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Beslenme ve Kronik Ağrı 

Global olarak kötü beslenme mortalitenin önde gelen nedenlerinden biridir ve morbiditenin en yüksek 

değiştirilebilir risk faktörüdür [6]. Kronik ağrı, artmış kilo durumu, çoklu morbidite riski, yetersiz beslenme 

düzeni ve diyet kalitesi ile ilişkilidir [2; 5]. Şekil 1, beslenme ve kronik ağrı yönetiminin cepheleri arasındaki 

ilişkiyi özetlemektedir. 

Diyeti optimize etmek kronik ağrıyı etkiler [6; 9; 10]: 

 1. Diyet, ağrı deneyimlerini doğrudan etkileyecek şekilde sinir, bağışıklık ve endokrin sistemlerin işlevini 

iyileştirebilir. 

2. Kilo vermek veya korumak eklemlerdeki yükü azaltır ve meta-inflamasyonu azaltır. 

3. Diyet ve kilo durumu, sıklıkla kronik ağrı ile eşzamanlı olarak ortaya çıkan diğer kronik hastalıkların riskini 

ve / veya şiddetini etkiler (Örneğin kardiyovasküler hastalık, diyabet ve anksiyete ve depresyon dahil 

olmak üzere kötü zihinsel sağlık). 

Sunulan bilgiler,  kronik ağrılı erişkinlerde, çeşitli beslenme müdahalelerinin, ağrı şiddeti üzerindeki etkisini 

araştıran 73 çalışmanın sistematik bir incelemesi ile desteklenmektedir [3]. Bulgular, metanalize 

alındığında, beslenme girişimlerinin ağrının azaltılmasında anlamlı etkisi olduğunu göstermiştir [3]. 

Yetersiz diyet alımı, ele alınması gereken bir dizi faktörün [1] sonucu olabilir. 

* Sınırlı / azalmış hareket kabiliyeti ve işlevsel güç, kişinin alışveriş yapma, yemek pişirme ve yemek 

hazırlama becerisini etkileyebilir. 

*Zihinsel sağlık komorbiditeleri ve izolasyon hissi (kronik ağrıda yaygın), düşük kalitede diyet alımına 

artmış avunma için yemek ve/veya yemek zamanlarında anlam eksikliğine yol açabilir. 

* Düzensiz beslenme alışkanlıklarına yol açan uykusuzluk. 
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Şekil 1: Beslenme ve ağrı yönetiminde bütüncül yaklaşımı arasındaki ilişki 
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etkileşimleri 
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Beslenme ve ağrı yönetimi için ipuçları 

1- Vücudunuzu oksidan hasardan korumaya yardımcı olmak için inflamasyonu azaltın:  Polifenoller 

meyve ve sebzelerde bulunan bileşiklerdir [7]. Polifenoller antioksidan ve antienflamatuar özelliklere 

sahiptir [17]. 

Hastalar için pratik öneriler: Dondurulmuş karışık sebzeler kullanarak çeşitlilik sağlayın; az yağ ile yüksek 

sıcaklıkta kızartma veya güveç yapın. Bunların kullanımı kolay ve hızlıdır ve markete gitme ihtiyacını 

azaltarak uzun süre saklanabilir. Dondurulmuş meyve ve sebzeler de besin kalitelerini korudukları için 

sağlıklı bir seçenektir. Her hafta farklı bir meyve türü deneyin ve dondurulmuş meyveler (örn. çilek) 

ekleyin. Tuzlu konserve sebzeler (örn. domates ve mercimek), yahni ve makarna gibi yemeklere de dahil 

edilebilir. Her ana öğünde, tabağınızın yarısının sebze dolu olmasını hedeflemeli ve sebzeleri atıştırmalık 

olarak dahil etmeye çalışmalısınız. 

 

2- Kaliteli yağlar: Omega-3 yağları ve zeytinyağı, inflamasyonu azaltmaya ve bağışıklık sistemini 

güçlendirmeye yardımcı olur [14]. 

Hastalar için pratik öneriler: Omega-3 alımını arttırmak için yağlı balıklar (örn. somon ve sardalya), keten 

tohumu yağı veya kanola yağı, keten tohumu ve ceviz ekleyin. Haftada en az 2-3 porsiyon yağlı balık yemeyi 

hedefleyin. Doğal sızma zeytinyağı kızartma işleminden kavurmaya kadar ve salata sosları yapmak için 

kullanılabilir. Tereyağı gibi doymuş ve trans yağları azaltın, işlenmiş ve hazır yiyecekleri ve hidrojene 

bitkisel yağları azaltın ve ayçiçeği ve aspir yağı gibi çoklu doymamış yağları sınırlayın.               

Balık yağı takviyeleri: Çok çeşitli balık yağı takviyeleri vardır. Yüksek dozda balık yağı takviyesi almadan 

önce bir diyetisyen veya tıp uzmanından tavsiye alın. Kanıtlar, 3 aylık bir süre boyunca 3000 mg omega 

3'ün, özellikle romatoid artritte ağrıyı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir [14]. Balık yağı 

takviyeleri EPA ve DHA'yı birarada içerir (iki tür omega 3). EPA / DHA oranının ≥ 1,5 olmasını sağlamak 

önemlidir. Balık yağı takviyeleri alırsanız, yüksek dozda omega 3 içeren kaliteli bir marka hedefleyin. 

