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Харчування та хронічний біль 

У всьому світі погане харчування є головною причиною смертності та основним фактором ризику 

захворюваності [6]. Хронічний біль пов’язаний із підвищенням маси тіла, ризиком розвитку 

супутніх захворювань, субоптимальними режимами харчування та його якістю [2; 5].  

На рисунку 1 узагальнено взаємозв'язок між харчуванням та аспектами лікування хронічного болю. 

 

Рисунок 1: Зв'язок між харчуванням та підходом людини до управління болем 
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Оптимізація раціону харчування впливає на хронічний біль [6; 9; 10]: 

1. Раціон харчування може стимулювати функцію нервової, імунної та ендокринної систем, 

безпосередньо впливаючи на больові відчуття. 

2. Втрата або підтримка ваги зменшує навантаження на суглоби та зменшує метазапалення. 

3. Раціон харчування та маса тіла впливають на ризик та / або тяжкість інших хронічних 

захворювань (наприклад, серцево-судинних захворювань, діабету та психічних захворювань, 

включаючи тривожність та депресію), що часто виникають одночасно з хронічним болем. 

Представлена інформація підкріплюється систематичним оглядом 73 досліджень, які вивчали 

вплив різноманітної корекції харчування на ступінь вираженості болю у дорослих з хронічним 

болем [3]. Результати, синтезовані в мета-аналізі, вказували на те, що корекція харчування має 

значний вплив на зменшення болю [3]. 

Неоптимальне харчування може бути результатом ряду факторів [1], які необхідно вирішити: 

• Обмежена / знижена фізична активність може вплинути на здатність людини купувати їжу та 

готувати страви. 

• Супутні психічні захворювання та відчуття ізоляції (поширені при хронічному болю) можуть 

призвести до харчування низької якості з емоційним переїданням та / або відсутністю відчуття 

сенсу в прийомах їжі.  

• Недостатня кількість сну, що призводить до неправильних харчових звичок. 

 

Поради щодо харчування та лікування болю 

1. Зменшіть запалення, щоб захистити свій організм від окислювального пошкодження. 

Поліфеноли – це сполуки, які містяться у фруктах та овочах [7]. Поліфеноли мають антиоксидантні 

та протизапальні властивості [17]. Можливо, буде складно включити широкий асортимент свіжих і 

барвистих фруктів і овочів через потенційне загострення болю через приготування їжі. 

Практична порада для пацієнтів. Включіть різноманітність, використовуючи заморожені змішані 

овочі, які можна легко включити до печені або запіканки. Вони прості та швидкі у використанні та 

можуть зберігатися протягом тривалого періоду, зменшуючи потребу ходити в магазин. 

Заморожені фрукти та овочі також є здоровим варіантом, оскільки вони зберігають свої харчові 

якості. Кожен тиждень пробуйте різні види фруктів, включаючи заморожені фрукти та ягоди. 

Консервовані овочі з низьким вмістом солі (наприклад, помідори та сочевиця) також можна 

включати в страви, такі як рагу та страви з макаронами. Під час кожного основного прийому їжі ви 

повинні прагнути, щоб половина вашої тарілки була покрита овочами, і спробувати включити овочі 

як закуску. 

2. Жири хорошої якості. Жири омега-3 та оливкова олія допомагають зменшити запалення та 

посилити імунну систему [14]. 
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Практична порада для пацієнтів. Додайте жирну рибу (наприклад, лосось та сардини), лляну олію 

або реп’яхову олію, лляне насіння і волоські горіхи для збільшення споживання омега-3. 

Споживайте мінімум 2-3 порції жирної риби на тиждень. Нерафінована оливкова олія extra virgin 

може використовуватися для смаження їжі, а також для приготування салатних заправок. 

Зменшуйте споживання насичених та транс-жирів, таких як масло, перероблені продукти, їжа 

швидкого приготування, гідрогенізовані рослинні олії та обмежуйте поліненасичені жири, такі як 

соняшникова та сафлорова олії.  

Добавки з риб’ячим жиром. Існує широкий асортимент добавок з риб’ячим жиром. Перш ніж 

приймати високі дози риб’ячого жиру, зверніться за порадою до дієтолога або медичного 

працівника. Дані свідчать, що 3000 мг омега-3 протягом 3-місячного періоду допомагає зменшити 

біль, особливо при ревматоїдному артриті [14]. Добавки з риб’ячим жиром містять комбінацію EPA 

та DHA (два види омега-3). Важливо забезпечити, щоб співвідношення EPA/DHA було ≥1,5. Якщо ви 

приймаєте добавки з риб’ячим жиром, оберіть хороший бренд, який містить високу дозу омега-3. 

