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 12مرداد  9: پذیرش                                                                         12خرداد  33: دریافت
 

 چكیده
های بدن هستند که وجود آنها در در رژیم غذایی اسیدهای چرب ضروری برای ساختار و عملکرد فیزیولوژیک سلول 2-و امگا 3-اسید های چرب امگا :زمینه و هدف

در رژیم غذایی نقش مهمی را در اثرات مفید  3-به امگا 2-در همین راستا نسبت امگا. اریها باشدتواند زمینه ساز بسیاری از بیمانسان و پستانداران الزامی بوده و کمبود آنها می
 سالم  با این حال در بسیاری از مناطق دنیا مقدار روزانه دریافتی این دو مکمل از رژیم غذایی بسیار کمتر از مقدار توصیه شده آنها در تغذیه. فیزیولوژیک آنها ایفا می کند

گل . ضروری است 2-و امگا 3-بنابراین یافتن منبع غذایی جدید سرشار از امگا. باشندمی 2-و امگا 3-بسیاری از منابع غذایی موجود نیز فاقد نسبت متعادلی از امگا. باشدمی
سالمتی انسان و پستانداران بر مبنای اثرات مفید اسیدهای این مطالعه به بررسی اثرات سودمند روغن بذر گل گاوزبان ایرانی بر . گاوزبان، گیاهی از خانواده بوراژیناسه است

 .پردازدچرب موجود در آن می
 بین  Web of Science, Scopus, PubMED Central, SID, ISI اطالعاتی  های بانک در شده نمایه علمی معتبر مقاالت از مطالعه این در :هاروش

 .شده است استفاده روغن بذر گل گاوزبان و اسیدهای چرب ضروری آن، درمانی اثرات با در رابطه 2397تا  2333های سال
مهم،  1-لینولئیک اسید و لینولئیک اسید، و امگا-، گاما2-لینولنیک، امگا-، اسید آلفااسید استئاریدونیک، 3-این روغن دارای مقادیر قابل مالحظه ای از امگا :هایافته

در این روغن موجب منحصر به فرد شدن این روغن از نظر  3-به امگا 2-ای چرب در روغن بذر گل گاوزبان، نسبت ترکیبی امگاعالوه بر وجود اسیده. باشداولئیک اسید می
 .اثرات مفید بر سالمتی انسان شده است

بی حداقل، قیمت ارزان و سهولت دسترسی، ای با عوارض جانگاوزبان ایرانی بصورت حاد یا مکمل در رژیم غذایی بعنوان مادهاستفاده از روغن بذر گل :گیرینتیجه 

 .تواند در درمان و پیشگیری بسیاری از بیماریها موثر باشدمی
 

  گاوزبان روغن بذر گل، 2، امگا3امگا :واژه های کلیدی
 

  مقدمه

بزرگی از اجزای اصلی رژیم غذایی  اسیدهای چرب دسته
ی چرب اسیدها. دهندانسان و پستانداران را بخود اختصاص می

. باشنددارای اعمال فیزیولوژیک مهم در بدن موجودات زنده می

                                                           
*

 h.gavzan@ausmt.ac.ir:                    نویسندة مسئول مکاتبات 

 http://ijpp.phypha.ir                                          :وبگاه مجله

 ijpp@phypha.ir:                                          ت الکترونیکیپس

اسیدهای چرب به سه دسته اشباع، تک غیراشباع و 
( Poly unsaturated fatty Acids, PUFAs)چندغیراشباع 

های دیگر خانواده نسبت به دسته PUFAs. شوندتقسیم می
تری در عملکرد و های حیاتیاسیدهای چرب دارای نقش

، اعمال مفید و PUFAs.  باشندهای بدن میساختار سلول
مهمی را در سالمتی انسان و پستانداران، و پیشگیری و درمان 

از آنجایی که بدن انسان و . کنندبسیاری از بیماریها ایفا می
باشد، نمی PUFAsپستانداران قادر به ساختن پیش سازهای 

 مروریمقاله 
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در  PUFAsاز  بنابراین وجود میزان کافی و نسبت متعادلی
رژیم غذایی برای انجام اعمال فیزیولوژیک و جلوگیری از 

. ]9[باشد های بدن، ضروری میاختالالت ساختاری در سلول
در  2-امگا به 3-اسیدهای چرب امگا عدم تعادل نسبت

-بیماریزایی بسیاری از بیماری ها نظیر بیماری های قلبی
با توجه . ]2[دارند عروقی، التهابی و خودایمن و سرطان دخالت 

به مطالعات متعدد در زمینه اهمیت وجود موادغذایی حاوی 
PUFAs  در رژیم غذایی انسان و پستانداران، و به دالیل 

های عدم تکافوی اسیدهای چرب ضروری موجود در رژیم -9
فسادپذیری زیاد منابع  -2غذایی بسیاری از جوامع امروزی، 
کسیداسیون سریع اسیدهای موجود مانند روغن ماهی بدلیل ا

عدم دسترسی همه افراد به منابع  -3چرب موجود در آنها، 
 عدم تعادل نسبت -4غذایی حاوی اسیدهای چرب ضروی و 

های غذایی جوامع در بسیاری از رژیم 2-امگا به 3-امگا
صنعتی، نیاز به یافتن ترکیبات غذایی جدید حاوی مقادیر قابل 

های چرب ضروری همیشه مورد توجهی از انواع مختلف اسید
مطالعه حاضر به اهمیت یافتن منابع غذایی . توجه بوده است

جایگزین جدید برای تامین اسیدهای چرب ضروری با حفظ 
در ادامه، روغن بذر . می پردازد 2-امگا به 3-امگا تعادل نسبت

گل گاوزبان ایرانی به عنوان یک منبع غذایی بومی قابل کشت 
اطق جغرافیایی ایران به عنوان یک منبع تغذیه در بسیاری از من

 .ای دارای شرایط فوق پیشنهاد می شود
 

 اسیدهای چرب غیراشباع
اسیدهای چرب غیراشباع با زنجیره طویل به اسیدهایی 

کربن  92شود که در زنجیره اصلی خود دارای بیشتر از گفته می
ته این ترکیبات به سه دس. و حداقل یک پیوند دوگانه باشند

تفاوت بین . شوندتقسیم بندی می 1-و امگا 2-، امگا3-امگا
 آنها در موقعیت قرارگیری اولین پیوند دوگانه از انتهای 

از آنجایی که بدن انسان و پستانداران فاقد . باشدمتیل آنها می
 2-و امگا 3-های الزم جهت ساخت اسیدهای چرب امگاآنزیم

ها شد، به این مولکولبااست و ذخایر آن در بدن محدود می
 اما اسیدهای چرب . شوداسیدهای چرب ضروری گفته می

توسط انسان و ( Oleic acid, OL)نظیر اولئیک اسید  1-امگا
از  3-اسیدهای چرب غیراشباع امگا. شوندپستانداران ساخته می

 منابع دریایی نظیر ماهی سالمون و تن و اسیدهای چرب 
های گیاهی بویژه روغن روغن از منابع گیاهی نظیر 2-امگا

