
www.hexal.de

beslenme
Romatoid artritte 



www.hexal.de

2 3

Sayın Hasta,İçindekiler

Bu hastalıktan etkilenen pek çok kişide iltihaplı eklem veya iltihaplı 
omurga hastalığı tanısı, soruları ve endişeleri tetikleyen ve potansiyel 
olarak kaygıya yol açan radikal bir yaşam değişikliğine yol açar.

İyi haber şu ki, çoğu durumda modern tıp sayesinde bu hastalıkların 
belirtileri azaltılabilir ve daha sonraki hasarların önüne geçebilir. Yine de, 
pek çok hasta mevcut yaşam tarzlarında düzenleme yaparak hastalığın 
ilerlemesi üzerinde olumlu bir etki yaratmak için ne yapabileceklerini 
soruyor. Tutarlı bir beslenme biçimini sürdürürseniz ilaç almaktan kaçınmak 
mümkün olabilir mi? Belirtiler “detoks” veya “arınma” önlemleri ile çözülebilir 
mi? Besin takviyeleri yardımcı olur mu?

Ayrıca geçmişte beslenme biçiminde veya diğer yaşam tarzı 
alışkanlıklarında hastalığın gelişimine katkıda bulunmuş olabilecek hatalar 
yapıp yapmadığınızı da sorabilirsiniz.

Bu broşür, romatoid artritte beslenme ile ilgili güncel olarak elde  
olan bilgilere genel bir bakış sağlamak ve sıkça sorulan sorulara yanıt  
vermek için hazırlanmıştır. Bu broşür kesin anlamda bilimsel bir çalışma 
niteliğinde olmasa bile ifadeler modern bilimsel ilacın doğrulanmış  
bulgularına dayanmaktadır.

Umarız okumaktan keyif alırsınız; yemek tariflerini pişirmede  
başarılar dileriz.

Prof. Dr. Gernot Keyßer
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Beslenme biçimi ile romatizmal hastalıkların 
gelişimi arasında ilişki var mıdır?

Yıllardır dünyanın dört bir yanından bilim insanları mikrobiyomumuz 
üzerinde çalışmaktadır. Mikrobiyom, vücudumuz içinde ve üzerinde yaşayan 
mikroorganizmaların toplamını ifade eder. Özellikle bağırsaklarımızda, 
ancak aynı zamanda cildimizde, ağız boşluğumuzda ve vücudun diğer pek 
çok bölgesinde, çok sayıda, sıklıkla hayati işlevler gerçekleştiren büyük 
miktarda bakteri ve mantar bulunur. Bu, mikrobiyom bozukluklarının iltihaplı 
hastalıkları öne çıkarabileceği anlamına gelir.

Beslenme biçimleri birbirinden farklı olan kişiler de mikrobiyom açısından 
birbirinden farklıdır. Romatoid artrit de dâhil olmak üzere bazı romatizmal 
hastalıklarda, mikrobiyom ve hastalık arasında başlangıç ilişkisi 
göstergeleri vardır. Açıkçası, halen romatizmal hastalıkları mikrobiyoma 
kesin müdahale eden hedefli şekilde tedavi edemiyoruz.

Bununla birlikte, beslenme biçimimizin romatizmal hastalık riski üzerindeki 
etkilerine ilişkin bildiklerimiz her geçen gün artıyor. Son yıllarda, Amerika’da 
yapılan bir çalışmada sağlıklı bir beslenme biçiminin romatoid artrit 
riskini kaydadeğer şekilde azaltabileceği gösterilmiştir. Uzun süredir 
sağlıklı bir beslenme biçimi uygulayan kadınlar, aynı dönemde sağlıksız bir 
beslenme biçimi uygulayanlarla karşılaştırılmıştır.

Beslenme biçimindeki tam tahıllı ürünlerin, kuruyemişlerin, meyvelerin, 
sebzelerin ve bitkisel sıvı yağların ve katı yağların büyük bir kısmının 
sağlıklı olduğu değerlendirilmiştir. Az miktarda alkol tüketimi de sağlıklı 
olarak sınıflandırılmıştır; bu da haftada en fazla (!) 5 gün küçük bir bardak bira 
(250 ml) veya yarım kadeh şarap (100 ml) alınması anlamına gelir.

Yüksek miktarda kırmızı etin (ör. domuz eti ve sığır eti) yanı sıra alkolsüz 
içecekler, tuz ve doymuş yağlar (tereyağı ve kuyruk yağı) sağlıksız olarak 
sınıflandırılmıştır. Yukarıda bahsedilen çalışmada, sağlıklı beslenme biçimine 
sahip kişilerde ölçülebilir şekilde daha düşük romatoid artrit riski oluşmuştur.
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Romatizma tedavisi, belirtileri klasik “geleneksel ilaç” veya beslenme  
biçimi değişikliği ile tedavi etmekten ibaret değildir. Modern romatizma 
ilaçları etkili ve tolere edilebilirdir ve hastalığın yan etkilerine karşı 
koruma sağlar:

• Eklem hasarı

• Ağrı

• Yorgunluk

• Ortalama yaşam süresinde azalma

Beslenmeyle tedavi tek başına hastalığın ilerlemesini sürdürülebilir 
şekilde iyileştirmez, özellikle de akut nüks durumlarında. Mevcut bilgilere 
göre eklem hasarına karşı da koruma sağlamaz. Ek olarak, beslenme 
biçiminde radikal değişiklik yapmak, yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etki 
yaratabilir; ancak bu zararlı etkilerin tamamen giderileceği anlamı taşımaz.

