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Wielonienasycone kwasy t³uszczowe n-3 (omega 3) znajduj¹ coraz szersze miejsce w prewencji wielu chorób,
zw³aszcza chorób uk³adu sercowonaczyniowego. W pracy przedstawiono najistotniejsze, zdaniem autorki,
doniesienia wskazuj¹ce na zasadnoæ
ich stosowania w prewencji choroby
wieñcowej, nag³ych zgonów sercowych i ogólnej kardioprotekcji.

The role of polyunsaturated n-3
fatty acids in prevention of many diseases, especially cardiovascular diseases, is becoming more and more
important. In the article most important, selected by the author, studies on
their legitimacy of application in prevention of coronary heart disease, sudden death and general cardio-protection are presented.

Choroby uk³adu kr¹¿enia stanowi¹ g³ówn¹ przyczynê absencji chorobowej, inwalidztwa i zgonów w populacji wiata. Jak wynika z epidemiologicznych obserwacji zachorowalnoæ na nie wykazuje istotne regionalne zró¿nicowanie. Z analizy przyczyn czêstoci wystêpowania chorób uk³adu kr¹¿enia wynika, ¿e odpowiedzialny za ten fakt
jest nie tylko czynnik rasowy czy stopieñ industrializacji, ale tak¿e odmiennoæ nawyków dietetycznych. Wp³ywowi diety na czêstoæ wystêpowania chorób uk³adu sercowo-naczyniowego i mo¿liwoci wykorzystania zmian w nawykach ¿ywieniowych dla
poprawy zdrowotnoci populacji powiêcono szereg badañ. Ich nasilenie datuje siê
na ostatni¹ dekadê ubieg³ego i obecne stulecie.
W badaniach epidemiologicznych zwrócono uwagê na fakt, ¿e w regionach, w których spo¿ycie t³uszczów pochodzenia rolinnego a zw³aszcza ryb morskich by³o niewielkie notowano wiêksz¹ czêstoæ zawa³ów i
nag³ych zgonów sercowych. Ju¿ w 2-giej
po³owie ubieg³ego stulecia zwrócono uwagê na stosunkowo nisk¹ zapadalnoæ na
choroby uk³adu sercowo-naczyniowego,
zw³aszcza zwi¹zane z mia¿d¿yc¹, jak i na
umieralnoæ z ich powodu wród Eskimosów z Grenlandii. By³o to zastanawiaj¹ce z
uwagi na fakt, ¿e ich dieta by³a wysokokaloryczna i bogatot³uszczowa [3]. Du¿e spo¿ycie ryb morskich w tej populacji wydawa³o siê wiêc byæ czynnikiem zmniejszaj¹cym
rozwój mia¿d¿ycy, w tym mia¿d¿ycy naczyñ
wieñcowych. Obserwacje te zdawa³y siê
potwierdzaæ tak¿e badania epidemiologiczne z innych regionów wiata [7,18]. Wykazano w nich miêdzy innymi, ¿e spo¿ywanie
ryb morskich co najmniej 2 razy w tygodniu
zmniejsza ryzyko powtórnego zawa³u,
zw³aszcza u kobiet [3,7,16,17].
Mori w metaanalizie szeregu, niezale¿nie wykonywanych badañ wykaza³ odwrotn¹ korelacjê miêdzy spo¿yciem ryb morskich
a zgonów w wie¿ym zawale serca [24]. W
wiêkszoci by³y to zgony w mechanizmie
migotania komór, indukowanych ostrym nie-

dokrwieniem miênia serca. Podobne obserwacje poczyniono i w innych badaniach
[4,9]. Ten antyarytmiczny efekt obserwowano g³ównie u osób oty³ych z towarzysz¹c¹
cukrzyc¹ i nadcinieniem têtniczym. W tych
grupach osób obok efektu antyarytmicznego obserwowano efekt antyzakrzepowy oraz
obni¿enie skurczowego cinienia krwi i poprawê funkcji naczyniowej i p³ytkowej [17,24].
