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Ουρική ΝοσοςΗ ουρική νόσος είναι μια μεταβολική πάθηση που χαρακτηρίζεται από χρόνια υπερουριχαιμία η οποία προκαλεί καρδιαγγειακά προβλήματα, οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, νεφρολιθίαση, ουρική αρθρίτιδα και ενοχοποιείται και για πολλά άλλα συνοδά νοσήματα.Από τα πολύ παλιά χρόνια η ουρική αρθρίτιδα είχε θεωρηθεί «η νόσος των βασιλιάδων». Μετά όσο το οικονομικό επίπεδο της αστικής τάξης βελτιώνονταν, άρχισε να προσβάλλει και πλούσιους αστούς και μετονομάσθηκε «η νόσος των πλουσίων».Η θέση της τώρα στο οικονομικό-κοινωνικό γίγνεσθαι των προηγμένων οικονομικά χωρών έχει αλλάξει. Στις μεν ΗΠΑ η ουρική αρθρίτιδα συνδέθηκε με τους σε χαμηλό οικονομικό επίπεδο ευρισκόμενους πληθυσμούς αφρικανικής καταγωγής, στη δε Μεγάλη Βρετανία μια καινούργια μελέτη που διεξήχθη στην περιοχή του North Staffordshire αποκάλυψε ότι άτομα με χαμηλό οικονομικό προφίλ προσβάλλονται συχνότερα από την ουρική αρθρίτιδα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σημαντικό και δείχνει ότι η ουρική αρθρίτιδα από «νόσος των πλουσίων» προσβάλλει πλέον όλα τα οικονομικά στρώματα και έγινε τελικά «αταξική νόσος».



 Η αύξηση του ουρικού οξέος του αίματος πάνω από 6,7 mg/100ml 
• Η σύνθεση του γίνεται κυρίως από τον καταβολισμό των πουρινών 

 Το όριο αυτό έχει τεθεί διότι αποτελεί και το όριο διαλυτότητας του ουρικού οξέος στο 
αίμα  

ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ 

Mandell BF. Cleve Clin J Med. 2008 Jul;75 Suppl 5:S5-8 
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ΥπερουριχαιμίαΌταν τα επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα πάνω από 6,8 - 7,0 mg/100ml το ουρικό οξύ δημιουργεί κρυστάλλους ουρικού μονονατρίου που κατακρημνίζονται και κατακάθονται στους ιστούς. Όσο περισσότερο χρόνο διατηρούνται αυτά τα επίπεδα, τόσο περισσότεροι κρύσταλλοι αθροίζονται στους ιστούς και τόσο μεγαλύτερη βλάβη προκαλούν. Επομένως η διατήρηση των επιπέδων ουρικού οξέος αίματος κάτω από το 6,8mg/dL πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο της θεραπείας. O σχηματισμός κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου εξαρτάται βέβαια όχι μόνο από την συγκέντρωση ουρικού στο αίμα αλλά και από τις συνθήκες ενυδάτωσης, το pH, την θερμοκρασία, την συγκέντρωση κατιόντων, την παρουσία πρωτεογλυκανών, κολλαγόνου και θειϊκής χονδροϊτίνης. In vitro οι κρύσταλλοι ουρικού οξέος κατακρημνίζονται σε συγκεντρώσεις περίπου 6,8 mg/100ml.  Τα άλατα του ουρικού οξέος είναι συνήθως δυσδιάλυτα. Σε κάθε ζώντα οργανισμό, το άζωτο που προέρχεται από τον καταβολισμό α) των πρωτεϊνούχων τροφών και β) των πουρινών (αδενίνη και γουανίνη), εξωγενών ή ενδογενών, και δεν επαναχρησιμοποιείται, πρέπει να αποβληθεί. Η χημική μορφή που επιλέγεται κάθε φορά για να αποβληθεί, εξαρτάται από το είδος του ζώου και από το περιβάλλον όπου αυτό, συνήθως ζει. Ζώα που ζουν σε ξηρό και άνυδρο περιβάλλον, όπως τα ερπετά, τα πτηνά, τα έντομα, τα κανγκουρό κ.ά., χρησιμοποιούν μια έντονα ενεργοβόρο διαδικασία που όμως απαιτεί ελάχιστο νερό και μετατρέπουν το περίσσευμα του αζώτου σε ουρικό οξύ. Οι οργανισμοί αυτοί λέγονται ουρικοτελικοί και αποβάλλουν το ουρικό οξύ στα κόπρανά τους.Στην άλλη άκρη ευρίσκονται οι οργανισμοί που ζουν μέσα στο νερό, όπως τα ψάρια κ.ά., που αποβάλλουν το περίσσευμα του αζώτου σαν αμμωνία, συνήθως διαμέσου των μεμβρανών τους. Η διαδικασία της μετατροπής του αζώτου σε αμμωνία καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια αλλά απαιτεί περιβάλλον με άφθονο νερό. Οι οργανισμοί αυτοί ονομάζονται αμμωνιοτελικοί.Στο μέσον ευρίσκονται οι οργανισμοί που αποβάλλουν ένα τμήμα του περισσεύματος του αζώτου τους σαν ουρία (από τις πρωτεΐνες των τροφών) και ένα άλλο σαν ουρικό οξύ (ιδιαίτερα αυτό που προέρχεται από τον καταβολισμό των πουρινικών βάσεων των κυττάρων τους). Οι οργανισμοί αυτοί ονομάζονται ουριοτελικοί και σ’ αυτούς ανήκει ο άνθρωπος, τα θηλαστικά κ.ά. Η διαδικασία της δημιουργίας ουρίας όπως και του ουρικού οξέος γίνεται στο ήπαρ, δεν είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος και δεν απαιτεί μεγάλη ποσότητα νερού.Η σύνθεση του ουρικού οξέος στα περισσότερα ζώα, γίνεται από τον καταβολισμό των πουρινών (γουανίνη, αδενίνη) των νουκλεϊνικών οξέων, RNA και DNA, που προέρχονται, είτε από την καταστροφή των κυττάρων της τροφής κατά 30% (εξωγενείς πουρίνες), είτε από την καταστροφή των κυττάρων του σώματος, κατά 70% (ενδογενείς πουρίνες). Η όλη διαδικασία εξελίσσεται στο ήπαρ.Το κυριότερο ένζυμο που παρεμβαίνει στη διαδικασία είναι η οξειδάση της ξανθίνης. Δια μέσου αυτού, οι πουρίνες εύκολα μετατρέπονται σε ουρικό οξύ, με ενδιάμεσα προϊόντα την ξανθίνη και υποξανθίνη. Το ουρικό οξύ είναι δυσδιάλυτο και για να αποβληθεί χρειάζεται να μετατραπεί σε αλλαντοϊνη, με την δράση του ενζύμου ουρικάση. Για γενετικούς όμως λόγους ο άνθρωπος και τα ανώτερα πιθηκοειδή δεν διαθέτουν το ένζυμο ουρικάση, μια μετάλλαξη που συνέβη πριν 13 εκατομμύρια χρόνια, και είναι και οι μόνοι οργανισμοί που μπορούν να αθροίσουν το ουρικό οξύ στο αίμα τους. Συνέπεια αυτής της μετάλλαξης είναι και η δυνατότητα του νεφρού να επαναρροφά το 90% του ουρικού οξέος που διηθείται από τα σπειράματα.Στους ανθρώπους, το ουρικό οξύ αποβάλλεται δύσκολα κατά 70% από τα νεφρά και κατά 30% διαμέσου της χολής στα κόπρανα.