Bu nedenle, romatizma hastaları beslenme biçimlerinde aşırılıktan 
kaçınmalıdır. Her beslenme biçimi aynı zamanda sağlık açısından faydalı 
olmalıdır; yani tüm temel gıdaları doğru miktarda, doğru oranda ve doğru 
biçimde içermelidir.

Sayılarla ifade edecek olursak: sağlıksız bir beslenme biçimi olan 300 kişiden 
3’ünde yaşamları boyunca romatoid artrit gelişirken sağlıklı bir beslenme 
biçimi olan yalnızca iki kişide hastalık görülmektedir. Ancak sigara içmek 
romatoid artrit riskini sağlıksız beslenmeye kıyasla daha fazla artırır. Son 
yıllarda, sağlıksız gıdalar da tüketen sigara kullanıcılarında hastalığın gelişme 
riskinin önemli ölçüde arttığı ortaya çıkmıştır. Bu özellikle sigara içme ve 
obezitenin yanı sıra sigara içme ve çok tuzlu bir beslenme biçimi bir araya 
geldiğinde de geçerlidir.

Sayılar bu kadar net olsa da nasıl bir arabada emniyet kemeri kaza riskini 
azaltıyor ancak bu riski tamamen ortadan kaldırmıyorsa, hiç sigara içmemiş 
ve her zaman sağlıklı beslenen insanlarda da elbette romatoid artrit gelişme 
ihtimali vardır.

Bana romatoid artrit tanısı kondu. Beslenme 
biçiminde değişiklik yaparak ilaç almaktan 
kaçınabilir miyim?
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İltihaplı eklem hastalıklarının aktivitesi için beslenme biçimlerinin önemini 
ayrı ayrı ele almadan önce bazı önemli terimleri açıkladık:

Akdeniz mutfağı ...

... veya Akdeniz tipi beslenme, Akdeniz bölgesinin bazı ülkelerinde 
yaklaşık 100 yıl önce uygulanan bir beslenme biçimini tanımlar. Özelliği, 
menüdeki sebze ve meyvelerin oranının yüksek olmasıdır. Balık 
ve deniz ürünleri önemli protein kaynaklarıdır. Ayrıca kuruyemiş 
ve tam tahıllı ürünleri içerir. Çok az miktarda kırmızı et tüketilir. 
Özellikle düşük yağlı süt ürünleri tercih edilir: yoğurt, peynir, lor. Ek 
olarak, sindirimi artırmak için bol miktarda bitki ve 
baharatla çeşnilendirme yapılır. Temel yağ kaynağı 
zeytinyağıdır. Şekerin yerini kuru meyveler ve bal 
alır; yemeklerin yanında kırmızı şarap servis edilir.

Glütensiz beslenme biçimi...

...“yapışkan protein” olarak adlandırılan glüten içeren 
hiçbir tahıl ürününü içermez. Bunlar özellikle buğday, 
çavdar ve arpayı içerir. Bu beslenme biçimi, glütene karşı 
doğuştan gelen veya edinilmiş aşırı duyarlılık anlamına 
gelen çölyak hastalığı olan hastalarda gereklidir,  
ancak bu hastalığı olmayan bazı kişiler tarafından da 
tercih edilir.

Hipoalerjenik beslenme biçimleri...

... alerjileri tetikleyebilecek gıda bileşenlerinden 
kaçınır. Bu tür bir beslenme biçimine başlamadan önce, 
etkilenen insanlar genellikle gıda alerjenleri açısından 
test edilir ve bu alerjenler daha sonra beslenme 
programından çıkarılır.

Veganlık...

... hayvansal içeriğe sahip hiçbir gıdayı içermez. Veganlar bu nedenle 
yumurta veya sütün yanı sıra bal da tüketmez. Jelatin içeren ürünleri de 
tüketmezler. Bu beslenme biçimi, sadece hayvan ürünlerinde 
bulunan B12 vitamininin takviyesini gerektirir. Protein 
kaynakları soya ürünleri ve baklagillerdir. Uygun olmayan 
beslenme durumlarında yaşamsal protein bileşenleri 
(esansiyel amino asitler) eksik kalabilir.

Vejetaryenlik ...

...veya etyemezlik, sosis veya jambon gibi et, balık 
ve et ürünlerini içermez. Yumurta ve sütün yanı sıra 
süt ürünlerinin tüketimine izin verilir (süt ürünleri ve 
yumurtanın tüketildiği vejetaryenlik).



