی گسترده می شدند .
همچنین ترومبوز وریدی  ،پرولیفراسیون بدخیم انتیمای
سرخرگی و تشکیل پالک نیز در آن ها مشاهده گردید.
تحقیقات نشان داد که نقائص آنزیمی نادر مختل کننده
متابولیسم هموسیستئین منجر به افزایش مقادیر
هموسیستئین در خون و بافت ها و همچنین دفع مقادیر
زیادی از آن از طریق ادرار می گردد .هوموسیستینوری
اکثرا ناشی از نقص هموژنوس آنزیم Cystathionine
 β-synthaseاست  .البته امروزه مشخص شده است
که بیماران مبتال به بیماری عروقی و هوموسیستینوری
تیپیک ممکن است نقائص آنزیمی دیگری را نیز داشته
باشند از آن جمله می توان نقائص آنزیم های
Methytransferaseو

 Methylenetetrahydrofolate reductaseرا
ذکر نمود ( Masserو همکاران .)1994 ،
 McCullyو " )1975(Wilsonتئوری هموسیستئین
آترواسکلروزیس" را بر اساس آزمایش های بافت های
اتوپسی بدست آمده از بچه های مبتال به هموسیستینوری
ارائه کردند .به هر حال فقط ظرف  5سال هموسیستئین
جایگاه خود را بعنوان یکی از ریسک فاکتورهای بیماری
های عروقی در میان دیگر عوامل خطرساز همچون
چاقی ،کلسترول باال و سیگار کشیدن باز نمود
( .)1998 ،Jacobsenآزمایش های مختلف بر روی
حیوانات آزمایشگاهی نشان داد که با تزریق هموسیستئین
می توان به سرعت جراحات عروقی را ایجاد کرد .البته
تحقیقات نشان داد که جهت درمان انسان ها و حیوانات
مبتال از تجویز پیریدوکسین یا اسید فولیک به تنهایی یا
توام می توان استفاده نمود تا برخی از عالئم آزمایشگاهی
و بالینی بهبود یابد .اثربخشی درمان های فوق،دلیلی
آشکاردر نقش احتمالی متابولیسم غیرطبیعی هموسیستئین
در ایجاد آترواسکلروزیس و ایجاد عالئم بالینی می
باشد(Masserو همکاران.)1994 ،
مطالعات انسانی نشان می دهد که عالوه بر اثرات تخریبی
بر روی سیستم قلبی عروقی  ،هموسیستئین می تواند
بعنوان یک شاخص برای ارزیابی شدت نارسایی قلبی در

هومو سیستئین

انسان نیز مطرح باشد( ) 2011 ،Gargو حتی %10
از خطرات بیماریهای عروق کرونر در جوامع انسانی
مختلف را می توان به باال بودن سطح هموسیستئین پالسما
نسبت داد( Welchو  .)1998 ،Loscalzoهر چند در
برخی تحقیقات انسانی بیان شده است که تغییرات معنی
داری در مقادیر سرمی هموسیستئین انسان های مبتال به
بیماری قلبی در مقایسه با شاهد مشاهده نمی شود(خسروی
و همکاران)1389 ،
متابولیسم هموسیستئین
هموسیستئین ) (C4H9NO2Sیک اسید آمینه گوگرد
داربا گروه سولفیدریل آزاد است که در ساختمان پروتئین
ها حضور ندارد ( Cayirو  ) 2016،Kozatو یکی از
20اسید آمینه ضروری بدن نمی باشد از آن جا که
هموسیستئین از نظر بیوشیمیایی هومولوگ اسید آمینه
سیستئین می باشد به آن هموسیستئین می گویند(شکل یک
) .تفاوت آن با سیستئین در داشتن یک گروه متیلن(-
) CH2-اضافی است .هموسیستئین از طریق مواد غذایی
به بدن وارد نمی شود ،بلکه همان طور که قبال نیز متذکر
شدیم از طریق بیوسنتز متیونین (اسید آمینه ضروری) در
طی چندین مرحله و احتماال در هر یک از سلول های بدن
تولید می شود( .)1998 ،Jacobsen

