WPŁYW NA UKŁAD
KRĄŻENIA
Badanie GISSI-Prevenzione było
pierwszym randomizowanym
badaniem na dużą skalę, które
dostarczyło dowodów, że
suplementacja diety PUFA omega-3
miała korzystny wpływ na trudne
kliniczne punkty końcowe u
pacjentów z zawałem mięśnia
sercowego.

Badanie GISSI-HF wykazało również,
że PUFA omega-3 mogą zmniejszać
zachorowalność i śmiertelność
u pacjentów z objawową przewlekłą
niewydolnością serca, którzy
otrzymywali standardowe leczenie,
w tym aspirynę, beta-blokery,
inhibitor enzymu konwertującego
angiotensynę / blokery receptora
angiotensyny i blokery receptorów
aldosteronu

Ponadto badanie JELIS,
randomizowane duże badanie
przeprowadzone w Japonii, ujawniło,
że leczenie preparatem
farmaceutycznym wysoce
oczyszczonego EPA oprócz statyny
znacząco zapobiegało incydentom
sercowo-naczyniowym u
pacjentów z niedawnym zawałem
mięśnia sercowego poprzez
pozornie niezależny od
cholesterolu mechanizm.

Wyniki wyżej wspomnianych badań
wykazały, że leczenie PUFA omega-3
jest bezpieczne i dobrze tolerowane,
a obserwowana poprawa kliniczna była
addytywna w stosunku do innych
uznanych terapii.

WPŁYW NA UKŁAD
KRĄŻENIA
Kilka dużych badań opublikowanych w latach
1989–2008 wykazało niższy wskaźnik zgonów
u pacjentów otrzymujących bardzo
długołańcuchowe kwasy tłuszczowe n-3. Dawki
bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych n-3
stosowane w tych badaniach wynosiły od 500 mg do 1,6
g / d, a czas trwania interwencji wynosił 1–5 lat. W
wyniku tych pozytywnych wyników metaanalizy
opublikowane w latach 2002–2009 potwierdziły, że
bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe n-3 obniżają
śmiertelność u pacjentów z istniejącym CVD (CHOROBY
SERCOWO - NACZYNIOWE).
Na przykład metaanaliza obejmująca jedenaście badań z
udziałem prawie 16 000 pacjentów wykazała, że w
porównaniu z kontrolą, bardzo długołańcuchowe kwasy
tłuszczowe n-3 obniżają ryzyko śmiertelnego zawału
serca, nagłej śmierci i ogólnej śmiertelności . Druga
metaanaliza obejmująca czternaście badań z udziałem
ponad 20 000 pacjentów wykazała, że w porównaniu z
kontrolą, bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe n-3
obniżają ryzyko śmierci sercowej i śmiertelności z
jakiejkolwiek przyczyny.

WPŁYW NA UKŁAD
KRĄŻENIA
Kwasy omega-3 są związkami
poprawiającymi funkcję
komórek śródbłonka
naczyniowego poprzez zwiększenie
dostępności tlenku azotu, co
wpływa pośrednio na redukcję
wartości ciśnienia tętniczego

Kwasy EPA i DHA, hamując ekspresję
genów czynników wzrostu TGF
(transforming growth factor),
zmniejszają wrażliwość komórki na
działanie płytkowego czynnika wzrostu
(platelet-derived growth factor, PDGF),
co ogranicza nadmierną proliferację
komórek naczyniowej warstwy
mięśniowej, a tym samym
zmniejsza jej grubość i sztywność
(wpływ na nadciśnienie)

Badania prowadzone na
płytkach krwi wykazały
właściwości proagregacyjne i
prozakrzepowe czynników
prozapalnych. Kwasy omega-3
przez mechanizmy hamujące
rozwój stanów zapalnych
ograniczają nadmierną
krzepliwość krwi

WPŁYW NA UKŁAD
KRĄŻENIA
Antyarytmiczne działanie kwasów PUFA omega-3,
które występują poprzez blokowanie różnych
kanałów jonowych, jest zachęcające.
W rzeczywistości wyniki kilku badań sugerują, że
suplementacja diety PUFA omega-3 może być
skuteczną opcjonalną terapią arytmii.
Jednak badanie FORWARD, prospektywne,
randomizowane badanie kliniczne, wykazało, że
leczenie PUFA omega-3 przez okres 6 miesięcy nie
zmniejszyło nawracającego objawowego migotania
przedsionków [12]. W konkretnej populacji badanej z
napadowym migotaniem przedsionków (AF)
stwierdzono, że PUFA omega-3 nie są użytecznym
leczeniem. Wyniki te nie wykluczają potencjalnego
antyarytmicznego działania PUFA omega-3 na
receptę w połączeniu z lekami
przeciwarytmicznymi w różnych populacjach,
takich jak pacjenci z niewydolnością serca;
wymagana jest jednak walidacja w
prospektywnych badaniach.

