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Abstract
Background and purpose: Omega-3 fatty acids and vitamin E have supportive effects against
cardiovascular diseases due to antioxidant properties, reduced thrombosis, lipid metabolism, and
inflammation. The aim of this study was to investigate the effect of these supplements on lipid profiles in
cardiac patients.
Materials and methods: A randomized, double- blind, placebo controlled trial was conducted
in 62 male patients with coronary vascular diseases (CVD). Participants were assigned into three study
groups; OE (omega 3 fatty acids [EPA: 720 mg, DHA: 480 mg], n=22) plus vitamin E (400IU), OP
(omega3 fatty acids [EPA: 720 mg, DHA: 480 mg], n=20), and PP (edible paraffin, n=20) for eight
weeks. General information and 24-hour recall (at the beginning and the end of the study) and physical
activity levels were recorded and serum lipid profiles were measured at the beginning and end of the
study. Nutritionist IV was used to analyze dietary data and statistical data were analyzed using ANOVA,
paired t-test, and Chi-square.
Results: Omega-3 supplementation alone and plus vitamin E supplement, significantly decreased
serum triglyceride levels at the end of the study in all groups. According to ANCOVA, the mean
differences were also significant after removing the effects of confounding variables such as waist to hip
(WHR), fat mass, free fat mass, BMI, and hsCRP (P=0.008 and P=0.003, respectively).
Conclusion: This supplementation without affecting total cholesterol, LDL-C, and HDL-C levels
reduced triglyceride levels compared to those of the control group.
(Clinical Trials Registry Number: IRCT2013080514273N1)
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چكيده
سابقه و هدف :اسیدهای چرب امگا  3و ویتامین  Eازطریق ویژگی آنتیاکسیدانی ،کاهش ترومبوز ،متابولیسم لیپید و
التهاب دارای اثرات حمایتی بر خالف بیماریهای قلبی و عروقی میباشند .لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مصرف این
مکملها بر پروفایل لیپیدی در بیماران قلبی بوده است.
مواد و روشها :این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور کنترل شدده روی  62بیمدار مدرد مبدتال بده بیمداری عدرو
کرونر قلب صدورت گرفدت کده بده سده گدروه شدامل  22نفدر در گدروه دریافدتکنندده اسدید چدرب EPA:720mg,( n-3

 )DHA:480mgو  22نفر در گروه دریافت کننده توام  n-3و ویتامین  VitE(400IU), (EPA:720mg,DHA:480mg) Eو
 22نفر در گروه دارونما (پارافین خوراکی) به مدت  8هفته تقسیم شدند ،انجام شد .اطالعات عمدومی و یادآمدد  22سداعته
خوراک و میزان فعالیت بدنی ثبت و پروفایل لیپیدی سرم اندازهگیری شد .دادههای بررسی مصدرف بدا  Nutritionist IVو
دادههای آماری با استفاده از  ، ANOVAتی زوج و کای  2مورد آنالیز قرار گرفت.
یافتهها :مکمل یاری با امگا  3و توام امگا 3و ویتامین  Eسدبب کداهش معندیداری در سدط تدریگلیسدیرید سدرم در
انتهای مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه گردیده است و اختالف ایدن تیییدرات بدا آزمدون ) ،(ANCOVAپد

از حدذف اثدر

متییرهای مخدوش گر دور کمر به دور باسن ) ،(WHRبافت چربی ،بدون چربی و  hsCRP ، BMIمعنیدار شد (بهترتیدب
 p=2/228و .)p=2/223
استنتاج :این مکمل یاری ،مکمل یاری بدون تاثیر بر سطوح کلسترول تدام LDL-C ،و  HDL-Cسدبب کداهش سدط
تریگلیسرید نسبت به گروه کنترل شد.
شماره ثبت کارآزمایی بالینی IRCT2213282112203N1 :

واژه های کليدی :امگا ، 3ویتامین  ،Eبیماری عرو کرونر قلب ،پروفایل لیپید ،تری گلیسرید

مقدمه
بیماری عدرو کروندر()Coronary Vascular Disease

عرو میباشد که به وسیله تجمع چربدیهدا و  LDL-Cو

( )CVDنتیجه تجمع پالکهای آتروماتوز درون دیوارههای

همچنیدن فعدالیت لدوکدوسیتهدا شناخته میشود( .)2،1ایدن
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تغییرات پروفایل لیپید در بیماران با اختالل عروق کرونر قلب با مکمل
یاری امگا 3و ویتامین  :Eیک مطالعه کارآزمایی بالینی