لینولئیک . شوندذرت، روغن گلرنگ و روغن سویا تامین می
 2-ساز اسیدهای چرب امگاپیش (Linoleic acid, LA)اسید 
 (Alpha-linolenic acid, ALA)لینولنیک اسید -و آلفا
تواند از می LA. باشندمی 3-ساز اسیدهای چرب امگاپیش

و غیراشباعی در نهایت به  های طویل سازیطریق واکنش
 Arachidonic)مهم بنام اسیدآراشیدونیک  2-اسیدچرب امگا

acid, AA ) وALA مهم بنام  3-در نهایت به دو امگا
و ( Eicosapantaenoic acid, EPA) ایکوزاپنتائنونیک اسید

 (Docosahexaenoic acid, DHA) دوکوزاهگزائنوئیک اسید
های جهت تاثیر بر آنزیم 2-و امگا 3-بین امگا. تبدیل شوند

 های این غیراشباع پذیر رقابت وجود دارد، اما معموال آنزیم
، 3-امگا. دهندرا ترجیح می 3-دو مسیر اسیدهای چرب امگا

و مشتقات آنها دارای اثرات مفید بر سالمت انسان  2-امگا
دو الیه از اجزای اساسی در ساختمان غشای  PUFAs. هستند

درصد از کل محتویات  23بطوریکه بیشتر از . باشندلیپیدی می
اسیدهای . دهندرا به خود اختصاص میعصبی لیپیدی غشای 

دارای سهم مهمتر و  DHAبویژه  3-چرب غیراشباع امگا
درصد از وزن خشک مغز را  43-33باشند، بطوریکه بیشتری می

بافتهایی نظیر مغز، شبکیه، بیضه . ]9[ دهندبخود اختصاص می
بیشترین میزان  DHA. هستند DHAم غنی از و اسپر

 EPA همانند DHA .دهداسیدچرب مغز را بخود اختصاص می
بطور مستقیم از موادغذایی خورده شده تامین و یا از متابولیزه 

موجود در PUFAs . ]2[شود تولید می ALAو  EPAشدن 
در بیماریهای مختلف غذاهای دریایی و گیاهان بعنوان مکمل 

عروقی، بیماری های التهابی مزمن، -اریهای قلبینظیر بیم
. ]9[ اندگرفتهمورد توجه قرارعصبی، خودایمن و سرطان 

 موثر در درمان داروهای با همراه PUFAs همچنین تجویز
 .]3[باشند می سینرژیسم اثرات دارای بیماری های عصبی

 

 2-به امگا 9-تعادل نسبت امگا
 2معادل یک و یا   در طول دوران تکامل بشر نسبت 

اما امروزه . باشدبوده است که برای سالمتی انسان ایده ال می
بدلیل رشد صنعت کشاورزی مدرن و همچنین گرانتر بودن و 

. ، این نسبت افزایش یافته است3-دسترسی کمتر منابع امگا
و یا  93بطوریکه در برخی کشورهای غربی این نسبت به 

منجر به اختالالت   عدم تعادل نسبت  .بیشتر رسیده است

بدلیل رقابت . شودبسیاری در وضعیت فیزیولوژیک بدن می
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در مسیر  2-و امگا 3-سازهای امگاآنزیمی میان پیش

در   بیشتر باشد و نسبت  2-متابولیسم، چنانچه میزان امگا

های د متابولیتکاهش و تولی 3-، میزان تولید امگاتعادل نباشد
 2-، متابولیسم امگا3-برخالف امگا. یابدافزایش می 2-امگا

های مضر سالمتی از جمله منجر به تولید متابولیت
از . شودها میها و لوکوترینها، ترومبوکسانپروستاگالندین

 AAبویژه  2-ها یا ایکوزانوئیدهای امگاسوی دیگر، متابولیت
شوند میزان وسیعتری تولید می به EPAبویژه  3-نسبت به امگا

بنابراین در صورت باال بودن . و دارای فعالیت بیشتری هستند

، بدلیل افزایش فاکتورهای پیش التهابی در گردش  نسبت 

خون، وضعیت فیزیولوژیک بدن به وضعیت مستعد به 
عروقی، التهابی، سرطان، خودایمن و اختالت -بیماریهای قلبی

و  3-در حالیکه افزایش سطوح امگا .یر می کندعصبی تغی

. شودمنجر به سرکوب این اثرات مضر می کاهش نسبت 

لذا برای عملکرد فیزیولوژیک بهتر اندامهای بدن و جلوگیری از 
بروز بیماریهای مختلف و در نتیجه رسیدن به شرایط بهینه 

 2-و امگا 3-گاسالمتی در انسان و سایر پستانداران، میزان ام
بایست در رژیم غذایی و همچنین در بدن انسان و سایر می

 .]2[پستانداران در تعادل باشند 
 

دریافت اسیدهای چرب ضروری بویژه 

از  ایكوزاپنتائنونیک اسید/دوکوزاهگزائنوئیک اسید

 منابع خارج از بدن
 بروزانه اسیدهای چر مصرف، ی آمریکاداروو سازمان غذا 

را بعنوان مواد مغذی  EPAو  DHAد وری ماننغیراشباع ضر
توسط  DHA/EPAمیزان توصیه شده . کنداولیه توصیه می

 mg/kg033برای تغذیه بهینه بطور متوسط روزانه  این سازمان
با توجه به این میزان توصیه شده، منابع . باشدبرای هر فرد می

 DHA/EPAدریایی و ماهی که در حال حاضر مهمترین منابع 
 DHA/EPAدرصد از کل نیاز  90تند، تنها می توانند هس

بنابراین مقدار منابع دریایی و . ]4[جمیعت دنیا را برطرف کنند 
همچنین دسترسی به آن برای کل جمعیت دنیا دارای 

از سوی دیگر به دلیل اینکه تعداد باندهای . باشدمحدودیت می
ه نسبت ب EPAو  DHAدوگانه در اسیدهای چرب غیراشباع 

سایر اسیدهای چرب بیشتر است، بنابراین میزان اکسیداسیون و 
لذا با توجه . باشنددر نتیجه ناپایداری منابع دریایی نیز باالتر می

مطالب فوق، یافتن منابع جایگزین غیر از منابع دریایی برای 

 EPAو  DHAمیزان . ضروری است DHA/EPAتامین نیاز 
باشند  کمتر از منابع دریایی میموجود در منابع غیردریایی بسیار 

اما اسیدهای چرب موجود در منابع غیردریایی پس از مصرف در 
و  DHAتوانند به دو اسید چرب غیراشباع ضروری بدن می

EPA به همین دلیل اسیدهای چرب موجود در . تبدیل شوند
توانند منابع قابل توجهی جهت تامین اسیدهای گیاهان می

 استئاریدونیکو  ALA. بدن باشند چرب غیراشباع ضروری
 3-، از اسیدهای چرب امگا(Stearidonic Acid, SDA)د اسی

های یکی از متابولیت SDA. موجود در منابع گیاهی هستند
 و سپس دوکوزاپنتائنوئیک EPAبه  ALAواسطه مسیر تبدیل 

 و در نهایت (Docosapantaenoic acid, DPA)اسید 
DHA تواند میزان مصرف آن میبنابراین  ]0[باشد می

DHA/EPA مطالعات مختلف نشان داده . بدن را افزایش دهد
 به میزان بیشتری ایندکس  ALAنسبت به  SDAاند که 

