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Abstract
Omega-3 fatty acids, especially eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) are essential
fatty acids that have been shown high potential for preventing many diseases and playing role in human health.
Today, the epidemiological evidence for the effects of this group of fatty acids on oxidative stress-related disease
including cardiovascular disease, many inflammatory diseases, various types of cancer, fatty liver, mental illness,
etc., have been well studied and various studies have been conducted with different perspectives in this regard.
These effects are mediated by various biological processes, including changes in the composition of cell
membrane fat, gene expression, cellular metabolism, signal transmission, metabolite production, and so on.
Omega-3s are essential for people in society, especially those in stressful situations (such as soldiers and military

[ DOI: 10.30491/2.3.135 ]

[ Downloaded from jmarmed.ir on 2023-01-10 ]

staff) or depression (such as some veterans), and they are one of the few recommended supplements by the FDA.
Therefore, the purpose of this review at first is to study the structure of omega-3 fatty acids and then review the
performance of this group on various diseases (with more focus on their anti-inflammatory effects) and the health
of the military staff.
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 1مرکز تحقیقات طب دریا ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ،تهران ،ایران
 2دانشکده زیست شناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 3مرکز تحقیقات بیولوژی ملکولی ،پژوهشکده سیستم بیولوژی و مسمومیت ها ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ،تهران ،ایران
دریافت مقاله1311/61/11 :

پذیرش مقاله1311/60/16 :

چکیده
اسیدهای چرب امگا  3به ویژه ایکوزاپنتانوئیک اسید ( )EPAو دکوزاهگزانوئیک اسید ( )DHAاز اسیدهای چرب ضروری هستند که
قابلیت بالای آنها برای پیشگیری از بسیاری بیماریها و نیز ایفای نقش در سلامتی انسان به اثبات رسیده است .امروزه شواهد همهگیرشناسی
(اپیدمیولوژیک) تأثیرات این گروه از اسیدهای چرب را روی بیماریهای استرس اکسیداتیو از جمله بیماریهای قلبی-عروقی ،بسیاری از
بیماریهای التهابی ،انواع سرطان ،کبدچرب ،بیماریهای روانی و غیره به خوبی شناسانده و مطالعات گوناگونی با دیدگاههای مختلف در این
راستا صورت پذیرفته ا ست .این تأثیرات با فرآیندهای زیستی متفاوتی از جمله تغییرات در ترکیب چربی غشای سلولی ،تأثیر روی بیان ژن،
متابولیسم سلولی ،انتقال پیام سلولی ،تولید متابولیتها و  ...انجام میگیرد .مصرف امگا  3برای آحاد جامعه و به ویژه افرادی که در شرایط
استرس (مانند سربازان و نیروهای نظامی) و یا افسردگی (مانند برخی از جانبازان) هستند بسیار ضروری بوده و یکی از چند مکمل دارویی
چرب امگا  3و در ادامه مرور عملکرد این گروه از اسیدهای چرب بر بیماریهای گوناگون (با تمرکز بیشتر بر اثرات ضدالتهابی آنها) و نیز تاثیر
آنها بر سلامت نیروهای نظامی است.
کلیدواژهها :امگا ،3-ایکوزاپنتانوئیک اسید ،دکوزاهگزانوئیک اسید ،ضد التهاب.

آدرس :مرکز تحقیقات بیولوژی ملکولی ،پژوهشکده سیستم بیولوژی و مسمومیت ها ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ،تهران ،ایران.
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میباشد که مصرف آن توسط سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAتوصیه شده است .هدف از مطالعه حاضر در ابتدا بررسی ساختار اسیدهای
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اسیدهای چرب امگا  )ω-3( 3جزو اسیدهای چرب بس
غیراشباع ( )Poly Unsaturated Fatty Acid- PUFAو دارای
زنجیره کربنی خطی ( 10تا  22کربن) منتهی به گروه کربوکسیلیک
و دارای  3تا  1پیوند دوگانه هستند .رژیم غذایی انسان عمدتاً غنی
از اسیدهای چرب امگا  1است که بهطور عمده از روغنهای گیاهی
غنی از لینولئیکاسید ( )Linoleic acid-LA, C18:2n-6تهیه
میشود .ولی در بدن انسان بهاندازه کافی آنزیمهای ضروری برای
تبدیل اسیدهای چرب امگا  1به اسیدهای چرب امگا  3وجود ندارد
و انواع امگا  3باید از منابع غذایی مناسب تأمین شود ( .)1منبع
اصلی تأمین امگا  3بهعنوان اسیدهای چرب ضروری (اسیدهای
چربی که در بدن ساخته نمیشوند) عمدتاً منابع دریایی بهویژه
ماهیان میباشند .روغن ماهی منبع غنی از اسیدهای چرب بس
غیراشباع بلند زنجیره است .نقش اسیدهای چرب بس غیراشباع
بلند زنجیره در تغذیه و رشد بهخوبی شناختهشده است .علاوه بر
توسعه بازار آن ،سبب گسترش روشهای استخراج روغن ماهی و
بهتبع آن تخلیص امگا  3گشته است .اسیدهای چرب بس غیراشباع
در ساختارهای تری گلیسریدی که تحت عنوان تریآسیلگلیسرول
( )Triacylglycerol-TAGنامیده میشوند قرارگرفته است و
سطوح آنها بهعنوان شاخص اصلی کیفیت ،در روغن ماهی بسته
به نوع گونه بین  16تا  22درصد است ( .)2امروزه بهخوبی مشخص
شده است که روغن ماهی منبع اصلی اسیدهای چرب بس
غیراشباع ،بهویژه ایکوزاپنتانوئیک اسید ( Eicosapentaenoic
 )acid -EPA: 5∆5,8,11,14,17و دوکوزاهگزانوئیک اسید
( )Docosahexaenoic acid -DHA: 6∆4,7,10,13,16,19,21است.
این دو اسید چرب بس غیراشباع در بدن انسان ساخته نشده و باید
از طریق رژیم غذایی دریافت شود (.)3
روغن ماهی منبع عمده اسیدهای چرب امگا  3است ،بنابراین
ترکیبات اسیدهای چرب روغن ماهی بسیار مهم و برای درک
ویژگیهای عملکردی آن حیاتی است ( .)4بهویژه نسبت صحیح
میان اسیدهای چرب امگا  3و امگا  1بسیار مهم است .بهطورکلی
روغن ماهی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع است که تعداد اتمهای
کربن زنجیره خطی آنها دارای  14تا  C14( 22تا  )C22اتم کربن
و یک تا شش پیوند دوگانه است .اسیدهای چرب امگا  3مشتق
شده از روغن ماهی نیاز فزایندهای را در محصولات دارویی،
افزودنیهای غذایی و مکملهای دارویی و خوراکی ایجاد کردهاند.
علاقه به مطالعه و پژوهش در خصوص اسیدهای چرب امگا 3
(آلفالینولنیکاسید  ،C18:3ایکوزاپنتانوئیک اسید  C20:5و
دکوزاهگزانوئیک اسید  )C22:6از چندین سال قبل آغاز شده است.
در حال حاضر مستندات و مقالات علمی فراوانی وجود دارد که در
آنها به نقش مثبت و مؤثر اسیدهای چرب امگا  3بر سلامت انسان
اشاره شده است ( .)2از طرف دیگر این اسیدهای چرب میتوانند از

