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Nutrisyon at Talamak na Sakit 

Sa buong mundo, ang hindi magandang paggamit ng pandiyeta ay ang nangungunang sanhi ng dami ng 
namamatay at ang nangungunang nababago na kadahilanan ng peligro para sa morbidity [6]. Ang sakit 
sa talamak ay nauugnay sa mataas na katayuan ng timbang, peligro ng multi-morbidity, suboptimal na 
mga pattern sa pagdiyeta at kalidad ng pagkain [2; 5]. Ibinubuod ng Figure 1 ang kaugnayan sa pagitan 
ng nutrisyon at mga aspeto ng talamak na pamamahala ng sakit. 

Ang pag-optimize ng mga epekto sa pag-inom ng pagkain ay talamak na sakit [6; 9; 10]: 

1. Ang paggamit ng diet ay maaaring mapahusay ang pagpapaandar ng mga sistema ng nerbiyos, 
immune at endocrine, na direktang nakakaapekto sa mga karanasan sa sakit. 

2. Ang pagkawala o pagpapanatili ng timbang ay binabawasan ang pagkarga sa mga kasukasuan, at 
binabawasan ang meta-pamamaga. 

3. Ang epekto sa pag-diet at katayuan sa timbang ay nakakaapekto sa panganib at / o kalubhaan ng iba 
pang mga malalang sakit (hal. Cardiovascular disease, diabetes at hindi magandang kalusugan sa 
kaisipan, kasama ang pagkabalisa at pagkalungkot), madalas na nagaganap nang magkakasabay na may 
talamak na sakit. 

Ang impormasyong ipinakita ay suportado ng isang sistematikong pagsusuri ng 73 mga pag-aaral na 
sinisiyasat ang epekto ng iba't ibang mga interbensyon ng nutrisyon sa self-reported na kalubhaan ng 
sakit sa mga may sapat na gulang na may talamak na sakit [3]. Ang mga natuklasan, kapag synthesized sa 
isang meta-analysis, ay nagpahiwatig na ang mga interbensyon sa nutrisyon ay may makabuluhang 
epekto sa pagbabawas ng sakit [3]. 

Ang sub-optimal na pag-inom ng pagkain ay maaaring maging resulta ng isang bilang ng mga 
kadahilanan na dapat matugunan: 

• Limitado / nabawasan ang kadaliang mapakilos at lakas ng pag-andar ay maaaring makaapekto sa 
kakayahang mamili, magluto at maghanda ng mga pagkain. 

• Ang mga co-morbidities sa kalusugan ng kaisipan at damdamin ng paghihiwalay (karaniwan sa talamak 
na sakit) ay maaaring humantong sa pag-agaw ng mababang kalidad ng diyeta na may nadagdagang 
kaginhawaan na pagkain at / o kakulangan ng kahulugan sa mga oras ng pagkain. 

• Kakulangan ng pagtulog na humahantong sa hindi regular na mga gawi sa pagkain. 
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Figure 1: Ang ugnayan sa pagitan ng nutrisyon at ang buong-tao na diskarte sa pamamahala ng sakit 

Mga tip para sa pamamahala ng nutrisyon at sakit 

1. Bawasan ang pamamaga upang makatulong na maprotektahan ang iyong katawan mula sa pinsala sa 
oxidant: Ang polyphenols ay mga compound na matatagpuan sa prutas at gulay [7]. Ang mga 
polyphenols ay may mga antioxidant at anti-namumula na mga katangian [17]. Maaaring mahirap na 
isama ang isang malawak na hanay ng sariwang at makulay na prutas at gulay dahil sa potensyal na 
pagpalala ng sakit sa pamamagitan ng paghahanda at pagluluto. 