سیستئین
ساختمان شیمیایی هموسیستئین و سیستئین
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هموسیستئین از طریق دو ترکیب حد واسط  SAMو
 SAHکه به ترتیب مخفف S-denosylmethionine
Sو
 adenosylhomocysteineدر مسیر تبدیل متیونین
به سیستئین  ،تشکیل می گردد( Chenو همکاران،
 .)2012در چرخه تبدیل متیونین SAM ،به عنوان یک
ترکیب حد واسط تولید شده و "پرقدرت ترین دهنده گروه
متیل" در بدن می باشد  .واکنش "متیالسیون" برای انجام
روندهای بیوشیمیایی بسیار مهمی همانند سنتز فسفولیپیدها
 ،اسیدهای نوکلئیک ،میانجی های عصبی و تعدیل DNA
ضروری است.هموسیستئین تولید شده درداخل بدن در 2
مسیر عمده ری متیالسیون و ترانس سولفوراسیون به

مصرف می رسد .مسیرهای ری متیالسیون و ترانس
سولفوراسیون در تعادل ظریفی با یکدیگر می باشند.تعادل
مابین این  2مسیرعمده توسط اثرات فیدبک  SAMو
همچنین تمایل متفاوت آنزیم های متابولیزه کننده  ،نسبت
به هموسیستئین حفظ می شود.غلظت مناسب کوفاکتورها
و سالمت آنزیم ها برای حفظ سطوح طبیعی هموسیستئین
ضروری است  .مازاد هموسیستئین تولید شده توسط
مسیرهای فوق با انتشار ساده از آن خارج شده و به
صورت "هموسیستئین تام " در سرم و پالسما قابل اندازه
گیری می باشد( Medinaو همکاران.)2002 ،شکل 2
متابولیسم هموسیستئین را نشان میدهد.

)SAM (S- Adenosyl Methionine); SAH (S- Adenosyl Homocysteine
)BHMT (Betaine: Homocysteine Methyl Transferase); DMG (Di Methyl Glycine
)B12 MS (B12 dependent Methionine Synthase); THF (Tetra Hydro Folate
)MTHFR (Methylene Tetra Hydrofolate Reductase); CβS (Cystathionine β-Synthase