پژوهشی

آتنا رمضانی و همکاران

که تقریباً حدود  31/1درصدکل مرگومیرها را در جهان

گونده افدراد دارندد و اسدتفاده از اسدیدهای چددرب  ω3از

در سال  2213شامل میگدردد( .)1غلظدت بدا ی سدرمی

منابع گیاهی و دریایی به دلیل کاهش پاسخهای التهابی،

توتال کلسترول HDL-C ،LDL-C ،و تریگلیسدیرید بده

بهبود عملکرد اندوتلیال ،کاهش خطر ترومبوز و کاهش

عنوان یکی از ریسک فاکتورهای بیماری قلبی و عروقی

میزان رشد پالکهای آترواسکلروز ،در اینگونه بیمداران

شناخته میشود( .)2-2مطالعات بسیاری بر کاهش مصدرف

مفید به نظر میرسد( .)11در حقیقت اسیدهای چرب امگدا

اسیدهای چرب اشباع در این گروه بیماران تاکید دارندد

 3ازطریق کداهش ترومبدوز ،متابولیسدم لیپیدد و التهداب،

LDL-C

دارای اثددرات حمددایتی بددر خددالف بیمدداریهددای قلبددی و

وبدده دنبددال آن مددرگ مددیگددردد( .)6،1عددالوه بددر آن،

عروقدددی مدددیباشدددد و بدددروز ایدددن بیمددداری بدددا مصدددرف

جایگزینی اسیدهای چرب اشباع توسط اسیدهای چدرب

فرآوردههدای دریدایی (بده دلیدل سدط بدا تر امگدا )3در

چند غیراشباع در رژیم غذایی سبب کاهش بروز اختال ت

جمعیتها کمتر میباشد( .)13،12همچنین ویتامین  ،Eیک

عددرو کرونددری قلددب مددیگددردد( .)8،0در کشددورهای

ویتامین محلول در چربی بدا ویژگدیهدای آنتدیاکسدیدانی

آسیای شرقی و مدیترانهای به دلیل مصرف کم اسیدهای

شددناخته شددده مددیباشددد( )16کدده عددالوه بددر ویژگددیهددای

چرب اشباع ،مرگ ناشی از بیماریهای عرو کروندری

آنتیاکسیدانی ،در کداهش التهداب ،چسدبندگی سدلولی و

قلب کمتر میباشد و مطالعات نشان داده که مصرف کم

برداشددت لیپیدددی نیددز نقددش مهمددی بددازی مددیکنددد(.)16

اسددیدهای چددرب اشددباع و دریافددت و جددایگزین کددردن

مطالعددات نشددان دادهانددد کدده اسددیدهای چددرب امگددا ،3

اسیدهای چرب غیر اشباع به جای آن سبب کاهش بروز

ایکوزاپنتانوئیک اسید ( )EPA: Eicosapentaenoic acidو

 CVDمیگردد( .)3طبق راهنماهای انجمن قلب آمریکدا

دکوزاهگزانوئیک اسید (،)DHA: Docosahexaenoic acid

) (AHA: American Heart Associationو کالج قلدب

نقش بارزی در پیشگیری اولیه و حتی ثانویه در بیماریهدای

آمریکددا ،در افددراد بددا  LDL-Cبددا  ،در رژیددم غددذایی

قلبی -عروقی دارد( .)10تاثیر رژیمهدای غندی از  EPAو

مصرف اسیدهای چرب اشباع تدا  1درصدد تدا  6درصدد

 DHAبر بسدیاری از شداخ

هدای خدونی بیمداریهدای

کالری دریافتی میبایستی کداهش یابدد( )1و راهنماهدای

مزمن مانند کاهش در غلظت تریگلیسرید ،تعداد LDL

آمریکایی  2211تا  2222تاکید براختصاص دادن کمتدر

( )Low Density Lipoproteinهای کم چگالی و غلظت

از  12درصددد کددالری دریددافتی در رژیددم غددذایی بدده

پددروتنین التهددابی سددیتوکین و  C-reactiveپددروتنین ،و

اسیدهای چرب اشباع و جایگزین کردن آن با اسدیدهای

افدزایش در  )High Density Lipoprotein( HDL-Cو

چرب غیر اشباع مینماید( .)12کیفیت و کمیت اسیدهای

غلظت سیتوکینهای ضد التهابی ،رابطه اسیدهای چدرب

چرب رژیمی بر لیپیددهای پالسدما تداثیر مدیگدذارد ،بدا

امگا 3و بیماریهای قلبی -عروقی را روشنتر میکند()18

وجود این وسعت تاثیرات رژیمی بدین افدراد مختلدا بدا

در رابطه با تاثیر  DHAو EPAبر عوامل خطر بیماریهدای

عادات غذایی مختلا متفاوت است( .)11طبق مطالعدات

قلبی -عروقی مکانیسمهای متعددی از جمله اثرات ضدد

اپیدمیولوژیکی ارتبدا بدین افدزایش لیپیددهای سدرمی و

التهابی ،تنظیمات رونویسی در محصو ت سیتوکین ،نقدش

بیماری قلبی و عروقی بسیار قوی است ،درحقیقت کداهش

مستقیم بر بیان ژن (ژنهای مرتبط با پاسخ ایمنی ،التهاب،

سط  HDL-Cو افزایش سط تریگلیسدرید بدا افدزایش

متابولیسم لیپید و متابولیسم انرژی) ،اثرات ضد آریتمدی،

بدروز عددوارا ناشددی از بیمداری و مددرگ و میددر مددرتبط

کاهش فشارخون ،اثرات ضد ترومبیک ،بهبود عملکدرد

مددیباشددد( .)12-12بررسددیهددا نشددان دادنددد کدده عوامددل

اندددوتلیال ،کدداهش تددریگلیسددرید در افددراد بددا سددابقه

چرا که مصرف زیاد آنها سبب افزایش سدط
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بیماری عامل اصلی مرگ  10/3میلیون نفر در جهان است

تیذیهای نقدش اساسدی و مهمدی در تدامین سدالمت ایدن

تغييرات پروفایل ليپيد در اختالل عروق کرونر با مكمل یاری امگا 9و ویتامين E

آترواسکلروتیک بیدان شدده اسدت( .)22-18بدا توجده بده

همچنین فرم ثبت نمایدههدای تدن سدنجی و فشدارخون و

مطالب فو الذکر ،این مطالعه بدا هددف اثدرات مصدرف

پرسشنامه فعالیت فیزیکی  IPAQنیدز تکمیدل گردیدد و

اسیدهای چرب  ω3و تدوام  ω3و ویتدامین  Eبدر سدطوح

سپ

به روش  Permuted Randomized Blockبه سده

پالسددمایی ایددن فدداکتور در نمونددههددای انسددانی مبددتال بدده

گروه دریافتکننده مکمل  2( ω3کپسول حاوی امگدا3

اختال ت قلبی و عروقی صورت گرفته است.

