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ệnh gout luôn là nỗi 

ám ảnh kinh hoàng 

bởi những cơn đau 

khủng khiếp, dai dẳng, có thể 

xuất hiện bất cứ lúc nào và 

khiến người bệnh đau đớn 

đến tận xương tủy. Bệnh gout 

tuy không trực tiếp đe dọa 

tính mạng người bệnh, nhưng 

những biến chứng khôn 

lường như đột quỵ, tiểu 

đường, tổn thương thận và 

khớp là thực sự nghiêm 

trọng… Không chỉ sức khỏe 

giảm sút mà tinh thần của 

người bệnh cũng suy sụp khi 

phải tuân thủ chế độ ăn kiêng 

nghiêm ngặt, lo lắng khi các 

triệu chứng ngày một nặng 

hơn và quan trọng nhất là 

niềm tin thoát khỏi căn bệnh 

này ngày một giảm dần theo 

thời gian. 

 

Tuy nhiên, khi tìm hiểu về 

bệnh Gout thì người bệnh lại 

ngập tràn trong rất nhiều 

thông tin, thông tin lại từ rất 

nhiều ph a, không được tổng 

hợp, chọn lọc đ ng cách. 

Trong khi đó, v n chưa có 

hoặc có rất  t các cuốn sách 

viết chuyên s u về bệnh 

Gout, và cũng chưa có các tổ 

chức y tế cộng đ ng chuyên 

cung cấp thông tin ch nh 

thống dành cho người bệnh 

như tại các nước phát triển.  

 

Đ ng thời, c ng với sự tiến 

bộ của y học, việc điều trị 

bệnh gout đ  có một hướng 

mới, hướng này cho ph p đào 

thải trực tiếp muối urat đ  

lắng đọng l u ngày trong cơ 

thể và ngăn ngừa các biến 

chứng đến khớp, thận, tim, 

hình thành tophi… Đ y quả 

thực là một tin vui, niềm hy 

vọng mới cho những bệnh 

nh n đ  phải chịu sự hành hạ 

l u ngày của căn bệnh này. 

 

Thấu hiểu tình trạng thông tin 

bất cân xứng, DongNamStore 

sẽ truyền tải đến những 

khách hàng của mình thông 

tin về phương pháp điều trị 

mới. Ch ng tôi đ  quyết t m 

tổng hợp, biên dịch từ nhiều 

ngu n tài liệu khác nhau bao 

g m: công trình nghiên cứu 

của TS. Hoàng Thị  ề  Tác 

giả bài thuốc Gout  á 

Nương , bộ c m nang dành 

cho bệnh nh n gout của tổ 

chức Gout ducation, website 

Webmd.com của Hoa K  và 

quan trọng nhất là từ ch nh 

những kinh nghiệm điều trị 

bệnh nh n mà 

 ongNamStore tư vấn để 

tổng hợp thành bộ tài liệu 

 C   N NG ĐI U TR  

  NH GOUT”. 

 

Đặt bệnh nh n vào trung t m, 

 ongNamStore đ  sử dụng 

những ngôn từ d  hiểu, đời 

thường nhất để mô tả những 

khái niệm, những kiến thức 

chuyên s u về mặt y học. Hy 

vọng r ng cuốn c m nang 

này sẽ đáp ứng được nhu cầu 

tìm hiểu thông tin của không 

chỉ bệnh nh n mà c n của 

người th n và các đối tượng 

khác liên quan. 

 

Cuối c ng, mặc d  rất cố 

ngắng trong quá trình biên 

soạn và biên dịch, ch ng tôi 

v n khó có thể tránh khỏi 

những sai sót. Rất mong qu  

bệnh nh n và qu  độc giả có 

những góp   ch n thành để 

cuốn c m nang sẽ được hoàn 

thiện trong những lần tái bản 

sau, thông qua số hotline 

1900636939 hoặc email: 

dongnamstore@gmail.com  

 

 

 

Trân trọng! 

B 
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Bệnh gout là bệnh viêm khớp do vi tinh thể, đặc 

trưng bởi những đợt viêm khớp cấp tái phát, 

nguyên 

nhân gây bệnh là do n ng độ axit uric trong 

máu tăng cao, d n đến lắng đọng tinh thể muối 

urate natri trong các mô, cơ, khớp. Đ y là bệnh 

do rối loạn chuyển hóa nhân purin, thuộc nhóm 

bệnh rối loạn chuyển hóa  . 

       
Thủ phạm trực tiếp gây ra cơn đau gout cấp 

 

Trên đ y là hình ảnh nội soi khớp gối 

của một bệnh nhân mới bị gút, các tinh 

thể muối urat màu trắng bám khắp bề 

mặt sụn khớp, bám vào màng khớp, vào 

gân... Lớp muối này dày và chắc đến nỗi 

không thể rửa trôi b ng các dụng cụ mài 

thông thường của nội soi, phải dùng 

muỗng (currete) nội soi mới nạo được 

lớp bề mặt, phần còn lại bám sâu vào bề 

dày sụn khớp, gây tổn thương khớp. Tinh 

thể muối urate kết tủa còn gây tổn 

thương thận, tim, mạch máu, màng cơ và 

tổ chức dưới da… 

 

   

C n đ y là hình ảnh giải ph u tim của 

một bệnh nh n g t, trên van 2 lá muối 

urate đ  bám dày đặc tạo cục tophi, g y 

cản trở hoạt động co bóp của  van tim. 
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1- Tinh thể muối urate được hình thành khi nào? 

Ở người bình thường muối urate t n tại dưới 

dạng h a tan, nó được bài tiết ra ngoài qua 

đường tiểu và đường ruột. Ở bệnh nh n gout, 

muối urate sẽ bị kết tủa và lắng đọng trong 

những điều kiện cơ bản sau: 

 
 

                        

           : 
 xit uric là một axit yếu nên thường 

t n tại thành dạng muối urate h a 

tan trong huyết tương. Đại đa số t n 

tại dưới dạng monosodium urate 

 một dạng của muối urate . Giới hạn 

hoà tan của muối urat khoảng 6,8 

mg dl hay 420  mol   ở nhiệt độ 

37 C. Ở n ng độ cao hơn các tinh 

thể urate có thể sẽ bị kết tủa. 

 o vậy, nếu vì một nguyên nh n nào 

đó làm gia tăng lượng axit uric (v  

dụ như ăn nhiều đ  ăn chứa purine  

hoặc giảm khả năng bài tiết axit uric 

 v  dụ như suy thận  thì đều có thể 

g y ra hiện tượng muối urate kết tủa, 

tạo tiền đề cho các cơn đau gout cấp 

và các biến chứng của bệnh. 

 

 

 

                   

    : 
Ngoài n ng độ muối urate, độ 

PH sẽ ảnh hưởng đến khả 

năng kết tủa của loại muối này 

 - PH  5,0:  xit uric b o h a 

với n ng độ từ 390-900 

 mol  , ngh a là xuất hiện 

muối urate kết tủa, g y ra 

hiện tượng đau cấp t nh. Điều 

này giải th ch tại sao nhiều 

bệnh nh n có n ng độ axit 

uric trong máu thấp nhưng 

v n đau. 

 - PH   7,0:  xit uric b o h a 

với n ng độ từ 9480-12000 

 mol  , ngh a là xuất hiện 

muối urate kết tủa, g y ra hiện 

tượng đau cấp t nh. Điều này 

giải th ch tại sao nhiều bệnh 

nh n có n ng độ axit uric 

trong máu cao quá ngư ng 

cho ph p mà v n không thấy 

đau. 