برابر  0تا  SDA 4بطوریکه . دهدرا در بدن افزایش می 3-امگا
دهد و بافتی را افزایش میEPA میزان غلظت   ALAبیشتر از 
درصد  97معادل  3-کس امگادر افزایش ایند SDAظرفیت 
یک جزء  SDAبدلیل اینکه . ]0-7[باشد می EPAظرفیت 

باشد بنابراین منابع آن اصلی در رژیم غذایی روزانه انسان نمی
 SDAاز آنجائیکه . بایست در رژیم غذایی گنجانده شوندمی

دارای پیوند دوگانه کمتری است  EPAو  DHAنسبت به 
داسیون دارای پایداری بیشتری و بنابراین در مواجه با اکسی

در نتیجه، . باشدهمچنین دارای بوی نامطبوع کمتری نیز می
SDA  بهتر ازEPA  وDHA تواند در ترکیب طیف وسیعی می

علیرغم  EPAو  DHAدر حالیکه . از مواد غذایی گنجانده شود
اهمیت آنها در سالمتی، بدلیل ظرفیت باالی اکسیداسیون و 

توانند براحتی و بدون محدودیت در ترکیب بوی نامطبوع نمی
از سوی دیگر چربیهای موجود . موادغذایی روزانه گنجانده شوند

در روغن بذر گیاهی اغلب دارای ساختارهای فیزیولوژیک نظیر 
اجسام روغنی هستند و بدین ترتیب می توانند اعمال 
فیزیولوژیک مفیدی را نظیر اعمال آنتی اکسیداتیو انجام دهند 

های گیاهی یکی از منابع ارزان و مهم بنابراین روغن. ]2[
 گاوزبان از روغن سویا و بذر گل .باشندمی SDAتامین 

اخیرا با اصالح . ]2[هستند  SDAترین و مهمترین منابع رایج
را به سویا القا  SDAهای تولید کننده های آنزیمژنتیکی، ژن

. کنندولید میت SDAکرده و بدین ترتیب سویا غنی شده از 
درصد افزایش  90-33در روغن سویا تا  SDAبطوریکه میزان 
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سازمان غذا و داروی آمریکا گنجاندن روغن سویا غنی  .یابدمی
در ترکیب محصوالت غذایی موجود، را توصیه  SDAشده با 

در رژیم  SDAاما کاربرد روغن سویا غنی شده با  ]2[کند می
غذایی روزانه ممکن است هزینه غذایی روزانه و در ترکیب مواد

 . بردار و دارای محدودیت باشد
 

گاوزبان  ایرانی بعنوان منبع ارزان و بی خطر بذر گل

 جهت تامین اسیدهای چرب ضروری بدن 

 (Echium amoenum)گاوزبان  ایرانی گل

یکی از بزرگترین  (Boraginaceae)گاوزبان خانواده گل
در مناطق معتدل و ی آن اعضاهای گیاهی است که خانواده

گاوزبان ایرانی ازجمله  گل. گرمسیری دنیا پراکنش دارند
که در حال حاضر است این خانواده شناخته شده در گیاهان 
 متری از سطح دریا  2033تا ارتفاع  وباشد گونه می 4دارای 

 در ایران تنها گونه. در مناطق مختلف ایران پراکنش دارد
Echium amoenum Fisch & C. A. Mey  دارای کاربرد

گاوزبان  ایرانی از دیرباز در  این گونه از گل. باشددرمانی می
های طب سنتی ایران به عنوان آرامبخش، مدر، مرهم بافت

دهنده تپش قلب و  آور، کاهش کننده، خلط مخاطی، نرم
این گیاه حاوی . ]2[ استکننده مورد استفاده قرار گرفته تقویت

ندی نظیر اسید روزماریک، سیانیدین و ترکیبات ارزشم
مطالعات انجام شده بر روی گونه ایرانی . ]2[باشد دلفینیدین می

  باکتریال،، نقش این گیاه را بعنوان مسکن، آنتیاین گیاه
اکسیدان، ضداضطراب، ضدافسردگی، آنتی ویروس،آنتی

تعدیل کننده ایمنی و موثر بر اختالل وسواسی ضدالتهاب، 
 .]1، 2[ اندنشان دادهاجباری 

 

 روغن بذر گل گاوزبان

های مختلف گونهروغن بذر بر روی انجام شده ات مطالع
، وجود درصد باالیی از اسیدهای چرب در دنیاگاوزبان  گل

گزارش ( 9شکل )را در این روغن  2-و امگا 3-امگا غیراشباع
همچنین گزارش شده که هر یکصد گرم . ]93[ند اکرده

، SDAگرم  9/99روغن گل گاوزبان  محتوی اسیدچرب 
، (γ- Linoleic Acid, GLA) لینولئیک اسید-گاماگرم 9/93
  3-گرم امگا 2/37و  PUFAsگرم ALA ،0/72گرم  2/22

 .]99[است  37/9در این روغن معادل   می باشد و نسبت

 

از روغن بذر گونه ایرانی این گیاه نیز اسیدهای چرب ضروری 
طبق مطالعه حسین پور، . ]93، 92[ استتلفی استخراج شده مخ

کل روغن بذر گونه ایرانی این گیاه در دو اکوتیپ نکا و 
درصد آن  13. باشددرصد می 9/91و  2/97کرمانشاه بترتیب 

 PUFAs درصد آن حاوی  72اسیدچرب غیراشباع و بیشتر از 
زبان  نکا گاودر روغن بذر دو اکوتیپ گل SDAمیزان . باشدمی

. ]92[است گزارش شده 3/2و  9/0و کرمانشاه، بترتیب حاوی 
در مطالعه دانشفر، بیشترین وزن روغن استخراج شده از از توده 

 9/32گاوزبان  ایرانی های مختلف گلای از بذر اکوتیپهزاردانه
درصد و  2/23درصد، بیشترین میزان اسیدهای چرب غیراشباع 

. ]93[است درصد گزارش شده 7/47نیز  3-بیشترین میزان امگا
است و از  4/9گاوزبان  ایرانی عدد پراکسید روغن بذر گل

 بایست زیر آنجایی که این عدد برای گیاهان تجاری می
 گاوزبان باشد، بنابراین می توان گفت روغن بذر گل 93

چرب حضور اسیدهای. ]93[ایرانی دارای قابلیت تجاری است 
 از اکوتیپ دو هر ای درتغذیه دارای ارزش غیراشباع ضروری

 دانه  دهنده این است که روغننشان ایرانی گاوزبان گل
 جهت استفاده بعنوان بالقوه استعداد گاوزبان ایرانی دارایگل

  آرایشی و غذایی دارویی، برای صنایع چرب منبع اسیدهای
 .]92[باشد می

 

 گاوززبانخواص درمانی روغن بذر گل

. غن دارای اثرات مفید در بهبود سالمتی انسان استاین رو
مصرف این روغن بعنوان مکمل در رژیم غذایی انسان و در 

، 94[ شده است  مطالعات حیوانی منجر به تعدیل نسبت

های مضر همچنین با تعدیل چربیهای بدن، میزان چربی. ]90
روز بطوریکه موجب کاهش ب. ]92، 94[ دهدرا کاهش می

