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Ի՞նչ են իրենցից 
ներկայացնում պոդագրան 
ու հիպերուրիկեմիան

Պոդագրան առավել հաճախ հանդիպող բորբոքային 
արթրիտի տեսակ է, որը կարող է հանգեցնել հոդերի ցավի և 
այտուցվածության: Պոդագրան առաջանում է արյան մեջ միզաթթվի 
մակարդակի կայուն աճի հետևանքով: 1

Միզաթթուն հանդիսանում է էկզոգեն և էնդոգեն պուրինային 
նյութափոխանակության վերջնարդյունք: Սննդակարգից կախված՝ 
էկզոգեն կուտակումներն էապես փոփոխվում են. կենդանական 
ծագում ունեցող սպիտակուցները նպաստում են պուրինների 
կուտակմանը: 2 

Միզաթթվի ավելցուկը մնում է արյան մեջ և ասեղանման բյուրեղների 
տեսքով կուտակվում է հոդերում ու դրանց շուրջ: Օրգանիզմը այդ 
բյուրեղներն ընդունում է որպես «օտար» մարմիններ և գրոհում 
է դրանց դեմ՝ առաջացնելով հոդերի բորբոքում: Բյուրեղների 
նկատմամբ հենց այդ ռեակցիայի հետևանքով է պոդագրայի ցավոտ 
նոպա առաջանում:3

Պոդագրան կարող է վնաս հասցնել միայն մեկ հոդի (մոտավորապես 
90 % դեպքերում) կամ մի քանի հոդերի (10 % դեպքերում): Առաջինը 
հայտնի է որպես «մոնոարթրիտ պոդագրա», իսկ երկրորդը՝ որպես 
«պոլիարթրիտ պոդագրա»: 4

Առանց բուժման պոդագրայի նոպաները կարող են տևել 3 օրից 
մինչև 2 շաբաթ4: Նոպաների միջև ընկած ժամանակահատվածի 
ընթացքում սովորաբար ցավեր չեն առաջանում: Եթե դուք ունեք 
պոդագրա նոպաները շարունակական կլինեն՝ միզաթթվի 
մակարդակի բարձր մնալու դեպքում։ Ժամանակի ընթացքում 
ավելի շատ թվով հոդեր կարող են ախտահարվել, իսկ 

1 Kuo CF, et al. Nat Rev Rheumatol. 2015;11: 649–662. | 2 Maiuolo J, et al. Int J Cardiol, 2016,
213, 8-14. | 3 Busso N, So A. Arthritis Research & Therapy 2010, 12: 206. | 4 Engel B, et al. Dtsch
Arztebl Int. 2017 Mar 31;114(13): 215-222. | 5 Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2016;0: 1–14.
6 Hainer BL, et al. Am Fam Physician. 2014 Dec 15;90(12): 831-6.
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նոպաներն ավելի երկարատև կդառնան: Նոպաների միջև ընկած 
ժամանակահատվածը կարող է կրճատվել: Սա կոչվում է «քրոնիկ 
պոդագրա» կամ «կրկնվող պոդագրա»: 

Բարեբախտաբար կենսակերպի փոփոխությունն ու դեղամիջոցների 
երկարատև օգտագործումը կարող են նվազեցնել միզաթթվի 
մակարդակն ու պահպանել այն թիրախային 6 մգ/դլ-ից (միլիգրամ 
մեկ դեցիլիտրում) կամ 360 մմոլ/լ-ից (միկրոմոլ մեկ լիտրում) ցածր 
մակարդակում: Որպես հետևանք՝ պոդագրայի հետագա նոպաները 
կարող են կանխվել5: 

Պոդագրան ամենահայտնի բորբոքային արթրոպաթիան է, որով 
տառապում է ավելի քան 8 միլիոն ամերիկացի: Այն ավելի բնորոշ 
է տղամարդկանց, քան կանանց, քանի որ իգական սեռական 
հորմոնները բարձրացնում են մեզի հետ միզաթթվի դուրսբերումը: 
Այնուամենայնիվ բազմաթիվ կանայք նույնպես տառապում են 
պոդագրայով, հատկապես՝ դաշտանադադարից հետո: 6

Պոդագրան սովորաբար ժառանգական բնույթ ունի, հետևաբար 
պոդագրայով տառապող մարդը հավանաբար ունի այնպիսի 
բարեկամ, որը նույնպես տառապում է պոդագրայով: Գոյություն 
ունեն նաև բազմաթիվ այլ ռիսկի գործոններ: Որքան շատ են այդ 
ռիսկի գործոնները, այդքան ավելի հավանական է, որը անձը կարող 
է տառապել այս հիվանդությամբ: 
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Պատճառներն ու 
ախտանշանները