Bu nedenle:

Belirli bir beslenme biçimi kapsamında eklem ağrısında bir artış fark 
ederseniz, bu ciddiye alınmalıdır. İlgili yiyeceklerden kaçınmanız gerekip 
gerekmediğini doktorunuzla görüşün.
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Sunulan çoğu beslenme biçimleri için romatizma hastaları üzerinde 
yapılmış bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. En sağlam temelli çalışmalar 
Akdeniz tipi beslenme içindir. Bu, romatizma hastalarında iki farklı şekilde 
işe yarar. İlk olarak, birkaç ay boyunca yoğun yönlendirmelerin ardından 
Akdeniz beslenme tipi uygulayan romatoid artrit hastalarının eklem ağrıları 
konusunda normal beslenen hastalara kıyasla biraz daha iyi hissettikleri 
gösterilmiştir. İyileşme, yeni romatizma ilaçlarından biriyle elde edilen ölçeğe 
ulaşmasa da destekleyici bir etki varsayılmalıdır.

Akdeniz mutfağının en önemli olduğu düşünülen özelliği, bu yaşam tarzının 
kalp krizi ve inme riskini azalttığının ortaya konmasıdır. Bu iki sorun, 
romatoid artritli kişilerde sağlıklı insanlardan önemli ölçüde daha sık ortaya 
çıkar. Bu nedenle, romatoid artrit hastalarına bu beslenme biçimi önerilebilir. 
Ancak tariflerde listelenen yemekleri denerseniz, Akdeniz mutfağının Yunan 
veya İtalyan restoranlarında bugün genellikle sunulan yemeklerle aynı 
olmadığını fark edeceksiniz.

Sucuklu pizza, tiramisu veya cacık eşliğinde döner, besin bileşimi açısından 
genelde fast food gıdadan daha iyi değildir.

Uygulamada, romatologlar belirli yiyecek ve içeceklerin sindiriminden 
sonra daha fazla eklem ağrısı ve şişme bildiren hastalarla sürekli olarak 
karşılaşmaktadır. Bununla birlikte, örnekler birbirinden çok farklıdır: etin yanı 
sıra aynı zamanda şekerlemeler, şarap, alkolsüz içecekler, turunçgiller veya 
kahve. Diğer hastalar bazı gıdalarda iyileşme fark eder.

Sunulan beslenme biçimlerinden herhangi biri 
romatizmada uygulanabilir mi?

Hastalığım için kendi başına “faydalı” ve “zararlı” 
gıdalar var mı?

Bilinmesi gerekenler:

İyi hazırlanmış Akdeniz mutfağı, lezzetli ve çeşitlidir; iyi yemeklerin keyfi 
asla bitmez!
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Glütensiz beslenme biçimi, glüten intoleransı 
(çölyak hastalığı) olan hastalar için hayati 
önem taşır. Romatizma hastaları da çölyak 
hastalığından muzdarip olabilirler, ancak bu 
durum seyrek görülür. Çölyak hastalığı yoksa 
glütensiz beslenme biçimine gerek yoktur. 
Kanıtlanan yararı bulunmamaktadır; glütensiz 
beslenme biçimi genellikle çok az vitamin ve 
mineral içerir. Ek olarak, genellikle geleneksel 
gıdalardan daha pahalıdır.

En büyük dezavantaj, glütensiz bir beslenme 
biçiminin tam tahıllı ürünleri kapsamaması 
ve bu nedenle önemli bir lif kaynağı 
bulunmamasıdır. Bu maddeler bağırsak  
tarafından emilmez, atılımı sadece 
sindirilmemiş halde sağlanır. Önemli  
işlevleri vardır:

Lif, suya bağlanır, dışkı miktarını artırır 
ve bağırsak faaliyetlerini uyarır. Ek olarak, 
daha dolu bir bağırsak, tokluk hissini artırarak 
kilo artışına karşı bir “yeme freni” sağlar. Ayrıca 
şekerlerin kan dolaşımına gecikmiş salınımını 
sağlayarak diyabet riskini azaltır.

Gut, vücutta aşırı ürik asit birikmesinden kaynaklanır. Ürik asit kristalleri 
şiddetli eklem iltihaplanmasına ve böbrek taşlarına yol açabilir. Bu madde, 
temel olarak et ve sakatatta bulunan gıda bileşenlerinde son ürün olarak 
bulunur. Alkollü ve alkolsüz içecekler gut riskini artırabilir.

Romatoid artrit ve gut için beslenme önerileri pek çok benzerlik içerir:

• Et tüketiminin kısıtlanması

• Alkol alımının önemli ölçüde kısıtlanması

• Şekerli içeceklerden kaçınma

• Meyve ve sebzelere ağırlık verme

Ancak, öneriler tamamen aynı değildir:
Balık ve deniz ürünlerinin romatoid artrit hastaları için olumlu etkileri vardır; 
gut hastaları için sorun yaratabilirler.

Bir romatizma hastası olarak glütensiz beslenme 
biçimini hedeflemeli miyim?

