
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ييايدر ييهاي مواد غذا يسودمند



   



   ماهي
  

منبع پروتئيني است كه غني از اسيدهاي آمينه  ماهي
 سلنيوم، كلسيم، فسفر، روي،(ضروري، عناصر ريز و درشت 

هايي است كه منبع با بوده؛ همچنين حاوي چربي) فلور و يد
اي سرشار ارزشي براي تأمين انرژي هستند و نيز بعنوان ذخيره

 هاي محلول در چربي، اسيدهاي چرب غير اشباع،از ويتامين
در مقايسه با گوشت دام، ماهي سرشار از . شودمحسوب مي

پتاسيم و منيزيم بوده است و محتواي كلسيمي فسفر، 
در هر صورت، . دار كوچك بسيار باال استهاي استخوان ماهي

  .ماهي و محصوالت دريايي منبع طبيعي براي يد غذايي هستند
و ديگر حيوانات، ميزان  اما تفاوت اساسي ميان ماهي
ضروري ماهي مانند  باالي اسيدهاي چرب غير اشباع

و ) EPA( ، ايكوزاپنتانوئيك)DHA( دوكوزاهگزانوئيك
  .است) DPA( دوكوزاپنتانوئيك

شد كه مصرف روزانه يك بخش از تخمين زده مي
گرم در روز از اسيدهاي ميلي 900تواند تقريباً چرب مي ماهي

را تأمين كرده و اين ) DHAو  EPAشامل ( n-3چرب 
هاي عروق كرونر، مقدار، در كاهش مرگ و مير افراد با بيماري

  . سودمند است
يك تا دو ( اين در حالي است كه مصرف متوسط ماهي

التري از ، به ويژه ماهياني كه داراي مقادير با)وعده در هر هفته
تواند خطر مرگ و مير عروق هستند مي n-3اسيدهاي چرب 

تا  20درصد،  95با محدودة اطمينان (درصد  36كرونري را تا 

درصد  17و مرگ ومير كلّي را تا ) >P 001/0درصد؛  50
گرم در روز  ميلي 250رسد كه مصرف به نظر مي. كاهش دهد

EPA  وDHA براي پيشگيري اوليه كافي باشد.  
در ) EPAو  DHAمانند ( 3–اسيدهاي چرب امگا

سطوح گوناگوني از فيزيولوژي سلولي اثر خود را اعمال 
رسد، با هاي اصلي عمل آنها، به نظر مينمايند و مكانيسم مي

يوني و يا تغيير هموستاز هاي  حساسيت بعضي از كانال اثر روي
هاي در مكانيسممسيرهاي ديگر كه . كلسيم درون سلولي باشد

پيام دهي سلولي دخالت دارند شامل فعال سازي فسفوليپازها، 
اي و كينازهاي هاي گيرندهسنتز ايكوسانوئيدها، تنظيم آنزيم

  .شوند مي پروتئيني
بعضي از مطالعات به اثر مصرف اسيدهاي چرب امگا 

گليسريد نيز در كاهش فشارخون و كاهش سطوح تري 3- 
گليسريد با مصرف اسيدهاي كاهش سطح تري. انداشاره كرده
گليسريدهاي كبدي  در نتيجة كاهش توليد تري 3- چرب امگا

گليسريدهاي پالسمايي صورت و افزايش كليرانس تري
  .گيرد مي

هنوز كامالً  3-مكانيسم اثر بخشي اسيدهاي چرب امگا
يزان سيال بودن توصيف نشده است، ولي شامل تغييرات در م

هاي درون ها و اتصال به گيرندهغشاء سلولي، پاسخ گيرنده
همچنين پيشنهاد شده . باشدسلولي تنظيم كنندة بيان ژن مي

تواند مي 3-است كه اثرات سودمند قلبي اسيدهاي چرب امگا
و  1–به دليل سركوب فاكتور نكروز توموري آلفا و اينترلوكين

         هيپوتاالموس ي ضد التهابيهاآزادسازي و تنظيم پاسخ



از طرف ديگر پيشنهاد شده است كه . آدرنال باشد -هيپوفيز-
  . ها مؤثرندها در اين مكانيسمكاهش تجمع مونوسايت و پالكت
اثرات سودمندي در ديگر  همچنين مصرف ماهي،

و  هاي اعصاببيماريها مانند آرتريت روماتوئيدي، بيماري
  .هاي تنفسي داردروان و بيماري

