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Ushqyerja dhe Dhimbja Kronike 

Shiquar në nivel global, marrja e dobët e ushqimeve është shkaku kryesor i vdekshmërisë dhe 

faktori kryesor i modifikueshëm i rrezikut për sëmundshmërinë [6]. Dhimbja kronike shoqërohet 

me status të ngritur të peshës trupore, rrezikut të shumë-sëmundshmërisë (multimorbiditeti), 

me modele suboptimale të ushqimeve dhe cilësisë së ushqimit [2; 5]. Figura 1 përmbledh 

marrëdhëniet midis ushqimit dhe aspekteve të menaxhimit të dhimbjes kronike. 

Optimizimi i efekteve të marrjes së ushqimit tek dhimbja kronike [6; 9; 10]: 

1. Marrja e ushqimeve mund të përmirësojë funksionin e sistemeve nervor, imunologjik dhe 

endokrin, duke ndikuar drejtpërdrejt në përvojat e dhimbjes. 

2. Humbja ose ruajtja e peshës e zvogëlon ngarkesën në nyje, dhe e zvogëlon metabolizmin. 

3. Marrja e ushqimit si dhe gjendja e peshës ndikojnë në rrezikun dhe/ose ashpërsinë e 

sëmundjeve të tjera kronike (psh. Sëmundjet kardiovaskulare, diabeti dhe shëndeti 

mental i dobët, përfshirë ankthin dhe depresionin), që shpesh ndodhin në të njëjtën kohë 

me dhimbjen kronike. 

Informacioni i paraqitur është mbështetur nga një përmbledhje sistematike të 73 studimeve që 

hulumtuan ndikimin e një sërë ndërhyrjesh ushqimore në seriozitetin e vetë-raportuar të 

dhimbjes tek të rriturit me dhimbje kronike [3]. Gjetjet, kur u sintetizuan në një meta-analizë, 

treguan se ndërhyrjet ushqimore kanë një efekt të rëndësishëm në uljen e dhimbjes [3]. 

Marrja sub-optimale e ushqimit mund të jetë rezultat i një numri faktorësh [1] të cilët duhet të 

adresohen: 

- Lëvizshmëria e kufizuar / e zvogëluar dhe forca funksionale mund të ndikojnë në aftësinë 

e një personi për të blerë, gatuar dhe përgatitur ushqimin. 

- Ko-morbiditetet mentale shëndetësore dhe ndjenjat e izolimit (të zakonshme tek 

dhimbjet kronike) mund të sjellin deri në marrjen e ulët kualiteteve ushqimore me rritje 
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të parregullsisë së marrjes së ushqimit dhe/ose mungesë e kuptimit rreth orarit të 

ushqimit. 

- Mungesa e gjumit që çon në zakone të parregullta të ngrënies. 

Figura 1: Marrëdhënia midis të ushqyerit dhe qasjes së personit në tërësi në menaxhimin e dhimbjes 

Këshilla për ushqimin dhe menaxhimin e dhimbjes 

1. Zvogëloni inflamacionin për të ndihmuar në mbrojtjen e trupit tuaj nga dëmtimi i 

oksiduesve: Polifenolet janë përbërës që gjenden në fruta dhe perime [7]. Polifenolet 

kanë veti antioksiduese dhe anti-inflamatore [17]. Mund të jetë e vështirë të përfshini një 

gamë të gjerë të frutave dhe perimeve të freskëta , për shkak të keqësimit potencial të 

dhimbjes gjatë përgatitjes dhe gatimit. 

