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Tóm tắt

◊ Khởi phát đau khớp nặng cấp tính

◊ Sưng, tràn dịch, nóng ấm, ban đỏ và/hoặc đau khi chạm vào (các) khớp liên quan.

◊ Chọc dịch khớp cùng với phân tích dịch khớp cho thấy các tinh thể hình kim có khúc xạ kép âm mạnh dưới ánh
sáng phân cực.

◊ Thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), colchicine hoặc corticosteroid được sử dụng để điều trị bệnh cấp
tính.

◊ Allopurinol, febuxostat, probenecid, lesinurad hoặc sulfinpyrazone có thể được sử dụng làm thuốc hạ axit uric khi
được chỉ định phòng ngừa lâu dài tình trạng lắng tụ tinh thể.

◊ Các biến chứng bao gồm phá hủy khớp, bệnh thận và sỏi tiết niệu.
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Định nghĩa
Gút là một hội chứng có đặc trưng là: tăng axit uric máu và lắng tụ tinh thể urate gây ra các cơn viêm khớp cấp tính; sạn
urate xung quanh khớp và phá hủy khớp có thể xảy ra; bệnh về cầu thận, ống và kẽ thận; và sỏi tiết niệu do axit uric.
Bệnh này thường ảnh hưởng nhiều nhất đến ngón chân cái (bệnh gút chân), bàn chân, mắt cá chân, đầu gối, ngón tay, cổ
tay và khuỷu tay; tuy nhiên, bệnh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ khớp nào.

Dịch tễ học
Tỷ lệ mắc mới bệnh gút hàng năm tại Hoa Kỳ ở những người trên 50 tuổi là 1,6 trên 1000 ở nam giới và 0,3 trên 1000
ở nữ giới.[1] Tỷ lệ mắc mới tăng theo độ tuổi. Tỷ lệ mắc mới bệnh gút hàng năm ở nam giới tăng từ 1 trên 1000 ở độ
tuổi dưới 45, lên 1,8 trên 1000 ở độ tuổi từ 55 đến 64.[2] Bệnh gút thường gặp hơn ở nam giới và hiếm gặp ở phụ nữ
tiền mãn kinh.[3] Tỷ lệ hiện mắc ở các nước phương Tây là khoảng 1%, với tỷ lệ nam/nữ từ 7:1 đến 9:1; tỷ lệ hiện mắc
ở Anh Quốc và Đức là 1,4%.[4] [5] Tỷ lệ hiện mắc khác nhau theo vị trí địa lý và chủng tộc. Ở người New Zealand gốc
Âu, tỷ lệ hiện mắc là 3,6%. Ở nhóm người Maori, tỷ lệ này cao tới mức 6,4%.[3] [6] [7] Tỷ lệ mắc mới bệnh gút không
liên quan đến việc sử dụng thuốc lợi tiểu đã tăng gấp đôi trong 20 năm qua.[8] Xu hướng này có thể liên quan đến thay
đổi lối sống và gia tăng tình trạng béo phì. Béo phì là bệnh đồng mắc thường gặp nhất ở Anh Quốc từ năm 2000 đến năm
2005 (27,7%), nhưng ở Đức, bệnh đồng mắc thường gặp nhất là bệnh tiểu đường (25,9%). Tỷ lệ hiện mắc các bệnh đồng
mắc có xu hướng gia tăng theo nồng độ axit uric (sUA) trong huyết thanh. Có mối tương quan dương giữa mức sUA và
tần suất bùng phát bệnh gút. So với những người có sUA <360 micromol/L (<6 mg/dL), tỷ suất chênh đối với bùng phát
bệnh gút lần lượt là 1,33 và 1,37 ở sUA từ 360 đến 420 micromol/L (6-7 mg/dL), và 2,15 và 2,48 ở sUA >530 micromol/
L (>9 mg/dL) ở Anh Quốc và Đức (P <0,01).[5]

Bệnh căn học
Có mối quan hệ nhân quả giữa tăng axit uric máu (mức urate cao) và bệnh gút. Urate là một chất chuyển hóa của purine
và dạng ion hóa của axit uric (một axit yếu ở pH sinh lý); do đó, axit uric tồn tại chủ yếu dưới dạng urate. Tăng axit uric
máu không phải lúc nào cũng dẫn đến bệnh gút, nhưng tỷ lệ mắc mới bệnh gút tăng theo mức urate. Tỷ lệ mắc mới bệnh
gút hàng năm ở nam giới là 0,4% đối với mức urate từ 7 đến 7,9 mg/dL, 0,8% đối với mức từ 8 đến 8,9 mg/dL, 4,3% đối
với mức từ 9 đến 9,9 mg/dL và 7% đối với mức >10 mg/dL.[9]
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Mức axit uric và tỷ lệ mắc mới các đợt bệnh gút đầu tiên tích lũy

Trích từ Campion EW, Glynn RJ, DeLabry LO. Tăng axit uric máu không có triệu chứng.

Rủi ro và hậu quả trong Nghiên cứu lão hóa tiêu chuẩn. Am J Med. 1987;82:421-426

Tăng axit uric máu do thận không bài tiết đủ urate trong 90% trường hợp và sản sinh quá mức trong 10% trường hợp,
mặc dù thường có trường hợp mắc cả hai tình trạng.[10]

Các yếu tố nguy cơ tăng axit uric máu cuối cùng có thể dẫn đến bệnh gút và bao gồm các yếu tố về chế độ ăn uống như
tiêu thụ hải sản, thịt và rượu, đặc biệt là bia.[2] Nguồn purine và urate khác là sản phẩm nội sinh do khả năng luân chuyển
tế bào cao, chẳng hạn như ung thư máu và hóa trị liệu. Tỷ lệ nhỏ những người sản sinh quá mức có bất thường về men di
truyền đặc hiệu. Các loại thuốc như thuốc lợi tiểu có thể làm tăng mức urate. Các yếu tố nguy cơ khác đối với bệnh gút
bao gồm béo phì, kháng insulin và tăng huyết áp.[11] [12]

Sinh lý bệnh học
Con người và một số loài linh trưởng bậc cao hơn khác mắc bệnh gút tự phát. Con người không còn biểu hiện gen của
gen mã hóa enzym phân hủy acid uric thành hợp chất allantoin dễ hòa tan hơn so với động vật. Điều này, cùng với tỷ lệ
tái hấp thu urate cao của thận, gây tăng axit uric máu và bệnh gút.[13] [14] [15] [16] Axit uric tồn tại dưới dạng urate ở
nồng độ pH sinh lý. Mức urate cao dẫn đến siêu bão hòa và hình thành tinh thể, dẫn đến bệnh gút. Mức urate trực tiếp
tương quan với nguy cơ mắc bệnh. Thuốc có tác dụng giảm mức urate sẽ làm giảm nguy cơ tái phát.[17]

Độ hòa tan của urate trong các khớp phụ thuộc vào nhiệt độ, pH, các proteoglycan không kết tập và các yếu tố khác. Bệnh
gút thường ảnh hưởng nhiều hơn đến khớp bàn - ngón chân đầu tiên (phần lạnh của cơ thể) và khớp viêm mạn tính.[18]
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Tinh thể urate trong khớp tương tác với thực bào không phân hóa và kích hoạt phản ứng viêm cấp tính bằng cách gây
hình thành TNF-alpha và kích hoạt các đường truyền tín hiệu và tế bào nội mô.[19] TNF-alpha, interleukin (IL)-8 và các
chemokine khác gây kết dính bạch cầu trung tính với màng trong, dòng vào và khuếch đại, dẫn đến viêm màng hoạt dịch
ưa bạch cầu trung tính.

Colchicine tác dụng theo cách ngăn chặn sự tương tác giữa bạch cầu trung tính với lớp nội mạc.[10] [20] IL-8 chiếm tới
90% hoạt tính theo hóa chất của bạch cầu trung tính đối với các tinh thể axit uric; do đó, ức chế IL-8 có thể có tác động
đến việc điều trị.[21] [22] Ngoài ra có bằng chứng cho thấy tinh thể urate kích hoạt NALP3 inflammasome gây bài tiết
IL-1beta, chất đóng vai trò trong phản ứng viêm do gút.[23] Con đường này đã là mục tiêu của các can thiệp trị liệu mới
ở bệnh gút gây ức chế đáp ứng IL-1beta.[24] [25] [26] [27]

Cơn đau gút tự khỏi nhờ các thực bào phân hóa thanh thải tinh thể urate, protein phủ trên các tinh thể, tế bào chết theo
chương trình ưa bạch cầu trung tính và sự bất hoạt của các chất trung gian gây viêm.[10] Tinh thể urate có thể gây viêm
mạn tính, dẫn đến viêm màng hoạt dịch, mất sụn và ăn mòn xương. Chúng cũng có thể gây ra các chondrocyte sản
sinh metalloproteinase và nitric oxide, dẫn đến mất sụn, và có thể gây tổn thương xương bằng cách ức chế tế bào tạo
xương.[28] [29]
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Gút Phòng ngừa

Ngăn ngừa sơ cấp
Không có nghiên cứu tiến cứu hoặc bằng chứng về can thiệp hiệu quả để phòng ngừa ban đầu bệnh gút hoặc tình trạng
tăng axit uric máu.[30]

Ngăn ngừa thứ cấp
Tăng axit uric máu không phải lúc nào cũng dẫn đến bệnh gút, nhưng tỷ lệ mắc mới bệnh gút tăng theo mức urate.[9]
Bệnh nhân bị tăng axit uric máu và bệnh gút nên tránh các yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến bệnh gút như uống quá nhiều
rượu, sử dụng thuốc lợi tiểu và tăng cân, là những yếu tố sẽ làm giảm mức axit uric và do đó làm bùng phát bệnh gút.[93]
Bệnh nhân mắc chứng rối loạn tăng sinh lympho đòi hỏi phải hóa trị liệu được bù nước qua đường tĩnh mạch và cho dùng
allopurinol để ngăn ngừa tăng axit uric máu và các biến chứng như suy thận cấp tính do bệnh thận có nguồn gốc từ axit
uric.[94]
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một người đàn ông 54 tuổi mô tả bị sưng và đau dữ dội từ ngày hôm trước ở ngón chân cái của bàn chân phải. Ông đi
khập khiễng vì đau và cho biết rằng đây là cơn đau dữ dội nhất mà ông từng trải qua ('thậm chí đắp tấm chăn mỏng
lên chân cũng thấy đau'). Trước đây ông chưa từng bị như vậy. Loại thuốc duy nhất ông dùng là hydrochlorothiazide
để điều trị chứng tăng huyết áp. Ông uống từ 2 đến 3 cốc bia mỗi ngày. Khi khám, ông bị béo phì. Ngón chân cái của
bàn chân phải bị sưng, ban đỏ, nóng ấm và chạm vào thì thấy đau. Ngoài ra chạm vào giữa bàn chân cũng bị đau và có
cảm giác nóng ấm kèm sưng nhẹ.

