
Modulatory HoMocysteiny
 „Homocysteina! czy zrujnuje i twoje zdrowie”?

GOLD SPECIFICS

Homocysteina często nazywana jest „nowym cholestero-
lem”. Jest ona poważną, realną przyczyną chorób serca, wy-
lewów, udarów, chorób naczyniowych. To nie wszystko, co-
raz więcej badań naukowych dokumentuje związek wysokie-
go poziomu homocysteiny z chorobą Alzheimera. 

Jeżeli więc po raz pierwszy słyszysz słowo HOMOCYSTE-
INA, nie martw się – w ciągu paru lat stanie się tak samo po-
pularna jak cholesterol.

Co to jest homocysteina?

Homocysteina jest aminokwasem siarkowym i powstaje w or-
ganizmie w wyniku metabolizmu innego aminokwasu - metio-
niny, występującego powszechnie w spożywczych pokarmach 
białkowych. Homocysteina jest ubocznym produktem proce-
su metylacji. Uproszczonym i nieco żartobliwym, ale prawdzi-
wym przykładem działania biochemicznego, zwanego metyla-
cją może być fakt, że gdy czytamy tę ulotkę i dowiadujemy się, 
ile złego może dokonać homocysteina, to wywołuje to wzrost 
poziomu stresu, a organizm reaguje dodając grupę metylową 
do noradrenaliny – wytwarzając hormon potrzebny do regula-
cji stresu – adrenalinę. Dowiadując się, że poziom homocyste-
iny w organizmie można stosunkowo łatwo zmniejszyć i kon-
trolować, uspokajamy się. Organizm usuwa grupę metylową 
z adrenaliny reagując w ten sposób na niższy poziom naszego 
stresu. Prawidłowy przebieg procesów metylacji uznaję się dziś 
za nie mniej ważny od działania antyutleniaczy.

Homocysteina powstaje we wszystkich rodzajach komó-
rek organizmu człowieka. W organizmie prawidłowo odży-
wionym proces jej powstawania jest całkowicie odwracalny. 
Dzieje się to na dwa sposoby. 

Homocysteina może być przekształcona w nieszkodliwy ami-
nokwas cystationinę a następnie w pożyteczną cysteinę. Dzie-
je się to głównie w wątrobie i nerkach. Drugim sposobem jest 
remetylacja z powrotem w metioninę, proces ten odbywa się 
np. w komórkach naczyń krwionośnych. 

Trochę historii, czyli rozwiązując tajemnicę homocysteiny.
Historię o odkryciu związku homocysteiny z chorobami ser-
cowo-naczyniowymi czyta się jak powieść sensacyjną. 

Rozdział pierwszy: W 1962 r. w Irlandii, badano dzie-
ci z wadą genetyczną, polegającą na braku enzymu uczest-
niczącego w normalnej przemianie metabolitycznej białek. 
Ten bardzo rzadki stan objawia się występowaniem utlenio-
nej formy homocysteiny w moczu (homocystinuria). Gdy na 
skutek tej choroby jedno z dzieci zmarło, podczas autopsji 
lekarze niespodziewanie natknęli się na bardzo duże zmiany 
miażdżycowe u dziecka. Jego naczynia były w gorszym stanie 
niż staruszki. 

Rozdział drugi: U zmarłego 8 letniego chłopczyka, u któ-
rego stwierdzono homocystinurię lekarze odkrywają, że na-
czynia krwionośne są totalnie pozapychane, dotknięte rozle-
głym procesem miażdżycowym, a przyczyną śmierci jest wy-
lew krwi do mózgu. 

Zdziwienie i zszokowanie przerodzi się w fascynację i zain-
teresowanie rolą homocysteiny w organizmie i jej metaboli-
zmem. Analizując kilka innych przypadków, gdzie wyjątkowo 
wysoki poziom homocysteiny i uszkodzenie naczyń powodo-
wały miażdżycę stwierdzono, że musi istnieć jakiś związek 
przyczynowo-skutkowy pomiędzy wysokim poziomem ho-
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mocysteiny a chorobami sercowo-naczyniowymi. Wysunię-
to teorię, że u zdrowych osób (bez niedoborów enzymatycz-
nych) w pewnych niesprzyjających warunkach deficyt nie-
których składników odżywczych (np. witamin), może przy-
nieść niebezpiecznie wysoki poziom homocysteiny, a następ-
nie choroby sercowo-naczyniowe.