هاي جديد نشان داده شده است كه خطر در پژوهش
 در افرادي كه مصرف ماهي) كولوركتال(رودة بزرگ  سرطان

دارند، در مقايسه با افرادي كه فقط گوشت قرمز مصرف 
  .تر استكنند، پايين مي

همچنين، نتايج اولية مطالعات جديد در مورد نقش اين 
مانند چاقي، التهاب و (اسيدها در تنظيم اجزاء سندرم متابوليك 

  .داللت دارند) متابوليسم اسيدهاي چرب
  

  و عروق بر قلب اثرات مصرف ماهي
  

، مانند )CHD( مرگ ومير بيماري عروق كرونر قلبي
سكتة قلبي كشنده و مرگ ناگهاني، در مسير خود، آريتمي بطني 

  .را اشتراك دارند) اغلب فيبريالسيون بطني حاصل از ايسكمي(
هاي  نگر و كارآزماييشواهد دريافت شده از مطالعات آينده

يا روغن ماهي،  كنند كه مصرف ماهيتصادفي، پيشنهاد مي
  .دهندو مرگ ناگهاني را كاهش مي CHDمرگ و مير 

 25 - 500در مطالعات گوناگون، مصرف متوسط 
در مقايسه با كم يا هيچ ،  DHAو   EPAگرم در روز  ميلي

مصرف بيشتر . دهددرصد كاهش مي 25خطر نسبي را حداقل 

كه (كاهد را نمي CHDبه صورت چشمگيرتري، مرگ و مير 
در جمع بندي نتايج . دهد يك آستانه اثر وجود داردمينشان 

شود؛ در  تمام اين مطالعات، اين الگو به آشكارمشاهده مي
گرم در روز، تقريباً ميزان خطر نسبي مرگ ميلي 250مصرف تا 

گرم در روز مصرف ميلي 100درصد به ازاء هر  6/14و مير، 
EPA  وDHAش درصد كاه 36مجموعاً (يابد ، كاهش مي

در مقادير مصرفي باالتر، شدت اثر كاهندگي آن ). خطر كلي
  .شودكمتر مي

را در  CHDهاي مرگ و مير اي، يافتهاين اثر آستانه
ميانة (دارند  هاي ژاپني كه مقدار زيادي مصرف ماهيجمعيت

كند، كه توجيه مي) DHAو  EPAگرم در روز از ميلي 900
را  در نتيجة بيماري عروق كرونر قلبيميزان كمي مرگ و مير 

دهند، از خود نشان مي) هاي غربيدرصد كمتر از جمعيت 87(
، نرخ 3-ولي مصرف بيشتر از اين ميزان اسيدهاي چرب امگا

را پس از اين آستانه  CHDشدت افت كمتري از مرگ و مير 
  .شود مي ها سببدر جمعيت ژاپني

شانس كمتر مرگ  هاي گوناگون ماهي،با گونهدر مقايسه 
مانند سالمون، آزاد، (هاي پر روغن با مصرف ماهي CHDو مير 

به طور متوسط . شودديده مي) شاه ماهي شمالي وساردين
اثر  و عروقي نتايج ديگر قلب مصرف ماهي ممكن است بر روي

ها در مورد  هاي ما به اندازه دانستهبگذارد، ولي متأسفانه داده
 3- اسيدهاي چرب امگا. قوي نيستند CHDميزان مرگ و مير 

اثرات طي . گذارند عروقي اثر مي- بر روي چند عامل خطر قلبي
دهند و ممكن است در نتيجة تغيير در سيالي  چند هفته روي مي



اي، بعد از هاي گيرندهپاسخ غشاء سلولي و (fluidity)بودن 
تركيب شدن اين اسيدها درون غشاء سلولي و اتصال مستقيم 

  .هاي درون سلولي تنظيم كنندة بيان ژني باشندآنها به گيرنده
يا روغن ماهي  رسد كه گوناگوني اثرات ماهيبه نظر مي

عروقي به دليل دوزاژ گوناگون و زمان -نتايج قلبي بر روي
  .پاسخ اثرات بر روي عوامل خطرساز باشد

در مقادير معمول غذايي، اثرات ضد آريتمي چيرگي دارند 
را طي چند هفته  CHDو خطر مرگ ناگهاني و مرگ و مير 

در مقادير باالتر، اثرات حداكثري ضد آريتمي بدست . كاهند مي
اثرات فيزيولوژيك ديگر ممكن است به صورت آيد، ولي مي

ها وقت احتماالً به سال(نتايج باليني اثر گذارند  متوسط بر روي
براي مثال، سكتة قلبي ). نياز است تا اثرات باليني هويدا شوند