             : 

Nhiệt dộ trong cơ thể càng thấp thì 

càng tạo điều kiện cho muối urate 

kết tủa và g y đau. Điều này giải 

th ch tại sao bệnh nh n hay đau về 

đêm, hoặc khi trời lạnh. 

Xuất hi n các protein 

trong dịch ngoại bào: 
Sự xuất hiện của các protein trong 

dịch ngoại bào như: proteglycans, 

collagens và chondrotin 

sulphate tạo lõi cho hàng vạn phân 

tử muối bám vào tạo thành tinh thể 

hình kim.  ưới đ y là hình ảnh 

minh hoạ về hình ảnh tinh thể urat. 
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2- Điều kiện hình thành cơn Gout cấp 

                                                       

Điều kiện để khởi phát những cơn g t cấp lại phụ 

thuộc vào sự hình thành đột ngột, kết tủa   ạt tinh 

thể urat hình kim trong khớp, hoạt hóa và thu hút 

bạch cầu thực bào, giải phóng các chất tiền viêm, 

g y ra cơn g t cấp của axit uric trong máu. 

Như vậy, chúng ta đã hiểu được nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cơn đau cấp tính là do sự lắng 

đọng, kết tủa của tinh thể muối urate tại các khớp, thận, cơ và các cơ quan khác. Các tinh thể này 

được hình thành dựa trên nhiều điều kiện khác nhau. Xuất phát từ những điều kiện hoàn thành này mà 

người ta có các hướng điều trị khác nhau.  
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3- Các phương pháp tiếp cận điều trị bệnh Gout 

                                          

                                  

• Giai đoạn đầu, người ta cho r ng axit uric là thủ phạm trực tiếp gây ra 
những cơn đau gout cấp t nh. Nếu n ng độ axit uric cao sẽ d n đến sự 
b o hoà tinh thể urate và g y ra cơn đau cấp t nh. Do vậy, phương pháp 
điều trị thường tập trung vào việc ức chế quá trình thoái biến axit uric tại 
gan và nhanh chóng đào thải axit uric tại thận. 

C  sở lý    yết 

• Nhóm thuốc ức chế tổng hợp axit uric: Nhóm thuốc này tập trung vào ức 
chế quá tình tổng hợp axit uric từ việc thoái biến purine. Các loại thuốc 
tiêu biểu như Allopurinol. 

• Nhóm thuốc tăng thải axit uric: Nhóm thuốc này tập trung vào việc tăng 
cường đào thải axit uric ra khỏi cơ thể. Các loại thuốc tiêu biểu như 
Probenecid, Sunfinpyrazol, Benzbriodaron. 

Các   óm     c   ổ b ến 

• Không giải quyết được tận gốc cơn đau: Các nghiên cứu đ  chỉ ra r ng 
acid uric máu bình thường ở 30% bệnh nhân gút cấp (ngu n: Viện Gout 
Sài G n). Đ ng thời, việc tăng axit uric không trực tiếp d n đến các cơn 
đau và biến chứng mà c n phụ thuộc vào các yếu tố khác (nhiệt độ, độ 
PH…) 

• Không đào thải được các tinh thể urate đ  lắng đọng: Các biến chứng 
của bệnh gout phần lớn gây ra bởi tinh thể urate đ  lắng đọng trong 
khớp, trong thận, trong van tim, dưới da. Phương pháp tiếp cận từ axit 
uric không thể đào thải được những tinh thể này, đ y là nhược điểm lớn 
nhất của phương pháp này. 

• Rất nhiều tác dụng phụ: Phương pháp này để lại nhiều tác dụng phụ cho 
cơ thể như sốt, nôn, bu n nôn, đau đầu, ban đỏ ở da, dị ứng. 

 ánh giá 

Hướng 1: tiếp cận từ 

axit uric 
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• Trong các điều kiện ảnh hưởng đến sự kết tủa và lắng đọng của muối 
urate, độ PH trong cơ thể đóng một vai tr  quan trọng. Trong đó, độ PH 
càng cao thì càng chống lại quá trình kết tủa và lắng đọng của muối 
urate. Đ y là cơ sở l  thuyết cho hướng tiếp cận điều trị thứ hai này. 

C  sở lý    yết 

• Colchicin: Colchicin làm giảm sự di chuyển của các bạch cầu, ức chế 
thực bào các vi tinh thể urat và do đó làm ngừng sự tạo thành acid lactic, 
giữ cho pH tại chỗ được bình thường vì pH là yếu tố tạo điều kiện cho 
các tinh thể monosodium urat kết tủa tại các mô ở khớp.  

• Các loại thực ph m, nước uống tăng độ kiềm của cơ thể: Các loại thực 
ph m như nước dừa xiêm, lá trầu không, lá t a tô, cây nở ngày đất… nói 
chung có khả năng làm nâng cao độ PH của cơ thể, quá đó ngăn ngừa sự 
kết tủa của muối urate. 

Các   óm     c   ổ b ến 

• Ưu điểm: Phương pháp trên gi p giảm đau nhanh chóng, nâng cao 
ngư ng chịu đựng của bệnh nhân. 

• Nhược điểm: Không đào thải được các tinh thể urate đ  lắng đọng: Cũng 
giống như hướng tiếp cận đầu tiên, phương pháp này không thể đào thải 
được axit uric trong khớp và các cơ quan khác. 

• Nhiều tác dụng phụ: Các thuốc tây như Colchicin gây bu n nôn, nôn, 
đau bụng, d ng lâu dài gây suy gan, suy thận. Với liều cao gây ỉa chảy 
nặng, chảy máu dạ dày-ruột, nổi ban, tổn thương thận. 

 ánh giá 

Hướng 2: Tiếp cận từ 

độ pH trong cơ thể 
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• Hướng tiếp cận này tấn công trực tiếp vào những tinh thể urate đ  lắng đọng tại 
khớp, thận, dưới da, van tim… và các bộ phận khác. Hướng tiếp cận điều trị này có 
được nhờ những tiến bộ trong việc nghiên cứu tác dụng của những bài thuốc của 
đ ng bào một số dân tộc ít người. Những bài thuốc này không chỉ đ y l i các điều 
kiện kết tủa muối urate mà c n đào thải các tinh thể urate đ  lắng đọng sâu trong 
các bộ phận của cơ thể. 

C  sở lý    yết 

• Hướng điêu trị toàn diện: Việc hoà tan và đào thải được những tinh thể urate lắng 
đọng sâu trong khớp, thận và các bộ phận khác đ  khắc phục được những nhược 
điểm của các phương pháp trước, đ ng thời gi p ngăn ngừa và giảm thiểu rất nhiều 
biến chứng do các tinh thể urate kết tinh gây ra. 

• Không để lại tác dụng phụ: Những bài thuốc này có ngu n gốc từ thiên nhiên, được 
nghiên cứu và hiện đại hoá nên không để lại tác dụng phụ sau khi điều trị 

• Người bệnh sẽ cảm thấy rất đau khi điều trị: Việc hoà tan và đào thải các tinh thể 
urate ra khỏi khớp sẽ làm v  các bao hoạt dịch làm người bệnh sẽ cảm thấy đau 
đớn, cơn đau sẽ kết th c khi tinh thể urate đ  được đào thải hoàn toàn. Quá trình 
đào thải axit uric này giúp ngăn chặn hiện tượng  khớp và sụn bị phá hủy, đ ng thời 
ngăn ngừa và giảm thiểu các cục tophi, vì vậy trong quá trình uống thuốc sẽ có 
những người bệnh bị đau tăng (dân gian gọi là công thuốc  đó là hiện tượng cặn 
urat tan ra làm n ng độ acic uric tăng cao trong máu. Trong giai đoạn này người 
bệnh nên uống nhiều nước sắc  hoặc nước ép) lá tía tô để tăng đào thải cặn ra khỏi 
cơ thể và có tác dụng giảm đau chống viêm, giãn mạch, ngăn chặn quá trình 
nhi m khu n. Người bệnh sẽ dần ổn định sau điều trị từ 1- 3 tháng  phụ thuộc vào 
sự lắng đọng cặn trên từng bệnh nhân có những trường hợp bị bệnh lâu năm thì 
thời gian điều trị 5-6 tháng.) 

