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Διατροφή και Χρόνιος Πόνος 

Παγκοσμίως, η φτωχή διατροφική πρόσληψη είναι η κύρια αιτία θνησιμότητας και αποτελεί τον 

κορυφαίο παράγοντα κινδύνου νοσηρότητας [6]. Ο χρόνιος πόνος έχει συσχετιστεί με το υψηλό 

σωματικό βάρος, τον κίνδυνο πολλαπλής νοσηρότητας, τα μη άριστα διατροφικά πρότυπα και την 

ποιότητα διατροφής [2,5]. Το γράφημα 1, συνοψίζει τη σχέση ανάμεσα στη διατροφή και στις 

παραμέτρους διαχείρισης του χρόνιου πόνου.  

Η βελτιστοποίηση της πρόσληψης τροφής επηρεάζει τον χρόνιο πόνο [6,9,10]: 

1. Η διατροφική πρόσληψη μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία του νευρικού, του ανοσοποιητικού 

και ενδοκρινικού συστήματος, με άμεση επίπτωση στις επώδυνες εμπειρίες. 

2. Η μείωση ή η διατήρηση του σωματικού βάρους μειώνει το φορτίο στις αρθρώσεις και μειώνει την 

μετα-φλεγμονώδη απόκριση. 

3. Η διατροφική πρόσληψη και η κατάσταση του βάρους επηρεάζουν τον κίνδυνο ή/και την 

σοβαρότητα άλλων χρόνιων ασθενειών, (π.χ. καρδιαγγειακές ασθένειες, διαβήτης και κακή ψυχική 

υγεία, συμπεριλαμβανομένου του άγχους και της κατάθλιψης) ενώ συχνά συνυπάρχουν με τον 

χρόνιο πόνο. 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται παρακάτω, βασίζονται σε μια συστηματική ανασκόπηση, που 

περιελάμβανε 73 έρευνες, οι οποίες μελέτησαν την επίδραση πολλών διατροφικών παρεμβάσεων στην 

υποκειμενική αντίληψη του πόνου, σε ενήλικες ασθενείς με χρόνιο πόνο [3]. Τα ευρήματα αναλύθηκαν 

σε μετα-ανάλυση, η οποία υπέδειξε ότι οι διατροφικές παρεμβάσεις έχουν σημαντική επίδραση στην 

μείωση του πόνου [3]. 

Η μη άριστη διατροφική πρόσληψη μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων [1], οι οποίοι 

πρέπει να αντιμετωπιστούν:   

  Η περιορισμένη/ μειωμένη κινητικότητα και λειτουργική δύναμη μπορεί να επηρεάσουν  την 

ικανότητα του ατόμου να ψωνίσει, να μαγειρέψει και να προετοιμάσει το γεύμα του. 

 Η συνοσηρότητα της ψυχικής υγείας και το αίσθημα της απομόνωσης (σύνηθες στο χρόνιο 

πόνο) μπορεί να οδηγήσουν στην αυξημένη κατανάλωση πρόσληψης χαμηλής ποιότητας 

φαγητών ή στην έλλειψη χρονικά καθορισμένων γευμάτων . 

 Η έλλειψη του ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες. 
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Γράφημα 1: Η σχέση ανάμεσα στην διατροφή και στην ολιστική προσέγγιση του ατόμου για την 

διαχείριση του πόνου 

Συμβουλές για την διατροφή και την διαχείριση του πόνου 

1. Η μείωση της φλεγμονής βοηθά στην προστασία του σώματος από οξειδωτικές βλάβες. Οι 

πολυφαινόλες είναι στοιχεία που λαμβάνονται από τα φρούτα και τα λαχανικά [7]. Οι 

πολυφαινόλες έχουν αντιοξειδωτική δράση και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες  [17].Μπορεί να είναι 

δύσκολο να συμπεριλάβετε μεγάλη ποικιλία φρέσκων φρούτων και λαχανικών λόγω  πιθανής 

επιδείνωσης του πόνου, κατά την διαδικασία της προετοιμασίας και του μαγειρέματος.  

Πρακτικές συμβουλές για τους ασθενείς: Συμπεριλάβετε ποικιλία κατεψυγμένων λαχανικών, τα 

οποία μπορούν εύκολα να παρασκευαστούν σε ένα τηγάνι ή μια κατσαρόλα. Είναι εύκολα και 

γρήγορα στην παρασκευή και μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

μειώνοντας την ανάγκη μετάβασης στα καταστήματα. Τα κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά 

επίσης αποτελούν μια υγιεινή επιλογή, καθώς διατηρούν την διατροφική ποιότητα. Δοκιμάστε 

διαφορετικό είδος φρούτου κάθε εβδομάδα και συμπεριλάβετε και κατεψυγμένα (όπως 



 
©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. 

