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Τα ζημανηικόηεπα ωμέγα-3 λιπαπά οξέα
Ονομαζία (αγγλική
ονομαζία,
ζςνηομογπαθία)

[18:3] α-Λινολενικό οξύ
(α-linolenic acid, ALA,
9Z,12Z,15Zoctadecatrienoic acid)

[20:5] Εικοζα-πενηα-ενοϊκό οξύ
(5Z,8Z,11Z,14Z,17Zeicosapentaenoic acid,
EPA)

[22:6] Εικοζιδςα-εξα-ενοϊκό οξύ
(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Zdocosahexaenoic acid,
DHA)

Χημικόρ ηύπορ

Πηγέρ Ιδιόηηηερ
Κύπιο ζςζηαηικό
(55%) ηος λιναπέλαιος (flaxseed
oil). Σε μικπόηεπα
ποζοζηά (8-10%)
ζηο κπαμβέλαιο
(rapeseed oil).
Διαηποθικώρ
απαπαίηηηο.
Μεπική
ςδπογόνωζή ηος
δίνει επικίνδςνα
trans-λιπαπά
οξέα.
Βπίζκεηαι ζσεδόν
αποκλειζηικά ζηα
ισθςέλαια.
Σολωμόρ και
ζαπδέλερ θεωπούνηαι ωρ ηποθέρ πλούζιερ ζε
EPA. Διαηποθικώρ
απαπαίηηηο.
Ππόδπομη ένωζη
ηηρ
πποζηαγλανδίνηρ3, πος αποηπέπει
ηη ζςγκόλληζη
ηων
αιμοπεηαλίων.
Βπίζκεηαι κςπίωρ
ζηα ισθςέλαια.
Πποϊόν
μεηαβολιζμού
ηος EPA.
Πιθανολογείηαι
όηι η αποςζία ηος
από ηον
οπγανιζμό ηος
ανθπώπος
ζςνδέεηαι με ηη
νόζο Alzheimer.

Απαηηείηαη πξνζνρή ζηελ νλνκαηνινγία θαη ζηελ ειιεληθή απόδνζε ησλ
αληίζηνηρσλ μελόγισζζσλ νλνκαζηώλ πνιιώλ από ηα νμέα απηά, γηα λα κελ
ζπλελσζεί από παξαλόεζε ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ αλζξάθσλ κε ηνλ αξηζκό
ησλ δηπιώλ δεζκώλ, έηζη π.ρ. ην εηθνζα-πεληα-ελ-ντθό νμύ δελ είλαη νμύ κε
25 άηνκα άλζξαθα, αιιά oμύ κε 20 άηνκα άλζξαθα (κεηξηθόο θνξεζκέλνο
πδξνγνλάλζξαθαο : ην εηθνζά-λην) θαη 5 δηπινύο δεζκνύο (πεληα-ελ).