بروز بسیاری از بیماریها ـ که بهصورت معمول وجود دارند ـ نقش
پیشگیرانه ایفا نمایند .از میان اسیدهای چرب امگا  EPA3و DHA
(جدول )1-به دلیل اثربخشی معنادار ،اهمیت بسیار بالاتری دارد و
بنابراین دارای ارزش درمانی و پیشگیرانه بالایی برای بیماریهای
گوناگون است.
در این مطالعه ،جنبههای مختلف ضرورت مصرف امگا  3و
عوارض ناشی از کمبود یا عدم دریافت مقادیر لازم از آنها ،با تأکید
بر مطالعات سال  2666به بعد ارائه میشود ( .)1اثرات مثبت
اسیدهای چرب امگا  3بر بیماریهای قلبی و عروقی ،التهابات
شدید ،آسم ،پسوریازیس ،بیماریهای روانی ،جلوگیری از چندین
نوع از انواع سرطان ،بیماریهای روده ،پیشگیری از ابتلا به کبد
چرب و کاستن از بروز عوارض بیماری آلزایمر و  ...را گزارش
کردهاند ( .)1همچنین ،نتایج پژوهشهای بالینی و
همهگیریشناسی پیشنهاد میکنند که  EPAو  DHAکه تنها در
ماهی و غذاهای دریایی وجود دارند ،تأثیرات بسیار زیادی در
جلوگیری از بیماریهای قلبی عروقی انسان دارند (.)1،0
بر اساس گزارش مشترک سازمان بهداشت جهانی ( )WHOو
نیز سازمان خواروبار جهانی ( ،)FAOمیزان  1-2درصد انرژی مورد
نیاز بدن در روز باید توسط  EPAو  DHAتأمین گردد (.)16
همچنین ،ناتو ( )NATOمصرف  366-466میلیگرم از
 EPA+DHAرا در روز توصیه مینماید (.)11
از سوی دیگر ،در حال حاضر در کشور ما سالانه حدود 466
هزار نفر به خدمت سربازی اعزام میشوند ( )12که بسیاری از آنها
به مناطق مرزی منتقل میگردند .علاوه بر آن ،هماکنون بیش از
پانصد هزار جانباز جنگ تحمیلی و معاصر نیز در کشور حضور دارند
( .)13همچنین ،تعداد نیروهای نظامی کشور بیش از  2میلیون نفر
برآورد میگردد ( )14که این تعداد عظیم از سربازان ،جانبازان و
نظامیان ،در شرایط تحمل فشارهای روانی نیز قرار میگیرند؛
بنابراین ،با اتخاذ تدابیری در حوزههای تغذیه و رفاهی این گروهها
میتوان فشارهای عصبی و روانی را کاهش داد.
یکی از مواردی که سبب کاهش انواع تنشهای روانی و
فیزیولوژیک در نیروهای نظامی میگردد مصرف اسیدهای چرب
امگا  3است .بر اساس مطالعاتی که بعد از سال  2660توسط وزارت
دفاع و سازمانهای بهداشتی زیرمجموعه ارتش آمریکا صورت
گرفت ،نشان داد که امگا ( 3اسیدهای چرب  EPAو  )DHAاز
مکملهای بسیار مهم دارویی و غذایی است که علاوه بر پیشگیری
از ابتلا به بیماریهای مختلف ،از تأثیر بسیار مثبت بر عملکرد
فیزیکی و روانشناختی نیروهای نظامی ( ،)12بهبود رفتاری در
مصدومان جنگی ،کاهش افسردگی در سربازان ( ،)11تأثیر مثبت
بر ویژگیهای روانشناختی و رفتاری سربازان در ارتش آمریکا
( ،)11کاهش افسردگی ،خودکشی و رفتارهای تهاجمی و
پرخاشگرانه نیروهای نظامی ( ،)10کاهش اختلالات رفتاری سربازان
و نیز کاهش میزان خودکشی نظامیان ( )11برخوردار است.
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جدول .9-اسیدهای چرب غیراشباع (امگا  1 ،3و )1
نام اسید چرب

نام تجاری

نام شیمیایی

اسیدهای چرب امگا 3
(9::3 )n-3
(9::3 )n-3

آلفالینولنیک اسید ()ALA
استئاریدونیک اسید ()STD
ایکوزاپنتانوئیک اسید ()ETE
ایکوزاپنتانوئیک اسید ()ETA
ایکوزاپنتانوئیک اسید ()EPA
دکوزاهگزانوئیک اسید ( DPA,
)Clupanodonic acid
دکوزاهگزانوئیک اسید ()DHA

(24:1 )n-3

تتراکوزاپنتانوئیک اسید

(24:: )n-3

تتراکوزاهگزانوئیک اسید ()Nisinic acid

(9::4 )n-3
(2::3 )n-3
(2::4 )n-3
(2::1 )n-3
(22:1 )n-3
(22:: )n-3

all-cis 7,10,13-hexadecatrienoic acid
all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid
all-cis-6,9,12,15,-octadecatetraenoic acid
all-cis-11,14,17-eicosatrienoic acid
all-cis-8,11,14,17-eicosatetraenoic acid
all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid
all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoic acid
all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid
all-cis-9,12,15,18,21-tetracosapentaenoic
acid
all-cis-6,9,12,15,18,21-tetracosahexaenoic
acid

اسیدهای چرب امگا :
(9::2 )n-6

لینولئیک اسید

all-cis-9,12-octadecadienoic acid

(9::3 )n-6

گاما-لینولنیک اسید ()GLA
ایکوزاپنتانوئیک اسید
دیومو-گاما-لینولنیک اسید ()DGLA
آراشیدونیک اسید ()AA
دکوزادینوئیک اسید
آدرنیک اسید
دکوزاپنتانوئیک اسید ()Osbond acid

all-cis-6,9,12-octadecatrienoic acid
all-cis-11,14-eicosadienoic acid
all-cis-8,11,14-eicosatrienoic acid
all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid
all-cis-13,16-docosadienoic acid
all-cis-7,10,13,16-docosatetraenoic acid
all-cis-4,7,10,13,16-docosapentaenoic acid

(2::2 )n-6
(2::3 )n-6
(2::4 )n-6
(22:2 )n-6
(22:4 )n-6
(22:1 )n-6
اسیدهای چرب امگا 1
(9::9 )n-9
(9::9 )n-9
(9::9 )n-9
(9::9 )n-9
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ساختار شیمیائی اسیدهای چرب امگا 3
اهمیت عمده PUFAها به لحاظ بیولوژیکی به اسیدهای چرب
امگا  1و امگا  3مرتبط است .اسیدهای چرب غیراشباع بر اساس
موقعیت پیوند دوگانه نسبت به انتهای متیل و یا کربوکسیل
نامگذاری میشوند ( .)26در نامگذاری "امگا" یا " ،"-nپیوند
دوگانه از انتهای متیل زنجیره کربن شمارش میشود .در اسیدهای
چرب امگا  ،3نخستین پیوند دوگانه در سومین اتم کربن بعد از
انتهای متیل قرارگرفته است ( .)21ساختار شیمیایی اسیدهای چرب
 EPAو  DHAدر شکل 1-آمده است .بر اساس موقعیت قرارگیری
پیوند دوگانه نوع سیس غیرمزدوج ،زنجیره کربن دارای خمیدگی
در جایگاه پیوند دوگانه بوده و مولکول چند شکستگی را نشان
میدهد .بر اساس برخی نظریات ،این اسیدهای چرب در