• Đ y là hướng điều trị tiên tiến nhất: Phương pháp điều trị này vừa đào thải được 
tinh thể urate, đ ng thời ngăn chặn được biến chứng do các tinh thể này gây ra, 
nhưng với chi ph  thấp hơn nhiều so với việc ph u thuật. 

 ánh giá 

Hướng 3: Tiếp cận từ 

tinh thể urat 
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4- Nên điều trị bệnh Gout như thế nào? 

Xuất phát từ ưu, nhựơc điểm của các hướng 

điều trị hiện có, DongNamStore khuyến nghị 

bệnh nhân thực hiện theo phác đ  điều trị như 

sau để bệnh được ổn định l u dài. 

Trước đ y, hướng điều trị bệnh gout chủ yếu 

tập trung vào việc ức chế hoặc tăng cường đào 

thải axit uric ra khỏi cơ thể, đ ng thời ngăn chặn 

cơn đau b ng việc n ng cao độ PH của cơ thể. Tuy nhiên, như đ  đề cập ở trên, hướng 

điều trị này để lại nhiều tác dụng phụ mà v n không đánh tan trực tiếp được các tinh thể 

urate đ  lắng đọng s u trong khớp và các cơ quan khác. 

Việc nghiên cứu và chứng minh về mặt khoa học các bài thuốc của đ ng bào d n tộc  t 

người đ  m  ra cho bệnh nhân gout niềm hy v ng mới trong việc điều trị để đánh tan 

trực tiếp các tinh thể urate.  Hướng điều trị này vừa đáp ứng được ưu tiên hàng đầu và 

quan trọng nhất với bệnh nh n gout là hoà 

tan các cặn urate đ  t n tại l u ngày. Đ ng 

thời, về dài hạn, điều này sẽ gi p ngăn 

ngừa nguy cơ biến chứng, giảm các cơn 

đau một cách l u dài, và hạ chỉ số axit uric 

với chi ph  vừa phải. 

Hơn 75% nguyên nhân gây ra bệnh gout 

là do thói quen ăn uống, sinh hoạt gây ra. 

Do vậy, để giữ bệnh ổn định lâu dài, bệnh nhân nên thay đổi thói quen sinh hoạt theo 

hướng tích cực.  
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1- Kiểm soát axit uric trong máu 
 

 Đầu tiên, bệnh nhân nên tập trung vào kiểm soát 

n ng độ axit uric trong máu thông qua chế độ ăn, 

uống, và sinh hoạt lành mạnh.  

Để hiểu và có thể kiểm soát được n ng độ axit uric 

trong máu, trước tiên, chúng ta cần hiểu được quá 

trình tạo ra và đào thải axit uric trong máu 

 

a- Chuyển hoá purin tạo thành axit uric 

 

Purines ở trong gan sản sinh axit uric.   xit uric đi vào máu, và phần lớn axit này 

sau đó đi qua thận và được bài tiết ra ngoài qua đường tiểu.   ượng axit uric c n lại đi 

vào ruột, ở đó vi khu n sẽ gi p ph n hủy số lượng axit này. 

Thông thường, các quá trình này giữ cho hàm lượng axit uric trong máu tương 

 phần chất lỏng của máu  ở mức th ch hợp, dưới 6,8 mg/dL.  Nhưng trong một số trường 

hợp, cơ thể sản sinh quá nhiều axit uric hoặc bài tiết ra ngoài quá  t.  Trong hai trường 

hợp này, n ng độ axit uric trong máu gia tăng.  Tình trạng này được gọi là tăng axit uric 

máu (hyperuricemia). 

Nếu n ng độ axit uric đạt mức 7 mg d  hoặc cao hơn, muối monosodium urate 

  SU  sẽ hình thành các tinh thể dạng kim.  Khi các tinh thể  SU t ch tụ ở các khớp, 

ch ng sẽ g y ra tình trạng viêm và đau nhức, đó là các triệu chứng đặc trưng của bệnh 

gút. 
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b- Nguyên nhân gây tăng axit uric  

Nguyên nhân 1: T     ổng hợp axit uric 

 

 

 

   

 

 

Nhóm B: 50-150mg 

purine/100g thực ph m 

- Trái c y, rau: Tất cả 

các trái c y, rau, ngoại 

trừ những người trong 

nhóm B. 

- Các sản ph m từ sữa 

như: sữa, kem, sữa 

chua, kem, phô mai, 

trứng là các sản ph m 

từ sữa có nhiều chất 

béo. 

- Các sản ph m như bơ, 

hầu hết các loại dầu 

nấu ăn, m  lợn,… 

- Đ  uống: bao g m 

trà, cà phê, nước giải 

khát có chứa caffeine. 

 

- Gia cầm: gà, vịt, gà t y, 

ngỗng,… 

- Các loại thịt đỏ: thịt bê, thịt 

b , thịt cừu, thịt lợn, thịt xông 

khói và xúc xích. 

- Cá  ngoại trừ những loài cá 

trong nhóm c), hàu, vẹm và loài 

có vỏ khác như tôm, cua,… 

- Ngũ cốc nguyên cám: bao 

g m cả bột yến mạch, gạo 

n u,… 

- Các loại đậu như: đậu tương, 

bột đậu nành, đậu phụ, đậu 

xanh, đậu phộng, bơ đậu 

phộng, hạt điều, đậu Hà  an,… 

- Các loại rau như: s p lơ  bông 

cải , cải xoăn, rau bina (rau 

chân vịt , măng t y, trái bơ và 

nấm. 

 

- Các động vật nuôi hoặc 

ngoài tự nhiên: gà lôi, 

chim c t, thỏ, thịt th  

rừng, nội tạng động vật 

 thận, tim, lách, gan,…  và 

các thự ph m từ nội tạng 

động vật  pa tê gan, x c 

x ch,…  

- Các sản ph m từ thịt lên 

men: nem chua,… 

- Trứng cá: trứng cá tuyết, 

trứng cá muối,… 

- S  điệp, cá tr ch, cá 

thu, cá h i tôm càng, 

tôm h m, cá cơm, cá 

m i, nước mắm. 
 

NhómA: 0-50mg 

purine/100gthựcph m 
NhómC:150-200mg 

purine/100g thực ph m 
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Nguyên nhân 2: Gi m bài tiết axit uric 

 

Suy thận                                                                       

 Ức chế bài tiết urate ở ống thận. 

 Tăng tái hấp thu urat ở ống thận. 

 

 

   Cơ chế chưa xác định rõ 

 Tăng huyết áp 

 Cường chức năng tuyến cận giáp 

 Một số thuốc làm tăng axit uric máu 

(cyclosporine, pyrazinamide, ethambutol, liều thấp 

aspirin). 

 Bệnh thận do nhi m độc chì. 

 

 

Nguyên nhân 3: T     x         á        yê    â     i hợp 

 

Lạm dụng rượu, bia 

 Rượu:  có thể gây mất nước và làm tăng axit 

lactic máu. Khi uống rượu cùng với các đ  ăn 

thì một mặt bản th n rượu đ  bổ sung một 

lượng purin  đặt biệt là rượu vang đen và đỏ), 

mặt khác còn hạn chế bài tiết urat qua nước 

tiểu, tạo điều kịên giữ lại purin của thức ăn và 

tăng quá trình tinh thể hoá các urat ở nước tiểu 

và tế bào. 

