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چکیده

وEPAاسیدهاي چرب ضروري.ذایی حائز اهمیت هستنددر صنایع داروسازي و غ3-هاي چرب امگاداسی
DHA براي رشد و سالمتی مهم بوده و مطالعات انجام شده بر روي مردم نواحی مختلف دنیا نشان داده که

.شوندهاي قلبی میجهان دچار بیمارياي بسیار کمتر از افراد دیگر مناطق سکیموها و ساکنان مناطق مدیترانها
نابع این اسیدهاي چرب بوده ترین مکیلکا، ماهی تون، و آزاد از غنیاهیان سردابی نظیر ماهیماهی و بخصوص م

نقش این اسیدهاي چرب در تغذیه و . ي چرب وجود داردبراي جداسازي و تغلیظ این اسیدهاهاي مختلفی و راه
باشد ي بدن انسان میهایکی از چربی،3-اسیدهاي چرب امگا.سالمت انسان به طور کامل شناخته شده است

.هاي مختلف دارددر تعدیل بیمارياثرات بالقوه فراوانی ی یا روغن ماهی وجود دارد وکه به فراوانی در ماه
موجب ها روي سالمت و بیماريبر3-ثیر اسیدهاي چرب امگاأهاي مولکولی و سلولی تجستجو در مورد مکانیسم

فرایندهاي متعددي را هاي رژیم غذایی،لیپیداینکهآنندازشواهد گردید که حاکی حجم زیادي ازایجاد
.نمایندم مییتنظ

.هاي چربها، اسید، بیماري3- امگا: کلید واژه

مقدمه

آنها دریافتند ،دانشمندان را شگفت زده کردهاي صحراییاي بر روي موش، نتایج مطالعه1930در اوایل سال 
، پوسته هاي صحرایی باعث اختالل در رشد، اختالالت تولید مثلیوشکه خارج کردن چربی از رژیم غذایی م



ردن مجدد چربی در ، با وارد کبار دیگر. شودشدید و مصرف زیاد آب در آنها میریزي، ضایعات کلیوي و تشنگی
هاي چرب این مطالعه باعث کشف اسید. ، تمامی این مشکالت از بین رفتندهاي صحراییرژیم غذایی موش

از مشتقات )DHA(دوکوزاهگزانوئیک اسید و)EPA(، ایکوزاپنتانوئیک )ALA(آلفا لینولنیک اسید . شدضروري 
اسیددواینزاغنیقطعی منبعرژیم غذایی خود باید به طورفرد درهمین دلیل هربه)1(،هستند3- اصلی امگا

نشانمنابعازهی است و بسیاريترین منابع این اسیدهاي چرب روغن ماغنیازیکی.چرب را دریافت کند
واسیدچرب ایکوزاپنتوئنوئیکاسیدهايسلولیمیزانافزایشباعثروغن ماهیدریافتکهاندداده
داراي اثرات ضد3-که اسیدهاي چرب امگاانددادهنشانمطالعاتازبسیاري)2(.شودمیاسیدزاهگزاانوئیکودوک

)3-5(.شوندعروقی میهاي قلبی وداختن بیماريباشند و باعث به تأخیر انالتهابی می

3-سرطان و امگا

ثیرات ضـد  أهسـتند تـ  3-ر زیادي اسـید چـرب امگـا   غذاهاي دریایی مانند ماهی سالمون و تون که داراي مقادی
داراي (غنـی شـده   که مصـرف روغـن مـاهی    دهدروي حیوانات آزمایشگاهی نشان میمطالعه بر.سرطانی دارند
با 3-هاي چرب امگااسید. شودکاهش چشمگیر تومور روده بزرگ میباعث) 3-اسیدهاي چرب امگامقدار باالي 

پژوهشگران پـی  )6(.دهندستانی خطر بروز سرطان را کاهش میهاي پد کردن اثر استر شدن بر روي سلولمسدو
ج بدست آمده امروزه یبه دنبال تحقیقات فراوان و نتا)7(.داراي نقش ضد توموري هستندDHAو EPAبردند که

با خـوردن دو عـدد مـاهی در    خود را حتماDHAًو EPAشود که نیاز دو اسید چربها توصیه میبه تمام خانم
رطان را بهتـرین پروفالکسـی بـراي سـ    3-از خانواده امگاهمچنین مصرف این دو اسید چرب،مین کنندأهفته ت

-به امگـا 3-ت نسبت امگادر رعای3-ماهی و به دنبال آن امگامصرف باالي )8(.اندپستان در سراسر جهان دانسته
و آمریکـایی  هاي اروپاییبرابر کمتر از خانم5ن به مقدار هاي ژاپنی باعث شده است که سرطان پستادر خانم6

یـک عامـل محـافظتی ویـژه بـراي پیشـگیري از سـرطان پوسـت         3–هاي چرب امگـا اسید)9(.ها دیده شوددر آن
یک رژیم غذایی غنـی از  نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شده که پیروي طوالنی مدت ازراساس ب)10(.هستند