Σα σ-3 πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα, πνπ βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα πςειέο
ζπγθεληξώζεηο θαη αλαινγίεο ζηα ιίπε ησλ ςαξηώλ, είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηεο δηαηξνθήο ηνπ αλζξώπνπ. O νξγαληζκόο καο δελ κπνξεί λα ηα βηνζπλζέζεη από άιιεο πεγέο. Γηα ην ιόγν απηό, επεηδή πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη κε ηελ ηξνθή νλνκάδνληαη απαπαίηηηα λιπαπά οξέα (Δssential
Fatty Acids, EFA’s).
Σα ζεκαληηθόηεξα σκέγα-3 ιηπαξά νμέα είλαη ην α-λινολενικό νμύ (αlinolenic acid, ALA), ην εικοζα-πενηα-εν-οϊκό νμύ (eicosapentaenoic acid, EPA),
θαη ην εικοζιδςα-εξα-εν-οϊκό νμύ (docosahexaenoic acid, DHA). Σα ΔΡΑ θαη
DΗΑ απνηεινύλ ππνθαηεγνξία ησλ εηθνζαλνεηδώλ (αθόξεζηα ιηπαξά νμέα κε
20 άηνκα άλζξαθα).
Η παξαγσγή ησλ σ-3 μεθηλάεη από έλα απαξαίηεην ιηπαξό νμύ ην αλινολενικό οξύ (ΑLA), πνπ δελ ζπληίζεηαη ζηνλ νξγαληζκό καο, αιιά ην ιακβάλνπκε κε ηελ ηξνθή (π.ρ. ιηλαξόζπνξνο, θαξύδηα, θνινθπζόζπνξνο, ε αληξάθια,
ηα πξάζηλα θπιιώδε ιαραληθά -- όπσο ην ζπαλάθη θιπ.).
Σν α-λινολενικό νμύ κε ηελ βνήζεηα ελδύκσλ (Γ5-Γεζαηνπξάζε θιπ.),
κεηαηξέπεηαη ζε εικοζαπενηα-εν-νοικό νμύ (EPA) θαη κέζσ επόκελσλ κεηαβνιηθώλ βεκάησλ, ζε εικοζιδςα-εξα-ενοϊκό νμύ (DHA). Η κεηαηξνπή ηνπ αλινολενικού νμέσο ζε ΔΡΑ θαη DHA, παξεκπνδίδεηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο όπσο :
►ππεξθαηαλάισζε θνξεζκέλσλ ιηπώλ, trans-ιηπαξώλ νπζηώλ,
δάραξεο, θαθέ, αιθνόι
►έιιεηςε βηηακηλώλ (Β3, Β6, C), καγλεζίνπ, ςεπδαξγύξνπ
►θάπληζκα
►ηνγελείο κνιύλζεηο.
Δπνκέλσο, βιέπνπκε όηη πνιινί παξάγνληεο εκπιέθνληαη γηα λα γίλεη απηή
ε κεηαηξνπή. Δθηόο όισλ απηώλ, ε ιήςε σ-3 από ηξνθέο θπηηθήο πξνέιεπζεο νδεγεί ζε κεηαηξνπή κηθξνύ κόλν πνζνζηνύ α-λινολενικού νμένο ζε ΔΡΑ
(0,2 - 8 %) θαη DHA (0,05%). Απηή είλαη θαη ε βαζηθή αηηία (όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε ζηε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ) πνπ επηβάιιεηαη ε ηαθηηθή θαηαλάισζε
ςαξηώλ θαη ζπκπιεξσκάησλ ηρζπειαίσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ επαξθώο νη αλάγθεο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ ζε ΔΡΑ θαη DHA.
Έλα σ-6 πνιπαθόξεζην C-20 ιηπαξό νμύ, ην απασιδονικό οξύ (5,8,11,14εικοζα-ηεηπαεν-οϊκό νμύ, κε όινπο ηνπο δηπινύο δεζκνύο cis), ην νπνίν
βξίζθεηαη ππό κνξθή θσζθνιηπνεηδώλ ζηηο κεκβξάλεο ησλ θπηηάξσλ, έρεη
ηδηαίηεξε βηνρεκηθή ζεκαζία θαη είλαη θύξηνο θιεγκνλώδεο παξάγνληαο.
πγθεθξηκέλα, ηα σ-3 αθόξεζηα ιηπαξά νμέα ηνπ ζαιαζζηλνύ βαζηιείνπ αληαγσλίδνληαη ην ζρεκαηηζκό ηνπ απασιδονικού νμένο, αλαζηέιινληαο ηελ παξαγσγή ηνπ, θαζώο θαη ησλ “απόγνλσλ” νπζηώλ ηνπ. Σν ίδην απνηέιεζκα επηηπγράλεη ε αζπιπίνη, ην παιαηόηεξν ζπλζεηηθό θάξκαθν (γλσζηό από ην 1895)
ηεο νπνίαο ε αληηζξνκβσηηθή θαη παπζίπνλε δξάζε νθείιεηαη ζηνλ ίδην
κεραληζκό παξεκπόδηζεο ηεο ελδπκαηηθήο κεηαηξνπήο ηνπ απασιδονικού
νμένο ζηνπο “απόγνλνύο” ηνπ.

Σα σ-3 εκπιέθνληαη άκεζα ζηε ζύλζεζε ησλ “θαιώλ” εικοζανοειδών, ελ
αληηζέζεη κε ηα σ-6 πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζύλζεζε ησλ “θαθώλ”. Σα
εικοζανοειδή ζπληίζεληαη απ’ όια ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο. Γξνπλ ζαλ
βηνρεκηθνί κεζνιαβεηέο γηα ηε κεηάδνζε ησλ θπηηαξηθώλ εξεζηζκάησλ από ηε
κεκβξάλε ζην εζσηεξηθό ηνπ θπηηάξνπ, δειαδή εθθξίλνληαη γηα λα ειέγρνπλ
ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη λα ελεκεξώλνπλ ην θύηηαξν γηα ην ηη ζπκβαίλεη
ζε απηό. ηελ θαηεγνξία ησλ εηθνζαλνεηδώλ ππάγνληαη νη πποζηαγλανδίνερ,
νη θπομβοξάνερ θαη ηα λεςκοηπιένια.
Tν ΔΡΑ απνηειεί πξόδξνκν νπζία βηνζύλζεζεο ησλ σθέιηκσλ “θαιώλ”
εηθνζαλνεηδώλ λεςκοηπιενίων (LTB-5), θπομβοξανών (ΣΥΑ-3) θαη πποζηαγλανδινών (PGE-3), ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηζρπξή αληηθιεγκνλώδε, αληηπεθηηθή θαη
αληη-αζεξσκαηνγόλν δξάζε. Γειαδή, ε ζπζηεκαηηθή ιήςε ησλ σ-3 κπνξεί
λα βνεζήζεη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπκε ρξόληα θιεγκνλή, ιόγσ :
● ηεο αληηθιεγκνλώδνπο βηνινγηθήο δξάζεο ησλ θαιώλ
πξνζηαγιαδηλώλ
● ηεο αληηπεθηηθήο δξάζεο ησλ θαιώλ ζξνκβνμαλώλ
● ηελ θαιώλ ιεπθνηξηελίσλ ζηνλ έιεγρν ησλ αιιεξγηθώλ
αληηδξάζεσλ.