Rozdział trzeci: Natknięto się na badania z 1949 r. gdzie 
prowadzono badania na małpach będących na diecie ubogiej 
w niektóre składniki odżywcze. Małpy, których dieta była po-
zbawiona witaminy B6, ale zapewniała wszystkie inne składni-
ki, umierały na arteriosklerozę. To był kamień milowy w teorii 
wpływu homocysteiny na zdrowie człowieka. 

Czasy współczesne: Obecne zainteresowanie homocyste-
iną jest coraz większe (ponad 1000 publikacji naukowych 
rocznie). Publikacja zamykająca się w dwóch głównych ob-
szarach: wpływ poziomu homocysteiny na rozwój chorób 
sercowo-naczyniowych, wpływ homocysteiny jako czynnika 
ryzyka w chorobach neurodegeneracyjnych (choroba Parkin-
sona, choroba Alzheimera). Prowadzone są również bardzo 
intensywne badania wpływu poziomu homocysteiny na:

 ♦ zaburzenia rozwojowe płodu, powikłania ciążowe
 ♦ niektóre typy nowotworowe
 ♦ jej rolę w cukrzycy typu 2

Kontrola poziomu homocysteiny

Homocysteina nie jest składnikiem żywności, nie można jej 
uniknąć poprzez niejedzenie pewnych produktów, jak np. 
cholesterolu, nie jedząc masła czy jaj. Nie można ułożyć die-
ty niskohomocysteinowej. Homocysteina jest wytwarzana 
w organizmie, gdzie pełni niezbędne funkcje jako składnik 
potrzebny wyłącznie do dalszych przemian w inne substan-
cje. Jeżeli pozostanie nie naruszona dostaje się do krwioobie-
gu i rozpoczyna atakowanie ścian naczyń krwionośnych, co 
stanowi podstawę do rozpoczęcia choroby wieńcowej, wy-
lewów, udarów czy innych chorób np. chorób neurodegene-
racyjnych. Do prawidłowego przebiegu procesów usuwania 
nadmiaru homocysteiny z organizmu niezbędna jest odpo-
wiednia ilość: kwasy foliowego, witaminy, B2, B6, B12 oraz 
cynku, jak również skuteczni i wydajni dawcy tzw. grup me-
tylowych do utylizacji homocysteiny w procesie remetylacji. 
Tutaj największą skuteczność wykazuje TMG (Trimetyloglicy-
na), dawca aż trzech grup metylowych. TMG powszechnie 
występuje w burakach.

Ocena poziomu homocysteiny

Coraz częściej lekarze zlecają badanie poziomu homocyste-
iny we krwi. Badanie to staje się coraz powszechniejsze i wy-
konuje je wiele laboratoriów analitycznych. 

Za stężenie prawidłowe uważa się poziom homocysteiny we 
krwi w zakresie 5-14 µmol/l;  łagodna hyperhomocysteinuria to  
15-30 µmol/l; 

średnio nasilona hyperhomocysteinuria to 30-100 µmol/l; 
ciężka hyperhomocysteinuria to powyżej 100 µmol/l.

Kto powinnien zbadać swój poziom homocysteiny we krwi?
1. Osoby ze zdiagnozowaną chorobą sercowo-naczyniową, 

chorobą wieńcową, po zawale mięśnia sercowego, ze zmi-
anami miażdżycowymi w tętnicach szyjnych, z zarostową 
chorobą tętnic, miażdżycą tętnic mózgowych, po udarze 
mózgu, z zakrzepicą żylną, z zatorowością płucną.

2. Osoby o podwyższonym ryzyku powstania choroby serco-
wo-naczyniowej, także choroby w wywiadzie rodzinnym, 
nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, zespółu metabolityczne-
go x, choroby przewodu pokarmowego, podwyższonego 
poziom cholesterolu, palacze tytoniu.

3. Osoby o podwyższonym ryzyku powstawania chorób neu-
rodegeneracyjnych (choroba Pakinsona, choroba Alzheim-
era) i osoby dotknięte tymi chorobami.

4. Osoby z grupy podwyższonego ryzyka, ze względu na nie-
dobory kwasu foliowego, witamin z grupy B, osoby starsze, 
wegetarianie, osoby ze stanami zapalnymi przewodu po-
karmowego, chorobami nerek, nadużywające alkoholu, 
stosujące niezrównoważoną dietę, zażywające leki, które 
upośledzają wchłanianie tych składników. 

