TRATAMENTUL GUTEI

Reducerea permanentă a nivelului de acid uric
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Acid uric sub formă de soluție
Valoarea țintă terapeutică pentru concentrația de
acid uric: sub 6 mg / dl sau 360 μmol / l
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TRATAMENTUL GUTEI
Clar și simplu

Acidul uric din sânge este un produs natural al metabolismului uman. Dacă cantitatea de acid uric
din sânge crește brusc, se formează cristale ascuțite mici de acid uric, asemănătoare acelor.
Aceste cristale se pot depune în articulații și organe. Acestea pot provoca inflamații dureroase la
nivelul articulațiilor, cunoscută sub denumirea de atac de gută, precum și leziuni grave ale
organelor după o perioadă mai lungă de timp.
Cu cât este mai mult acid uric în sânge, cu atât se pot forma mai multe cristale, ceea ce la rândul
său crește riscul de gută.
Nivelul acidului uric este măsurat în miligrame pe decilitru (mg / dl) sau calculat într-o altă unitate ,
micromoli pe litru (μmol / l). De la o valoare de 6,4 miligrame sau 380 micromoli, nivelul acidului
uric este considerat ridicat; cristalele de acid uric se pot forma la o valoare de 6,8 sau 404 și
aproape toți pacienții vor suferi un atac de gută de la o valoare de 9 sau 535.
Scopul tratamentului este menținerea permanentă a nivelului de acid uric sub 6 miligrame sau 360
micromoli: aceasta este denumită valoarea țintă terapeutică. La acest nivel, chiar și depozitele de
acid uric existente vor fi dizolvate și nu se vor forma cristale noi .
Nivelul acidului uric poate fi redus evitând alimentele care cresc producția de acid uric. Nivelul de
acid uric din sânge poate fi, de asemenea, redus în mod eficient și continuu, prin administrarea
anumitor medicamente.
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