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

Η Επίπτωση και ο Επιπολασμός της Ουρικής Νόσου έχουν αυξηθεί τα τελευταία 40 χρόνια , 
λόγω: 
 
 Αυξημένης γήρανσης του πληθυσμού 

 
 Μεγαλύτερης συχνότητας νοσηροτήτων , όπως η παχυσαρκία, που συνδέονται με την 

υπερουριχαιμία 
 

 Χρήσης διουρητικών 
 
 Διαιτητικών συνηθειών  

1. ChZhu Y et al. Arthritis Rheum. 2011 Oct;63(10):3136-41 
2. Choi HK. A . Curr Opin Rheumatol. 2010 Mar;22(2):165-72. 
3. Rai SK, et al. Semin Arthritis Rheum 2015 
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ΕπιδημιολογίαΟ επιπολασμός της υπερουριχαιμίας στις ΗΠΑ κυμαίνεται από 3 έως 13%, εξαρτώμενος από την ηλικία (όσο μεγαλύτερη, τόσο υψηλότερος) και από το φύλο (οι γυναίκες συμμετέχουν περισσότερο μετά την εμμηνόπαυση και την ηλικία των 65 ετών). Ο Rai και συνεργάτες του, από το Arthritis Research Centre of Canada στο Vancouver, δημοσίευσαν μια συστηματική ανασκόπηση μελετών πάνω στο οικονομικό κόστος της ουρικής νόσου. Συνέθεσαν και ανέλυσαν δεδομένα από 15 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής, και χρονολογούνταν από το 1946 έως το 2014. Οι συγγραφείς συνολικά συμπεραίνουν ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι οι ασθενείς με ουρική νόσο έχουν σημαντικά μεγαλύτερα κόστη - τόσο συνολικά (από όλες τις αιτίες), όσο και ειδικά από την ουρική νόσο- σε σύγκριση με άτομα χωρίς ουρική νόσο, ιδίως στους γηραιότερους και τους ανθεκτικούς στη θεραπεία ασθενείς, ενώ τα κόστη ήταν σημαντικά μικρότερα σε εργαζόμενους ασθενείς με ουρική νόσο. Επίσης, καθίσταται εμφανές πως το κόστος αυξάνει σημαντικά όσο χειροτερεύει η βαρύτητα της νόσου αλλά και η συν-νοσηρότητα.



Αυξημένη παραγωγή (10%) 
 
 Δίαιτα πλούσια σε πουρίνες 

 
 Μετά από μεταμόσχευση 

 
 Σύνδρομο λύσης όγκων 

 
 Σύνδρομο Lesch-Nyhan 

Μειωμένη Αποβολή (90%) 
 
 Φάρμακα 

 
 Γενετικοί λόγοι 

 
 Οξύτητα ούρων 

Συνδυασμός 
 
 Οινοπνευματώδη 

 
 Φρουκτόζη 

 
 Ασιτία 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑΣ 

Enomoto A et al. Nature. 2002 May 23;417(6887):447-52 
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Τα Αίτια της ΥπερουριχαιμίαςΤο ουρικό οξύ στα νεφρά υφίσταται πολλές διεργασίες, δηλαδή αρχικά διηθείται από το σπείραμα σε ποσοστό 100%, μετά απορροφάται κατά 98-100% από τον αυλό του εγγύς εσπειραμένου σωληνάριου, στη συνέχεια απεκκρίνεται στον αυλό του εγγύς εσπειραμένου κατά 50% και μετά επαναρροφάται κατά 42-48%. Τελικά το ποσόν του ουρικού οξέος που αποβάλλεται είναι το 10-12% αυτού που διηθείται από το σπείραμα.Έχουν απομονωθεί διάφορα γονίδια στα κύτταρα του εγγύς εσπειραμένου νεφρικού σωληνάριου, τα οποία εκφράζουν διάφορες πρωτεϊνες μεμβράνης που δρουν στην επαναρρόφηση και απέκκριση του ουρικού οξέος. Οι πρωτεΐνες αυτές είναι οι: URAT -1, OAT10, ΟΑΤ, ΟAT, ΟΑΤ3 και MRP4Τα κυριότερα φάρμακα που συμμετέχουν στη δημιουργία υπερουριχαιμίας είναι: α) τα αντιουρικοζουρικά, τα διουρητικά, τα διουρητικά της αγκύλης, η πυραζιναμίδη, η εθαμπουτόλη, το νικοτινικό οξύ, η levodopa, η κυκλοσπορίνη και μερικά από τα ανοσοκατασταλτικά όπως είναι η κυκλοσπορίνη και το τακρόλιμους. Η ασπιρίνη σε μικρές δόσεις (1-2 g/ημέρα) μειώνει την απέκκρισή του ουρικού οξέος, ενώ σε μεγάλες (>3 g/ημέρα) έχει ουρικοδιουρητικό αποτέλεσμα.Τα οιστρογόνα αυξάνουν την αποβολή του ουρικού οξέος από τα νεφρά, γι’ αυτό το λόγο και ο μικρός επιπολασμός της ουρικής αρθρίτιδας στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.