W jaki sposób obniżyć poziom homocysteiny?

Nareszcie dobre wiadomości. Po pierwsze nie ma żadnego 
drogiego, specjalistycznego leku, który mógłby leczyć czy ob-
niżać poziom homocysteiny. 

Bardzo skuteczna kuracja jest prosta i tania. Poziom homo-
cysteiny może być obniżany skutecznie poprzez zapewnie-
nie organizmowi paru prostych składników: kwasu foliowe-
go, witaminy B6, witaminy B12, choliny, trimetyloglicy-
ny. Rola tych składników jest taka, że są one niezbędne do 
przekształcenia homocysteiny w inne bezpieczne i nieszko-
dliwe składniki. 

Ciekawe jest to, że zależność poziomu hommocysteiny od 
obecności kwasu foliowego, witaminy B6, witaminy B12 jest 
tak silna, iż można używać poziomu homocysteiny jako mar-
kera niedoboru witamin z grupy B.

W przemianie homocysteiny rola witaminy B6 jest kluczowa 
i znana. Niedobory w spożyciu sumują się z typowymi pro-
blemami zmniejszającymi jej absorbcję i wykorzystanie w or-
ganizmie (palenie tytoniu, choroby nerek, cukrzyca czy cho-
roby serca). Dochodzą do tego duże straty związane z przy-
gotowaniem żywności (25% mężczyzn w średnim wieku ma 
niedobory witaminy B6). Badania przeprowadzone w Holan-
dii potwierdzają, że podawanie witaminy B6 może zreduko-
wać poziom homocysteiny nawet o 56%. 

TMG (trimetyloglicyna - betaina)

TMG wykryto po raz pierwszy w burakach (beta vulgaris), 
stąd nieco powszechniejsza nazwa betaina.

Betaina jest jeszcze jedną pożyteczną i korzystną substancją, 
która występuje w żywności. Jest ona dawcą trzech grup me-
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tylowych. Z tego względu jest bardzo skuteczna w remetyla-
cji homocysteiny do nieszkodliwej metioniny. Kilka badań wy-
kazało, że podawanie betainy skutecznie obniżało poziom ho-
mocysteiny, w przypadkach gdzie witamina B6 i kwas foliowy 
okazywały się nieskuteczne.

Rodzaje chorób do których przyczynia się homocysteina

1. Choroby sercowo-naczyniowe. 
Homocysteina doprowadza do uszkodzenia ścian naczyń, np. 
tętnic w wyniku czego gromadzą się w tych miejscach sub-
stancje tłuszczowe. Powstaje proces zapalny. W efekcie ko-
mórki mięśni gładkich ścian naczynia ulegają namnożeniu, usi-
łując naprawić powstałe uszkodzenie i tworzą w tym miej-
scu blaszkę miażdżycową. Ich nadmierny wzrost zwiększa 
opór obwodowy, sprzyjając rozwojowi nadciśnienia tętnicze-
go oraz rozwojowi miażdżycy. Postępujące z kolei zgrubie-
nie, np. ścian tętnic szyjnych może być przyczyną niedokrwie-
nia i udaru mózgu. Homocysteina sprzyja powstawaniu nadci-
śnienia tętniczego upośledzając działanie rozszerzające na na-
czynia tlenku azotu. Wykazano, że wzrost stężenia homocy-
steiny we krwi o 5 µmol/l powoduje wzrost ciśnienia tętni-
czego o 3,5/1,3 mmHg, powodując zmiany w naczyniach na-
czyń tętniczych. Homocysteina sprzyja także zakrzepom i za-
burzeniom przepływu krwi w tętnicach i żyłach.

2. Zaburzenia rozwoju płodu, powikłania ciążowe, 
antykoncepcja, zdrowie kobiet.

Wysoki poziom homocysteiny niekorzystnie wpływa na inte-
rakcje pomiędzy plemnikiem, a komórką jajową utrudniając 
zapłodnienie. Upośledza implementację zapłodnionego jaja 
i niekorzystnie wpływa na proces embriogenezy, czego skut-
kiem może być poronienie, zahamowanie rozwoju płodu czy 
nawet obumarcie. Homocysteinę uznaje się obecnie za czyn-
nik ryzyka poronień nawykowych oraz wad układu nerwowe-
go płodu. Homocysteina stwarza także ryzyko powikłań za-
krzepowo-zatorowych oraz nadciśnienia ciążowego.