فیتوپلانگتونها سنتز شده و بهواسطه تغذیه ماهی از این موجودات،
در بدن آنها تجمع مییابد (.)22

] [ Downloaded from jmarmed.ir on 2023-01-10

(9::9 )n-9

اولوئیک اسید
ایکوزنوئیک اسید
مید اسید
اروسیک اسید
اسید نرونیک

cis-9-octadecenoic acid
cis-11-eicosenoic acid
all-cis-5,8,11-eicosatrienoic acid
cis-13-docosenoic acid
cis-15-tetracosenoic acid

اسیدهای چرب امگا  3و اثرات ضدالتهاب آن در تأمین سلامت 131 /

آلفالینولنیک اسید ( )α-linolenic acid -ALA: 3∆9,12,15و

آلفالینولئیک اسید ( )α-linoleic acid -LA: 2∆9,12به ترتیب
نخستین عضو خانواده اسیدهای چرب امگا  3و امگا  1میباشند که
به اسیدهای چرب بلند زنجیره دیگری از طریق طویل شدن و یا
غیراشباع شدن به  EPAو  DHAتبدیل میشوند ( EPA .)21و
 DHAدر ساختار تریگلیسریدها و فسفولیپیدهای ماهی یافت
میشود .آلفالینولنیک اسید مسیر سنتز اسیدهای چرب امگا  3و
امگا 1را نشان میدهد (شکل.)2-
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اسیدهای چرب امگا  3و بیماریهای قلبی عروقی
بیماری قلبی عروقی ()Cardiovascular disease -CVD
اصطلاحی است که برای تمام بیماریهایی بکار میرود که بر قلب
و سیستم گردش خون اثر میگذارد ،ازجمله آنها بیماری ایسکمی
قلبی ( ،)Ischemic heart diseaseبیماری میوکارد غیرایسکمی
قلبی ( ،)Nonischemic myocardial heart diseaseبیماری
فشارخون بالا و بیماری دریچه قلبی ()Valvular heart disease
را میتوان نام برد ( .)43این بیماریها عامل بیش از  11درصد از
مرگومیرهای ناشی از بیماری در جهان و بهویژه در جوامع غربی
هستند که دلیل بروز آنها را مصرف بالای چربی و سایر عوامل
خطر برای بیماریهای قلبی عروقی مانند دیابت شیرین ،استعمال
دخانیات ،استرس ،کمبود فعالیت بدنی ،مصرف سدیم زیاد و استعداد
ژنتیکی میدانند ( .)44نشانۀ مهم بیماریهای قلبی عروقی عبارت
است از اختلال در عملکرد قلب که در اکثر موارد بر اثر فشارخون
بالا (به دلیل باریک شدن شریانهای بزرگ با پلاکهای آتروماتوز)
یا انسداد کامل شریانهای عروقی (ترومبوز) براثر انسداد آتروماتوز
ایجاد میشود .این وضعیت در ادامه منجر به نکروز شدن بافت
میوکارد میگردد .هر دو پدیده موجب کاهش توانایی قلب در پمپ
کردن خون در اختلالات حاد و مزمن قلبی میشود (.)1
در حال حاضر مشخصشده است که مصرف منظم ماهیهای
چرب یا روغن ماهی حاوی اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا 3
میزان وقوع بیماری و مرگ براثر بیماریهای قلبی عروقی را
کاهش میدهد ( .)1احتمالاً چند فاکتور در این زمینه مؤثر هستند
که درمجموع موجب افزایش تغییرات در ضربان قلب
( ،)Antiarrhythmicکاهش توسعه آتروما ()Antiatherogenic
و کاهش واکنش و یا تجمع پلاکتها ( )Antithromboticمیشوند
( .)42تحقیق بر روی ارتباط بین روغن ماهی و بیماریهای قلبی
عروقی هم در مدلهای حیوانی و هم انسانی نشان میدهد که این
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اسیدهای چرب امگا  3در سلامت انسان
اسیدهای چرب بس غیراشباع امگا  3ویژگیهای ساختاری و
عملکردی زیادی در بدن دارند و در تأمین و نیز تشکیل ساختار و
عملکرد بخشهای وسیعی از ترکیبات زیستی از جمله
فسفولیپیدهای غشا ایفای نقش میکنند .این اسیدهای چرب در
ساخت ،پویایی ،تراوایی غشا و کنترل فرآیندهای مرتبط با آن نقش
دارند .همچنین امگا  3در تنظیم پروتئینهای غشائی مانند
پروتئینهای انتقالدهنده ( ATPase ،)transportersو
کمپلکسهای تطابقپذیری ( )compatibility complexمؤثر
است .علاوهبر این ،اسیدهای چرب امگا  3بیان برخی از ژنها مانند
اسید چرب سنتاز ( ،)Fatty-acid-synthaseنیتریکاکسیدسنتاز
( )Nitric-oxide synthaseو پروتئینهای کانال سدیم را تنظیم
میکنند ()3؛ بنابراین ،این گروه از اسیدهای چرب دارای تأثیرات
مهمی بر فعالیتهای بیوشیمیایی سلولی ،فرآیندهای انتقالی سلول
و نیز پاسخ آنها به محرکها میباشند .همچنین امگا  3در برخی
فرآیندهای فیزیولوژیک مانند پاسخهای ایمنی و سازگاری با سرما
نیز دخیل است ( .)23در انسان ،اهمیت متابولیسم PUFAها و
عملکرد ایکوزانوئیدها پسازآن که مشخص شد اسید آراشیدونیک
پیشسازی برای پروستاگلاندینها ( )Prostaglandins- PGاست،
جلوه بیشتری یافت .ایکوزانوئیدها گروههای مشتق هورمونی مانند
پروستاگلاندینها ،ترومبوکسانها ( )TXو لوکوترینها ( )LTهستند
که بهوسیله اکسیداسیون آنزیمی و یا غیر آنزیمی اسیدهای چرب
غیراشباع که دارای  26کربن میباشند ساخته میشوند.
ترومبوکسانها در تنظیم فرآیند و تشکیل لخته خون دخالت دارند
(.)21
در حال حاضر بر روی اینکه PUFAها باید حداقل  3درصد و
ترجیحاً  16تا  26درصد از کل مصرف چربی انسان را تشکیل دهند،
اتفاق نظر وجود دارد .همچنین در شرایط معمول نسبت اسیدهای
چرب امگا  1به امگا  3در حالت مطلوب  1:4یا  1:2است (.)24
اهمیت تعادل در جذب PUFAهای جذبشده و تأثیر آن بر سلامت
انسان از دو دهه اخیر در جهان شناختهشده است .دانشمندان در
سال  1116مطالعاتی را در منطقه گرینلند انجام دادند و نشان دادند
که عدم ابتلای اسکیموها به بیماریهای قلبی (علیرغم مصرف
بالای چربی و روغن) با مصرف روغن ماهی ارتباط دارد و مصرف

