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ROMATOİD ARTRİT VE BESLENME

Romatoid artriti tedavi ettiği kanıtlanan bir 
beslenme rejimi bulunmamakla birlikte, bazı 
besinler belirtileri kontrol altına almanıza 
yardımcı olabilir.

Genel olarak sağlıklı ve dengeli bir beslenme 
şeklinin, özellikle bol meyve, sebze, zeytinyağı 
ve balık içeren Akdeniz diyetinin benimsenmesi 
uygundur.

Balık, fındık ve fıstık gibi gıdalarda bulunan 
Omega 3’ün inflamasyon (iltihap) üzerine olumlu 
etkileri olabileceği gösterilmiştir. Balık yağında 
bulunan Omega 3, hassas eklemleri ve sabah 
sertliğini azaltabilir. Buna ek olarak, sebze ve 
meyveler ile alacağınız liflerin ve zeytinyağının 
da inflamasyonu azaltabileceği gösterilmiştir.

Bağırsak florasını düzenleyen beslenme şekli, 
tıbbi tedavinin yanı sıra inflamasyonu ve eklem 
ağrısını azaltabilir, hastaların rahat etmesini 
sağlayabilir.  Bu nedenle, bağırsak florasını 
destekleyebilmek için probiyotik yoğurtların ve 
probiyotiklerle zenginleştirilmiş ürünlerin 
tüketimi ve tam tahıllar, kuru baklagiller ve 
sebzeler ile prebiyotik alımı önerilmektedir.
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Bitkisel ilaçlar ve 
vitaminlerin inflamatuvar 
romatizma tedavisinde 
etkinliğini gösteren bilimsel 
kanıtlar bulunmamaktadır. 
Bitkisel ilaçlar ve vitaminler 
hastalara zararsız görünüp 
tercih edilebilmektedir, 
ancak istenmeyen etkileri ve 
diğer ilaçlar ile etkileşimleri 
bilinmediği için ciddi 
sorunlar ortaya çıkabilir.
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Sebze ve Meyveler

İnflamasyonu azaltıcı etkiye sahip vitamin, 
mineraller ve antioksidanlardan zengin posa 
kaynağı sebzelere her öğünde yer verilmelidir. 
Kırmızı ve turuncu meyveler, ahududu yaban 
mersini gibi çilekgillerin ve kuru erik, kuru üzüm 
gibi kuru meyvelerin tüketimi önerilmektedir. 

Koyu yeşil yapraklı sebzelerin, soğan ve 
sarımsağın iltihaplanmayı azaltıcı etkileri 
bilinmektedir. 

Karbonhidrat kaynağı olarak sebze ve meyveler, 
akdeniz diyet modelinde önerilmektedir.

Süt ve Süt Ürünleri

Kalsiyum kaynağı olan süt ve süt ürünleri 
günde en az 3 porsiyon önerilmektedir. İçlerindeki 
hayvansal yağların iltihaplanmayı artırıcı etkisi 
olduğundan yarım yağlı olarak tercih edilmelidir.

Tahıllar 

Önemli vitamin ve posa kaynağı olduğundan tam 
tahıllar ve kurubaklagiller tercih edilmelidir. 
İşlenmiş tahılların ve rafine (beyazlaştırılmış) 
ürünlerin iltihaplanmayı artırıcı özelliği olduğu 
bilinmektedir.
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Et Ürünleri

Yağlı etler ve işlenmiş et ürünleri 
sınırlandırılmalıdır. İçerdiği Omega 3 yağ asidi 
sayesinde iltihaplanmayı azaltıcı etkisi bilinen 
balık tüketimi, haftada iki kez  90 ile 120 gram 
arasında önerilmektedir. Demir eksikliği romatoid 
artrite eşlik edebilmektedir. İçerdiği demir ve 
kaliteli protein nedeniyle, yumurta önerilmektedir.

Yağlar 

Zeytinyağında, avokadoda ve fındık, badem, 
ceviz gibi sert kabuklu yemişlerde ve yağlı 
tohumlarda bulunan Omega 9’un inflamasyonu 
azaltıcı etkisi bilinmektedir. Bu nedenle diyet 
yağı olarak zeytinyağı tercih edilmeli, yağlı tohum 
ve sert kabuklu yiyeceklerin tüketimi ihmal 
edilmemelidir. 

Bu besinlerin aynı zamanda iltihaplanmayı 
azaltıcı etkisi olan E vitamini, magnezyum, çinko, 
kalsiyum ve diğer antioksidanlardan da zengin 
olması ek fayda sağlamaktadır.

