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Ce este guta și
hiperuricemia?
Guta este cea mai frecventă formă de artrită inflamatorie, care poate cauza
dureri și inflamație în articulații. Guta apare din cauza creșterii persistente a
nivelului de acid uric în sânge.
Acidul uric este produsul final al unui aport exogen de purine și al metabolismului purinic endogen. Aportul exogen variază semnificativ în funcție de
regimul alimentar, iar proteinele animale contribuie semnificativ la acest
aport de purine.
Un exces de acid uric rămâne în fluxul sanguin și este depus în articulații și în
jurul lor sub formă de cristale în formă de ace. Organismul recunoaște aceste
cristale ca fiind „străine” și le atacă, provocând inflamațe în articulație. Această
reacție la cristale produce atacuri dureroase de gută.
Guta poate afecta doar o singură articulație (în aproximativ 90% din cazuri)
sau mai multe articulații (10 %). Prima este cunoscută sub numele de „guta
monoarticulară”, iar cea de-a doua se numește „guta poliarticulară”.
Fără tratament, atacurile de gută pot dura între 3 zile și 2 săptămâni. Intervalele dintre atacuri decurg în mod normal fără durere. Odată ce aveți gută,
atacurile de gută se pot repeta dacă nivelul acidului uric rămâne ridicat.
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În timp, pot fi afectate mai multe articulații și atacurile pot dura mai mult.
Intervalele dintre atacuri pot fi mai scurte. Aceasta se numește „gută cronică”
sau „guta recurentă”.
Din fericire, modificările stilului de viață și tratamentul de durată pot reduce
și menține în mod eficient acidul uric sub valoarea țintă de 6 mg/dl (miligrame pe decilitru) sau 360 μmol/l (micromoli pe litru). În consecință, viitoarele
atacuri de gută pot fi prevenite.
Guta este cea mai frecventă artropatie inflamatorie, care afectează mai mult
de 8 milioane de americani. Este mai frecventă la bărbați decât la femei,
deoarece hormonii sexuali feminini cresc excreția urinară a acidului uric.
Cu toate acestea, multe femei au și ele gută, în special în perioada de menopauză.
Guta se dezvoltă la persoane cu predispoziție ereditară, astfel încât o persoană afectată poate avea o rudă cu gută. Există, de asemenea, mulți alți factori
de risc pentru gută. Cu cât mai mulți factori de risc are o persoană, cu atât
mai probabil ca el sau ea va suferi de gută.
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Cauze și simptome
Care sunt cauzele gutei?
Nerespectarea regimului alimentar, lipsa mișcării, sindromul metabolic
(obezitate, hipertensiune arterială, diabet zaharat, niveluri prea ridicate de
colesterol în sânge) și predispoziția genetică pot provoca guta. Indicele de
masă corporală ridicat, raportul talie-șold și creșterea în greutate au fost
asociate cu riscul de gută la bărbați. Obezitatea și sindromul de rezistență la
insulină (care crește riscul de diabet) sunt ambele asociate cu hiperuricemia.
Rolul predispoziției genetice devine, de asemenea, din ce în ce mai evident.

Cum apare guta?
Guta se dezvoltă ca urmare a creșterii concentrațiilor de acid uric (hiperuricemie) în sânge și avansează pe parcursul anilor.
Principalul simptom al gutei este un atac acut de gută cu dureri intense și
inflamație în articulații. Guta poate afecta o singură articulație, de exemplu
atunci când articulația degetului mare de la picior devine brusc extrem de
dureroasă. Riscul atacurilor de gută în timpul nopții și dimineața devreme este
de 2,4 ori mai mare decât în timpul zilei. De asemenea, poate afecta mai multe
articulații, de exemplu ale mâinii. Unii pacienți spun că aceasta constituie una
dintre cele mai dureroase afecțiuni suportate de oameni.
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Cu timpul, spațiul intraarticular poate fi ireversibil deteriorat, ceea ce va
duce la dureri cronice și dizabilități cu articulații grav deformate. O articulație gutoasă este hiperemiată, inflamată, uneori lucioasă, fierbinte la atingere, foarte dureroasă și sensibilă. Chiar și ceva la fel de ușor ca un cearșaf
de pat care atinge articulația afectată poate provoca dureri insuportabile.
Purtarea pantofilor în timpul unui atac poate fi dificilă.