آن را برای سلامت انسان مفید دانستند .تقریباً  16سال پسازآن
مطالعات در سال  1111ثابت شد که علت این امر وجود اسیدهای
چرب امگا  3بهویژه  EPAو  DHAدر روغن ماهی بوده است که
تأثیر مثبتی بر سلامت انسان دارد ( .)22اهمیت استفاده از امگا 3
بهویژه در مطالعاتی که از سال  2666به بعد انجامشدهاند مورد
تأکید و توجه قرارگرفته است ( .)1تحقیقات متعدد تأثیر مثبت
اسیدهای چرب امگا  3بر بیماریهای قلبی و عروقی بهویژه تصلب
شرایین یا آترواسکلروزیس ( ،)22،1،1روماتیسم ( ،)21،1التهاب
شدید ،آسم ( ،)21-20پسوریازیس (بیماری پوستی مزمن ناشی از
خود ایمنی) ( ،)21-31بیماریهای روانی ( ،)31-32جلوگیری از
چندین نوع از انواع سرطان ( ،)31-30بیماریهای روده (،)31-46
پیشگیری از ابتلا به بیماریهای استرس اکسیداتیو ازجمله کبد
چرب غیرالکلی ( )41،24و بیماری آلزایمر ( )42و  ...را گزارش
کردهاند.
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تأثیر میتواند از طریق رقابت سوبسترا بین اسیدهای چرب امگا 3
و اسید آراشیدونیک ( )AA, 20:4n-6برای آنزیمهای
سیکلواکسیژناز ( )Cyclooxygenase- COXباشد که
پروستاگلاندین ها و ترومبوکسانها را تولید میکند ( .)41رقابت بین
اسیدهای چرب امگا  3و  AAمیتواند منجر به تأثیر مثبت بر
سلامت انسان شود که سه دلیل آن به شرح زیر است.
 )1اسیدهای چرب امگا  3مانع تولید اسید آراشیدونیک از طریق
رقابت سوبسترا برای  Δ1غیراشباع ساز ()Δ6 desaturase
میشوند .عملکرد این آنزیم برای غیراشباعسازی ،طویلسازی و
بیوسنتز اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره ،کلیدی است.
 )2اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا  3برای وارد شدن به
موقعیت  sn-2تریآسیلگلیسرولهای فسفولیپید غشا ،از طریق
کاهش سطوح  AAغشا با آن رقابت میکنند.
 )3ترکیبات  26کربنه تولیدشده از  EPAدارای اثرات
ضدالتهابی و ضدتجمعی ( )Anti-aggregativeهستند (.)41

برای مثال افزایش نسبت  EPA/AAدر غشای سلولی موجب
تغییر جهت تولید ایکوزانوئید از ایکوزانوئیدهای دارای قابلیت
انباشتگی پروستاگلاندین  )Prostaglandin I3-PGI2( I2و
ترومبوکسان  )Thromboxane A2 -TXA2( A2به سمت
ایکوزانوئیدهای ضد تجمع ترومبوکسان  )TXA3( A3در پلاکتها
و پروستاگلاندین  PGI3در سلولهای اندوتلیال میشود ( .)43این
فعالیتها منجر به باز شدن بیشتر شریانها و کاهش تجمع پلاکتی
میشود که هر دو مورد باعث اثرات آنتی ترومبوتیک (ضد انعقادی)
میگردند (.)41
از سوی دیگر ،اسیدهای چرب امگا  3دارای خصوصیات بالقوه
ضد آریتمی قلب هستند ( .)1مکانیسم اثر ضدآریتمی  EPAو
 DHAبهواسطه ممانعت از فیبریلاسیون بطنی است .اسیدهای
چرب امگا  3قادر هستند که فعالیت کانالهای یونی خاص در
سارکولمای میوکارد را تعدیل کنند (.)42
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شکل .2-مسیر متابولیک سنتز اسیدهای چرب امگا  3و امگا ( 1برگرفته از مطالعه صدیقی و همکاران)1301 ،

اسیدهای چرب امگا  3و اثرات ضدالتهاب آن در تأمین سلامت 141 /

اسیدهای چرب امگا  3و التهاب روده
بیماری التهاب روده (Inflammatory bowel disease -
 )IBDیک اصطلاح عمومی است که برای بیماریهای مزمن
دستگاه گوارش بکار میرود و بیشتر شامل ورم مخاط روده بزرگ
و بیماری کرون ( )Crohn’s diseaseمیشود .میزان وقوع این دو
بیماری در کشورهای غربی بیشتر از کشورهای آسیایی است که
مطالعات همهگیرشناسی دلیل آن را به مصرف بالای n-6 PUFA
در رژیم غذایی غربی نسبت میدهند ( .)21در این سالها از مدل
ترینیتروبنزوسولفونیکاسید ( Trinitrobenzenesulfonic acid
 )modelبرای مطالعه اثرات مصرف اسیدهای چرب امگا  3بر
تغییرات فراساختاری و بافتشناسی التهاب روده بزرگ (القاشده در
شرایط آزمایشگاهی) در موش صحرایی و تولید نشانگرهای التهابی
بیولوژیک استفاده شده است ( .)20نتایج بافتشناسی این مطالعات
Autumn 2020, Vol. 2, No. 3
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اسیدهای چرب امگا  3و سرطان
سرطان یک واژه عمومی است که برای بیش از  166بیماری
به کار میرود که ویژگی مهم آنها تکثیر بدون کنترل و غیرعادی
سلولها ،در بافتهای مختلف است .مطالعات تجربی و
همهگیرشناسی نشان داده است که ترکیب چربی رژیم غذایی بر
روی میزان بروز و احتمال پیشرفت برخی از انواع سرطان اثر
میگذارد ( .)30مشخصشده است که اسیدهای چرب امگا  3دارای
اثرات ضد سرطان هستند ،درحالیکه اسیدهای اشباع و امگا 1
ممکن است موجب توسعه سرطان گردند (.)40
شواهد اولیه از مطالعات همهگیرشناسی در خصوص اسیدهای
چرب امگا  3اثر محافظتکننده آن را بر روی سرطان پروستات
نشان داد .مطالعات مقایسهای که از سال  1111تا  1100بر روی
مردم بومی و غیربومی کانادا ،آلاسکا و گرینلند انجام شد ،نشان داد
که میزان وقوع سرطان پروستات در بین جمعیتهای بومی  16تا
 06درصد کمتر از میزان آن در بین جمعیتهای غیربومی بود (.)40
این شواهد را به تفاوت در رژیم غذایی بین دو جمعیت بهخصوص
رژیم غذایی دریایی مردم بومی نسبت دادند .این رژیم غذایی بسیار
غنی از اسیدهای چرب امگا  3است که دارای اثرات ضد سرطان
است ( .)41افزایش قابلتوجه سطوح اسیدهای چرب اشباع در بافت
چربی بدن بیماران سرطانی نشاندهنده نقش احتمالی چربیهای
اشباع رژیم غذایی در فرآیندهای نئوپلاستی است ،زیرا ترکیب
اسیدهای چرب در بافتهای چربی مشابه چربیهای غذایی مصرف
شده است .کاهش سطوح PUFAهای  C20و  C22بافت پروستات
در سرطان پروستات ،احتمالاً ناشی از افزایش متابولیسم این
اسیدهای چرب بهوسیله آنزیمهای لیپوکسیژناز ( )LOXو
سیکلواکسیژناز ( )COXاست (.)26
مصرف ماهی بهعنوان غذا بهصورت سه وعده در هفته یا بیشتر
با کاهش خطر سرطان پروستات در مقایسه با مصرف کمتر از دو
وعده آن در ماه همراه است .مصرف اسیدهای چرب امگا  3از
غذاهایی بهجز ماهی تاثیرات مشابه ولی ضعیفتر را نشان داد.
مصرف روزانه اسید چرب امگا  3بهمیزان  6/2گرم در غذای روزانه
با  24درصد کاهش درخطر متاستاز سرطان پروستات همراه است.
نتایج این مطالعه نشان داد که اسیدهای چرب امگا  3ماهی و سایر
منابع غذایی خطر سرطان پروستات را (بهخصوص در انواع پیشرفته
آن) کاهش داده است .همچنین این نتایج نشان داد که مصرف
بلندمدت گوشت ماهی و اسیدهای چرب امگا  3توسعه سرطان
پروستات را کاهش داده است (.)21
مطالعات تجربی و همهگیرشناسی نشان داد که اسیدهای چرب
امگا  3در مراحل آغاز و پس از ابتلا به سرطان روده بزرگ دارای
اثر ضد تومور بوده است .در جوامع غربی ،میزان وقوع سرطان روده
بزرگ و مرگ براثر آن بهطور معنیداری بیشتر از جوامع آسیایی
است که به اعتقاد محققین به دلیل میزان بالای مصرف چربی
حیوانی در رژیم غذایی است ( .)46نتایج مطالعاتی که اثرات