 Το ουρικό οξύ σαν ισχυρό αντιοξειδωτικό 
 
 
 
 
 
 
 Το ουρικό οξύ και η όρθια στάση του ανθρώπου 

 
 
 
 
 
 Η νευροδιεγερτική δράση του ουρικού οξέος  

 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ 

Álvarez-Lario B et al. Rheumatology (Oxford). 2010 Nov;49(11):2010-5 
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Μαθήματα απο την Οντογένεση και ΦυλογένεσηΤο ουρικό οξύ σαν ισχυρό αντιοξειδωτικόΤο ουρικό οξύ που ευρίσκεται διαλυμένο μέσα στο κυτταρόπλασμα κάθε ανθρώπινου κυττάρου, έχει τη δυνατότητα να αναστέλλει το «οξειδωτικό στρες», δηλαδή την αύξηση των τοξικών ριζών οξυγόνου και υπεροξειδίου, άρα και τον πρόωρο θάνατο του κυττάρου.Το ουρικό οξύ και η όρθια στάση του ανθρώπουΤο ουρικό οξύ αφ’ ενός διεγείρει το σύστημα αγγειοτενσίνης-ρενίνης και αυξάνει προοδευτικά την αρτηριακή πίεση και αφ’ ετέρου ότι, δρώντας χρονίως στο μικροαγγειακό σύστημα των νεφρών, αυξάνει την επαναρρόφηση χλωριούχου νατρίου. Οι δύο αυτοί μηχανισμοί επέτρεψαν στον άνθρωπο να σταθεροποιήσει την αρτηριακή πίεσή του σε υψηλότερα επίπεδα και να μπορέσει να μεταβάλλει την στάση του μέσα στο χώροΗ νευροδιεγερτική δράση του ουρικού οξέος Η μοριακή δομή του ουρικού οξέος ομοιάζει πολύ με κάποια από τα πιο γνωστά νευροδιεγερτικά, όπως είναι η καφείνη και η θεοβρωμίνη. Πιστεύεται λοιπόν ότι η απώλεια της ουρικάσης και η αύξηση του ουρικού οξέος είναι ένας από τους λόγους που ο άνθρωπος κατάφερε να εξελιχθεί πνευματικά, συγκριτικά με τα άλλα είδη. Έδρασε δηλαδή σαν χρόνιο νευροδιεγερτικό και μετέτρεψε τον άνθρωπο σε εξυπνότερο είδος. 



 40% των ασθενών καταλήγουν με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια 
 

 63% των ασθενών πάσχουν από Μεταβολικό Σύνδρομο 
 

 25% των ασθενών πάσχουν από Καρδιακές Παθήσεις 
 

 74% των ασθενών πάσχουν από Υπέρταση 
 

 20% των ασθενών παρουσιάζουν Σακχαρώδη Διαβήτη 
 
 15% των ασθενών δημιουργούν Ουρικούς Λίθους 

 
 Πιθανή σχέση με ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια 

ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 
Αύξηση της Θνητότητας κατά 40% 

1. Kim SY et al. Arthritis Rheum. 2009 Jul 15;61(7):885-92  
2. Choi HK et al. Curr. Opin. Rheumatol. 22, 165–176 (2010 
3. Gow P.,Int. J. Clin. Rheumatol.. 2011;6(6):625-633 
4. Choi HK et al. Arch Intern Med 2005;165:742-8 
5. Schreten DJ, et al. Neurology 2007;69:1418-23 
6. Bhavik J et al.,  American College of Rheumatology (ACR) 2011 Annual Meeting 
7. Choi HK et al. Arch Intern Med 2005;165:742-8 
8. Lottmann Κ. et al. Curr Rheumatol Rep (2012) 14:195–20 
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Υπερουριχαιμια και ΘνητότηταΠλην της χρόνιας νεφρικής βλάβης που μπορεί να προκαλέσει η  υπερουριχαιμία, υπάρχουν και οι περιπτώσεις της οξείας νεφρικής βλάβης, όπως π.χ. σε καρκινοπαθείς, όπου το ουρικό οξύ μπορεί να φθάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε πολύ υψηλά επίπεδα, λόγω της χημειοθεραπείας ή της ακτινοβολίας του καρκινικού όγκου (λέμφωμα) ή των λευχαιμικών κυττάρων και να προκαλέσει οξεία βλάβη στα νεφρά (σύνδρομο λύσης όγκου) από την κατακρήμνιση κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου.Το μεταβολικό σύνδρομο συνδυάζει: Υπέρταση, παχυσαρκία, αντοχή στην ινσουλίνη, δυσλιπιδαιμία και υπερουριχαιμία. Η τελευταία οφείλεται σε βλάβη της νεφρικής αποβολής του ουρικού Η πιθανή συσχέτιση της υπερουριχαιμίας με καρδιαγγειακή νόσο έχει συζητηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Κάποιες επιδημιολογικές μελέτες είχαν δώσει αρκετά στοιχεία ώστε να θεωρήσει κανείς ότι πρέπει να υφίσταται μια πραγματική αιτιολογική σχέση μεταξύ των δύο παθολογικών καταστάσεων. Κάθε mg αύξησης του ουρικού σχετίζεται με  4% αύξηση  του κινδύνου εμφράγματος Υπάρχει γραμμική συσχέτιση υπέρτασης και υπερουριχαιμίας σε υγιείς ενήλικες άνδρεςΗ υπερουριχαιμία είναι υπεύθυνη και για την δημιουργία νεφρικών λίθων, όχι τόσο αμιγώς ουρικού μονονατρίου, αλλά μικτής σύστασης λίθων, που ο πυρήνας τους αποτελείται από ουρικό μονονάτριο και περιβάλλεται από αλλεπάλληλα στρώματα αλάτων ασβεστίου, οξαλικών ενώσεων και κυστεϊνης.Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, άρχισαν να συγκεντρώνονται στοιχεία που παρέχουν ενδείξεις μιας σχέσης μεταξύ της υπερουριχαιμίας και του εγκεφαλικού επεισοδίου. Σε περιγραφικές μελέτες με MRI τα επίπεδα ουρικού σχετίζονται με περισσότερες ισχαιμικές βλάβες στην MRI εγκεφάλου σε υγιείς υπερήλικες (



