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نازیال وحیدی ایریسفلی ،1مهدی احمدی فر ،*2غالمحسین واعظی ،1حسن باقری یزدی ،3ناصر کلهر ،4ریحانه ناطقی
 -1دانشکده زیست شناسی ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران

 -2پژوهشگاه رویان ،پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی ،مرکز تحقیقات پزشکی تولید
مثل ،گروه جنین شناسی ،تهران ،ایران
 -3گروه زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید بهشتی ،مشهد ،ایران
 -4دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،دانشکده علوم پایه ،گروه میکروبیولوژی ،قم ،ایران
 -5دانشجوی دکتری فیزیولوژی دام ،دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
*نویسنده مسئول :مهدی احمدی فر ((Mehdi_Ahmadifar67@yahoo.comچکیده
مقدمه :کافئین یک ماده شیمیایی و خوردنی است که در برخی غذاها از جمله قهوه ،کاکائو ،کوال ،چای ،شکالت و برخی نوشیدنی
ها یافت میشود .با توجه به اینکه مصرف خوراکیها و نوشیدنیهای حاوی کافئین از جمله شکالت ،چای و قهوه در ایران بسیار
زیاد میباشد و همچنین اثرات مصرف آن روی بیماریهای قلبی-عروقی هنوز کامالً شناخته شده نیست ،هدف از تحقیق حاضر،
مطالعه و بررسی اثرات کافئین روی بیماریهای قلبی-عروقی میباشد.
روش تحقیق :در این مطالعه از روش گردآوری کتابخانهای ،جستجو در متون مختلف و مقاالت علمی معتبر استفاده شد .همچنین
از نقطه نظرات منتشر شده توسط متخصصین ذیربط بهره الزم گرفته شد.
یافتهها :نتایج تحقیقات نشان داد که مصرف چای اثرات مضر روی سیستم قلب و عروق ندارد .مطابق نتایج بدست آمده مصرف
شکالت هم باعث کاهش فشارخون سیستولی و هم دیاستولی خواهد شد .به طور کلی نوشیدن قهوه باعث افزایش فشار خون،
نامنظم شدن ضربان قلب ،افزایش کلسترول خون ،افزایش سطح هموسیستئین و افزایش خطر حمالت قلبی میشود .همچنین
مطالعات متعددی نامنظم بودن ضربان قلب جنین را ناشی از مصرف بیش از حد کافئین در زنان باردار گزارش کردند.
نتیجهگیری :مطابق نتایج بدست آمده ،مصرف چای اثرات مضری روی بیماری های قلبی و عروقی ندارد بلکه در برخی از موارد نیز
اثرات مثبتی هم گزارش شده است .مصرف شکالت ،کاکائو و قهوه دارای اثرات مضر روی سیستم قلب و عروق دارد .با توجه به
اثرات کافئین روی زنان باردار ،مصرف قهوه و مواد حاوی کافیئن باید در دوره بارداری کاهش یابد.
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کلید واژه :کافئین ،بیماری قلبی-عروقی ،قهوه ،کاکائو
مقدمه
کافئین (  )Caffeineیک ماده شیمیایی ( -7 ،3 ،1تری متیل گزانتین) و خوراکی است که در برخی غذاها از جمله قهوه ،کاکائو،
کوال ،چای ،شکالت و برخی نوشیدنیها یافت میشود و همچنین نوعی داروی محرک است که میتواند از خوابیدن جلوگیری کند.
