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TUJUAN PEMBELAJARAN: 
1. Mengetahui pengaruh kondisi komorbid terhadap resiko dan manajemen gout. 
2. Menerapkan diagnostik yang ada dan rekomendasi terapi gout pada praktek klinis. 
3. Mendesain rencana terapi berbasis-bukti (Evidence-based), termasuk tujuan terapi dan inklusi 

terapi farmakologis dan nonfarmakologis untuk pasien gout. 
4. Menilai peran farmasis dan kualitas asuhan pada manajemen gout. 

PENDAHULUAN 
Gout adalah arthritis inflamasi umum yang ditandai dengan nyeri akut dan sering kambuh. Di Amerika, 
gout mempengaruhi lebih dari 5 juta orang. Prevalensi meningkat pada tahun-tahun belakangan ini 
karena banyak faktor, termasuk meningkatnya obesitas, pola makan, dan meningktanya jumlah orang 
lanjut usia. Gout terjadi ketika Kristal monosodiumurat (MSU), terbentuk pada sendi-sendi dan jaringan. 
Ketika asam urat serum (serum uric acid, SUA) melebihi titik jenuh alami pada 6,8 mg/dL (404 mmol/L), 
asam urat mengalami presipitasi sebagai kristal. Asam urat menyebabkan nyeri akut, arthritis mono-
atau-poli-artikular dan inflamasi kronis, serta dapat mengarah kepada komplikasi termasuk ‘tophi’ 
(yaitu, deposit kristal pada jaringan sekitar sendi), destruksi sendi, nefrolitiasis, dan/atau penyakit ginjal. 
Tujuan terapi adalah mengurangi kadar asam urat serum dan proses inflamasi. 

Setelah 40 tahun lebih, banyak terapi farmakologi baru untuk manajemen gout baik akut maupun 
kronis. Termasuk diantaranya produk kolkisin oral, inhibitor siklooksigenase (COX)-2, dan penggunaan 
kortikosteroid. Terapi baru untuk gout kronik antara lain febuxostat dan pegloticase. 

PENILAIAN RESIKO 
Sendi pertama metatarsophalangeal adalah sendi yang paling sering terlibat dalam gout akut. Gout lebih 
sering terjadi pada pria, dan resiko meningkat seiring dengan usia; namun, pada wanita lanjut usia, 
insidennya hampir sama dengan pria. Serangan gout dapat dipicu oleh beberapa kondisi termasuk 
trauma, bedah, infeksi, asidosis, starvasi, dan psoriasis. Resiko tambahan lain dapat disebabkan oleh 
faktor obat termasuk penggunaan awal kemoterapi , diuretik, pemberian atau penghentian terapi 
penurun enyawa urat. Diet tinggi-purin (misalnya seafood, daging merah) atau alkohol (terutama bir, 
bukan anggur) dapat meningkatkan resiko gout. Resiko relatif (RR) gout adalah 1,49 setiap 12-oz bir per 
hari; namun konsumsi minuman anggur (wine) 4-oz sehari tidak meningkatkan resiko gout (RR=1,04). 
Namun, studi lain menunjukkan bahwa apapun jenis alkohol akan meningkatkan resiko gout, dan efek 
dosis-respon pada konsumsi alkohol terutama terjadi paling kuat pada 24 jam pertama. 

Kaitan antara fruktosa dan minuman yang mendapat pemanis buatan terhadap resiko gout juga telah 
diteliti. Minuman yang mendapat pemanis buatan meningkatkan resiko gout, sedangkan soda diet tidak. 
Konsumsi daging dan makanan laut yang tinggi purin lebih tinggi resiko goutnya daripada diet tinggi 
purin dari sayuran dan susu. Konsumsi susu rendah lemak menurunkan resiko gout. 
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Kebanyakan pasien dengan gout menunjukkan peningkatan kadar asam urat serum minimal 6 mg/dL 
(wanita) atau 7 mg/dL (pria). Makin tinggi kadar asam urat serum, maka makin besar kemungkinan 
mengalami gout, walaupun hanya 10% orang yang hiperurisemia mengalami gout. Saat ini, tidak 
disarankan untuk memberikan terapi pada pasien yang kadar asam uratnya tinggi tapi tanpa gejala 
(asimtomatis). Hiperurisemia dan gout masih dievaluasi apakah merupakan faktor resiko independen 
untuk penyakit jantung koroner, strok, dan kematian. 