Te i podobne obserwacje epidemiologiczne sta³y siê bodcem dla prowadzenia
badañ maj¹cych na celu stwierdzenie, który z czynników zawartych w rybach morskich
mo¿e mieæ istotne znaczenie dla zmniejszenia ryzyka tak pod wzglêdem zapadalnoci
jak i niepomylnego rokowania w chorobach
uk³adu kr¹¿enia, zw³aszcza w chorobie niedokrwiennej serca W ten sposób zwrócono
uwagê na wielonienasycone kwasy t³uszczowe. Prewencyjn¹ dla rozwoju chorób
uk³adu kr¹¿enia rolê przypisuje siê zw³aszcza kwasom: alfalinolenowemu (ALA), eikozapentaenowemu (EPA) i dekozaheksaenowemu (DHA). Nosz¹ one wspóln¹ nazwê
kwasów omega-3, zwanych inaczej wielonienasyconymi kwasami t³uszczowymi n-3
[5,11,17,19].
Istnieje wiele danych, wynikaj¹cych tak
z badañ epidemiologicznych jak i z prospektywnych badañ klinicznych, wskazuj¹cych
na prozdrowotne dzia³anie kwasów omega3. Donosi siê o ich korzystnym wp³ywie na
uk³ad odpornociowy, oddechowy, o dzia³aniu przeciw zapalnym i przeciwnowotworowym. Jednak w pierwszym rzêdzie podkrela siê ich korzystne oddzia³ywanie w chorobie niedokrwiennej serca [17,19].
Co wyró¿nia te w³anie wielonienasycone kwasy t³uszczowe n-3 od innych i stanowi o ich korzystnym wp³ywie na ustrój
cz³owieka? Przyczyn takiego stanu nale¿y
poszukiwaæ w ich przemianie wewn¹trzustrojowej, odró¿niaj¹cej je od innych kwasów t³uszczowych. Produktem wewn¹trz
ustrojowego metabolizmu kwasu linolowego jest, powstaj¹cy podczas delta denaturacji kwas arachidonowy i kwasy omega 6,
maj¹ce dzia³anie prozapalne i proagregacyj-
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ne. Natomiast w przemianie kwasu alfalinolenowego (ALA) powstaje po delta 6 desaturacji EPA, który poprzez ujemne sprzê¿enie zwrotne hamuje dalsz¹ denaturacjê
na poziomie delta 6 desaturazy, ulegaj¹c
dalszej przemianie do DHA. Ten ostatni równie¿ wykazuje ujemne sprzê¿enie zwrotne
z delta 6 desaturaz¹. Powstaj¹ce w tej przemianie kwasy omega-3, w odró¿nieniu od
omega-6 maj¹ w³aciwoci przeciw zapalne i przeciwagregacyjne [8,15,17]. Obserwuje siê odwrotn¹ zale¿noæ miêdzy zawartoci¹ w diecie kwasów omega-3 a takimi
markerami zapalenia jak bia³ko c reaktywne (CRP), interleukina-6 (IL-6), E-selektyna [8,16].
Wyniki obserwacji epidemiologicznych,
wskazuj¹ce na prozdrowotne oddzia³ywanie
spo¿ywania wiêkszej iloci ryb morskich
oraz badañ nad w³aciwociami kwasów
omega-3 sta³y siê przyczynkiem do stosowania ich w zapobieganiu i/lub wspomagaj¹cym leczeniu wielu schorzeñ jak miêdzy
innymi alergicznych, nowotworowych, zapalnych. W kardiologii kwasy omega-3 g³ówne
zastosowanie znalaz³y przede wszystkim we
wtórnej i pierwotnej prewencji choroby niedokrwiennej serca [16,26]. Temu zagadnieniu powiêcono szereg badañ od epidemiologicznych poprzez dowiadczalne do klinicznych.
