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Köszönt!

Tisztelt Hölgyem, 
Uram!
Kezel!orvosa Önnél emelkedett szérum 
húgysavszintet állapított meg. Ez az állapot 
köszvényhez, vesek!képz!déshez vezethet.

Az elmúlt években egyre több tapasztalati megfigye-
lés bizonyítja, hogy a kórosan megemelkedett szé-
rum húgysavszint fokozza a szív- és érrendszeri be-
tegségek kialakulásának kockázatát is, mely n!k ese-
tén még inkább kifejezett. 

Javasoljuk tehát, hogy ne hanyagolja el problémáját, 
a kezel!orvos által el!írt sz"réseken rendszeresen el-
len!riztesse szérum húgysavszintjét. 
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Köszönt!

Egyszer! és gyors navigáció.

A navigációs ikonokra „koppintva” kényel-
mesen és gyorsan navigálhat interaktív ki-
adványunkban.

A továbblépéshez 
kattintson  
a navigációs ikonra!

Tartsa be az étrendi javaslatokat, illetve amennyi-
ben gyógyszeres terápia is szükséges, azt nagy 
odafigyeléssel, az el!írtaknak megfelel!en rend-
szeresen szedje.
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Mi az oka annak, hogy az 
utóbbi évtizedekben növekedett 
a magas húgysavszinttel 
rendelkez! egyének száma...?

Mit tehetünk az emelkedett 
szérum húgysavszint kialakulása 
ellen?

Mi a feladatunk, ha a sz"rés 
során, vagy orvosi vizsgálat során 
magas húgysav értéket találtak?

Aranyszabályok:

A hiperurikémia és a köszvény 
kezelése és gondozása
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? Kérdések

Mi az oka annak, hogy az 
utóbbi évtizedekben növekedett 
a magas húgysavszinttel 
rendelkez! egyének száma...?

Mit tehetünk az emelkedett 
szérum húgysavszint kialakulása 
ellen?

Mi a feladatunk, ha a sz"rés 
során, vagy orvosi vizsgálat során 
magas húgysav értéket találtak?
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Mi a húgysav?

A nukleinsavakat (RNS, DNS) 
felépít! purin vegyületek egyik 
lebontási terméke.
A húgysavszint fele a fehérjék 
emésztése során szabadul fel, 
másik fele a szervezetünkben zajló le-
bontó és épít! folyamatok végterméke.
Egészséges embereknél a vérben kering! húgy-
sav 2/3-a a veséken keresztül, kisebb része a bél-
rendszeren keresztül ürül ki, de tartalmaz valamennyi 
húgysavat az izzadság is.
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Miért alakulhat ki a magas 
húgysavszint?

 » Túlzott - magas purin tartalmú - fehérjebevi-
tel esetén

 » Különböz! eredet" megbetegedések miatt 
(pl. vérszegénység, ólommérgezés, dagana-
tos betegség terápiájának hatására)

 » Ha a vese húgysav kiválasztása nem megfe-
lel!: vesebetegségek, cukorbetegség esetén

 » Koplalással járó fogyókúránál (keton testek 
gátolják a kiválasztást)

 » Alkohol fogyasztás esetén (fokozza a húgysav-
termelést, egyúttal csökkenti a kiválasztást)

 » Néhány vízhajtó gyógyszer.
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Táplálkozási tanácsok 
a purinszegény 
diétához:
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Energia 

Akik túlsúlyosak, vagy elhízottak, azoknak energia-
szegény  legyen az étrend. Cél, hogy a testtöme-
get csak lassan csökkentsük (havi 1-3 kg). Általában 
napi 1500-2000 kcal energia javasolt.