 Bia: Trong một nghiên cứu từ Bệnh viện Đa 

khoa Massachusetts (Mỹ  đ  ghi nhận 730 

người phát triển bệnh g t. Trong đó, những người uống trên 2 vại bia mỗi ngày có tỷ lệ mắc 

bệnh cao gấp 2,5 lần người không uống. Những trường hợp uống rượu ở mức độ tương tự 

cũng có nguy cơ cao gấp 1,6 lần. Tuy nhiên, dường như không có mối nguy hiểm nào đe doạ 

những người uống rượu ở mức độ vừa phải hoặc  t hơn. Theo tiến s  Hyon Choi, trưởng 

nhóm nghiên cứu, purines được tìm thấy một lượng lớn trong bia, nhưng lại rất  t trong rượu 

và những nước uống khác.  
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 hiếu hụt các yếu tố khác 

 Thiếu oxy và giảm bão hoà oxy tổ chức. 

 Thiếu hụt glucose-6-phosphatase. 

 Thiếu hụt fructose-1-phosphate-aldolase. 

 

Nguyên nhân 4: Do yếu t  di truyền 

  i truyền cũng là một trong các nguyên 

nh n g y ra tình trạng tăng axit uric trong máu, 

qua đó g y lên bệnh gout. Những nghiên cứu 

Trung tâm Quốc gia về Thông tin Công nghệ 

sinh học (NCBI) cho biết 40% mắc bệnh gút có 

tiền xử gia đình đ  từng có người mắc bệnh gút. 

Trong hầu hết các trường hợp, phát hiện có nhiều 

Gen kiểm soát sự tăng n ng độ acid uric. Yếu tố 

di truyền đối với nguy cơ mắc bệnh gút có sự 

khác nhau ở nam giới và phụ nữ. Yếu tố di 

truyền đóng góp một phần ba ở nam giới và một 

phần năm trong phụ nữ. 

Cũng theo S.-J.Chang thuộc Đại học Y Kaohsiung, Đài  oan: "Nếu bạn có một người anh em 

song sinh mắc bệnh gút thì bạn mang một nguy cơ gấp tám lần, trong khi đó cha mẹ hoặc con cái 

bị bệnh g t mang nguy cơ gấp hai lần” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

 

2- Chế độ ăn, uống phù hợp để kiểm soát axit uric  

 

a- U ng nhiề   ướ       

Thay đổi chế độ ăn uống của bạn có thể gi p bạn quản l  các 

triệu chứng bệnh g t và giảm việc đau khớp.  ắt đầu b ng cách 

uống nhiều nước hơn, vì mất nước có thể g y ra cơn đau g t . 

 ột nghiên cứu đ  chỉ ra r ng những người đàn ông uống 5-8 ly 

nước trong một khoảng thời gian 24h có thể giảm   40 % các 

cuộc tấn công do bệnh g t g y ra.  ưu   là tránh nước ngọt có 

đường, vì có thể làm tăng nguy cơ đau cấp t nh 

b- Tìm m t chế         ù  ợp với bạn 

 

Thừa c n làm tăng nguy cơ bị bệnh gút. Vì vậy, một 

chế độ ăn uống cân b ng và giảm cân có thể giúp cải thiện 

các triệu chứng của bạn. Bạn có thể thấy r ng ăn một số thực 

ph m không làm cho bạn bị đau g t cấp nhưng các loại thực 

ph m khác có thể làm cơ thể bạn phản ứng hoặc có thể làm 

cho bệnh gút của bạn t i tệ hơn. Ăn nhiều trái cây, trái cây 

cung cấp carbohydrate và chất dinh dư ng khác có thể giúp 

bạn duy trì một chế độ ăn uống cân b ng và trọng lượng khỏe mạnh. Thêm vào đó, trái c y có xu 

hướng có rất  t purin. Trái c y giàu vitamin C như qu t và cam, có thể giúp ngăn chặn các cơn 

đau g t cấp. Một số nghiên cứu cho thấy r ng anh đào hoặc nước trái c y anh đào có thể giảm 

cơn đau cấp tính. 

c- Lựa chọn chất béo 

Ăn nhiều thực ph m giàu axit b o thiết yếu, bao 

g m cả cá nước lạnh như cá ngừ và cá h i, hạt lanh 

và các loại hạt khác.  xit b o có thể gi p giảm 

viêm khớp. Sử dụng dầu ăn nhiều axit b o, chẳng 

hạn như dầu ô liu, và cố gắng cắt giảm hoặc loại bỏ 

bất k  chất b o trans  Chất b o có ngu n gốc động 

vật  trong chế độ ăn uống của bạn. 
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d- Hạn chế  ượu 

Rượu có thể làm tăng nguy cơ đau g t cấp t nh - đặc biệt là nếu 

bạn uống nhiều hơn một ly mỗi ngày - vì nó chứa nhiều purin.  ia 

c n t i tệ hơn so với đ  uống có c n khác vì nó có chứa nấm men. 

Uống bia tăng nguy cơ g t lên cao hơn gấp 1.35 lần so với uống 

rượu. Sử dụng coffee một cách c n thận 

 

e- Sử dụng coffee m t cách cẩn thận 

Uống cà phê vừa phải được cho là an toàn cho những 

người bị bệnh g t. Và nếu bạn uống cà phê thường 

xuyên, uống bốn hoặc nhiều hơn ly một ngày thậm 

ch  có thể làm giảm nguy cơ đau cấp t nh. Nhưng nếu 

bạn uống caf  không thường xuyên, đ  uống chứa 

cafein có thể lại làm tăng n ng độ acid uric. 

f- Ă  í    ịt 

Ăn một lượng giới hạn thịt gà, thịt lợn, thịt bò nạc – nhiều nhất cũng chỉ một 

bữa một ngày. Những loại nội tạng như gan, lách …c n nguy hiểm hơn thịt. 

Các sản ph m làm từ thịt cũng chứa rất nhiều purine. 

 

g- U ng nhiều sữa 

Những người bị g t đ  từng 

được khuyên không nên uống sữa, bởi vì ch ng được 

làm từ protein động vật. Nhưng các nhà khoa học đ  

chứng minh r ng sữa - và purin từ sữa dường như không 

g y ra bệnh g t. Sữa  t b o và sữa  t chất b o thậm ch  có 

thể giảm nguy cơ mắc bệnh gout hơn 40%. Khi lên cơn 

đau cấp t nh, các sản ph m từ sữa  t chất b o có thể gi p 

bạn đào tải axit uric thông qua nước tiểu. Ăn c n b ng 

protein  ạn không cần phải hạn chế tất cả các purin.  ột vài loại thực ph m có nhiều chất purine 

không g y ra bệnh g t.  ột nghiên cứu cho thấy đậu Hà  an, đậu, nấm, s p lơ, rau ch n vịt, gà - 

thực ph m trước đ y là xem x t để tránh không ăn - có thể không g y ra bệnh g t. 
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3- Tăng độ PH trong cơ thể 

 

Năm 1820, hóa học Pháp Pierre J.P và Joshep B.C đã tìm ra tác dụng của Colchicin trong 

việc điều trị bệnh gout thông qua việc tăng độ PH trong cơ thể. Phương pháp này mặc dù 

chưa thể giải quyết được tận gốc các tinh thể urate và ngăn ngừa các biến chứng của 

bệnh, nhưng có vai trò lơn trong việc ngăn ngừa cơn đau.  rong sinh hoạt hàng ngày, vẫn 

có nhiều loại thực phẩm, nước uống có tính kiềm giúp ngăn ngừa hiện tượng kết tủa của 

muối urate. 