Banyak komorbid, termasuk hipertensi, obesitas, dan dislipidemia (semua hal tersebut adalah faktor 
resiko penyakit jantung) sering dijumpai pada pasien gout dan terkait dengan peningkatan resiko gout. 
Gout sangat terkait dengan sindrom metabolik dan dapat meningkatkan resiko infark miokard, diabetes 
dan kematian dini. Studi epidemiologi berskala besar menunjukkan bahwa pria dengan riwayat gout 
mempunyai resiko peningkatan kematian 28% dan peningkatan resiko 59% infark miokard nonfatal 
dibanding pria tanpa gout dan penyakit jantung koroner. Satu studi cohort berskala besar menemukan 
adanya keterkaitan antara gout dan peningkatan resiko rawat inap karena gagal jantung dan mortalitas. 
Hiperurisemia juga merupakan faktor resiko bebas terjadinya penyakit ginjal kronis dan gagal ginjal yang 
memerlukan dialisis. Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui peran terapi 
penurun urat (urate lowering therapy, ULT) pada pasien dengan komorbid tersebut dan apakah ULT 
dapat memperbaiki outcome kardiovaskuler, ginjal dan mortalitas. 

Ketika sudah terjadi gout, kadar asam urat serum (sUA) bersifat prediktif untuk terjadinya kekambuhan; 
sUA sebaiknya dimodifikasi dengan perubahan gaya hidup dan/atau ULT disertai pemantauan  teratur. 
Identifikasi dan modifikasi faktor resiko gout sangat penting untuk mengontrol gout dan mencegah 
kambuh. Karena gout bisanya terkait dengan faktor resiko kardiovaskuler, penting sekali untuk 
mengontrol kondisi komorbid termasuk hipertensi dan dislipidemia untuk memperbaiki kesehatan 
kardiovaskuler secara menyeluruh. 

UPDATE DIAGNOSIS 
Pemahaman diagnosis gout merupakan hal yang esensial untuk menangani penyakit gout dengan tepat. 
Pada 2006, divisi kerja EULAR yang mewakili 13 negara Eropa, menerbitkan rekomendasi berdasarkan 
bukti (evidence-based) untuk diagnosis gout. Rekomendasi tersebut menjelaskan gejala klinis dan 
penggunaan berbagai tes diagnostik. Gejala klinis gout yang dijelaskan adalah nyeri berat, 
pembengkakan, nyeri ketika disentuh, dan eritema pada perssendian (paling sering pada sendi pertama 
metatarsophalangea) yang mencapai puncaknya dalam 6-12 jam. Karena banyak gejala gout yang tidak 
spesifik, gout perlu dipertimbangkan terutama jika nyeri sendi. 

Beberapa prosedur dan uji laboratorium dapat dipertimbangkan untuk pasien yang dicurigai gout, 
antara lain aspirasi sendi, radiografi, kadar sUA, dan ekskresi asam urat ginjal. Untuk diagnosis definitive 
kambuhnya gout akut, cairan synovial atau aspirat tophus harus menunjukkan adanya krital 
monosodium urat (MSU). Pada pasien yang menunjukkan gejala khas tipikal (yaitu kambuhnya podagra 
dengan hiperurisemia) atau kambuhnya gout yang sudah pernah dikonfirmasi ada MSU, diagnosis klinis 
saja dianggap cukup, walaupun tidak definitif. Mungkin saja gout dan arthritis sepsis terjadi bersamaan, 
oleh karena itu, arthritis sepsis harus juga dipertimbangkan bahkan jika aspirat positif MSU. Jika dicurigai 
terjadi arthritis sepsis, maka harus dilakukan kultur aspirat. 



PERSONAL USE ONLY  Diterjemahkan D. Lyrawati, 2013, PSF UB 

3 

 

Karena pembengkakan nonspesifik dapat terjadi, radiografi tidak diindikasikan untuk diagnosis gout 
akut; namun, mungkin bermanfaat untuk memastikan bukan diagnosis penyakit lain atau melihat tanda-
tanda gout kronis. Hiperurisemia tidak mengkonfirmasi atau menolak diagnosis gout, dan kadar sUA 
mungkin saja normal selama serangan akut. Studi cohort yang besar menunjukkan bahwa selama 
serangan akut, 14% pasien menunjukkan kadar sUA 6 mg/dL atau kurang, dan 32% 8 mg/dL atau kurang. 

Walaupun isolasi kristal MSU dari aspirat sendi merupakan baku emas untuk diagnosis gout, 
memperoleh aspirat sendi tidak selalu dapat dilakukan. Pedoman EULAR mengakui bahwa diagnosis 
berdasarkan gejala klinis pasien dengan kekambuhan gout seringkali merupakan pendekatan yang lebih 
praktis, walaupun tidak dianggap sebagai diagnosis definitif. Kriteria klinis yang diperlukan untuk 
diagnosis serangan gout diajukan oleh 3 macam kriteria diagnosis gout: kriteria awal dari American 
College of Rheumatology (ACR), kriteria New York dan kriteria Roma (Tabel 1).  