Ի՞նչն է պոդագրայի առաջացման պատճառ 
դառնում: 
Վատ սննդային սովորությունները, ֆիզիկական վարժությունների 
պակասը, մետաբոլիկ համախտանիշը (գիրությունը, արյան բարձր 
ճնշումը, շաքարային դիաբետը, արյան մեջ խոլեստերինի չափազանց 
բարձր մակարդակը) և գենետիկական նախատրամադրվածությունը 
կարող են պոդագրայի առաջացման պատճառ դառնալ: Մարմնի 
զանգվածի բարձր ինդեքսը, գոտկատեղի և ազդրի շրջագծի 
հարաբերակցությունը, ինչպես նաև քաշի ավելացումը կապված 
են տղամարդկանց մոտ պոդագրայի առաջացման ռիսկերի հետ: 
Գիրությունն ու ինսուլինռեզիստենտականության համախտանիշը 
(որը մեծացնում է շաքարային դիաբետի առաջացման ռիսկը) 
նույնպես կապված են հիպերուրիկեմիայի առաջացման հետ: 
Գենետիկական նախատրամադրվածության դերը էլ ավելի ակնհայտ 
է դառնում7,8: 

Ինչպե՞ս է պոդագրան առաջանում: 
Պոդագրան զարգանում է արյան մեջ միզաթթվի մակարդակի 
բարձրացման (հիպերուրիկեմիա) հետևանքով, ապա ժամանակի 
ընթացքում բարդանում է9: 

Պոդագրայի հիմնական ախտանշանը հանկարծակի նոպան է, 
որի ընթացքում առաջանում է հոդերի բորբոքում ու ուժեղ ցավ: 
Պոդագրայի հետևանքով կարող է վնասվել մեկ հոդ, օրինակ, երբ 
ոտքի բութ մատի հոդը հանկարծակի չափազանց ուժեղ ցավում է: 

5 Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2016;0: 1–14. | 6 Hainer BL, et al. Am Fam Physician. 2014 Dec
15;90(12): 831-6. | 7 Reginato AM, et al. Nat Rev Rheumatol. 2012;8(10): 610-621.
8 Pillinger MH, et al. Bull NYU Hosp Jt Dis. 2010;68(3): 199-203.
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2.4 անգամ ավելի բարձր է հավանականությունը, որ պոդագրայի 
նոպա կառաջանա գիշերը կամ վաղ առավոտյան, այլ ոչ թե ցերեկը: 
Այն կարող է նաև մի քանի հոդերի վնասել, օրինակ՝ ձեռքերի 
հոդերը: Պոդագրայով տառապող որոշ անձինք ասում են, որ 
պոդագրիկ ցավը մարդու կողմից զգացած ամենաուժեղ ցավերից 
մեկն է 5,10,11: 

Ժամանակի ընթացքում հոդին հարող հատվածը կարող է 
անդառնալիորեն վնասվել՝ հանգեցնելով քրոնիկ ցավի և 
հաշմանդամության՝ հոդերի դեֆորմացմամբ: Ախտահարված հոդը 
կարող է լինել կարմրած, այտուցված, երբեմն փայլուն, տաք, շատ 
զգայուն: Նույնիսկ սավանը ախտահարված հոդին դիպչելիս կարող 
է անտանելի ցավ առաջացնել: Նոպայի ընթացքում կոշիկ հագնելը 
կարող է դժվարություններ առաջացնել9,6: 

Պոդագրայի նոպայի ժամանակ դուք կարող եք նաև՝
 Ունենալ թեթև ջերմություն
 Կորցնել ախորժակը
 Հոգնածություն զգալ 

Այլ ախտանշանները, ինչպիսին, օրինակ, տոֆուսն է, պոդագրայի 
բարդացած վիճակի գլխավոր հատկանիշներից են. միզաթթվի 
կուտակումները մաշկի տակ, վնասված հոդերի, իսկ երբեմն նաև 
ականջի խեցիների մոտ ստանում են պինդ, չոր, սպիտակ, փոքրիկ 
հանգույցիկների տեսք: Հանգույցները սովորաբար ցավոտ չեն լինում: 
Եզակի հանգույցը կոչվում է տոֆուս12,6: 

