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 التغذية و اآلالم المزمنة

[. فاآلالم المزمنة 6على الصعيد العالمي يعد سوء التغذية من المسببات االساسية للوفاة و أحد أهم العوامل المؤدية للمراضة و االمراض ]

عالقة  1-الشكل بين[. ي5، 2االضافة الى أمراض أخرى متعددة و قد تصاحب حاالت سوء التغذية ]قد تنتج عن حاالت زيادة الوزن ب

.اآلالم المزمنةو تأثيراتها على التغذية   

[:10، 9، 6الغذاء المثالي و تأثيره على األلم المزمن ]  

.عمل الغدد الصماء  و كل ذلك يؤثر على حدوث األلميدعم تناول الغذاء السليم يعزز وظيفة الجهاز العصبي و المناعي و   

.على المفاصل و يحد من التهابات المفاصل وزنيقلل من زيادة ال و تجنب السمنة صحيالمحافظة على الوزن ال  

غذاء المريض و وزنه  يساهمان في زيادة نسبة حدوث بعض األمراض المزمنة )كامراض القلب و األاوعية الدموية و 

قد ينتج عنه اآلم مزمنة. ذلك السكري و االضطرابات العقلية كالقلق واالكتئاب( وجميع  

الغذاء على  راتدراسة تطرقت لتأثي 73دمة في هذه الحقيقة مستقاة من دراسة منهجية شاملة تضمنت مراجعة المعلومات المق

قد يحد من لغذاء التعديل في ا [. عند تضمين نتائج تلك الدراسات في تحليل شمولي تلوي تبين أن3اآلالم المزمنة عند البالغين ]

[.3األلم ]  

[ ومن الواجب تالفيها:1لعدة عوامل ]ن نتيجة وسوء التغذية عادة ما يك  

 قلة الحركة و وهن البدن قد يحدان من مقدرة الفرد على التسوق و الطهي و اعداد الطعام.

االضطرابات العقلية و العزلة االجتماعية )غالبا ما تصاحب اآلآلم المزمنة( قد تؤدي الى تناول وجبات غير صحية و االكثار 

الوجبات المعتادة.منها و عدم التقيد بأوقات   

 قلة النوم قد تؤدي الى عادات غذائية غير صحية.



 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                      م 2020لدراسات طب األلم )أ.د.د.أ.( حقوق الطبع محفوظة للرابطة الدولية         

ن و صانعوا  ن الصحيي  دراسات طب األلم  و ترجمة المادة العلمية الالزمة لزيادةأ.د.د.أ. تجمع العلماء واألطباء والممارسي  ن  القرار لدعم و تحفي 
ي مختلف بقاع العالم 

ن
ن عالج أأللم ف  الوعي و المعرفة باأللم بغية تحسي 

 

: يبين العالقة بين الغذاء و طرق عالج األلم1الشكل رقم   

 نصائح ذات عالقة بالتغذية وعالج األلم

أوال: تقليل التهابات الجسم من خالل الحد من المواد المؤكسدة المتلفة النسجة الجسم: تعد مركبات البوليفينول الموجودة في الفواكه و 

[. قد يصعب على المريض تضمين وجببته الغذائية العديد من الفواكه و الخضروات 17[ مضادة لألكسدة و لاللتهابات ]7الخضروات ]

دة و سهلة اما لصعوبة الحصول عليها او صعوبة تحضير الوجبات. من النصائح العملية للمرضى استخدام الخضروات المشكلة و المجم

علما بأن الفواكه و الخضروات المجمدة  طويلة و االستفادة منها دون الحاجة الى الذهاب الى السوق. راتالتحضير التى يمكن تخزينها لفت
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تحافظ على جودتها الغذائية رغم تجميدها لفترات طويلة. و لنجرب نوعا مختلفا من الفاكهة في كل اسبوع و التنسى الفواكه المجمدة 

التوت. يمكن ايضا استخدام الخضروات المعلبة قليلة الملح )كالطماطم و العدس( و دمجها في اطباق كالحساء أو المعكرونة. و لتحرص ك

كوجبات خفيفة خالل اليوم. تناولهاأن تشتمل كل وجبة أساسية على نصف طبق من الخضروات الى جنب   

ثانيا: الدهون الصحية: تساعد الدهون ذات الجودة العالية كأوميجا 3 و زيت الزيتون على تقليل االلتهابات و تعزيز جهاز المناعة ]14[. 