های التهابی آترواسکلروزیس و واکنشفیبریالسیون بطنی، 
. ]92، 97، 90[ های حیوانی شده استدر مدلآترواسکروزیس 

ای بر روی میمون نشان داده شده که از سوی دیگر در مطالعه
گاوزبان  در مقایسه با روغن مصرف جیره محتوی روغن بذر گل

اکتورهای التهابی و تواند به میزان بیشتری میزان فماهی می
مطالعات انجام شده . ]91[گلوکز خون محیطی را کاهش دهد 

گاوززبان بر سالمتی در در رابطه با اثرات مفید روغن بذر گل
 . ارائه شده است 9مدل های انسانی و حیوانی در جدول 
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 (. 93اقتباس از منبع )گاوزبان روغن بذر گل ، و میزان آنها در 2-و امگا 3-مسیر متابولیسم و تولید اسیدهای چرب غیراشباع امگا -1شكل 

 

 

 

 : منبع غذایی؛ EO :5/12%میزان در 

روغن گل و  روغن سویا)گیاهی  هایروغن
 (گاوزبان

 :منبع غذایی ؛EO: 11%میزان در 
 گل گاوزبانتیره روغن یونجه، روغن 

 

های گیاهی ماهی، روغن ماهی، روغن: منبع غذایی
 اصالح ژنتیکی شده

 ...گوشت، تخم مرغ و : منبع غذایی

 EO :8/18% میزان در
 لینولئیک اسید

آجیل، : منبع غذایی؛ EO: 4/88%میزان در 
 (بذر کتان، کلزا، سویا)های گیاهی روغن

  

 لینولنیک اسید-لفاآ  

Δ6  -دسچوراز 

(Linoleic Acid (LA), 18:2n-6) 18:3n-3)  (α-Linolenic Acid (ALA), 

Δ6  -دسچوراز 

 اسید لینولنیک-گاما

(γ- Linoleic Acid (GLA), 18:3n-6)  

 االنگاز االنگاز

 یدلینولنیک اس-گاما-هومودی

(Dihomo-γ-linolenic acid (DGLA), 20:3n-6)   

 ایکوزاتترائنوئیک اسید

(Eicosatetraenoic acid (ETA), 20:4n-3)  

Δ5 -دسچوراز Δ5 -دسچوراز 

 آراشیدونیک اسید

(Arachidonic Acid (AA), 20:4n-6)  

 ایکوزاپنتائنوئیک اسید

(Eicosapentaenoic acid (EPA), 20:5n-

3) 

 االنگاز

 دوکوزاپنتائنوئیک اسید

(Docosapantaenoic acid (DPA), 22:5n-3) 

    اکسیداسیون-βدسچوراز؛ – Δ6االنگاز،

 دوکوزاهگزائنوئیک اسید

(Docosahexaenoic acid (DHA), 22:6n-3)      

    ئاریدونیک اسیدتاس

(Stearidonic Acid (SDA), 18:4n-3) 
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 ئاریدونیک اسیدتاسگاوزبان و ترکیب اصلی تشکیل دهنده آن مطالعات انجام شده بر روی اثرات مفید روغن بذر گل -1جدول 

 

 

 منبع یافته ها جمعیت مورد مطالعه روش مصرف ترکیب

 استئاریدونیک اسید
 

 خوراکیم گر70/3روزانه محتوی   خوراکی کپسول
گرم 0/9و سپس کپسول محتوی  سه هفته برای

 بمدت سه هفته

 

 

 و  دوکوزاپنتائنوئیک اسید، ایکوزاتترائنوئیک اسید افزایش  (ئسهامرد و زن های ی)انسان 
ایکوزاپنتائنوئیک اسید در اریتروسیت و فسفولیپیدهای 

 پالسما

 

 

 

 ]0[ 

 4سول خوراکی بمدت گرم در روز، بصورت کپ 90 روغن بذر گل گاوزبان  
 هفته 

 

بیماران دارای هیپرتری 
 گلیسریدمی

 

 
 

 ]29[ کاهش تری گلیسرول سرم

روغن سویای غنی شده 
 استئاریدونیک اسید با 

 

 :هفته در سه گروه 92یک کپسول در روز بمدت 
کپسول یک گرمی روغن سویا به اضافه : کنترل

 گرم روغن سویا مایع،  7/94
یک گرمی   کپسول:  ک اسیدایکوزاپنتائنوئیگروه 

گرم روغن  7/94به اضافه  ایکوزاپنتائنوئیک اسید
 مایع سویا،

 :استئاریدونیک اسیدگروه 
  7/94کپسول یک گرمی روغن سویا به اضافه 

 استئاریدونیک اسیدگرم روغن سویا مایع غنی از 
که در غذا (  استئاریدونیک اسیدگرم  2/4محتوی )

 .     مخلوط می شود

 

 

 

 3-افزایش ایندکس امگا - راد چاقاف

در غشای   افزایش درصد ایکوزاپنتائنوئیک اسید -
 گلبول قرمز 

و   HDL،LDL کلسترول عدم تاثیر بر میزان -
 تری گلیسرید پالسما

 ]7[ 

گاوزبان گلبذر روغن 
گرم  0حاوی )

گرم 2آلفالینولنیک اسید، 
 0استئاریدونیک اسید و 
 ( گرم گامالینولئیک اسید

و  دوکوزاپنتائنوئیک اسیدافزیش  - انسان هفته 2گرم در روز به مدت  97ی خوراک
و کاهش    ایکوزاپنتائنوئیک اسید

دوکوزاهگزائنوئیک اسیددر پالسما و سلول 
 ای خون محیطیهای تک هسته

کاهش قابل مالحظه کلسترول سرم، کلسترول  -
LDLکلسترول اکسیده و تری گلیسرید ، 

 

  

 

]94[ 

 وزبان گا روغن بذر گل
گرم  0حاوی )

گرم 2آلفالینولنیک اسید، 
 (استئاریدونیک اسید

 0حاوی )در مقایسه با گروه دریافت کننده روغن بذر کتان  انسان هفته 2گرم در روز به مدت  97خوراکی 
 (آلفالینولنیک اسید گرم

و  دوکوزاپنتائنوئیک اسیدافزیش بیشتر  -
ی هادر پالسما، گلبول ایکوزاپنتائنوئیک اسید

ای خون های تک هستهقرمز و سلول
 محیطی

در پالسما،  کاهش بیشتر نسبت  -

ای های تک هستههای قرمز و سلولگلبول
 خون محیطی

  LDLکاهش بیشتر کلسترول  -

 کاهش بیشتر انسولین سرم -

همانند روغن بذر کتان، هیچ تاثیری بر غلظت    -
 . نداشته است دوکوزاهگزائنوئیک اسید

 

]92[ 
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 منبع یافته ها جمعیت مورد مطالعه روش مصرف ترکیب

مدل فیبریالسیون بطنی و  هفته  92در جیره غذایی بمدت % 0و % 3، %9 گاوزبان  روغن بذر گل
آریتمی قلبی ناشی از ایسکمی 

