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Importance of Fish Consumption in Disease Prevention
Reza Tahergorabi1, Seyed Vali Hosseini2

It is well established that seafood is an excellent source of a large variety of nutrients including
high-quality protein. In addition to the high-quality protein and micronutrients provided, fish is the
primary source of long chain omega-3 fatty acids which are found in oil of fatty fish. The
importance of nutrients in fish and fish oil in health maintenance, and promoting normal nutrition
for growth, and development has been documented in medical studies. In addition, fish and fish oil
have been shown to lower the risk of progressive chronic disorders (e.g. cardiovascular, metabolic,
and inflammatory disease) and may be useful in disease treatment. This review article will
succinctly review current and in-depth information on these topics.
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مقاله مروری

اهمیّت مصرف ماهی در پیشگیری از بیماریها
رضا طاهرگورابی ،1سید ولی

حسینی2

چکیده
ماهی بهدلیل دارابودن مواد مغذّی ارزشمند ،یک جزء مهم غذایی است .ماهی عالوه بر پروتئین با کیفیت باال و مواد مغذّی موجود،
منبع اصلی اسیدهای چرب امگا  3است که در روغن ماهی چرب یافت میشوند .مطالعات پزشکی اهمیت مواد مغذّی در ماهی و
روغن ماهی را در تغذیه طبیعی برای رشد ،نمو و حفظ سالمتی آشکار نموده است .عالوه بر این مطالعات نشان داده است که ماهی
و روغن ماهی ،خطر ابتال به بیماریهای مزمن (مانند بیماریهای قلبی -عروقی ،متابولیکی و التهابی) را کاهش میدهد و ممکن
است در درمان بیماری مفید باشد .این مقاله بررسی مختصری از اطالعات جاری در این موضوعات را مرور میکند.
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مقدمه
یکی از عوامل اساسی در مسیر دستیابی انسان به سالمت
جسمی و ذهنی ،رعایت یک رژیم غذایی سالم و متعادل
است .تغذیه یکی از نیازهای فیزیولوژیکی و دائمی انسان و
مهمترین عامل بقا و طول عمر وی محسوب میشود .طی
سالهای اخیر ،آگاهی افراد در زمینه کیفیّت تغذیه و تأثیر آن
بر سالمت جسمی و ذهنی بهطور قابل مالحظهای افزایش
یافته است و مصرفکنندگان بیش از پیش بر این باورند که
تغذیه ،تأثیر مستقیمی بر سالمت روحی و جسمی آنان بر
جای میگذارد ( .)1افزایش آگاهی مصرفکنندگان در زمینه
ارتباط میان تغذیه و سالمت ،موجب تقاضای روزافزون آنان
جهت دریافت مواد خوراکی مغذی ،سالم و با کیفیت شده
است (.)2
آبزیان خوراکی بهویژه ماهیان ،بهدلیل دارابودن مقادیر
قابل توجّهی از اسیدهای چرب غیر اشباع 1و کلسترول کم،
برخی از انواع ویتامینها و مواد معدنی و نیز پروتئینهایی با
ارزش غذایی باال ،از جایگاه خاصی در رژیم غذایی انسان
برخوردارند ()3؛ از همین رو ،مصرف آبزیان در دهههای اخیر
بهدلیل رویکرد عمومی به مصرف غذاهای حاصل از منابع
آبزی ،در پی آشکارشدن اهمیت طبّی و نقش آنها در
پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریهای صعبالعالج و نیز
بهدلیل افزایش جمعیت ،در بسیاری از کشورها در حال
افزایش است .با وجود اثبات اثرات سودمند متعدّد مصرف
غذاهای دریایی بر سالمت انسان ،متأسفانه مصرف سرانه
آبزیان در ایران (تقریباً  9/5کیلوگرم به ازای هر نفر) ،در حدود
نصف میانگین مصرفِ جهانی آن (بیش از  19/5کیلوگرم) می
باشد ()4؛ از این رو ضرورت تولید و عرضه فرآوردههای غذایی
جدید ،متنوّع و باکیفیت از آبزیان و ایجاد دسترسی به
فرآوردههای مذکور برای ساکنین اقصی نقاط کشور کامالً
آشکار است .اولین گام در تهیه محصوالت و فرآوردههای
شیالتی ،شناخت مادّه خام اولیه آنها میباشد؛ زیرا گوشت
Polyunsaturated fatty acid

