ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ :ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﺣﺎوی اﻣﮕﺎ  ۳از
ﭘﯿﺮی زودرس در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﺳﺘﺮس ،اﺿﻄﺮاب و ﺗﻨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮی زودرس ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه
اﯾﺎﻟﺘﯽ اوﻫﺎﯾﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﺣﺎوی اﻣﮕﺎ  ۳ﺑﺎ دوز ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺮ

ﺷﺪن در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ  ۲.۵ﮔﺮم اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه اﻣﮕﺎ  ،۳اﮔﺮ ﻓﺮدی در
ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺛﺮات ﭘﯿﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺮس ﮐﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در واﻗﻊ دوز ﺑﺎﻻی ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕﺎ  ۳ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ
ﻣﻮﺛﺮی در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض
روﯾﺪاد اﺳﺘﺮسزا در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮسزا ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻣﮕﺎ

 ،۳ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮس ﮐﻮرﺗﯿﺰول و ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻦﺗﺮی از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﯿﺶ اﻟﺘﻬﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎﯾﯽ در ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع روﯾﺪاد اﺳﺘﺮسزا
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺮی ﺳﻠﻮلﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوزﻫﺎی ۲.۵
ﮔﺮم و  ۱.۲۵ﮔﺮم اﻣﮕﺎ  ۳ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۴۰ﺗﺎ  ۸۵ﺳﺎﻟﻪ داده ﺷﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺿﺪ ﭘﯿﺮی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻢ ﺗﺤﺮک و دارای اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻧﯿﺰ ،ﻣﺼﺮف آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﭘﯿﺮی زودرس را
ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازد.
»آﻧﻠﯿﺲ ﻣﺪﯾﺴﻮن« ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ اﻣﮕﺎ  ۳ﮐﺎری ﺳﺎده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
اﺳﺘﺮس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻃﻮل ﺗﻠﻮﻣﺮﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در
ﭘﯿﺮی زودرس و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ زودرس اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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