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Czy wielonienasycone kwasy t!uszczowe omega-3 wywieraj"
efekt antyarytmiczny – krytyczny przegl"d literatury
Are omega-3 polyunsaturated fatty acids antiarrhythmic – a critical review of literature

UUrrsszzuullaa  MMaacckkiieewwiicczz,,  MMoonniikkaa  KK..  DDuuddaa,,  MMiicchhaa!!  MM""cczzeewwsskkii

Zak!ad Fizjologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kszta!cenia Podyplomowego, Warszawa

S t r e s z c z e n i e

Gro#ne dla $ycia komorowe zaburzenia rytmu stanowi" w du$ej mierze nierozwi"zany problem kliniczny. Obserwacje epidemiolo-
giczne i wyniki bada% klinicznych sugeruj", $e wielonienasycone kwasy t!uszczowe omega-3 (WNKT !-3) mog" wywiera& dzia!anie
antyarytmiczne. Niestety, przeprowadzone na ludziach badania ukierunkowane na dowiedzenie antyarytmicznego dzia!ania 
WNKT !-3 nie wykaza!y takiego efektu, a dodatkowo sugeruj", $e w niektórych grupach chorych WNKT !-3 mog" wr'cz zwi'ksza&
liczb' gro#nych dla $ycia komorowych zaburze% rytmu. Wyniki bada% eksperymentalnych s" tak$e niejednoznaczne. Udokumentowa-
no, $e WNKT !-3 wp!ywaj" na niemal$e wszystkie kana!y i pompy jonowe zaanga$owane w wewn"trzkomórkowy obieg wapnia oraz
potencja! spoczynkowy i czynno(ciowy. By& mo$e z tego powodu wywieraj" efekt pro- lub antyarytmiczny w zale$no(ci od istniej"ce-
go substratu proarytmicznego. Dalsze badania mog" pozwoli& na okre(lenie grupy chorych, którzy odnios" korzy(& antyarytmiczn"
z zastosowania WNKT !-3. 

SS!!oowwaa  kklluucczzoowwee::    komorowe zaburzenia rytmu, zawa! mi'(nia sercowego, niewydolno(& serca, obieg wapnia, wielonienasycone
kwasy t!uszczowe omega-3

A b s t r a c t

Life threatening ventricular arrhythmias are largely unresolved clinical problem. Epidemiological observations and results of clinical
trials suggest that omega-3 polyunsaturated fatty acids (!-3 PUFA) may be antiarrhythmic. However, clinical trials directed to
demonstrated their antiarrhythmic effects failed to show it. Furthermore, some data indicate that!-3 PUFA can even be proarrhtyhmic
under some conditions. Results of experimental studies are also inconclusive. !-3 PUFA have been shown to affect almost any ion
channel and pump involved in intracellular calcium handling and resting and action potential. Maybe this is why they could be either
pro- or anti-arrhythmic depending on preexisting proarrhythmic substrate. Future studies may lead to identification of patient groups
that could get a antiarrhythmic benefit from !-3 PUFA.

KKeeyy  wwoorrddss::  ventricular arrhythmias, myocardial infraction, heart failure, calcium handing, omega-3 polyunsaturated fatty acids

Kardiol Pol 2009; 67: (Supl. 6): 436–440

Adres do korespondencji:
Monika K. Duda, Zak!ad Fizjologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kszta!cenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, 

tel.: +48 22 569 38 40, faks: +48 22 569 37 12, e-mail: mondud@gmail.com

Artyku! pogl"dowy/Review article

Wielonienasycone kwasy t!uszczowe
Wielonienasycone kwasy t!uszczowe omega-3 (WNKT