که در مجمدوع  022میلدیگدرم  EPAو  282میلدیگدرم
 DHAدرروز) ،گروه دریافتکنندده مکمدل تدوام  ω3و

مواد و روش ها

ویتامین  2( Eکپسول حاوی امگا 3و  222IUویتامین )E

این تحقیق یک مطالعه کارآزمایی بدالینی تصدادفی

و گروه دارونما (پارافین خوراکی) تقسیم شدند .بیماران

دو سوکور بود که روی  60مرد مبتال به بیمداری قلبدی و

در گددروه دریافددتکننددده مکمددل  ω3بدده مدددت  8هفتدده

عروقی با  BMIکمتر از  32و سن  21تدا  61سدال انجدام

روزانه  2کپسول حاوی امگا 3و دارونمای ویتامین  Eبده

گردید .بیماران غیر سیگاری و تنگی بیش از  12درصدد

شکل  2کپسول ژل نرم ( )Softgelو  1کپسول دارونمای

در حداقل یکی از عرو کرونری ثابت شده با آنژیوگرافی

ویتامین  ،Eدریافت میکردند .به این صورت که  2عدد

در سه ماه اخیر را داشتند .هیچگونه مکملهای رژیمدی،

کپسول اسید چرب امگدا  3را همدراه بدا ناهدار و  2عددد

ویتامینی مصرف نمیکردند و همچنین مبتال به بیماریهدای

کپسول دیگر امگا  3و ودارونمای ویتامین  Eرا همراه بدا

کلیوی ،کبدی ،دیابت ،سدرطان و اخدتال ت تیروئیددی

شام مصرف کردند .بیماران در گروه دریافتکننده توام

نبودند و داروهای آگونیست  PPARγاز جملده تیازولیددین

مکمل  ω3و ویتامین  Eبه مدت  8هفته روزانه  2کپسول

دیون ) (TZDsو فیبراتها و داروهای بلوکهکننده تیپ1

حاوی امگا  3و  1کپسول ویتامین  )222 IU( Eبه شدکل

رسپتور آنژیوتانسین و مهارکنندههدای  ACEرا مصدرف

کپسول ژل نرم ( ،)Softgelدریافت مدیکردندد .بده ایدن

نمیکردند .اهداف و روش کار برای مردان شدرکتکنندده

صورت که  2عدد کپسول امگا  3را همدراه بدا ناهدار و 2

دراین مطالعه توضی داده شد و درصورت تمایل ،تاریخچه

عدد کپسول دیگر امگا  3و یدک کپسدول ویتدامین  Eرا

پزشکی ،آزمایشات بیوشیمیایی و وضعیت آنتروپومتریک

همراه با شام مصرف کردند .بیمداران در گدروه دریافدت

آنان سنجیده شد و براساس مطابقت بدا معیارهدای ورود،

کننده دارونما به مدت  8هفته روزانه دارونمای امگا  3و

وارد مطالعه شدند .رضایتنامه آگاهانه از تمدام بیمداران

دارونمای ویتامین  Eبه شکل کپسول ژل نرم (،)Softgel

در ابتدددای مطالعدده اخددذ گردیددد .پرسددشنامدده اطالعددات

دریافت میکردند .بده ایدنصدورت کده  2عددد کپسدول

عمومی که شامل سوا تی درخصوص سن ،زمان تشدخی

دارونمددای امگددا  3را همددراه بددا ناهددار و  2عدددد کپسددول

بیماری ،طول مدت بیماری و پرسشهای بیشتری برای

دارونمای دیگر امگا  3و یدک عددد کپسدول دارونمدای

بهدست آوردن اطالعات کلی و جامع در زمینه فرد بیمار

ویتامین  Eرا همراه با شام مصرف کردند .مکملهدا طدی

بوده است؛ به دقت با سوال از فرد شرکتکننده تکمیدل

دو مرحله به بیماران تحویل داده شدد .بده منظدور اطدالع

گردید و آدرس و شدماره تمداس بیمدار نیدز ثبدت شدد و

یافتن از مصرف مرتدب مکمدل در طدول طدرح دو هفتده

یادآمدددد  22سددداعته  2روزه خدددوراک مصدددرفی فدددرد

یددک بددار بددا بیمدداران تمدداس گرفتدده مددیشددد تددا از بددروز

شرکتکننده برای مدت  2روز در ابتدا وانتهدای مطالعده

مشکالت احتمالی اطالع حاصل گردد و نیز در مراجعده

از تبددیل مددواد

دوم افددراد ،دربدداره چگددونگی مصددرف مکمددل از آنهددا

غذایی بده اوزان خدود ،توسدط ندرمافدزار Nutritionist4

سوال میگردید .در ضمن شماره تلفن پژوهشگر نیدز در

ثبدت گردیدد .پرسدشنامدده یادآمدد پد

4
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هایپرتریگلیسریدمی و عقب انداختن رشد پدالکهدای

بددرای انددرژی و مددواد میددذی تجزیدده و تحلیددل گردیددد.