غير كشنده ممكن است به صورت چشمگيري، با دوزهاي كمتر 
، پديدار نشود، ولي ممكن تر ماهيهاي مصرف كوتاهو با دوره

است به صورت متوسط با دوزهاي باالتر يا مصرف طوالني تر 
  .خود را نشان دهد) سال 5گرم در روز براي  8/1(

ممكن است گوناگوني در اثرات باليني به پاتوفيزيولوژي 
براي مثال، در . گوناگون نتايج باليني بستگي داشته باشد
اغلب در نتيجة (پاتوفيزيولوژي فيبريالسيون بطني اوليه 

اكتوپيك يا (در مقابل تاكي آريتمي بطني ) ايسكمي
reentrant(بر  3-، اثرات قوي تر اسيدهاي چرب امگا

  .سيون بطني، هويدا استفيبريال
هاي بيولوژيك در ايجاد همانند همين پديده، تفاوت

آترواسكلروز در مقابل پارگي پالك به صورت حاد، ترومبوز يا 

 بر روي 3-آريتمي، در گوناگوني اثرات اسيدهاي چرب امگا
پيشرفت پالك در مقابل سكتة قلبي غير كشنده و يا مرگ و 

  .است CHDمير 
  

  مرگ و مير كلي 
  

 CHDمرگ و مير  بر روي 3- اسيدهاي چرب امگا
هاي ديگر مرگ و مير رسد كه بر روي علتمؤثرند و به نظر نمي

اثرات روي مرگ و مير كلي در يك جمعيت، به . مؤثر باشند
بستگي دارد كه از يك چهارم  CHDنسبت مرگ و مير به دليل 

- در جمعيت با سن متوسط تا نيمي از مرگ و ميرها در جمعيت
از اين رو، . شوددر آنها شيوع دارد را شامل مي CHDهايي كه 

، CHDدرصد كاهش در مرگ و مير  36با در نظر گرفتن 
تا  9يا روغن ماهي موجب كاهش مرگ ومير بين  مصرف ماهي

. گرددهاي مختلط ميدرصد در جمعيت 14با ميانگين درصد  18
اي كه تا سال هاي تصادفي شدهاين نتيجه با متاآناليز كارآزمايي

 14اند همخواني دارد، كه نشانگر كاهش انجام گرديده 2003
بوده  3- درصدي در مرگ و مير كلي با اسيدهاي چرب امگا

شدة دوسويه  هاي تصادفيهنگامي كه ما نتايج كارآزمايي. است
كور، كنترل شده با پالسيبورا به آن اضافه كنيم، اسيدهاي چرب 

درصد كاهش  17توانند مرگ و مير كلي را تا دريايي مي 3- امگا
ها در مرگ و توان با اثر استاتيناين ميزان كاهش را مي. دهند

درصد كاهش در يك متاآناليز  15مير كلي مقايسه كرد كه تنها 
  .تصادفي شدة استاتين، گزارش شده استهاي كارآزمايي



  رشد و تكامل عصبي
  

در  به مغز DHAبه نام  3-يكي از اسيدهاي چرب امگا
 سال اول كودكي  2حال تكامل سريع در زمان جنيني و طي

اي انباشت هاي شبكهپيوندد و در مادة خاكستري و غشاء مي
تر را به كوتاه n-3توانند اسيدهاي چرب كودكان مي. يابدمي

DHA  ا اكنون مشخص نيست كه چنين تبديليتبديل كنند، ام
مادري كافي  DHAبراي مغز در حال تكامل در فقدان مصرف 

  .است يا خير
تكامل عصبي،  مادري بر روي DHAاثرات مصرف 
هاي تصادفي، مورد اي و كارآزماييدر مطالعات مشاهده

نتايج ارزيابي شده در اين مطالعات، . اندبررسي قرار گرفته
ويژه را  هاي نورولوژيكتيزي بينايي، شناخت جامع و دامنه

كارآزمايي،  14در يك متاآناليز از . اندمورد بررسي قرار داده
 visual(، در تيزي بينايي DHAبا دريافت مكمل 

acuity(ي مشاهده ، به صورت الگوي وابسته به دوز، بهبود
كنند، هاي شناختي جلب توجه كمتري مينتايج آزمون. گرديد

هاي نورولوژيك ارزيابي شده اين مطالعات، زيرا در دامنه
 8براساس يك آناليز تجمع نتايج . اختالف موجود است