!-3), obok wielonienasyconych kwasów t!uszczowych ome-
ga-6 (WNKT !-6), nale$" do grupy tzw. niezb'dnych kwa-
sów t!uszczowych, których organizm ssaków nie mo$e syn-
tetyzowa& de novo ze wzgl'du na brak enzymów
odpowiedzialnych za syntez' podwójnego wi"zania odpo-
wiednio w pozycji !-3 lub !-6. Z tego powodu WNKT !-3
i !-6 musz" by& dostarczone z pokarmem. Najbardziej roz-
powszechniony w(ród !-6 jest kwas alfa-linolowy (LA,
18 : 2 !-6), wyst'puj"cy w olejach ro(linnych, m.in. w ole-
ju kukurydzianym, sojowym, sezamowym, s!oneczniko-

wym. Kwas LA w organizmie cz!owieka jest przekszta!ca-
ny w kwas arachidonowy (AA, 20 : 4 !-6) przez elongacj'
i desaturacj' !a%cucha w'glowodanowego. Spo(ród WNKT
!-3 najcz'(ciej spotykany jest kwas alfa-linolenowy
(ALA, 18 : 3 !-3), wyst'puj"cy w oleju lnianym, rzepako-
wym czy s!onecznikowym. Jest on prekursorem dla bar-
dziej aktywnych biologicznie kwasów eikozapentaenowe-
go (EPA, 20 : 5 !-3) i dokozaheksaenowego (DHA, 22 :
6 !-3). Metabolizm ALA podlega du$ym wahaniom osob-
niczym, 1–20% mo$e ulec przekszta!ceniu w EPA i dodat-
kowo 0,1–9% w DHA. Kwasy LA i ALA podlegaj" przemia-
nom z udzia!em tych samych enzymów i konkuruj"
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o dost!p do nich, dlatego przy typowej zachodniej diecie
bogatej w WNKT !-6 efektywno"# powstawania EPA
i DHA spada dodatkowo o po$ow! [1]. Obfitym %ród$em
EPA i DHA s& t$uste morskie ryby, natomiast DHA dodat-
kowo wyst!puje w jajach, mleku matki oraz niektórych al-
gach i glonach. Zarówno AA, DHA, jak i EPA s& wa'nymi
sk$adnikami b$on komórkowych, prekursorami eikozano-
idów i ligandami dla wewn&trzkomórkowych receptorów
reguluj&cych transkrypcj! ca$ego wachlarza genów [2]. 

Badania obserwacyjne, kliniczne
i eksperymentalne – wp!yw
wielonienasyconych kwasów t!uszczowych
omega-3 na zaburzenia rytmu serca

Obserwacje epidemiologiczne sugeruj&, 'e dieta obfita
w t$uste ryby morskie (bogate w EPA i DHA) zmniejsza umie-
ralno"# z powodu chorób uk$adu sercowo-naczyniowego (Inu-
ici z Grenlandii, Japo(czycy z Okinawy) [2]. Badanie Physi-
cians Health Study pokazuje, 'e u m!'czyzn jedz&cych ryby
co najmniej raz w tygodniu wyst!puje mniejsze ryzyko na-
g$ej "mierci sercowej, pomimo niezmienionej cz!sto"ci wy-
st!powania samych zawa$ów [3]. Obserwacje te znalaz$y po-
twierdzenie w próbach klinicznych: w badaniu DART wzrost
spo'ycia ryb zmniejsza$ o 29% umieralno"# pacjentów po za-
wale serca, jednak'e nie wp$ywa$ na liczb! powtórnych
ostrych incydentów wie(cowych ani udarów mózgu [4].
W GISSI-Prevezione Trials suplementacja WNKT !-3 reduko-
wa$a o 45% liczb! przypadków nag$ej "mierci sercowej, rów-
nie' przy braku wp$ywu na cz!sto"# wyst!powania powtór-
nego zawa$u [5]. Poniewa' najcz!"ciej nag$a "mier# sercowa
nast!puje w mechanizmie komorowych zaburze( rytmu [6],
powy'sze badania sugeruj&, 'e korzystny efekt WNKT !-3
mo'e wynika# z ich dzia$ania antyarytmicznego.

