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VÝŽIVA A CHRONICKÁ BOLESŤ 
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Nedostatočný nutričný príjem je vo všeobecnosti hlavnou príčinou mortality a najvyšším 

modifikovateľným rizikovým faktorom chorobnosti (6). Chronická bolesť úzko súvisí so 

zvýšenou telesnou hmotnosťou, rizikom polymorbidity, nedostačujúcimi stravovacími 

návykmi a nízkou výživovou hodnotou (2,5). Obrázok č.1 sumarizuje vzťah výživy 

a prístupu k liečbe chronickej bolesti.   

Optimalizácia príjmu potravy má vplyv na chronickú bolesť (6.9.10): 

1. Strava, ktorú prijímame, môže zlepšiť funkciu nervového, imunitného 

a endokrinného systému, ktoré priamo ovplyvňujú vnímanie bolesti. 

2. Redukcia alebo udržiavanie telesnej hmotnosti znižuje zaťaženie kĺbov 

a zmierňuje zápal. 

3. Príjem stravy a telesná hmotnosť ovplyvňujú riziko a/alebo závažnosť ostatných 

chronických chorôb (napr. kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus a 

duševné ochorenie, vrátane úzkosti a depresie), ktoré sa často vyskytujú popri 

chronickej bolesti. 

Uvedené informácie sú podložené systematickým prehľadom 73 štúdií, ktoré skúmali 

vplyv rôznych zmien v stravovaní na vnímanie bolesti u dospelých pacientov 

s chronickou bolesťou (3). Výsledky metaanalýzy naznačujú, že zmeny vo výžive majú 

signifikantný vplyv na zmiernenie bolesti (3).  

Nevhodné stravovanie je výsledkom niekoľkých faktorov (1), ktorým je nutné sa venovať:  
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• Obmedzená/znížená pohyblivosť a funkčná sila môžu vplývať na schopnosť ísť si 

nakúpiť, variť a pripraviť si jedlo.  

• Psychické ochorenia a pocit osamelosti (časté pri chronickej bolesti) môžu viesť k 

príjmu nekvalitnej stravy spolu so stravovaním sa za účelom emočného 

uspokojenia a/alebo s pocitom nezmysluplnosti v období stravovania.  

• Nedostatok spánku vedie k nepravidelným stravovacím návykom.  

 

Obrázok č.1. Vzťah výživy a celostného prístupu k liečbe bolesti   

 

 

Tipy ako manažovať výživu a bolesť 
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1. Zredukovanie zápalu napomáha ochrane organizmu pred oxidatívnym stresom: 

Polyfenoly sú zlúčeniny nachádzajúce sa v ovocí a zelenine (7), majú antioxidačné 

a protizápalové vlastnosti (17). Môže byť náročné zakomponovať široké spektrum 

čerstvého farebného ovocia a zeleniny vzhľadom možnú exacerbáciu bolesti pri jeho 

spracovávaní a varení.  

Praktická rada pre pacientov: Zabezpečte si rozmanitosť pomocou mrazenej zeleniny, 

ktorá sa ľahko pripraví opražením alebo uvarením. Je ľahko a rýchlo využiteľná 

a možno ju dlhodobo skladovať, čím znížime nutnosť častého nakupovania. Mrazené 

ovocie a zelenina sú zdravou voľbou, keďže si zachovávajú svoju výživovú kvalitu. 

Skúste obmieňať druhy ovocia každý týždeň a zahrňte i mrazené ovocie (napr. 

bobuľové). Konzervovaná zelenina s nízkym obsahom soli (napr. rajčiny, šošovica) sa 

môže tiež začleniť do dusených jedál alebo cestovín. Pri hlavnom jedle by ste sa mali 

snažiť, aby polovica taniera bola pokrytá zeleninou a pokúste sa jedávať zeleninu i na 

desiatu alebo olovrant.  

2. Tuky vysokej kvality: Tuky s obsahom omega-3 mastných kyselín (MK) a olivový olej 

napomáhajú redukovať zápal a podporujú imunitný systém (14). 

Praktická rada pre pacientov: Používajte ryby s vyšším obsahom tuku (napr. losos 

a sardinky), ľanový olej, repkový olej, ľan a vlašské orechy, aby ste zvýšili príjem 

omega-3 mastných kyselín. Cieľom sú minimálne 2-3 porcie týždenne týchto rýb. 

Extra panenský olivový olej je možné používať na varenie od vyprážania po pečenie, 

i na dresingy do šalátov. Obmedzte nasýtené MK a trans - tuky, akými sú maslo, 

polotovary, rýchle občerstvenie, hydrogenované rastlinné oleje a vyhýbajte sa 

polynenasýteným tukom, akými sú slnečnicové oleje.  

