
 

 

  

  باسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی
  خدمات بهداشتی درمانی استان فارس و

  

 :تاثیر تغذیه در کاهش اسید اوریک خون و بیماري نقرس 

نقرس بیماري است که خود را با عالیم افزایش اسید اوریک خون ، التهاب مفصلی دردناك و رسوب کریستال 
  .ان می دهد هاي اورات سدیم و سنگ هاي کلیوي اسید اوریکی نش

  . نفر و از هر هزار زن یک نفر به این بیماري مبتال می شوند 7طبق آمار موجود از هر هزار مرد حدود 

  . در دسی لیتر است   میلی گرم5/3-2/7 و در آقایان 6/2- 6 در خانم ها بین   عدد طبیعی اسید اوریک

.  آن بر اثر کاهش دفع اسید اوریک است  % 90 در صد موارد نقرس بر اثر تولید بیش از حد اسید اوریک و 10
.  هم می توانند عامل افزایش غلظت سرمی سید اوریک باشند    ها  برخی از داروها و اختالالت و بیماري

مصرف طوالنی مدت و زیاد داروهاي مدر ، لوودوپا ، اسید نیکویت نیک ، پیرازینامید و : داروهایی چون 
شایع ترین عالمت .  نیز از عوامل افزایش اسید اوریک خون می باشد    مصرف الکل و مشروبات الکلی  ...

 است که معموالً به صورت   بیماري نقرس در کنار افزایش سطح اسید اوریک خون ، التهاب مفصلی دردناك
 درد در مفصل اندام تحتانی و در درجه اول انگشت شست پا ، می تواند مچ پا ، پاشنه ها ، زانوها ، مچ انگشتان

   .دست ها و آرنج باشد

  :درمان تغذیه اي در بیماري نقرس و افزایش اسید اوریک خون 

رژیم محدود از پورین به مشابه یک کمک فرعی براي درمان دارویی جهت کاهش ترشح اسید اوریک تا میزان 
 دردسی لیتر و میزان سطح اوریک را تا یک میلی گرم.  میلی گرم در روز می تواند کمک کننده باشد 400-200

  .پایین بیاورد 

 -  جگر ، اندام هاي غده اي ، ماهی و غذاهاي دریایی گوشت  در این رژیم منابع غذایی سرشار از پورین نظیر
.  گل کلم و اسفناج با توجه به شرایط بیمار محدود می شود -  قارچ خوراکی - زر د چوبه  - نخود - لوبیا 

رحله حاد فروکش می کند فرد مجاز مصرف این غذاها در طی حمله حاد نقرس مجاز نمی باشد و هنگامی که م
  . گرمی از این غذاها خواهد شود 60به مصرف یک سهم غذایی 

نان : بیماران می توانند غذاهایی که اساساً عاري از پورین است به دلخواه مصرف نمایند این غذاها عبارتند از 
  یدنی هاي غیر الکلی و غالت ، شیر و فرآورده هاي لبنی ، تخم مرغ ، میوه جات ، سبزیجات و نوش

و تسریع دفع اسید اوریک وپیشگیري از رسوب اورات در کلیه ها و تشکیل سنگهاي  براي رقیق کردن ادرار
بطوري که روزانه نوشیدن . کلیوي نوشیدن آب و مایعات به مقدار فراوان براي این بیماران توصیه می شود 

بیماران باید از نوشیدن نوشیدنی .  داشته شده است  لیتر مایعات براي این بیماران ضروري والزم3حدود 
  .زیرا الکل ترشح دفع اورات توسط کلیه ها رامهار می کند . هاي حاوي الکل اجتناب کنند 

  

 بهداشت و درمان شهرستان شبکه
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