Tabel 1. PERBANDINGAN KRITERIA GOUT 

 

Satu uji klinis kecil menunjukkan bahwa gejala-gejala klinis yang sangat prediktif untuk diagnosis gout 
termasuk diantaranya respons yang bermakna terhadap kolkisin (colchicine), hiperurisemia, awitan 
dalam 1 hari, keterlibatan sendi pertama metatarsophalangea, dan adanya tophi. Informasi ini sangat 
bermanfaat ketika mengobati pasien yang dicurigai gout di mana aspirasi sendi tidak dapat dilakukan. 
Praktisioner dapat menggunakan pertimbangan klinis untuk diagnosis gout, terutama untuk pasien 
dengan riwayat gout yang pernah dikonfirmasi ada MSU. 
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UPDATE TERAPI 
Divisi kerja EULAR, selain menerbitkan pedoman diagnosis, juga mempublikasikan rekomendasi terapi 
pada 2006. Pada 2007, BSR dan BHPR juga mempublikasikan pedoman pencegahan dan terapi gout yang 
menjadi tambahan perspektif. Kunci pada pedoman-pedoman tersebut tercantum pada Tabel 2. 

Tabel. 2. PEDOMAN PENCEGAHAN dan TERAPI GOUT 
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BSR/BHPR menjelaskan pilihan terapi termasuk farmakologi untuk terapi pasien gout. Kebanyakan 
rekomendasi tidak baru, namun membantu untuk mendukung intervensi. Rekomendasi yang diberikan 
termasuk penurunan bobot badan; meminimalkan konsumsi makanan tinggi-purin, daging merah, dan 
alkohol berlebihan (terutama bir); serta menghindari olahraga berlebihan dan trauma fisik pada 
persendian. Pedoman BSR/BHPR juga menyarankan pasien untuk minum banyak air; juga protein 
nabati/sayuran dan produk dari susu; serta meninggikan, mengompres dengan es dan mengistirahatkan 
persendian yang terkena gout selama serangan akut. 

Terapi Akut 
Gout akut diatasi dengan monoterapi kolkisin, obat antiinflamasi nonsteroid, kortikosteroid, dan 
kadang-kadang hormon adrenokortikotropik. Survei tahun 2006 menunjukkan bahwa 64% ahli rematik 
memberikan kombinasi terapi untuk pasien gout akut. Regimen kombinasi antara lain NSAID dengan 
kortikosteroid oral, dan NSAID dan kolkisin. Peran terapi kombinasi pada terapi gout masih perlu diteliti 
untuk panduan praktis. Walaupun banyak pertanyaan mengenai terapi gout akut, penelitian pada tahun-
tahun belakangan ini lumayan memberikan jawaban untuk pedoman penggunaan NSAID, kolkisin dan 
kortikosteroid untuk manajemen serangan akut gout. 

NSAID 
Karena kerja analgesik dan antiinflamasinya, maka NSAID dianggap sebagai terapi lini pertama untuk 
pasien gout akut. Biasanya NSAID cukup baik ditoleransi pasien, tetapi relatif dikontraindikasikan untuk 
pasien dengan disfungsi ginjal, penyakit ulkus peptik, perdarahan gastrointestinal, dan gagal jantung 
berat. Beberapa studi membandingkan berbagai NSAID. Walaupun tidak semua NSAID memiliki indikasi 
khusus untuk gout, secara umum dianggap semua NSAID efektif untuk gout akut. 

Keberhasilan terapi NSAID untuk gout akut nampaknya lebih tergantung pada pemberian terapi sedini 
mungkin dan kesesuaian dosisnya daripada jenis NSAID. Indometasin adalah obat yang paling lama 
digunakan untuk gout; namun, ibuprofen dn naproxen nampaknya sama efektifnya dan mungkin lebih 
bisa ditoleransi pasien. Jika digunakan monoterapi pada saat gout kambuh  secara akut, ahli rematik 
cenderung menggunakan NSAID lebih sering (ditunjukkan pada satu studi pada tahun 2006), urutan 
berikutnya penggunaan obat kortikosteroid intraartikular, oral dan terakhir kolkisin. Hasil studi ini 
berbeda dengan studi tahun 1996 yang menunjukkan kolkisin paling banyak diresepkan sebagai 
monoterapi untuk serangan akut gout. 

Karena NSAID relatif tidak mahal, dan mudah diperoleh dengan atau tanpa resep, dan biasanya 
ditoleransi dengan baik oleh pasien, penggunaan NSAID sebagai obat pertama dianggap sesuai selama 
tidak ada kontraindikasi. Praktisioner harus ingat bahwa dosis tinggi aspirin tidak digunakan untuk terapi 
serangan akut gout karena resiko lebih besar daripada manfaatnya. 

Kekhawatiran yang umum pada penggunaan NSAID pada pasien dengan gout akut adalah resiko 
terjadinya ulkus peptik yang diinduksi oleh NSAID. Menurut pedoman BSR/BHPR, klinisi sebaiknya 
mempertimbangkan secara klinis penggunaan penghambat pompa proton (proton-pump inhibitor) 
sebagai pencegahan ulkus pada pasien beresiko tinggi, jika diindikasikan. Profilaksis tidak disarankan 
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secara rutin karena durasi terapi NSAID juga sangat pendek; oleh karena itu, kebanyakan pasien dapat 
menoleransi NSAID dengan baik tanpa profilaksis. 

