
ALOPURINOL BELUPO                   IBUPROFEN BELUPO                   INDOMETACIN BELUPO

Kaj je to PUTIKA?  
putika ali protin je bolezen presnove, na katero vplivajo dedni dejavniki
v telesu se tvori prevelika količina sečne kisline ali pa se ta skozi ledvice slabo izloča, 
zato se količina sečne kisline v krvi povečuje
bolezen je povzročena z odlaganjem kristalov sečne kisline v sklepe ali druga tkiva
putika se kaže z občasnimi napadi močnih bolečin v posameznih sklepih, največkrat v 
sklepih palca na nogi ali v kolenu,  ki jih spremljajo rdečina, oteklina in lokalna vročina
pri nezdravljeni bolezni lahko pride do deformacije sklepov in okvare ledvic
pri bolnikih s putiko se pogosto pojavlja tudi sladkorna bolezen in/ali 
povečana količina maščob v krvi

Kaj zviša tveganje za pojav putike?  
starost
moški spol
pojavljanje bolezni v družini 
prekomerna teža
zvišan krvni tlak
jemanje določenih zdravil: diuretiki, 
acetilsalicilna kislina, ciklosporin, levodopa 
prehranske navade (uživanje hrane bogate s purini1)
alkohol (tudi pivo!)

Kaj lahko sproži napad bolezni?   
prevelika količina hrane, predvsem tiste, 
ki vsebuje veliko purinov1

večja količina popitega alkohola
alergična reakcija na nekatere vrste sadja in zelenjave
večja izguba na teži (hitro hujšanje)
poškodbe sklepov
operativni poseg
težje infekcijske bolezni
stres

Kakšna je dieta pri napadu putike?    
na začetku samo pitje sadnih ali zelenjavnih sokov 
(manj sladkanih ali nesladkanih), 2 do 4 litre na dan; 
s tem se pospeši izločanje sečne kisline
kasneje stroga sedemdnevna dieta, sestavljena iz živil, 
ki so našteta v stolpcu »dovoljena živila«
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DOVOLJENA ŽIVILA 
(purini1 se nahajajo v 
sledovih)   

Priporočena dieta pri putiki

SKUPINE ŽIVIL

kruh, žita, 
žitni izdelki, 
kaše, krompir

sadje, oreščki 

zelenjava in 
gobe

mleko, mlečni 
izdelki in jajca

meso in ribe

živila, 
ki vsebujejo 
veliko maščob 
ali sladkorja, 
začimbe

pijača

bel in koruzni kruh, koruzni in 
pšenični zdrob, riž, testenine, 
krompir, vse kaše 
(ajdova, prosena, …)

OMEJENA ŽIVILA  
(vsebnost purinov1 do 
75 mg na 100 g živila)

PREPOVEDANA ŽIVILA
(vsebnost purinov1 več kot 
75 mg na 100 g živila)

ostali kruhi, ovseni kosmiči, 
otrobi

kvas kot samostojno živilo

vse sadje, razen tistega 
naštetega v stolpcu »omejena 
živila«, oreščki (orehi, lešniki, 
mandlji, arašidi, …), kompoti, 
džemi in marmelade

marelice, grozdje, breskve, 
rabarbara

 

artičoke, brokoli, zelje, korenje, 
zelena, koruza, kumare, jajčevci, 
koleraba, buče, paradižnik, 
paprika, repa, stročji fižol, 
cikorija, olive, por, koromač, 
endivija, zelena solata, rdeča 
pesa, regrat, redkev, kisla repa 
in kislo zelje (dobro sprati, da se 
spere sol)

beluši, gobe, stročnice (tudi 
soja), špinača, cvetača, ohrovt, 
brstični ohrovt, grah, čebula

leča

mleko in mlečni izdelki, siri, 
jajca2

piščančje in ovčje meso2, 
zajec,  plava in bela riba 
(razen rib naštetih v stolpcu 
»prepovedana živila«), raki, 
lignji

govedina in teletina, divjačina, 
svinjina, šunka, puran, raca, 
gos, fazan, sardine, sardele, 
skuše, losos, polenovka, ostriž, 
školjke, sladkovodne ribe, 
drobovina, mesni ekstrakti, 
mesne omake in mesne juhe

vse sladice in vse vrste maščob, 
vendar le občasno2, med, vse 
zabele2, vse naravne začimbe in 
dišavnice 

voda, mineralna voda, sadni in 
zelenjavni sokovi

alkoholne pijače (tudi pivo!)

1 purini ali purinske baze so sestavine tkiv v človeškem telesu, v telo pa jih vnašamo tudi z nekaterimi hranili; v našem telesu se presnavljajo, tako, 
da se v določeni fazi razgradijo do sečne kisline in se nato ponovno uporabijo; če je razgradnja purinskih baz večja od njihove ponovne uporabe, 
se količina sečne kisline v krvi poveča in ta se prične v obliki kristalov nalagati v sklepe ali druga tkiva, kjer povzroča vnetje in bolečino
2 če imate povišano maščobo v krvi je priporočljivo uživati: 
jajca brez rumenjaka, manj mastne jogurte in sire, delno posneto mleko,  meso brez vidne maščobe, 
perutnino brez kože, izogibati se svinjski masti in maslu

kava, čaj in kakav


