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Mặc dù có bằng chứng cho thấy colchicine, một loại chất kiềm có nguồn gốc từ cây nghệ tây mùa thu 

(Colchicum autumnale ), đã được sử dụng như một loại thuốc xổ mạnh mẽ ở Hy Lạp cổ đại hơn 2000 

năm trước, lần đầu tiên nó được sử dụng như một phương pháp điều trị chọn lọc và cụ thể cho bệnh 
gout bởi bác sĩ Cơ đốc Byzantine Alexander of Tralles vào thế kỷ thứ sáu sau công nguyên. Mặc dù 

colchicine rất hữu ích trong điều trị bệnh gout cấp tính, nhưng nó đã được ghi nhận ngay thời gian đầu 
rằng nó có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng ở đường tiêu hóa. Do ảnh hưởng lớn của Thomas 

Sydenham, người đã từ chối tất cả các loại thuốc là thuốc xổ quá độc để sử dụng, colchicine đã không 

được sử dụng để điều trị bệnh gout trong khoảng 150 năm, cho đến khi sự khám phá lại vào năm 1763 
bởi Giáo sư Baron Von Stoerk ở Vienna. Trong thời kỳ hiện đại, thuốc chống viêm không steroid (NSAID) 

thường là thuốc được lựa chọn để điều trị bệnh gout cấp tính, trong khi các thuốc ức chế chọn lọc COX – 
2  và corticosteroid nội khớp ít được sử dụng để kiểm soát các cơn cấp tính ở bệnh nhân chống chỉ định 

tương đối với NSAID . 

 
 

Nghệ tây 

  
Mặc dù chế độ ăn từ lâu đã được công nhận là nguyên nhân chính trong sinh bệnh học của tình trạng 

tăng acid uric máu và bệnh gout, nhưng việc hạn chế hoặc điều chỉnh chế độ ăn uống là một biện pháp 
kiểm soát bệnh gout cũng như tăng acid uric máu đã và vẫn tiếp tục bị lãng quên. AB Garrod là một 
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trong những người đầu tiên cho rằng có thể kiểm soát được tình trạng tăng acid uric máu bằng cách 

giảm lượng thức ăn giàu purine. Điều này đã được Haig xác nhận trong một loạt các thí nghiệm lâm sàng 
mà ông tự thực hiện từ năm 1894 đến 1897 và gần đây hơn trong các nghiên cứu sinh lý lâm sàng trên 

bệnh nhân được áp dụng chế độ ăn không có công thức purine. 

 

Các tác nhân Uricosuric, giúp tăng cường thanh thải thận của urate, lần đầu tiên được sử dụng vào cuối 

thế kỷ 19. See (1877) : đã có thể đem lại urate  niệu và phân giải tophi ở bệnh nhân bị bệnh gút bằng 

cách sử dụng liều lượng lớn salicylat. Tuy nhiên, salicylat có tác dụng lưỡng kim đối với sự bài tiết urate; 

ở liều thấp, chúng làm giảm bài tiết urate, trong khi ở liều cao (4 – 6 g / ngày) chúng là uricosuric. Tuy 

nhiên, salicylate không được sử dụng lâu dài để điều trị bệnh nhân mắc bệnh gout vì độc tính và tính 

không thực tế của liệu pháp liều cao, và chúng được thay thế như các tác nhân uricosuric bằng 

probenecid, sulfinpyrazone và benzbromarone.  Gần đây, điều trị tăng huyết áp losartan (thuốc đối 

kháng angiotensin II) và fenofibrate hạ lipid máu đã được chứng minh là có tác dụng tăng uric niệu vừa 

phải, mặc dù không được cấp phép để điều trị bệnh gout hoặc tăng acid uric máu. 

Ở hầu hết các loài động vật có vú biểu hiện enzyme urate oxyase (uricase), chất chuyển hóa urate thành 

hợp chất allantoin dễ hòa tan và dễ bài tiết hơn, nồng độ urate thấp và bệnh gút không xảy ra. Năm 

1957, London và Hudson đã công bố báo cáo đầu tiên về việc sử dụng uricase ở hai cá nhân: một người 

có tiền sử viêm khớp gout điển hình và người kia không có tiền sử bệnh gout . Bằng cách đo nồng độ 

allantoin trong nước tiểu và acid uric huyết thanh, các nhà nghiên cứu đã  xác định rằng uricase tinh 

khiết, được tiêm tĩnh mạch, có hoạt tính uricolytic mạnh. Truyền uricase nấm tái tổ hợp cũng đã được 

chứng minh là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh thận acid uric cấp tính do ly giải khối u ở bệnh 

nhân ác tính. Tuy nhiên, thời gian bán hủy ngắn và khả năng miễn dịch tiềm tàng của uricase nấm hạn 

chế trong sử dụng kéo dài để điều trị bệnh gout mãn tính. Các thử nghiệm pha III của một uricase 

porcine tái tổ hợp để điều trị mãn tính bệnh gout hiện đang được tiến hành. 

Có lẽ tiến bộ lịch sử quan trọng nhất trong điều trị tăng acid uric máu là sự phát triển của allopurinol, 

chất ức chế xanthine oxyase đầu tiên. George Hitchings và Gertrude Elion đã được trao giải thưởng 



Nobel về y học năm 1988 vì công trình phát triển allopurinol, azathioprine và năm loại thuốc khác. 

Allopurinol đã trở thành thuốc hạ acid uric được sử dụng thường xuyên nhất trong thực hành lâm sàng. 

Các chất ức chế xanthine oxyase, hoạt động bằng cách ức chế sự tổng hợp acid uric từ hypoxanthine và 

xanthine, có hiệu quả trong việc làm giảm nồng độ urat huyết tương và nước tiểu và đã được chứng 

minh là đẩy lùi  sự phát triển của các ổ lắng đọng sạn urate  (tophaceous). Oxypurinol, chất chuyển hóa 

hoạt động của allopurinol, có thể thu được để sử dụng dưới hình thức trợ cấp ở một số nước và 

febuxostat – một chất ức chế chọn lọc mới của xanthine oxyase, gần đây đã hoàn thành các thử nghiệm 

lâm sàng giai đoạn II và giai đoạn III, cho thấy nó có hiệu quả cao trong việc làm giảm nồng độ acid uric ở 

bệnh nhân gout mạn tính và tăng acid uric máu . 