Եթե ձեզ մոտ առկա են տոֆուսներ, ապա հավանաբար դուք վաղուց 
ունեք պոդագրա։ Եթե այդպես է, ապա դուք պետք է խորհրդակցեք 
ձեր բժշկի հետ և բուժում ստանաք միզաթթուն մինչև թիրախային 
մակարդակ նվազեցնելու և հոդի երկարատև վնասումից խուսափելու 
համար: 

Պոդագրայի հիմնական ախտանշանը 
հանկարծակի նոպան է, որի ընթացքում 
առաջանում է հոդերի բորբոքում ու 
ուժեղ ցավ: 

9 Ragab G, et al. J Adv Res. 2017 Sep;8(5): 495-511. | 10 Choi et. al. Ann Intern Med. 2005;
143: 499–516. | 11 Choi HK, et. al. Arthritis Rheumatol. 2015 Feb;67(2): 555-62. | 12 Chhana A,
Dalbeth N. Curr Rheumatol Rep 2015;17(3): 19.
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Պոդագրայի ռիսկի 
գործոնները

Գոյություն ունեն բազմաթիվ գործոններ, որոնք բարձրացնում 
են պոդագրայի առաջացման ռիսկը: Որոշ գործոններից, ինչպես 
օրինակ՝ ալկոհոլ օգտագործելուց, կարելի է խուսափել: 

Պոդագրայի զարգացման հիմնական ռիսկի գործոններն են.

 Միզաթթվի բարձր մակարդակը
 Արյան մեջ միզաթթվի մակարդակը 6մգ/դլ-ից բարձր է: 

 Սեռը
Տղամարդիկ՝ ի տարբերություն կանանց, ավելի հաճախ են 
հիվանդանում: 

 Գիրությունը և ավելորդ քաշը

 Պոդագրայի նկատմամբ գենետիկ 
նախատրամադրվածությունը

 Դեղամիջոցները
օրինակ՝ միզամուղները

 Սննդակարգում «պուրիններ» կոչվող նյութի մեծ 
քանակությունը
հայտնաբերվել է օրինակ կարմիր մսի, խեցեմորթների և 
կենդանիների փորոտիքի մեջ: 

 Ալկոհոլի կանոնավոր օգտագործումը
հատկապես՝ գարեջուր

 Մետաբոլիկ համախտանիշը. շաքարային 
դիաբետը, գերճնշումը

 Երիկամային հիվանդությունները13,6,14

6 Hainer BL, et al. Am Fam Physician. 2014 Dec 15;90(12): 831-6.
13 Richette P, et al. Nat Rev Rheumatol 2014 Nov;10(11): 654-61.
14 Roddy E, Doherty M. Arthritis Res Ther. 2010;12(6): 223.
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Պոդագրայի նոպա

Ի՞նչ է պոդագրայի նոպան
Պոդագրայի առաջին նոպան սովորաբար լինում է գիշերը կամ վաղ 
առավոտյան, որի առաջացման պատճառը սովորաբար արյան մեջ 
միզաթթվի մակարդակի հանկարծակի բարձրացումն է, օրինակ՝ մեծ 
քանակությամբ միս ուտելու կամ շատ գարեջուր խմելու հետևանքով: 
Հիվանդն արթնանում է մեկ հոդի, սովորաբար՝ ոտքի բութ մատի 
հոդի չափազանց ուժեղ ցավից: Չբուժելու դեպքում պոդագրայի 
նոպան կարող է մի քանի օր տևել: Բորբոքումը կարող է նույնիսկ 
արտաքինից երևալ, քանի որ շրջապատող հյուսվածքները կարմրում 
ու այտուցվում են: 

Հոդերում պոդագրայի նոպայի նշաններն են.
 Ախտահարված հոդն ուժեղ ցավում է: 
 Ախտահարված հոդը կարող է լինել կարմրած, այտուցված և 

տաք: 
 Ախտահարված հոդը կարող է չափազանց զգայուն լինել 

հպման նկատմամբ: 
 Կարող են առաջանալ այլ ախտանշաններ ևս, ինչպես օրինակ՝ 

ջերմություն, գլխացավ, սրտխառնոց:9

Որքա՞ն կարող է տևել պոդագրայի նոպան
Չբուժելու դեպքում պոդագրայի նոպան կարող է տևել 3 օրից 
մինչև 2 շաբաթ՝ մինչև բորբոքման նվազումն ու ցավի անցնելը: 
Ախտահարված հոդի հատվածում մաշկը սովորաբար քոր է գալիս և 
պոկվում է:4