1

آبزیان بهعنوان مادّهای خام دارای پروتئینی کامالً مطلوب
است که در طول مراحل مختلف صید ،جابهجایی و فرآوری،
تحت تأثیر مجموعهای از عوامل بیرونی و تغییرات درونی قرار
گرفته که بر کیفیت محصول نهایی تأثیرگذار هستند ()5؛ به
همین دلیل ،آگاهی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
ترکیبات ماهی و چگونگی تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر
آنها ،برای متخصصان امری ضروری بوده تا بتوانند محصولی
سالم و با کیفیت خوراکی مطلوب ،به جامعه مصرفکننده
عرضه کنند.
از نظر وجود ترکیبات مغذی ،گوشت آبزیان تفاوتهایی با
گوشت سایر جانوران خوراکی نظیر :گوشت قرمز (از قبیل
گوشت گاو و گوسفند) و گوشت ماکیان دارد .به طور کلی،
قسمت خوراکی ماهیان از  70تا  80درصد آب 15 ،تا 22
درصد پروتئین 1 ،تا  15درصد چربی 1 ،تا  1/5درصد مواد
معدنی و حدود یکدرصد کربوهیدرات تشکیل شده است و
غنی از ویتامینهای محلول در آب و چربی میباشد که این
ترکیبات ،از گونهای به گونه دیگر متفاوت است ( .)6آب
بیشترین و اصلیترین ترکیب در گوشت ماهی و سایر آبزیان
محسوب میشود که بهطور معمول بین  70تا  80درصد وزن
مرطوب گوشت ماهی و آبزیان را شامل میشود ( .)7از
آنجاییکه میزان آب و چربی تاحدودی با یکدیگر نسبت
عکس دارد ،بر همین اساس میزان آب در ماهیان چرب حدود
70درصد و در ماهیان کمچرب حدود 80درصد ترکیب عضله
را تشکیل میدهد ( .)8بعد از آب ،پروتئین دوّمین ترکیب مهم
در عضالت ماهی میباشد .مقدار پروتئین عضله در ماهیان در
حدود  17-22درصد است .تحقیقات نشان داد که در مقایسه
با ماهیان آب شیرین ،ماهیان دریایی مقداری بیشتر پروتئین
ولی رطوبت کمتری دارند .مقدار پروتئین در صدفها و سخت
پوستان بسته به گونه متفاوت است ،اما مقدار آن به این
ترتیب میباشد :میگو  ،%17-%22اسکالپ ،%12-%20
اسکوئید  ،%15-%18خرچنگ  ،22%-18آلبستر ،26%-16
کریل  15%-12و در اویستر .)9( 18%-6
3
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بدون شک یکی از مهمترین شاخصههای ارزش تغذیهای
یک پروتئین خوراکی ،مقدار اسیدهای آمینه ضروری موجود
در آن است .در این رابطه ،پروتئینهای ماهی از باارزشترین
پروتئینهای حیوانی هستند؛ زیرا در مقایسه با پروتئینهای
گیاهی که بهطور معمول از نظر یک یا چند اسیدآمینه الزم
فقیر هستند ،حاوی تمامی اسیدهای آمینه ضروری
(هیستیدین ،فنیلآالنین ،والین ،ترئونین ،تریپتوفان ،لوسین،
ایزولوسین ،متیونین و لیزین) به مقدار و نسبت مناسب می
باشند ( .)11 ،10اسیدآمینههای ضروری در تغذیه انسان مهم
هستند؛ به این دلیل که بدن انسان از نظر فیزیولوژیکی
توانایی ساخت این اسیدآمینهها را ندارد .بنابراین تنها راه
فراهمکردن این اسیدآمینههای ضروری ،مصرف غذاهای
حاوی آنهاست .تمام اسیدآمینههای ضروری برای ساخت
پروتئین در بدن انسان مورد نیاز میباشند .لیزین و متیونین به
مقدار فراوانی در غذاهای دریایی یافت میشوند .میگو،
البستر ،خرچنگ و اسکوئید مقادیر باالتری از آرژنین،
گلوتامیکاسید ،گلیسین و آالنین نسبت به ماهیها دارند
( .)12بر خالف کربوهیدراتها و چربیها ،پروتئین تنها منبع
تأمین نیتروژن برای بدن انسانها میباشد؛ با این وجود،
آبزیان از مقدار بهنسبت کمی از ترکیبات نیتروژنی در عضالت
خود برخوردار میباشند (.)13
بهدلیل اسیدآمینههای ضروری موجود در آبزیان و
محصوالت حاصل از آن ،ارزش غذایی پروتئین آنها بهنسبت
باالست؛ از طرفی دیگر مشخص شده است که اگر چه
ماهیان آب شیرین در مقایسه با ماهیان آب شور (دریایی)
مقادیر کمتری پروتئین دارند ،اما اختالف معنیداری در
ترکیب آسیدآمینه ماهیان آب شور و شیرین وجود ندارد (.)14
با این وجود بعضی از ماهیان دریایی مانند ماهی تون ،غنی از
اسید آمینه هیستیدین هستند .از طرفی دیگر مشخص گردیده
است که پروتئینهای ماهی ،از نظر حساسیّت نسبت به تجزیه
آنزیمی ،دارای ارزشی معادل یا حتی بیشتر از گوشت قرمز می
باشند که بدین ترتیب هضم آنها را تسهیل مینماید .پروتئین