Výživové doplnky s obsahom rybieho oleja: na trhu je široká ponuka doplnkov 

obsahujúcich rybí olej. Vyhľadajte odborníka vo výžive alebo lekára pred užívaním 

vysokých dávok rybieho oleja. Skúsenosti ukazujú, že 3000 mg omega-3 MK 

užívaných počas troch mesiacov napomáha znížiť bolesť najmä pri reumatoidnej 

artritíde (14). Výživové doplnky rybieho oleja obsahujú kombináciu EPA a DHA (2 typy 

omega-3 MK). Je dôležité sa uistiť, že pomer EPA/DHA je ≥ 1,5. Preto pri užívaní 
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doplnkov obsahujúcich rybí olej vyberajte z kvalitných značiek, ktoré obsahujú vysoké 

dávky omega-3 MK. 

3. Prevencia nedostatku vitamínov a minerálov: U pacientov trpiacich bolesťou je častý 

nedostatok vitamínu D, vitamínu B12 a horčíka. Vitamín D, primárne vzniká pri 

expozícii slnečnému žiareniu, je antioxidant a úzko súvisí so svalovou slabosťou (15). 

Vitamín B12 hrá úlohu v neurologických procesoch súvisiacich s bolesťou (4). Horčík 

úzko súvisí s kŕčmi, zápalom a neuropatickou bolesťou (8). Nedostatok 

mikronutrientov môže viesť k zhoršeniu bolesti. 

Praktická rada pre pacientov: Jedzte širokú škálu potravín bohatých na živiny, aby ste 

si zabezpečili vitamínovú a minerálnu potrebu. Napríklad mäso, ryby a mliečne 

produkty sú dobrým zdrojom vitamínu B12, ryby a vajíčka obsahujú vitamín D 

a zelená šalátová zelenina spolu s celozrnnými potravinami majú vysoký obsah 

horčíka. Vitamín D je možné získať i pôsobením slnečného žiarenia. U väčšiny ľudí 

postačuje na 10-15 minút vystaviť ruky a nohy slnku takmer každý deň v týždni, aby 

sa zabezpečili potreby vitamínu D. Avšak treba brať do úvahy viaceré faktory, akými 

sú miesto i ročné obdobie.  

Praktická rada pre lekárov: Odborníci na výživu by mali u pacientov trpiacich bolesťou 

pravidelne kontrolovať nutričný príjem za účelom skorého záchytu možných 

nedostatkov a ich následnému odstráneniu zmenou stravovania. V niektorých 

prípadoch sa môže odporučiť suplementácia. Poraďte sa s výživovým poradcom 

alebo lekárom. 

4. Príjem tekutín: Dehydratácia môže viesť k zvýšenej precitlivenosti na bolesť. Zároveň 

u starších ľudí môže viesť k ďalším zdravotným zmenám, akými sú nedostatočné 

hojenie rán a zápcha (13). Tekutiny sú nevyhnutné pre cirkuláciu živín a elimináciu 

splodín metabolizmu, ktoré spoločne ovplyvňujú hojenie rán a bolesť. Smäd je 

častokrát mylne zamieňaný za hlad a ak ľudia pijú dostatok vody, môžu zistiť, že 

prijímajú menej potravy.   

Praktická rada pre pacientov: Zamerajte sa na príjem 2-3 litrov za deň pridaním 
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malých častých nápojov medzi jedlami a pomocou jedla s vyšším obsahom tekutín, 

napr. polievka, ovocie a nízkotučný jogurt. Každý deň si naplňte väčšiu fľašu vodou 

a postupne ju vypite, aby ste mali istotu splnenia daného cieľa. 

5. Viac vlákniny: Vláknina je potrebná pre správne trávenie, udržiavanie zdravého 

mikrobiómu a reguláciu hmotnosti. Popri zvyšovaní príjmu vlákniny je dôležité zvýšiť 

i príjem tekutín. Vláknina a tekutiny spolupracujú pri udržiavaní zdravia čriev (11).   

Praktická rada pre pacientov: Dospelá žena by mala prijať 25g/deň a dospelý muž 30 

g/ deň. Zmeňte stravu na celozrnnú: chlieb (2 plátky = 6g), cestoviny (1 hrnček = 10g), 

cereálie (3/4 hrnčeka = 4,5g), Psyllium (1 lyžica = 2g), miešaná zelenina (1/2 hrnčeka 

= 4g), ovocie so šupkou (1 jablko = 2g) a zmes štyroch fazulí (1/2 hrnčeka = 6g). 

Suplementácia vlákninou môže byť odporúčaná. 

6. Obmedzte príjem ultraspracovaných potravín a cukru: Tieto potraviny sú 

vysokoenergetické a obsahujú málo (alebo žiadne) z potrebných živín (12). Tieto jedlá 

môžu zvyšovať zápal a oxidáciu, čo môže zhoršovať bolesť. Vyšší príjem tejto stravy 

a nápojov zvyšuje riziko horšenia zdravia a chronických ochorení, akými sú 

kardiovaskulárne ochorenia a diabetes (12,16).  

Praktická rada pre pacientov: Zameňte sladené nápoje vodou alebo neochutenou 

minerálnou vodou, siahnite po vhodne zdravých desiatách a olovrantoch, ako 

napríklad ovocie, kúsky zeleniny alebo nízkotučný jogurt. Namiesto rýchleho 

občerstvenia skúste variť doma častejšie. Môže to byť rovnako rýchle a ľahké ako si 

ísť kúpiť rýchle občerstvenie.  
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