4 Engel B, et al. Dtsch Arztebl Int. 2017 Mar 31;114(13): 215-222. | 5 Richette P, et al. Ann Rheum
Dis 2016;0: 1–14. | 6 Hainer BL, et al. Am Fam Physician. 2014 Dec 15;90(12): 831-6.
9 Ragab G, et al. J Adv Res. 2017 Sep;8(5): 495-511.
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Ո՞ր հատվածում կարող է պոդագրայի նոպա 
առաջանալ
Մարմնի տարբեր մասերը կարող են ախտահարվել: Վաղ փուլերում 
պոդագրան ախտահարում է օրինակ ոտքի բութ մատի, ոտնաթաթի, 
կոճի, ձեռքի, ծնկի, դաստակների և արմունկների հոդերը12,15,16: 

Ուրատի բյուրեղները կարող են կուտակվել ամբողջ մարմնում 
(օրինակ՝ ողնաշարում, մաշկում, փափուկ հյուսվածքներում)՝ 
նմանակելով այլ հիվանդություններին բնորոշ վիճակներ6: 

Ի՞նչ պետք է անել, եթե պոդագրայի նոպա է սկսվել 
Եթե դուք կարծում եք, որ ձեզ մոտ պոդագրայի նոպա է սկսվել 
կամ ունեք պոդագրայի ախտանիշներ, դիմե՛ք բժշկի: Բժիշկը 
դեղամիջոցներ կնշանակի, որոնք կնպաստեն ցավն անցկացնելուն 
և հիվանդությունը վերահսկելուն: Պոդագրայի սրացումները պետք 
է հնարավորինս շուտ բուժվեն՝ ցանկալի է 24 ժամվա ընթացքում: 
Ախտահարված հոդերին պետք է հանգիստ տալ, անմիջապես պետք 
է սկսել ցավազրկող և հակաբորբոքային թերապիան և շարունակել 
այն 1-2 շաբաթվա ընթացքում: Լիովին ինֆորմացված հիվանդներին 
պետք է սովորեցնել ինքնուրույն զբաղվել բուժմամբ՝առաջին իսկ 
անհանգստացնող ախտանշանների դեպքում։ Սուր պոդագրայով 
տառապող հիվանդների բուժման նպատակով բժիշկներին 
խորհուրդ է տրվում ընտրել ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային 
դեղեր կամ այլ համապատասխան դեղամիջոցներ, քանի որ այդ 
ընտրությունը հաստատվել է բազմաթիվ ապացույցների հիման վրա: 
Դեղերի ընտրությունը պետք է հիմնված լինի հակացուցումների 
առկայության, հիվանդի նախկինում ստացած բուժումների, սրացման 
ժամանակահատվածի ու ախտահարված հոդ(եր)ի թվի վրա: 65 
տարեկանից բարձր հիվանդների դեպքում, մասնավորապես, 
եթե առկա է երիկամների ֆունկցիայի խանգարումներ և այն ծեր 
հիվանդների դեպքում, ովքեր ունեցել են ստամոքս-աղիքային 
խոց և արյունահոսություն,5,17 պետք է խուսափել ոչ սելեկտիվ ոչ 
ստերոիդային հակաբորբոքային դեղերի օգտագործումից: 

12 Chhana A, Dalbeth N. Curr Rheumatol Rep 2015;17(3): 19. | 15 Grahame R, Scott JT. Ann
Rheum Dis 1970 Sep; 29 (5): 461-8. | 16 Teng et.al. Drugs 2006; 66 (12): 1547-1563.
17 Johannsdottir GA, et al. Laeknabladid. 2018 Apr;104(4): 177-186.
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Միզաթթվի օպտիմալ 
մակարդակը

Եթե դուք պոդագրայով եք տառապում, ապա խորհուրդ է տրվում 
արյան մեջ միզաթթվի մակարդակը պահպանել թիրախային 6 
մգ/դլ-ից (5 մգ/դլ՝ ծանր պոդագրայով տառապող հիվանդների 
դեպքում (տոֆուս, քրոնիկ արթրոպաթիա, հաճախակի նոպաներ)) 
ցածր՝ պոդագրայի նոպաների հավանականությունը նվազեցնելու 
նպատակով: 