În timpul unui atac de gută puteți, de asemenea să:
►►
►►
►►

Aveți febră ușoară;
Pierdeți pofta de mancare;
Simțiți oboseală.

Un alt simptom, cum ar fi tofusul, este caracteristica de bază a depozitelor de
acid uric avansate în gută care se manifestă ca niște noduli duri, albi, mici sub
pielea din apropierea articulațiilor afectate sau uneori în lobii urechii. În mod
normal, nodulii nu sunt dureroși. Un singur nodul se numește tofus.
Dacă aveți tofusuri, înseamnă că probabil aveți gută de mult timp. Dacă
acesta este cazul dumneavoastră, atunci trebuie să discutați cu medicul
pentru sfaturi și tratament posibil pentru a reduce nivelul de acidul uric la
niveluri țintă și pentru a evita leziunile articulare pe termen lung.

Principalul simptom al gutei este un
atac acut de gută cu dureri intense și
inflamație în articulații.
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Factorii de risc
pentru gută
Există destul de mulți factori care cresc riscul de gută. Unii dintre aceștia, cum
ar fi consumul de alcool, pot fi evitați.
Principalii factori de risc pentru dezvoltarea gutei sunt:
►►

Nivelul ridicat de acid uric
nivelul de acid uric din sânge care depășește 6 mg/dl;

►►

Sexul
bărbații sunt mai predispuși la această afecțiune decât femeile;

Obezitatea și excesul de greutate;
►► Istoric familial de gută;
►► Unele medicamente
►►

de exemplu diuretice.
►►

Cantități mari de substanțe cunoscute sub denumirea de „purine” în regimul dumneavoastră
alimentar
care se conțin, de exemplu, în carne roșie, crustacee și subproducte;

►►

Consumul regulat de alcool
în special berea

Sindromul metabolic, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială
►► Patologie renală
►►
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Atacul de gută
Ce este un atac de gută?
Primul atac de gută apare de obicei noaptea sau dimineața devreme, declanșat de o creștere bruscă a nivelului de acid uric din sânge, de exemplu după
consumul unei cantități mari de carne sau de bere. Pacientul se trezește cu
durere foarte severă într-o singură articulație, de obicei degetul mare de
la picior. Un atac de gută netratat poate dura câteva zile. Inflamația poate
fi văzută chiar și din exterior sub formă de înroșire și inflamație a țesutului
înconjurător.
Semnele unui atac de gută într-o articulație sunt:
►►
►►

►►
►►

Articulația afectată este foarte dureroasă;
Articulația afectată poate fi hiperemiată, inflamată și fierbinte la atingere;
Articulația afectată poate fi extrem de sensibilă la atingere;
Pot apărea alte simptome, cum ar fi febră, dureri de cap, înrăutățirea
stării generale.

Cât timp poate dura un atac de gută?
Dacă nu este tratat, un atac de gută poate dura între 3 zile și 2 săptămâni,
până când inflamația se reduce și durerea trece. Pe pielea deasupra articulației afectate poate apărea mâncărime și descuamare.
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În ce loc poate apărea un atac de gută?
Diferite părți ale corpului pot fi afectate. În stadiile incipiente, guta afectează
astfel de articulații, ca de exemplu degetul mare de la picior, talpa, glezna,
genunchiul, mâna, articulația radio-carpiană și coatele.
Cristalele de urați pot fi, de asemenea, depozitați prin tot corpul (de exemplu, vertebre, piele, țesuturi moi), mimând alte maladii.

