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زيوت السمك

)Fish oils (Arabic

تعطي هذه النرشة معلومات عامة عن استخدام إضافات زيوت السمك كعالج اللتهاب املفاصل .وهي
تضم معلومات عن األشخاص الذين قد يستفيدون من أخذ هذه الزيوت وكم جيب أن يتناولوا منها.
ما هي زيوت السمك؟

زيوت السمك هي زيوت موجودة يف أنسجة السمك .وهي حتتوي عىل
معي من الدهن يسمى أوميغا.3-
نوع نّ

ما هي دهون أوميغا3-؟

دهون أوميغا 3-نوع من الدهن قد يكون مه ًام لتحسني الصحة عموم ًا.
ال تستطيع أجسامنا إنتاج أوميغا ،3-لذا جيب احلصول عليها من الطعام.
املكسات
توجد دهون أوميغا 3-غالب ًا يف األسامك الزيتية وبعض زيوت رّ
والبذور.

كيف تفيد دهون أوميغا 3-يف حاالت التهاب املفاصل؟

يمكن أن تقلل أنواع معينة من دهون أوميغا 3-االلتهاب احلاصل يف
حاالت التهاب املفاصل .وقد يساعد ذلك عىل ختفيف أمل املفاصل
وتي ّبسها بنفس الطريقة التي تعمل هبا العقاقري غري الستريويدية املضادة
لاللتهابات ).(NSAIDs

ما هي أنواع التهابات املفاصل التي يفيد فيها استخدام
دهون أوميغا3-؟

مل ِ
جتر دراسة دهون أوميغا -3يف كل أنواع التهاب املفاصل .تشري
البحوث احلالية إىل أن دهون أوميغا -3مفيدة لداء التهاب املفاصل
االلتهايب ،مثل التهاب املفاصل الروماتيزمي ،وااللتهاب الفقاري
االلتصاقي ،والتهاب املفاصل الصديف .هناك أدلة أيض ًا عىل أن زيوت
السمك يمكن أن تساعد يف التحكّم بأعراض اللوشب )(lupus
حلامموي اجلهازي) .هذا ومل ِ
جتر اختبارات كاملة لزيوت
(اللوشب ا ُ
السمك يف أنواع التهاب املفاصل األخرى مثل االلتهاب العظمي
املفصيل ،لذا فليس من الواضح ما إذا كانت هلا فائدة يف هذه احلاالت.

ملعرفة تفاصيل مكتب التهاب املفاصل املحيل:
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فوائد أخرى

تبي أن أخذ زيت السمك عىل املدى الطويل يقلل من االعتامد عىل
نّ
العقاقري غري الستريويدية املضادة لاللتهابات ) (NSAIDsيف بعض
حاالت التهاب املفاصل .وهذا يمكن أن يساعد يف احلد من خطر
التأثريات اجلانبية هلذه األدوية .ويمكن لزيوت السمك أيض ًا أن تقلل
من إمكانية اإلصابة بمرض القلب والنوبة القلبية .وهناك بعض األدلة
عىل أهنا قد تلعب دور ًا أيض ًا يف منع االكتئاب وعالجه.

أين يمكنني العثور عىل دهون أوميغا3-؟

• األسامك الزيتية ،مثل التونة والسلمون واهلرينغ والرسدين واملكريل.

• بذر الكتان وزيت الكانوال (غري أن هذه الزيوت ليست بفعالية زيوت
السمك يف مكافحة االلتهابات)
• اجلوز

املقواة بأوميغا ،3-مثل أنواع املرجرين والبيض.
• املأكوالت ّ
قد يساعدك تناول األطعمة الغنية بدهون أوميغا 3-عىل حتقيق فوائد
لقلبك وصحتك العامة .غري أنه من غري املحتمل أن تستطيع احلصول
عىل ما يكفي من دهون أوميغا 3-من غذائك للحد من االلتهاب بدون
أخذ إضافات زيوت السمك.

أين أجد إضافات زيوت السمك؟

هناك ماركات خمتلفة عديدة إلضافات زيوت السمك يمكن احلصول
عليها من حمالت األطعمة الصحية والصيدليات.

