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در س�ال 1820 دانش�مند فرانس�وی بن�ام MICHEL CHEVRUL اع�ام ک�رد که مولکول تمام�ی چربیها از کربن و 
اکس�یژن و هیدروژن س�اخته ش�ده اند ولی حاوی دو بخش می باش�ند. قسمت ثابت آن گلیسرول، یک الکل سه 
کربنه می باش�د که در تمامی چربیها یافت می ش�ود و اس�یدهای چرب متصل به آن از نظر تعداد و نوع متفاوت 
می باش�ند. بیش از چهل نوع اس�یدچرب وجود دارند که عاوه بر متفاوت بودن طول زنجیره از بعد میزان اش�باع 

با اتم هیدروژن باهم متفاوتند.

سایه  روشن های مصرف چربی
باورهاییکهنیازمنداصالحند

)SFA( 1. اسیدهای چرب اشباع
)MUFA( 2. اسیدچرب غیراشباع با یک باند مضاعف

)PUFA( 3. اسیدچرب غیراشباع با دو یاچند باند مضاعف
چربی هایی که در حرارت اتاق جامدند دارای اس��یدهای چرب اش��باع شده بیشتری 
هس��تند در حالیک��ه چربی ه��ای مایع نظیر روغن ماهی و زیتون، اس��یدهای چرب 

غیراشباع بیشتری دارند. 
در بین اس��یدهای چرب اش��باع، اس��ید پالمیتیک در طبیعت فراوان تر اس��ت. اسید 
اولئی��ک در بی��ن اس��یدهای چرب با ی��ک باند مضاعف فراوانترین اس��ید چرب در 
 )PUFA( طبیعت اس��ت. با اهمیت ترین اس��ید چرب غیراش��باع با چند باند مضاعف
اس��ید لینولئیک و اس��ید لینولنیک می باش��ند که بدن قادر به ساخت آن ها نمی باشد، 

ازاین رو آنها را اسیدهای چرب ضروری نام نهاده اند.

منابع اسیدهای چرب غیراشباعتقسیم بندی اسیدهای چرب

منش��أ اسیدهای چرب اشباع نش��ده عمدتاً، گیاهی می باشد از 
قبی��ل دانه بعض��ی گیاهان، مغزهای روغن��ی، انواع آجیل ها، 
لوبیای س��ویا، دانه زیتون، ذرت، کنجد، بادام زمینی، پنبه دانه، 
روغن تخم آفتابگردان ... در این گروه تنها یک اس��تثنا وجود 
دارد که روغن اش��باع نش��ده دوستدار س��امت قلب و عروق 
)امگات��ری( منش��أ حیوان��ی دارد و از طریق روغن کبد ماهی یا 
ماهیهای چرب نظیر سالمون، قزل آال، تن و بطور کلی آبزیان 
تأمین می ش��ود. بر طبق نظر متخصصان، اس��یدهای چرب 
ضروری، باعث نرم و لطیف نگهداشتن پوست و پیشگیری از 
خش��کی آن، ساخت هورمونهای مختلف در بافتهای متفاوت 
و حف��ظ انعط��اف پذی��ری دیواره س��لول های مختلف بدن از 
جمله س��لولهای تش��کیل دهنده بافت های عصبی و مغزمی 
ش��وند. در صورت عدم تأمین اس��یدهای چرب الزم از طریق 
تغذی��ه ک��ودکان و نوجوان��ان و ی��ا کمبود آن روند رش��د آنها 

متوقف یا بسیار کند می شود.
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آیا صحت دارد که روغن حیوانی چاق کننده و بیماریزاست؟

تأثیر قند و شکر بر سوخت وساز چربی ها

آیا اسیدهای چرب امگاتری )اسیدهای چرب 
بلند زنجیر pufa( چربی های خوبی هستند؟

پاس��خ به این س��ؤال هم مثبت هس��ت و هم منفی و 
بس��تگی داردبه نس��بت ای��ن اس��یدچرب امگاتری به 
اسیدهای چرب دیگر، یک فرد نیازمند تمامی اسیدهای 
چرب اشباع شده و نشده تک باندی و چند باند مضاعف 

با نسبت معینی می باشد.
 بط��ور مث��ال باید مقدار اس��یدچرب امگا 6 یک به چهار 
برابر اس��یدچرب امگا 3 باش��د، چراکه اس��یدلینولئیک 
گرچه جزء اس��یدهای چرب الزم می باش��د ولی بعلت 
تبدی��ل آن ب��ه اس��ید آراش��یدونیک زمینه س��از ایجاد 