 در موش صحرایی 

آلفالینولنیک اسید افزایش میزان  -
و ایکوزاپنتائنوئیک  دوکوزاپنتائنوئیک اسید،

 در پالسما اسید

و  دوکوزاپنتائنوئیک اسیدافزایش سطوح  -
ایکوزاپنتائنوئیک اسید و دوکوزاهگزائنوئیک 

 اسید در قلب

و  دوکوزاپنتائنوئیک اسیدافزایش سطوح  -
 در کبد ایکوزاپنتائنوئیک اسید

و  دوکوزاپنتائنوئیک اسیدافزایش سطوح  -
 در کلیه ایکوزاپنتائنوئیک اسید

 در پالسما، قلب و کلیه افزایش میزان  -

در پالسما، کلیه، کبد و  کاهش نسبت  -

 قلب

 

 

]90[ 

روغن سویا اصالح نژاد 
 شده حاوی 

 استئاریدونیک اسید
 23 % 

 

 موش های صحرایی  روز 13و  22در روز برای  ml/kg3 خوراکی   
 

 

هیچ گونه عوارضی از مصرف این روغن در دوره  -
روزه بر اندام های  13و  22های زمانی 

مختلف و همچنین فاکتورهای مختلف  
 .خونی مشاهده نشد

روز مصرف، در جنس ماده کاهش  13در گروه  -
کلسترول و در جنس نر کاهش تری 

 .گلیسرید مشاهده شد

روز مصرف، هیچ عوارضی بر  13در گروه  -
 . فعالیت تولیدمثلی و پیشرفت بارداری نداشت

 

 

 ]2[ 

 استئاریدونیک اسید
 

استئاریدونیک جیره غذایی حاوی درصد باالی 
 (از کل جیره 90)% اسید

ابتدا موش ها را با سلول های 
توموری پروستات تلقیح و پس 

هفته، تومور را برداشته و  1از 
هفته در  90حیوانات را بمدت 

سه گروه تحت جیره غذایی  
گروه بدون : متفاوت قرار دادند

باال  3-چربی، گروه امگا
و ( 90%اریدونیک اسیداستئ)

با غلظت زیاد  2-گروه امگا
 .(93%لینولئیک اسید)

 
   

  استئاریدونیک اسیدهایی با پس از برداشت تومور در موش
با غلظت زیاد    لینولئیک اسیدبا غلظت زیاد  در مقایسه با 

 :نتایج زیر گزارش شد
ژن کاهش تعداد موش ها با ترشح مجدد آنتی -

 اختصاصی پروستات 

ژن اختصاصی هش غلظت خونی  آنتیکا -
 پروستات 

 کاهش حجم تومور -

 کاهش تکثیر و گسترش تومور -

 افزایش آپوپتوز یا مرگ سلولی در بافت سرطانی -

]24[ 

 استئاریدونیک اسید
 

 استئاریدونیک اسید جیره غذایی حاوی درصد زیاد 
 (از کل جیره% 90)

موش های سوری تلقیح شده 
با سلول های سرطانی 

 :ات با رژیم غذاییپروست
هفته  22 -

استئاریدونیک 
 %(90) اسید

لینولئیک هفته  22 -
 %(93) اسید

هفته  23 -
استئاریدونیک 

و سپس  اسید
تغییر رژیم 
غذایی به 

  لینولئیک اسید

کمترین حجم تومور در گروه دریافت کننده  -
 استئاریدونیک اسید

کاهش حجم تومور در گروه تغییر رژیم غذایی از  -
 استئاریدونیک اسیدبه  دلینولئیک اسی

افزایش حجم تومور در گروه تغییر رژیم غذایی  -
 لینولئیک اسید به  استئاریدونیک اسیداز 

کمترین ایندکس گسترش سلول های توموری  -
استئاریدونیک در گروه  های دریافت کننده 

 هفته 22و  23به مدت  اسید

کاهش ایندکس گسترش سلول های توموری با  -
به  لینولئیک اسیدی از تغییر رژیم غذای

 استئاریدونیک اسید

بیشترین ایندکس آپوپتوز در گروه دریافت کننده  -
 هفته 22و  23به مدت  استئاریدونیک اسید

]20[ 
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 منبع یافته ها جمعیت مورد مطالعه روش مصرف ترکیب

 هفته 0بمدت  -  

و  لینولئیک اسیدهفته  23
سپس تغییر رژیم غذایی به 

 0بمدت  استئاریدونیک اسید
 هفته

افزایش ایندکس آپوپتوز با تغییر رژیم غذایی از  -
 استئاریدونیک اسیدبه  لینولئیک اسید

و  دوکوزاهگزائنوئیک اسیدافزایش میزان  -
با تغییر رژیم غذایی از  ایکوزاپنتائنوئیک اسید

و  استئاریدونیک اسیدبه  لینولئیک اسید
به  استئاریدونیک اسیدکاهش آنها با تغییر از 

در غشا گلبول های قرمز و  نولئیک اسیدلی
 بافت تومور

در بافت توموری جداشده از موشهای   کمترین نسبت 

و افزایش این نسبت با  استئاریدونیک اسیدتغذیه شده با 
و کاهش آن  لینولئیک اسیدبه  استئاریدونیک اسیدتغییر از 

 یک اسیدلینولئبه  استئاریدونیک اسیدبا تغییر جیره از 

 

 

 استئاریدونیک اسید
 

  µmol/L 933  سلول های بنیادی چربی تیمار
 )µg/L) 233شده با 

 9بمدت  ساکاریدلیپوپلی
ساعت برای بررسی فعالیت 

، NF-κBای    فاکتور هسته
ساعت برای بررسی  4بمدت 

و  2-ترشح و بیان اینترلوکین
ساعت برای بررسی  92بمدت 

 تولترشح و بیان گیرنده شبه 

 
 

 :اثرات ضدالتهابی
 2-اینترلوکینmRNAکاهش ترشح و بیان  -

  LPSالقا شده توسط 

-βو   2کاهش بیان پروتئین گیرنده شبه تول  -

actin  القا شده توسطLPS 

 NF-κB       کاهش فعالیت و تغییر موقعیت -

]22[ 

مدل هیپبرگلیسریدمی خفیف    در رژیم غذایی %93 گاوزبان  روغن بذر گل
شهای ناک اوت شده در در  مو

  apoB100-LDL 
 هفته  92بمدت 

 کاهش تری گلیسرید پالسما، میزان کلسترول  -

VLDL و   LDL و کلسترول تام پالسما 

کاهش ناحیه اینتیمال  ;کاهش آترواسکروزیس -
ریشه آئورت، کاهش میزان کلسترول آئورت 
و کاهش درصد سطح ناحیه آسیب دیده 

 آئورت 

 

]97[ 

  موشهای ناک اوت شده در    در رژیم غذایی %93 گاوزبان  روغن بذر گل

apoB100-LDL 
تغذیه شده با رژیم غذایی 

کلسترول % 2آتروژنیک حاوی 
یا %  23به همراه روغن پالم 

روغن بذر % + 93روغن پالم 
و یا روغن % 93گاوزبان  گل

%  93روغن ماهی % + 93پالم 
هفته و برای  4-2به مدت 

 VLDLه آزمایشات مربوط ب
 هفته 92و کبد به مدت 

 