 Ձեր բժիշկը կարող է ձեզ խորհուրդներ տալ կենսակերպը փոխելու 
վերաբերյալ, ինչը կնպաստի արյան մեջ միզաթթվի նվազեցմանը, 
ինչպես նաև դեղամիջոցներ նշանակել, որոնք նույնպես ուղղված 
կլինեն այն նվազեցնելու մինչև թիրախայինից ցածր մակարդակ։5,9

Խորհուրդ է տրվում պոդագրայով 
տառապող մարդկանց մոտ 
միզաթթվի մակարդակը պահպանել 
6մգ/դլ-ից (5 մգ/դլ՝ ծանր պոդագրա 
ունեցող հիվանդների դեպքում) կամ 
360 մմոլ/լ-ից ցածր:5,9

5 Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2016;0: 1–14.
9 Ragab G, et al. J Adv Res. 2017 Sep;8(5): 495-511.
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Պոդագրայի բուժումը

Լավ նորությունն այն է, որ պոդագրան բուժվում է, իսկ պոդագրայի 
նոպաները կարող են երկար ժամանակով դադարել: Եթե երկար 
ժամանակ միզաթթվի մակարդակը պահպանվում է թիրախային 
մակարդակից ցածր, պոդագրայի նոպաները կարող են դադարել, 
իսկ հոդերի վնասումը՝ կանխվել17: 

 Հիմնական դեղորայքային բուժումը բաժանվում է երկու խմբի՝
 Դեղամիջոցներ, որոնք վերացնում են ցավն ու 

այտուցվածությունը: 
 Դեղամիջոցներ, որոնք կանխարգելում են հետագա նոպաները: 

Գոյություն ունեն բուժման մեթոդներ, որոնք կանխարգելում են 
պոդագրայի նոպաները։ Այն կոչվում է «շիճուկում միզաթթուն 
(ուրատ) նվազեցնող թերապիա» (ՈՒՆԹ) և ձեր բժիշկը կարող է այս 
բուժումը նշանակել, եթե հետազոտություններից պարզ դառնա, 
որ արյան մեջ միզաթթվի մակարդակը թիրախայինից բարձր 
է և, եթե ախտանշաններ ի հայտ գան: Միզաթթուն նվազեցնող 
դեղամիջոցները պետք է ընդունել երկարատև, դրանք օգնում են 
կանխել պոդագրայի նոպան ու պաշտպանել հոդերը հետագա 
վնասումից:5

Դեղահաբը պետք է ընդունել ամեն օր՝ անկախ նրանից՝ ձեզ 
մոտ նոպան սկսվել է, թե ոչ: Միզաթթուն նվազեցնող դեղերը 
կա՛մ նվազեցնում են դրա արտադրությունը, կա՛մ ավելացնում են 
մարմնից մեզի միջոցով դուրսբերումը: Ահա, թե ինչու է այդքան 
կարևոր շարունակական բուժումը: Եթե միզաթթուն պահպանվում 
է թիրախային մակարդակից ավելի ցածր, ապա հոդերում և դրանց 
շուրջ միզաթթվի բյուրեղները կարող են քայքայվել: Քանի որ մինչև 
վերջնական քայքայումը բյուրեղները սկսում են ավելի ազատ 
շարժվել, ապա հնարավոր է բուժումը սկսելիս պոդագրայի նոպաներ 
ունենաք: Դուք պետք է շարունակեք միզաթթվի նվազեցմանն 
ուղղված բուժումը, նույնիսկ եթե դա պատահի, որպեսզի 
հետագայում տևական օգուտ ստանաք բուժումից. դուք կարող եք 

5 Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2016;0: 1–14.
17 Johannsdottir GA, et al. Laeknabladid. 2018 Apr;104(4): 177-186.
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նվազեցնել տոֆուսների չափն ու թիվը, ինչպես նաև նվազագույնի 
հասցնել ուղեկցող հիվանդությունների ռիկսը (երիկամային 
անբավարարություն, գերճնշում, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, 
սրտային անբավարարություն): Միզաթթվի նվազեցմանն ուղված 
բուժման առաջին վեց ամիսների ընթացքում սուր նոպաները 
կարելի է կանխարգելել կոլխիցինի (օրական 0.5-ից 1 մգ) և/կամ ոչ 
ստերոիդային հակաբորբոքային դեղերի միջոցով (ՈՍՀԲԴ)5: 