پژوهشی

آتنا رمضانی و همکاران

مشکل یا سوالی تماس برقرار نمایند .از بیمداران خواسدته

و یا دارونما کدگذاری کرد و در اختیار پژوهشگر قدرار

شد که قوطی دارو را برگردانند .مصرف کمتر از 32درصد

داد .قابل ذکر میباشد کده تدا انتهدای پدژوهش ،بیمدار و

از مکمدددل در پایدددان ده هفتددده بدددهعندددوان غیدددر موافدددق

پژوهشگر از محتوای قوطیهدا اطدالع نداشدتند .دادههدای

( )Non-compliantدر نظددر گرفتدده مددیشددد؛ امددا تمددامی

جمعآوری شده پ

از کنترل به نرمافدزار  SPSSورژن 18

شرکتکنندگانی که طرح را به پایدان رسداندند بدیش از

منتقل گردید و برای توصیا دادهها از میانگین و خطای

این سط را مصرف نمدوده بودندد .قدد ،وزن در حالدت

معیددار ( )SEMاسددتفاده گردیددد .بددا اسددتفاده از آزمددون

از مداخلده

 Kolmongorov-Smirnovنرمددال بددودن توزیددع دادههددا

تعیین گردید .تمام اندازهگیریهای تن سنجی بر اسداس

بررسی گردید .مقایسه نتدایج بده صدورت قبدل و بعدد در

روش ارائه شده توسط سدازمان جهدانی بهداشدت انجدام

داخل گروهها با استفاده از آزمون آماری  tزوج صورت

گرفت .برای توزین از تدرازوی دیجیتدالی کفدهای seca

پذیرفت و مقایسه متوسط اختالفهای ایجاد شده در سه

مدل  Clara 803با دقت  2/21گرم اسدتفاده شدد .قدد بدا

گددروه نیددز از آزمددون  ANOVAاسددتفاده گردیددد .بددرای

استفاده از قد سنج دیواری  (Stadiometer) Secaبددون

مقایسه دادههای کمی که دارای توزیع نرمال نبودندد ،از

کفش با حساسیت  (Seca, Germany)2/1cmاندازهگیدری

آزمون ناپارامتری کروسکال والی

اسدتفاده گردیدد .از

شد .دور کمر و دور باسن با استفاده از متر ندواری Seca

آزمون کای دو برای مقایسه متییرهدای اسمی و یا گروهبنددی

مدل  201و طبق استانداردهای سازمان جهانی بهداشدت

شده استفاده شد .برای بررسی  Correlationدر صدورتی

اندازهگیری شدند .اندازهگیری دور کمر در حالی کده فدرد

که دو متییر رابطده خطدی داشدتند از ضدریب همبسدتگی

صاف ایستاده و دستها آزادانه در دو طدرف بددن قدرار

پیرسون و در صورتی که مقایسه دو به دو مد نظر بدود از

گرفتهاند و پاها حدود  21تا  32سانتیمتدر از هدم فاصدله

اسپیرمن اسدتفاده گردیدد .بدرای حدذف اثدر متییدر هدای

داشتند ،حد فاصل بین لبده دنددهای (دندده دهدم) و تداج

مخدوش گر از آزمون  ANCOVAاستفاده شد .در ایدن

ایلیاک ،از فرد خواسته میشد تا یک دم انجدام بدهدد و

مطالعه  Pvalueکمتر از  2/21به عنوان اختالف معن دار

ناشتا ،دور کمر و دور باسن بیماران پیش و پد

سپ

در لحظه بازدم اندازهگیری انجام شد .اندازهگیری

آماری پذیرفته شدد .ایدن تحقیدق توسدط کمیتده اخدال

دور باسن در حالی کده فدرد صداف ایسدتاده و دسدتهدا

دانشگاه علوم پزشکی تهران با شماره  86686مورد تایید

آزادانه در دو طرف بدن قرار گرفته بودند و پاها حددود

قرار گرفت و همچنین در مرکز کارآزمایی بالینی ایدران

 21تا  32سانتی متر از هم فاصله داشتند ،در ناحیهای کده

با شماره  IRCT2013080514273N1ثبت گردید.

بیشترین محیط را داشت ،اندازهگیری شد .در هر نوبت
اندازهگیری ،قد و وزن دو بار اندازهگیدری شدده و میدانگین

یافته ها

دو اندازهگیدری وارد فدرم گردیدد .امگدا 3-و پالسدبو از

 60بیمددار بددااختالل عددرو کرونددر قلبددی مطددابق بددا

شرکت دارویی -بهداشتی مینو تهیهگردید که به صورت

معیارهای مطالعه ،ابراز تمایل به همکاری با ایدن تحقیدق

کپسولهای  Soft gelدر اختیار بیماران قرار گرفت .هدر

نمودند که به سه گروه دریافتکننده امگدا  3و دریافدت

کپسول امگا  3حاوی  182میلیگرم  EPAو  122میلیگدرم

کننده توام امگدا 3و ویتدامین  Eو گدروه دریافدتکنندده

 DHAبود .دارونما از پارافین خوراکی تهیه گردیدد و از

دارونما تقسدیم گردیدندد .در اواسدط پدروژه  3بیمدار بده

لحاظ ظاهری تفاوتی با مکمل نداشت .قوطیهدای یدک

منظور عمل قلب در بیمارستان بستری گردیدند و 2بیمار

شکل برای مکمدل و دارونمدا اسدتفاده گردیدد و جهدت

بنا به د یل شخصی از ادامه همکاری انصراف دادند ،به
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اختیار بیماران قرار گرفته بود تا در صورت بروز هرگونه