a- Bảng phân loại độ kiềm và axit của thức ăn 

 

Độ PH Thực phẩm tiêu biểu 

pH=3 Soda, Thức uống năng lượng. 

pH = 4   ắp rang, pho-mai bơ, giấm, bia, giấm, trà đen, dưa 

chua, chocolate, mận, hạt nướng, đường hóa học.  

pH = 5  Nước lọc, nước cất, cà phê, nước trái c y, hộp có 

đường, đậu phộng, thịt b , hạt, bột mì, bánh mì, 

trắng. 

pH = 6 Trứng cá,  trà, ngũ cốc, gạo lứt, đậu bean), rau chân 

vịt spinach , sữa đậu nành, gan, cá thu, s  ốc, dừa. 

pH = 6- 7  Nước máy, nước suối,  nước cất 

pH =8  Táo, bưởi, cà chua, bắp, hạnh nh n dứa, chuối , 

d u , mơ ớt ngọt đào, trái olive. 
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  Nguồn : http://www.burtongoldberg.com 

 

Độ pH càng cao thì tính kiềm càng lớn, bệnh nh n gout nên ưu tiên sử dụng những 

loại thực ph m có độ pH từ 6 trở lên. Ngoài ra, bệnh nh n gout cũng nên sử dụng những 

loại nước có tính kiềm cao như nước khoáng, nước ép của những loại rau, quả có tính 

kiềm. 

 

b- Kinh nghiệm dân gian trong việc sử dụng những loại thảo dược trong 
điều trị bệnh gout. 

 

 Trong d n gian v n lưu truyền nhiều kinh nghiệm qu  trong điều trị bệnh gout, 

hầu hết những kinh nghiệm này tập trung vào việc n ng cao độ pH trong cơ thể. Trong 

cuốn c m nang này,  ongNamStore xin chọn lọc và giới thiệu đến qu  vị một vài kinh 

nghiệm sau. 

Dùng đậu xanh  

 

Cách chế biến bài thuốc chữa bệnh g t từ đậu xanh: 

Đậu xanh để nguyên vỏ, ninh nhừ,  không cho thêm 

gia vị . Sáng ngủ dậy ăn một bát thay ăn sáng. Tối 

trước khi đi ngủ ăn một bát. Ăn liên tục như vậy trong 

30 ngày. T y vào kh u vị của từng người mà có thể 

nấu khô hoặc nh o. 

 ài thuốc này thực sự rất đơn giản nhưng để có hiệu 

quả cần phải có sự kiên trì của người bệnh bởi đậu xanh ăn nhiều d  ngán, nếu không 

thực sự quyết t m khó có thể ăn đều đặn trong thời gian 30 ngày. 

 ưu  : 

 Đậu xanh có tác dụng làm hạ huyết áp. Vì thế trong quá trình điều trị cần theo dõi 

huyết áp chặt chẽ. Ngoại trừ những thực ph m phải kiêng, nên ăn những thực 

ph m khác để duy trì huyết áp. 

 Uống nhiều nước trong ngày 

 

  

pH = 9 Trái bơ, trà xanh, nho, dưa hấu, rau salad, cần t y, 

củ dền đỏ  đậu peas, đậu beans khoai lang, cà tím 

dài, trái vả, qu t, đu đủ, trái lê, kiwi. 

pH = 10 Spinach, atisô, cải bắp, s p lơ, cà-rốt, dưa leo, 

chanh  vàng, chanh  xanh, măng t y, Rong 

biển  hành , kale, củ cải ngựa, rau xanh đậm. 

http://www.burtongoldberg.com/
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 Dùng lá Lốt 

Lá lốt là loại c y dại mọc nhiều ở các c ng thôn 

quê, vì vậy không quá khó để có thể tìm hái hoặc 

mua loại lá này. Tuy là loại c y dại nhưng lá lốt 

lại có hiệu quả điều trị g t rất lớn. Có 2 hình thức 

sử dụng lá lốt trong điều trị gút : 

 Thứ nhất:   ng làm nước uống. 

Cách làm:  ấy từ 5- 10 gam lá lốt phơi khô, đem 

sắc với 2 bát con nước để lấy 1 bát con nước lá 

cô. Uống sau bữa tối khi nước c n ấm. 

Có thể sử dụng bài thuốc này trong v ng 10 ngày, 

có tác dụng giảm đau, thanh lọc, giải độc cho cơ 

thể. 

 Thứ hai:   ng đun nước ng m ch n tay để giảm đau xương khớp. 

Cách làm:  ấy 30 gam lá lốt tươi, rửa sạch, để ráo, cho vào n i c ng một l t nước. Sau 

đó, đun sôi khoảng 3 ph t, khi sôi cho thêm  t muối, để cho nguội bớt đến khi đủ ấm. 

  ng để ng m tay hoặc ch n buổi tối trước khi đi ngủ. 

Thực hiện liên tục từ 5- 7 ngày bạn sẽ thấy được những tác dụng giảm đau xương khớp 

t ch cực 

 Dùng lá trầu, nước dừa  

 

 ỗi sáng thức dậy d ng 100g lá trầu tươi, xắt 

nhuy n ng m vào trong một trái dừa xiêm vừa 

vạt nắp gáo. Nên chắt bớt một ch t nước dừa ra 

để khỏi bị tràn khi cho lá trầu nhuy n vào, sau 

đó đậy nắp lại và ng m đ ng 30 ph t, r i chắt 

ra ly, uống một mạch.  

Không ăn sáng ngay mà chờ đến khi nước dừa, trầu được cơ thể hấp thu hoàn toàn, l c đi 

tiểu trở lại r i mới ăn sáng.  àm như vậy trong v ng một tuần thì các cơn đau nhức do 

bệnh g t về đêm sẽ giảm hẳn. Người bệnh có thể ngủ ngon một mạch đến sáng và cảm 

thấy tươi tỉnh ra, cũng vì thế mà đầu óc minh m n, d  chịu. Cần phải uống 1 tháng để 

phát huy hiệu quả cao nhất. 

T ê   ây l    ữ                â      ,   ư   ó sự   ứ        về  ặ        ọ , 

D      S       ỉ   ớ           q ý vị           ! 
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1- Thông tin về bài thuốc 

Nguồn gốc  

Gout Lá Nương được bào chế từ bài thuốc gia truyền của dân tộc Tày ở huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái  QĐ số 413 – SYT Yên Bái – CNBTGT). Sản ph m đ  được chính người con 

của dòng họ Tiến sỹ  ược học Hoàng Thị Lề nghiên cứu và hiện đại hoá tại Viện  ược 

 iệu T nh đến th i điểm hiện tại,  out Lá Nương là bài thuốc gia truyền về gout duy 

nhất được cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền cấp nhà nước. 
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2- Tác dụng của bài thuốc 

a-                       e      ỏ    ớ  

Đào thải tinh thể urat ra khỏi khớp là đặc t nh quan 

trọng nhất và cũng là khác biệt nhất của Gout  á 

Nương so với các loại thuốc khác. Việc đào thải 

axit uric ra khỏi khớp giúp ngăn chặn hiện 

tượng khớp và sụn bị phá hủy, đ ng thời ngăn ngừa 

và giảm thiểu các cục tophi. Gout Lá Nương khi đi 

vào cơ thể sẽ hoà tan tinh thể urate đ  lắng đọng l u ngày, quá trình này di n ra làm v  bao hoạt 

dịch, bệnh nhân sẽ cảm thấy đau hơn. Quá trình đào thải axit uric ra khỏi khớp di n ra càng sớm 

thì bệnh càng nhanh chóng ổn định (dấu hiệu đau càng sớm chứng tỏ bệnh nhân đ  hợp thuốc). 

