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A Táplálkozás és a Krónikus Fájdalom 

A helytelen táplálkozás a mortalitás vezető oka és a morbiditás legjelentősebb módosítható 

rizikótényezője világszerte [6]. A krónikus fájdalom összefüggést mutat a magasabb testsúllyal, a 

multimorbiditás kockázatával, a szuboptimális étrendi mintázatokkal és az étrend minőségével [2; 5]. Az 

1. ábra összefoglalja a táplálkozás és a krónikus fájdalom kezelésének aspektusai közti összefüggést. 

Az étrend optimalizálása befolyással van a krónikus fájdalomra [6; 9; 10]: 

1. Az étrend javíthatja az idegrendszer, az immunrendszer és az endokrin rendszer működését, 

közvetlen hatást kifejtve a fájdalom megélésére. 

2. A fogyás vagy a testsúly tartása csökkenti az ízületek terhelését és csökkenti a meta-gyulladást. 

3. Az étrend és a testsúlystátusz befolyásolja más krónikus betegségek kockázatát és/vagy 

súlyosságát is (pl.: szív- és érrendszeri betegségek, diabétesz és mentális betegségek, beleértve a 

szorongást és a depressziót), melyek gyakran egyszerre vannak jelen a krónikus fájdalommal. 

Az itt bemutatott információt 73 tanulmány szisztematikus összefoglalója támasztja alá, amely számos 

táplálkozási intervenció hatását vizsgálta a fájdalom önbevalláson alapuló súlyosságára krónikus 

fájdalommal élő felnőttekben [3]. Az eredmények meta-analízisben való szintézise azt mutatta, hogy a 

táplálkozási intervencióknak szignifikáns hatása van a fájdalom csökkentésére [3]. 

A szuboptimális étrend számos tényező eredménye lehet [1], melyeket mind érinteni szükséges: 

 A korlátozott/csökkent mobilitás és funkcionális erőnlét befolyásolhatja az érintett személy 
abbéli képességét, hogy bevásároljon, főzzön és ételeket készítsen. 

 A mentális egészséget érintő társbetegségek és az elszigeteltség érzése (gyakori a krónikus 
fájdalomban) alacsony minőségű táplálékok bevitelét eredményezheti, gyakori komfortevéssel 
és/vagy az étkezések rendes idejében az étkezés értelmetlenségének érzésével. 

 Az alvás hiánya rendszertelen étkezési szokásokhoz vezet. 
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1. Ábra: A táplálkozásnak és fájdalom kezelésének a személy teljességét figyelembe vevő 

megközelítésének kapcsolata 

A táplálkozással és a fájdalom kezelésével kapcsolatos tippek 

1. Csökkentsük a gyulladást, hogy segítsük a szervezetünket megvédeni az oxidatív károsodástól: A 

polifenololok gyümölcsökben és zöldségekben található vegyületek [7]. A polifenolok antioxidáns és 

gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bírnak [17]. Nehézséget okozhat a friss és színes gyümölcsök és 

zöldségek széles skálájának a táplálkozásba való beépítése, mivel a fájdalom az elkészítés és főzés 

miatti esetlegesen súlyosbodhat. 
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Gyakorlati tanács betegeknek: Változatosságot lehet teremteni fagyasztott vegyes zöldségekkel is, 

amiket könnyedén elkészíthetünk egy serpenyőben vagy sütőtálban. Egyszerűen és könnyen 

felhasználhatók és hosszú időn keresztül tárolhatók, így kevesebbet kell boltba járni. A fagyasztott 

gyümölcsök és zöldségek szintén egészséges választások, mivel táplálékként megőrzik a 

minőségüket. Próbáljunk ki minden héten más gyümölcsöt és használjunk fagyasztott gyümölcsöket 

is (pl.: bogyós gyümölcsöket). Az alacsony sótartalmú konzervzöldségeket (pl.: paradicsom és lencse) 

szintén fel lehet használni olyan ételekhez, mint a raguk vagy tésztaételek. Minden főétkezésnél arra 

törekedjünk, hogy a tányérunk felét zöldségek borítsák és próbáljunk meg zöldségeket fogyasztani 

nassolásként is. 

2. Jó minőségű zsírok: Mind az omega-3 zsírsavak, mind az olívaolaj segítenek csökkenteni a gyulladást 

és erősítik az immunrendszert [14]. 

Gyakorlati tanács betegeknek: Fogyasszunk olajban gazdag halakat (pl.: lazac és szardínia), 

lenmagolajat vagy repceolajat, lenmagot és diókat az omega-3-bevitel fokozására. A cél minimum 2-

3 étkezésnyi olajos hal hetente. Az extra szűz olívaolaj használható főzéshez a serpenyőben sütéstől 

kezdve a hússütésig, valamint használhatjuk salátaöntetek készítéséhez. Csökkentsük a telített és 

transzzsírok, mint a vaj, a feldolgozott és elviteles ételek, valamint a hidrogénezett növényi olajok 

fogyasztását, és korlátozzuk a többszörösen telítetlen zsírsavak, mint a napraforgómag-olaj és 

pórsáfránymag-olaj bevitelét. 

Halolaj-kiegészítők: A halolaj-kiegészítők széles skálája létezik. Kérjünk tanácsot egy dietetikustól 

vagy egészségügyi szakembertől mielőtt nagy dózisú halolaj-kiegészítőket kezdenénk szedni. 