Tiền sử ca bệnh #2

Một người đàn ông 85 tuổi có biểu hiện sưng và đau dữ dội ở cả hai bàn tay làm hạn chế khả năng sử dụng khung tập
đi trong nhiều ngày. Ông có tiền sử bệnh gút nhưng chưa từng trải qua những triệu chứng này trước đây. Khi khám,
ông có nhiệt độ 37,8°C (100,1°F). Cả hai mu bàn tay có biểu hiện nóng ấm lan tỏa, ban đỏ nhẹ và phù mềm. Cả hai
bàn tay đều bị đau khi chạm vào và khả năng nắm tay kém. Có nhiều cục u xung quanh một số khớp gian đốt gần và
khớp gian đốt xa, tràn dịch và đau khi chạm vào ở túi hoạt dịch mỏm khuỷu trái có các cục có thể sờ thấy.

Các bài trình bày khác

Bệnh gút cũng có thể biểu hiện dưới dạng viêm bao hoạt dịch cấp tính, đặc biệt là ở túi hoạt dịch mỏm khuỷu và túi
hoạt dịch trước bánh chè. Bệnh gút mạn tính lắng đọng hạt tophi có thể gây viêm đa khớp phá hủy. Tình trạng này
thường xảy ra ở những người có tiền sử xuất hiện cơn bệnh kéo dài (khoảng 10 năm) và có nồng độ axit uric cao hơn.
[Fig-1]

[Fig-2]

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Bệnh gút bị nghi ngờ về mặt lâm sàng ở những bệnh nhân có tiền sử và kết quả khám điển hình. Chẩn đoán được xác
nhận bằng thủ thuật chọc dịch khớp cho thấy tinh thể monosodium urate. Ngoài ra, chẩn đoán có thể dựa trên việc đáp
ứng ≥6 tiêu chí sau đây từ Hội Thấp khớp học Hoa Kỳ (ACR):[42]

• Nhiều hơn một cơn viêm khớp cấp tính

• Viêm tối đa phát triển trong vòng 1 ngày

• Cơn viêm khớp, tấy đỏ được quan sát ở khớp

• Khớp xương bàn đốt ngón chân đầu tiên đau hoặc sưng

• Khớp xương bàn đốt ngón chân đầu tiên đau ở một bàn chân

• Khớp xương cổ chân đau ở một bàn chân

• Hạt tophi (đã xác định hoặc nghi ngờ)
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Gút Chẩn đoán

• Tăng axit uric máu

• Sưng bất đối xứng trong khớp trên phim chụp X-quang

• U nang dưới vỏ não không ăn mòn trên phim chụp X-quang

• Kết quả nuôi cấy khớp âm tính với vi sinh vật trong thời gian xảy ra cơn bệnh.

Tuy nhiên, chẩn đoán có thể được đưa ra trên lâm sàng với mức độ chắc chắn cao khi không có sự hiện diện của tinh thể
và không đáp ứng các điểm đề xuất theo tiêu chí ACR. Ví dụ: các ca bệnh có tiền sử đáng tin cậy về bệnh viêm khớp cấp
tính tái phát của khớp xương bàn đốt ngón chân đầu tiên (bệnh gút chân).

Vào năm 2015, ACR đã công bố các tiêu chí phân loại mới; tuy nhiên, các tiêu chí này nhằm mục đích xác định những
người có thể đủ điều kiện tham gia vào nghiên cứu lâm sàng và không phải để sử dụng trong chẩn đoán bệnh gút.[43]
[44]

Tiền sử
Bệnh gút thường gặp hơn ở nam giới và hiếm gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh. Tiền sử xảy ra các cơn bệnh tự khỏi (7-14
ngày) trước đây sẽ hỗ trợ thêm cho chẩn đoán. Cần đánh giá các loại thuốc, thói quen ăn uống và tiền sử gia đình.

Biểu hiện thường gặp nhất là viêm đơn khớp cấp tính có đặc trưng là đau nặng và sưng, khởi phát đột ngột. Tuy
nhiên, bệnh cũng có thể xảy ra ở ít khớp (<4 khớp bị ảnh hưởng) hoặc ở mức độ nhẹ hơn, nhiều khớp. Các khớp
thường bị ảnh hưởng nhất là các khớp xương bàn đốt ngón chân đầu tiên, xương cổ chân - bàn chân, mắt cá nhân và
đầu gối, nhưng hầu như khớp nào cũng có thể bị ảnh hưởng.

Ở những người lớn tuổi, bệnh có thể xảy ra ở đa khớp và có liên quan đến phù nề và sưng bàn tay và bàn chân rõ rệt.

Khám lâm sàng
Các khớp liên quan ấm nóng, đỏ và sưng. Thông thường, có tình trạng đau đáng kể khi chạm và hạn chế phạm vi cử
động do đau.

Tất cả các khớp đều cần được kiểm tra, vì các khớp khác có thể bị ảnh hưởng theo cách khó nhận biết hơn.

Có thể xuất hiện các hạt cứng dưới da (hạt tophi) trên mặt duỗi của khớp, đặc biệt là trên khuỷu tay, đầu gối và gân
Achilles. Hạt tophi cũng có thể nổi lên trên mu bàn tay, mu bàn chân và trong ốc tai.
[Fig-1]

[Fig-2]

Xét nghiệm chẩn đoán
Chọc dịch khớp với phân tích dịch khớp cung cấp chẩn đoán xác định. Số lượng WBC (bạch cầu) trong dịch khớp
thường vượt quá 2,0 x 10^9/L (2000/mm^3 hoặc 2000/microlit) và chủ yếu là PMN (bạch cầu đa nhân trung tính).
Tinh thể monosodium urate (tinh thể hình kim nội bào và/hoặc ngoại bào âm tính mạnh với khúc xạ kép dưới ánh
sáng phân cực) xác nhận chẩn đoán. Cần xem xét phân tích dịch khớp ở hầu hết bệnh nhân, nhưng chẩn đoán thường
có thể dựa trên lâm sàng.
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[VIDEO: Aspiration and injection of the knee animated demonstration ]

[VIDEO: Aspiration and injection of the shoulder animated demonstration ]

Mức axit uric trong huyết thanh có thể thấp, bình thường hoặc cao trong cơn bệnh gút cấp tính. Xét nghiệm này trở
nên đáng tin cậy hơn khi được thực hiện ít nhất 2 tuần sau khi khỏi đau.

Chụp X-quang không hữu ích cho chẩn đoán, nhưng có thể phân biệt giữa bệnh gút mạn tính và các tình trạng về
khớp khác.[47] Siêu âm nhạy cảm hơn chụp X-quang trong việc phát hiện tình trạng xói mòn, hạt tophi và dấu hiệu
đường viền đôi đặc hiệu với bệnh gút (lắng đọng urate tuyến tính trên sụn trong). Siêu âm và chụp cắt lớp vi tính năng
lượng kép có thể hữu ích, nhưng lợi ích tiềm năng của việc chẩn đoán bằng chụp hình ảnh so với chẩn đoán lâm sàng
cần nghiên cứu thêm.[48]

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
Tuổi già

• Tỷ lệ mắc mới tăng theo độ tuổi, cao nhất ở nam giới từ 40 đến 60 tuổi và ở phụ nữ từ 50 đến 70 tuổi.[2]

giới tính nam

• Thường gặp hơn ở nam giới.[3]

tình trạng mãn kinh

• Gút đặc biệt hiếm gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh.[3] [30]

tiêu thụ thịt, hải sản, rượu

• Theo dõi tiến cứu trong 12 năm ở 47.150 người đàn ông đã báo cáo nguy cơ mắc bệnh gút cao hơn ở ngũ phân vị
tiêu thụ hải sản và thịt cao nhất so với thấp nhất, nguy cơ tương đối (RR) tương ứng là 1,51 (CI 95% từ 1,17 đến
1,95) và 1,41 (CI 95% từ 1,07 đến 1,86).

• Mức tiêu thụ sản phẩm từ sữa có liên quan đến nguy cơ thấp hơn, RR 0,56 (CI 95% từ 0,42 đến 0,74) khi so sánh
ngũ phân vị cao nhất với ngũ phân vị thấp nhất.[2]

• Tiêu thụ rượu, đặc biệt là bia và rượu mạnh, có liên quan đến nguy cơ cao hơn.[30] Khẩu phần bia bổ sung hàng
ngày liên quan đến RR 1,49 (CI 95% từ 1,32 đến 1,70) và khẩu phần rượu mạnh bổ sung hàng ngày liên quan đến
RR 1,15 (CI 95% từ 1,04 đến 1,28). Khẩu phần rượu vang bổ sung hàng ngày không liên quan đến nguy cơ gia
tăng, RR 1,04 (CI 95% từ 0,88 đến 1,22).[31]

sử dụng thuốc lợi tiểu

• Thuốc lợi tiểu thiazide và dạng vòng liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh gút và bùng phát bệnh gút.[30]

sử dụng ciclosporin (cyclosporine) hoặc tacrolimus

• Dẫn đến tăng tái hấp thu urate trong ống thận cũng như giảm mức lọc cầu thận và bệnh thận kẽ.

sử dụng pyrazinamide

• Tăng hấp thụ urate.
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Gút Chẩn đoán

sử dụng aspirin

• Liều ≤325 mg làm tăng mức urate, trong khi liều cao hơn có tác dụng tăng axit uric niệu và dẫn đến mức urate
thấp hơn.[10]

khuynh hướng di truyền

• Một số người sản sinh quá mức urate có khuyết tật di truyền cụ thể, chẳng hạn như thiếu hụt hypoxanthine-
guanine phosphoribosyl transferase (HPRT), tăng hoạt động 5-phosphoribosyl-l-pyrophosphate (PRPP) synthetase
và thiếu hụt glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD).