دريافتي  DHAشود كه افزايش كارآزمايي، چنين برآورد مي
كودك  IQتواند  گرم در روز ميميلي 100مادري به صورت 

ها، اثرات در اكثر كارآزمايي. امتياز افزايش دهد 13/0را 
مادري را در هنگام مراقبت از كودك و نه در  DHAدريافت 

در يك كارآزمايي كه . اندزمان حاملگي مورد بررسي قرار داده

مادر حامله را مورد ارزيابي قرار داده بود، درمان با روغن  341
ماه بعد از زايمان، موجب  3تا  18كاد از هفتة  جگر ماهي

درصد و افزايش  50در بندناف تا  DHAافزايش سطوح 
) باشدگيري هوش ميكه يك روش اندازه(امتياز فرآيند ذهني 

اي كه اين يافته با مطالعات مشاهده. سالگي گرديد 4در 
مادري با دريافت ماهي  DHAهمبستگي مثبت ميان سطوح 

ي  ، حافظهاي حاملگي را با امتيازات رفتار توجه در زمان
اند، شناختي بينايي و درك زماني در دورة كودكي پيدا نموده

  . همخواني دارد
در يك فرا گرد كلي، اين مطالعات نشان دهندة آن 

، براي تكامل عصبي كودك DHAهستند كه دريافت مادري 
  .سودمند است

  
  هاي وابسته به هورمون و سرطان مصرف ماهي

  
مصرف چربي غذايي در مطالعات مختلف به عنوان 

هايي عامل خطر ساز، بيشتر از مواد غذايي ديگر براي سرطان
در . چون سينه و پروستات مورد بررسي قرار گرفته است

هاي اخير، به افزايش مصرف اسيدهاي چرب توجه ويژه  سال
شود كه در يافتي چربي نگريسته ميشده است و كمتر به كل در

زنجيرة . توان به اسيدهاي چرب دريايي اشاره كرداين ميان مي
و اسيد دوكوزا هگزانوئيك  )EPA(بلند اسيد ايكوساپنتانوئيك 

)DHA ( 3كه از اسيدهاي چرب چندگانة غير اشباع-n  هستند
شوند، نشان داده شده و عموماً در ماهيان پر چرب ديده مي



هاي سرطاني پروستات و سينه را ه تكثير خطوط سلولاست ك
منع كرده و خطر پيشرفت اين تومورها شرايط آزمايشگاهي در 

  .دهندرا در جانوران آزمايشگاهي كاهش مي
هاي بيولوژيك گوناگوني براي توصيف اين مكانيسم

مهمترين مكانيسم مطرح شده، منع . اندرخدادها توصيف شده
از اسيد آراشيدونيك ) eicosanoid(ايكوسانوئيد بيوسنتز 

ايكوسانوئيدها، يك طبقه از تركيبات هستند كه از . است
اسيدهاي غير اشباع چندگانه مشتق شده و شامل 

ها، هيدروكسي ايكوساتتر و نوئيك اسيد و پروستاگالندين
تركيباتي كه از اسيد آراشيدونيك توسط . هستندها  لوكوتراين

شوند، به ويژه مشتق مي 2–اكسيژنازآنزيم سيكلو
زايي در چندين نوع مطالعه ، به سرطانE2پروستاگالندين  

  .اندهمبستگي نشان داده
هاي سرطاني، توليد مقادير زيادي در حقيقت سلول

كنند مشتق شده از اسيد آراشيدونيك مي E2پروستاگالندين 
طريق  احتماالًاز(كه موجب اختالل در فعاليت  سيستم ايمني 

. شودمي) سركوب كننده  Tهاي نقش آن در توليد سلول
و  2-اسيدهاي چرب دريايي موجب منع آنزيم سيكلواكسيژناز
  E2متابوليسم اكسيداتيو اسيد آراشيدونيك به پروستا گالندين 

  . شوندمي
كه  DHAو  EPAنيز نشان داده شده است هر دوي 

ليپواكسيژناز را كه باعث متابوليز اسيد آراشيدونيك  به 
ها است، منع هيدروكسي ايكوساتترونوئيك اسيد و لوكوتراين

هيدروكسي ايكوساتترونوئيك اسيد با سركوب -12. نمايندمي

، تحريك آنژيوژنز، تحريك اتصال )مرگ درون سلولي(آپوپتوز 
هاي ر سلولهاي سرطاني و بيان فنوتيپ مهاجمي دسلول