رضا طاهرگورابي و سيد ولي حسيني

ماهی در دستگاه گوارش انسان توسط آنزیمهای پروتولیتیکی
تجزیه (هیدرولیز) میشود .معموالً حدود 90درصد از پروتئین
ماهی در دستگاه گوارش انسان ،هضم و جذب میشود ()15؛
از همین رو اظهار میشود که گوشت ماهی از قابلیّت هضم
پذیری باالیی در سیستم گوارشی انسان برخوردار است.
محقّقین قابلیّت هضم باالی پروتئین ماهی نسبت به حیوانات
خشکیزی را به فقدان تاندونها و همچنین مقادیر کمتر
پروتئینهای استروما (بافتهای پیوندی) در ماهیان نسبت
دادهاند (.)16
میزان کارآیی پروتئین اغلب در تغذیه انسانی بهعنوان
شاخص کیفیت پروتئینی ) ،(1PERبهمعنی میزان وزن بدن
کسبشده به پروتئین مصرفشده ،بیان میشود (.)17
مطالعات نشان دادهاند که نسبت بازدهی پروتئینهای ماهی
( )PERحتی کمی از کازئین که پروتئین اصلی شیر است،
بیشتر میباشد .مقایسه بهرهوری خالص پروتئین (:NPU
نسبت اسید آمینه مصرفی برای ساخت پروتئین به اسید آمینه
موجود در عضله ماهی) گوشت ماهی با ارزش  ،83با گوشت
قرمز با ارزش  80و تخم مرغ که یک پروتئین شاخص با
ارزش  100است ،اهمیت پروتئین ماهی در رژیم غذایی انسان
را بهخوبی آشکار میسازد ( .)18استفاده از گوشت ماهیان به
صورت تکّهشده در تهیه انواع فرآوردههای فرآوریشده مثل
سوریمی ،بهخوبی نشان داده است که مراحل مختلف فرآوری،
تأثیری بر ارزش تغذیهای پروتئین ماهی نداشته و پروتئین این
محصوالت بهخوبی با پروتئین مثالً فیله از نظر ترکیب
اسیدهای آمینه PER ،و یا دیگر معیارهای ارزشیابی قابل
مقایسه است ()19
در خصوص چربی ماهیان بهعنوان یکی از مهمترین
جنبه خوراکی ماهیان ،مطالب متعدّدی بیان شده است .چربی
ها در ماهیان نسبت به سایر حیوانات خوراکی ،دارای
اسیدهای چرب زنجیرهبلند (باالی  20کربن) و اشباعنشده
بیشتری میباشند؛ در حالیکه اسیدهای چرب سایر حیوانات
Protein efficiency ratio
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خوراکی و همچنین گیاهان ،کمتر از این تعداد هستند .این
وضعیت در روغن ماهی و دیگر آبزیان ،اصلیترین علت
تغییرپذیری سریع و کاهش کیفیت فرآوردههای حاصل از آنها
میباشد ( .)20وجود اسیدهای چرب چند غیر اشباعی امگا3-
( )2DHA, 1EPAبهمقدار زیاد در روغنهای ماهی در
بسیاری از فرآوردههای دریایی بهویژه ماهی و از طرفی نقش
این روغنها در بهبود سالمتی انسانها ،امروزه اهمیت این
محصوالت را در رژیم غذایی انسان بسیار باال برده است .در
تحقیقات بسیاری نشان داده شده است که مصرف روغن
ماهی بهدلیل حضور اسیدهای چرب غیر اشباع در رژیم غذایی
روزانه ،خطر بروز بسیاری از بیماریها را تا حدّ قابل مالحظه
ای کاهش میدهد (.)21
گوشت ماهی از نظر ویتامینهای محلول در آب
( )B & Cو ویتامینهای محلول در چربی ( )A, D, K & E
یک منبع غذایی غنی محسوب میشود و مقدار آنها بسته به
نوع ،گونه ،شرایط زیستشناختی و فصول سال متغیّر است.
اغلب قسمتهای بدن که به مصرف خوراکی نمیرسند مانند
جگر و روده ،دارای مقادیر زیادتر ویتامینهای محلول در
چربی در مقایسه با نقاط دیگر هستند ( .)22عالوه بر مواد
ذکرشده ،وجود مواد معدنی در فرآوردههای دریایی نیز بر
اهمیت آنها در رژیم مصرفی روزانه افزوده است .غذاهای
دریایی در مقایسه با گوشت دامها حاوی مقادیر بیشتری مواد
معدنی میباشند .به طورکلی این محصوالت منابع خوبی از
منیزیم ،کلسیم ،آهن و فسفر و همینطور گروهی از مواد
معدنی که ( Microelementsعناصر کمیاب) نامیده می
شوند ،یعنی ید ،فلوئور ،سلنیوم ،منگنز و کبالت میباشند که به
خصوص وجود این گروه اخیر در این فرآوردهها ،از ارزش
تغذیهای زیادی برخوردار است .در خصوص مقدار کربوهیدرات
ها در ماهیان ،تحقیقات نشان میدهد که ماهیان دارای مقدار
بسیار ناچیزی از این ترکیب مغذّی میباشند .در ماهیان کم
1 Eicosapentaenoic acid
2 Docosahexaenoic acid