زمینـه  متعـددي در انسـانی  مطالعـه حیـوانی و   )11(.از رشد تومور سینه جلوگیري کنـد % 30تواند تا می3-امگا
به خصوص ایکـوزا  3-امگاهاي چربنشان دادند که اسیدهاي حیوانی مطالعه.انجام شده است3-سرطان و امگا

6-در مقابل اسیدهاي چرب امگـا و پنتانوئیک اسید و دوکوزا هگزاانوئیک اسید سبب مهار رشد تومور پروستات
دریافـت  و همکاران Simonآنالیز توسط هاي حاصل از متابراساس یافته)38(.سبب تحریک رشد تومور می شوند

ظت باالي آن در بافت چربی و خون مرتبط با افزایش خطر کم سرطان یم غذایی و غلباالي آلفالینولنیک اسید رژ
کوسیت و بافت پروستات در بیماران موجود در ل3-رب امگاسطوح اسیدهاي چ،در یک بررسی)39(.پروستات بود



Benign(خــیم پروســتات بــا بزرگــی خــوش Prostatic Hyperplasia یــاBPH( و ســرطان پروســتات
کوسیت و بافت اسید در لسطوح مشابهی از آلفا لینولنیکخیمافراد با ورم پروستات خوشدر. یدگیري گرداندازه

در بافت پروستات در مقایسه با اسیدی سطح باالتري از آلفا لینولنیک مشاهده شده، اما بیماران سرطانپروستات
خصـوص ایکـوزا پنتانوئیـک    بـه  3-هاي چرب امگاحیوانی نشان دادند که اسیداتمطالع)40(.ها داشتندیتکوسل

در مطالعات تجربى نشان داده شده )38(.شودد سبب مهار رشد تومور پروستات مینوئیک اسیو دوکوزا هگزااسید 
مطلوب بوده و3-امگارژیم غذاییبا تواندمىپوپتوزیسآورتکثی،یال کولونلهاى اپیتسلولبیناست که تعادل 

درشـده مشـاهده  سـلولی پیشرفتمهارآپوپتوز والقاء )45-47(.کندایجاد ت زا مقاومدر مقابل مواد سمى سرطان
ω-3درمان با PUFA48-50(.استارزیابی شده هاي سرطانیسلولمختلفانواعبا ها(

)51(.ویلت و همکاران گزارش کردند که مصرف روغن مـاهى در برابـر سـرطان روده بـزرگ نقـش حفـاظتى دارد      

EPAوDHAذایى غنـى از مـاهى و اسـید هـاى چـرب     دهند که افراد با رژیم غن مىشواهد ایپدمیولوژیک نشا

)52-54(.بزرگ را نسبت به بقیه افراد دارندشیوع پایین سرطان پستان و روده

3-روان و امگا

از نظر اقتصادي و اجتماعی است کهترین اختالالت روانپزشکیو ناتوان کنندهترینافسردگی یکی از شایع
کاهش انرژي و ضعف عمومی، اختالل غمگینی،خلق افسرده،. گذارددوش جامعه میبرهاي زیادي را ههزین

، افکار تکراري مرگ و اقدام به خودکشی از عالئم این ارزشیبیهودگی و بیافکار پوچی،اختالل تغذیه،خواب،
ي چرب و افسردگی ارتباط هااسیدطبیعی یرند که بین متابولیسم غامحققان دریافتهاخیراً)13و12(.اختالل هستند

تأثیر بسزائی در ایجاد خلق 3- ش میزان اسید چرب غیر اشباع امگاکه کاهداري وجود دارد، بطوريمعنی
از آنجایی )14-18(.اي و خودکشی داشته استبه زندگی و انجام رفتارهاي تکانهایجاد دیدگاه منفی نسبت ،افسرده

وتین عوارض جانبی متعددي براي بیمار به دنبال دارند و از طرفی با توجه به مدارك که داروهاي ضد افسردگی ر
سلولی و و ارتباط کاهش سطح آن در غشاء)19(بر سروتونین مایع مغزي نخاعی3-تأثیر امگامشهودي که دال بر

که وي مطلوبی بودهدار) روغن ماهی(3-او با عنایت به این که امگ)20(وجود داردپالسماي بیماران افسرده
لوگان نیز در تحقیقات خود به رابطه قوي بین افسردگی اساسی و )16-18(،شدهنذکر عارضه خاصی در استفاده آن 

به داروهاي ضد افسردگی را 3- نمتز و همکاران نیز افزودن درمان امگا)21(.اشاره نمود3-کاهش اسید چرب امگا
افزایش کلرمن و همکاران در تحقیقات خود )22(.اندثر دانستهؤمقیاس افسردگی هامیلتون مکاهش نمره بر 



یم را ب در رژهاي چرادوارد تغییرات سطح اسید)23(.اندمرتبط دانسته3- ژیم غذایی فقیر از امگاافسردگی را با ر
مان تحت در)سال زن و مرد18-70(نفر بیماران 70پیت و همکاران )24(.ثر دانسته استؤدر بروز افسردگی م