اجرای روش دو سوکور ،فرد سومی قوطیها را با مکمل

تغييرات پروفایل ليپيد در اختالل عروق کرونر با مكمل یاری امگا 9و ویتامين E

این ترتیب  62نفر تا انتهای مطالعه باقی ماندند که بددین

کمددر ،دور باسددن و نسددبت آنهددا ( )WHRو یافتددههددای

ترتیب  22نفر در گروه دریافتکنندده امگدا  3و  22نفدر در

مربو به ترکیب بدن شامل درصد و میزان تدوده چربدی

گروه دریافتکننده توام امگا 3و ویتامین  Eو  22نفر در

و توده بدون چربی نیز ثبت و آنالیز گردید(.)23،22

میانگین سدن بیمداران در گدروه امگدا 12/68 ± 1/20 ،3

(کلسترول ،تدری گلیسدرید ناشدتا ،LDL ،HDL ،نسدبت

سال و در گروه دریافتکنندده تدوام امگدا3و ویتدامین E

 LDL/HDLو قنددد خددون ناشددتا ) در جدددول شددماره 1

 16/32 ±1/62سددال و درگددروه دارونمددا 18/12 ± 1/33

آورده شده است.

سال بود و آزمون آماری اختالف معندیداری را بدین دو

همان طور که در جدول شماره  1مشاهده مدیشدود

گروه از لحاظ سدن نشدان ندداد( .)21()p=2/16در مدورد

با مقایسه مقادیر قبل از مداخله و پ

از مداخله ،مکمدل

سط تحصیالت درگروه دریافتکننده امگا 31/8 3درصد

یاری با امگا  3موجدب کداهش معندی داری سدط تدری

کمتر از دیپلم و 68/2درصدد دیدپلم و بدا تر ،در گدروه

گلیسرید گردیده اسدت؛ هدم چندین مکمدل یداری تدوام

دریافت کننده توام امگا 3و ویتامین  12 Eدرصد کدمتدر

امگا 3و ویتامین  Eنیز سبب کاهش معنی داری در سط

از دیپلم و  12درصد دیپلم و بدا تر و در گدروه پالسدبو

تریگلیسرید سدرم در انتهدای مطالعده نسدبت بده ابتددای

22درصد کمتر از دیپلم و 62درصد دیپلم و با تر حضور

مطالعه گردیده است و به طورکلی در انتهای مطالعه ،بین

داشتند که آزمون کایاسکوئر اختالف آماری معندیداری

سه گروه مورد بررسی تفاوت آماری مشداهده گردیدد و

را از لحاظ سط تحصیالت بدین سده گدروه نشدان ندداد

اما اختالف این تیییرات از لحاظ آماری معنی دار نبدوده

( .)21()p=2/28از لحاظ شدیل در گدروه دریافدتکنندده

است .اما پ

از حذف اثر متییر مخدوش گر دور کمدر

اسیدچرب امگا 21/1 ،3درصد بازنشسته و بیکار و 12/1

به دور باسن ) ،(WHRبافت چربدی و بددون چربدی و بدا

درصد کارمند و شداغل ،در گدروه دریافدتکنندده تدوام

حذف اثر مخدوش کننده هایی چون  BMIو  hsCRPبا

اسید چرب امگدا 3و ویتدامین  32 ،Eدرصدد بازنشسدته و

آزمدون ) (ANCOVAاخدتالف ایدن تیییدرات بدین سده

بیکار و 02درصد کارمندد و شداغل و در گدروه پالسدبو،

گروه معنیدار شد (بهترتیب  p=2/228و  .)p=2/223در

22درصد بازنشسته و بیکار و 62درصد کارمند و شداغل

حالیکه مکمل یاری با امگا 3و توام امگا 3و ویتدامین E

بودند و آزمون کای اسکوئر تفاوت آمداری معندیداری

بر سطوح کلسترول تام و  LDLو  HDLتاثیر معنیداری

را از این نظر بین سه گروه نشان نداد( .)21()p=2/18مدت

نداشته است .همچنین مصرف امگا 3و توام اسید چدرب

ابتال بده بیمداری در گدروه امگدا 3/28±2/33 ،3-سدال ،در

امگا 3و ویتامین  Eبر نسبت  LDL/HDLتاثیر معنیداری

گروه دریافتکننده توام امگا 3و ویتامین 2/66±2/88 E

نداشته است و باوجود حذف اثر متییر مخددوشگدر دور

سال و در گروه دارونما  1/23±1/33سال بدود کده از نظدر

کمر به دور باسن ) ،(WHRبافت چربدی و بددون چربدی و

آماری تفاوت معنیداری نداشت ( .)21()p=2/22یافتههدای

 BMIو  hsCRPبا آزمون ) (ANCOVAبداز هدم اخدتالف

مربو به انرژی ،کربوهیدرات ،چربدی و پدروتنین دریدافتی

آماری معنیداری بین سده گدروه مدورد مطالعده مشداهده