βατόμουρα). Μπορείτε ακόμα να ενσωματώσετε στα μακαρόνια ή στα ψητά, κονσερβοποιημένα 

λαχανικά με μειωμένη περιεκτικότητα σε αλάτι (όπως ντομάτες και φακές). Σε κάθε κύριο γεύμα 

σας, θα πρέπει να έχετε ποσότητα λαχανικών ίση με το μισό πιάτο σας και δοκιμάστε να 

συμπεριλάβετε και λαχανικά ως σνακ κατά την διάρκεια της μέρας.   

2. Λιπαρά καλής ποιότητας: Τα Ωμέγα-3 λιπαρά και το ελαιόλαδο βοηθούν στην μείωση της 

φλεγμονής και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα [14].  

Πρακτικές οδηγίες για τους ασθενείς: Συμπεριλάβετε ιχθυέλαια (π.χ. σολομό και σαρδέλες), Flax 

seed oil or canola oil, λιναρόσπορο και καρύδια για την αύξηση της πρόσληψης Ω-3. Στόχος σας θα 

πρέπει να είναι η κατανάλωση τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα ιχθυέλαια. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο για το μαγείρεμα, το τηγάνισμα ή το ψήσιμο και 

στις σαλάτες. Μειώστε τα κορεσμένα και ακόρεστα λιπαρά, όπως είναι το επεξεργασμένο βούτυρο 

ή τρόφιμα από εστιατόρια πρόχειρου φαγητού και τα υδρογονωμένα φυτικά έλαια, όπως επίσης 

συνίσταται να περιορίσετε τα πολυακόρεστα λιπαρά, όπως το ηλιέλαιο και το καρθαμέλαιο. 

Συμπληρώματα ιχθυελαίου: Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία συμπληρωμάτων ιχθυελαίου. Αναζητήστε 

συμβουλές από τον διατροφολόγο ή τον γιατρό σας πριν λάβετε μεγάλες δόσεις τέτοιων 

συμπληρωμάτων. Οι ερευνητικές αποδείξεις συνιστούν πως 3000mg Ω-3 για περισσότερους από 3 

μήνες συμβάλλουν στην μείωση του πόνου, ειδικά στην περίπτωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας 

[14]. Τα συμπληρώματα ιχθυελαίου περιέχουν συνδυασμό EPA και DHA (δύο τύποι Ω-3). Είναι 

σημαντικό να διασφαλιστεί πως η αναλογία EPA/DHA είναι ≥1.5. Εάν επιλέξετε να ξεκινήσετε 

συμπληρώματα ιχθυελαίου προτιμήστε καλής ποιότητας και υψηλής δόσης Ω-3. 

3. Πρόληψη ανεπάρκειας βιταμινών και ιχνοστοιχείων: Οι συνηθέστερες ελλείψεις μικροθρεπτικών 

συστατικών στα άτομα περιλαμβάνουν την έλλειψη βιταμίνης D, B12 και μαγνησίου. Η βιταμίνη D, 

η οποία προσλαμβάνεται αρχικά από την έκθεση στον ήλιο, είναι αντιοξειδωτική και σχετίζεται με 

την κόπωση στους μύες [15]. Η βιταμίνη Β12 έχει σημαντικό ρόλο στην νευρολογική διαδικασία 

που σχετίζεται με τον πόνο [4]. Το μαγνήσιο σχετίζεται με τον μυϊκό σπασμό, τη φλεγμονή και τον 

νευροπαθητικό πόνο [8]. Οι ελλείψεις των μικροθρεπτικών αυτών στοιχείων μπορεί να 

επιδεινώσουν τον πόνο. 

 

Πρακτικές οδηγίες για τους ασθενείς: Καταναλώστε μεγάλη ποικιλία  θρεπτικών συστατικών με 

στόχο την διασφάλιση ότι πληροίτε  τις ανάγκες σας για την επάρκεια των βιταμινών και θρεπτικών 

συστατικών. Για παράδειγμα το κρέας, το ψάρι και τα γαλακτοκομικά είναι καλές πηγές βιταμίνης 

Β12, το ψάρι και τα αυγά μας παρέχουν βιταμίνη D και τα πράσινα λαχανικά και ολικής αλέσεως 

προϊόντα έχουν υψηλές ποσότητες μαγνησίου. Η βιταμίνη D επίσης λαμβάνεται από την έκθεση 

στον ήλιο. Για τους περισσότερους ανθρώπους  10-15 λεπτά έκθεσης των χεριών και των ποδιών 

στον ήλιο τις περισσότερες μέρες την εβδομάδα, είναι αρκετά για την κάλυψη των αναγκών σε 

βιταμίνη D. Ωστόσο, αυτό ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία και την περίοδο του χρόνου. 