اسیدهای چرب امگا  3بر روی تکثیر سلولهای روده بزرگ (در
معرض خطر بالای سرطان روده بزرگ) را بررسی نمودند نشان داد
که اسیدهای چرب امگا  3سبب کاهش تکثیر سلولهای سرطانی
روده بزرگ در مراحل اولیه آن گردیده است که این امر میتواند
سرطانی شدن پولیپهای کولورکتال را کاهش دهد و از افراد در
مقابل خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ محافظت نماید ( .)22از
سوی دیگر ،مطالعات نشان میدهند که  DHAمیزان بیان چندین
ژن کدکننده فاکتورهای رونویسی ،تقویتکنندههای رونویسی،
 RNAپلیمرازها ،لیپوکسیژنازها COX-2 ،و نیتریک اکسید سنتاز
القایی ( )inducible Nitric Oxide Synthase- iNOSرا کاهش
میدهد ( .)23همچنین ،تیمارهای حاوی  DHAسبب افزایش
بیش از دو برابری بیان گیرندههای  αو  γفعالکننده تکثیر
پروکسی زوم ( Peroxisome proliferator–activated
 )receptors -PPARشدند .این تغییرات میتواند حاکی از نقش
DHAدر افزایش آپوپتوز سلول  Caco-2از طریق تنظیم چندین
فعالیت بیولوژیکی بوده و نشان دهد که  DHAماده شیمیایی مؤثر
در جلوگیری از سرطان روده بزرگ است (.)24
مطالعات همهگیرشناسی بسیار کمی اثر اسیدهای چرب امگا 3
در رژیم غذایی را بر سرطان سینه ارزیابی کردهاند .بهعنوانمثال
دادههای مربوط به بیماران مبتلابه سرطان سینه با متوسط سن 24
سال نشان داد که مصرف اسیدهای چرب امگا  3بهطور معنیداری
(تا میزان  40درصد) مرگ براثر سرطان سینه را کاهش میدهد
( .)22مطالعات متعددی نشان دادند که اسیدهای چرب امگا  3قادر
هستند که سیستمهای پیامرسان ثانویه و جریان سیگنالرسانی
سلولی را در سلولهای سرطانی سینه تعدیل نمایند .مطالعات
گوناگون این فرضیه را تأیید کردند که اسیدهای چرب امگا  3از
طریق تأثیر بر فرآیندهای بیوشیمیایی که پس از آغاز تشکیل تومور
رخ میدهند ،مانع از توسعه سرطان سینه میگردند (.)21
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نشان میدهد که موشهای آزمایشگاهی که از یک رژیم غذایی
غنی از اسیدهای چرب امگا  3استفاده کردند ،در مقایسه با گروه
امگا  1و امگا  + 3امگا  ،1بهطور معنیداری آسیبهای
ماکروسکوپی و میکروسکوپی کمتری در روده بزرگ داشتند.
درحالیکه اسیدهای چرب امگا  1در شرایط آزمایشگاهی موجب
تحریک التهاب روده بزرگ شدند ( .)20مطالعات همهگیرشناسی
گوناگون رابطه معکوس بین مصرف اسیدهای چرب امگا  3و خطر
ابتلا به بیماری التهاب روده را نشان دادند .بهعلاوه برخی از مطالعات
نشان دادند که مصرف اسیدهای چرب امگا  3یک روش درمانی
مؤثر برای مدیریت این بیماریها است ( .)21یک مطالعه  24ساله
نشان داد که در مردم ساکن گرینلند میزان وقوع  IBDدر مقایسه
با جمعیتهای ساکن غرب ،بهطور معنیداری پایینتر بود .دلیل
این امر را به رژیم غذایی غنی از اسیدهای چرب امگا  3حاصل از
غذاهای دریایی نسبت دادند (.)16
البته تمام مطالعات نیز اثرات درمانی اسیدهای چرب در افراد
مبتلابه  IBDرا تأیید نمیکنند .بهعنوانمثال گروهی از محققان
مطالعهای را بر روی  264بیمار مبتلابه کرون انجام دادند تا اثرات
 n-3 PUFAرا بر نگهداری و بهبود بیماران در یک دوره  12ماهه
بررسی کنند .در پایان این آزمایش تفاوت معنیداری بین گروههای
مصرفکننده امگا  3و گروه شاهد مشاهده نشد و بهخصوص اینکه
 36درصد از بیماران در هر دو گروه در شرایط بهبودی قرار گرفتند.
بااینحال در پایان مطالعه مشخص شد که گروه مصرفکننده امگا
 3در مقایسه با گروه شاهد ،برای درمان بیماری نیازمند مصرف
داروی کمتر بود (.)11
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اسیدهای چرب امگا  3و دیابت نوع 9
دیابت نوع )Type 1 Diabetes Mellitus -T1DM( 1
بیماری خود ایمنی پلیژنیک و با تأثیر بر اندام خاص است که در
آن زیررده خاصی از لنفوسیتهای  Tکه در حملات خود ایمنی
منجر به تخریب سلولهای  βپانکراس میشوند ،دخیل هستند
(.)10
سلولهای ایمنی بر اساس خصوصیات و مکانیسم دفاعی
مربوطه ،در کل شامل دو دسته اصلی سلولهای سیستم ایمنی
ذاتی ( )Innate immune systemو تطبیقی ( Adaptive
 )immune systemهستند .سلولهای سیستم ایمنی ذاتی شامل
نوتروفیل ها ،ماکروفاژ ها ،ائوزینوفیل ها ،بازوفیل ها ،ماست سلها،
سلولهای کشنده طبیعی ( )Natural killer cellsو سلولهای
دندریتیک ( )Dendritic cellsهستند که خط مقدم دفاعی را
تشکیل میدهند .نحوه عملکرد آنها عموماً سریع و با ویژگی
محدود است .سلولهای سیستم ایمنی تطبیقی شامل سلولهای
 Bو  ،Tبا ویژگی بالا ولی عملکرد تأخیری هستند .بااینحال
سلولهای سیستم ایمنی تطبیقی بعد از اولین مواجهه با عوامل
بیماریزا ،حافظه ایمنی را علیه عامل مزبور شکل میدهند .در کل
 DHA ،ALAو  ،EPAدارای اثر بازدارنده روی هر دو سیستم
ایمنی ذاتی و تطبیقی است (شکل .)3
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اسیدهای چرب امگا  3و آرتروز
به شایعترین نوع بیماریهای التهابی که باعث میشود
غضروفهای مفصلی در بدن دچار آسیبدیدگی شوند آرتروز گفته
میشود .آرتروز نوعی بیماری خود ایمنی مزمن با مفاصل متورم و
دردناک است که با فرسایش استخوان و اختلال عملکردی همراه
است و بیشتر در مفصلهای بزرگ بدن که وزن بسیاری را تحمل
میکنند به وجود میآید .در این بیماری ،غضروفهایی که شکسته
شدهاند باعث به وجود آمدن تورم ،درد و مشکلات حرکتی میگردند
( .)12ضایعات مفاصل با نفوذ لنفوسیتهای  ،Tماکروفاژها و
لنفوسیتهای  Bبه لایه داخلی کپسول مفصلی ( )Synoviumو
همچنین التهاب سینوویال ناشی از متابولیتهای PUFAها،
سایتوکینها و متالوپروتئینازهای ماتریکس مشخص میشوند (.)13
اثرات مصرف اسیدهای چرب امگا  3روی بیماران مبتلا به
آرتروز بهخصوص آرتریت روماتوئید مورد مطالعه قرارگرفته است.
برخی محققان اثر تغییر در میزان چربی موجود در رژیم غذایی