کافئین یک آلکالوئید از خانواده متیل گزانتینها است که دارای خواصی مشابه با تئوفیلین و تئوبرومین میباشد .کافئین خالص ،به
صورت پودر سفید رنگ و تلخ میباشد .این ماده از ترکیب کربن ،هیدروژن ،نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده است (.)1
کافئین پرمصرفترین ماده دارویی در میان انسانها به شمار می رود که تقریبا ً ۰۹درصد انسانها بهطور روزانه از آن استفاده
میکنند .به عنوان مثال ،یک آمریکایی به طور متوسط روزانه  2۹۹میلیگرم کافئین مصرف میکند ( .)2همچنین مصرف کافئین
درکشورهای جهان سوم ،به دلیل تغییرات در فرهنگ ،رو به افزایش است ( .)1مطالعات مختلف نشان دادهاند که کافئین واکنش
های مختلفی در طیف گسترده ای از سیستم های بیولوژیکی بدن دارد ( ،)3از جمله تحریک سیستم عصبی مرکزی و عضله قلب،
افزایش برونده ادراری ،و سست شدن عضالت ( .)4همچنین گزارش شده است که مصرف کافئین باعث افزایش سطح کلسیم ادرار
و همچنین منجر به ضربان نامنظم قلب خواهد شد ( 5و .)6
اثرات سمی کافئین روی بیماریهای قلبی و عروقی هنوز مورد بحث و پژوهش است .گرچه مطالعات متعددی گزارش کردهاند که
دوز متوسط کافئین مضر نمیباشند ( 8 ،7و  ،)۰اما گزارشاتی نیز وجود دارد که مصرف بیش از حد کافئین مضر است ( 1۹و .)11
در مجموع مطالعات نشان داد که سمیت کافئین بستگی به فارماکوکینتیک و تغییرات فارماکودینامیک ،وضعیت بالینی و دوز
مصرف دارد.
مصرف خوراکیها و نوشدنیها حاوی کافئین از جمله شکالت ،چای و قهوه در ایران بسیار زیاد میباشد .با توجه به اینکه اثرات
کافئین کامالً شناخته شده نمیباشد و همچنان مورد بحث و بررسی توسط محققان میباشد ،هدف از تحقیق حاضر مطالعه و
بررسی اثرات کافئین روی خطر ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی و گزارش نتایج تحقیقات انجام شده در این راستا میباشد.
روش تحقیق
در این مطالعه از روش گردآوری کتابخانهای ،جستجو در متون مختلف و مقاالت علمی معتبر استفاده شد .در این تحقیق منابع
معتبر در ارتباط با اثرات کافئین و مصرف چای ،کاکائو و قهوه روی بیماری های قلبی و عروقی مورد توجه قرار گرفتند .همچنین از
نقطه نظرات منتشر شده توسط متخصصین ذیربط بهره الزم گرفته شد .سایت های معتبر علمی نیز مورد تفحص قرار گرفته و از
نکات علمی مبتنی بر رفرنسها استفاده شد.
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یافتهها
در این قسمت به بررسی اثرات چای ،کاکائو و قهوه که حاوی مقادیر زیادی کافئین هستند و به مقدار زیاد به صورت روزانه توسط
افراد مختلف در سنین مختلف مصرف میشود ،روی خطر ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی پرداخته خواهد شد.
مصرف چای و عوامل خطر بیماری قلبی-عروقی
چای را می توان به طور کلی به دو گروه چای سیاه و سبز تقسیم کرد .چای سیاه به طور عمده در اروپا ،شمال آمریکا و شمال
آفریقا مصرف میشود و چای سبز عمدتاً در آسیا مصرف میشود ( 12و  .)13به دلیل محتوای باالی ترکیباتی از قبیل اپی
کتیچین ،1گاالت اپی کتیچین و اپی گالوکاتچین گاالت 2و همچنین فالونوئیدها ،3به نظر میرسد مصرف چای باعث محافظت در
برابر توسعه بیماریهای قلبی-عروقی میشود ( .)14فالونوئیدها باعث کاهش تجمع پالکتها و جلوگیری از اکسیداسیون
لیپوپروتئینهای کم چگال به دلیل خواص آنتی اکسیدانی خود میشوند ( 15و  .)16عالوه بر این ،ترکیبهای موجود در چای ،از
طریق اقداماتی مانند ضد فشار خون باال ،آنتی لیپیدمیک ،ضد التهاب ،ضد تکثیری و ضد ترومبوژنیک ،از روند التهاب عروق و
آترواسکلروز جلوگیری میکنند ( 17و .)18
