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 خاص روغن ماهی برای سالمتی بدن  یویژگ 21

 

 دو تا یک ایهفته که کندمی توصیه بهداشت جهانی سازمان آشنایید؟ چقدر ماهی خواص با

 برای زیادی فواید ماهی، در موجود ۳ امگا چرب اسیدهای که دلیل این به. بخورید ماهی بار

 یک غذایی رژیم در اگر اما. کندمی پیشگیری بسیاری هایبیماری از و دارد بدن سالمتی

 امگا تواندمی ماهی روغن هایمکمل کردن مصرف نیست، ماهی وعده دو تا یک شما یهفته

 .کند تأمین را تانبدن برای موردنیاز ۳

 

 انواع شامل آن درصد ۰۳ و شده تشکیل ۳ امگا از ماهی روغن از درصد ۳۳ حدود

. است D و A ویتامین دارای نشده،فراوری ماهی روغن همچنین،. است دیگر هایچربی

 امگا به نسبت بیشتری فواید ماهی روغن در موجود ۳ امگا نوع که بدانید است جالب ضمنا

 .دارد گیاهی منابع در موجود ۳

 

 و (EPA) اسید ایکوزاپنتانوییک نوع از ماهی روغن در موجود ۳ امگا تریناصلی

 آلفا نوع از گیاهی منابع در موجود ۳ امگا کهدرحالی است؛ (DHA) اسید دوکوزاهگزانوئیک

 .است (ALA) اسید لینولینیک

 

 فواید DHA و EPA ولی است، ضروری چرب اسیدهای از یکی اسید لینولینیک آلفا گرچه

 .دارند سالمتی برای بیشتری

 

 رژیم که است این دارد، ۳ امگا کافی مصرف اهمیت از نشان که دالیلی از دیگر یکی

 کرده جایگزین ۶ امگا مثال هاچربی دیگر با را مصرفی ۳ امگا از زیادی مقدار غربی غذایی

 بروز سبب شود،می ایجاد چرب اسیدهای مصرف بین که نامناسبی نسبت این. است

 .است شده غربی زندگی سبک با مرتبط هایبیماری
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 ماهی روغن خواص

 قلب سالمت برای مفید .2

 نشان تحقیقات. است دنیا سراسر در ومیرمرگ دالیل ترینمهم از یکی قلبی هایبیماری

 دچار قلبی هایبیماری به کمتر کنند،می مصرف ماهی بیشتری مقدار که افردی است داده

 .شوندمی

 

 روغن یا ماهی مصرف با آنها از بسیاری و دارد متعددی فاکتورهایریسک قلبی هایبیماری

 .یابدمی کاهش ماهی

 

 :است شرح این به قلب، سالمت برای ماهی روغن فواید

 

 خوب کلسترول یا HDL کلسترول سطح تواندمی ماهی روغن: خوب کلسترول سطح افزایش

 تأثیری بد کلسترول یا LDL کلسترول کاهش در که رسدمی نظربه ولی دهد، افزایش را

 .ندارد

 کاهش درصد ۳۳ تا 2۱ بین را گلیسریدتری میزان ماهی روغن: گلیسریدتری کاهش

 .دهدمی

 به مبتال افراد در را خون فشار تواندمی پایین، دوزهای در ماهی روغن: خون فشار کاهش

 .دهد کاهش باال، خون فشار

 جلوگیری هارگ در گرفتهشکل هایپالک ایجاد از ماهی روغن: هاپالک ایجاد از جلوگیری

 رگ در قبال که هاییپالک شودمی باعث همچنین. شودمی آنها شدنسخت باعث و کندمی

 .بمانند امن و پایدار و ثابت شده، ایجاد افراد

 ماهی روغن هستند، آریتمی به ابتال درمعرض که افرادی در: مرگبار هایآریتمی کاهش

 غیرطبیعی ضربان از است عبارت قلبی آریتمی. دهد کاهش را قلبی هایآریتمی تواندمی

 .کند ایجاد قلبی حمالت است ممکن موارد از بعضی در که قلب
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 فاکتورهایریسک از بسیاری بهبود موجب تواندمی ماهی روغن هایمکمل ها،براینعالوه