 پالسما VLDLکاهش  -

به لیپوپروتئین لیپاز و  VLDLحساسیت بیشتر  -
 رهایش تری گلیسرید

سرعت بیشتر پاکسازی پالسما از بقایای  -
VLDL 

]23[ 

 روغن بذر گلامولسیون 
 0حاوی )حاوی گاوزبان 

 گرم آلفالینولنیک اسید 
استئاریدونیک و % 7/22 

 اسید
9/99)% 

  

موش سوری ناک اوت شده  هفته  4ف خوراکی به مدت مصر
تغذیه   LDLدر گیرنده 

شونده با رژیم غذایی حاوی 
 هفته  4چربی زیاد بمدت 

، LDLکاهش کلسترول تام، تری گلیسرول،  -
کاهش کبد چرب ناشی از رژیم غذایی با 

 چربی باال

 پالسما  ایکوزاپنتائنوئیک اسیدافزایش میزان  -

 در بافت کبد  کاهش نسبت  -

  PPARα هایبر گیرنده -

روغن بنابراین پیشنهاد شده . اثر ندارد LXRαو    
اثرات مفید خود را از طریق  گاوزبان  بذر گل

مکانیسم های دیگری غیر از مکانیسم های مربوط 
ایکوزاپنتائنوئیک  و  دوکوزاهگزائنوئیک اسیدبه 
 .انجام می دهداسید

]93[ 
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 منبع یافته ها جمعیت مورد مطالعه فروش مصر ترکیب

گاوزبان جیره غذایی غنی شده با روغن بذرگل گاوزبان  روغن بذر گل
 هقته 2بمدت (  گرم جیره933گرم در  32/4)

میمون های نژاد سبز آفریقایی 
 دیابتی مقاوم به انسولین 

و کاهش  ، کاهش افزایش  -

 در پالسما  نسبت 

افزایش برداشت گلوکز خون و افزایش پاسخ  -
حاد به انسولین و در نتیجه افزایش تحمل 

 گلوکز  

 TNFαو کاهش  2-افزایش اینترلوکین -

، کلسترول تام پالسما HDLافزایش کلسترول  -
 و تری گلیسرید

 

]91[ 

 گاوزبان  روغن بذر گل
 

موش سوری ناک اوت شده    در رژیم غذایی %93مکمل 
تغذیه   LDLر گیرنده د

شونده با رژیم غذایی 
کلسترول % 2آتروژنیک حاوی 

کالری بوسیله روغن % 93و 
دیگر بوسیله یا %  93پالم و 

روغن پالم یا روغن بذر گل 
گاوزبان یا روغن یونجه و یا 

 هفته 92روغن ماهی بمدت 

 

کاهش ترشح تری گلیسرول کبدی و کاهش  -
 غلظت تری گلیسرید پالسما

، 2-بیان فاکتورهای التهابی  اینترلوکینکاهش   -
 کموتاکسیکپروتئین  ، -1βاینترلوکین
در ماکروفاژ  TNFαو افزایش  9- منوسیتی

 تحریک شده با لیپوپلی ساکارید  

]92[ 

روغن سویا اصالح نژاد 
 شده حاوی  

 استئاریدونیک اسید
22% 

  

  میکرومول 903: برون تن

 وزنی/وزنی% 4: درون تن
سلول های سرطانی : برون تن

 و غیرسرطانی سینه انسان
تلقیح سلول های : درون تن

سرطانی به موش سوری 
 دارای نقص ایمنی

 

کاهش درصد زنده ماندن سلول های : درون تن -
ایکوزاپنتائنوئیک سرطانی، افزایش میزان 

استئاریدونیک ، دوکوزاپنتائنوئیک اسید، اسید
 و آراشیدونیک اسید در فسفولیپیدهای اسید

ها و فاکتورهای تام سلول و افزایش سلول

 CD95 ،Caspaseآپوپتوتیک نظیر   

  BADو  10

کاهش رشد تومور، افزایش میزان : برون تن -
دوکوزاپنتائنوئیک ، ایکوزاپنتائنوئیک اسید

و کاهش  استئاریدونیک اسید، اسید
آراشیدونیک اسید در عصاره تومور و افزایش 

یک نظیر سلول ها و فاکتورهای آپوپتوت
CD95 ،Caspase 10  وBID  

]23[ 

* VLDL: Very Low Density Lipoprotein; LDL: Low Density Lipoprotein; HDL: High Density Lipoprotein; PPARs: peroxisome 

proliferator-activated receptors; LXR: Liver X receptor; TNFα: Tumor Necrosis Factor α. 

 

 

 گاوزبانسیدهای چرب تشكیل دهنده روغن بذر گلا

 استئاریدونیک اسید

در بین اسیدهای چرب ضروری موجود در روغن بذر گل 
باشد که می 3-یکی از اسیدهای چرب امگا SDAگاوزبان، 

بطوریکه روغن بذر . استبیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفته
استفاده قرار  مورد SDAگل گاوزبان بعنوان منبع اصلی تامین 

های حاوی مطالعات مختلفی در زمینه کاربرد مکمل. گیردمی
روغن بذر گل گاوزبان در رژیم غذایی انسان و حیوانات 

اند که این مطالعات نشان داده. استآزمایشگاهی انجام شده
 SDAو یا  SDAهای خوراکی حاوی مکملمزمن تجویز 

زایش سطح های خوراکی موجب افاستخراج شده از روغن

EPA ،DPA  در پالسما و غشا سلولی  و کاهش ایندکس

 هون نداشتخ DHAولی هیچ تاثیری بر میزان  شودبافتها می
 DHAسازهای پیش DPAو  EPA. ]94-92، 99، 0[ است
تری چربیهایی نظیر میزان عالوه بر این کاهش . باشندمی

دیگر اثرات مثبت  از ،در خون و بافتها کلسترول و گلیسیرید
و یا  SDAگزارش شده از تجویز خوراکی و روزانه مکمل 

گروه دریافت بطوریکه نسبت به  روغن محتوی آن می باشد
 این مکمل اثر کاهنده بیشتری داشته استکننده روغن ماهی 

]7 ،99 ،92 ،97 ،23 ،29[.  
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 230 (9317زمستان  4شماره  2جلد ) مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 

 

SDA  و  ]22[همچنین دارای اثرات ضدالتهابی
اشد بطوریکه مانع از رشد و تکثیر می ب ]23-20[ ضدسرطانی

را  3-و همزمان میزان امگا ]23-20[سلول های سرطانی شده 
از سوی دیگر . ]20[در سلول های سرطانی افزایش می دهد 

مطالعات انسانی و حیوانی نشان داده اند که مصرف طوالنی 
هیچگونه اثر منفی بر  ALAو  SDAهای محتوی مدت رژیم

یوشیمیایی سرم و ادرار و همچنین عملکرد فاکتورهای خونی و ب
نتایج مطالعات  9در جدول . ]2[ کبدی و کلیوی نداشته است

و روغن بذر گل گاوزبان  SDAانجام شده در زمینه اثرات مفید 
 . بر سالمتی ارائه شده است

 

 لینولنیک اسید-آلفا

 3-ساز اولیه اسیدهای چرب امگاپیش لینولنیک اسید-آلفا 
زو اسید های چرب ضروری و مهم است که ج ALA. است