بیماری عروق کرونر :نتایج حاصل از مطالعه روتردام ( )1۰نشان داد که مصرف چای به دلیل فالونوئیدهای آن از بیماریهای
ایسکمیک قلب جلوگیری میکند .مطالعهای بر روی گروهی از زنان و مردان آلمانی نشان داد که ،مصرف  3تا  6فنجان چای در
هر روز ،با کاهش خطر مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی همراه بود ( .)2۹در یک متاآنالیز بر اساس  1۹گروه و 7
گروه شاهد ،نشان داده شد که با افزایش مصرف چای  3فنجان در روز ،نرخ بروز انفارکتوس قلبی  11درصد کاهش یافت (.)21
در مجموع ،مطالعات نشان میدهد که چای احتماالً از طریق مکانیسمهای مربوط به افزایش در عملکرد اندوتلیال و مهار فعالسازی
پالکتها اثرات مفیدی روی بیماریهای قلبی دارد ( 23 ،22و .)24
بیماری عروق مغزی :ارتباط معکوس قوی بین مصرف چای سبز و مرگ و میر ناشی از سکته مغزی و بیماریهای قلبی مشاهده
شد ( .)25نتایج حاصل از یک متاآنالیز نشان داد که مصرف چای سیاه و سبز باعث کاهش مرگ و میر و عوارض سکته مغزی
خواهد شد .بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات ،مصرف سه فنجان یا بیشتر چای ،باعث کاهش سکته مغزی به مقدار  21درصد
خواهد شد ( .)26در مقابل در تحقیق دیگر بر روی گروهی از زنان و مردان آلمانی مشخص شد که مصرف  3تا  6فنجان چای در
روز با کاهش خطر سکته مغزی هیچ ارتباطی ندارد (.)2۹

1. Epicatechin
2. Epicatechin gallate
3. Flavonoids
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چای و خطر بیماریهای قلبی :متاآنالیز آزمایشات کنترل شده تصادفی نشان داد که مصرف چای اثری روی فشار خون LDL ،یا
 HDLندارد .در مقابل ،مصرف زیاد چای سیاه عملکرد اندوتلیال را بهبود میبخشد ( .)27به طور کلی ،مصرف یک لیتر چای سیاه
و سبز در روز 4 ،تا  1۹درصد فعال سازی پالکتها را کاهش میدهد (.)24
مصرف کاکائو و خطر افزایش بیماری قلبی-عروقی
دانههای کاکائو و فراوردههای تهیه شده از آن ،مانند شکالت ،شامل انواع مختلف از ترکیبات فیزیولوژیکی فعال از جمله پلیفنول
که دارای اثرات مثبتی روی بیماریهای قلبی-عروقی میباشد و متیل گزانتین میباشد ( 2۰ ،28و  .)3۹به طور کلی ،تئوبرومین
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(متیل گزانتین اصلی در شکالت) ،یک محرک قلبی ،ادرار آور ،گشادکننده عروق کرونر و سست کننده عضالنی میباشد ( 28و
 .)2۰مطالعات متعددی نشان میدهد که رژیم غذایی غنی از پلی فنولها باعث کاهش فشار خون خواهد شد ( .)31نتایج مطالعات
نشان می دهند که مردان با مصرف معمول  1۹گرم در روز از شکالت تلخ در مقایسه با مردانی که مصرف کم و یا صفر داشتند،
فشار خون پایینتری را دارا بودند .در یک گروه بزرگ از مردان و زنان میانسال آلمانی (تعداد  )1۰357که مصرف باالی شکالت
داشتند ( 7/5میلیگرم در رزو) ،هم فشارخون سیستولی و هم دیاستولی در آنها نسبت به افراد شاهد کمتر بود (.)32
مصرف قهوه و اثر آن بر خطر ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی
قهوه به همراه چای ،نوشیدنی پرمصرف در سراسر جهان میباشد .اثر بالقوه مصرف آن بر بیماریهای قلبی-عروقی هنوز مورد بحث
است .قهوه منبع اصلی کافئین میباشد ولی حاوی ترکیبات دیگری از جمله فنول ،ویتامین ، B3منیزیم ،پتاسیم و فیبر است که
ممکن است هم اثرات مفید و هم مضر بر روی سیستم قلبی و عروقی داشته باشد ( .3 .)33برخی از مطالعات نشان داده است که
مصرف قهوه اثرات سوء بر نشانگرهای بیولوژیکی مختلف بیماری عروق کرونر قلب دارد که از جمله آن میتوان به کلسترول خون
( ،)34فشار خون ( ،)35پایداری انسولین ( )36و هموسیستئین پالسما ( )37اشاره کرد.