سه اهمراه ب3- یک گروه یک گرم امگا؛و در چهار گروه مساوي قرار دادندکرده انتخاب را با داروهاي افسردگی 
4و گروه چهارم 3-گرم امگا4گروه سوم و دو عدد کپسول پالسبو،3- گروه دوم دو گرم امگاکپسول پالسبو،

ه در افسردگی ظبهبودي قابل مالح3- امگاگروه مصرف کننده یک گرم.عدد کپسول پالسبو دریافت نمودند
مطالعه دیگري در در)25(.کمتر بهبود نشان دادند3-گرم امگا4در حالی که گروه مصرف کنده ،نشان دادند

هاي چرب غیر اشباع با کشی در افسردگی با کاهش سطح اسیدمشخص شد افزایش ریسک خود2006سال 
تأثیر آن که به تازگی کشف شده است،3-ز تأثیرات اسیدهاي چرب امگایکی ا)26(.زنجیره بلند در ارتباط است

روي 3- علت اصلی آن که تحقیقات براي بررسی تأثیر اسیدهاي چرب امگا. باشدهاي روان میروي بیماري
بیماران روان در حال افزایش است به این دلیل است که این دو اسید چرب به خصوص دوکزاهگزانوئیک اسید به 

هاي د این دو اسید چرب عملکرد هورمونکمبوو)28(ها شرکت دارنددي در ساختمان غشاي نورونن زیامیزا
هاي روان دیده شده عملکرد این دو هورمون در بیماريریزد و اختالل درسروتونین و دوپامین را به هم می

.هاي روان تأیید شده استماريت حیوانی تأثیر مفید اسیدهاي چرب بر روي بیدر بسیاري از مطالعا)28(.است
حال هاي روان در انسان نیز دربر روي بیماري3- امروزه تحقیقات زیادي در مورد تأثیر اسیدهاي چرب امگا

شیوع بیش . ترین اختالالت شخصیتی در دوران کودکی استاختالل بیش فعالی یکی از عمومی)29(.انجام است
اما شواهد این بیماري کامالً ناشناخته استعلت)30(.نین ابتدائی استکودکان سدر درصد 10تا 8فعالی حدود 

تحقیقات جدید نشان .یم غذایی در ابتال به این بیماري نقش داشته باشددهد که ممکن است رژجدید نشان می
عه در یک مطال)31،32(. تهاي قرمز و سرم این کودکان اسدر غشاي گلبول3-دهنده کاهش اسیدهاي چرب امگا

غشاي سلولی این در3- اسیدهاي چرب امگاکمبوداسترس اکسیداتیوي،شد که در اثر افزایش نشان داده 
)33(.در این کودکان شد3-ها منجر به ایجاد فرضیه کمبود اسیدهاي چرب امگایافتهنای. شودکودکان ایجاد می

هاي روان دیده شد و بر روي سایر بیماري3-به تدریج نتایج مطالعات در مورد تأثیر مفید اسیدهاي چرب امگا
اولین تحقیق در مورد .را نیز بر روي بیماري بیش فعالی بررسی کردند3-محققین تأثیر اسیدهاي چرب امگا

به ران انجام شد و از روغن بذر کتانهمکاوJoshiتوسط بر روي بیش فعالی 3-تأثیر اسیدهاي چرب امگا
کاهشباعث 3-این محققین اعالم کردند که اسید چرب امگا.ستفاده کردندا3-عنوان منبع اسید چرب امگا

و همکاران انجام Fontaniاز آن تحقیق دیگري توسط بعد)34(.شودمیبیش فعالی در بزرگساالن بیش فعال
در .یابدکاهش می3-توجه در بزرگساالن بیش فعال با کمک اسیدهاي چرب امگاصنشان داد که نقو)35(شد

بستري بیمار20به هفته 4گرم در روز براي مدت 2در دوز 3-همکاران مکمل امگاوNemetsمطالعه توسط 



HDRSداري در نمرات مقیاسکاهش معنی3-روه امگاــــــداده شد و نتایج مطالعه آنها نشان داد که گ

)Hamilton Depression Rating Scale(تبه نسبت گروه دارونما داش.)ایج تحقیقات صفا و نت)36
به همراه داروي ضد افسردگی فلووکسامین توانست در مقایسه با گروه 3- دهد که مکمل امگاهمکاران نشان می

م افسردگی ئیانگین نمره افسردگی و بهبود عالداري درکاهش ملووکسامین به تنهایی به طور معنیتحت درمان ف
)37(.ثر باشدؤم

بحث و نتیجه گیري

3- امگاثیر مثبتأنشان دهنده ت)42(کک و همکارانو)41(گوس و همکاراني از مطالعات از جمله فراننتایج بسیار
هاي چرب در م ناشى از فقدان اسیدئدهد که عالهمچنین مطالعات نشان مى.باشدبیماري افسردگى مىدر

هاى چرب مصرف اسیدبراي دیاموند و گلدبرگ ،کورن)43(.کندبا شدت بیشتري بروز مىADHDکودکان داراى
)44(.شود توصیه به مصرف روزانه را دارندهاى سرطانى مىکه باعث کاهش رشد سلول3- امگا
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