Dieta u pacjentów z dną moczanową
Dieta u pacjentów z dną moczanową wraz z farmakoterapią jest pomocna w zapobieganiu nawrotom
i łagodzeniu objawów. Dieta powinna obejmować produkty o małej zawartości puryn, które zwiększają
stężenie kwasu moczowego we krwi. Produkty można podzielić na trzy grupy:
•produkty, z których powstają małe ilości kwasu moczowego: warzywa (np. bakłażany, papryka,
cykoria, kapusta, roszponka, ogórki, marchew, kalarepa, sałata, rzodkiewki, buraki, ziemniaki,
pomidory, cukinie, kalafior, seler, szparagi, cebula), owoce (np. jabłka, gruszki, wiśnie, ananas, kiwi,
czereśnie, śliwki, truskawki, pomarańcze, banany), przetwory zbożowe (pieczywo razowe, pszenne),
ryż, kasze, makarony, mleko i przetwory mleczne, jaja oraz orzechy,
•produkty, z których powstają średnie ilości kwasu moczowego: wędliny, kiełbasy, parówki,
warzywa strączkowe (np. groszek zielony, ciecierzyca, soja, fasola), mięsa (np. wołowina,
jagnięcina, wieprzowina, drób, dziczyzna), dorsz, sandacz, mintaj, szpinak, grzyby, czekolada,
kukurydza,
•produkty, z których powstają duże ilości kwasu moczowego: podroby (np. wątróbki, serca, nerki,
ozorki), ryby i przetwory rybne (np. szproty, śledzie, sardynki, tuńczyk, łosoś wędzony, karp ze
skórą, makrela wędzona), owoce morza, galarety mięsne, mocne wywary z mięs, konserwy, ikra.
Tabela. Dieta zalecana chorym na dnę moczanową - 2011 rok
BEZWZGLĘDNIE PRZECIWWSKAZANE: PIWO I NAPOJE ZAWIERAJĄCE ALKOHOL
Produkty przeciwwskazane
Produkty zalecane
Produkty obojętne
mięso, podroby, przetwory mięsne, buliony, mleko odtłuszczone, niskotłuszczowe
produkty zbożowe
galarety
produkty mleczne
owoce morza, sardynki, śledzie, dorsze,
produkty mleczne
kawa, także bezkofeinowa
łososie, makrele, pstrągi
bogatotłuszczowe
drób - gęsi, indyki
jajka
napoje słodzone, soki owocowe, duże ilości
jarzyny, herbata
owoców, miód, fruktoza

W tabeli przedstawiono ogólne zasady. Mięso w niewielkich ilościach, kurczaki, mogą być spożywane,
można także wypić sporadycznie trochę wina. Ważne jest unikanie fruktozy zawartej w bardzo popularnych
obecnie napojach i sokach owocowych.
Bardzo ważne jest spożywanie niskotłuszczowych produktów mlecznych - wykazano, że obniżają one
stężenie kwasu moczowego.
W wielu zaleceniach dotyczących diety związanej z dną moczanową wymienia się jako przeciwwskazane
różne warzywa zawierające związki, z których wytwarzany jest kwas moczowy. Nie jest jednak uzasadnione
ich całkowite unikanie - ilość powstającego z nich kwasu moczowego, gdy spożywa się "normalną" porcję,
nie ma większego znaczenia. Ważne jest natomiast urozmaicenie diety i spożywanie wielu różnych warzyw.