بر اساس پژوهشهای صورت گرفته مصرف کافئین منجر به کاهش قابل توجهی در حساسیت به انسولین ( )36و افزایش در غلظت
گلوکز ( ،)38غلظت اپی نفرین و فشار خون خواهد شد ( .)3۰در فردی که به صورت معمولی قهوه استفاده میکند در عرض یک
هفته پس از شروع مصرف کافئین ،ترشح اپی نفرین و فشار خون تحت تأثیر قرار خواهد گرفت ( .)3۰در ارتباط با فشار خون ،یک
افزایش نسبتاً کم پس از چند هفته باقی میماند ( .)35در ادامه تحریک کافئین روی ترشح اپی نفرین به نظر میرسد که باعث
پایداری انسولین خواهد شد ( ،)36همچنین بر اساس مطالعات تایید شده است که متابولیسم گلوکز نیز کاهش مییابد.
اثر سوء قهوه بر سیستم قلبی-عروقی

1. theobromine
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قهوه و افزایش فشار خون :مصرف کافئین زیاد از طریق نوشیدن قهوه به طور قابل توجهی باعث افزایش فشار خون مرکزی و نیز
فشار خون سیستولیک و دیاستولیک خواهد شد ( 4۹و  .)41نوشیدن قهوه ،ظرف سه ساعت ،باعث افزایش قابل اندازهگیری هم در
فشار خون سیستولیک و هم دیاستولیک  ،خواهد شد که حتی این مقدار تا روز بعد نیز باقی میماند ( 42و  .)43در افراد مستعد
ابتال به فشار خون باال ،نوشیدن قهوه ممکن است مضر باشد (.)44
نوشیدن قهوه و نامنظم شدن ضربان قلب :نوشیدن قهوه منجر به بروز تپش قلب خواهد شد ( 46 ،45و  .)47با توجه به اثرات آن
در باال بردن کورتیزول ،ضربان قلب افزایش مییابد که به دنبال آن بینظمی تپش قلب رخ خواهد داد (.)47

قهوه و افزایش کلسترول خون :به طور کلی نوشیدن قهوه با سطوح باالی کلسترول در ارتباط میباشد به ویژه در افرادی که قهوه
با دمای باال استفاده میکنند ( 48و  .)4۰همچنین انواع دیگر قهوه نیز باعث افزایش کلسترول میشوند و مطالعات نشان داده است
که با جایگزینی قهوههای عادی با قهوههای فاقد کافئین ،بر میزان کلسترول تأثیری ندارد ( 51 ،5۹و  .)52همچنین بعضی از
مطالعات نشان داده است که نوشیدن قهوه باعث افزایش مقدار لیپوپروتئین با چگالی کم خواهد شد (.)53
نوشیدن قهوه و افزایش سطح هموسیستئین :افزایش هموسیستئین پالسما خطر ابتالی فرد به حمله قلبی را افزایش میدهد.