Pilihan lain adalah inhibitor COX-2, yang telah digunakan untuk terapi serangan akut gout selama 
bertahun-tahun walaupun sedikit sekali publikasi mengenai bukti manfaat yang dapat digunakan sebagai 
dasar pedoman praktis. Di Eropa, etoricoxib disetujui digunakan sebagai terapi arthritis gout akut. 
Etoricoxib 120 mg.hari per oral sama efektifnya dengan indometasin selama 8 hari untuk terapi gout 
akut yang melibatkan kurang dari 4 persendian. Lumiracoxib juga sama efektifnya dengan indometasin 
untuk serangan akut gout, lebih sedikit efek samping, tapi ditarik dari pasaran karena resiko 
hepatotoksisitas. Celecoxib adalah satu-satunya inhibitor COX-2 yang ada di Amerika, namun belum 
mendapat persetujuan FDA untuk digunakan pada gout. Perbandingan efektivitas celecoxib versus 
indometasin masih akan dipublikasi (www.clinicaltrials.gov; NCT00549549). Inhibitor COX-2 dapat 
dipertimbangkan untuk pasien gout akut jika pasien beresiko tinggi ulkus peptik yang diinduksi-NSAID. 

Kolkisin 
Kolkisin digunakan baik untuk gout akut maupun kronis. Uji klinis pertama telah dipublikasi tahun 1987. 
Peneliti menunjukkan bahwa pemberian kolkisin 1 mg awal dan kemudian 0,5 mg setiap 2 jam sampai 
gejala reda atau terjadi efek samping, efektif meredakan nyeri dalam 48 jam pada 73% pasien. Toksisitas 
gastrointestinal, seperti diare, mual dan/atau muntah, terjadi pada 5% pasien yang menerima dosis 
kolkisin sebelum gejala reda. Walaupun insidens efek samping gastrointestinal tinggi, regimen 
tradisional tersebut sudah digunakan selama puluhan tahun. Kolkisin memiliki indeks terapeutik sempit 
dan dapat mengakibatkan mual dan muntah, mielosupresi, granulositopenia, anemia aplastik, 
miotoksisitas dan neurotoksisitas pada penggunaan dosis tinggi secara akut maupun pada pemberian 
secara kronis. Kolkisin tidak direkomendasikan untuk pasien dengan penyakit ginjal, hati atau sumsum 
tulang. 

Dosis rendah kolkisin direkomendasikan baik oleh pedoman EULAR (0,5 mg 3x/hari per oral) dan 
BSR/BHPR (0,5 mg 2-4x/hari) karena dosis rendah kolkisin sama efektifnya pada kebanyakan pasien tapi 
resiko efek sampingnya minimal. Ketika kedua pedoman tersebut dipublikasikan, belum ada uji klinis 
untuk mendukung rekomendasi tersebut, namun pengalaman klinis dan pendapat para ahli mendukung 
regimen dosis rendah kolkisin demikian. Sejak saat itu, uji klinis Acute Gout Flare Receiving Colchicine 
Evaluation (AGREE) membandingkan regimen dosis tinggi versus dosis rendah kolkisin pada pasien 
serangan akut dan menemukan bahwa dosis rendah kolkisin memperbaiki keamanan tanpa kehilangan 
efektivitas. Karena pertimbangan keamanan tersebut, dosis tinggi kolkisin tidak lagi disarankan untuk 
penggunaan praktis di klinik. 

Tadinya kolkisin tidak mendapat label untuk digunakan pada serangan akut oleh FDA, namun pada 2010 
FDA menyetujui kolkisin untuk serangan akut gout (paten Colcrys, per oral) dengan dosis 1,2 mg awal, 
diikuti dengan 0,6 mg satu jam kemudian (total 1,8 mg) berdasarkan data AGREE. Pabrik Colcrys 
mendapat hak eksklusif untuk memasarkan dengan indikasi tersebut untuk periode 3 tahun. Sayangnya, 
di Amerika, dengan hak tersebut maka konsekuensinya semua kolkisin lain, selain Colcrys, yang tadinya 
bisa diperoleh di pasaran dengan harga murah, menjadi tidak diperbolehkan. Kolkisin intravena juga 
ditarik dari pasaran Amerika karena insidens yang tinggi terjadinya efek samping serius dan kesalahan 

http://www.clinicaltrials.gov/�
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pada peracikan yang berbahaya (berakibat pada kematian 23 pasien yang dilaporkan ke FDA sampai 
tahun 2007). Kolkisin di luar Amerika, mungkin masih bisa diperoleh, mungkin juga tidak, tergantung 
kebijakan Negara masing-masing. 