Këshillë praktike për pacientët: Përfshini shumëllojshmëri duke përdorur perime të ngrira 

të cilat lehtë mund të përgatiten të trazuar në një tigan ose tavë. Ata janë të lehtë dhe të 

shpejtë për t’u përdorur dhe mund të ruhen për një kohë të gjatë duke e zvogëluar 

nevojën për të shkuar në dyqane. Frutat dhe perimet e ngrira janë gjithashtu një mundësi 

e shëndetshme pasi ato ruajnë cilësinë e tyre ushqyese. Çdo javë provoni lloje të 
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ndryshme te frutave duke përfshirë frutat e ngrira (psh. manaferrat). Perimet e 

konservuara me kripë të reduktuar (psh. domatet dhe thjerrëzat) gjithashtu mund të 

përfshihen në ushqime si qepa dhe ushqimi me makarona. Në çdo racion kryesor, duhet 

të synoni që gjysma e pjatës tuaj të mbulohet me perime dhe të provoni të përfshini 

perimet  në mes te racioneve. 

 

2. Yndyrnat me cilësi të mirë: Yndyrnat Omega-3 dhe vaji i ullirit ndihmojnë të dy në uljen e 

inflamacionit dhe forcimin e sistemit imunitar [14]. 

Këshilla praktike për pacientët: Përfshini peshq me vaj (psh salmon dhe sardele), vaj 

farash liri ose vaj kanola, liri dhe arra për të rritur marrjen e Omega-3. Synoni për 

minimum 2-3 racione të peshkut me vaj në javë. Vaj ekstra i virgjër i ullirit mund të 

përdoret për gatim nga zierja deri te pjekja dhe mund të përdoret për përgatitjen e  

sallates. Reduktoni yndyrnat e ngopura si gjalpi, kufizoni dhe ose  hiqni  nga ushqimi vajrat 

bimor të hidrogjenizuar dhe kufizoni yndyrnat e pa-ngopura siç janë luledielli dhe vajrat e 

lulediellit. 

Shtesat e vajit të peshkut: Ekziston një gamë e gjerë e shtojcave të vajit të peshkut. 

Kërkoni këshilla nga një dietolog ose profesionist mjekësor para se të merrni doza të larta 

të shtesave të vajit të peshkut. Provat sugjerojnë që 3000mg omega 3 gjatë një periudhe 

3-mujore ndihmon në uljen e dhimbjes, veçanërisht në artritin reumatoid[14]. Shtojcat e 

vajit të peshkut përmbajnë një kombinim të EPA dhe DHA (dy lloje të omega 3). Është e 

rëndësishme të sigurohet që raporti i EPA / DHA është ≥1.5. Nëse merrni shtesë të vajit 

të peshkut synoni për një markë me cilësi të mirë e cila përmban një dozë të lartë omega. 

 

3. Parandaloni mungesat e vitaminave dhe mineraleve: Mangësitë e zakonshme të 

mikronutrientëve tek njerëzit që përjetojnë dhimbje përfshijnë Vitaminë D, Vitaminë B12 

dhe magnez. Vitamina D, e cila vjen kryesisht nga ekspozimi në rrezet e diellit, është një 

antioksidant dhe shoqërohet me lodhjen e muskujve [15]. Vitamina B12 luan një rol në 

proceset neurologjike të lidhura me dhimbjen [4]. Magnezi shoqërohet me spazëm të 

muskujve, inflamacion dhe dhimbje neuropatike [8]. Mangësitë në mikronutrientë mund 

të përkeqësojnë dhimbjen. 

Këshillë praktike për pacientët: Konsumoni një gamë të gjerë ushqimesh me përbërje të 

dendura ushqyese për të siguruar që po përmbushni kërkesat tuaja për vitamina dhe 

minerale. Për shembull, mishi, peshku dhe bulmeti janë burim i mirë i Vitaminës B12, 

peshqit dhe vezët për Vitaminë D si dhe perimet me gjethe te gjelbërta  si dhe drithërat 

janë të pasura me magnez. Vitamina D gjithashtu mund të merret nga ekspozimi në diell. 