بایست باشند و میبدن انسان و حیوانات قادر به ساختن آن نمی
در مقایسه با سایر منابع گیاهی، . از منابع گیاهی تامین شود

در روغن بذر گل گاوزبان  وجود  ALAمیزان قابل توجهی از 
 EPAو  DHAو هم متابولیت های آن نظیر  ALAهم . دارد
شد طبیعی مغز، سیستم بینایی و یادگیری و حافظه نقش در ر

از   ALAمطالعات مختلفی اثرات مفید . ] 2[بسیار مهمی دارند 
همچنین . جمله اثرات ضد التهابی آن را گزارش کرده اند

در بسیاری از بیماریها از جمله بیماریهای عروقی،  ALAکارایی 
اثرات . ]2[ست اسکته و اختالالت عصبی نظیر تشنج ثابت شده

ساز اسیدهای بعنوان پیش ALA مفید تجویز نسبتهای مختلف 
ساز اسیدهای چرب بعنوان پیش LAهمراه با  3-چرب امگا

در بیماری صرع گزارش ( از جمله نسبت یک به چهار) 2-امگا
در بیماران قلبی  ALAاست ضمن این که مصرف مزمن شده

 . ]2[موجب کاهش مرگ و میر شده است 

 

 اسید نولئیکلی

است  2-ساز اولیه اسیدهای چرب امگااسید پیش لینولئیک 
ای در روغن بذر گل گاوزبان  وجود که به مقدار قابل مالحظه

دارای  2-ساز امگادر رژیم غذایی بعنوان پیش LAمیزان   .دارد
در ترکیب  LAعالوه بر اثرات درمانی . اهمیت باالیی است

به تنهایی نیز دارای اثرات  LA ، فرم کونژوگهALAهمزمان با 
 عروقی -ضدالتهابی، ضدسرطان و موثر در بیماریهای قلبی

 . ]22[ باشدمی

 لینولئیک اسید-گاما
  2-یکی از اسیدهای چرب امگا اسید لینولئیک-گاما

ای در بذر گیاهان تیره باشد که به میزان قابل مالحظهمی
ن کمتری در بذر گل و به میزا( Borage)گاوزبانیان بویژه بوراژ 
و  LAیکی از متابولیتهای  GLA. ]27[گاوزبان  وجود دارد 

یک  GLA. باشدمی AAبه  LAاولین واسطه در مسیر تبدیل 
اسیدچرب ضروری است که فقدان آن در رژیم غذایی موجب 

با  GLA. شودپیشرفت طیف وسیعی از ناهنجاریها در بدن می
 نکروز ها و عاملرلوکینکاهش فاکتورهای التهابی نظیر اینت

 (Tumor necrosis factor alpha, TNFα)آلفا  توموری
از سوی . ]27[تواند از بیماریهای التهابی جلوگیری کند می

نیز به فاکتورهای  DGLAتبدیل و  DGLAبه  GLAدیگر 
تواند مسئول بنابراین می ]27[شود ضدالتهابی قوی تبدیل می

پوناال و . گاوزبان  باشد برخی اثرات مفید روغن بذر گل
همکاران نشان دادند که در مقایسه با سایر اسیدهای چرب 

همراه  GLAغیراشباع، تجویز روزانه کپسول خوراکی محتوی 
تواند آسیب هفته می 4با داروی ضد صرع فنی توئین، پس از 

های فنیل هیدانتوئین بر تولید لنفوسیتژنتیکی ناشی از دی
 . ]22[ای کاهش دهد مالحظه نرمال را بطور قابل

 

 اولئیک اسید
است که به میزان قابل  1-یک امگا (OL)اولئیک اسید  

شود در روغن بذر گل گاوزبان  یافت می%( 1/90)توجهی 
]93[ .OL  موجود در غشاء سلولها بدلیل توانایی در کاهش

های پیش التهابی، حساسیت سلول را به تولید مولکول
 اده و در نتیجه از آسیب سلولی اکسیداسیون کاهش د

چرب با افزایش  همچنین مصرف این اسید. جلوگیری می کند
(High-density lipoprotein) HDL  پالسما منجر به

از سوی دیگر تجویز . شودکاهش بروز بیماریهای قلبی می
های در مطالعات انسانی و مدل OLهای خوراکی غنی از روغن

انی، ضد بیماری های عفونی، حیوانی دارای اثرات ضدسرط
 .]21[باشند التهابی و خودایمن می

 

 بحث
های گیاهی، روغن بذر گل گاوزبان  بدلیل در میان روغن  

 3-دارا بودن مقادیر باالیی از انواع مختلف اسیدهای چرب امگا
سازهای ای از پیشو همچنین در صد قابل  مالحظه 2-و امگا
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عالوه . اهمیت زیادی است دارای ALAو  SDAنظیر  3-امگا
به تنهایی در بهبود سالمتی،  PUFAsبر اثربخشی هر کدام از 

بسیاری از مطالعات نیز اثرات سینرژیسم کاربرد ترکیبی از 
PUFAs  را در پیشگیری و درمان برخی از بیماریها نشان 
توانند موجود در این روغن می PUFAsبنابراین . ]2[داده اند 

سینرژیسم منجر به افزایش عملکرد مثبت با اعمال اثرات 
 . اسیدهای چرب این روغن در بهبود سالمتی بشوند

همچنین نتایج مطالعات حاکی از اثربخشی قابل توجه 
روغن بذر گل گاوزبان  نسبت به روغن ماهی در کاهش خطر 

نتایج . ]91[باشد ابتال به برخی از بیماریها همچون دیابت می
دهد که شده در این بررسی، نشان میاکثر مطالعات اشاره 

 مصرف روغن بذر گل گاوزبان  با کاهش قابل مالحظه
 و کاهش 3-امگا گلیسرید خون، با افزایشکلسترول و تری

. پالسما می شود در  نسبت  منجر به کاهش  2-امگا

ALA در روغن بذر گل گاوزبان  3-ساز اولیه امگابعنوان پیش
از سوی . در بافت شود 3-جر به افزایش غلظت امگاتواند منمی

و  EPAتواند میزان اسیدچرب ضروری نیز می SDAدیگر 
را در خون و بافت افزایش دهد و با  3-همچنین ایندکس امگا

بر  DHAو  EPAمهم  3-توجه به اثرات مثبت دو امگا
سالمت انسان، بنابراین بخش اعظمی از اثرات روغن بذر گل 

و  SDAتواند مرتبط با ر تعدیل چربیهای بدن میگاوزبان  ب
ALA  نکته قابل توجه این است . موجود در این روغن باشد

با  DHAو  EPAبه  ALAروند تبدیل  SDAکه در مقایسه با 
هایی با ارزش کمتر همراه مصرف انرژی بیشتر و تولید متابولیت

و منابع گیاهی حاوی  SDA، مصرف ALAدر مقایسه با . است
SDA گاوزبان منجر به مانند روغن سویا غنی شده و بذر گل

 بیشتری  3-و بطور کلی امگا EPAتولید میزان باالتری از 
بر افزایش میزان  SDAای از اما تاثیر قابل مالحظه. شوندمی