Label Colcrys juga menunjukkan adanya interaksi obat yang tadinya hanya ada di literatur, terutama 
pada laporan kasus. Pasien yang mendapat obat-obat yang diketahui menghambat sitokrom P450 (CYP) 
3A4 atau P-glikoprotein (misalnya klaritromisin, telitromisin, ketokonazol, itrakonazol,verapamil, 
diltiazem, flukonazol, eritromisin, nefazodon, inhibitor protease, siklosporin) dapat mengalami toksisitas 
fatal, oleh karena itu dianjurkan dipilih obat alternatif. Pada pasien dengan fungsi ginjal dan hati normal, 
dosis dapat diturunkan (sesuai informasi peresepan) jika tidak ada alternatif, namun demikian klinisi 
harus sangat waspada karena interaksi dapat bersifat gawat. Kolkisin juga dapat menyebabkan toksisitas 
neuromuskular dan rhabdomyolysis, bahkan dengan penggunaan jangka pendek, terutama jika 
dikombinasi dengan obat lain yang dapat memperparah resiko (misalnya, atorvastatin, simvastatin, 
pravastatin, fluvastatin, gemfibrozil, fenofibrat, asam fenofibat, bezafibrat, siklosporin dan digoksin). 
Kombinasi tersebut sebaiknya dihindari, terutama pada pasien lanjut usia dan pasien dengan disfungsi 
ginjal. 

Kortikosteroid 
Kortikosteroid adalah salah satu pilihan lain untuk pasien dengan serangan akut gout, dan dapat 
diberikan baik secara sistemik maupun intraartikuler. Prednisolon sistemik, dosis 30-40 mg/hari, sama 
efektifnya dengan indometasin dan naproxen. Prednisolon sistemik lebih sedikit efek sampingnya 
daripada indometasin, dengan efek samping mual, muntah, pusing, pencernaan tidak sempurna, nyeri 
epigastrik, perdarahan gastrointestin. Efikasi analgesik kortikosteroid lebih rendah dibanding NSAID. 
Klinisi harus mempertimbangkan hal ini karena bukti klinis menunjukkan pasien yang menggunakan 
kortikosteroid memerlukan lebih banyak antinyeri (PRN) termasuk asetaminofen, daripada pasien yang 
menerima NSAID. Kortikosteroid terutama menjadi suatu pilihan jika pasien gout akut tidak dapat 
menggunakan terapi NSAID, pasien dengan gagal ginjal, atau pasien dengan serangan gout poliartikuler. 

Kortikosteroid intraartikuler aman dan efektif untuk serangan akut gout; direkomendasikan terutama 
untuk pasien dengan gout monoartikuler dan/atau pasien yang kontraindikasi terhadap NSAID, kolkisin, 
dan kortikosteroid sistemik. Diagnosis bahwa pasien memang tidak sedang mengalami arthritis sepsis 
harus ditegakkan, sebelum pemberian kortikosteroid intraartikuler. Bukti terbaru mendukung 
kortikosteroid intraartikuler pada serangan akut gout (dipublikasi tahun 1999) mengindikasikan bahwa 
dosis kecil triamsinolon (10 mg pada lutut, 8 mg pada persendian yang lebih kecil) efektif membantu 
meredakan serangan dalam 48 jam. 

Terapi Kronik 
Jika serangan akut gout sudah pernah terjadi paling sedikit dua kali dalam setahun, maka dianjurkan 
untuk mulai memberikan terapi menurunkan kadar asam urat 1-2 minggu setelah serangan akut reda. 
Tujuan ULT adalah menurunkan kadar sUA untuk mengurangi frekuensi serangan akut dan komplikasi 
termasuk tophi dan batu ginjal. Obat-obat ULT seperti inhibitor xanthine-oxidase (XO) atau agen 
urikosuric bermanfaat untuk majemen kronik gout. 
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Hiperurisemia terutama disebabkan oleh penurunan ekskresi asam urat: hanya 10% pasien yang 
mengalami produksi berlebihan asam urat. Inhibitor XO digunakan kebanyakan untuk mengontrol 

hiperurisemia dan menangani gout. Obat-obat ini efektif untuk kedua tipe pasienekskresi kurang 
(kurang dari 800 mg/hari) atau produksi berlebih asam urat. Probenesid, sebaliknya, dianggap hanya 
efektif untuk pasien yang ekskresi asam uratnya kurang. 

Ketika ULT dimulai, terapi profilaksis juga diberikan bersamaan yaitu dengan pemberian kolkisin (selama 
6 bulan, atau paling sedikit 3 bulan setelah kadar sUA normal tercapai) atau NSAID (sampai 6 minggu, 
menurut pedoman BSR/BHPR) untuk mencegah gout kambuh. Biaya mungkin menjadi faktor 
penghambat untuk pasien yang memerlukan kolkisin sebagai profilaksis; oleh karena itu, penggunaan 
NSAID meningkat untuk indikasi ini. Jika profilaksis tidak diberikan bersamaan dengan awal mulai ULT, 
77% pasien akan mengalami serangan akut gout dalam 6 bulan sejak dimulainya terapi allopurinol, 
berdasarkan satu uji kilns acak. Jika serangan akut terjadi ketika sedang menjalani ULT, ULT tetap 
dilanjutkan, dan terapi untuk mengatasi serangan akut harus diberikan. 