نوشیدن قهوه به طور قابل توجهی باعث افزایش هموسیستئین در جریان خون میشود .این اثر منفی در هر دو نوع قهوه کافئیندار
و بدون کافئین رخ می دهد و در عرض چند ساعت پس از مصرف قهوه رخ خواهد داد ( .)54همچنین نتایج نشان داد که فیلتر
کردن قهوه نیز اثری بر روی افزایش هموسیستئین نخواهد داشت ( 37و .)55
مصرف قهوه و افزایش خطر حمله قلبی :مصرف زیاد قهوه ،منجر به افزایش خطر ابتال به حمله قلبی خواهد شد ( .)56به طور کلی
یک ارتباط -Jشکل بین مصرف قهوه و خطر ابتال به بیماریهای کرونری حاد پیشنهاد شده است ( ،)57بدین صورت که مصرف
بیشتر قهوه مساوی است با خطر بیشتر ابتال به بیماری قلبی .در تحقیقی اثرات نوشیدن قهوه روی حمالت قلبی مشخص شد ،و
گزارش شد که مصرف زیاد قهوه در بیماران دیابتی باعث افزایش خطر ابتال به انفارکتوس حاد میوکارد خواهد شد (.)58
اثر کافئین روی افزایش سفت شدن رگها :نت ایج مطالعات نشان داده است که کافئین تاثیر منفی روی میزان سفتی آئورت و نیز
فشار آئورت در افراد بزرگسال سالم ،و همچنین در بزرگساالن مبتال به فشار خون باال خواهد داشت .افزایش سفتی شریان یک
عامل موثر در بیماری عروق کرونر است و در روند تصلب شرایین یا سخت شدن رگها دخالت دارد ( 6۹ ،5۰و .)61
اثر کافئین بر دفع مواد معدنی :نوشیدن قهوه باعث کاهش حذف منیزیم و در نتیجه کم شدن منیزیم در خون خواهد شد (.)62
کافئین بازجذب کلسیم و منیزیم در کلیه را کاهش می دهد ،و منجر به افزایش دفع آنها از طریق ادرار میشود ( 63و  .)64منیزیم
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یک ماده معدنی ضروری است که در بیش از  3۹۹واکنشهای آنزیمی و فرایندهای فیزیولوژیکی از جمله متابولیسم انرژی ،استفاده
سودمند از گلوکز ،تعادل هورمونی و عملکرد مناسب قلب نقش دارد (.)65
مطالعات اپیدمیولوژیک نشان میدهد که منیزیم روی فشار خون تأثیر گذار میباشد ( .)66کمبود منیزیم منجر به افزایش خطر و
نارسایی قلبی خواهد شد و وجود منیزم کافی اثر حفاظتی بر توسعه منظم ضربان قلب و جلوگیری از اختالالت قلبی دارد (.)67
مقدار کافی کلسیم و پتاسیم برای سالمت قلب و عروق ضروری است ( .)68سطوح پایین پتاسیم ،باعث افزایش بروز فشار خون
میشود و مکملهای پتاسیم به کاهش فشار خون کمک میکند ( .)6۰اگرچه کافئین و مصرف قهوه به طور مستقیم روی مقدار
پتاسیم و کلسیم اثر ندارد ،ولی به دلیل خاصیت مدر بودن آن ،باعث افزایش دفع آنها از طریق ادرار میشود (.)7۹
قهوه و افزایش هورمونهای استرسزا :کافئین موجود در قهوه باعث افزایش هورمون کورتیزول ،اپی نفرین و نوراپی نفرین خواهد
شد ( .)71این اثرات تا ساعتها پس از مصرف قهوه باقی خواهد ماند .این هورمونها مسئول افزایش ضربان قلب و فشار خون ،و
یک حس «هشدار اضطراری» 1میباشند .به دنبال آن گردش اکسیژن به مغز و اندام کاهش مییابد و سیستم ایمنی سرکوب می-
شود (.)72
کافئین و تداخل در متابولیسم  :GABAگاما آمینوبوتیریک اسید ( ،2)GABAیک انتقال دهنده عصبی است که به طور طبیعی