Fél év alatt az aktuális testtömeget 5-10 %-kal érde-
mes csökkenteni. Ennyi id! alatt már olyan étrendi 
szokások alakíthatók ki, hogy kisebb lesz a visszahí-
zás veszélye.
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Zsírok

Az olaj is zsiradék, energiatartalma ugyanannyi, mint a 
sertészsíré. A növényi zsiradékok fogyasztható meny-
nyisége is ezért, a napi elfogyasztható kalória mennyi-
ségét!l függ. 
A tengeri halakban található zsiradékok csökkentik a 
szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.  
A halaknak is magas a purin tartalma. 
Mivel heti 2-3 alkalommal lenne el!nyös tengeri  
halat enni, alkalmanként maximum 10 dkg-os adag-
ban válasszuk a t!kehalat (110 mg purin).
A magas purin tartalmú (150 mg/100 g) táplálékok 
kerülése ajánlott. Ugyanakkor érdemes ügyelni  
arra is, hogy az elfogyasztandó élelmiszerb!l  
mennyit fogyasztunk egy-egy adagban.



Táplálkozási tanácsok  
a purinszegény diétához:1

vissza továbbkérdések tanácsoktartalom

?

Fehérjék

Naponta 50-80 g fehérje fogyasztása lenne az aján-
lott. Ennek a felét célszer! állati eredet! fehérjéb"l 
(hús, tejtermék, hal stb.) biztosítani. Ez elfogyasztha-
tó 2 dl tejb"l vagy kefirb"l, 3-4 dkg sajtból vagy felvá-
gottból és 8-10 dkg húsból vagy halból.
Magas húgysavszint eseten nem javasolt a bels"sé-
gek fogyasztása.
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Nem javasoltak a hús anyagait tartalmazó levesek 
sem (pl. húsleves kocsonya, pecsenyelé), mert ezek 
levében f!nek ki azok az anyagok, amelyek  
a panaszokat kiváltják.
A húsokat hideg vízben lehet kissé el!f!zni és a f!z!-
levet leöntve, utána egyéb módon – párolva, sütve – 
elkészíteni.  Hideg vízben el!f!zve ugyanis a húsok-
ban lév! purin kioldódik a f!z!lébe és az elfogyasztan-
dó hús purin tartalma kisebb lesz.
 
A magas fehérjetartalmú szárazf!zelékek (bab, len-
cse, szójabab) purin tartalma is jelent!s, de a leg-
újabb tapasztalatok szerint ezek kisebb mértékben 
befolyásolják a húgysavszintet, ezért ritkán, kisebb 
mennyiségben belekerülhetnek az étrendbe.

A tejtermékek fogyaszthatók, de az alacsonyabb zsírtar-
talmúak (sovány sajtok, túró, joghurt, kefir) ajánlottak.
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Szénhidrátok

Felépítésüknél fogva egyszer! 
(cukrok) és összetett (kemé-
nyít", rostok) szénhidrátokról 
beszélhetünk. 

A rostok nem emészthet" 
szénhidrátok.A „magyaros” 
étrend sok cukrot, és ke-
ményít"tartalmú szénhidrátot 
tartalmaz, és kevés zöldség-, 
f"zelékfélét és gyümölcsöt.

Javasolt csökkenteni, a „finomított” szénhidrátok (cu-
kor, fehér liszt) mennyiségét. Növelni, a rost tartalmú 
szénhidrátok bevitelét: zöldség-, f"zelék-, gyümölcs 
és gabonarost fogyasztásával.
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Folyadék 

A bes!r!södött vizeletben könnyebben képz"dhet-
nek húgysavkövek  A k"képz"dését segíti a fehérjé-
ben gazdag, vizeletet savanyító étrend. A vizeletet lú-
gosító zöldségek, f"zelékfélék, gyümöl-
csök fogyasztása gátolja a húgy-
savk" képz"dést.

A folyadékigényt növelheti: 
környezet h"mérséklete,  
nagyobb energia bevitel,  
nagyobb konyhasófogyasztás, 
hányás, hasmenés, láz stb.
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! M
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Kerülend!
250 mg felett: bels!ségek, szardínia, heck, 

tonhal, pisztráng

150-250 mg: csirke- és libamáj, lóhús, bárány- 
birkahús, csirke-, liba-, pulykamell, 
libacomb, májas felvágott, , lazac, 
sügér, hering, rákok kagylók, 
ponty, szójabab, mák