W badaniach na zwierzêtach wykazano
miêdzy innymi hamowanie przez kwasy wielonienasycone n-3 procesu wapnienia w
naczyniach. Prawdopodobnie odbywa siê to
przez ich oddzia³ywanie na receptory p-38MAPK oraz receptory gamma peroksysomów [1]. Podnosi siê równie¿ wp³yw tych
kwasów na zmniejszanie akumulacji w osoczu asymetrycznej dimetyl argininy, która
uwa¿ana jest za istotny czynnik ryzyka dysfunkcji ródb³onka i jest silnym czynnikiem
ryzyka rozwoju zmian mia¿d¿ycowych w
naczyniach wieñcowych. W badaniach na
szczurach wykazano, ¿e podanie kwasów
omega-3, redukuje t¹ argininê a tak¿e stê¿enie kwasu arachidonowego i ródb³onkowych czynników zapalnych [29]. Wielu badaczy ochronnego dla rozwoju mia¿d¿ycy
wp³ywu kwasów t³uszczowych omega-3 dopatruje siê w³anie w zmniejszeniu tych 2
wy¿ej wymienionych czynników.
W badaniach dowiadczalnych zwrócono tak¿e uwagê, ¿e po podaniu kwasów wielonienasyconych n-3 wzrasta przep³yw krwi
w têtnicy ramiennej po acetylocholinie, co
sugeruje korzystny wp³yw tych kwasów na
zale¿ne od czynnika ródb³onkowego rozszerzenie naczyñ. Badania dotyczy³y zachowania siê przep³ywu w têtnicy ramieniowej,
ale ich wyniki mo¿na odnieæ do pozosta³ego ³o¿yska naczyniowego, w tym tak¿e do
naczyñ wieñcowych [23]. Uwa¿a siê, ¿e to
naczyniorozszerzaj¹ce dzia³anie kwasów
omega-3 mo¿e byæ zale¿ne od zwiêkszenia
pojemnoci antyoksydacyjnej osocza, utrzymuj¹cej w³aciw¹ strukturê tkanek [23]. Ponadto udowodniono, ¿e wielonienasycone
kwasy n-3 zmieniaj¹ metabolizm prostaglandyn, w kierunku zwiêkszenia stê¿enia prostaglandyn naczynio-rozszerzaj¹cych. Niektórzy uwa¿aj¹ je wrêcz za prekursora PGI3.
Spada natomiast pod ich wp³ywem stê¿enie naczyniowo-kurczowej PGF2a. Za rozszerzanie wiat³a naczynia odpowiedzialny
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mo¿e te¿ byæ wzrost NO zale¿nego, relaksacyjnie wp³ywaj¹cego na miêniówkê naczyniow¹ czynnika endotelium [10,17,32].
DHA i EPA s¹ wa¿nym sk³adnikiem b³ony
komórkowej i maj¹ wp³yw na zachowanie siê
wi¹zañ fosfolipidowych [17].
Wydaje siê jednak, ¿e w wietle teorii
zapalnej tworzenia siê blaszki mia¿d¿ycowej, podstawowy ochronny wp³yw kwasów
omega-3 zale¿ny jest od ich przeciw zapalnego dzia³ania. W badaniach Nurses Health Study I wykazano, ¿e podanie kwasów
omega-3 ujemnie koreluje z takimi markerami zapalenia jak CRP, interleukina 6 i E
selektyna [8] Przypisuje siê im tak¿e dzia³ania potencjalnie modyfikuj¹ce odpowied
immunologiczn¹, w³¹czaj¹c w to modyfikacjê organizacji komórkowych lipidów prawdopodobnie poprzez interakcjê z ich komórkowymi receptorami [28].