Ayçiçek, mısırözü, soya gibi kaynaklarda bulunan 
Omega 6 vücuttaki belirli görevlerinden dolayı 
belli bir miktar alınması gerekmektedir ve doymuş 
yağa tercih edilir ancak inflamasyonu artırdığı 
için tüketimi sınırlandırılmalıdır. Günlük alınan 
zeytinyağının yarısı kadar olmalıdır.
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Sınırlandır/Azalt/Kaçın

Doymuş Yağlar

İltihaplanmayı artırıcı etkisi olduğundan doymuş 
yağ alımını azaltmak için yağlı etler, tavuğun 
derisi ve tam yağlı süt ürünleri tercih edilmemeli. 
Sosis, salam, sucuk, pastırma gibi işlenmiş et 
ürünlerinden kaçınılmalıdır. 

Trans yağlar

Trans yağ alımı azaltmak amacıyla katı margarin 
ve onunla yapılan yiyecekler ayrıca fast food ve 
kızartmalar sınırlandırılmalıdır.
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Şeker

Basit karbonhidrat olarak kabul edilen sofra 
şekeri meşrubatlar, meyve suları ve şekerli 
içecekler, konserve ürünlerde, soslarda  ve hazır 
birçok üründe bulunabilen glikoz, fruktoz şurubu 
gibi eklenti şeker kaynaklarının iltihaplanmayı 
artırıcı etkisi olduğundan tüketimlerinden 
kaçınılmalı, hazır besinlerin etiketleri mutlaka 
okunmalıdır.
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Tuz 

Diyetin tuz içeriğini azaltabilmek için sofralarda 
tuzluk kullanılmamalıdır. Ayrıca turşu, salamura, 
soya sosu gibi tuzlu besinlerden uzak durulmalı 
ve hazır ürünlerin etiketleri sodyum açısından 
incelenmelidir. Tuz yerine baharatlar tercih 
edilebilir.

Alkol 

Alkol alımının olumsuz etkileri bilindiğinden 
alkol alımını yasaklayıcı ek hastalığı bulunmayan 
kişilerde tüketimine izin verilen miktar günlük 
olarak kadınlar için 1, erkekler için 2 birimdir. 
Bira için 350 ml, şarap için 140 ml, gin, rom, 
votka, rakı, viski gibi yüksek alkollü içecekler için 
45 ml 1 birim olarak kabul edilmektedir.
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İdeal Vücut Ağırlığı 

İdeal vücut ağırlığına ulaşılması ve korunması 
hastalığın seyri açısından önemlidir. Bu nedenle 
diyetin enerji içeriği ayarlanmalı ve doktorun 
önerdiği ölçüde fiziksel aktivite yapılmalıdır. 
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Su Tüketimi

Sıvı kısıtlamanız olmadığı sürece günde 2-2,5 litre 
su tüketimi önemlidir. Günlük toplam sıvı alımı 
ile su alımı birbirinden ayrılmalıdır. Toplam sıvı 
tüketimi değerlendirildiğinde bu miktar 3-4 litreye 
ulaşmaktadır. Sıvı alımını artırmak için 
iltihaplanmayı azaltıcı etkisi olan yeşil çay 
önerilmektedir. 
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Omega 3 yağ asidinden zengin balıklar

Soğan, sarımsak gibi hem prebiyotik 
hem de inflamasyon azaltan besinler

Çilek, ahududu, kiraz, nar, portakal ve 
mandalina gibi turuncu ve 
kırmızı meyveler

Ispanak, pazı, semizotu gibi 
koyu yeşil yapraklı sebzeler

İçerdikleri sağlıklı yağlar, vitamin ve 
minerallerden dolayı fındık, badem, 
ceviz, keten tohumu gibi yağlı 
tohumlar ve sert kabuklu yemişler 

Güçlü antioksidan etkisi olan yeşil çay

Zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağlar  

Özellikle zencefil, zerdeçal 
olmak üzere baharatlar

Tam buğday, yulaf, çavdar gibi 
tam tahıllar 

Tüketimi 
Artırılacak
Besinler
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Şeker ve şekerli besinler

Şekerli içecekler, hazır meyve suları 
ve meşrubatlar

Yağlı kırmızı etler ve salam sosis gibi 
işlenmiş etler 

Kızarmış patates, hamur kızartmaları, 
katı margarin ve fast food ürünleri 

Beyaz un, beyaz pirinç, makarna,
işlenmiş tahıl ürünleri

Ketçap gibi soslar ve konservelerde 
bulunan glikoz ve fruktoz şurubu gibi 
eklenti şekerler

Tüketimi 
Sınırlandırılacak
Besinler
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