Αναθορές ζε Επιζηημονικές Έρεσνες ποσ
Αποδεικνύοσν ηις Εσεργεηικές Επιδράζεις ηης
Πρόζληψης ω-3
Δθηηκάηαη όηη ην 85% ηνπ πιεζπζκνύ ζηνλ Γπηηθό Κόζκν, πξνζιακβάλεη
αλεπαξθείο πνζόηεηεο σ-3 θαη ππεξβνιηθέο πνζόηεηεο σ-6. Οη θάηνηθνη ηεο
Γύζεο είζηζηαη λα ππεξθαηαλαιώλνπλ σ-6 ιηπαξά νμέα (κέζσ ηνπ θξέαηνο,
ηνπ θαιακπνθέιαηνπ θ.ά.).
Πνιινί επηζηήκνλεο πηζηεύνπλ όηη ε θύξηα αηηία ηεο αλεξρόκελεο ζπρλόηεηαο θαξδηαγγεηαθώλ αζζελεηώλ, ππέξηαζεο, δηαβήηε, θάπνησλ κνξθώλ θαξθίλνπ θαη πξόσξεο γήξαλζεο, είλαη ε αληζόξξνπε πξόζιεςε κεηαμύ ησλ σ-6
θαη σ-3. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ζηελ
πγεία ηεο αλαινγίαο (σ-6:σ-3) ζηε δηαηξνθή. Οη κειέηεο απηέο έδεημαλ όηη
πςειή αλαινγία (σ-6:σ-3) κπνξεί λα έρεη επηβαξπληηθέο επηπηώζεηο ζην
θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα. Οη πξόγνλνί καο εθάξκνδαλ ην θιάζκα (σ-6/ σ-3)
1:1 ζηελ δηαηξνθή ηνπο, ελώ νη ζύγρξνλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο έρνπλ θέξεη ην θιάζκα θνληά ζην 20:1…!!
Ιδαληθά ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή κεηαμύ 1:1 έσο 4:1.
Η ζπλήζεο δηαηξνθή, θαηά θαλόλα, παξνπζηάδεη έιιεηκκα ζε σ-3. Έηζη, έρεη
π.ρ. εθηηκεζεί όηη κηα θνπηαιηά ιηλαξέιαηνπ (flax-seed oil) ηελ εκέξα κεηαηνπίδεη
ηελ αλαινγία (σ-6:σ-3) ζηε ζσζηή πεξηνρή.
Σα σ-3 αθόξεζηα ιηπαξά νμέα βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην ηεο επηθαηξόηεηαο
ιόγσ πξόζθαησλ απνηειεζκάησλ επηδεκηνινγηθώλ εξεπλώλ
θαη
πνιπάξηζκσλ δεκνζηεύζεσλ ζηνλ θαζεκεξηλό θαη ζηνλ επηζηεκνληθό ηύπν.
Μάιηζηα είλαη πνιιέο νη αλαθνξέο, ηδηαίηεξα γηα ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα,
ζηα νπνία θαίλεηαη όηη ε θαηαλάισζε ςαξηώλ πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε σ-3
ιηπαξά νμέα έρεη επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο.
Οη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ όηη ηα σ-3 ιηπαξά νμέα έρνπλ
αληηνμεηδσηηθέο θαη αληηθιεγκνλώδεηο ηδηόηεηεο, γεγνλόο πνπ ηα θαζηζηά ζεκαληηθνύο παξάγνληεο πξνζηαζίαο από ηηο ρξόληεο αζζέλεηεο, όπσο ηα
θαθνήζε λενπιάζκαηα, ν δηαβήηεο, λεπξνεθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, ε αξζξίηηδα,
ε εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο (ζπλεζέζηεξε αηηία ηύθισζεο ζηνπο ειηθησκέλνπο), ε αζζέλεηα Alzheimer (κείσζε ηεο λνεηηθήο εθθύιηζεο). Φαίλεηαη λα
“θαηαπνιεκνύλ” ην γήξαο, θαζώο βνεζνύλ ηα θύηηαξα λα δνπλ πεξηζζόηεξν
πξνζηαηεύνληαο ην γελεηηθό ηνπο πιηθό από ηηο θζνξέο.
Αξθεί λα ζθεθηνύκε όηη νη ρξόληεο θιεγκνλέο είλαη “έκθπηεο” ζηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ζην δηαβήηε, ζην άζζκα, ζηελ θαηάζιηςε, ζηα απηνάλνζα
λνζήκαηα (ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, λόζνο Crown’s, θνιίηηδα, πνιιαπιή ζθιήξπλζε, εξπζεκ. ιύθνο θ.ά.), γηα λα θαηαλνήζνπκε ην εύξνο ηεο ζεηηθήο δξάζεο
ησλ σ-3.
Eπνκέλσο, ε πξνζιεςή ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα όιεο ηηο ειηθίεο θαη
εηδηθά γηα ηα παηδηά, θαζώο πιένλ ηα πεξηζζόηεξα Διιελόπνπια δελ
δηαηξέθνληαη ζσζηά θαη είλαη παρύζαξθα, αξθεηά δε από απηά έρνπλ ήδε
εγθαηεζηεκέλε ππεξιηπηδαηκία.