WPŁYW NA UKŁAD
NERWOWY
Ludzki mózg i siatkówka zawierają
szczególnie wysoki udział DHA w
stosunku do innych tkanek, ale
niewielką ilość EPA
DHA jest ważny dla:
neurotransmisji,
stabilności błony
neuronowej,
neuroplastyczności
i transdukcji sygnału
Ilość DHA wpływa na funkcjonowanie
mózgu poprzez modyfikację płynności błony
neuronalnej, aktywności enzymów
związanych z błoną neuronów, ilości i
powinowactwa receptorów, funkcjonowania
przezbłonowych kanałów jonowych.

W depresji obserwuje się obniżone
stężenie kwasów omega-3 w organizmie
oraz brak odpowiednich proporcji między
kwasami omega-6 i -3 [84]. W krwinkach
czerwonych pacjentów, cierpiących na
depresję nawracającą, odnotowuje się
niższe stężenia DHA oraz EPA
w porównaniu z krwinkami osób
zdrowych. Pacjenci chorzy na depresję oraz
z niektórymi zaburzeniami somatycznymi
mają również wyższy niż prawidłowy
stosunek AA/EPA i AA/DHA [51].
Przyjmowanie więc pożywienia bogatego
w kwasy omega-3 lub suplementów diety
z tymi kwasami pomaga poprawić stosunek
omega-6/omega3. Kwasy te wykazują
działanie antydepresyjne, gdyż są
substratem w procesie syntezy
tzw. ,,hormonów szczęścia”: dopaminy
i serotoniny

Przeprowadzono badanie, którego celem było określenie wpływu kwasów omega na ogólny stan psychiczny osób
z depresją. Pacjentów podzielono na dwie grupy, z których jedna otrzymywała kwasy omega-3: EPA oraz DHA,
natomiast druga – olej z oliwek jako placebo. Po zakończeniu badania zaobserwowano, że w grupie osób
otrzymujących EPA i DHA, w porównaniu z grupą placebo, zmniejszyło się zmęczenie, depresji, lęk czy gniew
oraz ogólnie poprawiło się samopoczucie

NOWOTWORY
EPA i DHA mają wiele
aktywności biologicznych,
które mogą wpływać na
żywotność i proliferację
komórek nowotworowych.
- Na przykład DHA może promować
apoptozę komórek nowotworowych,
prawdopodobnie poprzez
indukowanie stresu oksydacyjnego.
- Zastąpienie ARA w błonach
komórkowych przez EPA i DHA jest
również ważnym mechanizmem
przeciwnowotworowym działania n-3
PUFA, ponieważ eikozanoidy
pochodzące z ARA, takie jak PG E2
i leukotrien B4, promują proliferację,
przeżycie, migrację i inwazję
komórek nowotworowych.
- Dzięki tym efektom EPA i DHA
mogą bezpośrednio wpływać na
komórki rakowe i środowisko
nowotworu, a także mogą wpływać
na odpowiedź gospodarza na łożysko
guza.

EPA i DHA uwrażliwiają hodowane komórki nowotworowe na
czynniki chemioterapeutyczne, zwiększając skuteczność tych
czynników. Mechanizm, dzięki któremu to zachodzi, nie jest jasny,
ale może obejmować zwiększoną zawartość EPA i DHA w błonach
komórek nowotworowych, co prowadzi do zwiększonej peroksydacji
lipidów
w tych błonach w obecności leku
przeciwnowotworowego.
Murphy i in. przeprowadził badanie z udziałem pacjentów z
niedrobnokomórkowym rakiem płuca i wykazał, że 2,5 g EPA + DHA
dziennie powodowało dwukrotny wzrost wskaźnika odpowiedzi
na zastosowaną chemioterapię i przedłużało okres, w którym
pacjenci mogli otrzymywać chemoterapia. Zgłaszali również
tendencję do poprawy przeżycia z bardzo długołańcuchowymi
kwasami tłuszczowymi n-3. Bougnoux i wsp. informowali o lepszych
wynikach chemioterapii u pacjentów z rakiem piersi otrzymujących
1,8 g DHA dziennie.

NOWOTWORY
W przeglądzie systematycznym
stwierdzono, że pacjenci z rakiem płuc
otrzymujący suplementy zawierające
EPA i DHA poprawili apetyt, pobór
energii, masę ciała i jakość życia.

Pacjenci z rakiem płuc,
którym podawano 1,8 g EPA
+ DHA dziennie, mieli
lepszy apetyt. i mniejsze
zmęczenie niż kontrole

Pacjenci z rakiem piersi z
wyższym stężeniem bardzo
długołańcuchowych kwasów
tłuszczowych n-3 we krwi mieli
mniejsze stany zapalne i mniejsze
zmęczenie fizyczne niż u
pacjentów z niższym stężeniem
bardzo długołańcuchowych
kwasów tłuszczowych n-3