ULT sepanjang hayat biasanya dianjurkan untuk menjaga kadar sUA tetap pada nilai target, namun 
kepatuhan pasien biasanya buruk. Studi prospektif  jangka panjang yang mengamati pasien gout kronis 
yang menghentikan penggunan ULT menunjukkan bahwa sUA rata-rata pasien kurang dari 7 mg/dL  
selama 5 tahun. Pasien dengan nilai rata-rata sUA di bawah 5,05 mg/dL ketika menjalani ULT, kemudian 
setelah dihentikan ULT tetap kurang dari 8,75 mg/dL, rata-rata akan mengalami serangan kambuh gout 
setelah lebih dari 4 tahun. Namun, pasien jika setelah ULT dihentikan nilai sUA rata-rata menjadi lebih 
dari 8,75 mg/dL maka pasien akan mengalami kekambuhan gout dalam waktu 2 tahun. Kesimpulan, 
pasien dengan sUA rendah setelah ULT dihentikan, akan cenderung memiliki resiko kambuh yang lebih 
rendah. 

Allopurinol 
Allopurinol, inhibitor XO, menurunkan kadar sUA dengan cara menurunkan sintesis urat. Allopurinol 
diindikasikan untuk terapi jangka panjang hiperurisemia pada pasien gout. Allopurinol adalah ULT yang 
paling banyak digunakan, dan sampai tahun-tahun belakangan ini, merupakan satu-satunya inhibitor XO 
yang ada secara komersial. Dosis awal allopurinol adalah 100 mg/hari dititrasi 100 mg/hari dengan 
interval 1 atau 2-4 minggu (berdasarkan EULAR) hingga mencapai target sUA atau maksimum 800 
mg/hari. Pedoman BSR/BHPR juga mendukung dosis maksimal ini, 900 mg/hari; namun, psien jarang 
perlu obat lebih dari 300 mg/hari. 

Belum ada perjanjian mengenai dosis allopurinol pada pasien gagal ginjal kronik. Satu studi 
mengevaluasi pasien gout dengan dosis konvensional di atas dibandingkan dengan dosis yang telah 
disesuaikan dengan fungsi ginjal (perhitungan secara elektronik). Hasil studi menunjukkan dosis 
allopurinol yang disesuaikan dengan fungsi ginjal tersebut tidak dapat mencapai kadar sUA target 
kurang dari 6 mg/dL. Karena resiko efek samping serius allopurinol dianggap kecil, resiko jangka panjang 
hiperurisemia yang tidak terkontrol lebih besar. Perlu riset lebih lanjut untuk mengetahui dosis optimal 
allopurinol, terutama peningkatan dosis pada pasien dengan disfungsi ginjal. 



PERSONAL USE ONLY  Diterjemahkan D. Lyrawati, 2013, PSF UB 

9 

 

Allopurinol biasanya efektif, dan secara umum, ditoleransi dengan baik, walaupun penggunaannya 
terbatas jika terdapat reaksi hipersensitivitas (misalnya sindrom hipersensitivitas allopurinol) dan 
keterbatasan dosis pada disfungsi ginjal, yangmembatasi efektivitasnya. Sindroma hipersensitivitas 
allopurinol ditunjukkan antara lain dengan gejala rash, demam, gangguan fungsi ginjal, leukositosis dan 
eosinofilia. Desensitisasi allopurinol berhasil dilakukan tetapi hanya boleh dilakukan pada pasien dengan 
intoleransi ringan pada kulit atau pada pasien yang obat alternatif lainnya gagal. 

Satu studi kecil yang mengevaluasi efektivitas dan keamanan allopurinol 300-600 mg/hari versus 
benzbromarone (urikosuric yang efektif tapi tidak tersedia di Amerika) 100-200 mg/hari untuk mencapai 
kadar sUA target kurang dari 300 mmol/L (5 mg/dL) pada pasien gout dan fungsi ginjal terganggu. 
Setelah titrasi dosis kedua macam obat, kemampuan allopurinol dan benzbromarone untuk mencapi 
kadar sUA target meningkat, termasuk pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Hal ini menunjukkan 
bahwa sebaiknya klinisi mengatur dosis sesuai keadaan pasien individual dan tidak hanya berdasarkan 
hasil perhitungan penyesuaian dosis saja. 