 H ουρική νόσος είναι μια πάθηση των τριών σταδίων.  
 Ξεκινά σαν ασυμπτωματική υπερουριχαιμία 
 Εξελίσσεται σε οξεία αρθρίτιδα με περιοδικές εξάρσεις 
 Καταλήγει σε χρόνια τοφώδη αρθρίτιδα.  

 Σε όλα τα στάδια η δημιουργία βλαβών σε άλλα όργανα όπως και η δημιουργία 
παράλληλων  παθήσεων είναι δυνατή. 

ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΦΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΥΡΙΚΗς ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 

• Αναγνώριση 
 Ζεστή, φλεγμαίνουσα και επώδυνη άρθρωση με ελάχιστο τραυματισμό 
 Τα επίπεδα του ουρικού οξέος είναι δυνατόν να είναι κάτω από τα φυσιολογικά 

όρια στην οξεία προσβολή 
• Παράγοντες κινδύνου για την ουρική αρθρίτιδα 

 Παχυσαρκία 
 Υπέρταση 
 Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση 
 Δίαιτα ( νηστεία, αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, κατάχρηση σε θαλασσινά και 

κρέας) 
 Φάρμακα 

• Εάν υποψιάζεστε κρίση ουρικής αρθρίτιδας να την θεραπεύσετε 
άμεσα 
 Η θεραπεία των προσβολών αρχίζει μέσα σε 24 ώρες με αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
 Πριν αρχίσετε την θεραπεία να αντιμετωπίσετε την κρίση μέχρι την λύση της 

• Παρακολουθήστε τον ασθενή για 2 εβδομάδες 

Khanna et. al. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 Oct; 64(10): 1431–1446.  
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 

Roddy et al. BMJ 2013;347:f5648 
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Συμπτώματα και Σημεία Ουρικής ΑρθρίτιδαςΗ ουρική αρθρίτιδα πήρε το όνομα «ποδάγρα», δηλαδή ενόχληση στο πόδι, από τον Ιπποκράτη.Στον Μεσαίωνα μετονομάσθηκε σε «goute» από την λατινική λέξη «goutta» που σημαίνει «σταγόνα». Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην διαδεδομένη τότε αντίληψη «περί χυμών» του σώματος. Αριστερά από την κάθετη γραμμή είναι τα συμπτώματα και σημεία με την μεγαλύτερη ευαισθησία. Δεξιά από την κάθετη γραμμή είναι τα συμπτώματα και σημεία με την μεγαλύτερη ειδικότητα. Η υπερουριχαιμία δεν είναι ούτε ειδικό ούτε ευαίσθητο εύρημα.



ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ  ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ; 

 Ουρικό Οξύ αίματος πάνω από 7 mg/dl 
 
 Νεφρολιθίαση   
 
 Ουρική αρθρίτιδα 

 Τόφοι 
 ≥ κρίσεις τον χρόνο 
 Στάδιο 2 νεφρικής ανεπάρκειας (GFR <60ml/min) 

 
 Υπερκατανάλωση αλκοόλ  

 
 Χημειοθεραπεία (έντονη) 

 
 Ακτινοβολία όγκου (εκτεταμένη) 

1. Khanna et. al. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 Oct; 64(10): 1431–1446. 
2. Sundy JS. Curr Opin Rheumatol 2010;188-93 
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Ουρικοδιουρητικά 
 
 Probenecid 
 Lesinurad 

Ουρικάσες 
 
  Rasburicase 

Οι Αναστολείς της 
Οξειδάσης της Ξανθίνης 
 
 Allopourinol  
 Febuxostat 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Neogi T. N Engl J Med 2011;364:443-452 
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 Ο κύριος στόχος είναι τα επίπεδα του ουρικού οξέος να 
<6mg/100ml 
 

 Κάποιες φορές απαιτείται το ουρικό οξύ να είναι <5mg/100ml για 
να υπάρξει βελτίωση των σημείων και συμπτωμάτων 

 

1. Khanna et. al. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 Oct; 64(10): 1431–1446.  
2. Terkeltaub R. Nat Rev Rheumatol. 2010 Jan;6(1):30-8 
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2012 ACR GOUT GUIDELINES 
Σύγχρονη Υποουριχαιμική Φαρμακευτική Αγωγή 

 Πρώτη γραμμή θεραπείας 
 Αναστολείς της Οξειδάσης της Ξανθίνης: Allopurinol ή Febuxostat 
 Εάν οι Αναστολείς της Οξειδάσης της Ξανθίνης αντενδείκνυται ή δεν είναι ανεκτοί, η 

επόμενη επιλογή είναι η Probenesid  
 
 Προφύλαξη από κρίση 

 Αντιφλεγμονώδη φάρμακα για τουλάχιστον 6 μήνες με την έναρξη της υποουριχαιμικής 
θεραπείας 

Khanna et. al. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 Oct; 64(10): 1431–1446  
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 Προσπάθεια ανεύρεσης δευτεροπαθούς υπερουριχαιμίας (διουρητικά, ασπιρίνη, δίαιτα,
νεφρική ανεπάρκεια κα) και θεραπευτική της αντιμετώπιση.