براساس یادآمد  22ساعته کده در ابتددا و انتهدای مطالعده

نگردید .از طرفی جدول فو یافتههای مرتبط به کنتدرل

تکمیل گردید( )23،22و همچندین دریافدت غدذایی امگدا،3-

قندخون را نیز نشان میدهد ،همانطورکه مشاهده مدیشدود

امگا 6-و اسیدهای چرب اشباع بیماران براساس یادآمدد

گلدوکز ناشددتا در هدیچ یددک از سده گددروه مطالعده تیییددر

 22ساعته مورد آنالیز قرار گرفت( .)23،22یافتدههدای تدن

معنیداری نداشته است و همچنین اختالف میدانگین آن

سنجی شدامل قدد ،وزن ،نمایده تدوده بددنی ( ،)BMIدور

طی دو ماه مداخله نیز معنیدار نبود.
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گروه دریافتکننده دارو نما قرارگرفتند .در این مطالعده

یافتددههددای مربددو بدده پروفایددل چربددی بیمدداران

پژوهشی

آتنا رمضانی و همکاران

جدول شماره  : 1مشخصات آماری پروفایل چربی و قند خون ناشتا در بیماران دریافت کننده امگا ، 3-گروه توام امگا 3و ویتامین Eو گروه دارونمدا،
قبل و بعد از دو ماه مداخله
€

تری گلیسرید ()mg/dl

پیش

113/31±12/31

106/12±10/33

183/22±13/12

2/21

پ

112/20±8/18

123/22±1/32

102/22±22/22

2/223

-20/88±11/82

-11/62±10/38

-16/82±16/63

2/18

2/221

2/221

2/32

اختالف
§P value
کلسترول تام
()mg/ dl

پیش

166/16±0/21

181/11±3/12

161/88±0/38

2/12

پ

113/68±0/32

168/21 ±12/61

110/38 ±8/22

2/13

-12/20±12/21

-16/02±16/63

- 3/32±12/23

2/00

2/22

2/33

2/02

پیش

121/82±2/61

123/12±2/13

122/31±1/10

2/23

پ

36/22±2/83

122/81±0/22

111/21±2/33

2/10

- 1/81±3/10

-2/21±0/23

8/02±1/66

2/12

2/11

2/16

2/12

پیش

32/81±1/10

31/21±1/10

32/22±1/61

2/08

پ

31/22±1/66

36/33±1/12

33/33±1/06

2/26

3/18±2/23

2/03±2/12

3/31±2/21

2/23

2/11

2/23

2/22

پیش

3/11±2/186

3/21±2/128

3/32±2/116

2/61

پ

2/61±2/120

2/33±2/216

2/80±2/116

2/20

-2/218±2/222

-2/322±2/222

-2/201±2/236

2/86

2/26

2/10

2/26

پیش

31/23±2/06

31/32±3/22

32/28±2/22

2/02

پ

38/32±2/08

32/11±2/32

31/21±3/68

2/18

0/21±3/12

-1/11±2/33

2/301±3/80

2/28

2/03

2/82

اختالف
§P value
کلسترول )mg/ dl( LDL

اختالف
§P value
کلسترول )mg/ dl( HDL

اختالف
§P value
نسبت LDL/HDL

اختالف
§P value
قند ناشتا یا FBS
()mg/ dl

اختالف
§P value

2/26

*خطای معیار  ±میانگین؛ #آزمون ANOVA؛  €آزمون(  Post hoc(Tukey؛

2/222

2/13

2/22

2/11

2/28

2/10

2/223

2/61

2/22

2/12

2/33

2/18

2/228

2/16

2/18

2/22

2/12

2/23

§ آزمون تی زوج

 P1تطبیق داده شده برای طول مدت ابتال با ازمون اماری ANCOVA
 P2تطبیق داده شده برای  hsCRP ،BMIبا ازمون اماری ANCOVA
 P3تطبیق داده شده برای دور کمر به دور باسن و بافت چربی و بدون چربی با ازمون اماری ANCOVA
 €تری گلیسرید سرم (OP,OE: 2/80 ( : tukey test ،و( (OP,PP: 2/222و ((PP,OE: 2/21

بحث

مددیدهددد( .)12،13بددهطددوریکدده مصددرف امگددا  3باع د

مطالعددات متعددددی تدداثیرات مکمددلیدداری بددا امگددا3

کدداهش22-12درصددد تددریگلیسددرید خددون مددیشددود(.)20

را بددر فراسددنجهددای چربددی در جمعیددتهددای مختلددا

مطالعات نشان مدیدهدد کده تداثیر مکمدلیداری بدا امگدا3

بررسددی کردنددد( .)28-22بددا توجدده بدده ایددنکدده فراسددنجهددای

برکدداهش چشددمگیر TGمشددرو بدده دو عامددل مددیباشددد.

