
 

  موجود در آن

این اسید چرب از خشک شدن و پوسته پوسته شدن، اگزما، جوش و 
  .عالوه بر آن موجب تسریع در بهبود پوست بیمار می گردد

توجه داشته . باال، چربی کم، کلسترول کم و همین طور داراي ویتامین ها و امالح می باشند
باشید که میگو داراي کلسترول زیادي می باشد، اما با این حال مقدار کلسترول در میگو کمتر از مقدار آن در گوشت قرمز 

ماهی . ، کلسیم و فسفر و داراي مقدار کمی آهن، مس و سلنیوم می باشد
الزم به ذکر است که ماهی داراي مقدار بسیار . هایی که در آب هاي شور زندگی می کنند، داراي مقدار زیادي ید می باشند

  .وصیه می شود

را سفارش می ) گرم 90هر بار (متخصصان تغذیه براي همه افراد به خصوص بیماران قلبی، مصرف دو بار ماهی در هفته

چربی ماهی مفید است و چربی گوشت قرمز مضر، زیرا چربی گوشت قرمز از نوع چربی هاي اشباع می باشد، اما چربی 
  .است 

الزم به توصیح است که اثر روغن ماهی بر سالمت قلب بیشتر از اثر 

موجود در آن 3خواص ماهی و امگا

این اسید چرب از خشک شدن و پوسته پوسته شدن، اگزما، جوش و . بر سالمتی پوست اثر مثبتی دارد 3اسید چرب امگا 
عالوه بر آن موجب تسریع در بهبود پوست بیمار می گردد. دیگر بیماري هاي پوستی جلوگیري می کند

باال، چربی کم، کلسترول کم و همین طور داراي ویتامین ها و امالح می باشندغذاهاي دریایی داراي پروتئین 
باشید که میگو داراي کلسترول زیادي می باشد، اما با این حال مقدار کلسترول در میگو کمتر از مقدار آن در گوشت قرمز 

  .کالري می باشد 120گرم ماهی داراي  84به طور کلی 

، کلسیم و فسفر و داراي مقدار کمی آهن، مس و سلنیوم می باشد Dو  B ،Aداراي ویتامین هاي گوشت ماهی 
هایی که در آب هاي شور زندگی می کنند، داراي مقدار زیادي ید می باشند

وصیه می شودکمی سدیم می باشد و به همین خاطر براي رژیم هاي کم نمک ت

متخصصان تغذیه براي همه افراد به خصوص بیماران قلبی، مصرف دو بار ماهی در هفته

چربی ماهی مفید است و چربی گوشت قرمز مضر، زیرا چربی گوشت قرمز از نوع چربی هاي اشباع می باشد، اما چربی 
 DHAو  EPAبه نام هاي  3امگا نوع اسید چرب غیر اشباع 

  3یا امگا   خواص ماهی و روغن ماهی

الزم به توصیح است که اثر روغن ماهی بر سالمت قلب بیشتر از اثر . روغن ماهی بیماري هاي قلبی را به صفر می رساند
  .مصرف سویا است

  .مقدار تري گلیسیرید خون را کم می کند

  .کم می کندتجمع پالکت هاي خونی را 

   .عملکرد سلول هاي خون رسان را زیاد می کند

  .ضربان قلب را تنظیم می کند

اسید چرب امگا 
دیگر بیماري هاي پوستی جلوگیري می کند

غذاهاي دریایی داراي پروتئین 
باشید که میگو داراي کلسترول زیادي می باشد، اما با این حال مقدار کلسترول در میگو کمتر از مقدار آن در گوشت قرمز 

 .است

به طور کلی 

گوشت ماهی 
هایی که در آب هاي شور زندگی می کنند، داراي مقدار زیادي ید می باشند

کمی سدیم می باشد و به همین خاطر براي رژیم هاي کم نمک ت

متخصصان تغذیه براي همه افراد به خصوص بیماران قلبی، مصرف دو بار ماهی در هفته
  .کنند

چربی ماهی مفید است و چربی گوشت قرمز مضر، زیرا چربی گوشت قرمز از نوع چربی هاي اشباع می باشد، اما چربی 
نوع اسید چرب غیر اشباع  2ماهی از 