• Dạng thiếu hụt HPRT hoàn toàn nhất có liên quan đến hội chứng Lesch-Nyhan (bệnh gút sớm và thiểu năng trí tuệ
ở trẻ em). Thiếu hụt một phần enzyme này có liên quan đến bệnh gút và tăng axit uric máu mà không có biểu hiện
thần kinh.

• Cả tình trạng tăng hoạt động PRPP synthetase và thiếu hụt HPRT đều liên quan đến giới tính, trong khi thiếu hụt
G6PD là tính trạng lặn của nhiễm sắc thể thường. Thiếu hụt G6PD có liên quan đến bệnh von Gierke, một loại
bệnh tích lũy glycogen loại 1.[32]

trạng thái luân chuyển tế bào cao

• Các tình trạng dẫn đến chuyển hóa purine nội sinh cao bao gồm các bệnh máu ác tính, rối loạn tăng sinh tủy
xương, bệnh vẩy nến, và tế bào chết do hóa trị liệu.

Yếu
tình trạng béo phì và kháng insulin

• Liên quan đến tăng axit uric máu.[12] [33] [34] [35]
• Các nghiên cứu nhãn mở nhỏ cho thấy giảm cân có liên quan đến mức urate thấp hơn và nguy cơ mắc bệnh

gút.[36] [37]
• Insulin ngoại sinh có thể làm giảm mức bài tiết urate của thận.[38] Ngoài ra, insulin có thể tăng cường khả năng tái

hấp thu urate của thận.[39]

Tăng huyết áp

• Yếu tố nguy cơ độc lập đối với bệnh gút.[11] [30] Mức bài tiết urate của thận thấp không hợp lý so với mức lọc
cầu thận.[40] Điều này có thể phản ánh tình trạng nhiễm canxi thận sớm ở bệnh nhân tăng huyết áp. Đổi lại bệnh
gút có thể liên quan đến tỷ lệ mắc mới tăng huyết áp và tỷ lệ mắc bệnh tim mạch cao hơn.[41]

suy thận

• Đã được phát hiện thấy có liên quan đến nguy cơ mắc mới bệnh gút hoặc bùng phát bệnh gút cao hơn.[30]

Tiểu đường

• Đã được phát hiện thấy có liên quan đến nguy cơ mắc mới bệnh gút và/hoặc bùng phát bệnh gút cao hơn trong các
nghiên cứu dịch tễ.[30] Tuy nhiên, có nhiều yếu tố gây nhiễu có thể ảnh hưởng đến phát hiện. Cần lưu ý đến các
biến thể về định nghĩa ca bệnh và việc sử dụng các nhóm đối tượng nghiên cứu từ các vị trí địa lý cụ thể.

Tăng lipid huyết

• Tăng triglyceride huyết và tăng cholesterol máu đã được phát hiện thấy có liên quan đến nguy cơ mắc mới bệnh gút
và/hoặc bùng phát bệnh gút cao hơn trong các nghiên cứu dịch tễ.[30] Tuy nhiên, có nhiều yếu tố gây nhiễu có thể
ảnh hưởng đến phát hiện. Cần lưu ý đến các biến thể về định nghĩa ca bệnh và việc sử dụng các nhóm đối tượng
nghiên cứu từ các vị trí địa lý cụ thể.
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Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)

• Các yếu tố nguy cơ mạnh bao gồm: tuổi già; nam giới; sử dụng thuốc bao gồm aspirin, ciclosporin (cyclosporine),
tacrolimus hoặc pyrazinamide; tiêu thụ thịt, hải sản hoặc rượu; tính nhạy cảm về di truyền; và tình trạng có tốc độ
luân chuyển tế bào cao.

đau dữ dội khởi phát nhanh (thường gặp)

• Bệnh nhân có cơn đau cấp tính thường có thể xác định được sự khởi phát theo giờ. Họ có thể mô tả đó là cơn đau
dữ dội nhất mà họ từng trải qua.

cứng khớp (thường gặp)

• Tình trạng cứng vào buổi sáng dễ nhận thấy và cho thấy cơ chế viêm tiềm ẩn. Chức năng có thể bị hạn chế do đau
và cứng.

phân phối khớp chân (thường gặp)

• Thường ảnh hưởng nhất là các khớp ở bàn chân, đặc biệt là các khớp xương bàn đốt ngón chân đầu tiên, xương cổ
chân - bàn chân và mắt cá chân.

một vài khớp bị ảnh hưởng (thường gặp)

• Kiểu bệnh thường là đơn khớp hoặc ít khớp (<4 khớp). Có thể xảy ra ở đa khớp, ảnh hưởng đến nhiều khớp ở
bàn tay và bàn chân, đặc biệt là ở những người lớn tuổi.

sưng và tràn dịch khớp (thường gặp)

• Phản ánh bản chất viêm của bệnh.

Nhạy cảm (thường gặp)

• Thường xuất hiện đau khớp lan tỏa nổi trội khi chạm vào.

hạt tophi (thường gặp)

• Có thể xuất hiện trên các khớp bề mặt cơ duỗi, đặc biệt là khuỷu tay, đầu gối và gân Achilles.
• Cũng có thể nổi lên trên mu bàn tay, mu bàn chân và trong ốc tai.

Các yếu tố chẩn đoán khác

ban đỏ và nóng ấm (thường gặp)

• Đôi khi có thể khó nhận thấy, đòi hỏi phải kiểm tra cẩn thận.

tiền sử gia đình mắc bệnh gút (không thường gặp)

• Có thành viên trong gia đình mắc bệnh gút ở độ tuổi khá trẻ có thể cho thấy dấu hiệu khiếm khuyết một loại
enzyme cụ thể do di truyền.
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Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Chọc hút và xét nghiệm dịch khớp

• Cần phải cân nhắc trong mọi trường hợp, nhưng không phải lúc nào cũng
cần thiết ở bệnh nhân có thể đưa ra chẩn đoán lâm sàng chắc chắn. Xác nhận
chẩn đoán và sẽ loại trừ viêm khớp nhiễm khuẩn và phân biệt bệnh gút với
bệnh gút giả (bệnh lắng đọng pyrophosphate canxi). Đôi khi, điều kiện vận
chuyển kém hoặc thời gian trễ lâu từ khi lấy dịch khớp đến khi kiểm tra mẫu
bệnh phẩm, khiến khó xác định các tinh thể.

• Một chuyên gia, chẳng hạn như bác sĩ chuyên khoa thấp khớp hoặc kỹ thuật
viên giàu kinh nghiệm, cần kiểm tra dịch khớp, vì các phòng thí nghiệm
thương mại có thể không đáng tin cậy trong việc phát hiện các tinh thể
monosodium urate.

• Nếu phân tích không cho thấy các tinh thể này hoặc căn nguyên khác gây
viêm khớp cấp tính thì cần xem xét thực hiện lại thủ thuật chọc dịch khớp
trong thời gian xảy ra các cơn bệnh sau này.

[VIDEO: Aspiration and injection of the knee animated
demonstration ]

[VIDEO: Aspiration and injection of the shoulder animated
demonstration ]

Số lượng WBC >2,0 x 10^9/
L (2000/mm^3 hoặc 2000/
microlit; trung bình, 20.000/
mm^3 hoặc 20.000/microlit);
các tinh thể hình khúc xạ kép
âm tính mạnh dưới ánh sáng
phân cực

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

mức axit uric

• Cần được thu thập ít nhất 2 tuần sau khi khỏi cơn bệnh, vì chỉ số có thể thấp
hoặc bình thường giả trong thời gian xảy ra cơn bệnh.

• Bệnh gút có thể phát triển với các mức thấp hơn giới hạn trên của các giá trị
thông thường.

>416 micromol/L (7 mg/dL) ở
nam giới; >360 micromol/L (6
mg/dL) ở phụ nữ

chụp X-quang khớp bị ảnh hưởng

• Bàn tay là nơi thường thấy vết ăn mòn do gút.

ăn mòn quanh khớp (có thể có
viền nhô ra hoặc bề ngoài có lỗ)

Siêu âm

• Vết ăn mòn được phát hiện qua siêu âm thường được phát hiện thấy nhiều
nhất ở khớp xương bàn đốt ngón chân đầu tiên và khớp xương bàn đốt ngón
tay.[49]

vết ăn mòn, hạt tophi, đường
viền đôi
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Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Bệnh gút giả (bệnh lắng tụ
pyrophosphate canxi)

• Biểu hiện có thể giống với bệnh
gút.

• Ít gặp hơn ở những người dưới
50 tuổi.

• Có nhiều khả năng ảnh hưởng
đến khớp cổ tay và đầu gối hơn.

• Vôi hóa sụn khớp (vôi hóa sụn
trên X-quang ở một số khớp)
thường xuất hiện.

• Siêu âm có thể giúp phân biệt
bệnh lắng tụ pyrophosphate
canxi (CPPD) với bệnh gút.
Pyrophosphate canxi lắng đọng
được phát hiện thấy sâu hơn
trong sụn và ít đồng nhất hơn
(bước cục mấp mô) so với dấu
hiệu đường viền đôi ở bề mặt
được quan sát thấy ở bệnh gút.

• Tìm thấy các tinh thể
pyrophosphate canxi trong dịch
khớp sẽ xác định chẩn đoán.
Đây là những tinh thể hình thoi,
có khúc xạ kép dương yếu.

Viêm khớp nhiễm khuẩn • Biểu hiện có thể giống với bệnh
gút.

• Xuất hiện ở cả hai giới và ở mọi
lứa tuổi.

• Có thể có các yếu tố nguy cơ bị
nhiễm khuẩn, như tiêm chích
ma túy và suy giảm miễn dịch.

• Soi dưới kính hiển vi và nuôi
cấy dịch khớp có thể là Gram
dương và cho thấy sự tăng
trưởng.

• Nuôi cấy máu có thể phát triển
vi khuẩn gây bệnh.

• Sự tồn tại đồng thời của tinh thể
và tình trạng nhiễm khuẩn trong
khớp không phải là hiếm gặp.

Chấn thương • Có tiền sử dương tính.
• Thông thường, kiểm tra khớp

cho thấy ít dấu hiệu viêm, chẳng
hạn như ban đỏ hoặc ấm nóng,
hơn so với khi mắc bệnh gút.

• Dịch khớp thường có máu và
không có tinh thể monosodium
urate.

Viêm khớp dạng thấp • Bệnh gút có hạt tophi và đa
khớp mạn tính có thể xuất hiện
giống như RA (viêm khớp dạng
thấp), và hạt tophi có thể bị
chẩn đoán nhầm là các nốt dạng
thấp.