Eşimde gut hastalığı var ve uygun bir beslenme 
düzenine geçmesi gerekiyor. Romatizma hastası 
olarak benim için de aynı ilkeler geçerli mi?
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Kısa açlık dönemlerinin (1 – 2 hafta) etkileri hakkında bilimsel 
çalışmalar vardır. Bu tür ölçümler hafif ve sabit romatoid artritli hastalarda 
gerçekleştirilmiştir. Eklem ağrısında hafif bir azalma kaydedilmiştir;  
ancak hastalık aktivitesinde temel bir iyileşme olmamıştır.

Açlık yoluyla “arınma” veya “detoks” fikri makul görülse de gıda alımını 
kesmenin etkisinin bunu sağlayacağı garanti edilmez. Romatoid artrit bir 
“zehirlenme” biçimi değildir ve açlık yoluyla toksinlerin vücuttan tamamen 
giderdiği henüz kanıtlanmamıştır.

Bir arkadaşım detoks yöntemi olarak aç kalmamı 
önerdi. Bu, romatizma hastası olarak benim için 
faydalı mı?

Bu nedenle ...

... açlık tedavileri en çok aşırı kilolu sabit romatoid artrit hastalarında 
önerilir. Bu tedaviler beslenme tedavisinde deneyimli doktorlar tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

Açlık tedavisinin vücudun kendi iltihap önleyici maddelerinde 
(glukokortikoidler) bir artışa yol açtığı kesindir; ancak prednizolon 
tedavisiyle açlığa benzer bir etki elde edilir. Açlığın bir nedeni de bazen  
fazla kilolardan kurtulma umududur. 

Beklentilerin burada aşırı olmaması gerekir:
Kilo kaybı, esas olarak bağırsak hareketlerinden kaynaklanan ilk birkaç gün 
içinde meydana gelir. Paralel olarak, karaciğerde olduğu gibi kısa süreli 
kullanılabilir enerji depolama sistemleri parçalanır. Ne yazık ki yağ rezervleri 
daha sonra harekete geçer. Ancak açlık, proteinin kaslardan, kemiklerden 
ve diğer dokulardan elde edilmesine yol açabilir. Bu durum, aktif romatoid 
artritte kesinlikle istenmeyen bir etkidir.
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“Klinik olarak test edilmiştir!” veya “Bilimsel olarak test edilmiştir!” gibi 
ifadeler, bu testin nasıl gerçekleştirildiği ve her bir hastada ölçülen etkilerin 
gerçekten faydalı olup olmadığı hakkında hiçbir şey söylemez.

Ağrı çeken ancak piyasada mevcut ağrı kesicileri almak istemeyen hastalar, 
balık yağı kapsülleri veya çoklu doymamış omega-3 yağ asitleri içeren  
EPA ve DHA¹ gibi diğer ürünler ile tedaviyi deneyebilir. Bu preparatların 
yeterince yüksek dozda (en az 2,5 ila 3 gram EPA ve DHA) ve yeterli süre 
boyunca (2 – 3 ay) alınması halinde ağrıyı hafifletebileceği gösterilmiştir.

¹ EPA: eikosapentaeonik asit, DHA: dokosaheksaenoik asit

Romatizma ve kireçlenme için besin takviyeleri 
genellikle “Klinik olarak test edilmiştir” ekiyle 
tanıtılmaktadır. Bu ürünler tavsiye ediliyor mu?

Bu konudaki en önemli tavsiye:

Bu konuda romatoloğunuzla konuşun. Gazeteler, eklem ağrısı olan 
hastalarda şaşırtıcı etkileri olduğu iddia edilen “süper gıdalar” veya besin 
takviyeleri hakkında sürekli haberler yapmaktadır. İçindekiler genellikle 
egzotik görünür, uzak ülkelerden gelir ve gizemli tarifler içerir.

Prensip olarak ...

...yaşamımız için ihtiyaç duyduğumuz tüm gerekli maddeler normal 
günlük beslenme biçimimiz içinde bulunmalıdır. Prednizolon tedavisi 
sırasında kemikleri korumak için D vitamini reçete edilmişse veya demir 
eksikliğinin olduğu durumlarda sadece birkaç vakada besin takviyeleri 
gereklidir. Bu ürünlerin sağlık sigortası şirketleri tarafından geri 
ödendiğinden bu ürünleri kendiniz satın almanız gerekmez.
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Yeterli protein alımının sadece hayvansal protein yoluyla elde edilmesi 
gerekmez. Pek çok bitkisel gıda önemli miktarlarda protein içerir. Bunlar 
arasında soya ürünleri, yulaf, keten tohumu ve kuruyemişler, ayrıca 
baklagiller, yaban pancarı ve rezene bulunur. Patateslerin protein içeriği 
yüksek değildir, ancak içindeki protein çok değerlidir.

Hayvansal gıdalarda, “kırmızı” et (yani, domuz eti, sığır eti ve av eti) sadece 
iltihap yapan omega-6 yağ asitlerinin genelde yüksek oranda olmasından 
dolayı dikkatli bir şekilde tüketilebilir. Yüksek kan basıncına yol açabilecek tuz 
faktörünü içerebildiğinden dolayı sosis ve jambon gibi et ürünlerinde özellikle 
dikkatli olunmalıdır.

