
Zasady post´powania
i ̋ ywienia 

w dnie moczanowej

Podstawy post´powania

Leczenie dny moczanowej trwa ca∏e ˝ycie, zaÊ jego sku-
tecznoÊç zale˝y od realizacji przez pacjenta wielu zaleceƒ od-
noÊnie do trybu ˝ycia, diety oraz skrupulatnoÊci w stosowa-
niu zaleconych przez lekarza leków. Gdy leczenie zastosuje
si´ wczeÊnie, to wówczas objawy choroby mogà ca∏kowicie
ustàpiç.

Przestrzeganie zaleceƒ odnoÊnie do trybu ˝ycia:

Unikanie czynników mogàcych wyzwalaç ostre dnawe
zapalenie stawów, czyli:

� nadmiernego wysi∏ku fizycznego,
� stresów psychicznych,
� przech∏odzenia organizmu,
� gwa∏townego odchudzania si´,
� alkoholu.
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Dieta:
� wyeliminowanie z diety pokarmów bogatych w zwiàz-

ki purynowe (np. wàtroba, nerki i inne),
� regularne przyjmowanie posi∏ków (4–5 × dziennie),
� ostatni posi∏ek nale˝y spo˝yç 3–4 godziny przed

snem (w nocy zwi´ksza si´ bowiem iloÊç zatrzymy-
wanego w organizmie kwasu moczowego).

Leczenie farmakologiczne:
� w ostrym napadzie dny (kolchicyna),
� w okresie mi´dzy napadami (leki zwi´kszajàce wy-

dalanie kwasu moczowego).

Unikanie nast´pujàcych leków, prowadzàcych do zwi´-
kszenia st´˝enia kwasu moczowego w surowicy krwi:
� kofeina,
� aminofilina,
� glikokortykosteroidy,
� leki cytotoksyczne,
� diazepam,
� leki moczop´dne,
� lewodopa,
� dopamina,
� epinefryna,
� etambutol,
� alfametyldopa,
� kwas nikotynowy,
� probenecyd (ma∏e dawki),
� witamina B12,
� witamina C.
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Zalecenia dietetyczne

Liczne badania dowodzà, i˝ dieta chorego powinna byç zbi-
lansowana, tzn. dostarczaç odpowiednich iloÊci bia∏ka, t∏usz-
czu, w´glowodanów, witamin, sk∏adników mineralnych,
zw∏aszcza ˝elaza, a jednoczeÊnie byç pozbawiona produktów
bogatych w zwiàzki purynowe. Ponadto, mi´dzy poszczegól-
nymi sk∏adnikami od˝ywczymi muszà byç zachowane w∏aÊci-
we proporcje. Na przyk∏ad nadmierna poda˝ jednej z witamin
zwi´ksza zapotrzebowanie na inne, nadmierny dowóz fosforu
utrudnia przyswajanie wapnia. 

Przekonano si´, ˝e dieta bogata w w´glowodany wzmaga
wydalanie moczanów z moczem, a dieta bogata w t∏uszcze –
wch∏anianie zwrotne tych zwiàzków w kanalikach (wg Dunka-
na). W zwiàzku z tym dieta w dnie powinna zawieraç ma∏o
t∏uszczu, a wi´cej w´glowodanów. 

Wed∏ug niemieckich autorów w leczeniu dny poda˝ bia∏ka
powinna kszta∏towaç si´ w iloÊci 15–30% energii z ca∏odzien-
nej racji pokarmowej, t∏uszczu – 30% przy oty∏oÊci, 35% –
przy prawid∏owej masie cia∏a, w´glowodanów – 50–55% oraz
dziennym spo˝yciu p∏ynów oko∏o 3 litrów. Ich zdaniem opty-
malnà dietà jest dieta mleczno-jajeczno-wegetariaƒska.

Tak˝e badania chiƒskie podkreÊlajà znaczenie spo˝ycia wa-
rzyw i owoców w diecie osób z rozpoznanà dnà moczanowà.
Majà one silne dzia∏anie protekcyjne. Wykazano w nich, ˝e
czynnikami ryzyka dny jest alkohol i niewystarczajàce spo˝y-
cie b∏onnika pokarmowego, folianów i witaminy C.

Prowadzone przez 12 lat wielooÊrodkowe badania amerykaƒ-
skie udowodni∏y, i˝ ryzyko powstania dny jest wysokie u osób
spo˝ywajàcych du˝e iloÊci mi´sa i owoców morza, natomiast
mniejsze u osób, które stosowa∏y zrównowa˝onà diet´ zawiera-
jàcà odpowiednie iloÊci bia∏ka i warzyw bogatych w puryny.
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Osobom z dnà, ale bez cukrzycy i bez zaburzeƒ lipidowych,
mo˝na poleciç mas∏o, Êmietan´, miód, d˝emy, cukier – pro-
dukty te nie zawierajà puryn (wyliczonych w postaci kwasu
moczowego).