Ce ar trebui să faceți dacă aveți un atac de gută?
Dacă credeți că aveți un atac de gută sau aveți simptome de gută, vă rugăm
să consultați un medic. Medicul dumneavoastră vă va prescrie medicamente
adecvate pentru a atenua durerea și a controla boala. Puseurile acute de
gută trebuie tratate cât mai curând posibil, de preferință în primele 24 de ore.
Articulațiile afectate trebuie să se afle în repaos, iar terapia medicamentoasă
analgezică, antiinflamatorie trebuie începută imediat și continuată timp de
1-2 săptămâni. Pacienții bine informați trebuie educați să ia medicamente
de sine stătător la primele simptome de alertă. A fost recomandat și susținut
de multe dovezi că medicii ar trebui să aleagă medicamente antiinflamatoare nesteroidiene sau alte medicamente adecvate pentru a trata pacienții
cu gută acută. Alegerea medicamentului trebuie să se bazeze pe prezența
contraindicațiilor, experiența anterioară a pacientului privind tratamentele,
timpul de inițiere după debutul atacului, numărul și tipul articulației/articulațiilor implicate. Trebuie evitată utilizarea antiinflamatoarelor nesteroidiene
neselective la pacienții cu vârsta peste 65 de ani, în special în prezența unei
disfuncții renale preexistente semnificative și la pacienții vârstnici cu antecedente de ulcerații și hemoragii gastro-intestinale.
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Nivelul optim
de acid uric
Dacă aveți gută, ar trebui să vă mențineți nivelul de acid uric din sânge sub
nivelul țintă recomandat de 6 mg/dl (5 mg/dl la pacienții cu gută severă,
[tofusuri gutoase, artropatie cronică, atacuri frecvente]) pentru a reduce riscul
atacurilor de gută.
Medicul dumneavoastră vă poate oferi sfaturi despre cum vă puteți schimba stilul de viață pentru a scădea nivelul de acid uric din sânge și a prescrie
medicamente pentru a-l menține la nivelul țintă.

Se recomandă ca nivelul acidului uric
la o persoană cu gută să fie mai mic de
6 mg/dl (5 mg/dl la pacienții cu gută
severă), ceea ce este similar cu mai
puțin de 360 μmol/l.
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Tratamente pentru gută
Vestea bună este că guta poate fi tratată și, pe termen lung, atacurile de gută
pot fi stopate. Când nivelurile de acid uric sunt menținute sub nivelul țintă
pe o perioadă prelungită, atacurile de gută pot fi oprite și pot fi prevenite
leziunile articulare.
Principalele tratamente medicale se încadrează în două categorii:
►►
►►

Medicamente pentru ameliorarea durerii și edemului;
Medicamente pentru prevenirea atacurilor ulterioare.