Bununla birlikte, romatizma hastaları için sadece bitkisel (vegan) bir 
beslenme biçimi önerilmemektedir. Bitkisel ürünlere odaklanan, ancak süt 
ürünü ve yumurta tüketiminin bırakılmadığı ve esasen haftada bir öğün et  
ile sınırlı olan bir beslenme biçiminde, beslenmeden kaynaklı protein 
eksikliği beklenmemelidir.

Balık ve balık yağı kapsülleri diyet yağlarına ait yağ asitleri içerir. Bunların 
genellikle iki yönü vardır: iyi enerji kaynaklarıdır ve bağırsaklar aracılığıyla 
temel vitaminlerin (A, D, E, K) emilmesini sağlarlar.

Yağ, bir enerji deposu olarak işlev görür, basınca karşı hassas olan vücut 
bölgelerine yastık görevi yapar ve bizi soğuktan korur. Diğer taraftan, trans 
yağlar (özellikle işlenmiş gıdalarda) damar hasarı riskine katkıda bulunarak 
kalp krizlerini ve inmeleri artırır.

Besinlerde vücudumuz iltihap engelleyici (omega-3) ve iltihap yapıcı 
yağ asitlerini (omega-6) emer. Yağlı deniz balığı (örneğin, ringa balığı ve 
uskumru) iyi bir omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Ancak bitkisel yağlar, omega-3 
ve omega-6 yağ asitleri arasındaki dengeyi de olumlu yönde etkileyebilir.

Romatizma hastası olarak ne kadar et yemeliyim? 
Kronik hastalığa olan bir kişi olarak çok fazla 
hayvansal proteine ihtiyacım yok mu?

Her zaman romatizma hastalarının balık yemeleri 
ve balık yağı kapsülleri almaları gerektiğiyle ilgili 
yazılar okuyorum. Ama balığı hiç sevmiyorum. 
Benim için başka bir çözüm var mı?

Bu açıdan özellikle faydalı bir kaynak...

...başlıca Akdeniz yemeklerinde kullanılan zeytinyağıdır. Keten tohumu 
yağı, kanola yağı ve ceviz yağı da iyi düzeyde yağ asidi oranına 
sahiptir. Bu nedenle, bitkisel yağlarla omega-3 ihtiyaçlarınızı karşılamak 
mümkündür ve bu aynı zamanda aşırı biçimde avlanma yapılan 
okyanuslarımız düşünülerek de tavsiye edilir.
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Alkol tüketimi konusunda hastaların sorumluluğu iyice ele alınmalıdır. Çok 
az alkol (yukarıya bakın) aslında romatoid artrite karşı koruma sağlayabilir. 
Romatoid artritin ilerlemesi aynı zamanda hafif alkol tüketiminden  
olumlu etkilenebilir.

Romatizma ilacı olan metotreksat (MTX) alan hastaların alkolden tamamen 
uzak durması gerekmez.

Verilen ölçümlere dayanarak, vücut kitle indeksiniz (VKİ) yaklaşık olarak 28,4. 
Bu, biraz kilolu olduğunuz anlamına geliyor. Çalışmalar, çok obez kişilerin 
(30’un üzerinde VKİ’ye sahip) ancak aynı zamanda çok zayıf kişilerinromatizma 
tedavisinde daha olumsuz sonuçlar aldığını göstermiştir.

Belirtilen ölçülerden memnun olmamanıza gerek yok, çünkü VKİ’si 25 ile 
30 arasında olan hastalar romatoid artritin uzun süreli tedavisiyle ilgili bazı 
bilimsel çalışmalarda kesinlikle olumlu performans göstermiştir.

Romatizma ilacı olarak metotreksat almam 
gerekiyor ve bu nedenle doktorum beni alkol 
konusunda uyardı. Bir romatizma hastası olarak 
romatizmama iyi gelmesi gerekse bile alkol 
içmeme izin verilir mi?

Romatizma hastasıyım ve düzenli spor yaparak 
yıllardır obezite ile mücadele ediyorum. Ancak, 
kilo vermekte zorlanıyorum (şu anda 82 kiloyum, 
boyum 1,70 m). Kilo hedefim ne olmalı?

Bununla birlikte aşağıdaki hususlar konusunda dikkatli olunmalıdır:

Tedavinin seyri üzerindeki faydalı etkisi ve MTX ve alkolün tolerabilitesi, 
hafif alkol tüketimi için geçerlidir: yani haftada en fazla beş gün, günde 
8 g’dan fazla olmamak üzere 250 ml bira, 100 ml şarap veya 20 ml 
daha yüksek yüzdeli alkole eş değerdir (hacim olarak %40’a kadar).

Bu miktarlar aşılırsa pozitif etki hızla terse dönebilir: MTX ile birlikte 
alındığında karaciğer hasarı riski söz konusudur; iltihap oluşma riski de 
tekrar artar.