• Tiền sử các cơn bệnh viêm khớp
và bệnh gút chân diễn ra thành
từng đợt, cấp tính, tự khỏi cho
thấy dấu hiệu mắc bệnh gút.

• RA và bệnh gút có vẻ tương
quan nghịch, vì rất ít ca bệnh
đồng tồn tại đã được báo cáo.

• Liên quan đến RF dương tính
ở 70% đến 78% ca bệnh; tuy
nhiên, 30% bệnh nhân mắc
bệnh gút có RF dương tính.[50]

• Kháng thể kháng peptid citrullin
mạch vòng (anti-CCP) là một
xét nghiệm chẩn đoán mới để
xác định RA. Xét nghiệm này có
độ đặc hiệu cao, nhưng độ nhạy
thấp và có thể hữu ích trong
việc phát hiện sớm những bệnh
nhân sẽ có RA nặng.[51]

• Dịch khớp cho thấy bị viêm
(số lượng WCC >2,0 x 10^9/L
hoặc 2000/mm^3 hoặc 2000/
microlit), nhưng không phát
hiện thấy tinh thể monosodium
urate.
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Gút Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm khớp phản ứng • Nhiễm trùng vi sinh vật thích
hợp gần đây.

• Có tình trạng viêm ít khớp.
• Thường ảnh hưởng đến các

khớp chịu lực.
• Có thể có viêm bám gân và viêm

ngón (viêm toàn bộ ngón tay).
• Có thể có tình trạng viêm kết

mạc, viêm niệu đạo và viêm dạ
dày.

• Chụp X-quang có thể cho thấy
sưng mô mềm.

Viêm khớp vẩy nến • Bệnh nhân thường có tiền sử
mắc bệnh vẩy nến.

• Phân bố khớp không đối xứng.
• Thường ảnh hưởng đến các

khớp gian đốt xa.
• Xuất hiện tình trạng viêm ngón.

• Phát hiện chụp X-quang điển
hình bao gồm ăn mòn khớp, hẹp
khe khớp, tăng sinh xương bao
gồm viêm màng xương quanh
khớp và ở trục khớp, tiêu xương
bao gồm biến dạng kiểu 'bút chì
trong cốc' và tiêu xương đầu chi,
chứng cứng khớp, hình thành sọ
và viêm đốt sống.[52]

Các tiêu chí chẩn đoán

Tiêu chí sơ bộ của Hội Thấp khớp học Hoa Kỳ (ACR) về phân loại viêm khớp
cấp tính của bệnh gút nguyên phát[42]

Xác định chẩn đoán dựa trên:

1. Tinh thể monosodium urate đặc trưng trong dịch khớp, hoặc

2. Tinh thể monosodium urate đặc trưng từ hạt tophi, hoặc

3. Đáp ứng ≥6 tiêu chí sau:

• Nhiều hơn một cơn viêm khớp cấp tính
• Viêm tối đa phát triển trong vòng 1 ngày
• Cơn viêm khớp, tấy đỏ được quan sát ở khớp
• Khớp xương bàn đốt ngón chân đầu tiên đau hoặc sưng
• Khớp xương bàn đốt ngón chân đầu tiên đau ở một bàn chân
• Khớp xương cổ chân đau ở một bàn chân
• Hạt tophi (đã xác định hoặc nghi ngờ)
• Tăng axit uric máu
• Sưng bất đối xứng trong khớp trên phim chụp X-quang
• U nang dưới vỏ não không ăn mòn trên phim chụp X-quang
• Kết quả nuôi cấy khớp âm tính với vi sinh vật trong thời gian xảy ra cơn bệnh.

Tiêu chí phân loại bệnh gút của Hội Thấp khớp học Hoa Kỳ/Liên đoàn châu Âu
về Phòng chống Bệnh thấp khớp (ACR-EULAR)[43] [44]
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Vào năm 2015, ACR đã công bố các tiêu chí phân loại mới; tuy nhiên, các tiêu chí này nhằm mục đích xác định những
người có thể đủ điều kiện tham gia vào nghiên cứu lâm sàng và không phải để sử dụng trong chẩn đoán bệnh gút.[43]
[44]

• Độ nhạy của tiêu chí phân loại năm 2015 là 92% và độ đặc hiệu là 89%.
• Các tiêu chí bao gồm các đặc điểm dựa trên lâm sàng, chụp hình ảnh và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.
• Một cá nhân được phân loại là mắc bệnh gút nếu có điểm tối đa có thể đạt được trong tiêu chí cuối cùng là 23 và

điểm ngưỡng là 8.
• Một khía cạnh độc đáo của các tiêu chí phân loại này là có 2 danh mục cho ra điểm âm. Cụ thể, nếu dịch khớp âm

tính với monosodium urate, sẽ trừ 2 điểm khỏi tổng điểm. Tương tự, nếu nồng độ urate trong huyết thanh là <4
mg/dL (<0,24 mmol/L), sẽ trừ 4 điểm khỏi tổng điểm.

• Sẵn có các công cụ tính toán trên web liên kết.  [ACR-EULAR gout classification criteria calculator]
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Gút Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Mục tiêu điều trị ngắn hạn cho bệnh gút cấp tính là khỏi nhanh cơn đau và duy trì chức năng. Mục tiêu dài hạn là phòng
ngừa cơn bệnh tái phát và phá hủy khớp mạn tính. Càng bắt đầu điều trị sớm thì đáp ứng lâm sàng càng tốt.

Điều trị ngắn hạn
Thuốc kháng viêm không chứa steroid (NSAID) là liệu pháp đầu tay cho cơn bệnh cấp tính nếu không có chống chỉ
định. Indometacin thường được sử dụng, mặc dù không có bằng chứng nào chứng minh thuốc này hiệu quả hơn các
NSAID khác và có liên quan đến nhiều tác dụng bất lợi hơn.

Colchicine là lựa chọn thay thế cho NSAID.1[C]Evidence Để tránh tác dụng bất lợi, đặc biệt là tiêu chảy, tổng liều
hàng ngày không được vượt quá 3 mg. Một nghiên cứu cho thấy rằng 1,2 mg colchicine, sau đó là 0,6 mg sau 1 giờ
được dung nạp tốt hơn và hiệu quả như dùng tổng 4,8 mg trong 6 giờ.[53] Mặc dù vậy, hiệu quả còn khiêm tốn, chỉ có
khoảng một phần ba số bệnh nhân giảm 50% mức độ đau trong vòng 72 giờ.

Corticosteroid có thể là lựa chọn thay thế nếu cả NSAID và colchicine bị chống chỉ định (ví dụ: ở bệnh nhân suy
thận). Chúng có thể được cho dùng dưới dạng tiêm vào trong khớp đối với bệnh gút đơn khớp cấp tính hoặc ngoài
đường tiêu hóa đối với bệnh gút ít khớp hoặc đa khớp cấp tính. Cần cân nhắc đến tác dụng phụ nghiêm trọng tiềm
ẩn của corticosteroid. Corticosteroid có thể hiệu quả hơn colchicine đối với bệnh gút cấp tính, mặc dù không có thử
nghiệm so sánh trực tiếp giữa hai loại thuốc này.[54] 2[B]Evidence Một thử nghiệm chọn ngẫu nhiên có đối chứng
mù đôi cho thấy prednisolone dạng đường uống và indometacin có hiệu quả và phản ứng bất lợi tương đương khi
được sử dụng để điều trị bệnh gút cấp tính ở bệnh nhân đến khám tại phòng cấp cứu.[55] Prednisolone dạng đường
uống có thể được coi là phương pháp điều trị đầu tay cho bệnh gút cấp tính, vì thuốc này có hiệu quả và liên quan đến
một số tác dụng bất lợi, đặc biệt là khi được sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn.[55]

[VIDEO: Aspiration and injection of the knee animated demonstration ]

[VIDEO: Aspiration and injection of the shoulder animated demonstration ]

Điều trị lâu dài
Điều trị bệnh gút lâu dài bao gồm điều chỉnh chế độ ăn uống và giảm cân (nếu được chỉ định).[2] [11] Tuy nhiên,
có một số ít bằng chứng chất lượng cao ủng hộ hoặc phản bác việc điều chỉnh lối sống để cải thiện kết quả ở những
người mắc bệnh gút mạn tính.[56]

Điều trị bằng thuốc dự phòng được chỉ định thực hiện khi có các yếu tố sau:

• Cơn bệnh tái phát (>2-3 lần mỗi năm)
• Bệnh gút có hạt tophi
• Thay đổi trên hình chụp X-quang và bệnh khớp phá hủy mạn tính
• Soi thận do urate
• Lựa chọn của bệnh nhân vì các cơn bệnh đa khớp nặng và gây suy nhược cơ thể.

Allopurinol làm giảm sản sinh axit uric. Cần bắt đầu sử dụng thuốc này 2 tuần sau lần trở nặng gần nhất ở liều thấp
100 mg/ngày. Cần phải tăng liều lượng sau vài tuần đến vài tháng cho đến khi mức axit uric <360 micromol/L (<6
mg/dL). Một nghiên cứu có đối chứng ca bệnh hồi cứu cho thấy nguy cơ quá mẫn với allopurinol gia tăng khi được
sử dụng ở liều >1,5 mg/mL GFR.[57] Điều này được phản ánh trong hướng dẫn của Hội Thấp khớp học Hoa Kỳ năm
2012 về điều trị bệnh gút, hướng dẫn này khuyến cáo sử dụng liều ban đầu 100 mg/ngày và liều khởi đầu thấp hơn
ở những người bị suy thận.[58] Thuốc này an toàn để chuẩn độ cho đến khi đạt được các mục tiêu điều trị, miễn là
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được dung nạp và không có bằng chứng về phản ứng bất lợi. Có thông tin cho thấy sử dụng allopurinol có thể làm
giảm nhẹ nguy cơ tử vong ở những đối tượng bị tăng axit uric máu.[59]

Hiệp hội Bác sĩ Hoa Kỳ chưa đưa ra khuyến cáo giảm nồng độ axit uric trong huyết thanh <360 micromol/L (<6 mg/
dL) trong hướng dẫn năm 2016 về điều trị bệnh gút cấp tính và tái phát.[60] Điều này dựa trên việc thiếu dữ liệu thử
nghiệm lâm sàng dài hạn. Mặc dù không có dữ liệu thử nghiệm lâm sàng dài hạn liên quan đến lợi ích và tác hại lâu
dài của phương pháp này nhưng vẫn có bằng chứng từ dữ liệu dân số về sự an toàn lâu dài của thuốc hạ axit uric,
đặc biệt là allopurinol, mà Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt vào năm 1966.
Ngưỡng bão hòa đối với urate là 404 micromol/L (6,8 mg/dL), mặc dù nồng độ axit uric dao động đáng kể cũng như
ngưỡng bão hòa, thấp hơn trong dịch khớp/khớp. Thực hành tiêu chuẩn hạ nồng độ axit uric trong huyết thanh xuống
<360 micromol/L (<6 mg/dL) nhằm mục đích làm giảm những dao động này.

