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Dna moczanowa
Tak jak osteoporoza jest głównie chorobą kobiet, tak dna moczanowa zwana także podagrą,
dotyka przeważnie mężczyzn. Najczęściej pojawia się po 50. roku życia, choć podwyższony poziom
kwasu moczowego we krwi, który do niej prowadzi, może bez żadnych objawów trwać 20-30 lat.
Najczęstszym objawem dny moczanowej jest
nagły, nocny ból, zaczerwienienie i obrzęk palucha (dużego palca u nogi). Nie jest to jednak
objaw jedyny – u różnych osób może przebiegać z innymi objawami, różne też może być ich
natężenie. Dna może zająć inne stawy,
poza stawami palucha pojawić się np. w kostce (staw skokowy), kolanie, łokciu i nadgarstku.
Jeśli choroba przejdzie w stan przewlekły, pod
skórą pojawiają się tzw. guzki dnawe (w pobliżu stawów lub w małżowinie ucha). U niektórych
chorych może rozwinąć się kamica moczowa.

Czynniki ryzyka
dny moczanowej
Czynniki, na które nie mamy wpływu:
płeć – dna mocznowa występuje
głównie u mężczyzn, przede wszystkim
dlatego, że stężenie kwasu moczowego we
krwi jest u nich większe;
wiek – dna występuje u mężczyzn
zwykle pomiędzy 40. a 50. r.ż., a u kobiet
dopiero po menopauzie;
czynniki dziedziczne – jeśli choroba
pojawia się wśród członków rodziny,
to ryzyko zachorowania na nią jest większe.

Bezpośrednią przyczyną dny moczanowej
jest nagromadzenie w stawach kryształów kwasu moczowego, które wywołują stan zapalny.
W normalnych warunkach rozpuszczony we
krwi kwas moczowy jest wydalany przez nerki.
Jeśli organizm produkuje go w zbyt dużych ilościach lub nerki mają problemy z jego wydalaniem, kwas moczowy gromadzi się w organizmie
(a konkretnie w stawach) w postaci kryształów.
Ta substancja jest produktem rozpadu związków
zwanych purynami, które w dużych ilościach
znajdziemy w podrobach: wątróbce, nerkach,
móżdżku, a także w śledziach, sardelach, szparagach i grzybach. W ramce obok przedstawiamy stany, w których może pojawić się nadmiar
kwasu moczowego.

Leczenie dny
Leczeniem podagry może zająć się nasz lekarz
rodzinny. W rozpoznaniu wykorzystuje się m.in.
badanie krwi (pod kątem poziomu kwasu mo-
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Jakie przyczyny?

Czynniki, na które mamy – mniejszy
lub większy – wpływ:

czowego), badanie moczu (w celu określenia
ilości wydalania tej substancji) oraz analizę płynu stawowego pobranego przez nakłucie stawu
(w celu sprawdzenia obecności kryształów
kwasu moczowego).
W leczeniu ostrego stanu dny moczanowej
duże znaczenie mają leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, np. ibuprofen i naproksen. Nie można ich jednak stosować w zbyt dużych ilościach,
ponieważ grozi to krwawieniem i pojawieniem
się wrzodów żołądka i dwunastnicy. W cięższych
przypadkach lekarze przepisują sterydy. Można
je również wstrzykiwać (byle nie za często) bezpośrednio do stawu.

Prawidłowy poziom kwasu moczowego we krwi
wynosi 7 mg/dl u mężczyzn i 6 mg/dl u kobiet. Jeżeli jego stężenie wynosi
więcej niż 7 mg/dl oznacza to, że istnieje zagrożenie dną moczanową.
Na zwiększenie poziomu moczanów wpływa m.in. spożywanie
pokarmów bogatych w puryny.
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alkohol i otyłość – nadmiar alkoholu
to jeden z najczęstszych czynników
sprzyjających dnie, chorobie sprzyja
również otyłość;
niektóre choroby – w przebiegu
nadciśnienia, cukrzycy, wysokiego poziomu
cholesterolu we krwi, miażdżycy ryzyko
wystąpienia dny jest większe;
niektóre leki – szczególnie diuretyki
tiazydowe (stosowane w leczeniu
nadciśnienia) oraz niskie dawki kwasu
acetylosalicylowego.
W zapobieganiu dnie najważniejsze są nie
leki (choć je również się stosuje), ale przede
wszystkim zmiany dotyczące czynników ryzyka. Powinniśmy zatem zrzucić zbędne kilogramy,
unikać pokarmów bogatych w puryny (niektórzy specjaliści zalecają ogólne ograniczenie produktów mięsnych i ryb), ograniczyć spożycie
alkoholu. Powinniśmy również pić duże ilości
płynów, rozcieńczając w ten sposób kwas moczowy we krwi i w moczu.