Ayrıca düzenli olarak egzersiz yapmanız da sizin lehinizedir:

Egzersizin kalp ve dolaşım hastalıkları riski üzerindeki ve aynı zamanda 
romatizma tedavisinin başarısı üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır. Bu nedenle, kilonuzu korumalı ve fiziki yeterliliğiniz için 
çabalarınızdan vazgeçmemelisiniz.
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Romatizma hastalarında eklem iltihabının kendisi, ilişkili egzersiz eksikliği 
ve prednizolon alımı gibi çeşitli nedenlerden ötürü kemik erimesi riski daha 
yüksektir. Beslenme biçiminde şu iki bileşen eksik olduğunda kemik erimesi 
riski de artar: kalsiyum ve D vitamini.

Kemiklerimizdeki mineraller yüksek miktarda kalsiyum içerir. Bu nedenle, 
tükettiğimiz gıdaların yeterli miktarda kalsiyum içermesi önemlidir. Süt ve 
süt ürünleri kolayca bulunabilen önemli kalsiyum kaynakları olup yağsız 
süt ürünleri tercih edilir. Süt intoleransı olan kişiler de kalsiyum alabilir; ör. 
kalsiyum açısından zengin maden suyu yoluyla. Ayrıca kalsiyum açısından 
zengin sebzeler de (ör. rezene ve brokoli) vardır. Balık da önemli miktarda 
kalsiyum içerir.

D Vitamini, gıdadan emilen kalsiyumun kemiklere geçmesini sağlar. Bu 
madde ayrıca kas gücünü ve el becerisini destekler, D vitamini eksikliği 
olduğunda bunlarda düşüş riski artar. 

D Vitamini, öncüleri vücutta oluşan bir hormondur. D vitamini, cildin güneş 
ışığına maruz kalmasıyla üretilir. Güneş ışığı almamak kemik erimesi gelişimini 
destekler. Bu nedenle, en azından yüz ve ön kollar güneşe maruz kalacak 
şekilde her gün dışarıda en az 30 dakika geçirmeniz önerilir. Aktif şekilde 
spor yapıyorsanız kemikleriniz daha da fazlasına ihtiyaç duyar!

Romatoloğum bana kemik erimesi tanısı  
koydu. Beslenme biçimimi nasıl buna  
göre uyarlayabilirim?

Laktoz intoleransı

Laktoz intoleransı olan kişiler laktozu azaltılmış süt ürünlerine ve 
peynir türlerine geçebilir. Ancak, ek kalsiyum takviyeleri almayı kesinlikle 
romatoloğunuzla görüşmelisiniz: aşırı kalsiyum alımı da vasküler 
hasarı tetikleyebilir. Lütfen dikkat …

... kola veya bazı sosis türleri gibi bol miktarda fosfat içeren gıdalar, 
bağırsakların kalsiyum emilimini engeller. Çok miktarlarda kafein ve  
alkol tüketimi, böbrekler yoluyla kalsiyum kaybını desteklerken, orta 
düzeyde kahve ve alkollü içecek tüketimi kemik yoğunluğu için hiçbir 
sonuç doğurmaz.
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Malzemeler:

•  250 ml pirinç, badem veya yulaf 
sütü, alternatif olarak düşük yağlı 
inek sütü de kullanılabilir

• 3 yemek kaşığı çiya tohumu

• 1 tutam tuz

• 1 çay kaşığı limon suyu

• 1⁄2 çay kaşığı kakule

•  100 g donmuş yaban mersini  
(buzu çözülmüş)

Servis için:

•  1 adet muz kabuğu soyulmuş, 
boylamasına ikiye bölünmüş

• 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

• 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

• 1 avuç ezilmiş ceviz

• 1 çay kaşığı zencefil tozu

• 1 çay kaşığı toz tarçın

• 1 çorba kaşığı badem yağı

• Hindistan cevizi parçacıkları

Buzu çözülen yaban mersinini çatal yardımıyla bir kâsede ezin. Sütü çiya 
tohumları, tuz, limon suyu ve kakule ile uzun bir kapta karıştırın ve yaklaşık 
30 dakika boyunca suda bekletin. Ara ara karıştırın. Daha sonra yaban 
mersini püresini ekleyin ve çiya pudingiyle karıştırın. Hindistan cevizi yağı ve 
akçaağaç şurubunu ısıtın, tarçın ve zencefille karıştırın ve bir tavada cevizleri 
kızartın. Tavadan alın. İkiye böldüğünüz muzları tavaya ekleyip her iki tarafını 
da 1 – 2 dakika ısıtın. Pudingi kâselere pay edin, muzu ortaya yerleştirin ve 
fındık, hindistan cevizi parçacıkları ve badem yağı ile süsleyin.

Romatoid artritte tüketilebilecek yemek tarifleri
1.  Meyveli, muzlu, fındıklı çiya puding  

(2 kişilik)
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Malzemeler:

• 1⁄4 avokado

• 1 büyük veya 2 küçük armut

• 1 sıkılmış portakal

• 50 g bebek ıspanak

• 1 çay kaşığı limon suyu

Avokadoyu ikiye bölün, çekirdeğini çıkarın ve bir kaşık yardımıyla 
kabuğundan ayırın. Meyveleri soyun, armutun çekirdeğini çıkarın ve  
armutları ve portakalları kabaca doğrayın. Bebek ıspanakları iyice yıkayın.  
Tüm malzemeleri blender veya el mikseriyle iyice püre haline getirin.