 Σύσταση για αποφυγή τροφών που περιέχουν θαλασσινά και ερυθρά κρέατα,
οινοπνευματωδών (μπύρα, δυνατά ποτά αλλά όχι απλό κρασί σε περιορισμένες ποσότητες)
και σακχαρούχων ποτών.

 Σύσταση για συστηματική λήψη αγελαδινού γάλακτος και βιταμίνης C.

 Αντιμετώπιση και θεραπεία συνοδών παθήσεων

Εάν σε διάστημα 2-3 μηνών το ουρικό οξύ του αίματος  δεν έχει κατέλθει στα 6,0 mg/dL τότε: 
 Αρχίζουμε θεραπεία με αναστολέα οξειδάσης της ξανθίνης και παράλληλα κολχικίνη 0,5

mg/ημέρα για 3 έως 6 μήνες μέχρι το ουρικό οξύ του αίματος να κατέλθει περί τα 6,0
mg/dL.

 Χορηγούμε άφθονα υγρά.

 Όχι θεραπεία πάνω στην κρίση.

 Θεραπεία μετά την κρίση και αφού ο ασθενής παίρνει ήδη κολχικίνη ή ΜΣΑΦ.

 Αντιμετωπίζουμε νέα κρίση κατά την διάρκεια της θεραπείας, η οποία δεν διακόπτεται

 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Hamburger et al. Postgrad Med. 2011 Nov;123(6 Suppl 1):3-36 
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Αλγόριθμος ΘεραπείαςΗ EULAR συνιστά 1,5 mg κολχικίνης (1Χ3) την ημέρα μέχρι τον έλεγχο της κρίσης ή 1,5 mg εφάπαξ και άλλα 0,5 mg μετά από 1 ώρα Εάν η κρίση δεν ελεγχθεί τότε αναρωτιέται κανείς για το εάν είναι σωστή η διάγνωση. Ο μηχανισμός δράσης της δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως.Η κολχικίνη δίδεται και προληπτικά κάθε φορά που ξεκινάμε θεραπεία σε μια υπερουριχαιμία με υποουριχαιμικά φάρμακα (Allopourinol, Febuxostat, ουρικοδιουρητικά) για να αποτρέψει μια πιθανή κρίση ουρικής αρθρίτιδας από μετακίνηση του ουρικού οξέος από τους ιστούς στο αίμα. Η προληπτική θεραπεία αρχίζει 2 εβδομάδες πριν την έναρξη της υποουριχαιμικής θεραπείας, διαρκεί 3 έως 6 μήνες και χορηγείται σε δόσεις που κυμαίνονται από 0,5mg Χ2 την ημέρα μέχρι 0,5 mg μέρα παρά μέρα, ανάλογα με την περίπτωση.Τα ΜΣΑΦ θεωρούνται θεραπεία πρώτης εκλογής για την αντιμετώπιση της οξείας κρίσης της ουρικής αρθρίτιδας. Η έναρξη της θεραπείας θα πρέπει να είναι άμεση και θα διατηρηθεί όσο υπάρχουν φλεγμονώδη στοιχεία στην προσβεβλημένη άρθρωση και τουλάχιστον για 2-5 ημέρες σε μεγάλη δόση. Μετά μειώνουμε την δόση και διατηρούμε το φάρμακο για 2 εβδομάδες τουλάχιστον. Στους ασθενείς που λαμβάνουν ΜΣΑΦ απαγορεύεται η χορήγηση ασπιρίνης σε μικρές δόσεις διότι η θεραπεία αυτή θα επεκτείνει την διάρκεια της κρίσης.Τα ΜΣΑΦ χορηγούνται και προληπτικά για την αντιμετώπιση μιας πιθανής  κρίσης ουρικής αρθρίτιδας όταν ξεκινάμε θεραπεία για την υπερουριχαιμία και αυτό διότι λόγω μετακίνησης του ουρικού οξέος από τους ιστούς στο αίμα υπάρχει η πιθανότητα κρίσης σε ποσοστό κατά μέσον όρο 50% (mobilization flare). Οι περισσότεροι χορηγούν σε μικρές δόσεις τα ΜΣΑΦ μέχρι και 6 μήνες μετά την αρχή της υποουριχαιμικής θεραπείας (Allopourinol, Febuxostat κλπ).Ενα από τα περισσότερο χαρακτηριστικά στοιχεία της θεραπείας της ουρικής αρθρίτιδας είναι ότι η κρίση ελέγχεται και σε ένταση και σε διάρκεια, όσο ταχύτερα αρχίσει η θεραπεία. Εάν δηλαδή ο ασθενής είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και λάβει το φάρμακό του τα πρώτα λεπτά μετά την έναρξη της κρίσης τότε μπορεί να σταματήσουμε την εκδήλωση της κρίσης. Εάν όμως η έναρξη της όποιας θεραπείας αρχίσει 48 ώρες μετά, τότε για να ελεγχθούν τα συμπτώματα θα απαιτηθούν τουλάχιστον 48 ώρες. 



1 2 3 4 5 

Fernando Perez-Ruiz et al. Arthritis Rheum. 2011:63:4002-4006  

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ; 
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Presentation Notes
Μέχρι πότε θα θεραπεύουμε την ουρική αρθρίτιδα;Στόχος: Ουρικό Οξύ αίματος κάτω των 6 mg/100mlΜετά από 5 συνεχή χρόνια θεραπείας εάν ο ασθενής διατηρεί ουρικό οξύ αίματος μεταξύ 6 - 6,9 mg/100ml, δεν παίρνει διουρητικά και δεν έχει κάνει καμμιά κρίσηΕάν έχει τόφους τα παραπάνω ισχύουν από την εξαφάνιση των τόφων.