Poza wp³ywem kwasów wielonienasyconych n-3 na cianê naczyniow¹ i bezporednim ich oddzia³ywaniem na tworzenie siê
blaszki mia¿d¿ycowej interesuj¹c¹ wydawa³a siê mo¿liwoæ modyfikacji pod ich wp³ywem takich uznanych czynników ryzyka
mia¿d¿ycy jak zaburzenia gospodarki lipidowej czy nadcinienie têtnicze. Udowodniono, ¿e du¿e dawki EPA i DHA obni¿aj¹
poziom trójglicerydów i cholesterolu [8,12,
17]. Korzystnie te¿ zmieniaj¹ stosunek cholesterolu wysokiej i niskiej gêstoci [15,32].
W badaniu 4S (Scandinavian Simvastatin
Survival Study) tylko stosowanie statyn i
kwasów omega-3 mia³o korzystny wp³yw na
taki twardy efekt koñcowy jak przed³u¿anie
¿ycia [16].
Czy kwasy omega-3 wywieraj¹ efekt hipotensyjny? W badaniach dowiadczalnych
na szczurach stwierdzono, ¿e suplementacja DHA obni¿a cinienie krwi, przy czym
efekt ten zale¿ny by³ od p³ci badanych zwierz¹t [31].
Wp³yw kwasów wielonienasyconych n3 na zachowanie siê cinienia u ludzi jest
kontrowersyjny, ale sugeruje siê, ¿e mog¹
mieæ one zarówno prewencyjny wp³yw na
rozwój nadcinienia têtniczego jak i obni¿aæ wartoci cinienia w nadcinieniu utrwalonym [11,15,17]. W wiêkszoci powieconych temu zagadnieniu badañ wykazano, ¿e
po zastosowaniu kwasów wielonienasyconych n-3 nieznacznie, ale istotnie obni¿a³o
siê cinienie skurczowe [2,10,15]. Zmiany
w cinieniu rozkurczowym nie by³y tak jednoznaczne i zazwyczaj obserwowano je
dopiero przy stosowaniu wiêkszych dawek
tych kwasów a efekt ten wykazywa³ du¿e
osobnicze zró¿nicowanie [15,25]. Podkrelaj¹ to miêdzy innymi Morris i wsp. w opracowaniu opartym o metaanalizê szeregu
prac na ten temat [25]. Zauwa¿ono te¿, ¿e
skojarzone stosowanie EPA i DHA obni¿a³o
cinienie tak¿e w nadcinieniu naczyniowonerkowym, podczas gdy podawanie samego DHA by³o skuteczne tylko w nadcinieniu samoistnym [15].
Efekt hipotensyjny wielonienasyconych
kwasów omega-3 nie jest do koñca poznany. Sugeruje siê, ¿e mo¿e on zale¿eæ od
podobnego do dzia³ania beta blokerów wp³ywu DHA na uk³ad adrenergiczny [31]. Ponadto na obni¿enie obwodowego oporu naczyniowego  i na tej drodze obni¿enie cinienia têtniczego  mo¿e wp³ywaæ tak¿e
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wzrost stê¿enia naczynio-rozszerzaj¹cych
prostaglandyn i ródb³onkowych czynników
relaksacyjnych oraz spadek stê¿enia naczyniokurczowej PGF2a, co obserwowano w
badaniach eksperymentalnych na zwierzêtach jak i u ludzi [10,15,32].
Prewencyjne dzia³anie DHA i ETA w
chorobie wieñcowej to nie tylko prawdopodobne opónianie jej rozwoju poprzez bezporedni wp³yw na tworzenie siê blaszki
mia¿d¿ycowej i modyfikacjê takich uznanych
czynników ryzyka mia¿d¿ycy jak hiperlipoproteinemia i nadcinienie têtnicze ale równie¿ zmniejszenie miertelnoci w chorobie
niedokrwiennej serca, g³ównie poprzez redukcjê liczby nag³ych zgonów. Temu zagadnieniu powiêcono szereg badañ, dotycz¹cych zarówno wp³ywowi zmodyfikowanej
(zawieraj¹ce du¿e iloci ryb morskich) diety jak i efektom suplementacji przeciêtnej
diety olejami rybimi, lub stosowania, w ró¿nych po³¹czeniach wielonienasyconych
kwasów t³uszczowych DHA i ETA [4,7,19].