Միզաթթուն նվազեցնող դեղերի օգտագործումը պետք է սկսել 
պոդագրայի նոպայից մեկ կամ երկու շաբաթ հետո: Սա թույլ կտա, 
որ բորբոքումն ամբողջությամբ անցնի: Եթե ձեզ մոտ միզաթթվի 
մակարդակը շարունակի ցածր լինել թիրախային մակարդակից, դուք 
հավանաբար պոդագրայի նոպաներ չեք ունենա5: 

Բացի այդ, պոդագրայով տառապող յուրաքանչյուր մարդ պետք 
է կանոնավոր հետազոտության ենթարկվի, կապված ուղեկցող 
հիվանդությունների և սրտանոթային ռիսկի գործոնների 
հետ, ներառյալ՝ երիկամային անբավարարություն, պսակային 
զարկերակային հիվանդություն, սրտային անբավարարություն, 
կաթված, ծայրամասային զարկերակների հիվանդություն, 
գիրություն, հիպերլիպիդեմիա, գերճնշում, շաքարային դիաբետ և 
ծխելը, որը պետք է դիտարկել, որպես պոդագրայի վերահսկման 
անբաժանելի մաս:5
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Կենսակերպն ու 
կանխարգելումը

Ինչո՞ւ պետք է փոխեք ձեր կենսակերպը: 
Պուրինների քիչ քանակություն պարունակող առողջ սննդակարգը, 
կանոնավոր ֆիզիկական ակտիվությունը և քաշի նվազումը կարող 
են օգնել հիպերուրիկեմիայի ու պոդագրայի կանխարգելման 
հարցում: Պոդագրայով տառապող ցանկացած հիվանդ պետք է 
խորհրդատվություն ստանա կենսակերպի վերաբերյալ, որպեսզի 
կարողանա միզաթթվի մակարդակը 6մգ/դլ-ից (360 մմոլ/լ) 
նվազեցնել5,18: 

Ինչպե՞ս պահպանել առողջությունը
Նպատակներ ներառող պլանի ստեղծումը կարող է դյուրացնել 
կենսակերպում անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարումը, որն 
էլ կնպաստի ընդհանուր առմամբ ձեր առողջության պահպանմանը 
և պոդագրայի կանխարգելմանը: Ահա մի քանի օգտակար 
խորհուրդներ այն փոփոխությունների մասին, որոնք պետք է 
կատարեք. 

 Կանոնավոր ֆիզիկական վարժությունները խթանում են 
նյութափոխանակությունն ու օգնում են նվազեցնել քաշը: 

 Ընդհանուր առմամբ փորձե՛ք օրական 20 րոպե քայլել և 
շաբաթական երկու անգամ այնպիսի վարժություններ անել, 
որոնք ձեզ մոտ քրտնարտադրություն կառաջացնեն: 

 Համոզվե՛ք, որ ֆիզիկական վարժություններ անելիս բավարար 
քանակությամբ ջուր եք խմում:19,20 

5 Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2016;0: 1–14.
9 Ragab G, et al. J Adv Res. 2017 Sep;8(5): 495-511.
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 Փորձե՛ք հասնել առողջ քաշի/ մարմնի զանգվածի ինդեքսի 
կամ պահպանել այն: Մսի ու ծովամթերքի սպառման բարձր 
մակարդակը հանգեցնում է պոդագրայի առաջացման ռիսկի 
բարձրացմանը, մինչդեռ կաթնամթերքի օգտագործումը 
հանգեցնում է այդ ռիսկի նվազեցմանը: Պուրիններով հարուստ 
բանջարեղենի կամ սպիտակուցի չափավոր օգտագործումը չի 
հանգեցնում պոդագրայի առաջացման ռիսկի բարձրացման: 
Ալկոհոլից (հատկապես գարեջուր ու ոգելից խմիչքներ) պետք 
է խուսափել, քանի որ այն ազդում է երիկամների՝ օրգանիզմից 
միզաթթվի դուրս բերման գործառույթի վրա5,9: 

 Պոդագրայի կանխարգելման վերաբերյալ այս խորհուրդները 
նախատեսված են այն հիվանդների համար, ովքեր տառապում 
են պոդագրայով կամ հիպերուրիկեմիայով, սակայն կարևոր են 
նաև սրտի իշեմիկ հիվանդության (զարկերակների նեղացում) 
և շաքարային դիաբետի կանխարգելման համար5: 

Նպատակներ ներառող պլանի ստեղծումը 
կարող է դյուրացնել կենսակերպում 
անհրաժեշտ փոփոխությունների 
կատարումը, որն էլ կնպաստի ընդհանուր 
առմամբ ձեր առողջության պահպանմանը 
և պոդագրայի կանխարգելմանը: 

