
Všeobecné informácie - omega-3 mastné kyseliny 

Kardiovaskulárne ochorenia už dlhšiu dobu vedú štatistiky chorobnosti a 
úmrtnosti v celom civilizovanom svete. Vedcov dávnejšie zaujíma otázka, či existuje 
súvislosť, spojenie medzi stravou a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Eskimáci aj 
vďaka geografickým danostiam krajiny kde žijú patria medzi ľudí s najvyššou 
konzumáciou mäsa. Takmer výhradne sa živia iba tučnými morskými rybami 
a mäsom z tuleňov. Napriek tomu výskyt smrteľných srdcových ochorení je v tejto 
skupine ľudí minimálny. 
Vedci začali skúmať, čo by mohlo byť dôvodom. 
Zistili, že ryby, ktoré konzumujú, obsahujú veľké množstvo takzvaných esenciálnych, 
nenasýtených omega-3 mastných kyselín. Z týchto mastných kyselín v ľudskom tele 
sa tvoria hormónom podobné látky - prostaglandíny, ktoré sú dôležitými regulátormi 
napr. obehového systému, imunitných odpovedí či metabolizmu lipidov. Rybí olej 
obsahuje veľa EPA a DHA omega-3 mastných kyselín. Účinky EPA a DHA na ľudský 
organizmus, sú stále predmetom intenzívneho vedeckého výskumu. 
 
Čo sú omega-3 mastné kyseliny? 

Podľa odborníkov pestrá, vyvážená strava by mala zahŕňať aj pravidelnú konzumáciu 
morských rýb. Práve tie totiž obsahujú veľké množstvo takzvaných esenciálnych, 
nenasýtených omega-3 mastných kyselín. 

Rybí olej obsahuje veľa EPA, teda kyselinu eikosapentaenovú a DHA, kyselinu 
dokosahexaenovú omega-3 mastných kyselín. Účinky EPA a DHA na ľudský 
organizmus, sú stále predmetom intenzívneho vedeckého výskumu. 

Čo získame konzumáciou omega-3 mastných kyselín? 

Pozitívne účinky ktoré  možno pripísať omega-3 mastným kyselinám sú: 

 EPA a DHA prispievajú k normálnej činnosti srdca ( Priaznivý účinok sa dosiahne 
pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA) 

 DHA prispieva k udržaniu normálnej činnosti mozgu ( Priaznivý účinok sa dosiahne 
pri dennom príjme 250 mg DHA) 

 DHA prispieva k udržaniu dobrého zraku (Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom 
príjme 250 mg DHA) 

Pozitívne účinky, ktoré  možno pripísať  omega-3 mastným kyselinám sú 
napríklad: 
  

 má blahodarný vplyv na srdce a cievy 
 pomáha znižovať hladinu tukov v krvi 
 priaznivo ovplyvňuje krvnú zrážanlivosť. 
 znižuje zápalové procesy, môže pomáhať zmierňovať problémy pri postihnutí kĺbov 
 pozitívne vplýva na psychické zdravie a mozgové funkcie 
 podporuje optimálne fungovanie imunitného systému 

 