ΟΡΑΗ & ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Σα σ-3 πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζύζηαζε ησλ
θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ ησλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ θαη ησλ θσηνππνδνρέσλ θπηηάξσλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο. Η έιιεηςε DHA ζηε δηαηξνθή πεηξακαηόδσσλ θέξεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απώιεηα ηεο όξαζεο. Η πξνζζήθε επίζεο DHA ζε πξόσξα λενγλά πηζηεύεηαη όηη δηεπθνιύλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο όξαζεο.
Ο αλζξώπηλνο εγθέθαινο είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο θαηαλαισηέο DHA,
θαζ’ όηη πεξηέρεη ζε θπζηνινγηθέο ηηκέο πάλσ από 20 gr DHA. Υακειόηεξα επίπεδα
έρνπλ ζπλδεζεί κε κεησκέλα επίπεδα ζεξνηνλίλεο, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε ηάζε θαηάζιηςεο, βίαο θαη απηνθηνλίαο.
Τςειή θαηαλάισζε ςαξηώλ θαη ηρζπειαίσλ απεδείρζε πσο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
ζεακαηηθή κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ απώιεηαο κλήκεο θαη εμαζζέλεζεο ηεο γλσζηηθήο
ιεηηνπξγίαο ζηελ γεξνληηθή ειηθία, θαζώο επίζεο όηη κεηώλεη θαη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο λόζνπ Alzheimer.
Άιιεο έξεπλεο επηβεβαίσζαλ όηη ρώξεο κε πςειή θαηαλάισζε ςαξηώλ έρνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ πνιύ ιηγόηεξα πνζνζηά καληνθαηαζιηπηηθώλ, ελώ ζε κειέηε ηνπ
Harvard Medical School ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηηπρώο ζπκπιεξώκαηα ηρζπειαίσλ
γηα ηελ ζεξαπεία ζρηδνθξελώλ αζζελώλ.

ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ & ΘΗΛΑΜΟ

Μηα επαξθήο πξόζιεςε DHA θαη EPA είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο εγθπκνζύλεο (ηδίσο ζην α΄ηξίκελν) θαη ηνπ ζειαζκνύ, θαζώο ην έκβξπν δελ κπνξεί λα ηα ζπλζέζεη κόλν ηνπ. Σα σ-3 ιηπαξά νμέα είλαη απνιύησο απαξαίηεηα γηα
ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ (κεκβξάλεο λεπξηθώλ θπηηάξσλ). Δπνκέλσο, ζπκβάιινπλ ζηελ δηαλνεηηθή θαη καζεζηαθή εμέιημε ηνπ παηδηνύ. Τπάξρνπλ ελδείμεηο όηη αλεπαξθήο πξόζιεςε σ-3 ηεο κεηέξαο, απμάλεη ηνλ θίλδπλν πξόσξνπ ηνθεηνύ θαη ρακεινύ βάξνπο γέλλεζεο ηνπ λενγλνύ.
Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε πξνεθιακςία (εκθάληζε πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο ηεο εγθύνπ) ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε DHA.

ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ ΣΙ ΦΛΕΓΜΟΝΕ

Κιηληθέο κειέηεο ππνδεηθλύνπλ όηη ηα ηρζπέιαηα αζθνύλ εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο γηα
πγηέζηεξα νζηά. πγθεθξηκέλα, δηαζέηνπλ ηζρπξέο αληηθιεγκνλώδεηο ηδηόηεηεο θαη είλαη απνηειεζκαηηθά ζηελ κείσζε ηνπ πόλνπ ζηηο θιεγκνλέο (κέζσ ηεο κεησκέλεο
παξαγσγήο ησλ “θαθώλ” θιεγκνλσδώλ εικοζανοειδών θαη κςηοκινών).
Πξνζηαηεύνπλ ηνπο ρόλδξνπο θαη επηβξαδύλνπλ ηελ εμέιημε ηεο νζηεναξζξίηηδαο
ή άιισλ ρξόλησλ εθθπιηζηηθώλ αξζξνπαζεηώλ (όπσο π.ρ. ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα).
Πιένλ ζεσξείηαη βαζηθήο ζεκαζίαο ε ζπζηεκαηηθή θαζεκεξηλή πξόζιεςή ηνπο
από ηνπο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο, σο αληίδνην ηεο έληνλεο κπνζθειεηηθήο ιεηηνπξγίαο
ζηηο αξζξώζεηο.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΘΜΑΣΟ

ε θιηληθή κειέηε ηνπ Sydney University, δηαπηζηώζεθε όηη παηδηά πνπ έηξσγαλ
ηαθηηθά θξέζθα, ιηπαξά ςάξηα εκθαλίδνπλ 4 θνξέο ιηγόηεξα πεξηζηαηηθά εκθάληζεο
άζζκαηνο, ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά πνπ θαηαλάισλαλ ςάξηα ζπάληα ή πεξηζηαζηαθά.
Δξεπλεηέο από ην Wyoming University, πξνζδηόξηζαλ όηη εκεξήζηα ρνξήγεζε 3,3
gr ηρζπειαίνπ, κεηώλεη ζεκαληηθά ηηο αλαπλεπζηηθέο δπζθνιίεο θαη άιια ζπκπηώκαηα
αζζελώλ κε άζζκα.
Σέινο, άιιεο κειέηεο ππνδεηθλύνπλ όηη ηα σ-3 κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθό κέζν γηα ηελ ζεξαπεία δηαθόξσλ πλεπκνληθώλ αζζελεηώλ, όπσο είλαη ε θπζηηθή
ίλσζε θαη ην εκθύζεκα.

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΕ

Η επηζηεκνληθή θνηλόηεηα πήξε ηηο πξώηεο ελδείμεηο γηα πξώηεο επεξγεηηθέο
επηδξάζεηο ησλ σ-3 ην 1970, όηαλ Γαλνί θπζηθνί παξαηήξεζαλ όηη νη Δζθηκώνη είραλ
ζεακαηηθά ρακειά πνζνζηά θαξδηαγγεηαθώλ επεηζνδίσλ θαη παζήζεσλ, παξά ην
γεγνλόο όηη ε δηαηξνθή ηνπο ήηαλ πνιύ πινύζηα ζε ιίπε. Η ζπλέρεηα ηεο
παξαηήξεζεο απηήο, αλέδεημε όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε δηαηξνθή ηνπο ήηαλ
εμαηξεηηθά πινύζηα ζε EPA θαη DHA.
Καηόπηλ, από κειέηεο ζηελ Ιαπσλία θαη ζε άιιεο ρώξεο, παξαηεξήζεθε ε αληίζηξνθε ζπζρέηηζε κεηαμύ θαηαλάισζεο ςαξηνύ θαη θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβακάησλ.
Σξεηο (3) πξόζθαηεο κεγάιεο - δηπιά ηπθιέο - κειέηεο έρνπλ επηβεβαηώζεη ηελ αμία
ησλ σ-3 :
► Η κειέηε GΙSSΙ ζε 11.000 αζζελείο ύζηεξα από έκθξαγκα, ζηελ νπνία έπαηξλαλ
γηα 3 έηε 1 gr. σ-3 ηελ εκέξα θαη είρε απνηέιεζκα ηε κείσζε θαηά 14% ησλ ζαλάησλ, ησλ κε ζαλαηεθόξσλ εκθξαγκάησλ θαη εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ, θαζώο θαη
ησλ αηθλίδησλ ζαλάησλ θαηά 45%.
► Η κειέηε JΔLLΙS, ζηελ νπνία Ιάπσλεο δπζιηπηδαηκηθνί, ηόζν ζηελ πξσηνγελή όζν
θαη ζηε δεπηεξνγελή πξόιεςε, ιάκβαλαλ 1,8 gr. σ-3 ιηπαξά θαζεκεξηλά, κε κείσζε
ησλ κείδνλσλ θαξδηαγγεηαθώλ ζπκβάλησλ θαηά 19%, κέζσ κεραληζκώλ αλεμάξηεησλ από ηελ LDL ρνιεζηεξίλε.
►Η κειέηε GΙSSΙ-ΗF θαηά ηελ νπνία δηαπηζηώζεθε όηη ε πξνζζήθε 1 gr. σ-3 κεηώλεη ηελ νιηθή ζλεζηκόηεηα αζζελώλ κε ζπκπησκαηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, θαζώο
θαη ηηο επαλεηζαγσγέο ηνπο γηα θαξδηαγγεηαθά αίηηα.
Πιένλ πνιπάξηζκεο έξεπλεο έρνπλ επαιεζεύζεη όηη ηα σ-3 αζθνύλ ηζρπξή πξνζηαηεπηηθή δξάζε απέλαληη ζηελ αζεξνζθιήξσζε, ην έκθξαγκα, ηηο αξξπζκίεο, ην
εγθεθαιηθό επεηζόδην, ηηο αγγεηαθέο αιινηώζεηο, ηελ ζηεζάγρε, ηελ θαξδηαθή
αλεπάξθεηα θαη ηελ ζηεθαληαία λόζν. Τπάξρεη έλαο ηεξάζηηνο όγθνο επηζηεκνληθήο
βηβιηνγξαθίαο πνπ ζπζρεηίδεη αλακθηζβήηεηα ηα σ-3 κε ηηο αζζέλεηεο απηέο θαη
απνδεηθλύεη όηη ηα σ-3 απμάλνπλ ηελ ειαζηηθόηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ αξηεξηαθώλ
ηνηρσκάησλ, πξνιακβάλνπλ ηε ζξόκβσζε ηνπ αίκαηνο, ειαηηώλνπλ ηελ αξηεξηαθή
πίεζε θαη ζηαζεξνπνηνύλ ηνλ θαξδηαθό ξπζκό.