Élelmiszerek purintartalma
(mg/100 g)
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Mértékkel fogyasztható
100-150 mg: sertéshús, borjúhús, marhahús, 

kacsamell, nyúlhús, sonka 
(nyers, f!tt, füstölt), csirkecomb, 
pulykacomb, fácán, nyúlhús (vad, 
házi), nyelvhal, t!kehal, makréla, 
csuka, fogas, szárazbab, lencse, 
csicseri borsó, lenmag, mazsola, 
napraforgó mag

50-100 mg: mortadella, marha és sertésvel!, 
osztriga, lepényhal, angolna, 
keszeg, száraz borsó, zöldborsó, 
árpa, zab, köles, szezámmag, 
gombák, brokkoli, póré és 
metél!hagyma, petrezselyem, 
paprika, paraj, sóska, aszalt 
szilva, szárított füge, banán, füge, 
földimogyoró, kakaópor, kesudió



Gyurcsáné Kondrát Ilona
dietetikus, táplálkozás-egészségügyi szakért!

Mértékkel 
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Fogyasztható
30-50 mg: zöldbab, rozs, búza, barna kenyér, 

karfiol, fejes- és kelkáposzta, 
kelbimbó, csemege kukorica, 
tök, patisszon, süt!tök, kínai kel, 
sárgadinnye, szárított datolya, 
mandula, mogyoró

30 mg alatt: fehér liszt, fehér kenyér, kömény, 
karalábé, spárga, padlizsán, 
cukkíni, sárgarépa, saláta, 
burgonya, retek, vöröshagyma, 
paradicsom, uborka, egyéb 
gyümölcsök, dió

Minimális purintartalmú:
tejtermékek, tojás
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2 Az emelkedett húgysavszint 
veszélyei 

Az emelkedett 
húgysavszint  
veszélyei

Figyeljen 
étkezésére  
és szükség 
wesetén forduljon  
kezel!orvosához
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2 Az emelkedett húgysavszint 
veszélyei 

Hogyan jön létre  
a húgysavszint emelkedése?

A húgysav egy purin nev! vegyület 
lebomlásából származó végtermék.  
A purin vegyületek a táplálékkal, fehérje 
formájában jutnak szervezetünkbe, valamint 
a bels" anyagcsere folyamatok révén 
keletkeznek.
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2 Az emelkedett húgysavszint 
veszélyei 

A húgysav – normális vérszint esetén – feltehet!-
en hasznos szervezetünk „védekez!” mechanizmu-
sában, ugyanakkor az emelkedett szérum húgysav-
szint, más néven hiperurikémia – már több súlyos 
kórállapotot el!idézhet. Egyfel!l a régóta ismert és el-
terjedt betegséget, a köszvényt idézheti el! az ízüle-
tekben, valamint - gyakran ezzel párhuzamosan – a 
vesében húgysav-k! lerakódást, vesek! kialakulását 
is okozhatja. De lényegesebb, hogy ennél ma már 
sokkal szélesebb kóroktani és „veszélyjelz!” (marker) 
érték" jelent!sége van.

A magas húgysavszint kialakulása nagyon összetett 
és bonyolult folyamat, 20 %-ban a kívülr!l bevitt fe-
hérjék, játszanak szerepet a keletkezésében, a többi 
80 % a szervezetünkben végbemen! bonyolult bio-
kémiai és anyagcsere folyamatokban keletkezik.  
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2 Az emelkedett húgysavszint 
veszélyei 

A húgysavat egy xantinoxidáz nev! enzim állítja el" a 
szervezetünkben. Ez az enzim több okból is aktiválód-
hat, pl. vérellátási zavar, szöveti oxigén hiány, vagy szö-
vetelhalás, illetve az ereken belüli nyomásváltozások 
esetén. Ezek végül egyrészt a húgysavszint emelkedé-
sét okozzák, másrészt el"segítik sejtpusztító enzimek 
(szabad oxigén gyökök) nagyméret! felszabadulását és 
ez további sejtpusztulást és újabb xantinoxidáz terme-
lést hoz létre. Kialakul egy önmagát pusztító körforgás.

Másik oldalról nézve, ha a végtermék, a húgysav kiürü-
lése gátolt szervezetünkb"l (pl. a vesében történ" káro-
sodások miatti kiválasztás csökkenés esetén) akkor is 
megindul a húgysav szaporulat.
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2 Az emelkedett húgysavszint 
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Mikor beszélünk  
kóros húgysavszintr!l? 