Wyniki tych badañ sugerowa³y wystêpowanie odwrotnej zale¿noci miêdzy wielkoci¹
spo¿ywania kwasów n-3 wielonienasyconych a miertelnoci¹ z powodu chorób
uk³adu sercowo-naczyniowego, w tym tak¿e nag³ych zgonów sercowych oraz zgonów
zale¿nych od wysokiego cinienia krwi [15,
17]. W badaniu Dart (Diet and Reinfarction
Trial) z 1989 roku stwierdzono, ¿e u osób
po przebytym zawale serca, którym podawano 2 razy w tygodniu 1,0 oleju rybnego
by³o o 29% zgonów mniej ni¿ w grupie kontrolnej. W badaniu GISSI  Prevenzional
trial, przeprowadzonych u ponad 11 tysiêcy
pacjentów z przebytym zawa³em miênia
serca efekt ten by³ jeszcze lepszy. Stwierdzono w nim, w trakcie 3,5 letniej obserwacji, u osób otrzymuj¹cych kwasy t³uszczowe wielonienasycone n-3 o 45% zgonów
mniej ni¿ u pozosta³ych badanych [2,14].
Obni¿enie ryzyka nag³ego zgonu podczas stosowania DHA i ETA nale¿y wi¹zaæ
z ich sugerowanym dzia³aniem antyarytmicznym, zmniejszaj¹cym czêstoæ wystêpowania powa¿nych zaburzeñ rytmu, potencjalnie zagra¿aj¹cych ¿yciu [3,9,13,17,24].
Efekt antyarytmiczny kwasów n-3 wielonienasyconych sugerowany w wielu badaniach
epidemiologicznych potwierdzaj¹ badania
eksperymentalne na zwierzêtach [5,30]. U
ludzi sugestie, wynikaj¹ce z badañ epidemiologicznych potwierdzaj¹ miêdzy innymi
badania kliniczne, dotycz¹ce zale¿noci od
stosowania kwasów omega-3 czêstoci
wy³adowañ (wszczepionego z powodu gronych dla ¿ycia zaburzeñ rytmu), kardiowertera-defibrylatora, czy indukowanych, podczas badania elektrofizjologicznego, czêstoskurczów [2,15],
Sugerowane s¹ 2 mo¿liwe mechanizmy
antyarytmicznego dzia³ania kwasów omega3: kardiocentryczny i neurocentryczny, W
mechanizmie kardiocentrycznym zak³ada
siê, ¿e kardiomiocyty staj¹ siê pod wp³ywem kwasów omega-3 bardziej odporne na
bodce proarytmiczne [5,22]. Mechanizm
neurocentryczny antyarytmicznego dzia³ania wielonienasyconych kwasów n-3 zak³ada ich równowa¿¹cy wp³yw na uk³ad autonomiczny, co prowadzi do zwiêkszenia dobowej zmiennoci rytmu serca a ta z kolei
do zmniejszenia zaburzeñ rytmu [13]. AntyI. Cybulska

arytmiczny efekt wywiera przede wszystkim
DHA, co udowodniono w badaniach eksperymentalnych na zwierzêtach, wykazuj¹c.
¿e DHA zwalnia czynnoæ serca poprzez
jego wp³yw na uk³ad adrenergiczny [15].
Ponadto w tych badaniach stwierdzono, ¿e
skraca on czas QT, co mo¿e mieæ dodatkowe znaczenie w zapobieganiu zaburzeniom rytmu. Postuluje siê te¿ wp³yw kwasów n-3 wielonienasyconych na wêze³ zatokowy [6,27].