W celu weryfikacji tej hipotezy przeprowadzono trzy ba-
dania kliniczne ukierunkowane konkretnie na wykazanie
dzia$ania antyarytmicznego WNKT !-3. W badaniach tych
wzi!$o udzia$ w sumie 1178 chorych wysokiego ryzyka za-
burze( rytmu, ze wszczepionym kardiowerterem-defibryla-
torem (ICD) (ok. 70% stanowili pacjenci po zawale serca).
Niestety, w metaanalizie tych bada( [7] nie wykazano ani
istotnego wyd$u'enia czasu do wyst&pienia pierwszego mi-
gotania komór lub cz!stoskurczu komorowego, ani zmniej-
szenia liczby interwencji antyarytmicznych, ani mniejszej
"miertelno"ci w grupie pacjentów przyjmuj&cych WNKT !-
3 w porównaniu z osobami otrzymuj&cymi placebo. W po-
szczególnych badaniach uwzgl!dnionych w metaanalizie
stwierdzono nawet wzrost cz!sto"ci wy$adowa( ICD w ró'-
nych podgrupach pacjentów. Te wyniki mog& sugerowa#,
'e WNKT !-3 nie maj& dzia$ania antyarytmicznego w ogól-
nej populacji pacjentów wysokiego ryzyka. Nale'y jednak
uwzgl!dni# fakt, 'e pacjenci z ICD s& grup& bardzo niejed-
norodn&. By# mo'e, w zale'no"ci od wyst!puj&cej patolo-
gii, WNKT !-3 wywieraj& efekt antyarytmiczny lub proaryt-
miczny, a efekt obserwowany w ca$ej badanej populacji jest
ich wypadkow&.

Wyniki bada( nad WNKT !-3 w modelach zwierz!cych
równie' s& niejednoznaczne. Z jednej strony pokazano, 'e
podawanie WNKT !-3 zarówno w okresie ostrym, jak
i przewlek$e prowadzi do spadku liczby epizodów cz!sto-
skurczu komorowego i migotania komór w modelu ostre-
go zawa$u czy niedokrwienia i reperfuzji [8–11]. Dodatko-
wo udowodniono, 'e izolowane serca, mi!"nie
brodawkowate i miocyty pochodz&ce od szczurów karmio-
nych WNKT !-3 wykazuj& wi!ksz& odporno"# na zaburze-
nia rytmu i mniejsze wewn&trzkomórkowe ob$adowanie
jonami wapnia [12]. Z drugiej strony, w modelu ostrego
niedokrwienia w sercu "wini WNKT !-3 wywiera$y dzia$a-
nie proarytmiczne, najprawdopodobniej w mechanizmie
zwolnienia przewodzenia w strefie niedokrwionej i oko$o-
zawa$owej [13]. 

Podsumowuj&c, powy'sze badania wskazuj&, 'e wp$yw
WNKT !-3 na zaburzenia rytmu, zarówno u ludzi, jak
i u zwierz&t laboratoryjnych, nie jest ostatecznie poznany.
Brak jednoznacznych wyników sugeruje, 'e w zale'no"ci
od patologii i substratu proarytmicznego WNKT!-3 mog&
wywiera# efekt anty- lub proarytmiczny. Z tego powodu me-
chanizm wp$ywu WNKT!-3 na zaburzenia rytmu, który do-
tychczas nie by$ systematycznie badany, wydaje si! szcze-
gólnie istotny, gdy' jego poznanie pozwoli$oby na okre"lenie
populacji osób, które mog& odnie"# korzy"# ze stosowania
WNKT !-3 oraz które powinny ich unika#.

Stosowane w badaniach klinicznych i do"wiadczalnych
preparaty t$uszczu rybiego zawieraj& mieszank! EPA i DHA,
w której stosunek EPA do DHA jest ró'ny i waha si! w za-
kresie od 30 : 70 do 70 : 30. To równie' mo'e cz!"ciowo
t$umaczy# ró'nice w uzyskiwanych wynikach oraz sugeru-
je, 'e EPA i DHA mog& wywiera# odmienny wp$yw na czyn-
no"# elektryczn& kardiomiocytów i wewn&trzkomórkowy
obieg Ca2+ [2].