Van der Meij i wsp. (143)
zgłosili poprawę jakości życia,
funkcji fizycznej, funkcji
poznawczych i stanu zdrowia
u pacjentów z
niedrobnokomórkowym
rakiem płuca otrzymujących
2,9 g EPA + DHA dziennie.
Pacjenci otrzymujący kwasy
tłuszczowe n-3 o bardzo
długim łańcuchu również
wykazywali większą
aktywność fizyczną w
porównaniu z grupą
kontrolną
Kacheksja nowotworowa (utrata beztłuszczowej tkanki tłuszczowej) jest
powikłaniem występującym u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi i
znacznie zwiększa ryzyko zgonu. Weed i in. podali, że pacjenci z rakiem
płaskonabłonkowym głowy i szyi przyjmujący 3,08 g EPA + DHA dziennie
mieli zwiększoną beztłuszczową masę ciała. Murphy i wsp. wykazali, że 2,2
g EPA + DHA dziennie było w stanie utrzymać masę ciała i masę
mięśniową podczas chemioterapii u pacjentów z
niedrobnokomórkowym rakiem płuc. W innych badaniach u pacjentów
z rakiem kwasy tłuszczowe n-3 o bardzo długim łańcuchu zwiększały masę
ciała

WPŁYW NA SKÓRĘ
Chorobą o podłożu zapalnym jest łuszczyca, charakteryzuje się hiperproliferacją
keratynocytów w połączeniu z wyraźnie zwiększonym unaczynieniem skóry. Osoby
chore na łuszczycę mają zwiększone stężenie kwasu arachidonowego i jego
prozapalnych metabolitów w organizmie, dlatego w leczeniu tej choroby zaleca się
stosowanie kwasu eikozapentaenowego (EPA), który obniża stężenie kwasu
arachidonowego
Niemieccy naukowcy przeprowadzili badanie, w którym uczestniczyło 20 osób
cierpiących na ostrą postać łuszczycy. Pacjentów losowo przydzielono do dwóch
grup: pierwsza grupa chorych otrzymywała dwa razy dziennie po 50 ml emulsji
lipidowej, zawierającej kwasy tłuszczowe omega-3 przez pierwsze 10 dni
kuracji, natomiast druga grupa przyjmowała tą samą ilość emulsji, ale wzbogaconej
w kwasy omega-6. Na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono
pozytywny wpływ emulsji zawierającej kwasy omega-3 na przebieg
leczenia łuszczycy. Kwasy omega-3 spowodowały istotne zmniejszenie
objawów klinicznych tej choroby w porównaniu z kwasami omega-6
Márquez i wsp. prowadzili badanie, którego celem była ocena skuteczności
przyjmowania kwasów omega-3 przez pacjentów z łagodną lub umiarkowaną
postacią łuszczycy. Chorych podzielono na dwie grupy – A i B. Pacjentów z grupy
A leczono tacalcitolem (standardowym lekiem wykorzystywanym przy leczeniu
łuszczycy), a oprócz tego podawano im po dwie kapsułki preparatu Oravex (jedna
kapsułka preparatu zawierała: 280 mg EPA, 40 mg DHA, 50 mg ekstraktu
z tymianku, 50 mg wyciągu z liści oliwek, 20 mg ekstraktu z zielonej herbaty,
7,5 mg cynku, 27,5 µg selenu). Natomiast grupę B leczono tylko tacalcitolem.
Po zakończeniu terapii obserwowano zmniejszenie częstości występowania
objawów, takich jak: rumień, łuszczyca skóry głowy u osób przyjmujących
terapię wzbogacaną kwasami omega-3, w porównaniu z grupą stosującą
tylko tacalcitol

WPŁYW NA ROZWÓJ
DZIECKA
Zapewnienie prawidłowej zawartości w diecie
i dostępności omega-3 dla organizmu
wpływa korzystnie na czas trwania ciąży
i masę płodu; niejednoznaczne są wyniki
dotyczące wpływu na rozwój
psychomotoryczny i ostrość widzenia
niemowląt oraz obniżenie ryzyka wystąpienia
depresji poporodowej.
W badaniu wykazano redukcję liczby porodów
przedwczesnych (<34 tyg. ciąży) w grupie
suplementowanej, a wzrost masy urodzeniowej ciała wiązano
głównie z późniejszym porodem
Należy jednak podkreślić, iż kobiety w ciąży i dzieci
pomiędzy 2 a 7 rokiem życia nie powinny spożywać
ryb morskich, a w szczególności tuńczyka i łososia,
częściej niż 1 raz w tygodniu ze względu na
zwiększone ryzyko zanieczyszczenia metalami
ciężkimi (np. rtęć, ołów), dioksynami oraz
polichlorowanymi bifenylami (PCB), które mogą być
szkodliwe dla zarówno osób dorosłych, płodu jak
i dzieci

Korzystny wpływ kwasów
omega-3 został 544 wykazany
u dzieci w wieku szkolnym w
terapii infekcji, szczególnie
górnych dróg oddechowych
[36,37]. Kwasy te również
zmniejszają ryzyko
wystąpienia reakcji
alergicznych i zmian
atopowych skóry u dziecka
Ostatnio zwraca się uwagę
na inne działania kwasów
omega-3, w tym korzystny
wpływ na częstość
infekcji. U dzieci w wieku
18 miesięcy do 36 miesięcy
otrzymujących w
suplementacji 130 mg DHA
dziennie (badanie z
randomizacją) stwierdzano
mniej infekcji dróg
oddechowych
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