چرب بهطور معمول کمتر از یکدرصد و در ماهیان چرب
نزدیک به 2درصد کربوهیدرات موجود میباشد (.)19
ماهی و بیماریهای قلبی و عروقی

از سال  ،1919بیماریهای قلبی و عروقی بهعنوان اولین
عامل مرگ و میر در امریکا مطرح شده است ( .)23یک
مطالعه متاآنالیز نشان داد که مصرف مداوم ماهی ،با کاهش
خطر بیماریهای قلبی و عروقی و سکته قلبی همراه است
( .)25همچنین تحقیقات نشان دادهاند که جایگزینی گوشت
قرمز با ماهی در جیره غذایی انسان ،با کاهش معنیدار خطر
بیماریهای قلبی و عروقی همراه است ( .)10در مقایسه با
گوشت قرمز ،گوشت ماهی شامل همان مقدار پروتئین ولی
میزان بیشتری اسید چرب امگا 3-و میزان کمتری چربی
اشباعشده و کلسترول است .اگرچه کاهش خطر بیماریهای
قلبی و عروقی ناشی از مصرف ماهی بهخاطر اسیدهای چرب
اشباع شده است ،اما باقی مواد مغذی از جمله پروتئین ،اثرات
مفیدی دارند ( .)24غذاهای دریایی ،ترکیب پیچیدهای از مواد
مغذّی مختلف از جمله پروتئین و اسید چرب امگا 3-هستند.
با مصرف ماهی ،این مواد تأثیرات پیچیدهای بر سالمتی
انسان میگذارند (.)25
ماهی و چاقی