بیماران مبتلابه آرتروز روماتوئید را مورد مطالعه قرار داده و مشاهده
نمودند که در گروه مصرفکننده امگا  ،3خشکی مفصلی در هنگام
صبح کمتر و در کل قدرت مفاصل بیشتر است که این امر بیانگر
بهبود قابل توجه بیماران بود ( .)14اسیدهای چرب امگا  3از طریق
مکانیسمهای گوناگونی سبب کاهش التهاب میگردند که بیشترین
ارتباط آنها با این موضوع از طریق جایگزین نمودن PUFAهای
موجود در غشای سلول میباشد .تغییر در ترکیب PUFAهای غشا
میتواند موجب تأثیر آن بر روی گیرندههای غشایی و در پی آن
جلوگیری از تولید سایتوکینهای پیش التهابی و نیز اصلاح فرآیند
ساخت واسطههای لیپیدی گردد ( .)12سطوح هریک از PUFAها
در غشا میتواند از طریق دریافت و یا عدم دریافت آنها از رژیم
غذایی تغییر یابد ( .)11از سوی دیگر ،ایکوزانوئیدها که شامل ،LTs
 PGsو  TXsمیباشند ،در درجه اول از  AAو  EPAمشتق
میشوند که میانجی و تنظیمکننده مهم التهاب هستند .برخلاف
آراشیدونیک اسید که منجر به التهاب میگردد ،ایکوزانوئیدهای
مشتق از  EPAدارای نقش ضدالتهابی هستند ()12؛ بنابراین،
جایگزینی PUFAهای مختلف در غشای سلولی میتواند منجر به
تغییر الگوی تولید مشتقات ایکوزانوئیدی و درنهایت تأثیر بر روی
التهاب شود (.)11
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اسیدهای چرب امگا  3و پیوند عضو
مطالعات انسانی متعددی روی اثر اسیدهای چرب امگا  3بر
سرکوب سیستم ایمنی در بیماران پیوند عضو شده صورت گرفته
است .بهعنوانمثال در یک مطالعه اثر مصرف روغن ماهی بر روی
پذیرش پیوند کلیه و فعالیت کلیه پس از پیوند بررسی شد.
مطالعهای که یک سال بعد انجام شد بهبود در عملکرد کلیه در
گروهی از بیماران که روغن ماهی مصرف میکردند را گزارش
نمود .در مطالعۀ اخیر مشاهده شد که در گروهی که روغن ماهی
مصرف میکردند در مقایسه با گروه شاهد میزان پس زدن پیوند و
متوسط فشارخون شریانی کمتر بود ( .)12نتایج مطالعات انسانی و
حیوانی روی اثر مصرف اسیدهای چرب امگا  3در سرکوب سیستم
ایمنی پس از جراحی در بیماران پیوند عضو شده تا حدی متناقض
است .درحالیکه برخی از مطالعات از اثرات سودمند درمانی مصرف
اسیدهای چرب امگا  3گزارش دادهاند ولی در برخی موارد نیز چنین
نبوده است .این نتایج متناقض میتواند به دلیل تفاوتها در طرح
آزمایشی ،مثلاً مقادیر و منابع تأمین اسید چرب ،طول دوره مطالعه
و نوع اندام پیوند شده باشد .آزمایشهای بالینی بیشتری باید انجام
شود تا بهطور روشن اثرات سودمند اسیدهای چرب امگا  3در
سرکوب سیستم ایمنی در بیماران پیوند عضو شده مشخص شود.
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مطالعات بالینی اخیر که بر روی طیف وسیعی از بیماران انجام
شد نشان داد که مصرف  EPAو  DHAدر کودکان در برابر توسعه
دیابت نوع  1بهوضوح دارای اثر پیشگیرانه است ( .)11پژوهشگران
بهطور موفقیتآمیزی میزان قند خون را در کودکان  0ساله دارای
دیابت نوع  1که به مدت  1/2سال مکملهای حاوی EPA/DHA
و ویتامین  Dرا مصرف نموده بودند کاهش دادند و بهصورت
معنیداری میزان دوز انسولین تزریقی در آنها را کم کردند (.)16
مجموعه مطالعات ژنتیکی و بالینی اخیر سبب روشن شدن
مکانیسمها و پتانسیلهای درمانی PUFAهای امگا  3در کاهش و
یا حتی سرکوب فرآیندهای خود ایمنی و همچنین تأثیر آنها بر
حفاظت و افزایش عملکرد سلولهای ایسلت ( )Islet cellsشده
است .افزایش اسیدهای چرب امگا  3سلولی از طریق بیان
ترانسژنیک ژن  ،fat-1غالباً بهطور کامل حمله سایتوکینهای
التهابی به سلولهای  βپانکراس را مسدود کرده و بهطور قابل
توجهی ترشح انسولین را افزایش میدهد ( .)12این اثرات در درجه
اول از طریق کاهش ترشح  )Prostaglandin E2( PGE2از
سلولهای ایسلت و سلولهای  βمیانجیگری میشود که این امر
پیشنهاد میکند که کنترل التهاب از طریق کاهش اسیدهای چرب
امگا  1و متابولیتهای آن ،موضوع اصلی در تنظیم عملکرد
سلولهای  βاست ( .)11نتایج مطالعه بر روی موشهای دارای
دیابت نوع  1که با خوراکیهای غنیشده با  EPAو  DHAتغذیه
شده بودند ،کاهش بروز بیماری خود ایمنی و دیابت را نشان داد.
این روش بهعنوان شیوهای پیشگیرانه یا درمانی ،بهطور قابل
توجهی سبب سرکوب جمعیت سلولهای  )T helper 1( Th1و
 ،Th17کاهش ترشح  )Interferon gamma( IFN-γو IL-17
( )Interleukin 17و افزایش نسبت  Th2و سلولهای T
تنظیمکننده شد (.)12
بهطورکلی ،محصولات اسیدهای چرب غیراشباع نقش مهمی
را در سامانبخشی سیستم ایمنی ایفا میکنند .بهعنوانمثال،
ایکوزانوئیدهای مشتق از اسید آراشیدونیک که از طریق فعالیت
آنزیمهایی مانند لیپوکسیژناز ،سیکلواکسیژناز و سیتوکروم P450