Mechanizm powstawania zaburze" rytmu
serca

Gro%ne dla 'ycia zaburzenia rytmu serca, w wi!kszo-
"ci przypadków b!d&ce przyczyn& nag$ych zgonów serco-
wych [6], to cz!stoskurcz komorowy (wyst!puj&cy w prze-
wa'aj&cej wi!kszo"ci przypadków w mechanizmie
pobudzenia nawrotnego) oraz migotanie komór. Obecnie
najcz!stszym t$em do wyst&pienia powy'szych zaburze(
rytmu jest choroba wie(cowa, a w szczególno"ci zawa$
mi!"nia sercowego oraz niewydolno"# serca. W ogromnej
wi!kszo"ci przypadków te zaburzenia rytmu s& inicjowa-
ne przez (i) komorowe pobudzenie dodatkowe, które
wspó$istniej&c ze (ii) sprzyjaj&cymi warunkami elektrofi-
zjologicznymi [niejednorodny czas trwania potencja$u czyn-
no"ciowego (AP) i refrakcji oraz zró'nicowana szybko"#
przewodzenia w obr!bie komór], mog& sta# si! %ród$em
pobudzenia nawrotnego prowadz&cego do wyst&pienia
cz!stoskurczu komorowego, który nast!pnie mo'e si!
przekszta$ca# si! w migotanie komór [14]. W zwi&zku z tym
wyst!powaniu komorowych zaburze( rytmu sprzyjaj& cz!-
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ste komorowe pobudzenia dodatkowe oraz niejednorod-
no!" elektrofizjologiczna mi#!nia komory.

Komorowe pobudzenia dodatkowe s$ wyzwalane przez
depolaryzacje nast#pcze wczesne (ang. early after depola-
rizations, EAD), pojawiaj$ce si# w trakcie fazy plateau lub
repolaryzacji w%a!ciwego potencja%u czynno!ciowego, i pó&-
ne (ang. delayed after depolarizations, DAD), wyst#puj$ce
po zako'czeniu w%a!ciwego potencja%u czynno!ciowego.
Ich &ród%em s$ zaburzenia wewn$trzkomórkowego obie-
gu jonów Ca2+. Prze%adowanie komórek jonami Ca2+ pro-
wadzi do nadmiernego wzrostu zawarto!ci Ca2+ w siatecz-
ce sarkoplazmatycznej (SR) i spontanicznego uwalniania
z niej jonów Ca2+ przez kana%y wapniowe siateczki, zwa-
ne receptorami rianodyny (ang. ryanodine receptors, RyRs)
(Rycina 1.). 

Uwalniane spontanicznie z SR jony Ca2+ aktywuj$ wy-
miennik Na+/Ca2+ (NCX) do transportu jonów Ca2+ na ze-
wn$trz komórki. Poniewa( zasada pracy NCX polega na wy-
mianie 1 jonu Ca2+ na 3 jony Na+ (Rycina 1.), pracy NCX

towarzyszy nap%yw do komórki depolaryzuj$cego pr$du.
Jest on g%ówn$ przyczyn$ powstawania pobudze' dodat-
kowych wyzwolonych przez DAD i EAD. Spontanicznemu
uwalnianiu Ca2+ z SR sprzyja równie( nadmierna fosfory-
lacja RyRs przez kinaz# bia%kow$ typu A, aktywowan$ w wy-
niku stymulacji receptorów beta-adrenergicznych. Wzrost
st#(enia katecholamin w ostrym zawale serca czy w nie-
wydolno!ci serca zwi#ksza stopie' ufosforylowania RyRs,
a tym samym prawdopodobie'stwo ich spontanicznego
otwarcia i ewentualnie wyst$pienia EAD i DAD. Wyst$pie-
niu pobudze' typu EAD sprzyja ponadto wyd%u(enie czasu
trwania potencja%u czynno!ciowego (AP), które ma miej-
sce szczególnie w obszarze oko%ozawa%owym oraz w nie-
wydolnym sercu [15]. Wyd%u(enie potencja%u przed%u(a z ko-
lei nap%yw jonów Ca2+ do komórki, zwi#ksza zawarto!" Ca2+