Mniej ni˝ 0,06 g puryn w 100 g produktów zawierajà: chleb,
jaja, jarzyny. Niewielkà iloÊç zwiàzków purynowych lub wcale
nie majà ser, mleko, ry˝, owoce. Dlatego bia∏ko nale˝y do-
starczyç w postaci mleka, bia∏ego sera i jaj. Przy nietolerancji
laktozy – cukru mlecznego lub alergii na kazein´ – bia∏ko
mleka nale˝y spo˝ywaç jako jeden ze sk∏adników w ró˝nych
potrawach, np. w budyniu, pierogach ruskich itp.

Natomiast z diety nale˝y wykluczyç produkty o wysokiej
zawartoÊci zwiàzków purynowych, tj. szproty, sardynki, Êle-
dzie, podroby mi´sne, groch, fasol´, soczewic´, szpinak,
szczaw, grzyby. Wed∏ug Hutchinsona w 100 g szprotów jest
0,250 g cia∏ purynowych, a w 100 g pstràga – 0,092 g puryn. 

Niedozwolone sà potrawy z mi´sa m∏odych zwierzàt (ciel´-
cina, jagni´cina) oraz sosy z mi´sa, galarety mi´sne, wywary
mi´sne, galantyny, konserwy, golonka, ikra, mlecz. Poza tym
z diety wykluczyç nale˝y czekolad´, marynaty, przyprawy ko-
rzenne, pieprz, musztard´.

Potrawy powinny byç proste do przyrzàdzenia, ∏agodne, nie-
pikantne. Zaleca si´ sporzàdzanie potraw typu go∏àbki, risotta.

Zalecanymi technikami sporzàdzania posi∏ków sà: goto-
wanie, duszenie bez obsma˝ania i pieczenie, przy czym
mi´so powinno gotowaç si´ w du˝ej iloÊci wody. Niewska-
zane sà natomiast potrawy sma˝one, pieczone i duszone
metodà tradycyjnà. Wykazano, ˝e proces sma˝enia t∏usz-
czów, a tak˝e d∏ugotrwa∏e przechowywanie t∏uszczów
w niekorzystnych warunkach, prowadzà do powstania izo-
merów trans kwasów t∏uszczowych, nie majàcych biologicz-
nego znaczenia. 
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Pami´tajmy, ˝e mimo ograniczeƒ nasze po˝ywienie powin-
no byç pe∏nowartoÊciowe, urozmaicone i ró˝norodne. Spo˝y-
wanie tylko kilku wybranych produktów mo˝e prowadziç do
nadmiaru pewnych zwiàzków chemicznych i jednoczeÊnie do
niedoborów innych, w tym witamin i sk∏adników mineralnych,
których w tych produktach nie ma. Na przyk∏ad owoce i wa-
rzywa zawierajà du˝o wody, witamin i w´glowodanów, nato-
miast ma∏o bia∏ka i t∏uszczów, które z kolei sà niezb´dne do
przyswojenia witamin rozpuszczalnych w t∏uszczach. Bia∏ko
roÊlinne ze wzgl´du na sk∏ad aminokwasów okreÊlane jest
mianem bia∏ka niepe∏nowartoÊciowego. Warto przypomnieç,
i˝ bia∏ka zbudowane sà z aminokwasów, a te z kolei z atomów
w´gla, wodoru, tlenu, azotu. Poza tym niektóre zawierajà czà-
steczki siarki, fosforu, ˝elaza, cynku, jodu, miedzi i manganu.
Z 18 aminokwasów przyroda buduje 6 miliardów rozmaitych
po∏àczeƒ, a znamy 28 aminokwasów.

W ostatnich latach produkty spo˝ywcze klasyfikuje si´ na
podstawie iloÊci wytwarzanego kwasu moczowego z okreÊlo-
nej porcji produktu. 

Mo˝emy podzieliç je na trzy grupy: 

produkty, z których powstaje mniej ni˝ 50 mg kwasu
moczowego,
produkty, z których powstaje od 50 do 100 mg kwasu
moczowego,
produkty, z których powstaje powy˝ej 100 mg kwasu
moczowego.
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ZawartoÊç puryn w produktach spo˝ywczych

ZawartoÊç puryn w produktach spo˝ywczych, w przelicze-
niu na kwas moczowy z podzia∏em na grupy, podano w tabe-
lach 10, 11, 12.