سنتز میشوند ،غالباً اثرات التهابی دارند ( .)13در مقابل،
ایکوزانوئیدهای مشتق از  EPAو  DHAبسیار کمتر از فرم
اسیدهای چرب امگا  1دارای اثر التهابی هستند (.)14
رویهمرفته ،مطالعات بالینی و حیوانی امید دارند که با مداخله
اسیدهای چرب امگا  ،3پیشرفتهایی در پیشگیری و حتی درمان
دیابت ملیتوس نوع یک حاصل شود .البته ،مطالعات تکمیلی جهت
تأیید تأثیر مصرف امگا  3بر پیشرفت دیابت نوع  1مورد نیاز است.
در مجموع ،برای پیشگیری و درمان دیابت نوع  1کاهش
PUFAهای امگا  1و افزایش میزان مصرف PUFAهای امگا 3
حیاتی است و حضور مکملهای EPA/DHAبه تحقیقات بالینی
آینده کمک شایانی خواهد نمود.
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عملکرد اعصاب
صرفنظر از بافتهای وابسته به چربی ،سیستم عصبی انسان
بیشترین محتوای چربی را در مقایسه با سایر بافتها دارد 26 .تا
 16درصد از وزن خشک مغز انسان بالغ ،چربی است و تقریباً
یکسوم از این چربیها از نوع اسیدهای چرب امگا  3و اکثراً DHA
هستند DHA .مخصوصاً در طول نمو جنینی مغز انسان اهمیت
دارد .همچنین وارد شدن  DHAبه نورونهای در حال رشد یک
پیشنیاز برای تولید سیناپسها است ( .)11اثر اسیدهای چرب امگا
 3بر علائم بالینی افسردگی و اسکیزوفرنی بسیار موردتوجه و مطالعه
قرار گرفتهاست .افسردگی شایعترین اختلال روانی در آمریکای

تأثیر امگا  3بر سلامتی نظامیان
در قالب یک بررسی جامع که در سال  2611صورت گرفت،
تأثیر مصرف غذای حاوی  EPAو  DHAروی  212نفر از سربازان
داوطلب ارتش آمریکا که در عراق حضور داشتند ( )03نشان داد که
مصرف متوسط و یا حتی کم امگا  3ارتباط مستقیمی با میزان
شادی و ارتباط معکوس با خستگی و افسردگی سربازان مورد
مطالعه داشت .بهطورکلی ،نتایج این پژوهش حاکی از ارتباط
مصرف امگا  3با خلقوخو بود .در همان سال در مطالعه دیگری
میزان اسیدهای چرب سرم خون  066نفر از افرادی که در ارتش
آمریکا خودکشی کرده بودند (گروه  )1و نیز  066نفر از افراد معمولی
(گروه  )2بهعنوان گروه شاهد اندازهگیری شد ( .)11نتایج نشان داد
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اسیدهای چرب امگا  3و بیماری التهابی ریه
فراوانی ابتلا به بیماریهای ریه در جوامع غربی در حال افزایش
است .برخی از کارشناسان معتقدند که این روند میتواند به دلیل
نسبت بالای اسید چرب امگا  1به امگا  3در رژیمهای غذایی متداول
در غرب باشد که میتواند موجب افزایش تولید سایتوکینهای
پیشالتهابی و درنتیجه التهاب برونش در افرادی شود که در معرض
ابتلا به بیماریهای ریه میباشند .برخی متابولیتهای EPAو
DHAکه از طریق آنزیمهای سیتوکروم  P450در ریهها سنتز
میشوند ،گشادکنندههای عروقی و برونشی قوی بوده و خاصیت
ضدالتهابی نشان میدهند .سایر متابولیتهای اسیدهای چرب امگا
 3مانند ایکوزانوئیدها نیز برای از بین بردن واسطههای التهابی و
بهبود التهاب عمل مینمایند ( .)11افزایش محتوای امگا  3در رژیم
غذایی سبب جایگزینی جزئی آنها با اسیدهای چرب امگا  1در
غشای سلولی و رقابت برای آنزیمهای متابولیز کننده میشود.
همانگونه که در قبل نیز اشاره گردید ،علاوه بر متابولیتهای
لیپیدی ،مکانیسمهای ضدالتهابی اسیدهای چرب امگا  3شامل
میانجیگری مستقیم در بیان ژن التهابی (از طریق تنظیم رونویسی
هستهای) نیز هست که در بیماریزایی التهاب ریه دخالت دارد
( .)11مطالعات کنترلشده و موردی نشان میدهند کودکانی که در
اوایل زندگی خود ماهی مصرف نمیکنند ،نسبت به کودکانی که
در اوایل زندگی خود ماهی مصرف میکنند ،احتمال ابتلا به بیماری
آسم سه برابر بیشتر است .اسیدهای چرب ماهی EPA ،و DHA
از ورود آراشیدونیکاسید به فسفولیپیدهای غشاء جلوگیری میکنند
و مشخص شده است که میزان تولید ایکوزانوئیدهای پیشالتهابی
حاصل از آراشیدونیکاسید را کاهش میدهند؛ بنابراین ،روغن
ماهی میتواند بر روی علائم بیماری التهابی ریه تأثیرگذار باشد و
مطالعات گوناگون نشان میدهند افزایش مصرف اسیدهای چرب
امگا  3بهصورت مکمل و یا غذاهای غنی از آنها سبب بهبود
عملکرد تنفسی و کاهش نشانههای بیماریهای ریوی بهویژه در
افراد سیگاری میگردد (.)10

شمالی است .در آمریکا از هر  26نفر یک نفر دچار افسردگی و از
هر  166نفر ،یک نفر از عارضه دوقطبی رنج میبرد (.)06
مصرف اسید چرب امگا  3بهعنوان یک درمان احتمالی برای
افسردگی موردتوجه زیادی قرارگرفته است ( .)34بر اساس مطالعات
اخیر همهگیرشناسی و بالینی رابطه معکوسی بین مصرف اسید
چرب امگا  3و بروز افسردگی وجود دارد ( .)06مطالعات بر روی
بومیان آمریکای شمالی نشان داد که با افزایش میزان افسردگی و
سایر بیماریهای روانی ،سلامت روانی نیز در حال کاهش بوده که
یک دلیل آن میتواند به تغییرات سریع به سمت زندگی غربی
ازجمله تغییر در سبک زندگی از مصرف غذاهای دریایی به سمت
غذاهای آماده و فرآوری شده باشد .در سال  2661ارزیابی
گستردهای برای بررسی علائم افسردگی و میزان مصرف ماهی در
بین یک گروه شامل  3264نفر فرد بالغ فنلاندی با سن بین  22تا
 14سال انجام گرفت ( .)01نتایج این ارزیابی نشان داد که در
افرادی که کمتر ماهی مصرف میکنند (کمتر از سه وعده در ماه)،
علائم افسردگی ملایم تا شدید به میزان  31درصد بیشتر از سایر
افراد به چشم میخورد .در این مطالعه همبستگی قوی بین مصرف
کم ماهی و بروز افسردگی مشاهده شد .از سوی دیگر ،محققان
زیادی اثر مصرف اسید چرب امگا  3بر روی اسکیزوفرنی را ارزیابی
کردهاند .اسکیزوفرنی یک اختلال روانی است که یک درصد از تمام
مردم دنیا ،صرفنظر از نژاد و ملّیت ،به آن مبتلا هستند (.)02
تاریخچه خانوادگی مربوط به اسکیزوفرنی عاملی اصلی برای این
بیماری است .بااینحال ،آسیب اکسیداتیو به سلولهای عصبی و
ترکیب غیرعادی فسفولیپیدهای غشای نورونی نیز در بیماران
مبتلابه اسکیزوفرنی مشاهده شد .در نورونهای بیمار مبتلابه
اسکیزوفرنی کاهش سطوح  DHAمشاهده شد که میتواند به دلیل
بیان بیشازحد فسفولیپاز  A2باشد ( .)02در مطالعات مختلف
مشخص شد که اسیدهای چرب امگا  3میتوانند موجب مقابله با
عوامل اکسیدکننده در بافتهای عصبی طبیعی شوند و بنابراین
میتوانند عوارض اکسیداتیو مشاهدهشده در اسکیزوفرنی را کاهش
دهند.
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نقش نویسندگان :همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله
یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر،
مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح می کنند که هیچ گونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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اسیدهای چرب امگا  3از اسیدهای چرب ضروری برای بدن
انسان هستند که بهواسطه عدم سنتز در بدن ،باید از طریق مواد
خوراکی تأمین شوند .مهمترین اسیدهای چرب امگا  EPA 3و
 DHAهستند که در محصولات دریایی و مقدار بسیار کم در برخی
میکروارگانیسمها وجود دارند .امگا  3بهعنوان عامل پیشگیری و
درمان سودمند و مثبت شناخته میشود که اثر آن بر ابعاد مختلف
سلامت مورد مطالعه قرارگرفته است .اثر ضدالتهابی اسیدهای چرب
امگا  3ثابت گردیده و نشان داده شده است که مصرف آن در