Khi hiện tượng đào thải axit uric ra khỏi khớp này di n ra, bệnh nhân cần kiên trì tiếp tục điều 

trị, không nên bỏ thuốc. Sau khi đào thải hết axit uric khỏi khớp, bệnh nhân sẽ cảm thấy nhẹ 

nhàng hơn. 

b-       ế ở  ạ        ê    ề    ị         ó       

Gout  á Nương có tác dụng nhanh chóng nhờ được bào chế dưới dạng cốm. 

Chỉ cần d ng 3 đến 4 gói ngày bệnh nh n sẽ được cung cấp đủ liều (10 gram hoạt chất  để có thể 

nhanh chóng đào thải axit uric và n ng cao chức năng gan, thận. 

 ượng hoạt chất này nếu bào chế dưới dạng viên nang sẽ tạo ra khoảng 35-40 viên nang  mỗi 

viên chứa 450-500 mg ) 

 o vậy, để điều trị đủ liều dưới dạng viên nang thì cần d ng từ 35 đến 40 viên ngày. 

Điều này giải th ch tại sao bệnh nh n sử dụng liều 06-08 viên ngày trong v ng nhiều tháng mà 

v n không có dấu hiệu thuyên giảm. 

c- Gout Lá  ư           ụ        ậ ,             ứ       s    lý 

Theo nghiên cứu chỉ ra r ng, 76% bệnh nh n nam mắc gout có nguy cơ yếu sinh l . Đ y là một 

vấn đề nhạy cảm nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục và hạnh ph c của mỗi gia 

đình. Vấn đề này ngày càng nghiêm trọng hơn khi bệnh gout đang có xu hướng tr  hoá, tỷ lệ 

bệnh nh n nam từ độ tuổi 30-45 ngày càng tăng.   

Tại Yên  ái, đ ng bào d n tộc Tày thường sử dụng những vị thuốc của Gout  á Nương ng m 

với rượu để bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Kế thừa và phát huy tác dụng của những 

vị thuốc trên, trong quá trình sản xuất tại Viện  ược  iệu, những hoạt chất có tác dụng bổ thận 

đ  được chiết xuất và tăng cường, nh m hỗ trợ bệnh nh n trong quá trình điều trị gout có 

thể phục h i được chức năng sinh l , trả lại hạnh ph c vợ ch ng. 
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3- Tác dụng của Gout lá nương cho từng giai đoạn bệnh 

Các chuyên gia y tế phân loại bệnh gout thành bốn giai đoạn, ứng với m i giai đoạn này thì tác 

dụng và thời gian đưa bệnh về  n định là rất khác nhau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm 

 N ng độ axit : n ng độ acid uric là trên 420 

 mol l t 

 Triệu chứng : Không xuất hiện cơn đau cấp 

t nh 

 ác dụng 

 Hạ chỉ số axit uric 

 Ngăn ngừa hiện tượng muối urate kết tủa 

 hời gian điều trị 

 Từ 1 2 đến 2 tháng, trung bình là 1 tháng 

 ưu   

 Nếu bệnh nh n bị yếu thận d n đến axit uric tăng cao thì không nói trước được 

thời gian điều trị 

 

 

Giai   ạ  1 - T    acid uric máu không         ứ   
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Đặc điểm 

 Đau cấp t nh : Các tinh thể uric đ  lắng 

đọng tại các khớp kích hoạt và gây ra cơn đau 

dữ dội và sưng ở khớp, chỉ số axit uric luôn ở 

mức cao. 

 Thời gian đau cấp t nh : Cơn đau cấp 

t nh  có thể không xảy ra trong nhiều tháng 

hoặc nhiều năm, nhưng rất có thể sẽ lên cơn 

đau cấp t nh nghiêm trọng hơn trong lần sau. 

 ác dụng 

 Đào thải tinh thể urate ra khỏi khớp. 

 Hạ chỉ số axit uric trong máu. 

 hời gian điều trị 

 Từ 1 đến 3 tháng, thời gian trung bình là 2 tháng. 

 ưu   

 Khi đào thải muối urate, bệnh nh n sẽ thấy đau ê  m hoặc đau dữ dội. 

 Nếu thận đ  bị tổn thương trước đó thì không dự đoán trước được thời gian điều 

trị. 

 

 

 

Đặc diểm  

 Cơn đau cấp t nh: Trong giai đoạn này, người bệnh 

sẽ không thấy các cơn đau thường xuyên di n ra. 

 Khớp: Các khớp của họ hoạt động bình thường, 

các triệu chứng không xuất hiện. 

  xit uric:  xit uric cao hoặc rất cao so với ngư ng 

cho ph p, axit uric t ch tụ dần trong khớp, khi lượng 

t ch tụ này đ  đủ sẽ chuyển sang giai đoạn m n t nh. 

 ác dụng  

 Đào thải muối urate đ  và đang t ch tụ trong khớp, thận, dưới da, van tim... 

 Hạ chỉ số axit uric trong máu xuống dưới 420  mol l t để các cơn đau cấp tính 

không xuất hiện, giảm nguy cơ suy thận do axit uric tăng cao và bệnh không tiến 

triển qua giai đoạn mãn tính. 

 hời gian điều trị 

 Từ 1 đến 6 tháng, thời gian trung bình thường từ 2 đến 3 tháng. 

 

 ưu   

 Khi đào thải muối urate, bệnh nh n sẽ thấy đau ê  m hoặc đau dữ dội. 

 Nếu thận đ  bị tổn thương trước đó thì không dự đoán trước được thời gian điều 

trị. 

G      ạ  2 - G     ấ   ấ  công 

Giai   ạ  3 – G      ạ     y   giao 

 



 

25 
 

 

 

 

Đặc điểm  

  à giai đoạn cuối của bệnh gout, gout bây giờ trở thành một bệnh viêm khớp mạn 

tính. 

 Khớp:  ị viêm, biến dạng và phá huỷ 

xương, sụn. 

 Thận: Thận bị viêm và phá hoại liên tục 

trong giai đoạn này. 

 ác dụng 

 Phục h i chức năng thận. 

 Thải lọc muối urate ra khỏi khớp: Những 

tinh thể muối urate t ch đọng l u ngày sẽ 

được Gout  á Nương thải lọc mạnh mẽ. Khi 

thải lọc axit uric ra khỏi khớp có thể sẽ xuất 

hiện cơn đau do bao hoạt dịch bị v   đây là 

quá trình bắt buộc). 

 Hạ chỉ số axit uric trong máu. 

 hời gian điều trị 

 Thời gian điều trị k o dài từ 2-6 tháng, thời gian trung bình từ 3 đến 4 tháng. 

 ưu   

 Giai đoạn đầu khi thải lọc axit uric ra khỏi khớp có thể chỉ số axit uric trong máu 

sẽ tăng cao. 

 Nếu bệnh nh n bị suy giảm chức năng thận thì không thể dự đoán trước được thời 

gian điều trị. 

 

 

. 

 

 

 

  

Giai   ạ  4 – G      ạ  mãn tính 
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1- Triệu chứng  
  

 

Gout là một bệnh cực k  đau đớn . Mỗi cơn đau cấp t nh có thể kéo dài nhiều ngày và rất nghiêm 

trọng mà phần lớn các bệnh nhân gout xếp hạng mức độ đau của họ ở mức cao nhất trên thang 

điểm đau tiêu chu n. 