خواص ماهی و روغن ماهی

روغن ماهی بیماري هاي قلبی را به صفر می رساند* 
مصرف سویا است

مقدار تري گلیسیرید خون را کم می کند* 

تجمع پالکت هاي خونی را * 

عملکرد سلول هاي خون رسان را زیاد می کند* 

ضربان قلب را تنظیم می کند* 



  .فشار خون را پایین می آورد* 

  .این نکته براي بیماران دیابتی بسیار مفید می باشد. را باال می برد)  HDL( کلسترول خوب * 

با مصرف ماهی،  MSمشاهده شده که افراد . فید می باشدم MSسالمت مغز را تامین می کند و براي بیماران مبتال به * 
  .عالئم و نشانه هاي این بیماري را کمتر بروز می دهند

  .درمان کننده دردهاي کمر و گردن می باشد* 

  .در کودکان جلوگیري می کند 1از دیابت نوع  3اسید چرب امگا * 

  .نوزادشان می گردد) ضریب هوشی( IQو  توسط مادران باردار، موجب افزایش قدرت ذهنی 3مصرف امگا * 
  روغن ماهی

  .مادران باردار با مصرف روغن ماهی از زود متولد شدن نوزاد جلوگیري می کنند* 

  .روغن ماهی موجب افزایش متابولیسم بدن و به دنبال آن موجب کاهش وزن می گردد* 

  .روغن ماهی درمان کننده بیماري هاي تنفسی می باشد* 

این اسید چرب از خشک شدن و پوسته پوسته شدن، اگزما، جوش و . بر سالمتی پوست اثر مثبتی دارد 3امگا اسید چرب * 
  .عالوه بر آن موجب تسریع در بهبود پوست بیمار می گردد. دیگر بیماري هاي پوستی جلوگیري می کند

  .موجب سالمت و افزایش قدرت بینایی می گردد* 

  .ي می کنداز افسردگی و پریشانی جلوگیر* 

لوپوس که یک بیماري سیستم ایمنی می باشد و می تواند منجر به مرگ شود، . باعث تقویت سیستم ایمنی می شود* 
  .رخ می دهد 3توسط کمبود امگا 

  3منابع اسید چرب امگا 

  را دارا می باشند 3ماهی هاي سالمون و ساردین و همچنین گردو بیشترین مقدار امگا 
  .دانه سویا، کدو و کلم: ، عبارت است از3چرب امگا منابع دیگر اسید 

  .از طریق مواد غذایی، بهتر از دریافت آن از طریق مکمل هاست 3تحقیقات نشان داده است که دریافت امگا 



  .است 3گرم اسید چرب امگا  29گرم میگو داراي  84به طور کلی، 

  .دارد 3گرم اسید چرب امگا  1/1 -  9/1گرم سالمون  84

و همچنین امالح منیزیم و روي وجود  Cو  B6 ،B3به ذکر است، که در بدن ما باید به مقدار کافی ویتامین هاي  الزم
  .اعمال خود را بهتر انجام دهد 3داشته باشد، تا امگا 

  .را در برابر اکسیده شدن محافظت می کند 3که خود یک آنتی اکسیدان می باشد، امگا  Eویتامین 

  :بیشتري مصرف کنیم عبارتند از 3دهند باید امگا  عالئمی که نشان می

، بیماري هاي 2خستگی، درد عضالنی، خشکی و خارش پوست صورت، جوش صورت، زخم دهان ، سردرد ، دیابت نوع 
  .قلبی، شکننده بودن موها و ناخن ها و عدم تمرکز

  :باعث دور شدن بسیاري از بیماري ها می گردد، از جمله 3مصرف امگا 

  ایمر و فراموشیآلز* 
  آسم* 
  )پرتحرکی و کاهش توجه(بیش فعالی* 
  سرطان* 
  سردردهاي میگرنی* 
 *MS  
  چاقی و افزایش وزن* 
  )وجود لکه هاي قرمز رنگ در بدن(پسوریازیس* 
  نرمی استخوان* 
  ورم مفاصل* 
  افزایش فشار خون* 
  دیابت* 
  افسردگی* 
  ناراحتی هاي پوستی* 
 روماتیسم * 

  واحد تغذیه شبکه بهداشت و درمان آبیک: گردآورنده 

 