هاي ليپواكسيژناز از اين رو، منع كننده. سرطاني، پيوستگي دارد
به عنوان طبقة مهمي از عوامل پيشگيري كنندة شيميايي 

هاي در نتيجه، ايجاد و پيشرفت سرطان. شوندمحسوب مي
رسد كه با فرآيندهايي مرتبط سينه و پروستات به نظر مي

قش مهمي دارند؛ اما، در آنها ن DHAو نيز  EPAهستند  كه 
حاوي اسيدهاي چرب  پاسخ اين پرسش كه آيا مصرف ماهي

هاي وابسته ها يا سرطانتواند خطر اين نوع سرطاندريايي مي
به هورمون را كاهش دهد، هنوز نامعلوم است؛ هر چند كه 

جانوران  و مطالعات بر روي in vitroشواهد كافي در شرايط 
دهد اين اسيدهاي چرب آزمايشگاهي موجود است كه نشان مي

هاي گوناگون، به توانند پيشرفت تومورها در ارگاندريايي مي
ويژه پروستات و سينه، منع كنند؛ اما شواهد اپيدميولوژيك 

  . دننمود كمتري دار ،انساني
همبستگي ميان مصرف  ،هر چند كه اكثر مطالعات

هاي وابسته به و اسيدهاي چرب دريايي و خطر سرطان ماهي
هاي اما نتايج چند مطالعه از جمعيت ؛هورمون را نشان نداده اند

انساني، كه مصرف بااليي از اسيدهاي چرب دريايي را دارند، 
رسد كه پاسخگويي از اين رو، به نظر مي. تشويق كننده است

تر با پيدميولوژيك دقيقبه اين پرسش نيازمند طراحي مطالعات ا
مانند (گيري شدة اين نوع اسيدها در غذا توجه به محتواي اندازه

DHA  وEPA  6و نسبت آنها به اسيدهاي چرب-n  ( و
  . ديگر محتويات آنها باشد



آمريكا براي  در يك فراگرد كلي، توصية انجمن قلب
هاي پرچرب، در هفته، به ويژه ماهي وعده ماهي 2مصرف 

براي پيشگيري از مرگ ناگهاني، اثرات سودمند ديگري را از 
گليسريد خون،  مانند كاهش سطح تري(خود بروز خواهد داد 

هاي انعقادي، فشارخون و تغييرات در سيستم ايمني و مكانيسم
هاي هنوز جهت آشكار سازي سودمندي). رشد و تكامل عصبي

فزايش مصرف اسيدهاي چرب دريايي در جلوگيري از احتمالي ا
اثبات كننده نياز است ولي در صورت هاي  به پژوهش سرطان،

  .اي بسيار پراهميت است كه قابل تعمق خواهد بوداثبات، يافته
  

  ميگو
  

ترين شايع پس از ماهي، در بسياري از نقاط جهان، ميگو
چهار (يك وعده مصرفي ميگو . باشدمنبع غذايي دريايي مي

درصد از  4/47كه . گرم پروتئين است 7/23شامل ) اونس
. كند را تأمين مي) RDA(ميانگين مجاز توصيه شدة روزانه 

 Dويتامين  RDAدرصد از  40افزون بر اين، يك وعده تقريباً 
را فراهم مي  B12ويتامين  RDAدرصد از  30نزديك به  و

همچنين ميگو از لحاظ تريپتوفان كه يك اسيد آمينه . سازد
 هاي آسيب كه در فرآيند ترميم سلول ضروري است و سلنيوم

كند، هاي سرطاني را منع ميديده مؤثر است و تكثير سلول
  .باشدسرشار مي

با توجه به اثرات سودمند اشاره شده دربارة اسيدهاي 
هاي عروق كه در كاهش مرگ و مير بيماري 3-امگا چرب

شامل (كاهش التهاب بدن، كاهش ديمانس  كرونر قلبي،
و  هاي اعصاب، رشد و تكامل عصبي و بيماري)بيماري آلزايمر

تواند منبع خوبي مي ها مؤثر هستند، ميگونيز تقويت استخوان
اونس ميگو  4براي اين اسيدهاي چرب باشد و در حقيقت هر 

تأمين  3-درصد از نياز روزانه را براي اسيدهاي چرب امگا 15
  . كندمي

از لحاظ چربي كلي، سطح  از ديدگاه علم تغذيه، ميگو
گرم در هر گرم از بخش ميلي 9/10ميانگين (پاييني دارد 