Triệu chứng của gout bao g m : 

 Đau đột ngột và vô c ng đau đớn. 

 Sưng tấy đỏ :Với hơn nửa bệnh nh n gout, cơn đau sẽ bắt đầu từ ngón ch n cái. Nếu không 

điều trị, sau một thời gian cơn đau gout sẽ lan rộng ra các điểm khớp khác : 

 Cổ ch n 

  ắt cá 

 Gót chân 

 Đầu gối 

 Cổ tay 

 Ngón tay 

 Khuỷu tay 
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2- Các giai đoạn của bệnh gout 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

I.   

Giai đoạn 1 -  ăng axit  uric máu không triệu chứng  

 N ng độ axit: n ng độ axit uric là trên 6.0 mg d  hoặc 420 µmol/l 

 Triệu chứng: chưa có triệu chứng rõ rệt, không xuất hiện cơn đau cấp t nh 

Giai đoạn 2 - Gout cấp tấn công 

 Đau cấp t nh : các tinh thể urate đ  lắng đọng tại các khớp, k ch 

hoạt g y ra cơn đau dữ dội và sưng ở khớp . Cơn đau sẽ giảm 

đi, thậm ch  không cần điều trị, trong v ng 3 đến 10 ngày. 

 Thời gian đau cấp t nh : Cơn đau cấp t nh có thể không xảy ra 

trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, nhưng rất có thể sẽ lên cơn 

đau cấp t nh nghiêm trọng hơn trong lần sau. 

 Axit uric : Cao 
 

Giai đoạn 3 – Giai đoạn chuyển giao 

 Cơn đau cấp t nh : Trong giai đoạn này, người bệnh sẽ không thấy các cơn đau 

thường xuyên di n ra 

 Khớp : Các khớp của bệnh nh n hoạt động bình thường, các triệu chứng bệnh 

không xuất hiện. 

  xit uric :  xit uric cao hoặc rất cao so với ngư ng cho ph p, axit uric t ch tụ dần 

trong khớp ở dạng muối urate, khi lượng urate này t ch tụ đ  đủ sẽ chuyển sang giai 

đoạn m n t nh 
 

Giai đoạn 4 – Giai đoạn mãn tính 

  à giai đoạn cuối của bệnh gout, bệnh gout b y giờ trở thành một bệnh viêm 

khớp mạn t nh. 

 Khớp:  ị viêm,biến dạng và phá huỷ xương, sụn 

 Thận: Thận bị viêm hoặc có sỏi và bị phá hoại liên tục trong giai đoạn này 
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 out và tim 

mạch 

 

 out và thận  

 

3- Các biến chứng do bệnh  out gây ra 
 

Mắc bệnh gout khiến nguy cơ lên cơn đau tim và đột quỵ cao gấp 

đôi. 

 Nhiều vấn đề tim mạch – bao g m huyết áp cao, tắc nghẽn 

động mạch và suy tim – có liên quan đến bệnh gout. 

 Nếu không được chữa trị, bệnh gout có thể trở nên rất nguy 

hiểm – kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy nguy cơ bệnh nhân 

gout lên cơn đau tim hoặc đột quỵ là cao một cách đáng kể. 

 Những nguy cơ này có thể sẽ cao hơn ở những người mắc 

chứng béo phì, một căn bệnh liên quan đến cả các vấn đề tim mạch 

và gout. Tuy nhiên, nghiên cứu 

cũng chỉ ra r ng chỉ riêng hiện tượng tăng axit uric máu đ  

liên quan đến nguy cơ tử vong cao và các biến chứng liên 

quan đến tim. Hàm lượng axit uric trong máu cao là nguyên 

nhân gốc r  g y ra bệnh gout. 

 Gout và các vấn đề tim mạch ảnh hưởng tới mọi bệnh nhân, 

tuy nhiên phụ nữ mắc bệnh gout có khả năng lên cơn đau tim 

cao hơn gấp 3,5 lần so với nam giới. 

 

 

  Cứ năm người mắc bệnh gout lại có một người mắc chứng sỏi 

thận. 

 Nguyên nhân hình thành các viên sỏi thận là do tinh thể urate t n 

đọng lại trong thận. Những viên sỏi thận g y ra đau đớn cực độ và nếu 

không được điều trị thì chúng có thể chặn và gây nhi m tr ng đường 

tiết niệu. 

 Sỏi thận còn có thể gây ra sẹo và tổn thương v nh vi n cho thận. 

Sau một thời gian, sỏi thận 

và những thương tổn này 

có thể gây ra bệnh thận 

m n t nh, căn bệnh gây nguy hại và suy giảm chức 

năng thận của bạn. Bệnh thận nếu không được điều 

trị có thể d n đến suy thận, tức là khi đó thận của 

bạn đ  mất đi chức năng của mình. 

 Bệnh gout cùng mức axit uric cao có liên quan đến 

những nguyên nhân gây suy giảm chức năng thận – 

khiến cho việc theo dõi thường xuyên trở nên quan 

trọng. 
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 out và tiểu 

đư ng 

 

 out và bệnh 

xương khớp 

 

Mắc bệnh gout cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh 

tiểu đường. 

 Một nghiên cứu cho thấy nguy cơ 

mắc bệnh tiểu đường ở nữ giới có bệnh gout cao 

hơn đến 71% so với nữ giới không mắc bệnh. 

 Tiểu đường là một chứng bệnh 

do hàm lượng đường trong máu cao gây ra. 

Giống như gout, bệnh tiểu đường có liên quan 

đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như 

bệnh tim và các thương tổn về gan. 

 Nguy cơ hàm lượng axit uric 

trong máu cao – nguyên nhân gây ra bệnh gout – là khá cao đối với người mắc chứng 

tiểu đường tuýp 2. Các nghiên cứu cho thấy có thể 

hiện tượng kháng insulin đóng vai tr  trong việc hình 

thành bệnh gout. Kháng insulin c n liên quan đến 

bệnh béo phì và huyết áp cao, những bệnh cũng có 

thể d n đến gout. 

 Thêm vào đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra r ng nguy 

cơ những người vốn có bệnh gout và hàm lượng axit 

uric cao mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 là rất cao. Nguy 

cơ này đặc biệt cao ở nhóm nữ giới. 

 Điều trị bệnh gout và tiểu đường sẽ d  dàng hơn nếu 

bạn kiểm soát lượng đường máu và mức axit uric. 

 

Khi mắc bệnh gout thì xuơng khớp của bạn có khả năng sẽ gặp nguy 

hiểm 

 Người bệnh gout thường phải chịu đựng những cơn 

đau, sưng nóng bất ngờ và nặng nề ở các khớp xương mỗi lần một cơn 

bệnh tái phát. 

 Nếu không được điều trị, các cơn bệnh gout thường 

xuyên cùng mức axit uric gia tăng có thể gây ra u cục tophi, hay các 

hạt tinh thể lắng đọng, tại các khớp, xương, xương sụn hoặc dưới da. 

Hạt tophi có thể g y ra thoái hoá xương, sau đó là tổn thương và biến 

dạng các khớp, d n đến việc xương khớp đánh mất chức năng của 

mình.  
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4- Các yếu tố gây nguy hiểm làm bệnh thêm nặng 

 

 

T     x         á  - N ng độ axit uric, trên 

420 µmol l có thể d n đến các cuộc tấn công 

bệnh gout. Phạm vi tốt nhất cho axit uric là 

dưới 420 µmol l bất kể tuổi tác hay giới 

tính. 