Për shumicën e njerëzve 10-15 minuta diell në duar  dhe këmbë në shumicën e ditëve të 

javës do të sigurojnë shumicën e kërkesave tuaja për Vitaminë D.  Sidoqoftë , kjo do të 

ndryshojë bazuar në një numër faktorësh siç janë vendndodhja dhe stina e vitit. 
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Këshillë praktike për klinicistët: Dietologët duhet të vlerësojnë rregullisht marrjen 

dietetike të personave që kanë dhimbje, në mënyrë që mangësitë të identifikohen herët 

dhe të adresohen përmes ndryshimeve në marrjen e dietave. Në disa rrethana, mund të 

rekomandohet një shtesë. Kërkoni këshilla nga një dietolog ose profesionist mjekësor. 

 

4. Marrja e ujit: dehidratimi mund të rrisë ndjeshmërinë ndaj dhimbjes. Mund të ketë edhe 

efekte të tjera në rezultatet e shëndetit, veçanërisht në personat më të vjetër siç është 

shërimi i dobët i plagëve dhe kapsllëku [13]. Uji është thelbësor për qarkullimin e 

ushqyesve dhe eleminimin e tyre, që të dyja mund të ndikojnë në shërim dhe në  dhimbje. 

Etja shpesh gabohet nga uria dhe nëse njerëzit pinë mjaftueshëm ujë mund të zbulojnë 

se konsumojnë më pak ushqim. 

Këshillë praktike për pacientët Synoni 2-3 litra në ditë duke përfshirë pije me sasira  të 

vogla të shpeshta midis racioneve si dhe ushqimet me përmbajtje më të lartë uji p.sh. 

supa, fruta dhe kos me yndyrë të reduktuar. Mbush një shishe të madhe uji çdo ditë dhe 

përdore përmes saj për të siguruar që qëllimet e lëngjeve janë përmbushur. 

 

5. Rrisni sasitë e fibrave: Fibra është e rëndësishme për tretjen e duhur dhe mirëmbajtjen e 

një mikrobiomë të shëndetshme si dhe menaxhimin e peshës. Gjate  rritjes në marrjen e 

fibrave, është e rëndësishme të rritet edhe marrja e sasisë së lëngjeve. Fibrat dhe lëngjet 

punojnë së bashku në promovimin e shëndetit të zorrëve [11]. 

Këshillë praktike për pacientët: Femrat e rritura duhet të konsumojnë 25g / ditë ndërsa  

meshkujt e rritur 30g / ditë. Kaloni tek dritherat e integruara /buke integrale (2 feta = 6g), 

makaronat (1 filxhan = 10g), ne mëngjes  drithëra (3/4 filxhan = 4.5g), psyllium (1 lugë 

gjelle = 2g), krunde (1 lugë = 2g), perime të përziera (1/2 filxhan = 4g), fruta me lëvore  (1 

mollë = 2g) dhe 4 kokrra fasule (1/2 filxhan = 6g). Mund të rekomandohen edhe shtojcat 

e fibrave. 

 

6. Zvogëloni  dhe kufizoni  ushqimet e përpunuara si dhe konsumimin e sheqerit: Këto 

ushqime dhe pije përmbajnë sasira  të mëdha të energjisë dhe sasi shumë të ulëta (ose 

kurrfare) të lëndëve ushqyese të dobishme [12]. Këto ushqime mund të rrisin 

inflamacionin dhe oksidimin të cilat mund të përkeqësojnë përvojat e dhimbjes. Marrja e 

sasive më të larta të këtyre ushqimeve dhe pijeve çojnë në një rrezik më të lartë të 

dobësimit  të shëndetit dhe te sëmundjeve kronike siç janë sëmundjet kardiovaskulare 

dhe diabeti [12; 16]. 

Këshilla praktike për pacientët: Zavendësoni pijet me sheqer me ujin ose me ujë mineral 

si dhe zgjidhni opsione të shëndetshme të përshtatshme në mes racioneve siç janë pemët, 

grimësina, perime ose kos me yndyrë të reduktuar. Në vend që të merrni ushqime të 
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shpejta, provoni të gatuani në shtëpi më shpesh. Kjo mund të jetë po aq e lehtë dhe me 

e shpejtë sa blerja e ushqimeve jashtë. 
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