A húgysav a normális fehérje anyagcsere folyamat egy 
végterméke, melynek optimális szintje mellett a szerve-
zet belső egyensúlya fennmarad, sőt érvényesülni tud a 
belső védekező rendszerünk.
Ha ezen optimális szint fölé kerül a húgysav érték, szá-
míthatunk a kóros folyamatok jelenlétére. Az optimális 
szint meghatározása nem egyszerű, hiszen a kor előre-
haladásával férfiakban és nőkben egyaránt nő a húgy-
savszint nagysága. Az utóbbi évtizedekben sajnála-
tos módon már serdülő korban, valamint a 30 év alatti 
egyéneknél is emelkedett az átlagos húgysavszint.

Nőknél 350 μmol/l felett, férfiaknál 400 μmol/l felett már 
emelkedettnek tartjuk az értékeket. 
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2 Az emelkedett húgysavszint 
veszélyei 

Magyarországon  
milyen mérték!  
a kóros húgysavértékek 
el"fordulása? 
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2 Az emelkedett húgysavszint 
veszélyei 

1. Népegészségügyi szűrés (MÁESZ) alapján az ál-
talános populációban nőknél 7-12%, férfiaknál 
14-16 % az előfordulása.

2. A háziorvosi praxisok adatgyűjtése szerint a 
rendeléseken megjelentek körében 25 % a 
hiperurikémiások aránya.

3. A Magyar Hypertonia Regiszter szerint magas 
vérnyomásban szenvedő betegek esetében ez 
már 28 %-ra tehető.

4. Az ÉRV programban érszűkület-szűrésnél a nők 
20%-ánál, míg a férfiak 21%-ánál találtak emelke-
dett húgysavszintet.

Akinél szívelégtelenség vagy veseelégtelenség áll 
fent, elhízottak és cukorbetegek, azoknál találkozunk 
a legmagasabb (600-800 μmol/l) értékekkel.
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2 Az emelkedett húgysavszint 
veszélyei 

Mi az oka annak, hogy 
az utóbbi évtizedekben 
növekedett a magas 
húgysavszinttel rendelkez!
egyének száma és ezért ma 
már a népegészségügyi sz"rés 
szerves részét képezi? 

A lakosság folyamatosan öregszik és a húgysav-
szint a korral együtt emelkedik férfiakban és n!k-
ben egyaránt (az érelmeszesedéssel összefügg! 
sejtpusztulás növekedés).
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2 Az emelkedett húgysavszint 
veszélyei 

A civilizált országokban n! az átlagos testsúly, egy-
re több egyénnél alakul ki a hasi típusú elhízás és 
az ezzel összefügg! 2-es típusú cukorbetegség, 
melyek egyrészt fokozzák a húgysav keletkezését, 
másrészt gátolják a húgysav kiürülését szerveze-
tünkb!l.
Magas és egyre növekszik a koszorúér beteg-
ség el!fordulása, melynél a szöveti oxigénhiány az 
egyik legnagyobb ingere a xantinoxidáz és így a 
húgysav keletkezésének.
Világméret" a magas vérnyomás betegség nö-
vekedése, melyben nagymértékben n! a 
xantinoxidáz mennyisége (talán a magas vérnyo-
más egyik oka is lehet), másrészt gátolt a húgy-
sav kiürülés folyamata a vese véráramlás csökke-
nése miatt. 
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2 Az emelkedett húgysavszint 
veszélyei 