3-Vitamin ve mineral eksikliklerini önleyin: Ağrı yaşayan kişilerde yaygın görülen mikro besin eksiklikleri 

arasında D vitamini, B12 Vitamini ve magnezyum bulunur. Öncelikle güneş ışığına maruz kalmaktan gelen 

D vitamini bir antioksidandır ve kas yorgunluğu ile ilişkilidir [15]. B12 vitamini ağrı ile ilişkili nörolojik 

süreçlerde rol oynar [4]. Magnezyum kas spazmı, inflamasyon ve nöropatik ağrı ile ilişkilidir [8]. Mikro 

besinlerdeki eksiklikler ağrıyı şiddetlendirebilir. 

Hastalar için pratik öneriler: Vitamin ve mineral gereksinimlerinizi karşıladığınızdan emin olmak için çeşitli 

besleyici gıdalar tüketin. Örneğin et, balık ve mandıra ürünleri iyi B12 vitamini kaynaklarıdır; balık,  

yumurta ve yeşil yapraklı sebzeler D vitamininden tam tahıllar magnezyumdan zengindir. D vitamini 

güneşe maruz kaldığında da elde edilebilir. Çoğu insan için, haftanın çoğu günü kollar ve bacaklarda 10-15 

dakika güneşlenme, D vitamini gereksinimlerinin çoğunu sağlayacaktır. Ancak bu, yer ve yılın zamanı gibi 

bir dizi faktöre bağlı olarak değişecektir. 
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Klinisyenler için pratik öneriler: Diyetisyenler, ağrılı insanların diyetini eksikliklerin erken tespit edilmesi ve 

diyette değişikliklerin ele alınması için düzenli olarak değerlendirmelidir. Bazı durumlarda, takviyeler 

önerilebilir. Bir diyetisyen veya doktordan tavsiye alın. 

4-Su alımı: Dehidrasyon ağrıya duyarlılığı artırabilir. Ayrıca, özellikle yaşlılarda kötü yara iyileşmesi ve 

kabızlık gibi sağlık sonuçları üzerinde başka etkileri de olabilir [13]. Su, iyileşme ve ağrının her ikisini de 

etkileyebilecek besinlerin dolaşımı ve atık eliminasyonu için gereklidir. Susuzluk genellikle açlıkla karıştırılır 

ve eğer insanlar yeterince su içerse daha az yiyecek tükettiklerini görebilirler. 

Hastalar için pratik öneriler: Çorba, meyve ve az yağlı yoğurt gibi, su içeriği daha yüksek olan yiyecekler  ve 

yemekler arasında sık sık küçük  içecekler içererek günde 2-3 litreyi hedefleyin. Her gün büyük bir su şişesi 

doldurun ve sıvı hedeflerine ulaşıldığından emin olmak için çabalayın. 

5- Lifi artırın: Lif, uygun şekilde sindirimi, sağlıklı bir mikrobiyomu, kilo kontrolü ve devamı için önemlidir. 

Lif alımını arttırırken, sıvı alımını da arttırmak önemlidir. Lif ve sıvı bağırsak sağlığını geliştirmek için birlikte 

çalışır. 

Hastalar için pratik öneriler: Yetişkin dişiler 25g/gün ve yetişkin erkekler 30g/ gün tüketmelidir. Tam tahıllı 

/ kepekli ekmekler (2 dilim = 6g), makarnalar (1 bardak = 10g), kahvaltılık tahıllar (3/4 bardak = 4,5g), 

pisilyum (1 yemek kaşığı = 2g), kepek (1 yemek kaşığı = 2g), karışık sebzeler (1/2 su bardağı = 4 g), kabuklu 

meyve (1 elma = 2 g) ve 4 fasulye karışımı (1/2 su bardağı = 6 g) ile değiştirilebilir. Lif takviyeleri önerilebilir. 

6- Ultra işlenmiş gıdaları ve şeker alımını azaltın ve sınırlandırın: Bu yiyecek ve içecekler yüksek miktarda 

enerji ve çok düşük miktarda (ya da hiç) faydalı besin içerir [12]. Bu gıdalar, ağrı deneyimlerini 

kötüleştirebilen inflamasyonu ve oksidasyonu artırabilir. Bu yiyeceklerin ve içeceklerin daha fazla alınması 

kardiyovasküler hastalık ve diyabet gibi kronik hastalıklar ve kötü sağlık için daha yüksek riske yol açar [12; 

16]. 

Hastalar için pratik öneriler: Şekerli içecekleri su veya tatlandırılmamış maden suyu ile değiştirin ve meyve, 

sebze çubukları veya az yağlı yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalık seçeneklerini seçin. Yiyecekleri dışardan almak 

yerine evde daha sık pişirmeyi deneyin. Bu, yiyecek satın almak kadar kolay ve hızlı olabilir. 
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