Există tratamente pentru a preveni apariția atacurilor de gută. Acestea se numesc „terapie de scădere a acidului uric seric” (ULT - serum uric acid-lowering
therapy), iar medicul dumneavoastră vă poate prescrie aceste tratamente
dacă testele arată că concentrația de acid uric din sângele dumneavoastră
este peste valoarea țintă și apar simptome. Tratamentele de scădere a acidului uric sunt administrate pe termen lung și ajută la prevenirea atacurilor de
gută și la protejarea împotriva leziunilor ulterioare ale articulațiilor.
Comprimatele trebuie luate în fiecare zi, indiferent dacă aveți sau nu un atac.
Medicamentele care scad nivelul de acid uric funcționează prin reducerea
producției acestuia sau prin creșterea cantității eliminate din organism prin
urină. De aceea este atât de important să continuați tratamentul. Dacă acidul
uric este menținut sub nivelurile țintă, atunci cristalele de acid uric din și în
jurul articulațiilor se pot dizolva. Deoarece cristalele care se dizolvă se pot
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mișca mai liber înainte de a se dizolva complet, este posibil să apară unele
atacuri de gută atunci când începeți tratamentul. Trebuie să continuați să luați
tratamentul de scădere a nivelului de acid uric chiar dacă vor apărea aceste
atacuri, astfel veți avea beneficii pe termen lung: se va reduce dimensiunea și
numărul de tofusuri gutoase și puteți minimiza riscul de comorbidități (insuficiență renală, hipertensiune arterială, boală cardiacă ischemică, insuficiență cardiacă). Prevenirea atacurilor acute în primele șase luni de tratament de scădere
a nivelului de acid uric se poate realiza prin administrarea de colchicină (0,5-1
mg pe zi) și/sau medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS).
Medicamentele care scad nivelul de acid uric nu trebuie inițiate timp de la una
la două săptămâni după un atac de gută. Aceasta este pentru a permite inflamației să se calmeze complet. Dacă nivelul acidului uric rămâne sub nivelul
țintă, probabil că nu veți avea atacuri de gută.
În plus, fiecare persoană cu gută ar trebui să fie examinată în mod sistematic
pentru comorbidități asociate și factori de risc cardiovascular, inclusiv insuficiență renală, boală coronariană, insuficiență cardiacă, accident vascular cerebral,
boală arterială periferică, obezitate, hiperlipidemie, hipertensiune arterială,
diabet zaharat și fumat, care ar trebui să fie abordate ca parte integrantă a
managementului gutei.
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Stilul de viață
și prevenirea
De ce ar trebui să vă schimbați stilul de viață?
Un regim alimentar sănătos, sărac în purine, activitatea fizică regulată si pierderea în greutate poate ajuta la prevenirea hiperuricemiei si gutei. Fiecare
pacient cu gută trebuie să solicite sfaturi cu privire la stilul de viață pentru
a-și reduce nivelul de acid uric sub 6 mg/dl (360 μmol/l).

Cum să vă mențineți sănătatea
Crearea unui plan cu obiective poate facilita atingerea schimbărilor necesare a stilului de viață care vă vor ajută să vă susțineți sănătatea în general și
pot preveni guta. Iată câteva sfaturi utile cu privire la modificările pe care ar
trebui să le faceți.
►►

►►

►►
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Exercițiile fizice regulate stimulează metabolismul și ajută la scăderea în
greutate.
În general, încercați să mergeți timp de 20 de minute pe zi și să faceți
exerciții fizice care vă fac să transpirați de două ori pe săptămână.
Asigurați-vă că beți suficient lichid atunci când faceți exerciții fizice.

►►

Încercați să atingeți sau să mențineți o greutate / un indice de masă
corporală normală. Consumul excesiv de carne și fructe de mare sunt
asociate cu un risc crescut de gută, în timp ce produsele lactate sunt
asociate cu un risc scăzut. Un aport moderat de legume sau proteine
bogate în purină nu este asociat cu un risc crescut de gută. Alcoolul (în
special berea și băuturile spirtoase) trebuie evitat deoarece afectează
capacitatea rinichilor de a elimina acidul uric din organism.

Aceste recomandări pentru prevenirea gutei sunt pentru pacienții cu hiperperuricemie sau gută, dar sunt relevante și în prevenirea bolilor coronariene
(îngustarea arterelor) și a diabetului.

Crearea unui plan cu obiective poate
ușura atingerea schimbărilor necesare
a stilului de viață care vă vor ajută să
vă susțineți sănătatea în general și pot
preveni guta.
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Alimentație
Cum ar trebui să vă schimbați regimul alimentar?
Ar trebui să acordați atenție conținutului de purine al alimentelor. O reducere semnificativă a alimentelor bogate în purină, cum ar fi carnea, peștele
și crustaceele, este extrem de importantă. În plus, trebuie evitate dietele
drastice și postul, deoarece acestea pot provoca o creștere semnificativă a
nivelului de acid uric.
Elaborați un regim alimentar propriu pentru gută. Mai jos puteți găsi o listă
de alimente de evitat și ce ar trebui să mâncați în schimb. Vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră cu privire la regimul alimentar.

