کارتزدُای اهگا :3
داًشوٌداى در تحمیمات اًدام شدٍ ارتثاطی را تیي افشایش حساسیت ّ پیدایش آلزژی
در صْرت هصزف همادیز تسیار اهگا  ۶یا همادیز کن اهگا  3یافتَ اًد کَ سثة اختالل در
یک اسید چزب غیز اشثاع چٌدگاًَ شدٍ است .هطالعاتی کَ در داًشگاٍ سیدًی اًدام
شدٍ ًشاى هی دُد کْدکاًی کَ تَ طْر هٌظن غذاُای حاّی اهگا 3هی خْرًد ًسثت
تَ آًِایی کَ خیلی کن اس ایي هْاد هصزف هی کٌٌد چِار تزاتز کوتز در هعزض اتتال تَ
آسن لزار دارًد.
) (ADHDاختالالت دیس پزاکسی ً ،اخْاًی ّ تیش فعالی
هصزف اهگا  3تا عولکزد هغش در ارتثاط است ّ تحمیماتی کَ در اًگلستاى اًدام شدٍ
حاکی اس ًتایح تسیار هثثت غٌی ساسی غذای گزُّی اس کْدکاى دچار هشکالت رفتاری
ّ اختالالت یادگیزی تا هکول ُای رّغي هاُی تْدٍ است .هحممیي عمیدٍ دارًد کَ
کوثْد اسیدُای چزب تَ هعٌی عدم اًتمال صحیح ّ کاهل پیاهِای عصثی در هغش
ًد یادگیزی تا هشکل هْاخَ هیشْد
.است ،تَ ًحْی کَ در اثز ایي اختالل شیویایی فزآی
لاعدگی دردًاک
یک تزرسی در شِز سیي سیٌاتی ایاالت هتحدٍ تیي ًْخْاًاى دختزی کَ لاعدگی
دردًاک داشتٌد ًشاى داد کَ استفادٍ اس هکول ُای حاّی اهگا  3عالین آًِا را تَ طْر
لاتل تْخِی کاُش هی دُد .در ایي هطالعَ دختزاى ًْخْاًی کَ کپسْل ُای رّغي
هاُی هصزف هی کزدًد ًسثت تَ کساًی کَ اس کپسْل ُای دارًّوا استفادٍ هی
.کزدًد درد ّ ًاراحتی تسیار کوتزی در ایي ٌُگام داشتٌد
افسزدگی
هطالعاتی کَ در تیواراى افسزدٍ اًدام شدٍ ًشاى هی دُد سطح خًْی اسیدُای
چزب اهگا  3در آًِا کوتز اس هیشاى هتْسط است .هطالعَ دیگزی کَ در تیواراى شدیدا
افسزدٍ اًدام شدٍ حکایت اس تِثْدی چشوگیز آًِا در صْرت استفادٍ درهاًی اس هْاد
حاّی اهگا  3دارد.در چٌدیي هطالعَ ًشاى دادٍ شدٍ است کَ سطح خًْی اسیدُای
.چزب اهگا  3تا سًدیزٍ تلٌد در افزاد دچار افسزدگی پاییي است
یکی اس هِوتزیي ایي هطالعات تَ تاثیز هصزف رّغي هاُی در گزُّی اس تیواراى دچار
افسزدگی شدید (تا افکار خْدکشی) کَ تَ علت ّخاهت حالشاى در تیوارستاى
تستزی تْدٍ اًد پزداختَ است .پس اس  ۴هاٍ تیواراى تحت درهاى تا رّغي هاُی آًمدر
تِثْدی حاصل کزدٍ تْدًد کَ هطالعَ هتْلف گزدید ،چزا کَ اس لحاظ اخاللی اداهَ
دادى تَ اًکار تاثیزات هثثت اهگا  ّ 3در ًتیدَ اداهَ درهاى گزٍّ شاُد تا رّغي سیتْى
..صحیح ًثْد
سزطاى سیٌَ
تزرسی ُا ًشاى دادٍ است سًاًی کَ دراتتدای خْاًی اسدّاج هی کٌٌد ّ تاردار هی
شًْد ًسثت تَ کساًی کَ چٌیي ًیستٌد کوتز در هعزض سزطاى سیٌَ لزار دارًد.
هطالعات دیگز ًشاى دادٍ است کَ دریافت هیشاى کافی ّ هتعادل اهگا 3در اتتدای
خْاًی چزخَ ای هشاتَ آًچَ تزاثز حاهلگی در ایي سٌیي رّی خْاُد داد را در تدى
..فعال هی کٌد ّ خطز ایي اتتال تَ ایي ًْع سزطاى را کاُش هی دُد

تیناریِای للثی
شْاُد رّ تَ فشًّی تز ًمش اسیدُای چزب تا سًدیزٍ تلٌد اهگا  3در حفاظت اس تدى در
تزاتز حولَ ُای للثی ّ هزگ ُای ًاگِاًی تاکید دارًد .ثاتت شدٍ است دریافت دراس
.هدت رّساًَ  ۰/۵تا یک گزم اهگا 3خطز حوالت للثی را  %3۵کاُش هی دُد
کساًی کَ دچار تیواری للثی ُستٌد تاید تا دلت تیشتزی تَ تْصیَ ُای پششکی
هثٌی تز هصزف اهگا  3عول کٌٌد .اسیدُای چزب اهگا ُ 3وچٌیي اس طزیك تاالتزدى
هیشاى تحول تَ سزها ّ تَ تاخیز اًداختي اًمثاض ًاگِاًی (اسپاسن) عزّق خًْی در
.حفع خًْزساًی اًدام ًمش دارًد
سزطاى
شْاُد کافی ّخْد دارد کَ ًشاى هی دُد رژین غذایی غٌی اس اهگا  3هی تْاًد اس
ّلْع سزطاى ُای پستاى ّ پزّستات پیشگیزی ّ اس رشد تْهْر پس اس ایداد آى
.خلْگیزی کٌد
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