
MITYBA IR LĖTINIS SKAUSMAS 

Tarptautinė skausmo studijų asociacija  

 

 Visame pasaulyje netinkama mityba yra pagrindinė mirtingumo priežastis ir dažniausiai pasitaikantis 

modifikuojamas pacientų sergamumo rizikos veiksnys [6]. Lėtinis skausmas yra susijęs su padidėjusiu kūno 

svoriu, didesne sergamumo įvairiomis ligomis rizika ir nepilnaverte mityba [2;5]. 1 pav. apibendrinamas ryšys 

tarp mitybos ir lėtinio skausmo valdymo aspektų. 

Maisto vartojimo optimizavimas paveikia lėtinį skausmą [6;9;10]:  

1. Taisyklinga mityba gali pagerinti nervų, imuninės ir endokrininės sistemų veiklas, taip tiesiogiai mažinant 

jaučiamo skausmo intensyvumą. 

2. Normalaus kūno svorio palaikymas ar jo sumažinimas palengvina sąnarių apkrovą ir slopina uždegimines 

reakcijas. 

3. Mityba ir kūno svoris daro įtaką įvairių lėtinių ligų eigai (pvz. širdies ir kraujagyslių ligoms, cukriniam 

diabetui, psichologinei savijautai), kurios, neretai, pasireiškia kartu su lėtiniu skausmu.  

Šiuos teiginius patvirtina sisteminė 73-ų studijų metaanalizė, kurių metu buvo analizuojama įvairių mitybos 

įpročių įtaka pacientų jaučiamo skausmo intensyvumui [3]. Metaanalizės rezultatai parodė, kad mityba turi 

reikšmingą poveikį mažinant lėtinį skausmą [3].  

Neoptimalus maisto vartojimas  gali būti dėl daugelio veiksnių [1], kuriuos reikia spręsti: 

- Ribotas ar sumažėjęs paciento mobilumas ar raumenų jėga gali turėti įtakos jo galimybėms atlikti įvairius 

kasdienius darbus, tokius kaip apsipirkimas ir maisto gaminimas.  

- Psichinės sveikatos sutrikimai ir izoliuotumo jausmas (dažnai pasitaikantys esant lėtiniam skausmui) gali 

sąlygoti tia, kad vartojamas maistas yra žemos kokybės, nėra valgymui noro ir nusiteikimo ir (arba) 

trūksta valgymo prasmės.  

- Miego trūkumas taip pat prisideda prie netaisyklingų valgymo įpročių formavimosi. 

 

Mitybos ir skausmo valdymo patarimai: 

1. Uždegimo mažinimas padeda apsaugoti kūną nuo oksidacinio streso: polifenoliai, randami vaisiuose ir 

daržovėse [7] pasižymi antioksidantinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis [17]. Kartais į mitybą gali 

būti sunku įtraukti pakankamą kiekį šviežių ir spalvingų vaisių ir daržovių dėl galimo skausmo 



paūmėjimo  ruošiant maistą. 

 

 

1 pav. Ryšys tarp mitybos ir visapusiško požiūrio į asmens skausmo valdymą 

 

Praktinis patarimas pacientams: į savo racioną įtraukti kuo daugiau skirtingų produktų naudojant 

šaldytus daržovių ar vaisių mišinius, kuriuos nesunku įmaišyti į ruošiamus patiekalus. Jie lengvai ir greitai 

paruošiami bei gali būti laikomi šaldiklyje ilgą laiką, taip sumažinant būtinybę eiti į parduotuvę. Šaldyti 

vaisiai ir daržovės vertingi dar ir dėl to, kad ilgą laiką išlaiko savo maistinę vertę. Rekomenduojama 

kiekvieną savaitę išbandyti vis naują vaisių ar uogą. Konservuotos daržovės (pvz. pomidorai ar lęšiai) su 

sumažintu druskos kiekiu taip pat gali būti lengvai įtraukiamos į įvairių patiekalų sudėtį, tokių kaip 

troškiniai ar makaronų patiekalai. Kiekvieno pagrindinio valgymo metu reikėtų siekti, kad pusė lėkštės 

būtų užpildyta daržovėmis, be to, daržovės turėtų būti valgomos ir kaip užkandžiai visos dienos metu.  

2. Geros kokybės riebalai. Omega-3 riebiosios rūgštys ir alyvuogių aliejus slopina uždegimines reakcijas ir 

stiprina imuninę sistemą [14]. Stenkitės suvartoti daugiau riebios žuvies (lašišos ar sardinių), linų sėmenų 

ar rapsų aliejaus, sėmenų ir graikinių riešutų, kurie savo sudėtyje turi didelį Omega-3 riebiųjų rūgščių 

kiekį. Siekite, kad riebios žuvies patiekalai būtų valgomi mažiausiai 2-3 kartus per savaitę. Kepimui 



naudokite aukščiausios kokybės alyvuogių aliejų, jis taip pat tinka ir gaminant salotų padažus. Savo 

racione sumažinkite sočiųjų ir transriebalų kiekį, tokių kaip sviestas, apdoroti maisto produktai ir maistas 

išsinešimui, bei hidrintų augalinių aliejų ir polinesočiųjų riebalų kiekį, tokių kaip saulėgrąžų aliejus.  