Antyarytmiczny efekt kwasów omega-3
g³ównie obserwuje siê w zaburzeniach rytmu indukowanych zaburzeniami ukrwienia
miênia [2,15,22,24]. Mo¿e to byæ zale¿ne
od poprawy ukrwienia miênia serca, poprzez usprawnienie kr¹¿enia obocznego.
Istotne znaczenie ma te¿ zmniejszenie zapotrzebowania tlenowego miênia serca,
zwi¹zane ze zmniejszeniem napiêcia uk³adu autonomicznego i czu³oci baroreceptorów, wyra¿aj¹ce siê miêdzy innymi zwolnieniem czynnoci serca i korzystnym wp³ywem na zmiennoæ rytmu serca [2,6,15].
Antyarytmiczne dzia³anie kwasów omega3 dotyczy nie tylko komorowych ale i nadkomorowych zaburzeñ rytmu [21,22] W
napadowym migotaniu przedsionków (w
prewencji i przerywaniu napadu) s¹ skuteczne, podobnie do beta blokerów czy sotalolu, je¿eli u pod³o¿a migotania le¿y choroba
niedokrwienna. W innej etiologii migotania
przedsionków oraz komorowych zaburzeñ
rytmu ich dzia³anie jest w¹tpliwe. Niekiedy
wrêcz opisywano wzrost czêstoci zaburzeñ
rytmu po zastosowaniu kwasów omega-3
[20,21].
Podsumowuj¹c kwasy wielonienasycone n-3 (omega-3) wywieraj¹ kardioprotekcyjne dzia³anie poprzez wp³yw na gospodarkê lipidow¹, uk³ad krzepniêcia, poprawê
czynnoci ródb³onka, stabilizacjê b³ony komórkowej kardiomyocytów i równowagê
uk³adu autonomicznego [22,17].
Wyniki badañ epidemiologicznych nie
pozostawiaj¹ w¹tpliwoci co do ograniczania tak miertelnoci w chorobie niedokrwiennej serca, zw³aszcza nag³ych zgonów, jak i postêpu zmian mia¿d¿ycowych.
Uwa¿a siê, ¿e kardioprotekcyjne dzia³anie
ETA + DHA wywieraj¹ wówczas, gdy ich zawartoæ w krwince wynosi > 8% [17]. W
oparciu o te doniesienia American Heart Association (AHA) wyda³o zalecenia odnonie
suplementacji kwasów omega-3 dla pierwotnej i wtórnej prewencji chorób uk³adu
kr¹¿enia. Osobom bez udokumentowanej
choroby wieñcowej zaleca siê spo¿ywanie
t³ustych ryb morskich co najmniej 2 razy w
tygodniu. Mog¹ one byæ zast¹pione farma-
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ceutykami zawieraj¹cymi kwasy ETA i DHA.
Pacjenci z udokumentowan¹ chorob¹ wieñcow¹ powinni wspomagaæ swoj¹ dietê codziennym przyjmowaniem 1,0 DHA+ETA, lub
3,0 rybiego oleju. Oleje rybie nie by³y najlepiej tolerowane. Ponadto przy spo¿ywaniu
du¿ych iloci ryb morskich, dla dostarczenia organizmowi odpowiedniej iloci kwasów
DHA i ETA zachodzi³a obawa zwiêkszenia
spo¿ywania rtêci.w zwi¹zku z czym sugerowano mo¿liwoæ wzrostu zachorowalnoci
na raka gruczo³u krokowego [8]. Zalecenia
AHA i powy¿sze ograniczenia w dostarczaniu z naturaln¹ diet¹ odpowiedniej iloci ETA
+ DHA spowodowa³y koniecznoæ produkcji
(zazwyczaj w formie kapsu³ek ) preparatów
zawieraj¹cych, pochodz¹ce z oleju rybiego,
mieszaninê kwasów ETA + DHA, Preparaty te s¹ zazwyczaj dobrze tolerowane. Objawy niepo¿¹dane, najczêciej ze strony
przewodu pokarmowego, wystêpuj¹ w oko³o 4,3% [8].
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