Mga praktikal na payo para sa mga pasyente: Isama ang iba't-ibang sa pamamagitan ng paggamit ng 
mga nag-iisang halo-halong gulay na maaaring madaling isama sa isang ihaw na pritong o casserole. 
Madali at mabilis na gamitin ang mga ito at maaaring maiimbak ng mahabang panahon na binabawasan 
ang pangangailangan na pumunta sa mga tindahan. Ang mga prutas na prutas at gulay ay isang malusog 
din na pagpipilian habang pinapanatili nila ang kanilang kalidad ng nutrisyon. Subukan ang isang iba't 
ibang uri ng prutas bawat linggo at isama ang mga nakapirming prutas (e.g. berry). Ang mga nabawasan 
na asin na de-latang gulay (hal. Ang mga kamatis at lentil) ay maaari ding isama sa mga pinggan tulad ng 



 
©Copyright 2020 International Association for the Study of Pain. All rights reserved. 
IASP brings together scientists, clinicians, healthcare providers, and policymakers to 
stimulate and support the study of pain and translate that knowledge into improved 
pain relief worldwide. 

mga nilagang gulay at pasta. Sa bawat pangunahing pagkain, dapat mong hangarin ang kalahati ng iyong 
plato na sakop sa mga gulay at subukan at isama ang mga gulay bilang isang meryenda. 

2. Magandang mga taba ng kalidad: Ang mga taba ng Omega-3 at langis ng oliba ay parehong 
tumutulong upang mabawasan ang pamamaga at mapahusay ang immune system [14]. 

Praktikal na payo para sa mga pasyente: Isama ang madulas na isda (hal. Salmon at sardines), flax seed 
oil o canola oil, linseed at walnuts upang mapalakas ang paggamit ng Omega-3. Ang layunin para sa 
isang minimum na 2-3 ay nagsisilbi ng madulas na isda bawat linggo. Ang sobrang langis ng oliba ng oliba 
ay maaaring magamit para sa pagluluto mula sa paghalo -prito hanggang sa litson at maaaring magamit 
upang gumawa ng mga pagdamit ng salad. Bawasan ang saturated at trans fats tulad ng mantikilya, 
naproseso at inalis ang mga pagkain at hydrogenated na langis ng gulay at limitahan ang mga 
polyunsaturated fats tulad ng mirasol at langis ng saflower 

Mga suplemento ng langis ng isda: Mayroong isang malawak na hanay ng mga pandagdag sa langis ng 
isda. Humingi ng payo mula sa isang dietitian o medikal na propesyonal bago kumuha ng mataas na 
dosis ng mga pandagdag sa langis ng isda. Ipinapahiwatig ng katibayan na ang 3000mg ng omega 3 sa 
loob ng isang 3-buwan na panahon ay nakakatulong upang mabawasan ang sakit, lalo na sa rheumatoid 
arthritis [14]. Ang mga suplemento ng langis ng isda ay naglalaman ng isang kumbinasyon ng EPA at DHA 
(dalawang uri ng omega 3). Mahalagang tiyakin na ang ratio ng EPA / DHA ay ≥1.5. Kung kukuha ka ng 
mga suplemento ng langis ng isda ay naglalayong isang mahusay na kalidad ng tatak na naglalaman ng 
isang mataas na dosis ng omega 3. 

3. Maiiwasan ang kakulangan sa bitamina at mineral: Ang mga karaniwang kakulangan sa micronutrient 
sa mga taong nakakaranas ng sakit ay kasama ang Vitamin D, Vitamin B12 at magnesiyo. Ang bitamina D, 
na pangunahing nagmula sa pagkakalantad sa sikat ng araw, ay isang antioxidant at nauugnay sa 
pagkapagod ng kalamnan [15]. Ang Vitamin B12 ay gumaganap ng isang papel sa mga proseso ng 
neurological na may kaugnayan sa sakit [4]. Ang magnesiyo ay nauugnay sa kalamnan ng kalamnan, 
pamamaga at sakit sa neuropathic [8]. Ang mga kakulangan sa micronutrients ay maaaring magpalala ng 
sakit. 

Mga praktikal na payo para sa mga pasyente: Kumonsumo ng isang malawak na hanay ng mga pagkaing 
nakapagpalusog-siksik upang matiyak na natutugunan mo ang iyong mga kinakailangan sa bitamina at 
mineral. Halimbawa ang karne, isda at pagawaan ng gatas ay mahusay na mapagkukunan ng Vitamin 
B12, isda at itlog para sa Vitamin D at berdeng mga berdeng gulay at wholegrains ay mataas sa 
magnesiyo. Ang bitamina D ay maaari ring makuha mula sa pagkakalantad sa araw. Para sa karamihan 
ng mga tao ang mga minuto na 10-15 minuto ng araw sa mga braso at binti sa karamihan ng mga araw 
ng linggo ay magbibigay ng karamihan sa iyong mga kinakailangang Vitamin D. Gayunpaman, 
magkakaiba ito batay sa isang bilang ng mga kadahilanan tulad ng lokasyon at oras ng taon. 

Mga praktikal na payo para sa mga klinika: Dapat regular na suriin ng mga Dietitiko ang paggamit ng 
diet ng mga taong nakakaranas ng sakit upang ang mga kakulangan ay nakilala nang maaga at tinalakay 
sa pamamagitan ng mga pagbabago sa paggamit ng diet. Sa ilang mga pangyayari, maaaring 
inirerekomenda ang isang suplemento. Humingi ng payo mula sa isang dietitian o propesyonal sa 
medisina. 
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4. Pag-inom ng tubig: Ang pag-aalis ng tubig ay maaaring dagdagan ang pagiging sensitibo sa sakit. 
Maaari rin itong magkaroon ng iba pang mga epekto sa mga resulta ng kalusugan, lalo na sa mga 
matatandang populasyon, tulad ng hindi magandang paggaling ng sugat at paninigas ng dumi [13]. 
Mahalaga ang tubig para sa sirkulasyon ng mga nutrisyon at pag-aalis ng basura kapwa kung saan 
maaaring maimpluwensyahan ang pagpapagaling, at sakit. Ang uhaw ay madalas na nagkakamali sa 
pagkagutom at kung uminom ng sapat na tubig ang mga tao maaari nilang makita na kumakain sila ng 
mas kaunting pagkain. 

Ang praktikal na payo para sa mga pasyente: Naising uminom ng 2-3 litro / araw sa pamamagitan ng 
pagsasama ng maliit na madalas na inumin sa pagitan ng mga pagkain at pagkain na may mas mataas na 
nilalaman ng tubig e.g. sopas, prutas at nabawasan ang taba na yoghurt. Punan ang isang malaking bote 
ng tubig araw-araw at magtrabaho sa pamamagitan nito upang matiyak na matugunan ang mga layunin 
ng likido. 

5. Dagdagan ang hibla: Mahalaga ang hibla para sa wastong pagtunaw at pagpapanatili ng isang malusog 
na microbiome at pamamahala ng timbang. Kapag nadaragdagan ang paggamit ng hibla, mahalagang 
dagdagan din ang paggamit ng likido. Nagtutulungan ang mga hibla at likido sa pagtaguyod ng kalusugan 
ng bituka [11]. 

Praktikal na payo para sa mga pasyente: Ang mga babaeng may sapat na gulang ay dapat kumonsumo 
ng 25g / araw at mga may sapat na gulang na 30g / araw. Lumipat sa mga butil ng wholemeal / 
wholegrain (2 hiwa = 6g), pasta (1 tasa = 10g), cereal ng agahan (3/4 tasa = 4.5g), psyllium (1 kutsara = 
2g), bran (1 kutsara = 2g), halo-halong gulay (1/2 tasa = 4g), prutas na may balat sa (1 apple = 2g) at 4 na 
bean mix (1/2 tasa = 6g). Ang mga suplemento ng hibla ay maaaring inirerekumenda. 

6. Bawasan at limitahan ang mga naka-proseso na pagkain at paggamit ng asukal: Ang mga pagkaing ito 
at inumin ay naglalaman ng mataas na dami ng enerhiya at napakababang (o wala) na halaga ng mga 
kapaki-pakinabang na nutrisyon [12]. Ang mga pagkaing ito ay maaaring dagdagan ang pamamaga at 
oksihenasyon na maaaring magpalala ng mga karanasan sa sakit. Ang mas mataas na paggamit ng mga 
pagkaing ito at inumin ay humantong sa isang mas mataas na peligro ng hindi magandang kalusugan at 
talamak na sakit tulad ng sakit sa cardiovascular at diabetes [12; 16]. 

Mga praktikal na payo para sa mga pasyente: Pagpalit ng mga inuming asukal para sa tubig o hindi 
nabubuong tubig na mineral at pumili ng malusog na pagpipilian ng meryenda tulad ng prutas, gulay na 
sticks o nabawasan ang mga taba na yoghurt. Sa halip na mag-alis ng pagkain, subukang mas madalas 
ang pagluluto sa bahay. Ito ay maaaring maging kasing dali at mabilis tulad ng pagbili sa pagkuha ng mga 
pagkain ng layo. 
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