متابولیسم هموسیستئین

عوامل ایجاد کننده هایپرهموسیستئینمی
عوامل دموگرافیک :گزارش ها نشان می دهد که
هموسیستئین خون در طی دوره زندگی ،با افزایش سن،
سیر صعودی می یابد و مقادیر آن در خون مردان از
زنان هم سن بیشتر است (  Nygardو همکاران .)1995
علت این افزایش را احتماال ارتباط متابولیسم هموسیستئین
با استرادیول در مردان می باشد (  Mijatovicو
دیگران.) 1998،هموسیستئین خون مردان سیاه پوست
نیز به طور معنی داری نسبت به مردان سفید پوست کمتر
است ( Ubbinkوهمکاران.)1996 ،
عوامل اکتسابی  :منبع هموسیستئین در جیره غذایی ال –
متیونین است  .تقریبا تمام مواد غذایی ( گوشت  ،ماهی ،
شیر  ،تخم مرغ ،آجیل  ،غالت  ،میوه و سبزیجات)دارای
متیونین می باشند اما غذاهای با منبع حیوانی دارای
متیونین بیشتری هستند( Chenو همکاران  )2010 ،و
کمبود ویتامین های فوالت  B12 ،و  B6منجر به
هایپرهموسیستئینمی و افزایش خطر بیماری قلبی عروقی
می شود ( Rimmو همکاران.)1998 ،
بیمارانی که در مراحل انتهایی بیماری کلیوی هستند به
دلیل افزایش متوسط هموسیستئین خون در معرض افزایش
خطر بیماری های قلبی عروقی می باشند.همچنین گیرنده
پیوند قلب نیز افزایش هموسیستئین خون را در حد خفیف
تا متوسط نشان می دهد که ممکن است بخشی از آن
مربوط به نارسایی کلیه ها باشد .مبتالیان به
هایپوتیروتیدیسم درمان نشده نیز منجر به
هایپرهموسیستئینمی می گردند (.)1998 ،Jacobsen
سبک زندگی  :در میان عوامل خطرساز همچون سیگار
کشیدن و چاقی  ،هایپرهموسیستئینمی یک عامل خطرساز
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جدید و مستقل برای آترواسکلروزیس و بیماری های قلبی
عروقی است ( O Gradyو همکاران.)2002،الکلیسم
هم می تواند منجر به سوء تغذیه و سوء جذب و هایپر
هموسیستئینمی گردد .همچنین مصرف بیش از اندازه قهوه
هم می تواند غلظت هموسیستئین خون را افزایش
دهد(.)1998 ،Jacobsen
عوامل ژنتیکی:تحقیقات نشان می دهد که عوامل ژنتیکی
در ایجاد هایپرهموسیستئینمی مشاهده شده در بیماران
مبتال به بیماری سرخرگ کرونری بسیار مهم است،
بخصوص اگر فاکتورهای ژنتیکی توام با فاکتورهای
اکتسابی و محیطی باشد  .تا کنون پنجاه مورد از کمبود
شدید  MTHFRبا عوارض عصبی یا عروقی در دهه
اول یا دوم زندگی گزارش شده است .اشکاالت ذاتی تاثیر
گذار بر مراحل مختلف متابولیسم ویتامین  ( B12جذب ،
انتقال سیستمیک ،انتقال داخل سلولی و تبدیل شدن به شکل
کوآنزیم ) باعث کاهش فعالیت متیونین سینتاز ( )MSو
هایپرهموسیستئینمی می گردد .همچنین تا کنون صدها
مورد از کمبود  CβSتوام با هوموسیستینوری در انسان
گزارش گردیده است(.)1998 ،Jacobsen
مقادیر هموسیستئین خون انسان
برخالف آن که در بسیاری از گزارش های انسانی حد
طبیعی هموسیستئین خون بزرگساالن سالم mol 5-15
 µ/Lگزارش می شود اما بهتر است که میزان حداکثر
طبیعی آن را  µmol /L 10یا حتی پایین تربدانیم زیرا
در حقیقت زمانی افزایش غلظت هموسیستئین می تواند
مطرح باشد که مقادیر آنµmol /L 5 - 10
باشد(.)1998 ،Jacobsen
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انواع هایپرهموسیستئینمی در مبتالیان به انواع بیماری ها
مبتالیان به انواع بیماری ها

هموسیستئین خون mol
)(µ/L

شدت هایپرهموسیستئینمی

خفیف

بیماری سرخرگ کرونری،عروق مغزی و عروق محیطی

15-25

متوسط

صدمه کلیه یا اواخر بیماری کلیوی

25-50

شدید

نقائص ژنتیکی نادر در متابولیسم هموسیستئین

50-500

هایپرهموسیستئینمی موقت  ،معموال  2ساعت پس از
صرف غذا مشاهده می گردد .در صورتی که غذاهای
گوشتی مصرف شود  ،هایپرهموسیستئینمی موقت
متناسب با مصرف پروتئین افزایش می یابد .به همین دلیل
برخی توصیه به رعایت ناشتایی به هنگام اندازه گیری
هموسیستئین به همراه استفاده از مقادیر مرجع مختص
جنس به هنگام بررسی نتایج کرده اند زیرا که اگر غذا
بیش از حد دریافت شود منجر به افزایش پیک غلظت
هموسیستئین تام پالسما حتی بیش از حداکثر طبیعی خواهد
شد که این حالت در  % 40افراد که اکثر آنها خانم ها
هستند مشاهده شده است .)1998، Jacobsen( .علی
رغم مطالب فوقFokkema ،و همکاران در سال
 ، 2003در تحقیق خود که بر روی هموسیستئین ناشتا و
غیر ناشتا و تاثیر زمان های مختلف نمونه برداری در
انسان صورت گرفته است نشان دادند که نیازی به ناشتا
بودن  10ساعته برای ارزیابی هموسیستئین نیست و
همچنین تاثیر زمان نمونه برداری هنوز به درستی
مشخص نمی باشد.
مکانیسم های صدمه عروق خونی
در ارتباط با مکانیسم تاثیرات سوء افزایش هموسیستئین
خون  2فرضیه وجود دارد:
 -1هموسیستئین احیا شده مستقیما فعالیت سلول
عروقی را دگرگون می سازد.