در مغز و سیستم عصبی و همچنین قلب تولید میشود و نقش مهمی در خلق و خوی و مدیریت استرس و عملکرد ضربان قلب
دارد .کافئین باعث تداخل در اتصال  GABAبه گیرندههای  GABAمیشود که از نقش آرام بخشی آن جلوگیری میکند (.)73
نقش  GABAدر مدیریت استرس در حضور کافئین دچار چالش میشود که به دنبال این عوامل ،خطر حمالت قلبی افزایش می-
یابد (.)74
مکانیسمهای عمل کافئین در سطح اندوتلیال :اندوتلیوم احتماال گسترده ترین بافت در بدن انسان است .به شکل یک مانع
آناتومیک و کاربردی دیواره سرخرگ را پوشش میدهد و به شدت انتخابی عمل میکند و بسیار نفوذپذیر است .اندوتلیوم طیف
گسترده ای از مواد وازواکتیو را تولید و ترشح میکند که این مواد نقش مهمی در تنظیم تُن Vascular Smooth ( VSMC
 )Muscle Cellاز طریق تعامل بین مواد تنگ کننده عروق (مانند رنین ،آنژیوتانسین ET-1 ،و )...و مواد گشادکننده عروق
(مانند  ،NOبرادی کینین )PgI2 ،دارد ( 75و  .)76کافئین به طور مستقیم روی سلول اندوتلیال تأثیر میگذارد و باعث تحریک
تولید  NOمیشود ( .)77به طور خالصه ،اثر کافئین بر اندوتلیوم عروق بیشتر در ارتباط با تولید  NOمیباشد ( )78که دارای اثر
اتوکرین است و باعث افزایش غلظت کلسیم در اندوتلیوم خواهد شد و به سرعت از سلول اندوتلیوم خارج میشود (.)7۰
1. Emergency alert
2. Gamma-aminobutyric acid
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مکانیسم کافئین روی سلولهای عضالنی
کافئین ممکن است مکانیسمهای عروق را از طریق اثرات مستقیم یا غیرمستقیم بر  VSMCتحت تأثیر قرار دهد.
اثرات مستقیم :کافئین با تأثیر روی  ،VSMCباعث ایجاد حداقل انقباض اولیه میشود و پس از آن اثر قابل توجهی روی ماده
گشادکننده عروق دارد .با کمک مکانیسمهای مختلف این اثرات قابل توضیح میباشد:

کافئین و کانالهای رایانیدین :عمل مستقیم کافئین روی  VSMCابتدا از طریق کانالهای رایانیدین شبکه سارکوپالسمی رخ
میدهد ،به دنبال آن تحریک مکانیسم  CICRرخ میدهد ،که باعث افزایش کلسیم و انقباض گذرای خفیف میشود ( .)8۹این
پاسخ مستقل از مقدار کلسیم خارج سلولی و حضور مسدود کنندههای کانال کلسیم است (.)81
کافئین و آندروزین منوفسفات حلقوی ( :)Cyclic adenosine monophosphateمطالعات آزمایشگاهی در ارتباط با اثرات
کافئین نشان داد که با افزایش کلسیم  VSMCاثری مشابه با مواد گشادکننده عروق دیده میشود ( 82و  .)83کافئین یک مهار
کننده غیرانتخابی رقابتی با آنزیم فسفودی استراز است ( .)77این آنزیم دارای ظرفیت کاهش اتصال آنزیم فسفودی استراز در
برخی از ترکیبات مانند آندروزین منوفسفات حلقوی ( )cAMPو گوانوزین منوفسفات حلقوی را دارد (.)cGMP
یکی از آنزیمهایی که توسط کافئین مهار میشود  3-5 AMPفسفودی استراز است که عملکرد این آنزیم باعث کاهش
 cAMPمیشود ،که در صورت مهار شدن آن توسط کافئین باعث تجمع محلی آن میشود ( 84و  .)85تجمع  cAMPباعث
افزایش فسفوریالسیون آنزیم کیناز از زنجیره سبک میوزین در محل انقباض سلول میشود .در این حالت ،آنزیم حساسیت کمتری