التهابات می باشد.
بهترین نس��بت اس��یدهای چرب ام��گا 3)الفالینولئیک 
اس��ید ALA، اس��ید دوکوزاهگزانوئیک DHA و اس��ید 
ایک��وزا پنتانوئی��ک EPA( یک به ی��ک تا حدود یک به 
چهار می باشد ولی در گروه کثیری از جامعه که تمایلی 
ب��ه مص��رف آبزیان ندارند و از گنجان��دن منابع گیاهی 
حاوی اس��یدهای چ��رب ضدالتهاب نظیر آووکادو، کلم 
بروکسل، انواع مغزهای روغنی مخصوصاً گردو، کنجد، 
تخم کتان، دانه های چیا یا تخم ش��ربتی، روغن جلبک 
خودداری می کنند و برعکس به مصرف گوشت وشیر و 
ک��ره و سوس��یس و کالباس و روغن ه��ای ذرت، تخم 
آفتابگ��ردان و.. گرای��ش بیش��تری از خود نش��ان می 
دهندنس��بت اس��یدهای چرب امگا 6 به امگا 3، ممکن 

است حتی تا یک به بیست هم افزایش یابد.

خواص اختصاصی اسیدهای چرب امگاتری

اسیدهای چرب امگاتری عاوه بر داشتن خاصیت ضدالتهابی، در تسکین و درمان میگرن، 
کاهش اس��ترس و افس��ردگی، افزایش ضریب هوش��ی و پیش��گیری از بعضی از سرطانها و 
بیماریهای قلبی –عروقی و آریتمی قلبی، کند نمودن پیشرفت بیماری خودایمنی )MS( و 
افزای��ش می��زان کلس��ترول خوب یعن��ی HDL و کاهش میزان تری گلیس��رید مفید واقع 

می شوند. 
با تمام خواص مفیدی که در باال به آن اش��اره نمودیم چنانچه این اس��ید چرب ضروری، بر 
مبن��ای اص��ول و از طری��ق غذاهای حاوی امگا 3 حیوانی و گیاهی دریافت نش��ود وبصورت 
خودس��رانه ویا ازطریق کپس��ول های تاریخ گذش��ته و یا فاقد آرم اس��تاندارد حاوی مرکوری 
بیش از نیاز و بمدت طوالنی استفاده شود منجر به ایجاد عوارض جانبی ناخوشایندی خواهد 

شد که فهرست وار به بعضی از آنها اشاره می نماییم.
1. اختال در عملکرد سیستم ایمنی 2. تغییر سطح قندخون 3. افزایش احتمال ابتا به 
س��رطان پروس��تات 4. افزایش خطر خون ریزی 5. کاهش س��طح و ویتامین E بدن6. 

تداخات دارویی با داروهای ضدانعقادی و ضدالتهاب و ضد بارداری
شایس��ته اس��ت دریاف��ت منابع غذای��ی امگاتری در اولویت ب��وده و در صورت ضرورت و 

تجویز پزشک از مکمل های استاندارد استفاده شود.
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یافته های اخیر، این باور قدیمی را زیر س�ؤال برده و ممنوعیت و محدودیت اس�تفاده 
از چربی ها بازنگری و از این مواد غذایی مهم، رفع اتهام شده است. گرچه با مصرف 
آنها به س�طح کلس�ترول خون افزوده می ش�ود ولی همزمان بر میزان HDL کلسترول 

)کلسترول خوب( هم افزوده شده و با عث حفاظت قلب می شود. 
البت�ه نبای�د ای�ن موض�وع را از نظر دور داش�ت که چربی ها سرش�ار از ان�رژی بوده و 
می باید افرادیکه اضافه وزن دارند یا به چاقی مبتال شده اند یا مبتال به دیابت هستند، 
بای�د در مص�رف چرب�ی، حد و حدود تعیین ش�ده را به ش�دت رعای�ت نمایند و توجه 
داش�ته باش�ند با کاس�تن از میزان جیره روزانه چربیها به مصرف بیشتر کربوهیدراتها 
رونیاورند که خطر بیماریزایی منابع قندی و قندهای تصفیه ش�ده بمراتب بیش�تر و 

خطر آفرین تر می باشد.

مصرف مازاد بر نیاز منابع قندی در چرخه های زیس�ت ش�یمیایی افراد بصورت تری گلیس�رید تغییر فرم می دهد و نه تنها بطرف کبد حمله نموده و س�طح 
تولید HDL را کاهش می دهد بلکه میزان چربی خون را از حد تعادل خارج نموده و مرتباً بر میزان چربی در گردش خون می افزاید و عملکرد سیستم گردش 

خون و سالمتی قلب و عروق را شدیداً مورد تهدید قرار می دهد.
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