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Gent Gran
Àcid úric
elevat? Dieta
restringida en
purines

El cervell, com tots
els òrgans del cos,
envelleix amb el pas
dels anys i això es
veu repercutit en les
neurones. És per això
que mantenir-nos
actius cognitivament
al llarg de tota la vida
és clau per afavorir la
salut cerebral.
Així i tot, algunes
persones
desenvolupen una
pèrdua progressiva i
global de les capacitats
cerebrals (entre
elles la memòria),
les anomenades
demències.

SETEMBRE - OCTUBRE

Recorda: No hi ha cap pastilla que augmenti l’agilitat
mental. Cuidar-se cada dia és la clau!
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d’artritis: inflamació de les
articulacions) o càlculs -“pedres”- als ronyons. Per tal de
reduir els nivells d’àcid úric,
a banda de seguir un tractament farmacològic, s’ha de
dur a terme una dieta restringida en purines.
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L’àcid úric és un producte
del metabolisme de les purines, que són components
dels àcids nucleics -com
l’ADN i l’ARN-. Si l’àcid
úric s’acumula i cristal·litza
als teixits, pot donar lloc a
l’aparició de gota (un tipus
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L’àcid úric s’eleva
majoritàriament degut a
una disminució de la seva
excreció renal, en persones
amb malaltia renal, diabetis
tipus 2, hipertensió arterial,
obesitat... i en menor
mesura degut a un augment
en la seva producció. Si
és el teu cas, segur que
t’interessa conèixer les
recomanacions dietètiques
per aquest problema.
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