چاقی ،یکی از اختالالتی است که بسیاری از افراد به آن
مبتال بوده و بهعلت عوارض ناگواری که در پی دارد ،سالمت
جامعه را دچار مخاطره میکند .ماهی بهعلت داشتن ترکیبات
خاص ،موجب تحریک اکسیداسیون (سوختن) چربی در بدن و
در نتیجه کاهش توده چربی بدن میشود .بنابراین مصرف
مداوم آن در برنامه غذایی هفتگی ،به کاهش و نگهداری وزن
در حدّ متعادل کمک میکند.
تحقیقات نشان داده است که از بین ترکیبات درشت
مغذّی (پروتئین ،چربی،کربوهیدرات) ،پروتئین تأثیر بیشتری بر
سیری دارد ( .)26به نظر میرسد که جیرههای غذایی کاهش
وزن حاوی مقادیر بیشتر پروتئین ،تأثیر بیشتری بر کاهش
اشتها داشته و بنابراین منجر به مصرف کمتر غذا در مقایسه با
5
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جیره غذایی با پروتئین کمتر ،میشود .ماهی یک ماده غذایی
غنی از پروتئین ،با چگالی بهنسبت کم انرژی بهویژه ماهی
کمچرب (مانند ماهیان خانوادۀ  )Gadidaeدر مقایسه با ماهی
های پرچرب (مانند قزلآال ،کیلکا و  )...است .بنابراین ماهی
بهعنوان بخشی از یک جیره متناسب ،با افزایش سیری همراه
است ( .)27در یک آزمایش بر روی  23مرد جوان با وزن
نرمال و در محدوده سنّی  32-20سال ،نشان داده شد که
یک وعده ناهار شامل پروتئین ماهی در مقایسه با یک وعده
ناهار شامل گوشت گاو ،منجر به کاهش معنیداری در انرژی
دریافتی میشود ( 2765کیلوژول در مقایسه با 3080
کیلوژول( .هر دو وعده غذایی ،ایزوکالریک بودند و بهمنظور
کاهش انحراف در آزمایش ،همه غذاها از نظر مزه و ظاهر
یکسان بودند .یک مطالعه بر روی  6مرد جوان در محدوده
سنّی  25-17سال ،تأثیر پروتئین را بر سیری بررسی کرد.
جیرههای غذایی از نظر چربی کم بودند و شامل :استیک کم
چرب ،سینه مرغ و ماهی بودند .محققان دریافتند که در
مقایسه با استیک یا سینه مرغ ،میزان گرسنگی بعد از مصرف
ماهی بهشکل معنیداری کاهش یافت .سیری ناشی از
مصرف ماهی ،با دو سیگنال سیری سروتونرژیک بهخاطر
اختالف در نسبت تریپتوفان نسبت به اسیدآمینههای خنثی و
هضم طوالنیتر که با رسیدن به حداکثر غلظت اسیدآمینه
پالسما بعد از مصرف ماهی ایجاد میشود ،مرتبط بود .در
نتیجه با مصرف ماهی ،چاقی کاهش مییابد (.)10
ماهی و سرطان کولون

براساس مطالعات اخیر ،نشان داده شده است که حذف
گوشت قرمز و استفاده از رژیم غذایی حاوی ماهی ،در
جلوگیری از سرطان روده بزرگ (سرطان کولون) بسیار مؤثّر
است (هرچند این نتایج ممکن است بهخاطر مصرف کمتر
گوشت قرمز در افرادی باشد که مصرف ماهی زیادی در جیره
غذایی دارند)( .)28سرطان کولون بهدلیل رشد غیرطبیعی
سلولها اتفاق میافتد که میتوانند به بافتهای دیگر بدن
حمله کنند یا در آنها تکثیر یابند .نشانهها و عالئم این بیماری
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میتواند شامل مواردی همچون :خون در مدفوع ،تغییر در
حرکتهای روده ،کاهش وزن و خستگی همیشگی باشد .با
توجه به یک مطالعه هفت ساله ،احتمال ابتال به سرطان روده
بزرگ در افراد پسکیترینیسم 1یا ماهیخوار (گیاهخوارانی که
هیچ گوشتی جز گوشت آبزیان مانند ماهی مصرف نمیکنند)
در مقایسه با افرادی که از رژیمهای غذایی همهچیزخوار
استفاده میکنند43 ،درصد کمتر است .یافتههای مطالعه
 Torresو همکاران حاکی از آن است که خطر ابتال به
سرطان روده در افرادی که رژیم کامل گیاهی خود را به رژیم
ماهیخواری تغییر میدهند27 ،درصد کاهش مییابد .محققان
میگویند ،اسیدهای چرب امگا 3-ممکن است دلیل اصلی
کاهش خطر سرطان در گروه ماهیخوار باشد (.)29
مصرف ماهی در دوران بارداری

