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Omega 3 Zsírsavak

Main components Of Omega FAs

Omega 3 Omega 6 Omega 9

Alpha-linolenic acid  

(ALA)

Linoleic acid (LA) Oleic acid (OA)

Eicosapentaenoic  

acid (EPA)

Gamma-linolenic acid  

(GLA)

Docosahexaenoic  

acid (DHA)

Dihomogamma-linolenic  

acid (DLA)

Arachidonic acid (AA)



Omega3 zsírsavak természetes előfordulása

Növényi eredetű (ALA)

● Rövid láncúak

● E-vitaminnal védettek

● Nehezebben avasodnak

● Nehezebben hasznosulnak

Állati eredetű (EPA, DHA)

● Hosszú láncúak

● Nem védettek E-vitaminnal

● Könnyen avasodnak

● Gyorsan hasznosulnak 



Az Omega3 zsírsavak szerepe a sejtben

Minden sejtet sejtmembrán vesz körül, mely különböző zsírsavakból épül fel.

A zsirsavak összetétele határozza meg a membrán rugalmasságát, oxigén, 

tápanyag és anyagcsere melléktermék áteresztő képességét, a sejtek 

kommunikációs képességét és egy sor egyéb tulajdonságot.

A sejtmembrán összetételének optimálistól való eltérése sok krónikus betegség 

valódi kiváltó oka 

A sejtmembrán zsírsavösszetételének optimum közelében való tartása az egyik 

legeredményesebb prevenciós lehetőség



Az Omega3 zsírsavak egészségvédő szerepe

● Gátolják a gyulladáskeltő “Ciklooxigenáz 2 (COX2)” enzim aktivitását, ami 

többek között az emlőrák kialakulásában is lényeges szerepet játszik

● Aktiválnak egy PPAR-a nevű receptort a membránban, amely le tudja állítani 

a sejtek kóros szaporodását

● Fokozzák a tumor szupresszor BRCA1 és BRCA2 gének expresszióját, 

melyek DNS javító gének  és ezzel akadályozzák tumoros folyamatok 

kialakulását



Prosztaglandin szintézisben betöltött szerep

Az Omega3 zsírsavaknak fontos szerepük van a prosztaglandinoknak nevezett 

hormonszerű anyagok szintézisében

A prosztaglandinok egy sor élettani folyamat szabályozásában töltenek be 

kulcsszerepet:

● Vérnyomás, véralvadás

● Gyulladásos és allergiás reakciók

● Fájdalom és idegi működések

● Vese és bélműködés szabályozás

● Nemi és stressz hormonok termelése



Gyulladásgátló hatás

Az EPA-ból keletkező, újonnan felfedezett zsírszerű anyag, a rezolvin direkt 

gyulladásgátló hatással bír, így magyarázható az omega3 zsírsavak jótékony 

hatása izületi gyulladásokban

A természetes rezolvin, szemben az aszpirinnel, ibuprofénnel és a COX2 

gátlókkal emésztőrendszeri és szív-érrendszeri mellékhatások nélkül csökkenti a 

fájdalmat és a gyulladást







Az omega3 zsírsavak jótékony hatásai

● Gyulladáscsökkentő hatás

● Gátolják a kóros véralvadást

● Fenntartják a membrán rugalmasságát

● Csökkentik a vérzsírokat

● Csökkentik a vérlemezke aggregációt

● Gátolják az érelmeszesedést

● Fokozzák az NO képzést

● Gátolják a tumorok kialakulását



● Szív-érrendszeri hatások

● Szem egészsége

● Agy egészsége

● Várandósság, magzat fejlődése

● Izületek egészsége

● Sport



“VITAS” Omega3 vérteszt

● Omega6 / Omega3 arány

○ Ideális: 3 alatt

○ Átlagosan 23 körül

● Omega3 index

○ Ideális: 8% fölött

○ Átlagosan 3% körül

Az omega3 index és 6/3 arány nagyon fontos egészség-prognosztikai mutató



Omega3 zsírsav pótlás

Fontos a 

● Hatóanyag mennyiság

● Minőség - oxidáció

● Tisztaság - nehézfémek, 

oldószerek

● Időtartam

● Eredmény mérhetősége

A leghatékonyabb készítmények:

● Folyékony olajok - nem kapszulázottak

● Halszagtól mentesek 

● Oliva olajjal védettek

● Hideg, sarkvidéki tengerekből származnak

● Fenntartható gazdálkodásból, GMP szerint 

gyártottak 
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