Nagyon gyakori a magas vérnyomás betegség ke-
zelésében a vízhajtók adása, melyek gátolják a 
húgysav kiürülését. 
Fontos tudnunk, hogy a köszvényes betegek-
nél nagy százalékban (25-50%) találnak magas 
vérnyomást, valamint enyhe, közepes súlyossá-
gú vesefunkció károsodást és vesebetegséget 
(20-60%). Az emelkedett húgysav és a vesefunk-
ció kapcsolata és összefüggése olyan, mint a tyúk 
és tojás kérdése. Egyrészt a magas húgysavszint 
károsítja a vese erek funkcióját, gyulladásos reak-
ciót indít, rontja a vesefunkciót. Másik oldalról a ve-
sefunkció romlás gátolja a húgysav kiürülését szer-
vezetünkb!l.
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Az utóbbi években óriási mértékben növeke-
dett a gyümölcscukor (fruktóz) bevitel (kukorica 
szirup alkalmazása az édesít!szerekben, süte-
ményekben, üdít! italokban) Európában és ez 
szorosan összefügg az általános populációban 
a húgysav szint növekedésével és szerepe van 
a köszvény és bizonyos anyagcsere betegsé-
gek kialakulásában, valamint a vesebetegség 
romlásában.
A növekv! alkoholfogyasztás er!sen emeli a 
húgysavszintet. Különösen a sör kedvez!tlen, 
köszvényes betegekben akár rohamokat is ki-
válthat.
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Mit tehetünk az emelkedett 
szérum húgysavszint 
kialakulása ellen? 

Ma az emelkedett húgysavszintet egyértelm!en szív- 
és érrendszeri kockázati tényez"nek (rizikófaktor) te-
kintjük. 
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A háziorvosi praxisokban – minden egyes egyén 
rendszerbe kerülése során – kötelez! a szérum 
húgysavszint vizsgálata.

Ett!l függetlenül – teljes panaszmentesség esetében 
is – indokolt minden évben egy alkalommal kérni a 
húgysavszint mérését. Ezt ma már a sz"rési vizsgála-
toknál egyszer" tesztcsíkokkal is elvégzik egy csepp 
vérrel. 35 év felett az éves sz"rés mindenképpen in-
dokolt, de ennél fiatalabb egyéneknél, s!t serdül!-
korban is érdemes, különösen, ha határozott test-
súlynövekedés, vagy elhízás tapasztalható.

Ha cukorbetegség, szív- vagy veseelégtelenség áll 
fenn, akkor évente kétszer is érdemes a vizsgála-
tot kérni, mert meggátolhatjuk köszvény kialakulását, 
másrészt – a legújabb kutatások szerint- a húgysav 
szint normalizálásával az alapbetegséget is kedvez!-
en tudjuk befolyásolni.



vissza továbbkérdések étkezési-tanácsoktartalom

?

2 Az emelkedett húgysavszint 
veszélyei 

Aranyszabályok:

Mi a feladatunk, ha a sz!rés 
során, vagy orvosi vizsgálat 
során magas húgysav értéket 
találtak?
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A diétás javaslatok célja, hogy gátat szabjon a húgy-
sav termel!désének szervezetünkben, el!segít-
se a húgysavszint csökkenését. A diéta önmagában 
nem oldja meg a hiperurikémiát, nem szünteti meg a 
köszvényes rohamokat, de képes befolyásolni, hogy 
a fehérje lebontás folyamán minél kevesebb húgysav 
keletkezzen.

A ma elérhet! hatásos gyógyszerek igen kedvez! 
hatással vannak szervezetünkre és ennek megfelel!-
en a diétás ajánlások nem az abszolút szigorú meg-
szorításokat írják el!, hanem alkalmazható és elvisel-
het! formában adják azokat.

Aranyszabályok:

ÉTREND
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-
 mert ezek nagy purin tartalmúak. Feltét-

len csökkenteni kell a húsok, szárnyasok és ha-
lak fogyasztását, mert ezek magas purin tartalom-
mal bírnak. Részleteiben a marha-, disznó-, és bá-
rányhús, valamint a halféleségeknél a zsíros édesví-
zi halak és az összes tengeri halak mindenképpen 
kerülend!k. Ide értjük a tonhalat, kagylót, rákfélesé-
geket és ide tartozik a szardínia, makréla, hering is.  
A szárnyasok és az édesvízi halak esetében – bár 
ezek is tartalmaznak purint - a mennyiség is fon-
tos. A napi bevitel 12-17 dkg lehet. Ha már a szár-
nyasok között választani kell, akkor inkább a kacsát 
és a csirkét válasszuk, újabban tisztázták, hogy a 
pulykahúsban és a libahúsban nagyon magas a 
purin tartalom. Csirke és kacsa esetében is termé-
szetesen zsírmentes legyen a hús és a b!rét le kell 
választani evés el!tt. A teljesen tiltott bels!ségek 
közé tartozik a máj, vese és borjúmirigy.
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kiemelten a sört, mert ez utóbbi szorosan össze-
függ a húgysavszinttel és önmagában is köszvé-
nyes rohamot produkálhat. Amennyiben, már volt 
köszvényes roham, akkor minden alkoholt fogyasz-
tása tilos. Ha nem volt még roham, akkor bort le-
het fogyasztani, maximum napi  1-2 dl-t.