Allopurinol juga dapat menjaga fungsi ginjal pada pasien terhadap progresi penyakit ginjal pada pasien 
dengan hiperurisemia. Satu studi kecil pasien hiperurisemia asimtomatis dan penyakit ginjal kronik 
membandingakan allopurinol 100-300 mg/hari selama 12 bulan dengan terapi biasa, mengevaluasi efek 
terhadap sUA dan progresi ginjal kronik. Pasien dengan penyakit ginjal kronik ringan sampai moderat 
mengalami penurunan sUA bermakna. Lebih sedikit pasien dengan allopurinol yang mengalami 
penurunan fungsi ginjal dan dialysis disbanding kelompok control. Hasil studi ini mamsih memerlukan 
validasi dengan studi yang lebih besar dan durasi yang lebih lama. 

Studi lain mengevaluasi efek penuruna sUA pada hipertensi, fungsi ginjal dan proteinuria pada pasien 
dengan filtrasi glomerular lebih dari 60 ml/menit. Studi prospektif kecil ini membandingkan pasien 
hiperurisemia dan pasien normourisemia yang mendapat allopurinol 300 mg/hari selama 3 bulan 
dibandingkan dengan pasien normourisemia yang tida mendapat allopurinol. Kesimpulan studi ini 
adalah kadar sUA, laju filtrasi glomerular, tekanan darah, dan kadar S-reactive protein mengalami 
perbaikan bermakna pada kelompok allopurinol, sedangkan kelompok control tidak menunjukkan 
perbaikan bermakna. 

Karena danya keterkaitan antara hiperurisemia dankematian akibat  gagal jantung, satu studi cohort 
besar kasus-kontrol mengulas penggunaan allopurinol pada pasien gout dan gagal jantung. Studi ini 
menemukan bahwa terjadi perbaikan bermakna pada gagal jantung dan angka kematian pada kelompok 
pasien yang mendapat allopurinol. Hasil ini menggarisbawahi perlunya studi acak, jangka panjang, dan 
terkontrol untuk mengetahui manfaat ULT pada pasien yang juga memiliki penyakit ginjal dan 
kardiovaskuler. 

Febuxostat 
Ketika feboxostat mendapat persetujuan FDA untuk dilabel sebagai obat untuk manajemen 
hiperurisemia kronik pada pasien gout, maka feboxostat menjadi obat pertama di pasaran untuk indikasi 
tersebut dalam 40 tahun lebih. Febuxostat adalah inhibitor XO non-purin yang menjadi alternatif 
allopurinol. 
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Febuxostat dimetabolisme terutama melalui hati, mengalami konjugasi oleh glukoroniltransferase 
uridine difosfat dan oksidaasi oleh enzim CYP dan non-CYPP450. Febuxostat diekskresi melalui urin dan 
feses. Dosis awal feboxostat adalah 40 mg sekali sehari per oral; yang kemudian dititrasi sampai 80 
mg/hari setealh 2 minggu jika kadar sUA kurang dari 6 mg/dL belum tercapai. Febuxostat aman 
digunakan pada gangguan fungsi ginjal ringan (CrCL=50-80 mL/menit) sampai moderat (CrCl 30-49 
mL/menit) tanpa penyesuaian dosis, namun penggunaan harus hati-hati pada gangguan fungsi ginjal 
yang berat (CrCl < 30 mL/menit) karena belum cukup dipelajari pada kelompok pasien ini. Penggunaan 
feboxostat pada gangguan ginjal ringan-sedang tanpa penyesuaian dosis ini merupakan keunggulannya 
dibanding allopurinol yang harus diturunkan dosis pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal yang 
dapat menurunkan efektivitasnya. 

Febuxostat dikontraindikasikan pada pasien yang juga mengkonsumsi obat azthioprine, mercaptopurin, 
atau teofilin karena feboxostat mnghambat metabolisme obat-obat tersebut. Sama sperti pada 
allopurinol, ketika terapi feuxostat dimulai, maka harus diikuti dengan pemberian terapi profilaksis 
pencegahan kambuhnya gut hingga 6 bulan. 

Pada studi fase II dosis-respons, dosis febuxostat 40 mg/hari, 80 mg/hari dan 120 mg/hari berhasil 
menurunkan kadar sUA di bawah 6 mg/dL masing-masing pada 56%, 76%, dan 94% pasien, dibanding 
placebo (0%). Data studi fase III, acak, double-blind, terkontrol (FACT(2005), APEX (2008), dan 
CONFIRMS (2010)) mendukung persetujuan FDA. Lima studi telah selesai, termasuk dua (FOCUS dan 
EXCEL) yang merupakan studi jangka panjang lanjutan dari studi-studi yang telah dipublikasi 
sebelumnya. 