. 3نصائح عملية للمرضى، تحتوى الزيوت السمكية )السلمون و السردين(، زيت بذر الكتان، زيت الكانوال، زيت الجوز على األوميجا 

نستخدم زيت الزيتون البكر في الطبخ من القلي الى التحميص أو مرات في كل أسبوع. كما يمكن أن  3-2فلنتناول االسماك المفيدة 

، وكذلك الدهون المعالجة. ولنتخلص من االطعمة المحتوية دهون المشبعة و المتحولة كالزبدةاضافته الى السلطات. و لنحد من استخدام ال

كزيت بذور عباد الشمس وزيت القرطم. على الزيوت النباتية المهدرجة و نقلل من استخدام الزيوت النباتية الغيرمشبعة   

استخدام مكمالت غذائية تحوي زيت السمك: يتوفر في االسواق العديد من منتجات زيت السمك، استشر اخصائي التغذية أو الطبيب قبل 

ساعد على الحد يلمدة ثالثة أشهر  3ميلجرام من األوميجا  3000تناول أي جرعات من زيت السمك. تشير معظم الدراسات أن استخدام 

)د هـ أ، اي  3[. تحتوى مكمالت زيت السمك على نوعين من األوميجا14من األلم خاصة عند مرضى التهابات المفاصل الروماتويدي ]

. اذا أردت استخدام مكمالت زيت السمك فابحث عن النوعية الجيدة التى 1.5 ≤بي أ( من المهم التأكد أن نسبة د هـ أ/ اي بي أ، هي 

. 3عىل جرعة عالية من أوميجا تحتوى   

ن ب  ن د، و فيتامي  ن مرضن اآلالم المزمنة، كنقص فيتامي  ثالثا:  عالج نقص الفيتامينات و المعادن: نقص المكمالت الغذائية أمر شائع بي 

ن د، و هو مضاد لالكسدةيصدر الرئيسي لف. فالتعرض الشعة الشمس هو الم، و نقص المغانسيوم12 ن د  . تامي  يرتبط نقصان فيتامي 

ن ب 15باآلم العضالت و تعبها ] [. و نقص المغانسيوم يؤدي 4بالعمليات العصبية المتعلقة بالشعور باأللم ] 12[. بينما يرتبط فيتامي 

ي ] [. و نقص هذه المكمالت الغذائية قد يؤدى اىل زيادة األلم. 8اىل تشنج العضالت و االلتهابات و اآلم االعتالل العصت   

: تناول كميات كافية من األطعة الغنية بالكمالت الغذائية لضمان حصول الجسم عىل احتياجاته من الفيتامينات  نصائح عملية للمرضن

ن ب  ي لفيتامي 
ض تحتوي عىل ، و االسماك و البي12و المعادن. عىل سبيل المثال اللحوم و االسماك و منتجات االلبان هي مصدر غتن

ن د  ن د من التعرض الشعة  ، و الحبوب و فيتامي  ي بالمغانسيوم، كما يمكن الحصول عىل فيتامي 
اء مصدر غتن وات الورقية الخضن الخضن

ن الشعة الشمس، وقد يتأثر هذا بوقت التعرض  15-10الشمس من  ن و الساقي  دقيقة يوميا طوال االسبوع و ذلك بتعريض الذراعي 

و مكان التعرض.  سللشم  

ي وقت نصائح عملية لالطباء: يجب أن يق
ي التغذية بتقييم الحالة الغذائية لمرضن اآلالم المزمنة و تحديد أوجه القصور  فن

وم أخصائ 

 مبكر من العالج و العمل عىل عالجها بما يناسب كل حالة من مكمالت غذائية. 