Bizonyíték utal arra, hogy 3 hónapon keresztül alkalmazott 3000 mg omega-3 segít csökkenteni a 

fájdalmat, különösen rheumatoid arthritis-ben [14]. A halolaj-kiegészítők az eikozapentaénsav (EPA) 

és a dokozahexaénsav (DHA) kombinációját tartalmazzák (az omega-3 két típusa). Fontos biztosítani, 

hogy az EPA/DHA arány ≥ 1,5 legyen. Amennyiben halolaj-kiegészítőt szedünk, válasszunk magas 

minőségű márkát, amelyben nagy dózisú omega-3 van. 

3. Előzzük meg a vitamin- és ásványianyag-hiányt: A fájdalomban szenvedő emberek körében gyakori 

mikrotápanyag-hiányok a D vitamin, a B12 vitamin és a magnézium hiányállapotai. A D vitamin, ami 

elsődlegesen a napsütésnek való kitettség kapcsán keletkezik, egy antioxidáns, és összefüggést 

mutat az izomfáradtsággal [15]. A B12 vitaminnak szerepet játszik a fájdalommal kapcsolatos 

neurológiai folyamatokban [4]. A magnézium kapcsolatban áll az izomgörccsel, a gyulladással és a 

neuropathiás fájdalommal [8]. A mikrotápanyagok hiányállapotai súlyosbíthatják a fájdalmat. 

Gyakorlati tanács betegeknek: Fogyasszunk sokféle, tápanyagban gazdag ételt, hogy biztosítsuk a 

vitamin- és ásványianyag-szükségleteinket. Például a hús, a hal és a tejtermékek jó forrásai a B12 

vitaminnak, a hal és a tojások a D vitaminnak, a zöld leveles zöldségek és a teljes kiőrlésű gabonák 

pedig gazdagak magnéziumban. A D vitaminhoz a napon léttel is hozzájuthatunk. A legtöbb ember 

számára 10-15 percnyi napozás a karokon és a lábakon a hét legtöbb napján a D vitaminszükséglet 

legnagyobb részét fedezni fogja. Azonban ez számos tényezőtől függően változik, mint például a 

földrajzi elhelyezkedés és hogy az évnek melyik szakában vagyunk. 
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Gyakorlati tanács klinikusoknak: A dietetikusok rendszeresen fel kell mérjék a fájdalmat átélő 

emberek étrendjét, hogy a hiányosságokat korán azonosítsák és azokat az étrend 

megváltoztatásával kezeljék. Bizonyos esetekben, étrend-kiegészítő javasolható lehet. Kérjük ki 

dietetikus vagy egészségügyi szakember tanácsát. 

4. Vízbevitel: A dehidratáció megnövelheti a fájdalomra való érzékenységet. Egyéb hatásai is lehetnek 

az egészségre, különösen az idős populációkban, mint például az elégtelen sebgyógyulás és a 

székrekedés [13]. A víz alapvető a tápanyagok keringéséhez és a salakanyagok eliminálásához, s 

mindkettő befolyásolhatja a gyógyulást és a fájdalmat. A szomjúságot gyakran összetévesztik az 

éhséggel, és ha az ember elég vizet iszik, úgy találhatja, hogy kevesebb ételt is fogyaszt. 

Gyakorlati tanács betegeknek: A cél 2-3 liter/nap legyen, gyakori, kis mennyiségű folyadék 

fogyasztásával étkezések között, valamint magas víztartalmú ételekkel, mint pl.: leves, gyümölcs és 

alacsony zsírtartalmú joghurt. Töltsünk meg egy nagy vizesüveget minden nap, s küzdjük végig 

magunkat rajta, hogy biztosítsuk a cél folyadékbevitelt. 

5. Vigyünk be több élelmi rostot: Az élelmi rost fontos a megfelelő emésztéshez, az egészséges 

mikrobiom fenntartásához és a testsúly kezeléséhez. Amikor növeljük az élelmi rostok bevitelét, 

fontos, hogy emeljük a folyadékbevitelt is. A rost és a folyadék együtt dolgozik a bélrendszer 

egészségének előmozdításán [11]. 

Gyakorlati tanács betegeknek: A felnőtt nők 25 g/nap, míg a felnőtt férfiak 30 g/nap élelmi rostot 

kell fogyasszanak. Váltsunk teljes kiőrlésű kenyértípusokra (2 szelet = 6 g), tésztákra (1 csésze = 10 

g), reggeli gabonapelyhekre (3/4 csésze = 4,5 g), psylliumra (egyiptomi utifű, 1 evőkanál = 2 g), 

korpára (1 evőkanál = 2 g), vegyes zöldségekre (1/2 csésze = 4 g), gyümölcsökre héjastul (1 alma = 2 

g) és 4-féle borsót tartalmazó keverékre (1/2 csésze = 6 g). Az élelmi rostkiegészítők javasolhatók 

lehetnek. 

6. Csökkentsük és korlátozzuk az ultrafeldolgozott ételek és a cukor bevitelét: ezek az ételek és italok 

igen nagy mennyiségű energiát és igen alacsony (vagy nulla) mennyiségű hasznos tápanyagokat 

tartalmaznak [12]. Ezek az ételek növelhetik a gyulladást és az oxidációt, ami ronthatja a 

fájdalomélményt. Az ilyen ételek és italok nagyobb mennyiségű bevitele emeli a rossz egészségi 

állapot és a krónikus betegségek, úgymint a szív- és érrendszeri betegség és a diabétesz kockázatát 

[12; 16]. 

Gyakorlati tanács betegeknek: Cukrozott italok helyett fogyasszunk vizet vagy nem ízesített 

ásványvizet és válasszunk egészséges rágcsálnivaló lehetőségeket, mint a gyümölcs, zöldségrudak, 

vagy csökkentett zsírtartalmú joghurt. Elviteles ételek helyett próbáljunk meg gyakrabban főzni 

otthon. Akár olyan könnyű és gyors is lehet, mint elvitelre venni ételeket.  
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