Pada uji Febuxostat versus Allopurinol Controlled Trial (FACT), dilakukan evaluasi perbandingan 
efektivitas feboxostat dan allopurinol dalam menurunkan kadar sUA sampai kurang dari 6 mg/dL pada 
762 pasien dengan gout dan hiperurisemia. Pada akhir minggu ke-52 dari studi tersebut, kadar sUA 
target dicapai pada 53% dan 62% pasien yang menggunakan feboxostat dosis 80 mg/hari dan 120 
mg/hari, sedangkan pada pasien yang menggunakan allopurinol 300 mg/hari 21% pasien mencapai 
target sUa. Pada semua grup tophi berkurang. Pasien menerima profilaksis kolkisin atau naproxen pada 
8 minggu pertama selam studi tersebut. Penurunan angka kekambuhan gout sama pada semua grup. 
Efek samping yang tidak diinginkan juga sama pada semua grup, antara lain perubahan enzim hati, diare, 
sakit kepala, dan athralgia. Namun, pada kelompok febuxostat terjadi 4 kematian, dan tidak ada 
kematian pada grup allopurinol. Kematian tersebut dinggap tidak berkaitan dengan febuxostat, namun 
FDA meminta dilakukan studi lanjut, yaitu studi CONFIRMS berikut ini. 

Uji Febuxostat Open-label clinical Trial of Urate-lowering efficacy and Safety (FOCUS) mengevaluasi 
penggunaan febuxostat jangka panjang selama 5 tahun. Uji ini melibatkan pasien yang sebelumnya telah 
menyelesaikan terapi 28 hari dengan febuxostat 80 mg/hari. Dosis disesuaikan dari 40 mg/hari menjadi 
120 mg/hari selama studi ini, dan pasien juga menerima profilaksis selama 4 minggu pertama. Pada 
tahun ke-5, 93% pasien tetap mencapai kadar target sUA kurang dari 6 mg/dL. Menjaga kadar sUA 
berkaitan dengan penurunan hamper sempurna angka kekambuhan gout. 
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Studi fEbuxostat/allopurinol Comparative Extension Long-term (EXCEL) yang terdiri dari data baik dari uji 
FACT Allopurinol- and Placebo-controlled, Efficacy Study) juga membandingkan efek penurunan kadar 
sUA febuxostat dan allopurinol selama 40 bulan pada 1086 pasien dengan gout dan hiperurisemia. 
Pasien yang menggunakan allopurinol lebih banyak yang kemudian diganti menggunakan febuxostat 
untuk mencapai kadar sUA < 6 mg/dL Efek samping sama seperti pada studi-studi sebelumnya, namun 
efek samping serius, termasuk gangguan jantung, lebih tinggi pada pasien yang mendapat febuxostst 
(4% pada febuxostat 80 mg/hari, 2% pada febuxostat 120 mg/hari, dan 3% pada allopurinol 300 
mg/hari). 

Uji CONFIRMS, uji klinis terbesar, merupakan uji acak, terkontrol, non-inferior yang melibatkan 2269 
pasien untuk mengklarifikasi lebih lanjut efektivitas dan keamanan febuxostat vs allopurinol selama 6 
bulan. Studi sebelumnya menunjukkan efek samping yang tidak berbeda pada kedua grup. Namun, 
penyakit kardiovaskuler, walaupun jarang, lebih sering terjadi pada pasien yang menggunakan 
febuxostat, terutama pasien dengan riwayat penyakit kardiovaskuler dan/atau faktor resiko 
kardiovaskuler. Hal ini menjadi pertimbangan pentimg karena kebanyakan pasien gout juga telah 
memiliki faktor resiko kardiovaskuler. Hasil studi CONFIRMS menunjukkan bahwa febuxostat 80 mg 
menurunkan kadar sUA lebih daripada febuxotat 40 mg atau allopurinol 300/200 mg (200 mg pada 
gangguan fungsi ginjal moderat); febuxostat 40 mg disimpulkan tidak lebih buruk (non-inferior) daripada 
allopurinol. Pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal ringan dan sedang, febuxostat kedua dosis lebih 
efektif dari allopurinol tapi sama keamanannya dibanding allopurinol. 

Uji-uji tersebut mendukung penggunaan febuxostat dan allopurinol pada manajemen hiperurisemia 
pada pasien gout dan menunjukkan bahwa mencapai serta menjaga kadar sUa tetap dalam target yaitu 
<6mg/dL dapat menurunkan angka kekambuhan gotu, mengurangi ukuran tophi dan kadang-kadang 
mengurangi juga jumlah tophi. Pasien harus mendapat profilaksis antiinflamasi bersamaan ketika 
memulai terapi febuxostat, idealnya selama 6 bulan. Hal ini menjdai beban biaya tambahan bagi pasien 
terutama ketika kolkisin generic tidak tersedia. 

Walaupun febuxostat sama efektifnya dengan allopurinol dan efektif sebagai pilihan obat lini pertama, 
pemilihannya harus mempertimbangkan bahwa febuxostat lebih mahal daripada allopurinol, yang 
tersedia obat generiknya. Yang juga harus dipertimbangakn adalah pada semua studi febuxostat dititrasi 
dosisnya sedangkan allopurinol digunakan pada satu macam dosis saja. Pemantauan setelah obat 
dipasarkan juga masih diperlukan untuk febuxostat, terutama untuk meyakinkan keamanannya pada 
kejadian kardiovaskuler dan perubahan enzim hati. