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சத்தான உண� �ைறக�ம்  நாள்பட்ட வ��ம் 
 
உலக அள�ல் சரியான உண� உட்ெகாள்ளாததால் வ�யால் ஏற்ப�ம் 
உடல் நல�ம்  பா�க்�ம் �ற�ம் நம்ைம தாக்� வ��ன்றன.  இதனால் 
ேநா�ன் பா�ப்� அள�ம் அ�கமா�ற�. (6) இதனால் நாட்பட்ட வ� 
உ�வாக்�ம் காரணிகளான அ�க உடல் எைட ேபா�ய அள� உண� 
உண்ணாைம சரி��த உண� உண்ணாைம அ�யப்ப��ன்றன. (2,6). 
இ��ள்ள �தல் படமான� ஊட்டசச்த்� உண�க்�ம் நாள்பட்ட 
வ�க்�ம் உள்ள ெதாடரை்ப �ளக்��ற�. 
 
ஊட்டசச்த்� உண�கைள உண்�ம் ெபா�� நாற்பட்ட வ� எ�ரப்்ப�ம் 
ேநரம்ைறயான மாற்றங்கள் [6; 9; 10]: 
1. சரி��த உண�கைள உட்ெகாள்�ம் ெபா�� நரம்� மண்டலம் 
எ�ரப்்பாற்றல் நாள�ல்லா �ரப்�களில் 
ெசயல்பா�கைள �ண்��ற�. 
2. உடல் எைட ��வதால் சரியான உடல் எைடைய உட�ல் ஏற்ப�ம் 
அ�க அள� ேபாகாமல் �ைறப்பேதா� உட�ல் ஏற்ப�ம் வளர�்ைத 
மாற்றங்கைள �ண்��ற� உடல் எைட �ைற�ற� 
3. சரியான உண�கைள உட்ெகாள்வதால் பல்ேவ� நாட்பட்ட 
ேநாய்களான சரக்்கைர ேநாய் மற்�ம் உடல் மனம் சாரந்்த 
�ரச�்ைனகைள �ண்�வேதா� மனச�்ைத� ேநாய் மற்�ம் 
பயத்ைத�ம் ஏற்ப�த்��ற� அேதேபால நாட்பட்ட வ��ம் இதேனா� 
ேசரந்்� ெகாள்�ற� 
 
 
 
 
 
 
 
�ைறப்ப�த்தப்பட்ட ப�ப்பாய்�கள் 73 எ�த�்க்ெகாண்� அைத ஆய்� 
ெசய்த ெபா�� சரியான உண�,  வ� ��ரமைட�ம் 
அள�ேகால்கைளக் ெகாண்� ெசய்யப்பட்ட ஆய்� என்� ஆய்� 
நாற்பட்ட வ��ன் ��ரம் �ளக்��ற�.[3} . இந்த ஆய்�கள் �லம் 
தைர�றக்கப்பட்ட ப�லான� என்ன ���ற� என்றால் நாற்பட்ட 
வ�ேயா� ஊட்டசச்த்� ��ந்த ெதாடர�்ைடய� என்�ற�. அதாவ� 
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நாற்பட்ட வ�ேயா� சரியான உண�கைள உட்ெகாள்�ம் ெபா�� 
��ரம் �ைற�ற� என்�ற�.[3] 
 
ேபா�ய அள�க்� சரி��த உண� உட்ெகாள்ளாத ஏற்ப�ம் 
�ைள�கைள இங்ேக �ேழ காணலாம்{1} 
 
உட�யக்கம் கட்�ப்ப�வேதா� ேவைல ெசய்�ம் �ற�ம் �ைறந்� 
ேபாவதால் கைடக்�ச ்ெசல்வ� த�ழ் ெசய்வ� ேபான்ற ��ந்த �ரமம் 
ஏற்ப��ற� 
 
உடல் மற்�ம் மனம் சாரந்்த �ரசச்ைனகள் ஏற்ப�வேதா� 
தனிைமப்ப�த்தப்பட்ட உணர�் ஏற்ப�ம் இேதேபால ேநரத்�ற்� ேநரம் 
உண� உட்ெகாள்ள ��யாம�ம் த�மா��றாரக்ள் 
 
உறக்கம் ெவ�வாக தைடப�வதால் அவரக்ள் ேநரத்�ல் ேநரம் உண� 
உட்ெகாள்�ம் பழக்கம் பா�க்கப்ப��ற� 
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Figure 1: ஊட்டசத்� �க்க உண�க�ம் மற்�ம் வ�க்� ��சை்ச �ைறக�ம் 
ஒ� �� மனிதனக்� உள்ள ெதாடர�் 

 
ேபா�ய அள� ஊட்டசச்த்� மற்�ம் வ��ம் எவ்வா� ெதாடர�்ைடய� 
என்� இங்ேக காணலாம் எவ்வா� ெதாடர�்ைடய� 
 
1. உடல் வ�யால் ஏற்ப�ம் �க்கங்கைள �ைறப்பேதா� நம்ைம 
பா�காக்க�ம் ெசய்�ற� உட�ல் உள்ள ஆக்�ெடன்ட் எனப்ப�ம் 
ெவ�வாக �ைறக்�ற�.[7] polyphenols காய்க�களி�ம் பழங்களி�ம் 
அ�க அள� இ�க்�ற�. பழங்களி�ம் காய்க�களி�ம் இந்த சத்�க்கள் 
அ�கள�ல் இ�ப்பதால் அேதேபால பழங்களி�ம் அேதேபால 
காய்க�களி�ம் இ� சத்�க்கள் இ�ப்பதால் அைத நாம் சைமக்�ம் 
ெபா�� பா�ப்பைட�ற�.[17] 
 
வ��னால் பா�க்கப்பட்டவரக்�க்� ��ம் அ��ைர 
நன்� பதப்ப�த்தப்பட்ட உண� வைககைள நாம் உட்ெகாள்�ம் 
ெபா�� நாம் அ�க்க� கைடதெ்த��க்� ெசல்ல ேவண்�ய�ல்ைல 
பதப்ப�த்தப்பட்ட உண�கைள நீங்கள் அைற�ல் ேச�த்� 
ைவத்��ட்� �ன�ம் ஒ� ெகாள்வதால் உங்க�க்� ேபா�ய அள� 
சத்� �ைடத�் ���ற�. அேதேபால பதப்ப�த்தப்பட்ட பழங்கைள ஒ� 
வார�ம் ஒ� �ைற  உங்க�க்� சத�்ம் �ைடக்�ற�. அேதேபால 
பதப்ப�த்தப்பட்ட உப்� ��ந்த ெவள்ளரிக்காய் இைதப் ேபான்ற 
பதப்ப�த்தப்பட்ட உண�கைள த�ரப்்ப� நல்ல�. ஒவ்ெவா� ம�ய 
உண� இைடேவைள�ன் ேபா� உண்�ம் உண� காய்க�கள் அள� 
ெநா�க்�த்�னி உண்பைத த�ரப்்ப� நல்ல� 
 
2. ஆ�வ் ஆ�ல் மற்�ம் ஒேமகா-3 உங்கள் உட�ல் ஏற்ப�ம் 
�க்கங்கைள�ம் வ�கைள�ம் ெவ�வாக �ைறக்�ற� அேதா� 
மட்�மல்லாமல் ேநாய் எ�ரப்்� ஆற்றைல�ம் ஊக்��க்�ற� 
[14] 
இந்த உண�கைள எவ்வா� உண்ப� என்� பாரக்்கலாம் 
உட�ல் எண்ெணய் ெசாட்டசெ்சாட்ட உள்ள உண�களான ெபா�வாக 
�ன் உற�களான சாலமன் ேபான்ற உண�கள் ேபால �ைதகளில் 
இ�ந்� எ�க்கப்பட்ட உண�கள் மற்�ம் ெகாட்ைடகளில் ஒேமகா 3 
ேபான்றவற்���ந்� சத்�க்கள் அ�கமாக உள்ள�. வாரத்�ற்� �ன்� 
�ைற �ைறந்த� ��ந்த உண�கைள அதாவ� என்ைன ��ந்த �ன் 
உண�கைள உண்ப� நல்ல� இந்த எண்ெணய் ��ந்த உண�கைள 
நீங்கள் ெபாரித்�ம் சாப்�டலாம் அேதேபால நீங்கள் பசை்சயாக�ம் 
சாப்�டலாம். நீங்கள் உண்�ம் உண�ல் ேச�ம் ெகா�ப்� வைககள் 
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மற்�ம் ெவண்ைண ேபான்றவற்ைற த�ரப்்பேதா� பதப்ப�த்தப்பட்ட 
உண�கைள உண்ணாம�ம் அேதேபால பதப்ப�த்தப்பட்ட 
காய்க�கைள உண்ணாமல் இ�ப்ப�ம் �ரியகாந்� எண்ெணய் 
ேபான்ற எண்ணங்கைள த�ரப்்ப� நல்ல�. 
 
�ன் எண்ெணய் கைள எவ்வா� எவ்வா� எ�த்�க் ெகாள்வ� 
 
நீங்கள் உண்�ம் �ன் வைககளில் அேதேபால ேபா�யள� இ�ப்ப�ம் 
நி��க்கப்பட்ட இ�ந்தாள் 1000 �ல்� �ராம் அள� ஒேமகா 3 ேபான்ற 
சத்�ள்ள உண�கைள உட்ெகாள்�வதால் ஏற்ப�ம் �மட்டாய்� 
ஆரத்்ைர�ஸ் வ� �ைற�ற�. அேதேபால ஒேமகா-3 இந்த வைக 
சத்�க்கள் சரியான ��தத்�ல் எ�த்�க் ெகாள்�ம் ெபா�� உட�ல் 
ேதைவயான அள� ஒேமகா 3 ஃேபட்� ஆ�ட் �ைடக்�ற�. நீங்கள் 
அ�கள�ல் ஒேமகா சத்� உள்ள உண�கைள உட்ெகாள்வதால் உங்கள் 
வாழ்க்ைக ேமம்ப��ற� 
 
3. ைவட்ட�ன் மற்�ம் தா� சத்�க்கள் ஏற்ப�ம் �ைறபா�கைள 
எவ்வா� த�ரப்்ப� 
 
அதாவ� ைவட்ட�ன் � மற்�ம் ைவட்ட�ன் � மற்�ம் மக்னீ�யம் 
சத்�க்கள் உட�ல் �ைற�ம் ெபா�� வ� அ�கமாக உடல் வ�யாக 
ெவளிேய ெதரி�ற� ெதரி�ற�. ேபா�ய அள�ல் �ரிய ஒளி�ல் 
ெவளிப்ப�வதால் நமக்� �ட்ட�ன் � �ைடத்����ற� இதனால் 
உடம்�ல் ஏற்ப�ம் அரிப்� �ைறவேதா�.[4] �ட்ட�ன் �12 ேபான்ற 
சத்�க்கள் நரம்� மண்டல�ம் பா�க்கப்ப�வதால் வ�யாக வ� 
ெதரி�ற�. மக்னீ�யம் சத்�க்கள் உடம்�ல் ஏற்ப�ம் �க்கம் 
அ�கமாவேதா� தைசப்��ப்� மற்�ம் நரம்� மண்டல வ� 
ஏற்ப�த்��ற�.[8] இந்த �ன்� சத்�க்க�ம் உட�ல் நாட்பட்ட வ�யாக 
ெவளிேய ெதரி�ற�. 
 
 
 
இந்த உண�கைள எவ்வா� உண்ப� 
 
இந்த �ன்� சத்�க்க�ம் பா�க்கப்பட்டவரக்ள் அதாவ� ைவட்ட�ன் 
மற்�ம் தா� உப்�க்கள் ேபா�ய அள� இல்லாதவரக்ள் அ�க அள� 
�ன்கைள உண்ப�ம் �ட்ைடகைள அ�கமாக உட்ெகாள்வ�ம் �ைர 
வைககைள அ�கமாக�ம் அேத ேபால காய்க�கைள உண்ப� 
அவரக்�க்� மக்னீ�யம் அளைவ அ�கரிக்கச ்ெசய்�ற�. அேதேபால 
ைவடா நீங்கள் �ரிய ஒளி�ல் ெவளிப்ப�ம்ேபா� �மாராக பத்���ந்� 
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ப�ைனந்� நி�டம் �ரிய ஒளி�ல் ெவளிப்ப�ம் ெபா�� உங்க�க்� 
�ட்ட�ன் � �ைடத்����ற� இ� பல்ேவ� காரணிகள் 
சம்பந்தப்பட்ட இ�ந்தா�ம் ேநர�ம் இந்த �ரிய ஒளிைய 
ெவளிப்ப�வைத உ��ப்ப�த்��ற�. 
 