DHAبنابراین وجود . گزارش نشده استALA  در ترکیب
، ضروری DHAاسیدهای چرب مصرفی برای کمک به تامین 

همچنین از آنجایی که آنزیم های متابولیزه کننده . باشدمی
باشند، بین اسیدهای چرب این دو مشترک می 2-و امگا 3-امگا

در بین اسیدهای چرب . دسته در متابولیسم رقابت وجود دارد
به این رقابت حساستر و در نتیجه رقابت بین   ALA، 3-امگا

ALA   وLA یکه روغن بذر گل از آنجای. ]2[باشد بارزتر می
باشد، بنابراین وجود می LAو هم  ALAگاوزبان حاوی هم 

SDA تواند در جلوگیری از کاهش تولید در این روغن می

موثر  ALAبر متابولیزاسیون  LAناشی از اثر رقابتی  3-امگا
 . باشد

برخی از مطالعات نشان داده اند که مصرف روغن بذر گل 
التهابی  فاکتورهای بیان اهشک به گاوزبان  می تواند منجر

ها نشان داده که مصرف رژیم مطالعه بر روی میمون. بشود
غذایی محتوی روغن بذر گل گاوزبان  میزان فاکتور التهابی 

TNFα مطالعات انسانی نیز گزارش . ]91[دهد را کاهش می
گاوزبان  منجر اند که مصرف مکمل حاوی  روغن بذر گلکرده

  .]0[ه سوم و ششم مصرف می شود در هفتTNFαبه کاهش 
قادر به تولید  DHAو  EPAبویژه  3-اسیدهای چرب امگا

التهابی فاکتورهای ضدالتهابی و مهار تولید فاکتورهای پیش
خود نیز لیگاند اختصاصی  DHAو  EPAهمچنین . هستند
  PPARsهای ضدالتهابی غشایی و هسته ای نظیر گیرنده

ها منجر به فعال شدن آنها و گیرنده باشند و با اتصال به اینمی
 EPAهرچند . شونددر نتیجه مهار تولید فاکتورهای التهابی می

باشد اما نسبت به قادر به تولید ایکوزانوئیدها می  AA همانند
AA ،EPA  به میزان بیشتری ایکوزانوئیدهای ضدالتهابی و به

راین اببن. کندمیزان کمتری ایکوزانوئیدهای التهابی تولید می
بخشی از اثرات ضدالتهابی روغن بذر گل گاوزبان را می توان 

 EPAبویژه  3-بر افزایش میزان امگا SDAناشی از اثر 
از سوی دیگر با توجه به اثرات ضدالتهابی گزارش شده . دانست

، بنظر می رسد این دو اسیدچرب موجود در GLAو  SDAاز 
ی التهابی از جمله این روغن به تنهایی نیز در کاهش فاکتورها

TNFα گاوزبان موثر باشددر نتیجه مصرف روغن بذر گل .
در  2-ساز امگابعنوان پیش LAعالوه بر موارد ذکر شده، وجود 

گاوزبان  می تواند ضمن تامین اسیدهای ترکیب روغن بذر گل

  مفید برای بدن، منجر به حفظ تعادل  2-چرب امگا

 . بشود
 

 گیریتیجهن
های گیاهی نظیر روغن بذر گل گاوزبان  مصرف روغن

وجود ( 9. ایرانی به چند دلیل می تواند دارای اهمیت باشد
ای از اسیدهای چرب ضروری با اثرات مقادیر قابل مالحظه

ای از وجود مقادیر قابل مالحظه( 2مفید در سالمتی انسان، 
SDA این اسیدچرب میزان ،EPA ،DPA  و احتماالDHA را 

از مهم ترین  DHAو  EPA ;دهددر خون و بافتها افزایش می
باشند که جهت رفع نیاز می 3-اسیدهای چرب ضروری امگا
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وجود ( 3بایست از منابع دریایی تامین شوند، روزانه بدن می
مهم و ضروری در روغن بذر  1-و امگا 2-اسیدهای چرب امگا

ارض از سوی دیگر به دلیل عدم گزارش عو. گاوزبانگل
گاوزبان و اسیدهای چرب ناخواسته از مصرف روغن بذر گل

 ضروری آن در انسان و حیوانات آزمایشگاهی، این روغن 
می تواند جایگزین داروهای صناعی رایج شده و از عوارض 

از آنجایی که امروزه بکارگیری . جانبی این داروها  بکاهد
ار های موثر طبیعی و بدون عوارض جانبی در کنمولکول

 شودداروهای شیمیایی و یا به عنوان جایگزین آنها توصیه می
استفاده از روغن بذر گل گاوزبان نیز به عنوان مکمل ، ]33[

رژیم غذایی صورت حاد یا مزمن همانند روغن ماهی و یا 
همچنین با . ، می تواند مطرح باشد3-مکمل های حاوی امگا

بذر گل گاوربان را توجه به مطالعات انجام شده، می توان روغن 
های خوراکی ترکیبی همراه با روغن ماهی بصورت کپسول

توان با عالوه بر این، همانند روغن سویا می. مصرف نمود
اصالح ژنتیکی بذر گل گاوزبان  ایرانی از آن بعنوان منبع غنی 

جهت بهبود سالمتی و جلوگیری از بیماریهای مختلف  SDAاز 
با . الت غذایی استفاده کردهای خوراکی و محصودر مکمل

توان به انجام مطالعات جامع بر روی گونه ایرانی این بذر می
در . اثرات درمانی گزارش شده از این گیاه ایرانی اضافه نمود

گاوزبان ایرانی ظرفیت الزم برای تبدیل مجموع، روغن بذر گل
 .غذایی را دارا می باشد-شدن به یک مکمل دارویی
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Abstract 

 
Background and aim: Omega-3 and omega-6 fatty acids are essential fatty acids for structure and function of the 

cells. Their presence in the human and mammalian diet is mandatory. The deficiency of these fatty acids underlies 

pathogenesis of several diseases. The ratio of omega-6 to omega-3 in the diet plays an important role in their 

physiologic effect. However, the dietary intake of these fatty acids in the most of the world is less than the amounts that 

should be present in a healthy diet. Moreover, the omega-6/omega-3 ratio is not balanced in the most of dietary sources. 

Therefore, there is a need to find the new sources of omega-3 and omega-6-rich foods. Echium amaenum is a plant from 

borage family. This study looks at the beneficial effects of Iranian Echium amaenum seed oil (EO) on human and 

mammalian health, based on the useful fatty acids present in EO. 

Methods: In this study we used the papers regarding the beneficial effects of EO on health that are indexed in ISI, 

Web of Science, Scopus, PubMed Central, PubMed, SID databases during 2000-2017. 

Results: EO has the considerable amount of amega-3, stearidonic acid, α-linolenic acid, omega-6, γ- linoleic acid, 

linoleic acid, and the important omega-9, oleic acid. In addition to presence of many useful unsaturated fatty acids, the 

ratio of omega-6/omega-3 in EO makes the beneficial effects of EO unique for human. 

Conclusion: The acute or chronic intake of EO, as a supplement with minimal side effects, low cost and ease of 

access, can be effective in the treatment and prevention of many diseases. 

 

Keywords: Echium amaenum seed oil, Omega-3, Omega-6 
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