 -2هموسیستئین به صورت غیرمستقیم از طریق
اکسیداسیون و تشکیل " Reactive oxygen
 " speciesدر صدمه زدن به عروق نقش
دارد ،زیرا هموسیستئین احیا شده در داخل بدن
اکسیده می شود .بنابراین محصوالت
هموسیستئین اکسید شده همانند  ،هیدروژن
پراکسید ،رادیکال آنیون سوپراکسید و سایر
انواع اکسیژن فعال عوامل صدمه زننده به
عروق هستند.همچنین در بسیاری از تحقیقات بر
اثر کلی تیول( )Thiolتاکید شده است .
کشت سلول های آئورت انسانی نشان داد که این سلول
ها شکل فعال سیستاتیون  -βسینتاز ( )CβSرا بیان
نمی کنند.بنابراین نمی توانند از طریق ترانس
سولفوراسیون کاتابولیسم هموسیستئین را آغاز کنند و
احتماال به همین دلیل حساسیت باالیی در برابر
افزایش خفیف هموسیستئین تام در بیماری های قلبی
عروقی دارند(.)1998 ،Jacobsenبه هر حال
سطح باالی هموسیستئین خون میتواند مستقیما ً به
آستر رگهای عروق کرونر آسیب بزند و موجب
ایجاد آتروما بنابراین پالکهای آترومی حاصل از
تجمع ماکروفاژها ،کلسترول و کلسیم موجب
گرفتگی عروق ناشی از تنگ شدن مجرای درون
رگ به علت ضخیم شدن الیه انتیما و تشکیل احتمالی
لخته های خون می گردد( Chenو همکاران ،
 .)2010شکل  3آترومای ایجاد شده در عروق و
محدود شدن جریان خون را نشان می دهد.