Ce puteți mânca și bea?
Un regim alimentar pentru gută nu este un leac, dar poate reduce producerea
de acid uric și riscul de recurențe ale atacurilor de gută dureroase, precum și
încetinirea progresiei leziunilor articulare.
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Ce fel de alimente sunt permise?
Alimente sărace în purine:
►►
►►

►►

►►
►►

►►

►►

Alimente din cereale integrale
Uleiuri bogate în acizi grași omega-3, de exemplu ulei de rapiță sau
ulei de in.
Nucile și leguminoasele pot oferi, de asemenea, beneficii importante
pentru sănătate fără a crește riscul de gută
Gută scade odată cu creșterea aportului de produse lactate.
Produse lactate cu conținut scăzut de grăsimi, inclusiv lapte degresat
sau cu conținut scăzut de grăsimi, șerbet, iaurt cu conținut scăzut de
grăsimi și brânză de vaci sau ricotta.
Produse lactate bogate în grăsimi, inclusiv lapte integral, frișcă, unt,
smântână, înghețată, cremă de brânză și alte brânzeturi.
Pacienții cu gută și antecedente de urolitiază trebuie încurajați să bea
> 2 l de apă zilnic și să evite deshidratarea.
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Ce fel de alimente ar trebui să evitați?
Alimente bogate în purine:
►►

►►
►►

►►
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Aportul de carne este asociat cu un risc crescut de gută (carne, inclusiv
carne de vită, carne de porc și miel; carne procesată, inclusiv cârnați,
salam și parizer; slănină; hot dog; hamburgeri; păsări de curte, inclusiv
pui și curcan; ficat de pui și ficat de vită).
Fructe de mare (ton; pește; creveți, homar și scoici).
Legume bogate în purine (mazăre, fasole, linte, spanac, ciuperci, fulgi de
ovăz și conopidă). Nivelul consumului de legume bogate în purine nu
este asociat cu riscul de gută.
Alcool, cum ar fi berea (inclusiv nealcoolică) și băuturile spirtoase, precum și băuturile răcoritoare cu conținut de zahăr.

De ce este fructoza asociată cu guta?
Fructoza (zahărul din fructe) este singurul carbohidrat, care s-a dovedit a
exercita un efect direct asupra metabolismului acidului uric. De asemenea,
joacă un rol în riscul de sindrom de rezistență la insulină, care crește riscul
de diabet și obezitate, ambele fiind strâns asociate cu guta. Consumul de
fructoză poate crește concentrațiile de acid uric, în special la pacienții cu
hiperuricemie sau antecedente de gută. Pacienții trebuie să ia în considerare
reducerea consumului de alimente care conțin fructoză ca parte a dietei lor
pentru gută. Reducerea numărului de băuturi răcoritoare, de exemplu, este
un prim pas bun.

De ce ar trebui să evitați alcoolul, în special berea?
Etanolul (alcoolul) acționează asupra nivelului de acid uric și, prin urmare,
poate duce la gută. Studiile au arătat că acest risc variază în funcție de tipul
de băutură alcoolică; berea prezintă un risc mai mare decât băuturile spirtoase, dar consumul moderat de vin nu pare să crească riscul de gută.
Purinele din bere, cum ar fi guanozina foarte absorbabilă, pot avea un efect
asupra nivelului de acid uric din sânge, prezentând astfel un risc mai mare de
gută decât băuturile spirtoase sau vinul. Un pahar zilnic de vin ca parte a
dietei dumneavoastră pentru gută poate avea de fapt beneficii pentru
sănătate și nu prezintă un risc crescut de gută.
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Exerciții fizice
De ce ajută exercițiile fizice?
Pe lângă faptul că acestea sunt benefice pentru sănătatea dumneavoastră
generală, exercițiile fizice regulate reduc concentrațiile de acid uric, stimulează metabolismul și ajută la scăderea în greutate.
Un studiu privind guta și exercițiile fizice a arătat că bărbații care, în medie,
au alergat 8 km/zi au avut un risc cu 50% mai mic de dezvoltare a gutei
decât alergătorii mai puțin activi.
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