 

Πρακτικές οδηγίες για τους κλινικούς γιατρούς: Οι διατροφολόγοι θα πρέπει συστηματικά να 

αξιολογούν την διατροφική πρόσληψη των ανθρώπων που έχουν πόνο, έτσι ώστε οι ελλείψεις να 

αναγνωρίζονται όσο το δυνατόν νωρίτερα και να προτείνουν στους ασθενείς τους αλλαγές σχετικά 
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με την διατροφή τους. Σε μερικές περιπτώσεις, ένα συμπλήρωμα μπορεί να θεωρείται απαραίτητο. 

Αναζητήστε συμβουλές από έναν διατροφολόγο ή έναν επαγγελματία υγείας. 

      

4. Η πρόσληψη νερού: Η αφυδάτωση μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία στον πόνο. Μπορεί ακόμα 

να έχει επίδραση σε άλλες παραμέτρους της υγείας, ειδικά στους μεγαλύτερους ηλικιακά 

πληθυσμούς, όπως στην επούλωση των τραυματισμών και στη δυσκοιλιότητα [13]. Το νερό είναι 

απαραίτητο για την κυκλοφορία των θρεπτικών ουσιών και την αποβολή των αποβλήτων, τα οποία 

επηρεάζουν την επούλωση και τον πόνο. Η δίψα συχνά συγχέεται με την πείνα και αν οι άνθρωποι 

καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού ίσως καταναλώνουν μικρότερες ποσότητες φαγητού. 

Πρακτικές οδηγίες για τους ασθενείς: Στοχεύετε στην πρόσληψη 2-3 λίτρων νερό την μέρα, ιδανικά 

ανάμεσα στα γεύματα φαγητού. Επιπλέον στοχεύστε στην κατανάλωση γευμάτων υψηλής 

περιεκτικότητας νερού, όπως σούπες, φρούτα και γιαούρτι χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. 

Γεμίστε ένα μεγάλο μπουκάλι νερού κάθε μέρα για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε τη σωστή 

ποσότητα υγρών. 

5. Αύξηση των φυτικών ινών: Οι φυτικές ίνες είναι σημαντικές για τη σωστή πέψη, διατηρούν σωστή 

αναλογία μικροβίων και  συμβάλλουν στον έλεγχο του βάρους. Όταν αυξήσετε την κατανάλωση 

των φυτικών ινών, είναι σημαντικό να αυξήσετε και την πρόσληψη των υγρών. Οι φυτικές ίνες σε 

συνδυασμό με τα υγρά προάγουν την υγεία του εντέρου [11].   

Πρακτικές οδηγίες για τους ασθενείς: Οι ενήλικες γυναίκες θα πρέπει να καταναλώνουν 25gr 

ημερησίως, ενώ οι άνδρες 30gr. Προτιμήστε το ψωμί ολικής άλεσης (2 φέτες=6gr), μακαρόνια (1 

φλυτζάνι=10gr), δημητριακά (3/4 φλυτζανιού=4.5gr), ψίλλιο (1 κουτάλι της σούπας=2gr), βρώμη (1 

κουτάλι της σούπας=2gr),λαχανικά (1/2 φλυτζάνι=4gr), φρούτα με τη φλούδα πάνω (1 μήλο=2gr) 

και μείγμα φασολιών (1/2 φλυτζάνι=6gr). Η κατανάλωση συμπληρωμάτων φυτικών ινών μπορεί να 

συστήνεται.  

6. Μειώστε και περιορίστε τις εξαιρετικά επεξεργασμένες τροφές και την πρόσληψη ζάχαρης: Τέτοια 

φαγητά και ποτά περιέχουν υψηλές ποσότητες ενέργειας και πολύ χαμηλές (ή και καθόλου) 

ποσότητες θρεπτικών στοιχείων [12]. Ακόμα, αυξάνουν τη φλεγμονή και την οξείδωση, γεγονός 

που μπορεί να συντελέσει στην αύξηση του πόνου. Υψηλή κατανάλωση τέτοιων τροφών και ποτών 

οδηγεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτωχής υγείας και χρόνιων ασθενειών, όπως καρδιαγγειακές 

παθήσεις και διαβήτης [12,16].  

Πρακτικές οδηγίες για ασθενείς: Αντικαταστήστε τα ζαχαρούχα ποτά νερού ή μη αρωματισμένο 

μεταλλικό νερό και προτιμήστε υγιείς επιλογές  σνακ, όπως φρούτα, λαχανικά ή γιαούρτι με 

χαμηλά λιπαρά. Αντί να αγοράζετε φαγητό από έξω, προσπαθήστε να μαγειρεύετε στο σπίτι πιο 

συχνά. Αυτό μπορεί να είναι το ίδιο εύκολο, με το να αγοράσετε φαγητό απ’ έξω.  
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