T ề  sử G      h -  ột trong bốn người bị 

bệnh gout có một người trong gia đình có 

tiền sử bị bệnh gout.. 

T ổ  - Gout có thể xảy ra ở bất cứ ai ở bất 

cứ tuổi nào, nhưng nó thường xuất hiện ở 

những người độ tuổi từ 45 tuổi trở lên. 

G ớ   í   - Gout ảnh hưởng đến đàn ông 

nhiều hơn phụ nữ. 

Béo phì -  ột người có chỉ số  ody  ass 

Index    I  là 30 hoặc cao hơn được xem 

là béo phì. 

Cá  vấ   ề sứ    ỏ    á  - Gout liên quan 

nhiều đến các vấn đề sức khỏe khác, bao 

g m huyết áp cao, bệnh tim, tiểu đường và 

bệnh thận. Điều quan trọng là điều trị liên 

tục để kiểm soát các vấn đề sức kho  trên. 

P ầ    ấ    ư    - Những người có các 

khớp bị chấn thương trước đó có nhiều khả 

năng bị mắc bệnh gout. 

C ế          ề        s  - Fructose được 

thêm vào nhiều loại thực ph m và đ  uống. 

Nó làm axit uric tăng lên. Các loại thực 

ph m như nước ngọt và nước trái c y; ngũ 

cốc và bánh ngọt nhất định; kem và kẹo; và 

thực ph m chế biến tại các nhà hàng thức ăn 

nhanh thường chứa fructose cao. 

 

Các yếu tố làm bệnh thêm nặng 

 

 Sử  ụ   b  ,  ượ  - bao g m 

uống quá nhiều bia rượu, đặc biệt là bia, 

các nghiên cứu cho thấy uống bia g y ra 

nguy cơ mắc bệnh gout cao gấp 1,3 lần 

so với uống rượu T ự    ẩ             

- Ăn một lượng lớn thực ph m giàu purin, bao g m thịt đỏ, nội tạng động vật và hải sản, có 

thể g y ra các cuộc tấn công của gout 

                s á   ượ    ế        đặc biệt là chế độ ăn giàu protein. 

 P ẫ     ậ    y                 - Những người không di chuyển trong một thời gian dài có 

nguy cơ cao hơn 
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5- Lối sống hữu ích cho bệnh nhân Gout 

 

 

Chế độ ăn 

Không có một chế độ ăn nhất định dành cho bệnh nh n gout, tuy nhiên, bất k  bệnh nh n nào bị 

gout cũng nên tu n theo chế độ ăn lành mạnh, c n b ng như sau : 

 Tránh đ  ăn nhiều purine: 

 ởi vì axit uric được hình thành từ sự ph n hủy của purine, thực ph m giàu purine cao 

có thể g y ra các cơn đau cấp t nh hoặc m n t nh.  ệnh nh n gout nên kiêng những loại 

thực ph m sau : 

  ia và rượu ngũ cốc  Khác với rượu 

vang) 

 Thịt đỏ, thịt cừu và thịt lợn 

 Thịt nội tạng như gan, thận, lách 

 Hải sản, đặc biệt là động vật có vỏ 
như tôm, tôm h m, vẹm, cá cơm, cá 

mòi 
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 Đ  ăn thay thế : 

Thay vào đó, bệnh nh n gout được khuyến kh ch ăn nhiều thực ph m thấp - purine, bao g m:  

 Thực ph m  t chất b o hoặc các sản ph m từ sữa không b o  
 Rau sạch  
 Hoa quả tươi  
 Quả hạnh nh n 

 ột nghiên cứu năm 2004 được công bố trên Tạp ch  Y học New  ngland, được thực hiện bởi 

tiến s  Hyon Choi, thấy r ng ăn thêm thịt đỏ giàu purine làm gia tăng 21 phần trăm nguy cơ mắc 

bệnh gout ở nam giới qua tuổi 40. Nghiên cứu cũng cho thấy r ng ăn hải sản hàng tuần đ  tăng 

7% nguy cơ mắc bệnh gout. Các loại rau giàu purine và rượu vang n ng độ nhẹ không có hại cho 

những người bị bệnh gout. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy r ng các sản ph m từ sữa  t chất b o, 

đặc biệt là sữa cho người gầy và sữa chua  t chất b o, thực sự có thể làm giảm nguy cơ hoặc bảo 

vệ cơ thể chống lại bệnh gout. 

 Thực hiện theo một chế độ ăn  t Fructose : 

   Người bị bệnh gout được khuyến kh ch duy trì một chế độ ăn uống  t fructose. Fructose là một 

loại đường đơn trong tự nhiên được tìm thấy trong trái c y, rau quả và mật ong. Trong chế độ ăn 

hàng ngày, fructose được thêm vào nhiều loại thực ph m và đ  uống. 

   Tổ chức Gout ducation    xit uric khuyến cáo hạn chế đường ăn, muối ăn và bất k  các sản 

ph m có hàm lượng siro có fructose cao, bao g m : 

 Nước giải khát và nước trái c y 

 Ngũ cốc, bánh nướng mua ở cửa hàng, kem và kẹo 

 Thực ph m chế biến tại các nhà hàng thức ăn nhanh 

 Nhiều loại trái tự nhiên có n ng độ fructose cao, ch ng nên được giới hạn. 

 

Thay đ i phong cách sống 

 

Ngoài việc ăn uống lành mạnh, có nhiều biện pháp khác mà bệnh nh n gout có thể áp dụng để 

kiểm soát bệnh gout của họ : 

      s á    ỉ s   x        - mức axit uric nên được kiểm 

tra  t nhất hai lần mỗi năm.  ục tiêu cần phải có độ axit 

uric của bạn dưới 420 µmol l. 

 Tậ       ụ    ườ   x yê  - Theo Trung t m Kiểm soát 

và Ph ng ngừa dịch bệnh, Người lớn nên tham gia vào 

các hoạt động thể chất cường độ vừa phải trong  t nhất 30 

ph t mỗi ngày trong tuần. Gia tăng cường độ hoặc số 

lượng thời gian hoạt động thể chất đem lại lợi  ch vô c ng 

lớn. H y sắp xếp thời gian để có một chế độ tập thể dục 

hợp l . 

 D y                  ỏ   ạ   vớ   â   ặ    ợ  lý -  ột 

người b o phì có khả năng bị gout cao hơn bốn lần so với 

người có trọng lượng cơ thể l  tưởng. Chế độ ăn giàu protein có thể là một vấn đề đối với 

những người bị bệnh gout vì các loại thực ph m có purin cao, đặc biệt là thịt đỏ và tôm cua 

làm gia tăng n ng độ axit uric rất nhanh. 
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 U       ề   ướ  - Nhiều chuyên gia dinh dư ng khuyên bạn nên tiêu thụ  t nhất là 1.89 l t 

nước mỗi ngày, và nhiều hơn nữa nếu bạn đang tập thể dục. Nước gi p vận chuyển các chất 

dinh dư ng cơ thể và chất thải, điều hoà th n nhiệt, đệm khớp và các mô. Nghiên cứu cũng 

cho thấy r ng uống đủ nước có thể bảo vệ chống lại bệnh sỏi thận và táo bón.  ột số chuyên 

gia tin r ng uống nước có thể gi p loại bỏ axit uric trong máu. Tránh các đ  uống thể thao có 

đường với fructose. 

 Dù   v        ợ  lý- Nguy cơ mắc bệnh gout dường như là thấp hơn ở nam giới d ng 

vitamin hàng ngày. Vitamin C có thể là một bổ sung hữu  ch ở mức 500-1000mg mỗi ngày. 
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