ار كمي از اسيدهاي چرب اشباع و داراي مقادير بسي) خوردني
است و هر چند داراي محتواي ) گرم در گرمميلي 89/2(

بااليي درميان ) گرم در هر گرمميلي 95/1(تغذيه اي  كلسترول
باشد؛ ولي همانگونه كه اشاره شد داراي  مي غذاهاي شايع

گرم ميلي 35/3( 3-مقادير تقريباً بااليي از اسيدهاي چرب امگا
است كه اثرات سودمند ضد آترواسكلروز و ترومبوز ) در هر گرم

  .دهنداز خود نشان مي
بااليي هستند،  بسياري از غذاهايي كه داراي كلسترول

باشند و مصرف آنها هاي اشباع شده نيز باال مياز لحاظ چربي
  .براي عموم محدود شده است

گرم كلسترول ميلي 213( تخم مرغ داراي كلسترول
باال است ولي از لحاظ ) اي در هر زردة تخم مرغتغذيه
هاي اشباع شده و كلي تقريباً سطح پاييني دارد؛ با اين  چربي

 3آمريكا مصرف آن به  هاي انجمن قلبوجود، در دستورالعمل
گفته شده است كه . وعده در هر هفته محدود شده است 4تا 

پروفايل ليپوپروتئين پالسمايي اثر سوء دارد و  تخم مرغ بر روي



 LDLكلسترول و نيز نسبت  HDLتواند نسبت كل به  مي
  .كلسترول را افزايش دهد HDLكلسترول به 

هاي سطوح ليپوپروتئين بر روي اما در مورد اثرات ميگو
سرم، با وجود اينكه يكي از غذاهاي بسيار شايع مورد استفادة 
عموم است، تاكنون سه پژوهش به صورت كارآزمايي باليني 

ترين آنها كه از انجام شده است كه ما اكنون به نتايج كامل
لّي سالمت آمريكا طريق پروژة مشترك دانشگاه راكفلر و بنياد م

نتايج اين پروژه بسيار حائز . افكنيمانجام گرديده است نظر مي
شد كه مصرف ميگوي اهميت است، زيرا پيش از اين تصور مي

سرمي هاي  اثرات جانبي بر سطوح ليپو پروتئين پر كلسترول
بر . داشته باشد، اما خواهيم ديد كه اين پندار نادرست است

اساس اين پژوهش كه به صورت يك كارآزمايي متقاطع 
گرم ميگو  300تصادفي انجام گرديد، يك رژيم غذايي حاوي 

اي روزانه را تامين گرم كلسترول تغذيهميلي 590روزانه كه 
كلسترول  LDLكرد، به صورت معنادار موجب افزايش مي

در مقايسه با ) درصد 1/12(كلسترول  HDLو ) درصد 1/7(
غذايي پايه كه براي محتواي چربي همسان شده بود ولي  رژيم
اما از آنجا كه . ميلي گرم كلسترول در روز داشت، گرديد 107

كلسترول بود، رژيم  LDLدرصد افزايش كلسترول كمتر از 
كلسترول  HDLغذايي ميگو بر روي نسبت كلسترول كلي به 

. كلسترول اثري جانبي نداشت HDLبه  LDLيا نسبت 
 13گليسريد سرمي را تا ين مصرف ميگو سطح تريهمچن

در اين پژوهش، رژيم غذايي شامل دو عدد . درصد كاهش داد
اي در ميلي گرم كلسترول تغذيه 581تخم مرغ در روز با 

  HDLو  LDLمقايسه با سطح پايه، نيز موجب افزايش در 
 2/10(كلسترول  LDLكلسترول گرديد، ولي اين افزايش در 

بود و در نتيجه ) درصد 6/7(كلسترول  HDLتر از بيش) درصد
  .هاي ليپوپروتئيني دچار اثرات جانبي گرديدنسبت

پژوهشگران اين تحقيق چنين نتيجه گرفتند كه مصرف 
پروفايل ليپوپروتئيني پالسمايي در افرادي كه  بر روي ميگو

اما . جانبي نداردهاي بدن آنها طبيعي است اثرات سطح چربي
مقدار سطح ميگوي مصرفي آزمون شده در اين پژوهش از 

از اين رو، به نظر . مصرف عادي روزانه بسيار باالتر بوده است
اي بر روي سطوح رسد كه مصرف ميگو اثرات ناخواستهنمي

غذاي ”توان آن را به عنوان ليپوپروتئيني بدن داشته باشد و مي
  . ها وارد نمودملدر دستورالع“ قلبي سالم

  
   



   