2012 ACR Gout Guidelines 
Η Allopourinol ως φάρμακο πρώτης γραμμής 

 Είναι αποτελεσματική όταν υπάρχει αυξημένη παραγωγή ή μειωμένη απέκκριση 
ουρικού οξέος 

 Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητας της είναι τεκμηριωμένες 
 Η μέγιστη δόση είναι 800mg/ημέρα 

 Οι δόσεις που είναι μεγαλύτερες από 300mg πρέπει να διαιρούνται για να 
αποφεύγονται οι γαστρεντερικές διαταραχές 

 Η θεραπεία αρχίζει με 100mg/ημέρα (80mg/ημέρα σε σοβαρή νεφρική 
ανεπάρκεια) 
 Η δόση αυξάνεται σταδιακά κάθε 2-5 εβδομάδες για ελαχιστοποιηθεί η 

πιθανότητα κρίσης 
 Στο μεσοδιάστημα των δόσεων ελέγχουμε τα επίπεδα ουρικού οξέος 

 Ελέγχουμε την νεφρική και ηπατική λειτουργία στην αρχή της θεραπείας και 
τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο 

1. Khanna et. al. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 Oct; 64(10): 1431–1446.  
2. Terkeltaub R. Nat Rev Rheumatol. 2010 Jan;6(1):30-8 
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Η Allopourinol ως φάρμακο πρώτης γραμμήςΣε όλους τους ασθενείς να ξεκινούμε με δόση 100 mg/ημέρα (σε άτομα με νεφρική ανεπάρκεια 50 mg/ημέρα), με τα γεύματα, και προσαρμόζουμε την δόση κάθε μήνα ανάλογα με το επίπεδο του ουρικού οξέος του αίματος που θα πρέπει να κυμαίνεται περί τα 6 mg/dL ή λιγότερο. Σταδιακή τιτλοποίηση μέχρι τα 300 mg.Όταν ο στόχος των 6 mg/dL επιτευχθεί και διατηρηθεί για 6 συνεχείς μήνες χωρίς νέα κρίση ουρικής αρθρίτιδας τότε η συνοδός θεραπεία με κολχικίνη ή ΜΣΑΦ μπορεί να διακοπεί. Σε περιπτώσεις κρίσεων ουρικής αρθρίτιδας, η Allopourinol δεν διακόπτεται, απλώς χορηγούνται κολχικίνη και ΜΣΑΦ για όσο διάστημα απαιτείται.



 FEBUXOSTAT 

 Φάρμακο επιλογής όταν υπάρχουν παρενέργειες ή αποτυχία στην Allopurinol 
 Εκλεκτικός αναστολέας της οξειδάσης της ξανθίνης 
 Δεν είναι πουρινικό ανάλογο 
 Δοσολογία 

 Η δόση έναρξης είναι 40mg/ημέρα.  
 Η Μέγιστη δόση στις ΗΠΑ είναι 80mg/ημέρα και 
  στην Ευρώπη 120mg/ημέρα 

 Πλεονεκτήματα  
 Πιο εκλεκτική από την Allopurinol 
 Μικρότερη νεφρική απόκριση από τον ενεργό μεταβολίτη της Allopurinol 

 Έχει κατηγορηθεί για ηπατική δυσλειτουργία Σπ
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FebuxostatΗ συνιστώμενη από του στόματος δόση Febuxostat είναι 80 mg άπαξ ημερησίως ανεξάρτητα από τροφές. Εάν το ουρικό οξύ ορού είναι 6 mg/dl έπειτα από 2-4 εβδομάδες, μπορεί να εξεταστεί η χορήγηση Febuxostat 120 mg άπαξ ημερησίως.Ο θεραπευτικός στόχος είναι να μειωθεί και να διατηρηθεί το ουρικό οξύ ορού κάτω από τα 6 mg/dL. Συνιστάται θεραπεία προφύλαξης με ΜΣΑΦ ή κολχικίνη από έξαρση ουρικής αρθρίτιδας για 3-6 μήνες.Η Febuxostat πρέπει να λαμβάνεται από το στόμα με ή χωρίς τροφή.Η δόση της Febuxostat δεν χρειάζεται να μειωθεί σε ηλικιωμένους, σε ασθενείς με μέτρια νεφρική ανεπάρκεια, σε ασθενείς με ήπια ηπατική ανεπάρκεια και βέβαια δεν χορηγείται σε άτομα κάτω των 18 ετών.Διαφορές Febuxostat – AllopourinolΧημική δόμη και δράσηFebuxostat: Μη πουρινικός εκλεκτικός αναστολέας της οξειδάσης της ξανθίνης�Allopourinol: Πουρινικός μη εκλεκτικός αναστολέας της οξειδάσης της ξανθίνηςΑποτελεσματικότηταFebuxostat: Αποτελεσματική στην επίτευξη για ουρικό οξύ 6 mg/dL�Allopourinol: 2-3 φορές λιγότερο αποτελεσματική στην επίτευξη για ουρικό οξύ 6 mg/dLΑπέκκρισηFebuxostat: Απεκκρίνεται στα ούρα και τα κόπρανα�Allopourinol: Απεκκρίνεται κύρια στα ούραΔοσολογίαFebuxostat: Αποτελεσματική και στη δοσολογία 80 mg�Allopourinol: Απαιτεί τιτλοποίηση μέχρι τα 300 mg (αρχή τα 100 mg)Δοσολογία σε νεφρική ανεπάρκειαFebuxostat: Ασφαλής στις συνήθεις δόσεις�Allopourinol: Απαιτεί προσαρμογή της δόσηςΔοσολογία στους ηλικιωμένουςFebuxostat: Ασφαλής στις συνήθεις δόσεις�Allopourinol: Απαιτεί προσαρμογή της δόσης