உங்க�க்�க் ��ம் அ��ைர 
 
உண� ஊட்டசச்த�் ம�த்�வரக்ள் ஒ� �ைற�ம் �ளக்கமாக 
அவரக்ளின் உண� உட்ெகாள்�ம் �ைறைய கண்காணிப்� அேதா� 
அவரக்ள் உண்�ம் உண�கள் ேதைவயான தான் இ�க்�றதா என்பைத 
உண�ல் ேசரக்்க ேவண்�ம். ேபா�யள� உண�ல் மாற்றங்கள் ேதைவ 
எனில் அைத�ம் ேசரப்்பேதா�. �ைள ம�ந்�கள் அல்ல� உண�கள் 
ஏதாவ� ேதைவப்பட்டால் அைத�ம் ம�த்�வர ்ஓட ஆேலா�த�் 
வழங்கலாம். 
 
4. நீர ்ேபா�ய அள� உட்ெகாள்�தல், உட�ல் நீர ்சத்� அ�கள�ல்  
இல்லாமல் ேபாவதால் வ��ன் ��ரம் அ�கமா�ற�. ேபா�யள� நீர ்
உண்ணாத காரணத்தால் வய� வந்தவரக்�க்� காயங்கள் ஆ�வ� 
�ரம�ம் அேதேபால மலச�்க்க�ம் ஏற்ப�த்��ற�.[13] உட�ல் 
ேதைவயான அள� நீர ்இ�ப்பதால் ேதைவயான அள� ஊட்டச ்
சத்�க்கள் உடம்�ல் அைனத்� ப����ம் ெசன்� ேசரப்்பேதா� 
உட�ல் ஏற்ப�ம் காயங்க�ம் மற்�ம் வ�ையக் �ைறக்�ற�. உட�ல் 
ேபா�ய அள� நீர ்சத்� இ�ப்பவரக்ள் ேதைவயான அள� உண�கைள 
உண்�றாரக்ள். 
 
எவ்வா� இைத பா�க்கப்பட்டவரக்�க்� ெதரி�ப்ப� �ைறந்த� 
�ன�ம் 2-��ந்� 3 �ட்டர ்நீர ்அ�ந்தலாம் உங்கள் உண�களில் அ�க 
அள� நீர ்சத்� இ�ப்பைத உ��ப்ப�த்�க் ெகாள்�ங்கள் அதாவ� 
ேசாப்� காய்க�கள் மற்�ம் ேமார ்ேபான்ற உண�கைள உடம்�ல் 
உண�ல் ேசரத்்�க் ெகாள்ளலாம். உங்கேளா� எப்ெபா��ேம 
நீரந்ிைறந்த �ப்�கைள உங்கேளாட ைவத்�க்ெகாள்வதால் உங்க�க்� 
ேதைவயான அள� நீர ்சத்� �ைடப்பைத உ��ப்ப�த்�க் 
ெகாள்ளலாம். 
 
