آشنايي با اسيد چرب ضروي امگا٣

اين روزها مصرف مكمل هاي حاوي امگا  ٣مورد توجه مردم قرار گرفته است و معموﻻ بدون تجويز پزشك براي مصارف زيبايي و پوست،
اختﻼﻻت قاعدگي بانوان ،درد هاي مفصلي و بيماري هاي قلبي عروقي استفاده مي شوند .بنابراين در اين گفتار به معرفي اين ماده و عوارض و
تداخﻼت دارويي آن مي پردازيم.
امگا  ٣يكي از اسيد هاي چرب غير اشباع است كه در ميان مردم به عنوان روغن ماهي مشهور است .بدن ما قادر به ساخت امگا  ٣نيست و
حتما بايد از طريق منابع غذايي تامين گردد.
امگا  ٣به سه صورت دوكوزاهگزانوئيك اسيد ) ،(DHAايكوزاپنتائنوئيك اسيد ) (EPAو آلفا لينولنيك اسيد ) (ALAوجود دارد DHA .و EPA
از ماهي هاي چرب مانند سالمون و قزل آﻻ و همچنين صدف و خرچنگ قابل استخراج است ALA .نيز در منابع گياهي مانند بذر ها و آجيل
ها و روغن هاي گياهي موجود است.
*شواهد موجود نشان مي دهند مكمل هاي امگا  ٣مي توانند در موارد زير كاربرد داشته باشند.
-١بيماري هاي قلبي :اگرچه تحقيقات نشان مي دهند افرادي كه حداقل دو مرتبه در هفته از ماهي در برنامه ي غذايي خود استفاده مي كنند،
خطر كمتري از نظر مرگ بر اثر بيماري هاي قلبي-عروقي آن ها را تهديد مي كند ،اما به نظر مي رسد مصرف مكمل هاي روغن ماهي فوايد
كمتري براي سﻼمت قلب دارند.
-٢فشار خون باﻻ :تاكنون مطالعات متعددي كاهش متوسط فشار خون را در افرادي كه از مكمل هاي روغن ماهي استفاده مي كنند  ،گزارش
كرده اند .همچنين شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهند روغن ماهي در كاهش فشار خون افراد با فشار خون متوسط تا شديد نسبت به
افرادي كه فشار خون خفيﻒ دارند  ،مفيد تر عمل مي كند.

-٣تري گليسسيريد و كلسترول باﻻ :شواهدي وجود دارند كه بيان مي كنند اسيد هاي چرب امگا  ٣مي توانند به طور چشمگيري سطح تري
گليسيريد خون را كاهش دهند و همچنين اندكي در افزايش سطح  HDLيا كلسترول خوب موثر هستند.
-٤روماتيسم مفصلي :مطالعات پيشنهاد مي دهند كه مصرف مكمل هاي امگا  ٣ممكن است در كاهش درد ،سفتي صبحگاهي و تِندِرنِس
مفاصل در افراد مبتﻼ به روماتيسم مفصلي موثر باشد .اگرچه كاهش درد با مصرف امگا  ٣معموﻻ متوسط است ولي از اين جهت كه ميزان
مصرف داروهاي ضد التهاب كاهش پيدا مي كند؛ حائز اهميت است.
*عوارض جانبي:
اگرچه بعيد است مصرف مكمل هاي امگا  ٣در مقادير مجاز تعيين شده عارضه ي جانبي خاصي داشته باشد اما با اين وجود عوارضي همچون
راش ،حالت تهوع ،اسهال ،سوزش معده و حس طعم ماهي در دهان با مصرف آن گزارش شده است.
همچنين بايد توجه شود كه مصرف مقادير بيش از حد معمول از مكمل هاي امگا  ٣مي تواند خطر خونريزي ها و سكته را افزايش دهد.
*اخيرا برخي تداخﻼت نيز براي امگا  ٣مطرح شده است:
 -١تداخل با داروهاي ضد انعقاد و ضد پﻼكت و گياهان رقيق كننده خون :از لحاظ تئوري مصرف همزمان مكمل هاي حاوي امگا  ٣با
داروهاي ضد انعقاد )مانند وارفارين ،ريواروكسابان( و يا داروهاي با خاصيت ضد پﻼكت ) مانند آسپيرين و ايبوپروفن و  (...مي تواند
خطر خون ريزي را افزايش دهد .با اين وجود برخي مطالعات بيان مي كنند مصرف امگا  ٣خطر خون ريزي را افزايش نمي دهد.
 -٢تدا خل با دارو ها و گياهان كاهش دهنده فشار خون :همان طور كه بيان شد مطالعات نشان مي دهند كه مكمل هاي حاوي امگا ٣
مي توانند به صورت خفيﻒ فشار خون را پايين بياورند؛ بنابراين مصرف اين مكمل ها با داروهاي فشار خون و گياهان كاهش دهنده
فشار خون مي تواند اثر افزاينده اي در كاهش خون ايجاد كند.
 -٣دارو هاي ضد بارداري :برخي داروهاي ضد بارداري ممكن است با اثر امگا  ٣بر روي تري گليسريد ها تداخل داشته باشد و اين اثر را
كاهش دهد.
 -٤داروي اورليستات :از لحاظ تئوري مصرف همزمان امگا  ٣با اورليستات ) دارويي كه با كاهش جذب چربي ها براي كاهش وزن و
درمان چاقي كاربرد دارد( موجب كاهش جذب امگا  ٣مي گردد.
 -٥ويتامين  :Eمصرف همزمان امگا  ٣و ويتامين  Eمي تواند موجب كاهش سطح اين ويتامين در بدن گردد.

با توجه به تداخﻼت و عوارض جانبي كه براي مصرف خودسرانه امگا  ٣مطرح شد ،توصيه مي شود پيش از تهيه و مصرف اين مكمل با پزشك
يا داروساز خود مشورت كنيد.
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