Ở các quần thể mà đối tượng dương tính với HLA-B*5801 có nguy cơ cao phản ứng quá mẫn nặng với allopurinol
(ví dụ: người Hàn Quốc bị suy thận, gốc Hán và gốc Thái), cần cân nhắc sàng lọc HLA-B*5801.[58] Một nghiên cứu
hồi cứu lớn được tiến hành ở Đài Loan ước tính tỷ lệ mắc mới phản ứng quá mẫn hàng năm ở những người mới dùng
allopurinol ở mức 4,68/1000, với tỷ lệ tử vong là 0,39/1000.[61] Nguy cơ xảy ra phản ứng quá mẫn có ý nghĩa về mặt
thống kê ở những bệnh nhân mắc bệnh thận hoặc tim mạch được kê allopurinol để điều trị tăng axit uric máu không
có triệu chứng.

Febuxostat là một chất ức chế xanthine oxidase chọn lọc không chứa purine có tác dụng làm giảm sản sinh axit uric.
Mục tiêu là giảm nồng độ axit uric xuống <360 micromol/L (<6 mg/dL) để phòng ngừa siêu bão hòa và hình thành
tinh thể.[62] Các tác dụng bất lợi thường được báo cáo là tăng LFT, đau đầu, tăng huyết áp, tiêu chảy và đau khớp/
cứng khớp.[63] [64] Hai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III cho thấy rằng febuxostat hiệu quả hơn allopurinol trong
việc làm giảm nồng độ axit uric.[65] [66] Một thử nghiệm mở rộng dạng mở cho các đối tượng kéo dài lên đến 40
tháng từ 2 thử nghiệm này cho thấy tỷ lệ lớn hơn các đối tượng dùng febuxostat so với các đối tượng dùng allopurinol
duy trì được lợi ích này.[67] Tuy nhiên, cần thận trọng khi giải thích kết quả của các nghiên cứu này. Tất cả các
nghiên cứu đều so sánh febuxostat với allopurinol ở mức tối đa 300 mg/ngày. Các khuyến nghị và thực hành tiêu
chuẩn cho bác sĩ chuyên khoa thấp khớp là chuẩn độ liều allopurinol cho đến khi đạt được mục tiêu axit uric <360
micromol/L (<6 mg/dL), với liều tối đa là 800 mg/ngày. Kết luận rằng febuxostat hiệu quả hơn hoặc vượt trội hơn
allopurinol là không phù hợp với liều tương đối thấp của allopurinol. Viện Y tế và Chăm sóc Quốc gia (NICE) Anh
Quốc đã khuyến cáo rằng febuxostat chỉ được coi là lựa chọn cho việc điều trị tình trạng tăng axit uric máu mạn tính ở
bệnh gút đối với những người không dung nạp allopurinol hoặc chống chỉ định sử dụng allopurinol.[62] Kết quả sơ bộ
từ thử nghiệm lâm sàng an toàn cho thấy febuxostat gây tăng nguy cơ tử vong liên quan đến tim với so với allopurinol.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đang đánh giá vấn đề an toàn này và sẽ phát hành bản cập nhật
sau khi hoàn thành.[68]

Nếu bệnh nhân không thể dung nạp allopurinol, cần cân nhắc đến thuốc tăng axit uric niệu như probenecid hoặc
sulfinpyrazone. Thuốc tăng axit uric niệu làm tăng bài tiết axit uric qua thận và bị chống chỉ định ở những người sản
sinh quá nhiều axit uric. Cần thu thập nước tiểu trong 24 giờ để xét nghiệm axit uric trước. Nếu mức này vượt quá
800 mg mỗi 24 giờ, probenecid hoặc sulfinpyrazone được chống chỉ định sử dụng vì chúng sẽ làm tăng nguy cơ sỏi
thận do urate. Probenecid và sulfinpyrazone không hiệu quả ở những bệnh nhân suy thận, nhưng chúng thậm chí có thể
được coi là lựa chọn hàng đầu ở những bệnh nhân mắc bệnh gút và chức năng thận bình thường.

Lesinurad, một loại thuốc tăng axit uric niệu ức chế chất vận chuyển axit uric (URAT1 và OAT4) trong ống gần thận,
có thể được coi là liệu pháp bổ trợ cho allopurinol hoặc febuxostat ở những bệnh nhân chưa đạt được nồng độ axit
uric trong huyết thanh mục tiêu với một mình chất ức chế xanthine oxidase. Thuốc này được Cơ quan Quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận cho phép sử dụng kết hợp chỉ với allopurinol hoặc febuxostat. Trong
hai thử nghiệm giai đoạn III (CLEAR 1 và CLEAR 2), sự kết hợp giữa lesinurad và allopurinol làm tăng vừa phải tỷ
lệ người đạt mức axit uric trong huyết thanh <360 micromol/L (<6 mg/dL) vào thời điểm được 6 tháng so với chỉ
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dùng allopurinol.[69] [70] Lesinurad có liên quan đến tăng ≥1,5 creatinine huyết thanh và chỉ số tăng cao ở các xét
nghiệm chức năng gan. Ngoài ra, lesinurad (ở liều cao hơn so với đã được phê duyệt) kết hợp với febuxostat đã được
phát hiện thấy có hiệu quả hơn trong việc giảm mức axit uric xuống dưới 297 micromol/L (5 mg/dL) so với chỉ dùng
febuxostat (76,1% so với 46,8% p <0,001), trong khi lesinurad (ở liều được chấp thuận) kết hợp với febuxostat không
liên quan đến sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê.[71]

Điều trị kết hợp với allopurinol và benzbromarone, một loại thuốc tăng axit uric niệu mạnh, dường như có hiệu quả ở
những người không đáp ứng với allopurinol bị suy thận vừa phải hoặc nặng.[72] Thuốc này cũng có thể hiệu quả hơn
probenecid.[73] Benzbromarone chưa bao giờ được chấp thuận ở Hoa Kỳ sau các báo cáo về nhiễm độc gan nghiêm
trọng và thuốc này đã bị thu hồi ở nhiều nước. Nhìn chung, có rất ít bằng chứng đáng tin cậy liên quan đến sự an toàn
và hiệu quả của các thuốc tăng axit uric niệu.

Pegloticase tiêm tĩnh mạch (một uricase pegylated tái tổ hợp ở động vật có vú) là một lựa chọn cho bệnh nhân mắc
bệnh gút có hạt tophi kháng trị mà không đáp ứng với điều trị bằng các thuốc hạ axit uric thông thường sẵn có
khác.[74] 3[A]Evidence

Không được bắt đầu sử dụng các thuốc hạ urate cho đến ít nhất 2 tuần sau khi khỏi bệnh gút cấp tính, vì các thuốc
này có thể làm tăng nguy cơ tái phát hoặc kéo dài các cơn bệnh bằng cách giảm nhanh mức urate trong huyết thanh.
NSAID hoặc colchicine liều thấp cần được coi là biện pháp dự phòng trong khi bắt đầu và chuẩn độ thuốc hạ urate.
Cần tiếp tục sử dụng các thuốc này trong 3 đến 12 tháng sau khi đạt đến mức axit uric mục tiêu. Sau khi bệnh nhân
mắc bệnh gút bắt đầu dùng thuốc hạ urate, họ cần phải dùng thuốc này vĩnh viễn trừ khi có phản ứng bất lợi nghiêm
trọng; miễn là kết quả chẩn đoán bệnh gút là chính xác.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

Cấp tính ( tóm tắt )

bệnh gút cấp tính

1 thuốc kháng viêm không chứa steroid (NSAID)

2 colchicine

3 corticosteroid

Tiếp diễn ( tóm tắt )

bệnh gút tái phát: 2 đến 3 tuần sau đợt cấp
tính

1 chất ức chế xanthine oxidase

thêm liệu pháp ức chế

bổ sung lesinurad

2 probenecid hoặc sulfinpyrazone

thêm liệu pháp ức chế
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Tiếp diễn ( tóm tắt )

3 pegloticase tiêm tĩnh mạch

thêm liệu pháp ức chế
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Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

bệnh gút cấp tính

1 thuốc kháng viêm không chứa steroid (NSAID)

Các lựa chọn sơ cấp

» Naproxen: 500 mg đường uống hai lần mỗi ngày
trong 10-14 ngày

HOẶC

» Ibuprofen: 400-800 mg đường uống ba đến bốn
lần mỗi ngày trong 10-14 ngày

HOẶC

» diclofenac potassium: 50 mg đường uống (giải
phóng tức thời) ba lần mỗi ngày trong 10-14 ngày

HOẶC

» meloxicam: 7,5 đến 15 mg đường uống mỗi ngày
một lần trong 10-14 ngày

HOẶC

» indometacin: 25-50 mg đường uống mỗi ngày ba
lần trong 10-14 ngày

HOẶC

» celecoxib: 100-200 mg đường uống hai lần mỗi
ngày trong 10-14 ngày

» Ngăn chặn đợt viêm nếu chúng bắt đầu sớm. Cũng
được sử dụng để ngăn chặn các cơn đau gút khi bắt
đầu điều trị duy trì bằng thuốc hạ axit uric.

» Không có bằng chứng cho thấy indometacin vượt
trội so với các NSAID khác. Hai nghiên cứu không
thấp kém hơn cho thấy indometacin hiệu quả như
etoricoxib và có liên quan đến nhiều tác dụng bất lợi
hơn.[76] [77]

» Cần được sử dụng với các biện pháp phòng ngừa,
chẳng hạn như thuốc ức chế bơm proton hoặc
misoprostol, ở những bệnh nhân có nguy cơ cao bị
biến chứng GI.