اته األخرى عىل الصحة، خاصة عند  كبار السن كالمعاناة من  ب الماء : يزيد الجفاف من االحساس باأللم اىل جانب تأثي  رابعا:  شر

وري لتوزي    ع الغذاء عىل سائر الجسم و التخلص من الفضالت و كال األمرين يؤثر عىل 13االمساك و عدم التئام الجروح ] [. فالماء ضن

ب الفرد كميات كافية من الماء يجد نفسه يستهلك كميات  أقل من معدل الشفاء و عىل األلم. غالبا ما يختلط العطش بالجوع فاذا ما شر

 الطعام. 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                      م 2020لدراسات طب األلم )أ.د.د.أ.( حقوق الطبع محفوظة للرابطة الدولية         

ن و صانعوا  ن الصحيي  دراسات طب األلم  و ترجمة المادة العلمية الالزمة لزيادةأ.د.د.أ. تجمع العلماء واألطباء والممارسي  ن  القرار لدعم و تحفي 
ي مختلف بقاع العالم 

ن
ن عالج أأللم ف  الوعي و المعرفة باأللم بغية تحسي 

: تناول  ب الماء و تناول كميات من الوجبات و االطعمة الغنية  3-2نصائح عملية للمرضن ليى من السوائل يوميا، و ذلك من خالل شر

ي كالحساء و الفواكه و االلبان قليلة الدسم
ة بالماء يو  . امل بالمحتوى المائ  ب  ها للحصول عىل حاجتك من قنينة كبي  ميا و أحرص عىل شر

 السوائل. 

يا األمعاء( و عىل التحكم  ي عملية الهضم و عىل الحفاظ عىل الميكروبيم )بكتي 
ن
خامسا: تناول كميات وافرة من األلياف: تساعد  االلياف ف

ي الوزن. من المهم عند زيادة تناول االلياف ربط ذلك بزيادة ا
ن
[. 11ستهالك السوائل، فكليهما يعمل عىل صحة االمعاء ]ف  

ن  جرام يوميا. و للحصول عىل ذلك قم بتناول  30جرام من االلياف يوميا و الذكور  25نصائح عملية للمرضن : تبلغ حاجة االناث البالغي 

يحتان =  ي بالحبوب و النخالة ) شر
ن الغتن ن من الخي  حتي    3/4م(، حبوب االفطار )ج 10احد = (، كوب من المكرونة )كوب و مج 6شر

وات مشكلة ) 2ملعقة طعام = 1جم(، النخالة ) 2ملعقة طعام = 1جم(، سيلليوم ) 4.5كوب =  جم(، فاكهة  4كوب =   0.5جم(، خضن

ها)  االلياف المكملة عند الحاجة. جم(، و يمكن استخدام  6كوب =   0.5جم(، البقليات ) 2تفاحة=  1بقشر  

ة من الطاقة و كميات منخفضة  وبات عىل كميات كبي  سادسا: الحد من اال طعمة المعالجة و السكريات: تحتوى هذه االطعمة و المشر

وبات من االلتهابات و األكسدة مما يفاقم 12جدا أو معدومة من العناض الغذائية المفيدة ] [. يمكن أن تزيد هذه االطعمة و المشر

[. 16، 12باالمراض المزمنة كأمراض القلب و االوعية الدموية و السكري ]الصابة اااللم، كما أنها تزيد من نسبة   

وبات السكرية بالم : استبدل المشر صحية خفيفة من الفواكه و ء أو المياه المعدنية الغي  منكهة، وتناول وجبات ا نصائح عملية للمرضن

ل عوضا عن الوجبات ن ي المين
وات و االلبان قليلة الدسم. جر ب الطبخ فن و االطعمة الجاهزة.  الخضن  
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