تشکر و قدردانی :از دپارتمان فنی شرکت امید سل سامانه
( )Omicsکه نظرات ارزشمندی جهت ارتقاء مطالعه ارائه داشتند،
تشکر و قدردانی میگردد.
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که میزان اسیدهای چرب امگا  3موجود در سرم گروه  1بهطور
معنیداری پایینتر از گروه  2بود .این محققان بیان کردند میزان
خودکشی و مرگ در افرادی که به میزان کم  DHAدریافت کرده
و میزان این اسید چرب در مغز آنها کمتر است 12 ،درصد بالاتر از
افرادی است که به میزان کافی  DHAمصرف میکنند .همچنین،
تأثیر اسیدهای چرب امگا  )EPA+DHA( 3روی عملکرد
نوروفیزیولوژی سربازان آمریکایی مستقر در عراق در سال 2614
مورد ارزیابی قرار گرفت ( .)11سربازان در بازه سنی  10تا  22سال
انتخاب شدند و به دو گروه دریافتکننده امگا  3به میزان  2/2گرم
در روز ( 44نفر) و گروه شاهد ( 34نفر) تقسیم شدند .گروه شاهد
اتیل استرهای روغن ذرت دریافت کردند .این مطالعه به مدت 16
روز به طول انجامید و پس از پایان آن شاخص امگا ( 3میزان EPA
و  DHAموجود در غشای اریتروسیتها) در هر  2گروه سنجیده
شد .نتایج نشان داد که این شاخص بهطور معنیداری در گروه
دریافتکننده امگا  3بالاتر از گروه شاهد بود .همچنین ،نتایج حاکی
از ارتباط معکوس معنیدار میان شاخص امگا  3و خوابآلودگی
روزانه بود.
بر اساس نتایج بررسیهای صورت گرفته 11/1 ،درصد از
سربازان بازگشته از عراق 11/3 ،درصد سربازان بازگشته از
افغانستان و  0/2درصد از سربازان بازگشته از سایر مناطق دارای
مشکلات بهداشت روان هستند ( .)10محققان مجری بررسیهای
مزبور بیان نمودند که این مشکلات روانی دارای ارتباط مستقیم با
میزان مدتزمان حضور در مناطق جنگی و همچنین مصرف امگا
 3بهصورت کپسول و یا مصرف غذاهای حاوی مقادیر بالای آن
است که سبب کاهش مشکلات روانی ازجمله افسردگی ،خودکشی
و حرکات پرخاشگرانه میگردد Baker .و  Ewanبر اساس نتایج
منتشرشده در سال  2611که طی آن تأثیر  2مکمل غذایی
اسیدهای چرب امگا  ،3عصاره چغندرقند ،آرژنین ،آلانین و جنسینگ
را بر عملکرد فیزیولوژی و روانی سربازان ارتش استرالیا مورد
مطالعه قرار گرفت ،اثر مطلوب امگا  3در سربازان گزارش شد
( .)12این محققان مصرف روزانه  116میلیگرم امگا  3را برای
مردان و  436میلیگرم برای زنان توصیه نمودند

بیماریهای قلبی از طریق رقابت با اسید آراشیدونیک برای آنزیم-
های سیکلواکسیژناز ،سبب تولید ایکوزانوئیدهایی میگردد که با
پیشبرد فرآیندهای فیزیولوژی گوناگون موجب افزایش تغییر در
ضربان قلب ،کاهش توسعه آتروما و کاهش واکنش و یا تجمع
پلاکتها میگردد .همچنین امگا  3میتواند با کاهش میزان بیان
چندین ژن خاص ،لیپوکسیژنازها COX-2 ،و نیتریک اکسید سنتاز
القایی و نیز افزایش بیان گیرندههای  αو  γفعالکننده تکثیر
پروکسی زوم ،در جلوگیری از برخی سرطانها تأثیرگذار باشد .از
سوی دیگر ،جایگزینی اسیدهای چرب امگا  3در غشای سلولی
میتواند منجر به تغییر الگوهای تولید مشتقات ایکوزانوئیدی و
درنهایت تأثیر بر میزان پاسخ التهابی باشد .تغییر در ترکیبات
PUFAهای غشا میتواند موجب تأثیر بر گیرندههای غشایی،
جلوگیری از تولید سایتوکینهای پیش التهابی و نیز اصلاح سنتز
واسطههای لیپیدی گردد؛ بنابراین ،امگا  3دارای اثرات ضدالتهابی
و قدرت پیشگیرانه مناسبی برای بسیاری از بیماریهای التهابی
مانند التهاب روده و ریه ،آرتروز ،دیابت نوع  1و غیره است .در
خصوص بیماریهای روانی ،اسیدهای چرب امگا  3با بهبود
پارامترهای اکسیدکننده در بافتهای عصبی میتوانند علائم
پرواکسیداتیو در اسکیزوفرنی را کاهش دهند و از این طریق موجب
کاهش و بهبود این بیماری گردند .همچنین امگا  3اثرات پیشگیرانه
و بهبوددهنده بر روی بیماریهای روانی دیگری چون وسواس،
اضطراب ،افسردگی و فشار روانی دارد .در زمینه تأثیرات مثبت
اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا  3بر نظامیان نیز مواردی چون
کاهش میزان خستگی ،افسردگی ،خودکشی ،خوابآلودگی روزانه
سربازان ،حرکات پرخاشگرانه و بهبود خلقوخوی نظامیان در حال
جنگ را میتوان برشمرد .همانگونه که در ابتدا نیز اشاره گردید،
امگا  3یکی از معدود مکملهایی است که توسط  FDAمصرف
آن بهصورت روزانه توصیه شده است؛ بنابراین مصرف این نوع
مکمل به میزان یک عدد کپسول با حداقل  36درصد
( )EPA+DHAماده مؤثره در روز –در صورت عدم مصرف  2وعده
ماهی در هفته -مناسب است.
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