w SR i nasila EAD i DAD. Dodatkowo, prze%adowanie Ca2+

blokuje dro(no!" mi#dzykomórkowych %$czy zwanych ko-
neksonami i zwalnia szybko!" przewodzenia mi#dzykomór-
kowego. Jak wynika z powy(szego opisu, zmiany obiegu

RRyycciinnaa 11..  Schemat wewn$trzkomórkowego obiegu jonów Ca2+. Jony Ca2+ nap%ywaj$ do komórki w czasie po-
tencja%u czynno!ciowego przez aktywowane depolaryzacj$ kana%y wapniowe typu L. Nap%yw ten podnosi st#-
(enie Ca2+ w diadzie, która znajduje si# mi#dzy b%on$ zewn#trzn$ a b%on$ p#cherzyków siateczki sarkoplazma-
tycznej (SR). Wzrost st#(enia Ca2+ w diadzie jest sygna%em do otwarcia aktywowanych wzrostem st#(enia Ca2+

kana%ów wapniowych siateczki sarkoplazmatycznej, zwanych receptorami rianodyny (RyRs) i uwolnienia zgro-
madzonego w siateczce Ca2+ (zjawisko wydzielania wapnia przez wap'). Po uwolnieniu Ca2+ z siateczki RyRs
si# zamykaj$, a jony Ca2+ dyfunduj$ z diady w g%$b komórki. Tam wi$($ si# z troponin$ C (TnC), co umo(liwia
interakcj# bia%ek kurczliwych (aktyny i miozyny) i skurcz komórki. Nast#pnie Ca2+ jest z powrotem transporto-
wany z cytoplazmy do siateczki przez ATP-az# wapniow$ siateczki (SERCA). Ta ilo!" Ca2+, która nap%yn#%a do ko-
mórki przez kana%y wapniowe L, jest dla zachowania homeostazy wapniowej usuwana na zewn$trz przez wy-
mienniki Na+/Ca2+ (NCX) i ATP-az# wapniow$ sarkolemy (PMCA) [22]
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Ca2+ i zmiany czynno!ci elektrycznej komórek wzajemnie
na siebie wp"ywaj# i wzajemnie wzmacniaj# swoje dzia"a-
nie proarytmiczne.

Kolejnym czynnikiem, obok zaburze$ obiegu jonów
Ca2+, sprzyjaj#cym wyst%powaniu komorowych zaburze$
rytmu w pozawa"owym i niewydolnym sercu jest niejed-
norodno!& elektrofizjologiczna mi%!nia komory – zró'ni-
cowany czas trwania potencja"u czynno!ciowego i okres
refrakcji oraz szybko!& przewodzenia w obr%bie komór. Wy-
d"u'enie czasu trwania AP jest nast%pstwem spadku funk-
cji kana"ów potasowych, a wyd"u'enie okresów refrakcji –
inaktywacji kana"ów sodowych. Zmiany funkcji kana"ów
s# najbardziej nasilone w obszarze oko"ozawa"owym
i znacznie mniejsze w kardiomiocytach odleg"ych od strefy
zawa"u [16]. Ponadto dochodzi do depolaryzacji komórek
w stanie spoczynku (g"ównie w wyniku zmniejszenia ak-
tywno!ci pompy sodowo-potasowej), co prowadzi do spad-
ku funkcji kana"ów sodowych i zmniejszenia amplitudy
i szybko!ci narastania potencja"u czynno!ciowego. To z ko-
lei zmniejsza szybko!& przewodzenia pobudzenia. Dodat-
kowo dochodzi do utrudnienia przewodzenia mi%dzyko-
mórkowego w wyniku spadku dro'no!ci koneksonów
(kana"ów umo'liwiaj#cych mi%dzykomórkowy przep"yw
pr#du elektrycznego). Przewodzenie mi%dzykomórkowe
jest utrudnione równie' w wyniku nekrozy i apoptozy cz%-
!ci komórek i zast%powania ich tkank# "#czn# [14]. 