18 Perez-Ruiz F. Rheumatology (Oxford). 2009 May;48 Suppl 2: ii9-ii14.
19 Murtagh EM et al. Curr Opin Cardiol. 2010 Sep; 25(5): 490–496.
20 Williams PT. et al. Am J Clin Nutr 2008;87: 1480–7.
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Սննդակարգը

Ինչպե՞ս պետք է փոխեք ձեր սննդակարգը: 
Դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք սննդամթերքի մեջ պուրինների 
պարունակությանը: Պուրիններով հարուստ սննդամթերքի, 
ինչպես օրինակ՝ մսի, ձկան և խեցեմորթների սպառման էական 
կրճատումը չափազանց կարևոր է: Ավելին, պետք է խուսափել 
խիստ սննդակարգերից և ծոմ պահելուց, քանի որ դրանք կարող են 
միզաթթվի մակարդակի էական բարձրացման պատճառ դառնալ: 

Ձեզ համար կազմե՛ք պոդագրայի սննդակարգի պլան: Ստորև կարող 
եք տեսնել այն սննդամթերքների ցանկը, որոնցից պետք է խուսափել 
և փոխարենը ինչ պետք է ուտել: Խնդրում ենք խորհրդակցել ձեր 
բժշկի հետ սննդակարգի պլանի վերաբերյալ:6

Ի՞նչ կարող եք ուտել ու խմել: 
Պոդագրայի սննդակարգը բուժում չէ, սակայն կարող է 
նվազեցնել միզաթթվի արտադրությունն ու պոդագրայի ցավոտ 
նոպաների կրկնվելու ռիսկերը, ինչպես նաև դանդաղեցնել հոդի 
ախտահարումը:6

6 Hainer BL, et al. Am Fam Physician. 2014 Dec 15;90(12): 831-6.
21 Hui M et al, Rheumatology (Oxford). 2017 Jul 1;56(7).
22 Choi HK,et al. N Engl J Med. 2004 Mar 11;350(11): 1093-103.
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Ո՞ր սննդամթերքներն են թույլատրվում: 

Քիչ քանակությամբ պուրիններ պարունակող սննդամթերք.

 Ամբողջական հացահատիկ պարունակող սննդամթերք: 

 Օմեգա-3 տեսակի ճարպաթթուներ պարունակող ձեթեր, 
ինչպես օրինակ՝ կանճրակի կամ կտավատի ձեթը: 

 Ընկուզեղենն ու ընդեղենը նույնպես կարող են օգտակար 
լինել առողջության համար, առանց մեծացնելու պոդագրայի 
առաջացման ռիսկը: 

 Պոդագրան կարելի է նվազեցնել՝ ավելացնելով կաթնամթերքի 
օգտագործումը: 

 Ցածր յուղայնության կաթնամթերքը, ներառյալ ցածր 
յուղայնության կամ յուղազերծ կաթը, շերբեթը, ցածր 
յուղայնության մածունը, կաթնաշոռը կամ ռիկոտա պանիրը6: 

 Բարձր յուղայնության կաթնամթերքը, ներառյալ կաթը, 
սերուցքը, կարագը, թթվասերը, պաղպաղակը, սերուցքային 
պանիրն ու պանրի այլ տեսակները)6: 

Պոդագրա և երիկամային քարեր (ուրոլիտիաս) ունեցող 
հիվանդները պետք է օրական 2լ-ից ավելի ջուր խմեն ու խուսափեն 
ջրազրկումից21,22: 
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21

Ո՞ր սննդամթերքներից պետք է խուսափել: 

Պուրիններով հարուստ սննդամթերք

 Մսի օգտագործումը հանգեցնում է պոդագրայի ռիսկի 
ավելացմանը (մսատեսակները, ներառյալ՝ տավարի, խոզի և 
գառան միսը, վերամշակված միսը, ինչպես օրինակ՝ երշիկը, 
սալյամին և բոլոնիան, բեկոնը, հոթ դոգը, համբուրգերը, 
թռչնամիսը, ներառյալ՝ հավի ու հնդկահավի միսը, հավի և 
տավարի լյարդը): 

 Ծովամթերք (թունա, դալիա, ծովախեցգետին, օմար և 
խեցեմորթեր): 