Άιιεο θιηληθέο κειέηεο ππνδεηθλύνπλ όηη ε ζπζηεκαηηθή ρξόληα ιήςε ζπκπιεξσκάησλ σ-3, νδεγεί ζε νπηζζνρώξεζε αζεξνζθιεξσηηθώλ ελαπνζεκάησλ ζε θαξδηνπαζείο, κεηώλεη ην θίλδπλν εκθάληζεο δεύηεξνπ πεξηζηαηηθνύ θαξδηαθήο αλαθνπήο ή
εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ θαη κεηώλεη ηε δηαζηνιηθή θαη ζπζηνιηθή πίεζε ζε ππεξηαζηθνύο. Μάιηζηα, ηειεπηαίεο έξεπλεο έρνπλ εξκελεύζεη ηελ αληηθιεγκνλώδε πξνζηαηεπηηθή δξάζε ησλ σ-3 κέζα από κηα άιιε πξνζέγγηζε, θαζ’ όηη ε θαηαλάισζε σ-3
ιηπαξώλ νμέσλ κεηαβάιιεη ηε ζύζηαζε ησλ ιηπνεηδώλ ησλ κεκβξαλώλ ησλ θπηηάξσλ πνπ απνηεινύλ ηηο πξόδξνκεο νπζίεο γηα ηε βηνζύλζεζε ηνπ Παξάγνληα
Ελεξγνπνίεζεο Αηκνπεηαιίσλ (Platelet-Activating Factor, PAF), επεξεάδνληαο
αξλεηηθά ηελ παξαγσγή ηνπ. 'Δηζη ν νξγαληζκόο πξνζηαηεύεηαη από ηνλ ηζρπξόηαην
απηό θιεγκνλώδε παξάγνληα, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ρξόληεο αζζέλεηεο θζνξάο αιιά θαη κε θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα (ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο "αζεξνζθιήξσζεο κε εκπινθή ηνπ PAF”).
Δπίζεο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αμηόινγεο κειέηεο κε ζθνπό λα πξνζδηνξίζνπλ
ηηο ηπρόλ επηδξάζεηο ηεο πξόζιεςεο σ-3 ζε άηνκα κε ππεξιηπηδαηκία (πςειή νιηθή
ρνιεζηεξόιε ή LDL ή ηξηγιπθεξίδηα). Οη έξεπλεο απηέο ζπκθσλνύλ όηη ε θαζεκεξηλή
πξόζιεςε σ-3 κπνξεί λα επηθέξεη κείσζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ
ρνιεζηεξόιεο ζην πιάζκα (νιηθήο θαη LDL), ρσξίο λα νδεγήζεη ζε πηώζε ηελ θαιή
ρνιεζηεξόιε (HDL), θάηη πνπ είλαη ζπλεζηζκέλν ζηηο ππνιηπηδαηκηθέο δίαηηεο.
Γύν πξόζθαηεο κειέηεο ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ιππνθξάηεηνπ
Ννζνθνκείνπ Αζελώλ ζε αζζελείο κε ρξόληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ζε πγηείο,
αληίζηνηρα, έδεημαλ όηη ε ρνξήγεζε σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ βειηίσζε ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία θαη απέηξεςε ηελ εκθάληζε αξξπζκηώλ. Αλάινγα ήηαλ θαη ηα επξήκαηα
κειεηώλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ Ιηαιία ην 2002 θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ην 2003 ζε
αξθεηά κεγάιν δείγκα αζζελώλ.
Η δεκηνπξγία ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο ζην εζσηεξηθό ησλ αγγείσλ έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ εθθίλεζε ελόο “θαηαξξάθηε” αληηδξάζεσλ θαη ηε ζπζζώξεπζε γύξσ
από απηήλ ζξνκβσηηθώλ θαη άιισλ παξαγόλησλ πνπ ζπληζηνύλ ην θαηλόκελν ηεο
θιεγκνλήο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο. Σα σ-3
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ κεηαβνιηθό δξόκν ζύλζεζεο θαη ζηελ παξαγσγή ησλ θαιώλ
πξνζηαγιαλδηλώλ, νη νπνίεο παξεκβαίλνπλ ζηνλ “θαηαξξάθηε” παξαγσγήο
ζξνκβσηηθώλ θαη θιεγκνλσδώλ παξαγόλησλ θαη ειαηηώλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο
ζξνκβσηηθώλ επεηζνδίσλ. Δπνκέλσο, κε ηελ ηζρπξή αγγεηνδηαζηαιηηθή ηνπο δξάζε
πξνθαινύλ ειάηησζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο.
πκπεξαζκαηηθά, ε ζπζηεκαηηθή πξόζιεςε ησλ σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ θαη, πην εηδηθά,
ησλ ΔΡΑ θαη DHA, ησλ κεγαινκνξίσλ δειαδή ηεο ζεηξάο, έρεη βξεζεί πσο :
-