Wp!yw wielonienasyconych kwasów
t!uszczowych omega-3 na potencjalne
czynniki proarytmiczne na poziomie
komórkowym

Badania na zwierz%tach laboratoryjnych pokazuj#, 'e
WNKT !-3 mog# bezpo!rednio wp"ywa& na kana"y jonowe
zaanga'owane zarówno w kszta"towanie potencja"u czyn-
no!ciowego, jak i w wewn#trzkomórkowy obieg Ca2+. Poda-
wanie w okresie ostrym WNKT!-3 prowadzi do spadku g%-
sto!ci pr#du Ca2+ i pr#du NCX, wzrostu g%sto!ci pr#dów
potasowych K1, Ks i Kr u szczura [16] i !wini [17], 
powoduj#c skrócenie czasu trwania potencja"u czynno!cio-
wego, stabilizacj% potencja"u spoczynkowego, co teoretycz-
nie powinno wywiera& efekt antyarytmiczny, aczkolwiek skró-
cenie czasu trwania potencja"u czynno!ciowego w niektórych
warunkach mo'e by& te' proarytmiczne (poprzez skrócenie
fali pobudzenia nawrotnego). W innych badaniach pokaza-
no natomiast, 'e ma"e st%'enia WNKT !-3 prowadzi"y do
spadku g%sto!ci pr#du Kto i wyd"u'enia czasu trwania po-
tencja"u czynno!ciowego [18], a bezpo!rednia infuzja WNKT
!-3 w izolowanym sercu królika powodowa"a spadek szyb-
ko!ci przewodzenia [19], co mo'e by& wtórne do zahamo-
wania kana"ów sodowych i/lub zmniejszenia przewodno!ci
koneksonów. Rzeczywi!cie, w kardiomiocytach wyizolowa-
nych z komór noworodków szczurzych stwierdzono silne za-
hamowanie kana"ów sodowych przez WNKT !-3 [20]. Te
wszystkie zmiany s# z kolei potencjalnie proarytmiczne. Wy-
kazano tak'e, 'e przewlek"e podawanie WNKT!-3 nie wp"y-

wa na rozkurczowe st%'enie Ca2+ ani na sygna" Ca2+ w kar-
diomiocytach wyizolowanych z serca !wini czy szczura [17].
Z powy'szych obserwacji nie wy"ania si% 'aden konsekwent-
ny schemat wp"ywu WNKT !-3 na elektrofizjologiczne i za-
le'ne od jonów Ca2+ pod"o'e zaburze$ rytmu. Powy'sze wy-
niki sugeruj#, 'e WNKT !-3, w zale'no!ci od substratu
proarytmicznego i rodzaju patologii, mog# wywiera& efekt
anty- lub proarytmiczny, co mo'e t"umaczy& niejednoznacz-
ne wyniki uzyskane w badaniach klinicznych [21].

Podsumowanie
Chocia' na podstawie wyników bada$ epidemiologicz-

nych powsta"a hipoteza o antyarytmicznym dzia"aniu
WNKT !-3, obecnie zarówno badania kliniczne, jak i ba-
dania eksperymentalne nie wykazuj# wyra(nego dzia"a-
nia antyarytmicznego tych substancji. Prawdopodobnie
wynika to z faktu, 'e WNKT !-3, wp"ywaj#ce na wiele pa-
rametrów komórkowych, mog# wywiera& ró'ne dzia"anie
w zale'no!ci od istniej#cego substratu proarytmicznego.
By& mo'e dalsze badania pozwol# na okre!lenie grupy cho-
rych, którzy odnios# korzy!& antyarytmiczn# z zastosowa-
nia WNKT !-3. 
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