ΥΠΟΟΥΡΙΧΑΙΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 Τα ουρικοδιουρητικά φάρμακα 
 Probenecid 
• Εναλλακτική λύση όταν υπάρχει δυσανεξία στους αναστολείς της οξειδάσης της ξανθίνης 
• Δεν συνίσται σε ασθενείς με ιστορικό ουρολιθιάσης 

 Αυξάνει το κίνδυνο ουρολιθίασης ειδικά ότεν το pH είναι όξινο  
• Δεν  συνίσται ως φάρμακο πρώτης επιλογής όταν η σπειραματική διήθηση <50 ml/min 
 
 Lesinurad 
• Νέο αντιδιουρητικό που αναστέλλει εκλεκτικά τους μεταφορείς του ουρικού οξέως στο 

νεφρικό σωληνάριο 
• Χορηγείται σε συνδυασμό με την Allopurinol (όχι στην Ελλάδα ακόμα) 
 
 Losartan, Atorvastatin, Fenofibrate 
 
 Οι ουρικάσες 
 Rasburicase 

• Προφύλαξη και θεραπεία της υπερουριχαιμίας σε πάσχοντες από κακοήθη νόσο του 
αίματος, με υψηλό φορτίο της νόσου και κίνδυνο οξείας κυτταρικής λύσης. 

• Χορηγείται ενδοφλέβια υπό στενή παρακολούθηση 
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Presentation Notes
Τα ουρικοδιουρητικά φάρμακαΤα ουρικοδιουρητικά ή ουρικοαπεκκριτικά είναι φάρμακα που δρουν αναστέλλοντας την επαναπορρόφηση του ουρικού οξέος από τα νεφρικά σωληνάρια αυξάνοντας έτσι την απέκκριση του από τα νεφρά.Το ουρικό οξύ στα νεφρά υφίσταται πολλές διεργασίες δηλαδή αρχικά διηθείται από το σπείραμα σε ποσοστό 100%,  μετά απορροφάται κατά 98-100% από τον αυλό του εγγύς εσπειραμένου, στη συνέχεια απεκκρίνεται στον αυλό του εγγύς εσπειραμένου κατά 50% και μετά επαναρροφάται κατά 42-48%. Τελικά το ποσόν του ουρικού οξέος που αποβάλλεται είναι το 10-12% αυτού που διηθείται από το σπείραμα. Στην μεμβράνη των κυττάρων των εγγύς εσπειραμένων έχουν ανευρεθεί διαφόρων ειδών πρωτεΐνες. Οι URAT -1, ΟAT1, ΟΑΤ3, ΟΑΤ4, OAT10 και MRP4. Ολες αυτές οι πρωτεϊνες είναι υπεύθυνες για την απορρόφηση, την απέκκριση και την επαναρρόφηση του ουρικού οξέος στα νεφράΗ χρήση των φαρμάκων αυτών συστήνεται μόνο σε ασθενείς που έχουν σπειραματική διήθηση >50-60 ml/min, και είναι διατεθειμένοι να πίνουν τουλάχιστόν 2 λίτρα υγρών ημερησίως ώστε να διατηρούν καλή διούρηση. Ακόμη για την πρόληψη της νεφρολιθίασης είναι απαραίτητη η αλκαλοποίηση των ούρων (pH: 6,0-6,5) με χορήγηση κιτρικού καλίου (30-80 mEq/ημερησίως), το οποίο μπορεί να αυξήσει τη διαλυτότητα των ουρικών αλάτων.          Δεν χορηγούνται σε άτομα που το ουρικό οξύ των ούρων τους είναι πολύ μεγαλύτερο από το φυσιολογικό.Τα κυριότερο ουρικοδιουρητικό είναι η probenecid. Φάρμακα που διαθέτουν ουρικοδιουρητική δράση άλλοτε άλλης ισχύος είναι: το losartan, η fenofibrate, η atorvastatin.Η losartan, ένας αποκλειστής του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης είναι το μόνο αντιυπερτασικό που μπορεί να δοθεί άφοβα στην υπέρταση που συνδυάζεται με υπερουριχαιμία.Η fenofibrate είναι ένα ελαφρύ ουρικοδιουρητικό και χρησιμοποιείται όταν η υπερουριχαιμία συνδυάζεται με υπερτριγλυκεριδαιμία. Το Lesinurad είναι ένα καινούργιο ουρικοδιουρητικό φάρμακο και μελετήθηκε σε συνδυασμό με την Allopourinol σε ανθεκτικές στην Allopourinol ουρικές αρθρίτιδες.Η διαφορά αυτού του φαρμάκου από τα παλαιότερα διουρητικά είναι ότι αναστέλλει εκλεκτικά μόνο το URAT 1 και το ΟΑΤ4 που μεταφέρουν το ουρικό οξύ από τα επιθηλιακά κύτταρα του νεφρού στην κυκλοφορία.Οι ουρικασεςO άνθρωπος και οι μεγάλοι πίθηκοι, απ όλα τα θηλαστικά, στερούνται του ενζύμου ουρικάση που μετατρέπει το ουρικό οξύ σε αλλαντοϊνη, μια πιο διαλυτή ένωση (5-10 φορές περισσότερο από το ουρικό οξύ) που αποβάλλεται εύκολα από τα νεφρά. Η Rasburicase είναι μια ανασυνδυασμένη μορφή της ουρικάσης.



ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΟΥΡΙΧΑΙΜΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Ο Κίνδυνος των Υποτροπών χωρίς Προφυλακτική Θεραπεία 

Becker et al. N Engl J Med. 2005 Dec 8;353(23):2450-61 

 Σε αυτή τη μελέτη κάθε φάρμακο δίνεται μαζί με προφυλακτική αγωγή για κρίση. Στην 8η

εβδομάδα διακόπηκε η προφυλακτική αγωγή και ο ρυθμός των κρίσεων αυξήθηκε στις
εβδομάδες 9-12. Στη συνέχεια ο ρυθμός των κρίσεων μειώθηκε στον προ της διακοπής
ρυθμό.
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 Έναρξη της προφυλακτικής αγωγής μαζί με την υποουριχαιμική θεραπεία.
 Συνεχίζεται για τουλάχιστον 6 μήνες

 Η επιλογή του φαρμάκου εξατομικεύεται
 Πρώτη επιλογή: κολχικίνη

 Η δόση εξαρτάται από την νεφρική λειτουργία
 Αρχίζουμε με την μικρότερη δόση η οποία τιτλοποιείται για να μειωθούν οι

γαστρεντερικές διαταραχές
 1,2mg αρχικά και 0,6mg μία ώρα αργότερα (κρίση)
 0,6mg μία ή δύο φορές την ημέρα (προφύλαξη)

 ΜΣΑΦ: Indomethacin, Naproxen
 Προσεκτική χορήγηση στους ηλικιωμένους
 Έχουν συνδεθεί με καρδιοαγγειακές και γαστρεντερικές επιπλοκές
 Naproxen, 500mgx2x5ημέρες (κρίση)

 250mgx2 (προφύλαξη)
 Indomethacin, αρχικά 50mgx2x2ημέρες και στη συνέχεια 25mgx3x3ημέρες (κρίση)

 25mgx2 (προφύλαξη)
 Κορτικοειδή

 Δεν υπάρχει απόδειξη της προφυλακτικής τους δράσης
 Ίσως έχουν θέση όταν η κολχικίνη και τα ΜΣΑΦ δεν είναι ανεκτά ή αντενδείκνυται
 Prednizolone, 30-35mg/ημέρα (κρίση)

1. Khanna et al. Arthritis Care & Research Vol. 64, No. 10, October 2012, pp 1431–1446
2. Hamburger et al., Postgraduate Medicine, Vol 123, Issue 6, Suppl1, Nov 2011, p21
3. Timothy Hudson Rainer  et al., Ann Intern Med. 2016;164(7):464-471. 
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Presentation Notes
Η Θεραπεία των κρίσεων και η προφύλαξη τους H κρίση ελέγχεται και σε ένταση και σε διάρκεια, όσο ταχύτερα αρχίσει η θεραπεία. Εάν δηλαδή ο ασθενής είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και λάβει το φάρμακό του τα πρώτα λεπτά μετά την έναρξη της κρίσης τότε μπορεί να σταματήσουμε την εκδήλωση της κρίσης. Εάν όμως η έναρξη της όποιας θεραπείας αρχίσει 48 ώρες μετά, τότε για να ελεγχθούν τα συμπτώματα θα απαιτηθούν τουλάχιστον 48 ώρες. Τα ΜΣΑΦ θεωρούνται θεραπεία πρώτης εκλογής για την αντιμετώπιση της οξείας κρίσης της ουρικής αρθρίτιδας. Η έναρξη της θεραπείας θα πρέπει να είναι άμεση και θα διατηρηθεί όσο υπάρχουν φλεγμονώδη στοιχεία στην προσβεβλημένη άρθρωση και τουλάχιστον για 2-5 ημέρες σε μεγάλη δόση. Μετά μειώνουμε την δόση και διατηρούμε το φάρμακο για 2 εβδομάδες τουλάχιστον.Είναι σημαντικό η χορήγηση κολχικίνης να αρχίζει το πρώτο 24ωρο μετά από την έναρξη της κρίσης. Πιστεύεται ότι εάν χορηγηθεί αργότερα η αποτελεσματικότητά της μειώνεται σημαντικά. Η απάντηση μιας αρθρίτιδας στην κολχικίνη δεν είναι παθογνωμονική για την ουρική αρθρίτιδα. Το φάρμακο είναι αποτελεσματικό και στην ψευδουρική αρθρίτιδα, στην ψωριασική αρθρίτιδα, στην αρθρίτιδα του οικογενούς μεσογειακού πυρετού και άλλων αυτοφλεγμονωδών νόσων, όπως η νόσος του Behcet, η αρθρίτιδα της σαρκοείδωσης, κάποιων τενοντίτιδων και της περικαρδίτιδας.Η EULAR συνιστά 1,5 mg κολχικίνης (1Χ3) την ημέρα μέχρι τον έλεγχο της κρίσης ή 1,5 mg εφάπαξ και άλλα 0,5 mg μετά από 1 ώρα Εάν η κρίση δεν ελεγχθεί τότε αναρωτιέται κανείς για το εάν είναι σωστή η διάγνωση.



ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
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Νέες ΘεραπειεςΤο Lesinurad είναι ένα καινούργιο ουρικοδιουρητικό φάρμακο και μελετήθηκε σε συνδυασμό με την αλλοπουρινόλη σε ανθεκτικές στην αλλοπουρινόλη ουρικές αρθρίτιδες. Σε δόσεις 200, 400 και 600 mg μαζί με  allopurinol σε σύγκριση με την allopurinol και εικονικό φάρμακο το Lesinurad είχε πολύ καλά στατιστικά σημαντικά δοσοεξαρτόμενα αποτελέσματα με ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η αποτελεσματικότητα και η ανεκτικότητα του Lesinurad δοκιμάσθηκε σε τρεις διπλές τυφλές πολυκεντρικές μελέτες σε 1537 ασθενείς (CLEAR1, CLEAR2 and CRYSTAL), με πολύ καλά αποτελέσματα,  ιδιαίτερα όταν συνδυάζονταν με κάποιο ουρικοστατικό. όπως η allopurinol ή febuxostat.



ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
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Presentation Notes
Αναδυόμενες ΘεραπείεςΗ αποτελεσματικότητα και η ανεκτικότητα του Lesinurad δοκιμάσθηκε σε τρεις διπλές τυφλές πολυκεντρικές μελέτες σε 1537 ασθενείς (CLEAR1, CLEAR2 and CRYSTAL), με πολύ καλά αποτελέσματα,  ιδιαίτερα όταν συνδυάζονταν με κάποιο ουρικοστατικό. όπως η allopurinol ή febuxostat.
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