εκπνδίδνπλ ηε ζπγθνιιεηηθόηεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ

-

κεηώλνπλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ζην αίκα

-

δελ επεξεάδνπλ ηα επίπεδα ηεο θαιήο ρνιεζηεξόιεο – HDL

-

κεηώλνπλ ηε ζύλζεζε ησλ ιηπνπξσηετλώλ ρακειήο ππθλόηεηαο
VLDL, νη νπνίεο απνηεινύλ ην πξόδξνκν κόξην ηεο ”θαθήο”- LDL
ρνιεζηεξόιεο θαη ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ, βνεζώληαο ζηελ ηαρύηεξε
απνκάθξπλζή ηνπο από ην αίκα, θη εκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο
αζεξσκαηηθήο πιάθαο ζηα αγγεία.

Νεώηεξεο ζπζηάζεηο & πξννπηηθέο
Βάιηε ηα ςάξηα, ηα θαξύδηα θαη ηα ζαιαζζηλά ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή
ζαο εάλ ζέιεηε λα έρεηε γεξή θαη πγηή θαξδηά. To πξόβιεκα είλαη πσο, ζύκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία, πεξηζζόηεξνη από 4 ζηνπο 10 ελήιηθεο θαη
παηδηά δελ ηξώλε θαζόινπ ςάξη !!!
Οη θπξηόηεξεο πεγέο σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ είλαη θπξίσο ηα ιηπαξά ςάξηα,
όπσο νη ξέγγεο, νη ζαξδέιεο, ην ζθνπκπξί θαη ν ζνινκόο. Γεληθά όια ηα
ςάξηα απνηεινύλ ηελ πην πινύζηα πεγή σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ ζε ζρέζε κε ηηο
ππόινηπεο νκάδεο ηξνθίκσλ θαη ην ζεκαληηθόηεξν είλαη λα εζηηάζνπκε ηελ
πξνζνρή καο ζην λα ηα εληάμνπκε ζπζηεκαηηθά ζην εβδνκαδηαίν δηαηηνιόγηό
καο.
Πεξηέρνληαη αθόκα ζε μεξνύο θαξπνύο (όπσο θαξύδηα θαη ακύγδαια),
ζην ιηλαξέιαην (flaxseed oil) θαη ιηλαξόζπνξν. [Βλέπε ζσ. ΠΙΝΑΚΔ ζηο ηέλορ]
ε όζνπο δελ αξέζεη ην ςάξη, ππάξρεη ε ιύζε ηεο πξόζιεςεο ζπκππθλσκέλνπ ηρζπέιαηνπ κέζσ ζπκπιεξσκάησλ. ήκεξα θπθινθνξεί θαξκαθνηερληθέο κνξθέο (έσο θαη 1 gr. σ-3 ζε θάζε cps), γεγνλόο πνπ έρεη δηεπθνιύλεη
ηδηαίηεξα ηε ρνξήγεζή ηνπο, θαζώο κία cps καο δίλεη αξθεηή πνζόηεηα σ-3
ιηπαξώλ νμέσλ γηα λα πξνζηαηεπζνύκε από θαξδηαθό επεηζόδην.
Ιδηαίηεξα ζεκαληηθό γεγνλόο είλαη θαη ε αζθάιεηα ησλ σ-3 ιηπαξώλ νμέσλ.
Σνλ ηειεπηαίν θαηξό κάιηζηα, ε ηαηξηθή θνηλόηεηα βξέζεθε ζε δίιεκκα σο
πξνο ην θαηά πόζν ε πξνηξνπή γηα θαηαλάισζε ςαξηώλ θαη ζθεπαζκάησλ
σ-3 είλαη νξζή ή όρη, εμ αηηίαο ηεο παξνπζίαο ηνμηθώλ ξύπσλ (δηνμίλεο, ρισξησκέλα δηθαηλύιηα, πδξάξγπξνο θ.α.) ζε ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο, πνπ έγηλε
θαη επξύηεξα γλσζηή κέζσ ζρεηηθώλ αλεζπρεηηθώλ ξεπνξηάδ ζηα ΜΜΔ.
Πξόζθαηεο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηα δεδνκέλα ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο
θαη εθηηκήζεθαλ ηόζν νη σθέιηκεο πιεπξέο, όζν θαη ε επηθηλδπλόηεηα (risk
assessment) απέδεημαλ όηη ηα ζπκπιεξώκαηα σ-3 είλαη απνιύησο αζθαιή θαη
απαιιαγκέλα από ηνπο ξύπνπο απηνύο.
Μνινλόηη ρνξεγείηαη σο θάξκαθν ιόγσ ησλ επεξγεηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ,
πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ζπκππθλσκέλν ηρζπέιαην, από ην νπνίν έρνπλ αθαηξεζεί ηπρόλ βαξηά κέηαιια ή άιια αξλεηηθά ζηνηρεία.
Ήδε, ε Ακεξηθαληθή Καξδηνινγηθή Δηαηξεία, ην Δπξσπατθό Καξδηνινγηθό
Κνιέγην θαη ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο ζπληζηνύλ επηζήκσο ζε
θαξδηνπαζείο θαη ζε πγηείο λα εληάμνπλ ζην εβδνκαδηαίν δηαηηνιόγηό ηνπο 3-4
γεύκαηα κε ςάξη, ή λα ιακβάλνπλ ηελ αλάινγε πνζόηεηα δηαηξνθηθώλ
ζπκπιεξσκάησλ σ-3 (cps).
Δπίζεο, ε Ακεξηθαληθή Καξδηνινγηθή Δηαηξεία έρεη εληάμεη ηε ρνξήγεζή
ηνπο (κε ηαηξηθή ζπληαγή) ζηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ππεξηξηγιπθεξηδαηκηθώλ αζζελώλ. Μπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ, όκσο, αθόκε θαη ζε πγηείο, νη
νπνίνη δελ ιακβάλνπλ ηηο ζπληζηώκελεο εκεξήζηεο πνζόηεηεο σ-3 ιηπαξώλ
νμέσλ κέζσ ηεο δηαηξνθήο θαη νη ζπγθεληξώζεηο ηνπο είλαη αλεπαξθείο ζηνλ
νξγαληζκό. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, πξέπεη θαηά ηε ρνξήγεζή ηνπο λα απνθεύγεηαη ε ηαπηόρξνλε πξόζιεςε βηηακίλεο Δ (πνπ έρεη αληηνμεηδσηηθή δξάζε),
γηαηί ηα σ-3 είλαη πνιύ επαίζζεηα ζε αληηδξάζεηο νμείδσζεο.

Σύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Ακεξηθαληθήο Καξδηνινγηθήο
Εηαηξείαο, ηνπ Επξσπατθνύ Καξδηνινγηθνύ Κνιεγίνπ θαη ηνπ
Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο :
► Οη πάζρνληεο από ζηεθαληαία λόζν, θαξδηαθή αλεπάξθεηα, θνιπηθή
καξκαξπγή ή αζεξσκαηηθή λόζν πξέπεη λα εληάμνπλ ζην εβδνκαδηαίν
δηαηηνιόγην ηνπο 3-4 γεύκαηα κε ςάξη (θάζε κεξίδα ηζoδπλακεί κε 140 gr),
ή λα ιακβάλνπλ ηελ αλάινγε πνζόηεηα κέζσ δηαηξνθηθώλ ζπκπιεξσκάησλ σ-3 ( ~ 1000 mg/εκεξ.).
► Οη πγηείο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 γεύκαηα κε ςάξη / εβδ.,
ή λα ιακβάλνπλ ηελ αλάινγε πνζόηεηα κέζσ ζπκπιεξσκάησλ σ-3
( ~ 500 mg εκεξεζίσο) ζε δειαηηλώδεηο θάςνπιεο (softgels).

Πεπιεκηικόηηηα επιλεγμένων ηποθίμων ζε ω-3 λιπαπά οξέα
EΛΑΙΑ

g / 15 mL
(κοςηαλιά)

ΤΡΟΦΕΣ
Σολομόρ (κονζέπβα,

g / 100 g

Λιναπέλαιο

7,5

Μοςποςνέλαιο

2,8

Σαπδέλερ (ζηπαγγιζμένερ)

1,6

1,6

Σολομόρ (μαγειπεμένορ)

1,5

Καπςδέλαιο
Canola oil

(ηποποποιημένο
κπαμβέλαιο)

1,3

Σογιέλαιο

0,9

Ελαιόλαδο

0,1

ζηπαγγιζμένορ)

Σοςζάμι
Τόνορ (κονζέπβα ζε νεπό,
ζηπαγγιζμένορ)

Καπύδια

1,9

0,4
0,3
9,2

Πεπιεκηικόηηηα ζε λίπορ, Omega–6 και Οmega–3
λιπαπά οξέα ( gr ανά 100 gr ηποθίμος)
---------------------------------------------------------------------------------------ζε 100 gr
ΛΙΠΟ Omega– 6 Omega– 3 (ALA)
----------------------------------------------------------------------------------------------

ΛΙΝΑΡΔΛΑΙΟ
ΛΙΝΑΡΟΠΟΡΟ

96
29

12
3,5

53,3
17,1

ΚΡΑΜΒΔΛΑΙΟ

98

20

9,3

ΚΑΡΥΓΔΛΑΙΟ

96

51,1

11,5

--------------------------------------------------------------------------------------

* Ληλαξέιαην (Flaxseed oil)
** Kξακβέιαην (Canola oil)