 مغزی سکته یا قلبی حمله از پیشگیری بر مبنی روشنی شواهد. شود قلبی بیماری عامل

 .ندارد وجود

 

 روانی اختالالت از بعضی درمان در مفید .1

 چرب اسیدهای را چربی این بیشتر و شده تشکیل چربی درصد ۶۳ از تقریبا انسان مغز

 بسیار مغز، نرمال کارکرد برای ۳ امگا چرب اسیدهای بنابراین،. دهندمی تشکیل ۳ امگا

 از بعضی دچار که افرادی است، داده نشان تحقیقات از برخی درواقع،. است ضروری

 .است ترپایین شانخون ۳ امگا سطح هستند، روانی اختالالت

 

 یا شروع از تواندمی آن، هایمکمل یا ماهی روغن مصرف که کرده ثابت تحقیقات همچنین

 ارزشمند یماده این مثال،عنوانبه. کند پیشگیری روانی اختالالت از بعضی عالئم افزایش

 کاهش دارند، قرار ابتال خطر درمعرض که افرادی در را روانی اختالالت احتمال تواندمی

 .دهد

 

 اختالل و اسکیزوفرنی عالئم تواندمی باال، دوزهای در هامکمل این مصرف براین،عالوه

 .دهد کاهش را دوقطبی

 

 شکمی هایچربی کردن آب و وزن کاهش .۳

 حدود در دنیا، سراسر در. ۳۳ از بیشتر BMI یا بدنی یتوده شاخص از است عبارت چاقی

 در آمار این. هستند چاق درصد 2۳ و دارند وزناضافه ساالنبزرگ از درصد ۳۳

 .است مقدار این از بیشتر بسیار آمریکا، مثل کشورهایی
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 ازجمله دهد؛ افزایش را هابیماری سایر به ابتال خطر زیادی میزانبه تواندمی چاقی

 .سرطان و 1 نوع دیابت قلبی، هایبیماری

 

 و ببخشد بهبود را بدن بندیترکیب تواندمی ماهی روغن هایمکمل مصرف

 تحقیقات براین،عالوه. دهد کاهش چاق افراد در را قلبی هایبیماری فاکتورهایریسک

 تمرینات و مناسب غذایی رژیم همراهبه ماهی روغن هایمکمل مصرف که است داده نشان

 نشان یکسانی نتایج تحقیقات، یهمه البته .کند کمک وزن کاهش به تواندمی ورزشی،

 .اندنداده

 

 بر زیادی تأثیر ماهی، روغن هایمکمل که است داده نشان شدهانجام تحقیق 12 بررسی

 یا باسن به کمر دور نسبت و کمر دور اندازه کاهش در ولی نداشته، چاق افراد وزن کاهش

WHR است بوده مؤثر. 

 

 پیری سنین در بینایی حفظ به کمک و چشم سالمت برای مفید .۴

. است شده تشکیل ۳ امگا از نیز انسان چشم ساختار از زیادی بخش مغز، مثل درست

 مصرف ۳ امگا کافی یاندازهبه خود غذایی رژیم در که افرادی دهدمی نشان شواهد

 چشم تسالم براین،عالوه. دارند قرار چشمی هایبیماری به ابتال درمعرض بیشتر کنند،نمی

 وضعیتی ،AMD) ماکوال سن به وابسته دژنراسیون به منجر که شودمی تهدید پیری سن در

 که رسدمی نظربه. شد خواهد( شود منجر دید تاری یا کوری به است ممکن که پزشکی

 روغن هایمکمل از استفاده نتایج ولی کند، پیشگیری اختالل این از تواندمی ماهی خوردن

 .دارد کمتری یکنندهقانع نتایج ماهی،

 

 ماه چهارونیم مدت برای ماهی روغن باالی دوزهای مصرف که است داده نشان تحقیقی

 تحقیقات جزو تحقیق، این البته. است شده AMD به مبتال افراد در بینایی بهبود موجب

 .است کوچک و محدود بسیار
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 شده انجام غذایی مواد سایر و ۳ امگا ترکیب مصرف تأثیر مورد در ترمفصل تحقیق دو