5. நாரச்ச்த்� நிைறந்த உண�கைள அ�கமாக உட்ெகாள்�ங்கள், 
நாரச்ச்த்� ��ந்த உண�கள் உங்களின் ெசரிமான மண்டலத்ைத 
ஊக்��ப்பேதா� சத்�க்கள் உள்ேள ெசல்வ� உ��ப்ப�த்�வேதா� 
உங்கள் உடல் எைடைய�ம் �ைறக்க�ம் ெசய்�ற�. அ�கள� 
நாரச்ச்த்� உண�கைள உண்பதால் ெகாள்ள ���ற� இதனால் 
உங்கள் மலக்�டல் �ராக இயங்��ற�.[11] 
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இைத எப்ப� பா�க்கப்பட்டவரக்�க்� பரிந்�ைரப்ப�, வய� வந்த 
ெபண்கள் ஒ� நாைளக்� 25 �ராம் சத்�வம் அேதேபால வய� வந்த 
ஆண்கள் 30 �ராம் நாரச்த்�ம் எ�த�்க்ெகாள்ளலாம் தாேன 
சத்�க்களில் ெபாங்கல் நாரச்ச்த்� அ�கமாக இ�ப்பதால் நீங்கள் 
தானியம் ெசய்த ெராட்� வைககைள உண்ணலாம் இரண்� ெராட்� 
வைககைள �ன�ம் உண்பதால் உங்க�க்� 6 �ராம் நாரச்ச்த்� 
�ைடக்�ற� பாஸ்தா ஒ�கப் பாஸ்தா உண்பதால் 10 �ராம் நாரச்ச்த்� 
�ைடக்�ற� காைல உண�களில் ��தானிய �க்கால் கப் நீங்கள் 
எ�த்�க் ெகாள்வதால் உங்க�க்� 4.5 �ராம் நாரச்ச்த�் �ைடக்�ற�. 
�� தானியங்களான ைசல்��ம் மற்�ம்  ஒ� �ஸ்�ன் அள� நீங்கள் 
ஒன்பதாவ� உங்க�க்� 2 �ராம் நாரச்ச்த்� �ைடக்�ற�. அேதேபால 
காய்க�கள் �ன�ம் அைர கப் 96 உங்க�க்� 4 �ராம் நாரச்த்� 
�ைடப்பேதா� பறைவகளின் �கள்களி��ந்� ஆப்�ள் ேபான்றவற்�ல் 
இ�ந்� இரண்� �ராம் நாரச்ச்த்�ம் �ன்சாரக் என்பதால் உங்க�க்� 6 
�ராம் நாரச்ச்த்�ம் �ைடக்�ற�. 
 
6. அள�ல் பதப்ப�த்தப்பட்ட உண�கைள மற்�ம் சரக்்கைர உண்பைத 
�ைறப்பேதா�, அைதப்ேபால �ைறந்த அள� உண�களால் உட�க்� 
ெசல்�ற�.[12] இ� ேபான்ற உண�கள் உட�க்�ள் ெசல்வதால் உட�ல் 
வ��ம் அ�கமா�ற� அேதா� நாட்பட்ட வ��ம் அ�கமாக ெதரி�ற�. 
இந்த உண�கைள அ�கமாக உண்பதால் ேதவ ேதா� நாட்பட்ட வ�கள் 
ஆனால் இ�தய ேநாய்கள் மற்�ம் சரக்்கைர ேநாய் ஏற்ப��ற�[12; 16]. 
 
ேநாயாளிக�க்� பரிந்�ைரப்ப� 
 
இனிப்� நிைறந்த நிைறந்த தா� உப்�க்கள் உள்ள உண�கைள 
உண்பைத �ைறப்பேதா� ெநா�க்�த்�னி உண்பைத �ைறக்க 
ேவண்�ம் காய்க�கள் பழங்கைள அ�கமாக �ச�்�ல் �த்� 
உண்ணலாம் நீர ்ஆதாரங்களான ேமார ்ேபான்றவற்ைற அ�கமாக 
உண்ணலாம் கைட���ந்� வாங்� வ�ம் உண�கைள த�ரத்்� 
��களிேலேய உண�கைள உண்ணலாம் நீங்கேள சைமத்� 
உண்ணலாம். சைமத்� உண்பதால் கைடக்� ெசன்� வாங்�வ�ம் 
�ரமம் உங்க�க்� �ைற�ற�. 
 
REFERENCES 

[1] Agency for Clinical Innovation. Pain: Lifestyle and Nutrition [Internet], 2018. 
[2] Brain K, Burrows T, Rollo ME, Hayes C, Hodson FJ, Collins CE. Population characteristics in a tertiary pain service cohort 

experiencing chronic non-cancer pain: Weight status, comorbidities, and patient goals. Healthcare (Basel) 2017;5(2). 
[3] Brain K, Burrows TL, Rollo ME, Chai LK, Clarke ED, Hayes C, Hodson FJ, Collins CE. A systematic review and meta-analysis of 

nutrition interventions for chronic noncancer pain. J Hum Nutr Diet 2019;32(2):198-225. 



 
©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. 