» Các chất ức chế COX-2 có thể an toàn hơn các
NSAID thông thường ở những bệnh nhân có tiền sử
xuất huyết đường tiêu hóa hoặc các bệnh đồng mắc.

Đ
IỀ

U
 T

R
Ị

Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: May 03, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

21

http://bestpractice.bmj.com


Gút Điều trị
Đ

IỀ
U

 T
R

Ị

Cấp tính

2 colchicine

Các lựa chọn sơ cấp

» colchicine: 1,2 mg đường uống ban đầu, sau đó
là 0,6 mg đường uống sau 1 giờ, tổng liều tối đa là
1,8 mg

» Được sử dụng khi các thuốc kháng viêm không chứa
steroid (NSAID) và các chất ức chế COX-2 bị chống
chỉ định sử dụng vì tiền sử xuất huyết đường tiêu hóa
hoặc các bệnh đồng mắc.

» Cần sử dụng liều hiệu quả tối thiểu vì chỉ số lợi ích
so với nguy cơ thấp. Các tác dụng bất lợi thường gặp
là tiêu chảy, buồn nôn và ói mửa.1[C]Evidence

» Cần tránh sử dụng qua đường tĩnh mạch vì tăng độc
tính.

» Được cho dùng cho đến khi thuyên giảm, buồn nôn/
nôn, tiêu chảy, hoặc đạt liều tối đa; tiêu chảy có khả
năng sẽ xảy ra trước khi giảm đau; cần dừng 3 ngày
mới chuyển sang đợt tiếp theo

3 corticosteroid

Các lựa chọn sơ cấp

» Prednisolone: 1 mg/kg qua đường uống được cho
dùng dưới dạng liều đơn
Phác đồ này có thể thích hợp nếu bắt đầu trong
vòng 24 giờ sau khi xảy ra cơn bệnh.

HOẶC

» Prednisolone: ban đầu 20-40 mg đường uống
mỗi ngày một lần, giảm đi 5-10 mg/ngày sau mỗi 3
ngày cho đến khi ngưng dùng; hoặc 30 mg đường
uống mỗi ngày một lần trong 5 ngày

HOẶC

» methylprednisolone acetate: khớp nhỏ: 4-10 mg
trong khớp dưới dạng liều đơn; khớp vừa: 10-40
mg trong khớp dưới dạng liều đơn; khớp lớn:
20-80 mg trong khớp dưới dạng liều đơn

HOẶC

» triamcinolone acetonide: khớp nhỏ: 2,5 đến 10
mg trong khớp dưới dạng liều đơn; khớp lớn: 5-40
mg trong khớp dưới dạng liều đơn

» Có thể là một lựa chọn thay thế nếu cả thuốc kháng
viêm không steroid (NSAID) và colchicine đều bị
chống chỉ định (ví dụ: ở bệnh nhân suy thận). Có thể
hiệu quả hơn colchicine đối với bệnh gút cấp tính,

22 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: May 03, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Gút Điều trị

Cấp tính
mặc dù không có thử nghiệm so sánh trực tiếp giữa
hai loại thuốc này.[54] 2[B]Evidence

» Một thử nghiệm chọn ngẫu nhiên có đối chứng cho
thấy prednisolone dạng đường uống và indometacin có
hiệu quả và phản ứng bất lợi tương đương khi được
sử dụng để điều trị bệnh gút cấp tính ở bệnh nhân đến
khám tại phòng cấp cứu.[55]

» Được sử dụng dưới dạng tiêm vào trong khớp đối
với bệnh gút đơn khớp và qua đường uống đối với
bệnh gút ít khớp và đa khớp.

» Cần cân nhắc đến tác dụng phụ nghiêm trọng tiềm
ẩn của corticosteroid. Cần tránh nếu chưa loại trừ
viêm khớp nhiễm khuẩn.

[VIDEO: Aspiration and injection of the
knee animated demonstration ]

[VIDEO: Aspiration and injection of the
shoulder animated demonstration ]

Tiếp diễn

bệnh gút tái phát: 2 đến 3 tuần sau đợt cấp
tính

1 chất ức chế xanthine oxidase

Các lựa chọn sơ cấp

» Allopurinol: ban đầu dùng 100 mg đường uống
mỗi ngày một lần, tăng dần thêm 100 mg/ngày sau
mỗi tuần theo mức urate trong huyết thanh, tối đa
là 800 mg/ngày; có thể cần liều khởi đầu thấp hơn
ở bệnh nhân suy thận

Các lựa chọn thứ cấp

» febuxostat: 40-80 mg đường uống mỗi ngày một
lần

» Allopurinol và febuxostat làm giảm sản sinh axit uric.
Mục tiêu là giảm nồng độ axit uric xuống dưới 360
micromol/L (<6 mg/dL) để phòng ngừa siêu bão hòa
và hình thành tinh thể.

» Không được bắt đầu sử dụng các thuốc này trong
cơn bệnh cấp tính vì chúng có thể kéo dài cơn bệnh
hoặc thúc đẩy nhiều cơn bệnh hơn.[62]Điều chỉnh
liều theo nồng độ urate trong huyết thanh mục tiêu là
360 micromol/L (6 mg/dL).

» Cần khởi đầu allopurinol với liều thấp để giảm nguy
cơ quá mẫn, một tình trạng có đặc trưng là tăng bạch
cầu ái toan, viêm da, viêm gan và suy thận và liên quan
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Tiếp diễn
đến tỷ lệ tử vong là 20%.[78] Trong trường hợp xảy
ra phản ứng quá mẫn mà cần sử dụng acallopurinol
và lựa chọn điều trị duy nhất, cần xem xét khử nhạy
allopurinol dưới sự giám sát chặt chẽ.

» Ở các quần thể mà đối tượng dương tính với HLA-
B*5801 có nguy cơ cao phản ứng quá mẫn nặng
với allopurinol (ví dụ: người Hàn Quốc bị suy thận,
gốc Hán và gốc Thái), cần cân nhắc sàng lọc HLA-
B*5801.[58]

» Febuxostat là một chất ức chế xanthine oxidase chọn
lọc không chứa purine. Viện Y tế và Chăm sóc Quốc
gia (NICE) Anh Quốc đã khuyến cáo rằng febuxostat
chỉ được coi là lựa chọn cho việc điều trị tình trạng
tăng axit uric máu mạn tính ở bệnh gút đối với những
người không dung nạp allopurinol hoặc chống chỉ định
sử dụng allopurinol.[62]Kết quả sơ bộ từ thử nghiệm
lâm sàng an toàn cho thấy febuxostat gây tăng nguy cơ
tử vong liên quan đến tim với so với allopurinol. Cơ
quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đang
đánh giá vấn đề an toàn này và sẽ phát hành bản cập
nhật sau khi hoàn thành.[68]

thêm liệu pháp ức chế

Các lựa chọn sơ cấp

» Naproxen: 250-500 mg đường uống hai lần mỗi
ngày

HOẶC

» Ibuprofen: 400-800 mg đường uống ba lần mỗi
ngày

HOẶC

» diclofenac potassium: 50 mg đường uống (giải
phóng tức thời) hai đến ba lần mỗi ngày

HOẶC

» meloxicam: 7,5 to 15 mg đường uống một lần
mỗi ngày

HOẶC

» indometacin: 25-50 mg đường uống một lần mỗi
ngày

HOẶC

» celecoxib: 100-200 mg đường uống một lần hoặc
hai lần mỗi ngày

HOẶC
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Tiếp diễn

» colchicine: 0,6 mg đường uống một lần mỗi ngày

Các lựa chọn thứ cấp

» Prednisolone: ban đầu là 7,5 đến 10 mg đường
uống một lần mỗi ngày, điều chỉnh xuống liều thấp
nhất để ngăn ngừa bùng phát bệnh gút

» Cần cân nhắc liệu pháp ức chế (dự phòng) như thuốc
kháng viêm không steroid (NSAID) hoặc colchicine
liều thấp trong quá trình bắt đầu và giảm dần thuốc
hạ urate. Cần tiếp tục sử dụng các thuốc này trong 3
đến 12 tháng sau khi đạt đến mức axit uric trong huyết
thanh mục tiêu.

» Có thể cân nhắc sử dụng prednisolone nếu cả
NSAID lẫn colchicine đều bị chống chỉ định, ở liều
thấp nhất để phòng ngừa bùng phát bệnh gút.

bổ sung lesinurad

Các lựa chọn sơ cấp

» lesinurad: 200 mg qua đường uống mỗi ngày một
lần

» Thuốc tăng axit uric niệu ức chế vận chuyển axit uric
(URAT1 và OAT4) trong ống gần của thận.

» Được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm
Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận cho phép sử dụng kết hợp
với chỉ allopurinol hoặc febuxostat.

» Có thể được coi là liệu pháp bổ trợ cho allopurinol
hoặc febuxostat ở những bệnh nhân chưa đạt được
nồng độ axit uric trong huyết thanh mục tiêu chỉ với
chất ức chế xanthine oxidase.

» Trong hai thử nghiệm giai đoạn III, sự kết hợp giữa
lesinurad và allopurinol làm tăng nhẹ tỷ lệ người đạt
mức axit uric trong huyết thanh <360 micromol/L
(<6 mg/dL) vào thời điểm 6 tháng so với chỉ dùng
allopurinol. Lesinurad có liên quan đến tăng ≥1,5
creatinine huyết thanh và chỉ số tăng cao ở các xét
nghiệm chức năng gan.[69] [70]

2 probenecid hoặc sulfinpyrazone

Các lựa chọn sơ cấp

» probenecid: 250-1000 mg đường uống hai lần
mỗi ngày

HOẶC

» sulfinpyrazone: 100-400 mg đường uống hai lần
mỗi ngày
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Tiếp diễn
» Nếu bệnh nhân không thể dung nạp allopurinol,
có thể cân nhắc sử dụng thuốc tăng axit uric niệu.
Probenecid hoặc sulfinpyrazone (thuốc tăng axit uric
niệu) làm tăng bài tiết axit uric của thận và bị chống
chỉ định ở những người sản sinh quá nhiều axit uric đã
biết hoặc axit uric trong 24 giờ >800 mg mỗi 24 giờ,
vì chúng làm tăng nguy cơ sỏi thận do urate.

» Không được bắt đầu sử dụng các thuốc này trong
cơn bệnh cấp tính vì chúng có thể kéo dài cơn bệnh
hoặc thúc đẩy nhiều cơn bệnh hơn.