نسبت به کلسیم دارد ،و در نتیجه از فعالیت آن کاسته می شود .وقتی فعالیت آنزیم کاهش مییابد ،فسفوریالسیون زنجیره سبک
میوزین ( )MLC1کم میشود و فعالیت میوزین اکتین کم خواهد شد .این موضوع باعث کاهش غلظت درون سلولی کلسیم ،بدون
انقباض میشود ،که تحت عنوان کاهش حساسیت کلسیم مطرح شده است ( 86و .)87
دیگر مکانیزمهای مستقیم :کافئین همچنین باعث کاهش عملکرد ترکیب تری فسفات اینوزیتول ( )IP3میشود که این ترکیب
باعث تحریک ترشح کلسیم از شبکه سارکوپالسمی میشود و همچنین برای انقباض ضروری است .این کاهش عملکرد ،تحت تأثیر
کافئین ناشی از کاهش اضافه کردن  ATPمیباشد ( .)88عالوه بر این ،کافئین به طور مستقیم روی ولتاژ کانالهای کلسیم در
غشای پالسما اثر گذار است که ورود کلسیم را محدود میکند ( ،)8۰این اثر مستقل از عملکرد مهار کننده فسفو دیاستراز می-
باشد (.)۰۹

1. Myosin light chain
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اثرات غیرمستقیم :اثرات غیرمستقیم کافئین روی  VSMCاز طریق  NOاعمال می شود که توسط Endothelial ( eNOS
 )nitric oxide synthaseدر سلولهای اندوتلیال سنتز میشود که به سرعت به  VSMCپخش میشود .وقتی که  NOوارد
 VSMCمیشود ،به آنزیم گوانیالت سیکالز متصل میشود و آن را فعال میکند .این فرآیند تبدیل  GTPبه  cGMPرا سرعت
میبخشد که به دنبال آن باعث افزایش فعالیت یک سری از پروتئین کینازهای وابسته به PKC( cGMPها) به ویژه نوع  Iαمی-
شود ،PKIα .دفسفریالسیون  MLCرا از طریق فسفاتاز و تولید وازودیلیشن ،تحریک میکند .همچنین PKCها وcGMP
کلسیم سیتوپالسمی و  IP3را کاهش میدهند ( .)۰1کافئین به نوبه خود فسفودی استراز  cGMPمحدود میکند و حتی باعث
تجمع بیشتر  cGMPنیز میشود (.)56
اثر کافئین در دوران بارداری :آیا نگرانی برای توسعه قلب جنین وجود دارد؟
قرار گرفتن جنین در معرض کافئین حتی میتواند از بدن پدر نیز شروع میشود ( .)۰2از آنجا که کافئین یک ترکیب آب گریز
است ،در رحم مادر ،از جفت عبور کرده و به جریان خون جنین میرسد ( .)۰3در یک نتیجه ،کافئین میتواند به سرعت باعث
آشفتگی در ضربان قلب جنین شود ( .)۰4مطالعات متعددی نامنظم بودن ضربان قلب جنین ،ناشی از مصرف بیش از حد کافئین
در زنان باردار را گزارش کردند ( ۰4و  .)۰5یک مطالعه در موش های ماده باردار نشان داد که مصرف زیاد کافئین باعث افزایش
پایدار واکنش سیستم رنین-آنژیوتانسین محلی ( )RASدر قلب فرزندان بالغ میشود که باعث تغییر در فشار خون و بازسازی
قلبی خواهد شد ( .)۰5در مطالعه دیگری روی موش های باردار ،مصرف متوسط کافئین یاعث کاهش جریان خون رحم-جفتی می-
شود و به دنبال آن حجم خون در چرخه جنین-جفتی کاهش مییابد .بنابراین ،مصرف کافئین در مادران باردار توسعه قلبی
عروقی و توزیع جریان خون را میتواند تحت تاثیر قرار دهد ( .)۰6به طور کلی ،به منظور محافظت از توسعه سیستم قلبی عروقی
جنین در دوران بارداری مصرف روزانه کافئین باید به حداقل برسد یا به طور کل حدف شود.
نتیجهگیری
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