Thuốc trị gout
Thuốc Allopurinol là loại thuốc có tác dụng làm giảm nồng độ axit uric có trong máu,
từ đó giúp chữa trị bệnh Gout, đặc biệt là bệnh Gout mạn tính và các bệnh liên quan
do tăng acid uric máu.

1. Thuốc Allopurinol chữa trị bệnh gì?
Thuốc Allopurinol có thành phần chính là Allopurinol có tác dụng làm cho giảm việc sản
xuất acid uric (cả trong máu cũng như trong nước tiểu). Chính tác dụng này mà Allopurinol
giúp phòng tránh hay làm cho giảm sự lắng đọng urat tại các khớp và tại thận, từ đấy
phòng ngừa sự xuất hiện hoặc phát triển của viêm bệnh sùi mào gà và khớp trong bệnh
gout cũng như bệnh thận do urat. Hơn nữa, thuốc Allopurinol còn làm giảm nồng độ axit
uric máu đối với những người mắc bệnh trong thời gian hóa điều trị để trị liệu ung thư có
tăng acid uric.
Thuốc Allopurinol có thể được sử dụng trong thời gian dài để duy trì nồng độ axit uric tại
mức ổn định nhằm phòng tránh nguy cơ tái phát đợt nhiễm trùng khớp gout cấp và một
số hậu quả nghiêm trọng của bệnh Gout ảnh hưởng lên thận.
Thuốc Allopurinol giúp ngăn ngừa hoặc làm giảm sự lắng đọng urat ở một số khớp cũng như tại thận

2. Thuốc Allopurinol phải uống lúc nào?
Thuốc Allopurinol được dùng lúc nồng độ axit uric trong cơ thể cao hơn mức thông
thường. Trong 24 giờ, đo mức axit uric trong nước tiểu tại nam đạt 800mg/L và tại nữ là
750mg/L; trong máu ở nam đạt 773mg/L và tại nữ là 595 mg/L trị sùi mào gà.
hơn nữa, thuốc Allopurinol còn được dùng với mục đích để dự phòng cơn Gout cấp mới.
Rõ ràng, đối với các bệnh nhân đã có cơn Gout cấp trước đấy, sau khoảng 3 tháng chữa trị
thì nồng độ axit uric có khả năng sẽ tăng cao trở lại và khi này phải sử dụng thuốc
Allopurinol để xử lý kịp thời. Trong những trường hợp đấy, Allopurinol thường được sử
dụng kèm với thuốc Colchicin hoặc thuốc kháng nhiễm trùng không Steroid để dẫn nồng độ
axit uric về mức thông thường một cách tối ưu nhất.

3. Liều dùng thuốc Allopurinol
Liều sử dụng của nhà thuốc Allopurinol phải được chú ý để tránh khỏi các tác dụng phụ
không mong muốn, chi tiết là:

sử dụng Allopurinol với liều khởi đầu thấp 100mg/ ngày, sau đấy có thể tăng dần để đảm
bảo đưa uric máu trở về mức bình thường. Thông thường tăng đến liều 200 - 300mg/ ngày
là đủ tuy nhiên cũng có trường hợp nên tăng đến liều cao hơn.
Trong quá trình điều trị bằng thuốc Allopurinol, nếu có xuất hiện đợt Gout cấp thì vẫn tiếp
tục duy trì liều đang uống, bên cạnh đó dùng kèm những thuốc chữa trị Gout cấp .