2.  Armut ve avokado smoothie  
(2 kişilik)
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Malzemeler:

• 125 g füme alabalık fileto

• 1 portakal veya greyfurt

• 1 büyük avokado

• 100 g semiz otu veya karışık yeşillik

• 150 g salatalık

• 30 ml zeytinyağı

• 1⁄2 çay kaşığı hardal

• 10 g taze veya konserve yaban turpu

Füme alabalık filetosunu paketten çıkarın ve oda sıcaklığına gelmesini 
bekleyin. Portakal veya greyfurt kabuğunu bıçakla soyun ve bölme 
yerlerinden keserek dilimleri çıkarın. Meyve posasını iyice sıkın. Suyunu alın. 
Avokadoyu ikiye ayırın, çekirdeğini çıkarın, etli kısmı bir kaşık yardımıyla alın 
ve dilimler halinde kesin.

Semizotunu iyice yıkayın, kurutun ve 2 tabağa pay edin. Salatalığı yıkayın, 
gerekirse soyun, ince dilimler halinde kesin ve salatanın içine yerleştirin. 
Avokado ve portakal veya greyfurt dilimlerini ekleyin. Zeytinyağı, portakal 
veya greyfurt suyu, hardal ve tuz ve karabiberi karıştırıp sos haline getirin 
ve salatanın üzerine dökün. Alabalık filetosunu daha küçük parçalara bölün, 
tabaklara koyun ve gerekirse yaban turpu ile süsleyin.

3.  Avokado, portakal ve füme alabalıklı semizotu 
(2 kişilik)
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Malzemeler:

• 3 domates

• 1 büyük soğan

• 200 g taze fasulye

• 2 kereviz sapı

• 2 büyük havuç

• 2 büyük patates

• 1 ince pırasa

• 1 küçük kabak

•  3 yemek kaşığı zeytinyağı veya 
kanola yağı

• 2 l sebze suyu

• 2 dal kekik

• 2 defne yaprağı

• 100 gr küçük çorbalık noodle
 
Servis için:

Tatlandırmak için rendelenmiş parmesan ve fesleğen pesto.

Domatesleri yıkayın, tercihen soyun, çekirdeklerini çıkarın ve büyük 
büyük doğrayın. Soğanı soyun ve küp küp doğrayın. Kalan sebzeleri yıkayın 
ve temizleyin. Taze fasulyeleri kırın. Kereviz sapını dilimler halinde kesin. 
Havuçları ve patatesleri soyun ve büyük büyük doğrayın. Pırasayı parmak 
genişliğinde halka halka, kabağı ise küp küp kesin. Yağı büyük bir tavada 
düşük sıcaklıkta ısıtın ve küp küp doğranmış soğanları soteleyin. Domatesler 
hariç tüm sebzeleri ekleyip ve sebze suyunu ilave edin. Kekiği yıkayın ve defne 
yapraklarıyla birlikte ekleyin. Ocağın altını açın, çorbayı kaynatın ve kapağını 
kapatmadan yaklaşık 5 dakika pişirmeye bırakın.

İkinci bir tencerede tuzlu su kaynatın, noodle’ı ekleyin ve belirtilen pişirme 
süresinden 1 – 2 dakika daha kısa süre pişirin. Süzgece boşaltın ve soğuk sudan 
geçirin. Domatesleri ve noodle’ı çorbaya ekleyin ve 5 dakika daha pişirin. Tuz 
ve karabiberle tatlandırmak için baharatları dökün ve defne yaprağını çıkarın. 
Çorbayı bir kaseye alın, pesto ile servis edin ve tatlandırmak için parmesan 
peyniri serpin.

4.  Pestolu sebze çorbası  
(4 kişilik)
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Malzemeler:

•  2 yemek kaşığı yerli hindistan  
cevizi yağı

• 1 soyulmuş soğan

• 3 diş soyulmuş sarımsak,

•  1 yemek kaşığı rendelenmiş  
taze zencefil

• 1 yemek kaşığı toz köri

• 1 çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal

• 1⁄4 çay kaşığı biber tozu 

• 3 adet soyulmuş mumsu patates

•  2 adet temizlenmiş ve  
soyulmuş havuç

•  200 g sudan geçirilmiş  
kırmızı mercimek

• 1 – 1,3 l sebze suyu

• 3 adet küp küp doğranmış domates

• Deniz tuzu

Servis için:

1 – 2 çorba kaşığı kanola yağı, 100 g sert tofu, taze kişniş yaprakları, az yağlı 
doğal yoğurt

Hindistan cevizi yağını düşük sıcaklıkta bir tavada ısıtın. Soğan ve sarımsağı 
ince ince doğrayın, tavaya ekleyin ve 5 dakika boyunca soteleyin, ardından 
karıştırırken zencefil ve baharatları ekleyip 3 dakika daha soteleyin.