Запобігання дефіциту вітамінів і мінералів. Люди, що страждають на біль, мають дефіцит таких 

поширених мікроелементів та вітамінів як вітамін D, вітамін В12 та магній. Вітамін D, який в 

основному виникає під впливом сонячних променів, є антиоксидантом і пов'язаний з м'язовою 

втомою [15]. Вітамін В12 відіграє роль у неврологічних процесах, пов’язаних із болем [4]. Магній 

пов’язаний із спазмом м’язів, запаленням та невропатичним болем [8]. Дефіцит мікроелементів 

може посилити біль. 

Практична порада для пацієнтів. Вживайте широкий асортимент продуктів, багатих поживними 

речовинами, щоб задовольнити свої потреби у вітамінах і мінералах. Наприклад, м'ясо, риба та 

молочні продукти є хорошими джерелами вітаміну B12, риба та яйця – вітаміну D, а зелені листові 

овочі та цільнозернові продукти містять багато магнію. Вітамін D можна отримати також під час 

знаходження на сонці. Для більшості людей інсоляція тривалістю 10-15 хв/добу навіть на кінцівки 

забезпечує більшість потреб у вітаміні D. Однак це залежить від ряду факторів, таких як 

місцеположення та пора року. 

Практична порада для клініцистів. Дієтологи повинні регулярно оцінювати раціон харчування 

людей, які відчувають біль, щоб виявити недоліки на ранніх стадіях та усунути їх через зміни в 

харчуванні. За деяких обставин може бути рекомендована харчова добавка. Зверніться за 

порадою до дієтолога або медичного працівника. 

4. Вживання води. Зневоднення може підвищити чутливість до болю. Це також може мати інші 

наслідки для здоров'я, особливо у літніх груп населення, такі як погане загоєння ран та закрепи 

[13]. Вода необхідна для циркуляції поживних речовин та виведення метаболічних відходів, що 

впливає на загоєння та біль. Спрагу часто сприймають голодом, і якщо люди п'ють достатню 

кількість води, вони можуть виявити, що вони споживають менше їжі. 

Практичні поради для пацієнтів. Націльтеся на 2-3 літри/добу, включаючи невеликі часті напої між 

їжею та продуктами з більш високим вмістом води, наприклад. суп, фрукти та знежирені йогурти. 

Кожен день наповнюйте велику пляшку води та спорожніть її, щоб забезпечити гідратацію 

організму. 
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5. Збільшення клітковини. Клітковина важлива для правильного травлення, підтримання 

здорового мікробіому та контролю ваги. Збільшуючи споживання клітковини, важливо також 

збільшити споживання рідини. Клітковина і рідина працюють разом у сприянні здоров’ю 

кишечника [11]. 

Практичні поради для пацієнтів. Дорослі жінки повинні споживати 25 г/добу, а дорослі чоловіки – 

30 г/добу. Перейдіть на цільнозерновий хліб (2 скибочки = 6 г), макаронні вироби (1 склянка = 10г), 

крупи для сніданку (3/4 склянки = 4,5 г), харчові волокна подорожника (1 столова ложка = 2 г), 

висівки (1 столова ложка = 2 г), суміш овочі (1/2 склянки = 4 г), фрукти з шкіркою (1 яблуко = 2 г) і 

суміш бобових (1/2 склянки = 6 г). Можуть бути рекомендовані харчові добавки з клітковиною. 

6. Зменшити та обмежити споживання продуктів глибокої переробки та цукру. Ці продукти та 

напої містять велику кількість швидких вуглеводів та дуже низьку кількість корисних поживних 

речовин [12]. Такі продукти можуть посилити запалення та окислення, що може погіршити біль. 

Прийом цих продуктів і напоїв призводить до більш високого ризику поганого самопочуття та 

хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання та діабет [12; 16]. 

Практична порада для пацієнтів. Змініть солодкі напої на звичайну воду або неароматизовану 

мінеральну воду і вибирайте здорові зручні варіанти перекусів, такі як фрукти, овочеві палички або 

знежирений йогурт. Замість того, щоб вживати фаст-фуд, намагайтеся частіше готувати вдома. 
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