 Պուրիններով հարուստ բանջարեղեն (ոլոռ, լոբի, ոսպ, 
սպանախ, սունկ, վարսակի ալյուր և ծաղկակաղամբ): 
Պուրիններով հարուստ բանջարեղենների սպառման 
մակարդակը կապ չունի պոդագրայի առաջացման ռիսկի հետ: 

 Ալկոհոլ, ինչպես օրինակ՝ գարեջուր (ներառյալ՝ ոչ ալկոհոլային 
գարեջուրը), ոգելից խմիչքներ և շաքար պարունակող ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ5,9,6,22: 
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Ինչո՞ւ է ֆրուկտոզան կապված պոդագրայի հետ: 
Ֆրուկտոզան (պտղաշաքար) միակ ածխաջուրն է, որն 
ապացուցվել է, որ ուղղակի ազդեցություն է ունենում միզաթթվի 
նյութափոխանակության վրա: Այն նաև էական նշանակություն ունի 
ինսուլինռեզիստենտականության համախտանիշի առաջացման 
վրա, որը բարձրացնում է շաքարային դիաբետի ու գիրության 
առաջացման ռիսկը, որոնք էլ սերտ կապված են պոդագրայի 
հետ: Ֆրուկտոզայի սպառումը կարող է բարձրացնել միզաթթվի 
մակարդակը, հատկապես հիպերուրիկեմիա կամ պոդագրա 
ունեցող հիվանդների դեպքում: Հիվանդները, որպես պոդագրայի 
սննդակարգի մի մաս, պետք է կրճատեն ֆրուկտոզա պարունակող 
մթերքների սպառումը: Ոչ ոգելից ըմպելիքների օգտագործման 
կրճատումը, օրինակ, լավ մեկնարկ է6,2,23: 

Ինչո՞ւ պետք է խուսափեք ալկոհոլի հատկապես՝ 
գարեջրի օգտագործումից
Էթանոլն(ալկոհոլ) ազդում է միզաթթվի մակարդակի վրա, 
հետևաբար կարող է բերել պոդագրայի առաջացման: 
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այդ ռիսկը, ալկոհոլային 
խմիչքի տեսակից կախված տարբերվում է. գարեջուրը այլ ոգելից 
խմիչքների համեմատ ավելի շատ ռիսկ է պարունակում, սակայն 
գինու չափավոր օգտագործումը կարծես թե չի մեծացնում 
պոդագրայի առաջացման ռիսկը: 

Գարեջրում պարունակվող պուրինները, ինչպես օրինակ՝ լավ 
ներծծվող գուանոզինը, կարող է ազդել արյան մեջ միզաթթվի 
մակարդակի վրա, այդպիսով, այլ ոգելից խմիչքների կամ գինու 
հետ համեմատած՝ պոդագրայի առաջացման ավելի բարձր ռիսկ 
ներկայացնելով: Օրական մեկ բաժակ գինին, որպես պոդագրայի 
սննդակարգի մի մաս, կարող է իրականում օգտակար լինել 
առողջության համար ու պոդագրայի առաջացման ռիսկեր 
չպարունակել:24

2 Maiuolo J, et al. Int J Cardiol, 2016,213, 8-14. | 5 Richette P, et al. Ann Rheum Dis
2016;0: 1–14. | 6 Hainer BL, et al. Am Fam Physician. 2014 Dec 15;90(12): 831-6.
22 Choi HK,et al. N Engl J Med. 2004 Mar 11;350(11): 1093-103. | 23 Gibson T, et al.
Ann Rheum Dis. 1983;42: 123-7. | 24 Choi HK, et. al. Lancet. 2004;363: 1277-81.
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Ֆիզիկական 
վարժություններ

Ինչո՞ւ են ֆիզիկական վարժություններն օգնում: 
Օգտակար լինելով նաև ընդհանուր առողջության համար՝ 
կանոնավոր ֆիզիկական վարժությունները նվազեցնում են 
միզաթթվի կոնցենտրացիան, խթանում նյութափոխանակությունն ու 
օգնում նվազեցնել քաշը20: 

Պոդագրայի ու ֆիզիկական վարժությունների վերաբերյալ 
ուսումնասիրությունները պարզել են, որ պոդագրայի զարգացման 
հավանականությունը 50% ավելի քիչ է այն մարդկանց մոտ, ովքեր 
օրական վազում են միջինում 8 կմ՝ համեմատած այն մարդկանց 
հետ, ովքեր ավել քիչ են վազում:5 

5 Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2016;0: 1–14.
20 Williams PT. et al. Am J Clin Nutr 2008;87: 1480–7.
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