Dėl galimybės vartoti žuvų taukų papildus pasitarkite su dietologu ar kitu medicinos specialistu. Tyrimų 

rezultatai rodo, kad 3000mg Omega-3 riebiųjų rūgščių, vartojant ne mažiau nei 3 mėnesius, padeda 

sumažinti jaučiamą skausmą, ypač sergant reumatoidiniu artritu [14]. Žuvų taukų sudėtyje yra EPA ir DHA 

(dviejų tipų Omega-3) riebiųjų rūgščių derinys. Svarbu užtikrinti, kad EPA/DHA santykis būtų >=1,5.  

3. Siekite, kad mityboje būtų pakankamas kiekis vitaminų ir mineralinių medžiagų. Dažniausiai pasitaiko 

tokių mikroelementų trūkumų, kaip vitamino D, vitamino B12 ir magnio. Vitaminas D, kurio pirminis 

šaltinis yra saulės šviesa, yra antioksidantas, o jo trūkumas susijęs su silpnesne raumenų funkcija [15]. 

Vitaminas B12 yra svarbi įvairių neurologinių procesų dalis, ypač susijusių su jaučiamu skausmu [4]. 

Magnis siejamas su mėšlungiais, uždegiminėmis reakcijomis ir neuropatiniu skausmu [8]. Šių vitaminų 

trūkumas gali sustiprinti jaučiamą skausmą.  

Praktinis patarimas pacientams: kad užtikrintumėte pakankamą mikroelementų kiekį organizme,  

vartokite daug įvairių maistinių medžiagų turinčius maisto produktus. Pavyzdžiui, mėsa, žuvis, ir pieno 

produktai yra puikūs vitamino B12 šaltiniai, žuvyje ir kiaušiniuose gausu vitamino D, o žaliose lapinėse 

daržovėse bei kruopose yra daug magnio. Vitaminas D taip pat gali gamintis odoje leidžiant laiką saulės 

šviesoje – daugumai žmonių 10-15 minučių per dieną buvimas saulėje, kai galūnės yra neuždengtos 

drabužiais, užtikrins didžiausią vitamino D dalį organizme. Tačiau šis poveikis bus skirtingas priklausomai 

nuo vietos, kurioje gyvenate ir metų laiko.  

Praktinis patarimas gydytojams: žmonių, kenčiančių lėtinį skausmą, mitybą reguliariai turėtų peržiūrėti 

dietologas tam, kad galimas mikroelementų trūkumas būtų nustatytas kuo anksčiau ir, taikant specialią 

dietą, laiku koreguotas. Kai kuriais atvejais pacientams gali būti rekomenduojami trūkstamų 

mikroelementų papildai.  

4. Geriamo vandens kiekis: Dehidratacija gali padidinti pacientų jautrumą skausmui, be to, esant 

nepakankamam vandens kiekiui organizme blogiau gyja žaizdos ir užkietėja viduriai, ypač senyviems 

asmenims [13]. Vanduo yra būtinas maisto medžiagų apykaitai ir apykaitos produktų šalinimui – abu 

procesai gali turėti įtakos gijimo procesui ir jaučiamo skausmo intensyvumui. Troškulys neretai klaidingai 

vertinamas kaip alkio jausmas, todėl jei žmogus išgertų pakankamai vandens, tikėtina, kad suvalgytų 

mažiau maisto.  

Praktinis patarimas pacientams: per dieną išgerkite bent 2-3 litrus vandens, į šį kiekį įskaičiuojant ir tokius 

maisto produktus kaip sriuba, vaisiai ir liesas jogurtas. Prisipilkite didelę gertuvę vandens ir nešiokitės ją 

visur, kur einate, taip užtikrinsite tinkamo vandens kiekio suvartojimą.  



5. Skaidulų kiekis maiste: Skaidulos yra svarbios sklandžiam virškinimui ir sveikos žarnyno mikrofloros 

palaikymui. Didinant skaidulų kiekį maiste svarbu tolygiai padidinti ir suvartojamų skysčių kiekį, kartu 

šios medžiagos užtikrina gerą žarnyno veiklą[11].  

Praktinis patarimas pacientams: suaugusios moterys turėtų suvartoti 25g/d, o vyrai – 30g/d skaidulų. 

Vartokite pilno grūdo duonos produktus (2 riekelės=6g), makaronus (1puodelis=10g), pusryčių dribsnius 

(3/4 puodelio=4,5g), sėlenas (1 šaukštas=2g), daržovių salotas (1/2 puodelio=4g), vaisius su odele (1 

obuolys=2g), pupeles (1/2 puodelio=6g). Taip pat galima vartoti skaidulų papildus. 

6. Sumažinkite perdirbtų maisto produktų ir cukraus suvartojimą. Šie maisto produktai suteikia daug 

energijos, tačiau juose yra tik labai nedidelis kiekis naudingų maisto medžiagų. Perdirbti maisto produktai 

ir cukrus gali paskatinti uždegiminę reakciją ir oksidacijos procesus, kurie gali pasunkinti jaučiamą 

skausmą. Be to, kuo daugiau vartosite šių maisto produktų, tuo rizika susirgti lėtinėmis ligomis, tokiomis 

kaip širdies ir kraujagyslių ligos ar cukrinis diabetas, bus didesnė [12,16].  

Praktinis patarimas pacientams: vietoj saldžių gėrimų gerkite vandenį ar mineralinį vandenį, o 

saldumynus pakeiskite sveikais užkandžiais, tokiais kaip vaisai, daržovių lazdelės ar liesas jogurtas. 

Stenkitės vengti maisto išsinešimui, pabandykite daugiau gaminti namuose. Tai gali būti taip pat lengva 

ir greita, kaip ir nusipirkti maisto išsinešimui.  
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