محدود شدن

آتروما

جریان خون

آترومای ایجاد شده در عروق
هموسیستئین در دامپزشکی
گرچه تعداد زیادی تحقیقات بر روی هموسیستئین در طب
انسانی صورت گرفته است اما در دامپزشکی در این
ارتباط تحقیقات کافی صورت نگرفته است .
 Cayirو  )2016( Kozatمقادیر هموسیستئین تام
پالسما 4نژاد سگ Terrier ، Golden Retriever
German Shepherd ،و Labrador Retriever
را به ترتیب ±4/55، 8/88 ±2/34 ، 11/43 ±6/1
 10/6و  µmol /L 9/4 ±3/83گزارش کردند  .هر
چند که آن ها مقادیر فوق را به عنوان مقادیر مرجع
نژادهای فوق اعالم نمودند اما به دلیل آن که برای اندازه
گیری هموسیستئین نژادهای فوق ،فقط از  10سگ در هر
نژاد بهره گرفتند ،بنابراین مقادیر فوق را نمی توان مقادیر
مرجع نامید.
 Rossiو همکاران (  )2008با اندازه گیری
هموسیستئین در  8سگ به ظاهر سالم  10،سگ دارای
بیماری قلبی  4 ،سگ دارای بیماری کلیوی  6 ،سگ
مبتال به التهاب  7،سگ دارای اختالالت معدی روده ای7،
سگ دارای تروما  8 ،سگ مبتال به نئوپالسم و  6سگ
مبتال به بیماری های دیگر گزارش کردند که مقادیر
هموسیستئین در این بیماریها در مقایسه با سگ های سالم
در برخی موارد افزایش می یابد اما این افزایش فقط در
ارتباط با بیماری های قلبی( ) p<0/05و در بیماری
های کلیوی ( ) p<0/001معنی دار می باشد  .آن ها
نتیجه گیری کردند که اندازه گیری غلظت هموسیستئین
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در مونیتورینگ بیماران قلبی و کلیوی سگ ها می تواند
پارامتر مهمی محسوب گردد .همچنین تحقیقات آن ها نشان
داد که هر چند همولیز و حضور تری گلیسیرید(لیپمی) در
خون اثری بر میزان هموسیستئین ندارد اما به هرحال
همولیز شدید و لیپمی شدید دقت اندازه گیری هموسیستئین
خون را کاهش می دهد .ارزیابی تاثیر زردی در خون و
مقادیر هموسیستئین نشان داد که افزایش متوسط بیلی
روبین خون می تواند باعث افزایش بسیار معنی دار
،کاذب و غیرقابل اعتماد هموسیستئین گردد.آن ها همچنین
هموسیستئین نمونه های پالسمای هپارینه و دارای
 EDTAرا با سرم مقایسه نمودند  .نتایج نشان داد که
مقادیر هموسیستئین پالسمای هپارینه 4/2 ±3/2
،پالسمای دارای  4/7 ± 4 EDTAوسرم 6/4 ±4/1
 µmol /Lمی باشد (.) p<0/001علت این اختالف
معنی دار ،مشخص نشد اما به هرحال نمونه انتخابی برای
ارزیابی هموسیستئین خون  ،سرم معرفی گردید.به نظر
آمده که رقیق شدن پالسما توسط ماده ضدانعقاد در اینجا
نمی تواند مطرح باشد زیرا که کاهش هموسیستئین در
پالسما نسبت به سرم خیلی بیشتر از حد رقت بود .از
طرف دیگر گزارش های قبلی که در ارتباط با
هموسیستئین پالسمای انسانی صورت گرفته  ،نشان داد
که یکی از دالئل افزایش کاذب هموسیستئین  ،دیر جدا
کردن سرم از گلبول های قرمز است ( Anderssonو
همکاران.)1992 ،
یکی از روش های مناسب برای اندازه گیری هموسیستئین
 ،روش آنزیمی -اسپکتروفتومتری است که  Rossiو
همکاران ()2008از آن برای اندازه گیری هموسیستئین
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تام خون سگ استفاده نمودند  .آن ها این روش مرسوم
برای تعیین مقادیر هموسیستئین انسانی را برای سگ
بسیار مناسب ارزیابی نمودند.
 Kakimotoو همکاران ( )2014با اندازه گیری
هموسیستئین پالسمای 972سگ نژاد بزرگ سالم و مبتال
به بیماری های گوناگون (قلبی  ،التهابی  ،استخوانی ،
مفصل ،سیستم عصبی  ،نئوپالستیک ،پوستی و کلیوی)
جمع آوری شده از  7بیمارستان دامپزشکی در ژاپن
گزارش کردند که بر خالف انسان همبستگی و اختالف
آماری معنی دار کمی مابین جنس و مقادیر هموسیستئین
وجود دارد.از طرف دیگر وضعیت اخته شدن یا نشدن
سگ ها نیز نشان داد که هموسیستئین خون سگ های نر
اخته شده با نشده هیچگونه اختالف آماری معنی داری
ندارد .اما در سگ های ماده وضعیت متفاوت بود  .بدین
ترتیب که در سگ های ماده عقیم شده میزان هموسیستئین
پالسما نسب به ماده های غیرعقیم و همچنین نرها به طور
معنی داری بیشتر بود.
قبال  Trisoliniو همکاران(  )2008گزارش کرده بودند
که غلظت  Hcyپالسما به طور معنی داری در سگ های
ماده عقیم بیشتر از ماده های غیر عقیم می باشد.در
مطالعات انسانی نیز گزارشاتی از افزایش هموسیستئین
خون در دوران یائسگی وجود دارد  .در زنان یائسه میزان
هموسیستئین پالسما پس از درمان با بتا استرادیول
می یابد( Mijatovicو
دهیدروسترون کاهش
همکاران  .)1998،بنابراین به نظر می آید که متابولیسم
هموسیستئین در انسان و سگ بوسیله هورمون های جنس
ماده نیز تنظیم می گردد.
همچنین تحقیق  Kakimotoو همکاران ( )2014نشان
داد که در میان نژادهای مختلف غلظت های متفاوت
 Hcyپالسما مشاهده می گردد .بدین ترتیب که میزان
هموسیستئین پالسما در نژادهای Labrador
 Retrieverبیشتر از ، Miniature Dachshund
 Chihuahuaو  Papillonبود  .همچنین در
نژاد ShibaInuمقادیر هموسیستئین از Miniature
 Dachshundبیشتر گزارش گردید .ارتباطی ما بین
سن و مقادیر هموسیستئین پالسما مشاهده نگردید.غلظت
های مختلف هموسیستئین پالسما در میان نژادهای مختلف
ممکن است ناشی از ارتباط فاکتورهای ژنتیکی با
متابولیسم هموسیستئین همانند انسان باشد .بعالوه  ،این