Patatesleri ve havuçları küp küp kesin, tavadaki soğanlara ekleyin ve 5 dakika 
pişirin. Ardından mercimekleri ve suyu ekleyin, tuz atın ve kaynamaya bırakın. 
Sıcaklığı azaltın ve mercimekler pişene kadar her şeyi 30 dakika kadar kaynatın. 
Ara ara karıştırıp gerektiğinde ilave su ekleyin. Ocağı kapatmadan 5 dakika 
önce domatesleri ekleyin ve karıştırın.

Tofuyu küpler veya şeritler halinde kesin. Yağı yapışmaz bir tavada ısıtın ve 
hafifçe kızarana kadar tofuyu kızartın. Tüm bezelye porsiyonlarını tofu ve 
kişniş yapraklarıyla servis edin ve yoğurt ekleyin.

5.  Baharatlı kızarmış tofulu mercimekli bezelye  
(4 – 6 kişilik)
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Malzemeler:

•  200 gr soya fasulyesi veya  
donmuş bezelye

•  200 g soba noodle (buğday eriştesi)

•  3 yemek kaşığı kanola yağı

• 250 g somon fileto

• 1 taze limon suyu

• 200 g taze soğan

• 1⁄2 demet kişniş

• 1 yemek kaşığı susam yağı

• 2 yemek kaşığı susam tohumu

•  1 çorba kaşığı pirinç veya beyaz 
şarap sirkesi

• 1 misket limonu, suyu sıkılmış

Tuzlu suyu bir sos tavasında kaynamaya bırakın, soya fasulyelerini suya 
ekleyin ve kısa süre kaynatın. Bir kevgir ile sudan çıkarın, suyunu süzün 
ve soğumasını bekleyin. Ardından bezelyelerin kabuklarını soyun. Soba 
noodle’larını büyük bir tavada paketteki talimatlara göre pişirin, suyunu 
süzün ve sıcak sudan geçirin. Noodle’ları 1 çorba kaşığı kanola yağı ile 
karıştırın ve kenara alın.

Somon filetoyu yıkayıp kurulayın. Kalan kanola yağını tavada ısıtın ve 
somonun her bir tarafını 3 – 4 dakika kızartın. Tuz ve karabiber ve limon suyu 
ile çeşnilendirin. Bu arada, taze soğanları yıkayıp temizleyin ve beyaz ve açık 
yeşil parçaları ince ince dilimleyin. Kişnişleri yıkayın, yapraklarını soyun ve 
kabaca doğrayın.

Somonu tavadan çıkarıp sıcak tutmaya devam edin. Somon tavasında taze 
soğanları ve soya fasulyesini kısa süre soteleyin. Ardından, susam yağı, susam 
tohumları, pirinç sirkesi ve doğranmış kişnişle birlikte noodle’ı harmanlayın. 
Noodle’ı iki ayrı tabağa alın, somonu üzerine yerleştirin ve üzerine limon  
suyu serpin.

6.  Soya fasulyesi ve somonlu soba noodle  
(2 kişilik)
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Malzemeler:

• 150 g bitter çikolata (%70 – 90 kakao)

• 4 çorba kaşığı vanilya şekeri veya akçaağaç şurubu

• 400 g ipeksi tofu

• 2 yemek kaşığı sert espresso

• 1 çay kaşığı kahve tozu (suyla hemen hazırlanan)

• Taze rendelenmiş tonka tohumu

Çikolatayı parçalara ayırın ve ısıya dayanıklı bir kaba yerleştirin. Sıcak su dolu 
kabın üzerinde dikkatlice erimeye bırakın. Su kaynamamalı, sadece kaynama 
noktasının biraz altında bir derecede olmalıdır. Ocağı kapatın ve vanilya 
şekeri veya akçaağaç şurubunu katıp karıştırın.

El mikserini kullanarak espresso ve kahve tozu ile ipeksi tofuyu püre 
haline getirin. Büyük kiraz çekirdeği büyüklüğündeki tonka tohumunu 
rendeleyin. Erimiş çikolatayı tofuya ekleyin ve hepsini bir daha karıştırın. Musu 
kaselere doldurun ve streç filmle üzerini kapatın. Buzdolabında 1 – 2 saat 
katılaşmasını bekleyin.

7.  İpeksi tofu ile tonka tohumlu çikolatalı mus ile 
(4 kişilik)
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Notlarınız
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Hexal AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen

Hastalığınızla her gün başa çıkmak için buradan  
daha fazla öneriye erişebilirsiniz:

https://www.hexal.de/patienten/ratgeber/
chronisch-entzuendliche-erkrankungen/FeelinX

Bize nasıl ulaşabilirsiniz:

İlaçlarımız hakkında önemli sorularınız mı var ya  
da malzeme mi sipariş etmek istiyorsunuz?  

0800 439 25 23 numaralı telefondan bizi ücretsiz arayın! 

Pazartesi’den Cuma’ya  
08:00 - 18:00 arası bize ulaşabilirsiniz.

Tedaviniz hakkında herhangi bir sorunuz olursa  
lütfen doktorunuzla iletişime geçin.
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