-
, azonban mindenképpen ke-

rülni kell a drasztikus fogyasztást, mert ez képes – 
hyperurikémia jelenlétében – köszvényes rohamot ki-
váltani.  
A fogyasztóknak kerülni kell azon diétákat, ahol szén-
hidrátmentes, de fehérje dús étrendet javasolnak.  
 
Lehet!leg teljesen ki kell vonni a zsírt az étkezésb!l, 
mert a szaturált zsírok gátolják a húgysav kiürülését a 
szervezetünkb!l.  
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Válasszunk növényi eredet! fehérjéket, mint bab, 
vagy más hüvelyesek és alacsony zsírtartalmú, vagy 
zsírmentes tejtermékeket, melyek által kisebb lesz a 
szaturált zsírok aránya étrendünkben.A magas zsírtar-
talmú ételek el"segítik az elhízásfolyamatát, mely igen 
ártalmas jelenség ebbena vonatkozásban is.

 a húgy-
sav kiürítése szempontjából, legalább napi 

, valamint a vizelet alkalizálása (lúgosítás) is 
indokolt a vesek" képz"dés megakadályozása ér-
dekében.  

 tar-
talmaz nagyobb mennyiség! purint, így ezek -

. De ha valaki szereti ezen élelmeket, akkor 
nem kell teljes elvonást csinálni, csak a mennyiséget 
kell jelent"sen redukálni. Nem jó a százaz bab, szója-
bab, lencse (hüvelyes zöldségek). 
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-
 A fruktóz az egyetlen szénhid-

rát, mely növeli a húgysav szintet. Legjobb elkerül-
ni az olyan édesített italokat, ahol az édesítés ku-
korica sziruppal történik, mint pl. a szoft drinkek, 
juice-ok. Igazolták, hogy a fruktózzal édesített ita-
lok napi rendszeres fogyasztása emeli n!kben a 
húgysav szintet. Kivétel a 100 %-os gyümölcs (ki-
facsart) italok, melyek a vizsgálatok szerint nem 
emelik a húgysav szintet.
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A hiperurikémia és a köszvény 
kezelése és gondozása 

Ma már egyértelmű, hogy mennyire fontos ügyelnünk 
arra, hogy a húgysavszint a normális tartományban le-
gyen. Különösen amióta tudjuk, hogy a köszvényen kí-
vül hány életet veszélyeztető betegségben (érrend-
szer, szív, vese, anyagcsere betegségek…stb) játszik 
szerepet a magas húgysavszint és a normális határér-
tékek túllépése minden kórformában rontja az aktuális 
alapfolyamatot, betegséget.
A gyógyszeres kezelés beállítása szigorúan az orvos 
feladata, de azt is le kell szögeznünk, hogy az ajánlott 
kezelési határ nőknél és férfiaknál eltérő: nőknél 380 
μmol/l felett, férfiaknál 420 μmol/l felett számításba le-
het venni a gyógyszeres kezelés indítását.
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A legújabb kutatások azt is jelzik, hogy a hiperurikémia 
csökkentése kedvez! hatást vált ki fennálló koszorú-
ér betegségben, szívelégtelenségben, gátolja a ve-
seelégtelenség további romlását, csökkenti a vérnyo-
mást. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az eddig 
alkalmazott gyógyszereket az említett betegségekben 
el lehet hagyni, inkább járulékos hatásról van szó.

Prof dr. Kékes Ede
A Magyar Hypertonia Társaság elnökségi tagja
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