ما هو نوع اإلضافة الذي جيب أن أختاره؟

تتوفر إضافات زيوت السمك كأقراص أو سائل .هناك أقراص بامركات
خمتلفة تتباين فيها كميات دهون أوميغا ،3-لذا من املفيد املقارنة بني
تفحص امللصقة ملعرفة كمية أوميغا 3-املوجودة
املاركات املختلفةّ .
يف كل قرص (قد تكون الكمية مدرجة عىل أساس ”كمية أوميغا3-
اإلمجالية” ) (total omega-3أو  EPAأو  ،DHAوهذان األخريان
نوعان من أنواع أوميغا .)3-وعىل العموم فإن زيت السمك املعبأ يف
قناين هو الطريقة األسهل واألقل تكلفة ألخذ اجلرعة الالزمة لتخفيف
االلتهاب (راجع أدناه) .يفضل بعض الناس األقراص ،وهي أسهل
للحمل عند السفر.

ماهو مقدار اجلرعة الذي جيب أن أتناوله اللتهاب
املفاصل؟

تشري البحوث إىل أن اجلرعة الالزمة للحد من االلتهاب هي  2.7غرام
من أوميغا EPA( 3-زائد  )DHAيومي ًا .وهذه اجلرعة حتتاج عادة ألخذ
حوايل:

• تسعة أقراص إىل  14قرص ًا من أقراص زيت السمك العادية بقوة
 1000ملغ ،أو مخسة إىل سبعة أقراص من زيت السمك املك ّثف ،يف
اليوم ،أو
•  15ملليرت ًا من زيت السمك املعبأ يف قنينة أو مخسة إىل سبعة ملليرتات
من زيت السمك املك ّثف املعبأ يف قنينة يف اليوم.
(الحظ أن زيت السمك يمكن أن يفيد قلبك وصحتك عموم ًا إذا
تناولت جرعات قليلة .غري أن هذه اجلرعات ال تتحكّم عموم ًا بأعراض
التهاب املفاصل).

ما هي املدة املطلوبة لكي أالحظ أي تأثري؟

قد حتتاج ألخذ إضافات زيت السمك بصورة منتظمة وباجلرعة املوىص
هبا حلاالت التهاب املفاصل ملدة شهرين إىل ثالثة أشهر قبل أن تالحظ

حتسن يف أعراض التهاب املفاصل لديك .إذا مل يطرأ أي تغيري بنهاية
أي ّ
تلك املدة ،فاألرجح أن اإلضافات ال تؤثر عىل التهاب املفاصل لديك.

هل هناك أية تأثريات جانبية؟

عادة حيتمل معظم الناس زيت السمك .أحد التأثريات اجلانبية املمكنة
إلضافات زيوت السمك هو اضطراب املعدة (كاحلرقة مث ً
ال والغثيان
واإلسهال) .وقد يزيد أخذ جرعات كبرية من دهون أوميغا 3-بام يزيد
عىل سبعة غرامات يف اليوم من خطر حدوث نزيف .وال يبدو أن زيوت
السمك تتفاعل مع األدوية التي تؤثر عىل النزيف ،مثل ”األسبريين“
و”وارفارين“ .غري أنه يوىص باستشارة طبيبك قبل تناول زيت السمك
إذا كنت تأخذ أنواع األدوية تلك.

انتبه بشأن زيوت كبد السمك

من املهم التمييز بني زيوت السمك وزيوت كبد السمك (مثل زيت كبد
سمك البقلة ) (codوزيت كبد سمك ”هليبت” ) .)(halibutحتتوي
زيوت كبد السمك أيض ًا عىل فيتامني أ ،الذي يمكن أن تؤدي كميات
كبرية منه إىل تأثريات جانبية خطرية خصوص ًا خالل احلمل لدى النساء.
إذا أخذت زيت كبد السمك باجلرعات املوىص هبا اللتهاب املفاصل
فقد تتجاوز كمية فيتامني أ اليومية املوىص هبا .ال تتناول زيت كبد
السمك إالّ باجلرعة املوىص هبا عىل امللصقة .لزيادة ما تأخذه من دهون
أوميغا 3-عليك حتقيق ذلك بتناول زيوت السمك الرصفة وليس زيوت
كبد السمك.

أخرب طبيبك

أخرب طبيبك والصيديل دائ ًام إذا كنت تأخذ أية عالجات ،بام فيها زيوت
السمك وأية أدوية طبيعية أخرى .ال تتوقف عن أخذ ٍ
أي من عالجاتك
احلالية بدون مناقشة األمر مع طبيبك أوالً.

اتصل بمكتب التهاب املفاصل املحيل للحصول عىل مزيد من
نرشات املعلومات عن التهاب املفاصل.

إن دهون أوميغا 3-قد تساعد عىل ختفيف االلتهابات يف بعض أنواع التهاب املفاصل.
ّ
تأكد من تناول اجلرعة الصحيحة للتأثري عىل االلتهاب.
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