چربدی غیرطبیعددی ،از عوامددل خطدر بیمدداریهددای قلبددی-

عامددل اول وضددعیت  TGسددرم افددراد دریافددتکننددده

عروقدی محسدوب مددیشدود( )26و افدراد مبددتال بده بیمدداری

مکمدل اسددت ،بدده ایدن صددورتکدده مکمدلیدداری زمددانی

قلبددی -عروقددی نیددز معمددو ً از نظددر فراسددنجهددای چربددی

موجب کاهش چشدمگیر  TGسدرم مدیشدود کده افدراد

در وضددعیت مطلددوبی بدده سددرنمیبرنددد( ،)23از اهددداف ایددن

دارای درجددداتی از هیپرتدددریگلیسدددریدمی باشدددند ،بددده

مطالعه بررسدی تداثیر  8هفتده مکمدل یداری بدا امگدا  3و

طوری که افدزایش هدر  12میلدیگدرم در دسدی لیتدر در

تددوام امگددا 3و ویتددامین  Eبددر فراسددنجهددای چربددی در

تددریگلیسددرید سددرم پایدده بددا کدداهش  1/6میلددیگددرم در

مددردان مبددتال بدده بیمدداری قلبددی -عروقددی بددود .از جملدده

دسددیلیتددر در تددریگلیسددرید سددرم بعددد ازمصددرف مکمددل

نقشهدای امگدا  ،3کداهش تدریگلیسدرید خدون از طریدق

امگدددا  3همدددراه مدددیباشدددد .عامدددل دوم دوز مصدددرفی

کددداهش سدددنتز و ترشددد  VLDLو افدددزایش برداشدددت

امگا  3میباشدد ،بده ایدن صدورت کده افدزایش مصدرف

تدددریگلیسدددرید از شدددیلومیکرون و  VLDLمدددیباشدددد

هددر  1گددرم امگددا  3باع د

کدداهش تقریب داً  8میلددیگددرم

کدده ایددن عمددل را بددا تنظددیم افزایشددی بددر آنددزیمهددای

در دسددیلیتددر  TGمددیشددود .دوز مکمددل امگددا  3بدده سددط

چرخدده متابولیسددم چربددی ماننددد لیپددوپروتنن لیپدداز انجددام

اولیه تدریگلیسدرید مدرتبط مدیباشدد ،هرچده  TGسدرم
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گروه امگا)n=22( 3-

گروه توام امگا 3و ویتامین )n= 22( E

گروه دارونما ()n= 22

P value#

P1

P2

P3

تغييرات پروفایل ليپيد در اختالل عروق کرونر با مكمل یاری امگا 9و ویتامين E

یافتددههددای مطالعدده حاضددر در جدددول شددماره  1نشددان

بتددوان بدده سددط پایدده کلسددترول توتددال و  LDL-Cو

میدهدد کده بدا حدذف اثدر مخددوشکننددگی hsCRP

 HDL-Cنسدددبت داد( ،)32شددداید اگدددر بیمددداران سدددط

و تدددریگلیسدددرید و تدددوده چربدددی و بددددون چربدددی،

با ی لیپدوپروتنینهدای بدد وسدط پدایین لیپدوپروتنینهدای

مکمددلیدداری بددا اسددید چددرب امگددا  3و هددمچنددین تددوام

خددوب را در ابتدددای مطالعدده داشددتند ،تدداثیر مفیددد اسددید

امگددا 3و ویتدددامین  Eدر مقایسددده بددا دارونمدددا موجدددب

چددرب امگددا 3و تددوام اسددید چددرب امگددا 3و ویتددامین E

کدداهش چشددمگیر  TGسددرم در بیمدداران گردیددده اسددت.

بددر سددطوح پیراسددنج هددای لیپیدددی مشدداهده مددیگردیددد.

هددمچنددین تفدداوت آمدداری معنددیداری از نظرسددط سددرمی

در ایددن زمیندده و هددمسددو بددا یافتدده مددا  Goodfellowو

تدریگلیسددرید سدرمی بددین سدده گدروه مددورد بررسددی در

همکددارانش نشددان دادنددد مصددرف اسددید چددرب امگددا3

انتهددای مطالعدده مشدداهده مددیگددردد امددا اخددتالف میددانگین

در بیمدداران توانسددته سددببکدداهش سددط تددریگلیسددرید

ایددن تیییددرات از نظددر آمدداری معنددیدار نبددوده اسددت ،کدده

بدددون تدداثیر بددر سددط کلسددترول کددل و  LDLوغیددره

از حدذف اثدر متییدر مخددوشکننددههدا بدا

گددردد( )33کدده مطالعددات مختلددا نشددان دادهانددد کدده

آزمددون ) (ANCOVAاخددتالف آمدداری بددین سدده گددروه

مکمددلیدداری بددا امگددا  3باع د

عدددم تیییددر  HDL-Cو

معنددیدار شددد .بنددابراین مددیتددوان گفددت بددا حددذف اثددر

 LDL-Cمددیشددود بددهطددوریکدده براسدداس نتددایج مطالعدده

مخدددوشکنندددههددا اسددیدچرب امگددا 3و مصددرف تددوام

متاآندددالیز ،امگدددا  3باعددد

افدددزایش  6میلدددیگدددرم بدددر

اسددید چددرب امگددا 3و ویتددامین  Eتوانسددته سددبب بهبددود

دسددیلیتددر در سددط  LDL-Cو افددزایش  1/6میلددیگددرم

سددط سددرمی تددری گلیسددرید در انتهددای مطالعدده گددردد.