 نکرده گزارش تأثیری هیچ دیگری و داده نشان مثبتی نتایج تحقیقات این از یکی. است

 .نیست کافی ادعا این اثبات برای تحقیقات این نتایج بنابراین. است

 

 التهابی هایبیماری عالئم کاهش و التهاب کاهش .۱

 

 

. است تهدیدکننده هایآسیب و هاعفونت با بدن ایمنی سیستم یمبارزه نوعیبه التهاب

 این. بیفتد اتفاق طوالنی مدتبه و کم سطوح در گاهی است ممکن التهاب حال،اینبا

 مثال مزمن هایبیماری از بعضی تواندمی مشکل این. نامندمی مزمن التهاب را وضعیت

 التهاب کاهش موارد، این در. کند بدتر را قلبی هایبیماری و افسردگی دیابت، چاقی،

 .کند کمک هابیماری عالئم بهبود به تواندمی

 

 مزمن التهاب با مرتبط هاییبیماری بهبود به تواندمی و دارد ضدالتهابی خواص ماهی روغن

 ژن تولید تواندمی ماهی روغن چاق، یا استرس دچار افراد در مثال، عنوانبه. کند کمک

 .دارند نام (cytokines) سیتوکین هامولکول این که دهد کاهش را التهابی هایمولکول

 

 دردهای کاهش در چشمگیری تأثیر تواندمی ماهی روغن هایمکمل مصرف براین،عالوه

 مفصلی روماتیسم. باشد داشته مفصلی روماتیسم به مبتال افراد در دارو به نیاز و مفصلی

 .شودمی منجر مفاصل شدن دردناک به التهاب، آن در که است اختاللی

 

 تروخیم التهاب افزایش با که است اختالالتی از دیگر یکی (IBD) روده التهاب بیماری

 عالئم تواندمی ماهی روغن اینکه بر مبنی روشنی شواهد حاضردرحال باوجوداین،. شودمی

 .ندارد وجود دهد، کاهش را روده التهاب
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 پوست سالمت برای مفید پوست؛ برای ماهی روغن خواص .۶

. دارد ۳ امگا چرب اسیدهای زیادی مقدار و است انسان بدن ارگان ترینبزرگ پوست

 رود؛می زوال به رو و کندمی تغییر زمان مروربه زندگی طول در پوست سالمت وضعیت

 خوشبختانه،. آفتاب درمعرض طوالنی مدتبه گرفتن قرار یا پیری سن در خصوصبه

 ازجمله کنند؛می پیدا بهبود ماهی روغن هایمکمل مصرف با پوستی اختالالت از تعدادی

 .درماتیت و پسوریازیس

 

 جنین سالمت حفظ و بارداری دوران برای مفید .۰

 دارد ضرورت بسیار بنابراین. است انسان یاولیه رشد برای ضروری مواد از یکی ۳ امگا

. کنند مصرف ۳ امگا کافی میزانبه حتما شیردهی، و بارداری دوران در باردار مادران که

 هماهنگی بهبود به تواندمی شیردهی و بارداری دوران در ماهی روغن هایمکمل مصرف

 مکمل این آیا که ندارد وجود شواهدی باوجوداین،. کند کمک فرزندان در چشم و دست

 .خیر یا باشد تأثیرگذار کیو آی و یادگیری بر تواندمی غذایی

 

 بهبود به کودکی، در و مادران شیردهی و بارداری دوران در ماهی روغن هایمکمل مصرف

 .دهدمی کاهش را آلرژی انواع به ابتال ریسک و کندمی کمک بینایی هایاندام رشد

 

 کبدی هایچربی کاهش .۸

 

 

 و دارد برعهده را بدن در موجود هایچربی بیشتر پاالیش یوظیفه که است یاندام کبد

 .کندمی ایفا وزن افزایش در مهمی نقش
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 چرب کبد بیماری خصوص به است؛ افزایش درحال سرعتبه کبدی های بیماری شیوع