Tabela 10
Produkty spo˝ywcze o niskiej zawartoÊci kwasu moczowego. Grupa I

Miara domowa IloÊç wytworzone-

= porcja go kwasu moczo-
Produkty wego z 1 porcji

g mg

Produkty mleczne:
mleko 200 < 16
mleko zsiad∏e 200 16
sery pleÊniowe 30 2
sery ˝ó∏te 30 2
ser wiejski ziarnisty 50 5

T∏uszcze i oleje 10 0
Mi´so i w´dliny

metka 30 22
mortadela 30 29
salami 30 31
szynka gotowana 30 39

Produkty zbo˝owe
kajzerki 50 11
chleb bia∏y 50 7
chleb chrupki 30 18
makaron 60 24

Warzywa
buraki czerwone 200 38
cebula 200 26
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cd. tab. 10

Miara domowa IloÊç wytworzone-

= porcja go kwasu moczo-
Produkty wego z 1 porcji

g mg

cukinia 200 48
kapusta bia∏a 200 44
kapusta kwaszona 200 32
kapusta pekiƒska 50 11
marchew 200 34
ogórki 200 14
pomidory 200 22
rzodkiewki 100 15
sa∏ata 50 7
ziemniaki 250 40

Grzyby (kurki) 200 34
Owoce

agrest 150 24
ananas 150 29
brzoskwinie 150 32
czereÊnie 150 29
gruszki 150 18
jab∏ka 150 21
kiwi 150 29
maliny 150 27
oliwki 25 7
pomaraƒcze 150 29
porzeczki 150 26
truskawki 150 32
winogrona 150 41
wiÊnie 150 29
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cd. tab. 10

Miara domowa IloÊç wytworzone-

= porcja go kwasu moczo-
Produkty wego z 1 porcji

g mg

Ziarna i orzechy
ziarna s∏onecznika 30 43
ziarno sezamu 30 19
orzechy laskowe 30 11
orzechy w∏oskie 30 8
orzechy ziemne 30 24

Tabela 11
Produkty spo˝ywcze o Êredniej zawartoÊci kwasu moczowego. Grupa II

Miara domowa IloÊç wytworzone-

= porcja go kwasu moczo-
Produkty wego z 1 porcji

g mg

Mi´so, w´dliny i ryby
flàdra 100 93
lin 100 80
wo∏owina, mostek 100 90
kie∏baski „Frankfurterki” 100 89
parówki 100 78
kaszanka „Wàtrobianka” 30 50

Warzywa
dynia 200 88
fasolka szparagowa 

zielona 200 74
jarmu˝ 200 96
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cd. tab. 11

Miara domowa IloÊç wytworzone-

= porcja go kwasu moczo-
Produkty wego z 1 porcji

g mg

kapusta czerwona 200 64
kapusta w∏oska 200 74

Suche nasiona stràczkowe
fasola bia∏a 75 96
groch 75 71
soczewica 75 95

Owoce
banan 150 86
melon 150 50

Tabela 12
Produkty spo˝ywcze o wysokiej zawartoÊci kwasu moczowego. Grupa III

Miara domowa IloÊç wytworzone-

= porcja go kwasu moczo-
Produkty wego z 1 porcji

g mg

Ryby
dorsz 100 109
karp 100 160
∏osoÊ 100 170
makrela 100 145
pstràg 100 297
sandacz 100 110
sardynka 100 345
sola 100 131
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cd. tab. 12

Miara domowa IloÊç wytworzone-

= porcja go kwasu moczo-
Produkty wego z 1 porcji

g mg

szczupak 100 140
szproty w´dzone 100 804
Êledê 100 210

Skorupiaki
krewetki 100 147

Mi´so
ciel´cina 100 150
jagni´cina 100 140
wo∏owina
karkówka 100 120
rostbef 100 110
wieprzowina
karkówka 100 145
szynka 100 160

Drób
kurczak pieczony 100 115
pierÊ 100 175
udko 100 110

Podroby
grasica 100 1260
wàtróbka ciel´ca 100 218
wàtroba wieprzowa 100 515
wàtroba wo∏owa 100 554

Dziczyzna
g´Ê 100 165
zajàc 100 105
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U chorego na dn´ podstawà diety sà produkty z pierwszej
grupy, natomiast spo˝ycie produktów z drugiej grupy powinno
zostaç zmniejszone, a w okresie ataku dny pomini´te, z kolei
spo˝ycie produktów z grupy trzeciej powinno byç praktycznie
wyeliminowane. W diecie niskopurynowej dopuszcza si´ spo˝y-
cie do 300 mg kwasu moczowego. Przy atakach dny lub wyso-
kim st´˝eniu kwasu moczowego w surowicy nale˝y wprowadziç
ostrà diet´ dostarczajàcà dziennie 120 mg kwasu moczowego.
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cd. tab. 12

Miara domowa IloÊç wytworzone-

= porcja go kwasu moczo-
Produkty wego z 1 porcji

g mg

Warzywa
broku∏y 200 162
brukselka 200 138
groszek zielony 200 168
kalafior 200 102
kukurydza 200 104
papryka 200 110
por 200 148
szpinak 200 114

Grzyby
boczniaki 200 100
borowiki (prawdziwki) 200 184
pieczarki 200 116

Napoje alkoholowe
piwo 200 24
wino, wódki 200 0