» Chúng không hiệu quả ở bệnh nhân suy thận và có
thể được sử dụng kết hợp với allopurinol.

thêm liệu pháp ức chế

Các lựa chọn sơ cấp

» Naproxen: 250-500 mg đường uống hai lần mỗi
ngày

HOẶC

» Ibuprofen: 400-800 mg đường uống ba lần mỗi
ngày

HOẶC

» diclofenac potassium: 50 mg đường uống (giải
phóng tức thời) hai đến ba lần mỗi ngày

HOẶC

» meloxicam: 7,5 to 15 mg đường uống một lần
mỗi ngày

HOẶC

» indometacin: 25-50 mg đường uống một lần mỗi
ngày

HOẶC

» celecoxib: 100-200 mg đường uống một lần hoặc
hai lần mỗi ngày

HOẶC

» colchicine: 0,6 mg đường uống một lần mỗi ngày

Các lựa chọn thứ cấp

» Prednisolone: ban đầu là 7,5 đến 10 mg đường
uống một lần mỗi ngày, điều chỉnh xuống liều thấp
nhất để ngăn ngừa bùng phát bệnh gút
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» Cần cân nhắc liệu pháp ức chế (dự phòng) như thuốc
kháng viêm không steroid (NSAID) hoặc colchicine
liều thấp trong quá trình bắt đầu và giảm dần thuốc
hạ urate. Cần tiếp tục sử dụng các thuốc này trong 3
đến 12 tháng sau khi đạt đến mức axit uric trong huyết
thanh mục tiêu.

» Có thể cân nhắc sử dụng prednisolone nếu cả
NSAID lẫn colchicine đều bị chống chỉ định, ở liều
thấp nhất để phòng ngừa bùng phát bệnh gút.

3 pegloticase tiêm tĩnh mạch

Các lựa chọn sơ cấp

» pegloticase: 8 mg đường tĩnh mạch 2 tuần một
lần

» Pegloticase tiêm tĩnh mạch (PGL) (một uricase
pegylated tái tổ hợp ở động vật có vú) có thể là lựa
chọn cho bệnh nhân mắc bệnh gút có hạt tophi kháng
trị mà không đáp ứng với điều trị bằng các thuốc hạ
axit uric thông thường sẵn có khác.[74]

» Bùng phát bệnh gút có thể xảy ra trong quá trình
điều trị ban đầu và phản ứng tiêm truyền có thể có vấn
đề. Sốc phản vệ đã xảy ra.

» Cần theo dõi nồng độ axit uric trong huyết thanh
từ 24 đến 72 giờ trước khi tiêm truyền và cân
nhắc ngừng điều trị nếu nồng độ tăng lên trên 360
micromol/L (6 mg/dL), đặc biệt khi quan sát thấy 2
mức liên tiếp trên 360 micromol/L. Các thuốc hạ urate
khác không được cho dùng đồng thời vì điều này có
thể làm cho những thay đổi này khó phát hiện hơn.

» Cần cho dùng thuốc kháng histamin và corticosteroid
trước khi sử dụng liệu pháp này.

thêm liệu pháp ức chế

Các lựa chọn sơ cấp

» Naproxen: 250-500 mg đường uống hai lần mỗi
ngày

HOẶC

» Ibuprofen: 400-800 mg đường uống ba lần mỗi
ngày

HOẶC

» diclofenac potassium: 50 mg đường uống (giải
phóng tức thời) hai đến ba lần mỗi ngày

HOẶC
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» meloxicam: 7,5 to 15 mg đường uống một lần
mỗi ngày

HOẶC

» indometacin: 25-50 mg đường uống một lần mỗi
ngày

HOẶC

» celecoxib: 100-200 mg đường uống một lần hoặc
hai lần mỗi ngày

HOẶC

» colchicine: 0,6 mg đường uống một lần mỗi ngày

Các lựa chọn thứ cấp

» Prednisolone: ban đầu là 7,5 đến 10 mg đường
uống một lần mỗi ngày, điều chỉnh xuống liều thấp
nhất để ngăn ngừa bùng phát bệnh gút

» Cần cân nhắc liệu pháp ức chế (dự phòng) như thuốc
kháng viêm không steroid (NSAID) hoặc colchicine
liều thấp trong quá trình bắt đầu và giảm dần thuốc
hạ urate. Cần tiếp tục sử dụng các thuốc này trong 3
đến 12 tháng sau khi đạt đến mức axit uric trong huyết
thanh mục tiêu.

» Có thể cân nhắc sử dụng prednisolone nếu cả
NSAID lẫn colchicine đều bị chống chỉ định, ở liều
thấp nhất để phòng ngừa bùng phát bệnh gút.
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Giai đoạn đầu

Oxypurinol

Thuốc này là chất ức chế xanthine oxidase có thể thay thế cho allopurinol ở bệnh nhân có tình trạng quá mẫn cảm nhẹ với
thuốc đó. Tại Hoa Kỳ, thuốc này chỉ được cung cấp dưới dạng thử nghiệm cho bệnh nhân hiểm nghèo.

Rilonacept
Một thử nghiệm mù đôi giai đoạn II về biện pháp dự phòng bùng phát bệnh gút trong khi bắt đầu điều trị hạ urate chọn
ngẫu nhiên 83 bệnh nhân vào nhóm rilonacept tiêm dưới da (protein hợp nhất thụ thể Fc IL-1 hòa tan) hoặc giả dược.[79]
Ở tuần thứ 12, số lượng bệnh nhân bùng phát một hoặc nhiều đợt đau gút ở nhóm rilonacept ít hơn đáng kể so với nhóm
giả dược (tương ứng là 15% so với 45%). Các kết quả này tái lặp trong thử nghiệm giai đoạn III, chọn ngẫu nhiên,
mù đôi, có đối chứng giả dược về rilonacept. Số đợt bùng phát bệnh gút trung bình trên mỗi bệnh nhân trong thời gian
nghiên cứu 16 tuần thấp hơn đáng kể ở cả hai nhánh rilonacept so với giả dược (0,29 đối với rilonacept 80 mg; 0,21 đối
với rilonacept 160 mg; 1,06 đối với giả dược). Không có dấu hiệu an toàn trong thời gian kéo dài tử nghiệm thêm bốn
tuần.[80] Nghiên cứu bị giới hạn ở so sánh rilonacept với giả dược hơn là phương pháp chăm sóc tiêu chuẩn, chẳng hạn
như colchicine hoặc thuốc kháng viêm không steroid (NSAID).[81] Một nghiên cứu chọn ngẫu nhiên mù đôi về phương
pháp điều trị các cơn đau gút cấp tính ở 255 bệnh nhân cho thấy việc thêm rilonacept vào indometacin không hiệu quả
hơn chỉ dùng indometacin.[25] Nghiên cứu bao gồm nhánh thứ ba của rilonacept liều cao có liên quan đến giảm đau ít
hơn so với 2 nhánh còn lại, nhưng nghiên cứu này không có kế hoạch thực hiện phân tích này.

Canakinumab
Một kháng thể đơn dòng kháng interleukin-1 beta có nguồn gốc hoàn toàn từ người. Trong một nghiên cứu 8 tuần, mù
đơn, giả đôi, thay đổi liều, bệnh nhân mắc bệnh gút cấp tính không đáp ứng hoặc chống chỉ định với NSAID và/hoặc
colchicine đã được chọn ngẫu nhiên để nhận một liều đơn canakinumab tiêm dưới da (liều khác nhau; n = 143) hoặc liều
triamcinolone tiêm bắp (n = 57). Mặc dù canakinumab liên quan đến ít đau hơn về số lượng (điểm theo thang đánh giá
mức độ tiến triển bằng mắt thường 100 mm), chỉ có liều cao nhất vượt trội về mặt thống kê so với triamcinolone vào thời
điểm 24, 48, và 72 giờ. Canakinumab cũng ngăn ngừa tái phát các đợt bùng phát và không làm tăng nguy cơ xuất hiện tác
dụng bất lợi nghiêm trọng.[27] Tuy nhiên, corticosteroid đường uống hoặc tiêm trong khớp có thể là chất so sánh thích
hợp hơn. Trong một phân tích khác của cùng một nghiên cứu, điều trị bằng canakinumab có liên quan tới giảm đáng kể
tình trạng đau khi chạm vào và sưng vào thời điểm 72 giờ so với triamcinolone. Cải thiện chỉ số sức khỏe thể chất SF-36
đã được quan sát thấy vào thời điểm 7 ngày sau liều ở cả hai nhóm điều trị, nhưng mức tăng chỉ số cao nhất đối với
canakinumab.[82] Một nghiên cứu mù đôi kéo dài 24 tuần so sánh các liều khác nhau của canakinumab với colchicine để
phòng ngừa bệnh gút bùng phát trong thời gian bắt đầu điều trị bằng allopurinol.[83] Khả năng bùng phát bệnh gút ở bệnh
nhân dùng canakinumab ít hơn đáng kể so với bệnh nhân dùng colchicine. Liều colchicine thấp hơn so với liều được sử
dụng ở Anh Quốc hoặc Hoa Kỳ. Hai nghiên cứu chọn ngẫu nhiên, mù đôi trong 12 tuần với thời gian kéo dài 12 tuần mù
đôi so sánh canakinumab với triamcinolone ở bệnh nhân bị viêm khớp gút không thích hợp với NSAID và/hoặc colchicine
(beta-RELIEVED và beta-RELIEVED-II).[84] Kết quả tổng hợp của các nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân dùng
liều đơn canakinumab trong đợt bùng phát cấp tính đã giảm đau nhanh và hiệu quả so với bệnh nhân dùng triamcinolone
(chỉ số đau trên thang đánh giá mức độ tiến triển bằng mắt thường 72 giờ trung bình tương ứng là 25,0 mm so với 35,7
mm; chênh lệch, -10,7 mm; p <0,0001), và giảm 56% nguy cơ xảy ra bùng phát mới trong khoảng thời gian 24 tuần (HR:
0,44; p≤0,0001). Thuốc này đã được Cơ quan Thuốc châu Âu (EMA) chấp thuận cho phép dùng để điều trị triệu chứng
ở bệnh nhân người lớn có các cơn viêm khớp gút thường xuyên (ít nhất 3 cơn đau trong 12 tháng trước đó) và bị chống
chỉ định sử dụng, không dung nạp, hoặc không có đáp ứng thích hợp với NSAID và colchicine, và có nhiều đợt không
thích hợp dùng corticosteroid. Tại Anh Quốc, Viện Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia (NICE) đã tuyên bố rằng họ không thể
khuyến nghị sử dụng canakinumab trong NHS để điều trị các cơn viêm khớp gút và giảm tần suất các cơn tiếp theo vì
không nhận được bằng chứng từ nhà sản xuất.[85] Vào tháng 6 năm 2011, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm
Hoa Kỳ (FDA) đã không cấp phép sử dụng canakinumab để điều trị bệnh gút vì nguy cơ nhiễm trùng, tăng triglyceride
máu và tăng mức axit uric có thể xảy ra.  [FDA Arthritis Advisory Committee: FDA briefing document on supplemental
canakinumab]