[4] Buesing S, Costa M, Schilling JM, Moeller-Bertram T. Vitamin B12 as a Treatment for Pain. Pain physician 2019;22(1):E45-
e52. 

[5] Collins CE, Burrows TL, Rollo ME, Boggess MM, Watson JF, Guest M, Duncanson K, Pezdirc K, Hutchesson MJ. The 
comparative validity and reproducibility of a diet quality index for adults: the Australian Recommended Food Score. 
Nutrients 2015;7(2):785-798. 

[6] GBD Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: A systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2017. The Lancet. 

[7] Manach C, Scalbert A, Morand C, Rémésy C, Jiménez L. Polyphenols: food sources and bioavailability. Am J Clin Nutr 
2004;79(5):727-747. 

[8] Na HS, Ryu JH, SH D. The role of magnesium in pain. In: Vink R, N M, editors. Magnesium in the Central Nervous System 
[Internet]. Adelaide: University of Adelaide Press, 2011. 

[9] Naylor R, Hayes C, Egger G. The relationship between lifestyle, metaflammation, and chronic pain: a systematic review. Am J 
Lifestyle Med 2013;7(2):130-137. 

[10] Okifuji A, Hare BD. The association between chronic pain and obesity. J Pain Res 2015;8:399-408. 
[11] Rauck RL, Hong K-sJ, North J. Opioid-Induced Constipation Survey in Patients with Chronic Noncancer Pain. Pain Practice 

2017;17(3):329-335. 
[12] Rico-Campà A, Martínez-González MA, Alvarez-Alvarez I, Mendonça RdD, de la Fuente-Arrillaga C, Gómez-Donoso C, Bes-

Rastrollo M. Association between consumption of ultra-processed foods and all cause mortality: SUN prospective 
cohort study.  2019;365:l1949. 

[13] Schumacher T, Burrows LT, Rollo ME, Collins C. Pain and nutrition. In: Gouke, editor. Pain in Residential Aged Care Facilities: 
Management Strategies, 2nd Edition: Australian Pain Society, 2018. pp. 125-134. 

[14] Senftleber NK, Nielsen SM, Andersen JR, Bliddal H, Tarp S, Lauritzen L, Furst DE, Suarez-Almazor ME, Lyddiatt A, 
Christensen R. Marine Oil Supplements for Arthritis Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized 
Trials. Nutrients 2017;9(1):42. 

[15] Shipton EA, Shipton EE. Vitamin D and Pain: Vitamin D and Its Role in the Aetiology and Maintenance of Chronic Pain States 
and Associated Comorbidities. Pain research and treatment 2015;2015:904967. 

[16] Srour B, Fezeu LK, Kesse-Guyot E, Allès B, Méjean C, Andrianasolo RM, Chazelas E, Deschasaux M, Hercberg S, Galan P, 
Monteiro CA, Julia C, Touvier M. Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease: prospective cohort 
study (NutriNet-Santé).  2019;365:l1451. 

[17] Zhang H, Tsao R. Dietary polyphenols, oxidative stress and antioxidant and anti-inflammatory effects. Current Opinion in 
Food Science 2016;8. 

 

AUTHORS 

Katherine Brain, PhD, APD 
School of Health Science 
Faculty of Health and Medicine 
Priority Research Centre in Physical Activity and Nutrition 
University of Newcastle 
Australia 
 
Tracy L. Burrows, PhD, Advanced APD 
School of Health Science 
Faculty of Health and Medicine 
Priority Research Centre in Physical Activity and Nutrition 
University of Newcastle 
Australia 

Megan E. Rollo, PhD, APD 
School of Health Science 
Faculty of Health and Medicine 



 
©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. 

Priority Research Centre in Physical Activity and Nutrition 
University of Newcastle 
Australia 

Clare E. Collins, PhD, Fellow of the Dietitians Association of Australia 
School of Health Science 
Faculty of Health and Medicine 
Priority Research Centre in Physical Activity and Nutrition 
University of Newcastle 
Australia 

REVIEWERS 

Ursula Philpot 
Senior Lecturer 
School of Clinical & Applied Sciences 
Leeds Beckett University 
Leeds, United Kingdom 

Heather Tick 
Center for Pain Relief 
University of Washington 
Seattle, United States 

 
 