Kobiety w wieku przed menopauzalnym mają niski współ-
czynnik ryzyka wystąpienia miażdżycy, ataku serca czy choro-
by wieńcowej. Jednak rośnie on w sposób alarmujący u kobiet, 
które stosują doustną antykoncepcję. Badania wykazały, że nie-
które hormony stosowane w metodzie antykoncepcji nasila-
ją tworzenie się homocysteiny. Jeśli teraz dołączymy niedobo-
ry witamin z grupy B i kwasu foliowego w diecie, obserwuje się 
zmiany charakterystyczne dla osób z homocysteinemią. 

3. Choroby neurodegeneracyjne.
Zbyt wysoki poziom homocysteiny jest także czynnikiem ry-
zyka rozwoju chorób Alzheimera i Parkinsona.

W okresie starzenia się wzrasta stężenie homocysteiny. Na dro-
dze mechanizmu biochemicznego, homocysteina zaburza synte-
zę takich neuroprzekaźników, jak dopamina, noradrenalina i se-
rotonina. Do zmian neurodegeneracyjnych przyczyniają się tak-
że zmiany miażdżycowe naczyń mózgowych. Badania wykaza-
ły, że podawanie witaminy B12 zmniejszyło tempo zmian neu-
rologicznych i symptomy choroby Alzheimera u osób starszych.

4. Homocysteina przyczyną depresji.
W przeprowadzonym badaniu wykazano, że ponad połowa 
osób z głęboką depresją ma wysoki poziom homocysteiny. 
Im wyższy poziom homocysteiny, tym większe prawdopo-
dobieństwo obniżonego nastroju i braku motywacji. W ba-
daniach kobiet, u których określano stężenie homocysteiny 
stwierdzono, że jej wysoki poziom zwiększa dwukrotnie 
prawdopodobieństwo depresji.

5. Nowotwory
Badania epidemiologiczne wskazują na udział wysokiego po-
ziomu homocysteiny w powstawaniu różnych nowotworów, 
szczególnie jelita grubego. Wysoki jej poziom jest także czyn-
nikiem ryzyka powstania nowotworów estrogenozależnych.

6. Cukrzyca typu 2
Homocysteina nie jest przyczyną cukrzycy typu 2, jednak zbyt 
wysoki poziom insuliny w tej chorobie uniemożliwia utrzyma-
nie prawidłowego poziomu homocysteiny we krwi.

SuplEMENTACjA

Najsilniejszym i najszybszym sposobem przywrócenia prawi-
dłowego poziomu homocysteiny we krwi jest suplementacja 
diety odpowiednimi składnikami, tzw. modulatorami homo-
cysteiny. Należą do nich kwas foliowy, witamina B6, witami-
na B12 i TMG (trimetyloglicyna) zwana betainą – stosunkowo 
niedawno wyizolowaną substancją z buraka. W badaniu oka-
zało się, że ma również szybki efekt na obniżanie poziomu 
homocysteiny, a w połączeniu z w/w składnikami nawet oko-
ło 20% więcej w stosunku do samych witamin. Od tego cza-
su jest nieodłącznym członkiem najskuteczniejszej grupy mo-
dulatorów homocysteiny. Stosowanie modulatorów homocy-
steiny pozwala na obniżenie poziomu homocysteiny do war-
tości normalny w przeciągu kilku tygodni (tempo to jest zależ-
ne od jej poziomu wyjściowego). 

MOżliWe ZasTOsOWania:

♦ choroby neurodegeneracyjne (np. Alzheimera, Parkinsona) 
♦ choroby układu sercowo-naczyniowego ♦ cukrzyca typu 2 
♦ depresja ♦ kłopoty z zajściem w ciążę ♦ miażdżyca naczyń 
♦ nadciśnienie ♦ podwyższony poziom cholesterolu ♦ profi-
laktyka nowotworowa ♦ profilaktyka powikłań ciążowych ♦ 
stany obniżonego nastroju ♦ stosowanie hormonalnej anty-
koncepcji ♦ udary ♦ wylewy krwi do mózgu. 
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