Arhalofenate
Một thuốc kháng viêm mới và thuốc tăng axit uric niệu ức chế URAT1 và có các đặc điểm kháng viêm dựa trên dữ liệu
ở chuột, ức chế việc giải phóng interleukin-1 beta và các chất trung gian gây viêm khác. Một nghiên cứu giai đoạn IIB
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đã chọn ngẫu nhiên 248 đối tượng để nhận một trong hai liều arhalofenate khác nhau; allopurinol; allopurinol kết hợp
với colchicin; hoặc giả dược. Kết quả chính là phòng ngừa bùng phát bệnh gút sau 12 tuần. Liều arhalofenate cao hơn đã
làm giảm bùng phát bệnh gút đi 46%, chỉ có ý nghĩa thống kê so với chỉ dùng allopurinol hoặc giả dược, và không có ý
nghĩa thống kê so với nhánh allopurinol kết hợp với colchicine. Giảm trung bình mức axit uric trong huyết thanh đáng
thất vọng, chỉ 12,5% ± 16 (trung bình ± SD) với liều arhalofenate thấp hơn và 16,5% ± 15 với liều arhalofenate cao hơn,
trong khi mức giảm là 24,9 ± -19,7 với allopurinol kết hợp với colchicin và 28,8% ± 20,3 ở nhóm allopurinol. Thiết kế
nghiên cứu đã không theo thực hành lâm sàng điển hình, trong đó có một nhánh bắt đầu dùng allopurinol 300 mg/ngày so
với 100 mg/ngày và không có liệu pháp ức chế (như colchicine), chỉ được sử dụng trong một nhánh của nhóm so sánh.
[86]

Chất ức chế purine nucleoside phosphorylase (BCX4208)
Trong nghiên cứu mù đôi, có đối chứng giả dược, BCX4208 làm giảm đáng kể axit uric trong huyết thanh trong khoảng
thời gian 3 tuần (tương ứng là -2,7 mg/dL, -3,3 mg/dL và -3,4 mg/dL ở các nhóm liều 40 mg/ngày, 80 mg/ngày, và 120
mg/ngày, so với -0,4 mg/dL đối với giả dược).[87] Khoảng một phần ba bệnh nhân nhận BCX4208 đạt mức axit uric
trong huyết thanh <360 micromol/L (<6 mg/dL), bất kể liều lượng như thế nào. Không có đối tượng trong nhóm giả dược
đạt mức axit uric trong huyết thanh <360 micromol/L. Loại thuốc này làm giảm lượng vừa phải các phân nhóm tế bào
lympho, nhưng được dung nạp tốt.
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Khuyến nghị

Giám sát

Bệnh nhân cần được theo dõi các cơn bệnh tái phát, sự phát triển của sạn urate và thay đổi trên hình chụp X-quang.

Ở những bệnh nhân dùng thuốc hạ axit uric, theo dõi nồng độ axit uric 1 đến 3 tháng một lần, sau đó là 6 tháng một
lần (mức mục tiêu <360 micromol/L hoặc <6 mg/dL).

Bệnh nhân cần được theo dõi các tác dụng bất lợi của thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) và colchicine, đặc
biệt nếu thuốc được sử dụng trong thời gian dài. Đối với các NSAID, colchicine và allopurinol, cần tiến hành xét
nghiệm công thức máu, các xét nghiệm chức năng thận và xét nghiệm chức năng gan 3 đến 6 tháng một lần.

Khi bắt đầu dùng allopurinol, bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ hội chứng quá mẫn (tăng bạch cầu ái toan, viêm
da và suy đa hệ thống).

Sử dụng colchicine lâu dài có thể liên quan đến bệnh lý thần kinh. Probenecid có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh sỏi
thận.

Hầu hết các loại thuốc trên, và đặc biệt là allopurinol, có nhiều tương tác thuốc có thể cần điều chỉnh liều lượng
thuốc.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân
Thực phẩm có hàm lượng purin cao (tức là rượu, hải sản và nội tạng) có liên quan đến nguy cơ cao hơn gây tăng axit
uric và bệnh gút.[2]

Giảm tiêu thụ rượu, đặc biệt là bia, làm giảm nguy cơ mắc bệnh gút.[31]

Giảm lượng hải sản và lượng thịt ăn vào sẽ giúp giảm mức độ nặng của bệnh.

Giảm lượng rau giàu purine (ví dụ: măng tây, rau bina và nấm) dường như không ảnh hưởng đến mức axit uric.

Các sản phẩm từ sữa làm giảm nguy cơ mắc bệnh gút.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

bệnh thận do axit uric cấp tính ngắn hạn thấp

Xảy ra phổ biến nhất ở những bệnh nhân được điều trị bằng thuốc độc tế bào, đặc biệt là điều trị các chứng rối loạn
tăng sinh lympho và gánh nặng khối u lớn (hội chứng phân giải khối u).

Thường xảy ra với nồng độ axit uric rất cao vượt quá 1190 micromol/L (20 mg/dL) và tỷ lệ axit uric/creatinine trong
nước tiểu vượt quá 1.

Bệnh nhân có thể bị suy thận cấp tính và thiểu niệu. Tình trạng này thường được ngăn chặn bằng cách bù nước và điều
trị dự phòng với allopurinol.
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Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

sỏi thận biến thiên trung bình

Sỏi thận do axit uric chiếm 10% số lượng ca bệnh sỏi thận ở Hoa Kỳ. Tỷ lệ hiện mắc ở bệnh nhân bị bệnh gút có thể
thay đổi (10% đến 42%) và tăng theo nồng độ axit uric.[92]

Tiên lượng

Các cơn đau gút gây đau đớn và suy yếu khớp, nhưng tự khỏi. Ở những bệnh nhân không được điều trị bằng thuốc hạ
axit uric, nguy cơ tái phát sau cơn đau đầu tiên tương ứng là 62%, 78% và 84% vào năm đầu tiên, thứ hai và thứ ba.[88]

Ở bệnh gút không được điều trị, khoảng 2% bệnh nhân bị viêm khớp nặng gây suy yếu khớp thường là 20 năm sau cơn
đau đầu tiên.[89]

Trong số những người mắc bệnh gút không được điều trị, sạn urate xuất hiện ở khoảng 50% sau 10 năm và 72% sau 20
năm.[89]

Điều trị thích hợp có thể ngăn chặn các cơn đau gút và tái phát, đồng thời phòng ngừa hậu quả lâu dài của bệnh. Hiện
tại có rất ít thuốc hạ axit uric, điều này gây nhiều vấn đề trong các ca bệnh không dung nạp thuốc hoặc thuốc không hiệu
quả. Ngoài ra, phương pháp điều trị bệnh gút cấp tính và mạn tính có nguy cơ và tác dụng bất lợi đáng kể.

Bệnh gút và tăng axit uric máu không được điều trị có thể liên quan đến suy thận. Ở nhóm đối tượng cựu chiến binh mắc
bệnh gút, tỷ lệ mắc mới bệnh thận thấp hơn ở nam giới có kiểm soát mức urate trong huyết thanh so với những người có
urate trong huyết thanh cao (tương ứng là 2% so với 4% vào năm 1, 3% so với 6% vào năm 2 và 5% so với 9% vào năm
thứ 3).[90] Urate trong huyết thanh cao làm tăng đáng kể nguy cơ phát triển bệnh thận (HR 1,43, CI 95% 1,20 đến 1,70).

Trong một nghiên cứu thuần tập ở Anh Quốc gồm các cá nhân có tiền sử tăng axit uric máu, sử dụng allopurinol có liên
quan tới nguy cơ tử vong do tất cả nguyên nhân thấp hơn so với không sử dụng (HR 0,89, CI 95% 0,80 đến 0,99).[59]
Giảm nguy cơ rõ rệt hơn khi phân tích được giới hạn ở những người mắc bệnh gút (HR 0,81, CI 95% 0,70 đến 0,92).
Một nghiên cứu khác đã phát hiện thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong ở những đối tượng mắc mới bệnh gút được
điều trị bằng allopurinol so với các chất đối chứng phù hợp dựa trên điểm xu hướng.[91]
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1. ACR-EULAR gout classification criteria calculator (external link)

2. FDA Arthritis Advisory Committee: FDA briefing document on supplemental canakinumab (external link)
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Điểm số bằng chứng

1. Giảm đau: có bằng chứng ít thuyết phục rằng colchicine có thể hiệu quả hơn giả dược trong việc giảm đau ở
những người mắc bệnh gút.[53]
Bằng chứng cấp độ C: Các nghiên cứu quan sát (thuần tập) có chất lượng thấp hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên
đối chứng (RCT) có lỗi về phương pháp với <200 người tham gia.

2. Cải thiện triệu chứng: có bằng chứng tương đối thuyết phục chứng minh rằng corticosteroid có hiệu quả như thuốc
kháng viêm không chứa steroid (NSAID) trong việc giảm triệu chứng ở những người mắc bệnh gút cấp tính.
Bằng chứng cấp độ B: Các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với <200 người tham gia, các RCT có lỗi
về phương pháp với >200 người tham gia, các đánh giá hệ thống (SR) có lỗi về phương pháp hoặc các nghiên cứu
quan sát (thuần tập) có chất lượng cao.

3. Hiệu quả của pegloticase đối với bệnh gút kháng trị: có bằng chứng thuyết phục cho thấy pegloticase tiêm tĩnh
mạch có thể làm giảm nồng độ urate trong huyết thanh ở bệnh nhân mắc bệnh gút kháng trị với allopurinol và
febuxostat.[74] [75]
Bằng chứng cấp độ A: Đánh giá hệ thống (SR) hoặc các thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng (RCT) với >200
người tham gia.
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