مصرف ماهی و آبزیان برای خانمهای باردار و شیرده نه
تنها مفید بلکه ضروری است؛ زیرا این ماده غذایی در رشد
مغز و تکامل عصبی جنین و کودک شیرخوار مؤثّر است .در
واقع مصرف ماهی در دوران بارداری با تأثیر مثبت بر رشد
دستگاه عصبی جنین و نوزاد ،به سالمت جنین کمک میکند
()30؛ همچنین در تنظیم طول مدت بارداری تأثیر دارد و
چنانچه خانمهای باردار در رژیم غذایی خود مقدار کافی ماهی
مصرف کنند ،موجب تعادل طول مدت بارداری آنها خواهد
شد.
اثر مهم دیگری که ماهی و آبزیان در سالمت جنین
دارند ،این است که وزن جنین را به حالت متعادل نگاه داشته
و در نتیجه موجب تعادل وزن نوزاد به هنگام تولد خواهند شد؛
از طرفی دیگر مصرف بیش از 340گرم در هفته بهعنوان
میزان مورد نیاز برای رشد کودک توصیه شده است .با این
حال تأثیر آالیندههای احتمالی موجود در برخی از ماهیان (از
قبیل وجود مقادیر باالیی از برخی عناصر مضر مانند جیوه که
بهعنوان یک نوروتوکسین شناخته شده است) ،تأثیرات سوئی
بر رشد کودک میگذارد .این احتمال وجود دارد که تأثیر جیوه
Pescetarianism
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در دوران پریناتال بیشتر از پستناتال باشد .اثرات مثبت
مصرف ماهی در خانمهای بارداری که ماهیان با جیوه کمتر
مصرف میکنند ،مشهود است (.)31
رتینوپاتی پرهماچورو مصرف ماهی

رتینوپاتی پرهماچور ،یک عامل کوری قابل پیشگیری
است که عموماً بر نوزادان پرهماچور تأثیر دارد .رتینوپاتی ،با
آنژیوژنزیس غیرمعمول شناخته میشود ( .)32عامل تحریک
کننده برای آنژیوژنزیس میتواند پروتئین یا چربی باشد.
عوامل چربی ،واسطههایی هستند که توسط آنزیمهای
سیکلوژناز و لیپوکسیژناز تولید میشوند و عوامل پروتئینی
سیتوکین و هورمون رشد هستند .مطالعات نشان دادهاند که
 EPAو  DHAدر واقع سیکلوژناز را بلوکه میکنند.
فسفولیپاز  ،Aآنزیمی است که باعث افزایش ایسکمی می
شود DHA .باعث کاهش فسفولیپاز میشود .در واقع DHA
آنژیوژنزیس را با کاهش عملکرد آنزیمی فسفولیپاز  Aانجام
میدهد.
سندرم متابولیک و مصرف ماهی

سندرم متابولیک ،یک مجموع از عوامل خطر برای
بیماریهای قلبی و عروقی و تیپ  2دیابت ملیتوس است .این
عوامل خطر شامل :چاقی شکمی ،دیسلیپیدمی ،هیپرتانسیون
و هیپرگلیسمی هستند .در یک مطالعه متوجه شدند که
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مصرف روزانه  70-40گرم ماهی ،خطر سندرم متابولیک را با
خوردن ماهی کمتر از یکبار در هفته کاهش میدهد.
همچنین مصرف ماهی باعث کاهش تریگلیسرید و افزایش
کلسترول  )High Density Lipoprotein( HDLدر مردان
چرب
اسیدهای
مصرف
شد.
امگا  3بهمیزان  786میلیگرم ،باعث کاهش خطر سندرم
متابولیک شد ،ولی در زنان تأثیری مشاهده نشد (.)33
نتیجهگیری
ماهی منبع اصلی پروتئینهای مغذی و اسیدهای چرب
امگا  3است .عالوه بر مزایای قلب و عروق ،این مواد مغذی
موجب بهبود ناراحتیهای مرتبط با مغز و چشم و همچنین
التهاب عمومی و چندین بیماری مزمن میشود .زنان باردار و
شیرده ،همچنین ماهی را برای سالمتی جنین و نوزاد خود
مصرف میکنند .با توجه به محتوای مواد مغذّی باالی آن از
جمله پروتئین ،مصرف غذاهای دریایی میتواند نقش مهمی
در رفع نیازهای غذایی انسانها به مواد مغذّی ضروری داشته
باشد .فراوانی و تنوّع مواد مغذی در ماهی در مقایسه با ارزش
انرژی متعادل آن بدین معنی است که غذاهای دریایی به
عنوان یک ماده مغذّی کمانرژی ،برای مدیریت وزن و سایر
بیماریهای مرتبط مناسب میباشد.
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