نتایج می بایست با احتیاط تفسیر شود زیرا که همه سگ
های مورد مطالعه در این تحقیق سالم نبودند.
بررسی هموسیستئین در بیماری های مختلف در
تحقیق Kakimotoو همکاران ( )2014نشان داد که با
وجود باال بودن غلظت های هموسیستئین پالسمایی سگ
های مبتال به بیماری قلبی  ،نئوپالستیک  ،کلیوی و پوستی
نسبت به گروه کنترل ،اما این افزایش مقادیر فقط در
بیماران پوستی نسبت به کنترل معنی دار است .بدین
ترتیب که میانگین هموسیستئین در گروه کنترل±0/4
 ( 13/54با دامنه )4/3 - 50/1و در بیماران پوستی
 ( 20/3 ±2/3با دامنه µmol /L )9/7 - 49/8بود .
نتایج تحقیق  Kakimotoو همکاران ( )2014برخالف
تحقیق  Rossiو همکاران( )2008می باشد  .تحقیق
 Rossiو همکاران نشان داده بود که هموسیستئین یک
بایومارکر مفید برای اختالالت قلبی وکلیوی است .از
طرف دیگر مطالعه  Leeو  )2012( Hyunبر روی
ارزیابی هموسیستئین در 101سگ مبتال به مراحل
مختلف نارسایی مزمن دریچه میترال (Chronic
) )CMVI( mitral valve insufficiencyنشان داد
که شدت نارسایی قلبی منتج از  CMVIبر خالف تحقیقات
انسانی ارتباطی با مقادیر پالسمایی هموسیستئین ندارد .
در تحقیق خاکی و همکاران در سال  1397نیز نشان
داده شد که میانگین هموسیستئین سرم سگ های مبتال به
بیماری قلبی در مقایسه با سگ های به ظاهر سالم تغییرات
معنی داری را نشان نمی دهد.
همچنین گزارشاتی از هایپرهموسیستئینمی در سگ های
مبتال به هایپوتیروئیدیسم وجود دارد .دراین سگ ها کاهش
خفیف اسید فولیک خون ،ممکن است ناشی از
هایپرهموسیستئینمی باشد(  Golynskiو همکاران ،
.)2017
در انسان افزایش تری گلیسرید و کلسترول سرم به عنوان
عوامل خطر ساز بیماری های قلبی محسوب میشوند(
خسروی و همکاران )1389 ،و حتی معتقدند که تاثیر 5
میکرومول در لیتر افزایش هموسیستئین پالسما بر خطر
بیماری های قلبی عروقی ،معادل با اثر mg/dl 20
افزایش کلسترول پالسماست( Welchو ، Loscalzo
 .)1998خاکی و همکاران نشان دادند که بر خالف
کلسترول ،تنها افزایش چشم گیر تری گلیسرید سرم سگ
های مبتال به بیماری اکتسابی قلبی نسبت به سگ های
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