 تواندمی ماهی روغن هایمکمل مصرف. است کبد در چربی تجمع حاصل که غیرالکلی

 کاهش و غیرالکلی چرب کبد عالئم کاهش باعث که ببخشد بهبود را التهابات و کبد عملکرد

 .شودمی کبد در چربی مقدار

 

 اضطراب و افسردگی عالئم بهبود .۳

 سال تا دنیا سراسر در هابیماری ایجاد دلیل دومین افسردگی، که شودمی بینیپیش

 .باشد 1۳۳۳

 

 آنها خون ۳ امگا سطح دارند، حاد افسردگی که افرادی رسدمی نظربه بدانید، است جالب

 ماهی، روغن و ۳ امگا هایمکمل مصرف که است داده نشان تحقیقات. است ترپایین

 که است داده نشان تحقیقات برخی براین،عالوه. ببخشد بهبود را افسردگی عالئم تواندمی

 افسردگی عالئم کاهش در DHA حاوی هایروغن از بیشتر بسیار EPA از غنی هایروغن

 .دارند تأثیر

 

 کودکان فعالیبیش درمان و تمرکز بهبود .2۳

 دو هر ،(ADHD) فعالیبیش توجهیکم اختالل مثال کودکان، در رفتاری اختالالت از تعدادی

 مغز از زیادی بخش گفتیم، که طورهمان. گیردمی دربر را تمرکز عدم و فعالی بیش اختالل

 از پیشگیری در تواندمی ۳ امگا کافی مقدار مصرف. است شده تشکیل ۳ امگا از انسان

 .باشد مفید زندگی ابتدایی هایسال در رفتاری اختالالت

 

 و تکانشگری تمرکز، بهبود فعالی، بیش بهبود در آن، هایمکمل یا ماهی روغن مصرف

 در یادگیری فرایند بهبود برای تواندمی اختالالت این بهبود. است مؤثر کودکان پرخاشگری

 .باشد مفید بسیار زندگی ابتدایی هایسال
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 آلرژی به ابتال ریسک کاهش و آسم عالئم بهبود .22

 

 …و ریه ورم نفس، تنگی مثل عالئمی تواندمی که است تنفسی دستگاه در اختاللی آسم

 .کندمی پیدا رواج بیشتر کودکان بین در روزبهروز و باشد داشته

 

 در خصوصبه را آسم عالئم تواندمی ماهی روغن که است داده نشان تحقیقات از تعدادی

 گردآوری را دیگر تحقیق 22 نتایج پژوهشگران. دهد کاهش زندگی ابتدایی هایسال

 که دهدمی نشان تحقیقات این نتایج. است شده انجام نفر هزار 2۳۳ روی که اندکرده

 درصد 1۳ تا 1۴ بین را کودکان در آسم به ابتال خطر مادران، توسط ماهی یا ۳ امگا مصرف

 خطر تواندمی باردار، مادران در ماهی روغن هایمکمل مصرف براین،عالوه. دهدمی کاهش

 .دهد کاهش را آلرژی به نوازادان ابتالی احتمال

 

 هااستخوان سالمت برای مفید .21

 شکستگی احتمال و دهندمی ازدست را خود اصلی مواد بدن هایاستخوان باال، سنین در

 و استخوان پوکی مثل هاییبیماری به تواندمی اتفاق این. کندمی پیدا افزایش آنها

 برای ضروری مواد ترینمهم از D ویتامین و کلسیم. شود منجر آرتروز یا استئوآرتریت

 نیز ۳ امگا چرب اسیدهای که دهدمی نشان تحقیقات بعضی ولی هستند، استخوان سالمت

 .باشند مفید هااستخوان برای توانندمی

 

 بهتری (BMD) استخوان معدنی تراکم کنند،می مصرف ۳ امگا بیشتری مقدار که کسانی

 را استخوان معدنی تراکم ماهی، روغن هایمکمل آیا که نیست مشخص باوجوداین،. دارند

 روغن هایمکمل مصرف که دهدمی نشان محدود، تحقیقات از تعدادی. نه یا بخشدمی بهبود

 استخوانی هایبیماری از جلوگیری موجب که دهدمی کاهش را استخوان شکستگی ماهی،

 .شودمی