بددر دسددیلیتددر در سددط  HDL-Cمددیشددود و هددمچنددین

درحددالی کدده مصددرف هشددت هفتدده مکمددل یدداری بددا

بددر کلسددترول کددل بددیاثددر مددیباشددد( .)20،26مکانیسددمهددای

امگددا 3بدده تنهددایی و یددا همددراه بددا ویتددامین  Eبددر سددطوح

پیشددنهاد شددده بدددین صددورت مددیباشددد کدده امگددا  3بددا

سددرمی کلسددترول کددل و  LDL-Cو  HDL-Cو نسددبت

کدداهش ترشدد  VLDLو افددزایش فعالیددت لیپددوپروتنین

البتده پد

آنها تاثیری نگذاشته اسدت کده هدمسدو

بدا یافتده Mori

لیپددداز و افدددزایش تبددددیل  VLDLبددده  LDL-Cباعددد

و همکددارانش در سددال  2223مددیباشددد کدده نشددان دادنددد،

افددددزایش سددددط  LDL-Cو کدددداهش سددددط

در بیماران مبدتال بده بیمداری مدزمن کلیدوی بدا اخدتال ت

مددیشددود امددا مصددرف هددم زمددان مکمددل امگددا  3و

قلبدی مصدرف  2گدرم اسددیدچرب امگدا 3بدرای مدددت 8

اسددتاتینهددا نسددبت بدده مصددرف داروهددای اسددتاتین تدداثیر

هفتددده توانسدددته فشدددارخون و ضدددربان قلدددب و  TGرا

بهتددری بددر فراسددنج لیپیدددی دارد( .)31،32ارتبددا طددو نی

کدداهش دهددد ولددی بددر سددط  LDL ،HDL ،TCتدداثیری

مدددتی بددین افددزایش سددط تددریگلیسددرید و بیمدداری

نداشددته اسددت( .)32هددمچنددین Dawczynskiوهمکددارانش

قلبددی و عروقددی وجددود دارد( ،)36بددا وجددود ایددن وسددعت

در سدددال  2212اثدددر فدددرآوردههدددای غندددی شدددده بدددا

ارتبا  ،ایدن کده تدریگلیسدرید بده طدور مسدتقیم سدبب

اسددیدهای چددرب  ω3را روی کدداهش عوامددل خطددر در

پیشددرفت  CVDگددردد و یددا ایددنکدده بدده تنهددایی بدده عنددوان

بیمدداری قلبددی و عروقددی در یددک مطالعدده دوسددوکور

یدک فداکتور خطدر محسدوب گدردد ،هندوز بحد برانگیددز

 Cross-Overبدده مدددت  11هفتدده بررسددی کردنددد .در

اسددددت( .)38،30از سددددال  1333در مددددورد آتروژنیسددددیتی

ای دن مطالعدده کددل کلسددترول و تددریگلیسددرید و نسددبت

لیپددوپروتنینهددای غنددی از تددریگلیسددرید( ،)TRLتنظددیم

 LDL-C/HDL-Cدر پایددان مطالعدده بهبددود یافددت کدده

کنندددههددای ژنتیکددی و متددابولیکی متابولیسددم تددریگلیسددرید،

ناهم سدو بدا یافتده تحقیدق ماسدت( .)31عددم تداثیر اسدید

طبقددهبندددی و درمددان تددریگلیسددرید بیددنشهددای زیددادی

8
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بیشتر ،اثربخشدی امگدا  3بدیشتدر خواهدد بدود(.)20،26

چددرب امگددا 3و یددا تددوام امگددا 3و ویتددامین  Eرا شدداید
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نظر مدیرسدد افدزایش سدط تدریگلیسدرید کده همدراه بدا

صددورت گرفتدده اسددت و امددا ایددن مسددنله در ایددا ت متحددده

 همددراهLDL  و افددزایشHDL تیییددرات کاهشددی سددطوح

 بددا اپیدددمی،کدده متوسددط سددط تددریگلیسددرید را دارنددد

اسددت مددیتوانددد بدده عنددوان بیومددارکر اصددلی خطددر بیمدداری

2  مقاومددت بدده انسددولین و دیابددت نددوع،روبدده رشددد چدداقی

 در نهایددت بددا توجدده بدده فرضددیه.)38(قلبددی و عروقددی باشددد

 در بسددیاری از مطالعددات.)33،38(در حددال افددزایش اسددت

 مصددرف،حاضددر باحددذف اثرفاکتورهددای مخدددوشکننددده

نمونددههددای بددا افددزایش سددط تددریگلیسددرید (بدددون

3 و تددوام اسددید چددرب امگددا3مکمددل اسددید چددرب امگددا

)توجدده بدده فرکشددنهددای لیپیدددی و طبقددهبندددی داروهددا

 مدداه مداخلدده توانسددته سددط2  در مدددتE و ویتددامین

 گددزارش شددده اسددت امددا افددزایش سددطCVD بهبددود

سرمی تدریگلیسدرید را نسدبت بده گدروه کنتدرل کداهش

 وLDL تددریگلیسددرید در پایدده کدده عمدددتاً بددا افددزایش

دهد اما بدر سدطوح دیگدر فراسدنجهدای لیپیددی تداثیری

لیپیدددمی آتروژنیددک) همددراه

 (سدده گاندده دیددHDL

 ایدن مداخلده تیذیدهای، بده نظدر مدیرسدد.نداشته اسدت

 سددط.)38( مددیباشدددCVD  مددرتبط بددا افددزایش،مددیباشددد

احتمددا ً مددیتوانددد از عددوارا متعاقددب ناشددی از بیمدداری

تریگلیسرید به تنهدایی بده عندوان یدک فداکتور حیداتی

.قلبی و عروقی در این بیماران جلوگیری نماید

 در حددال حاضددر مددورد بح د اسددت و بددهCVD در بددروز
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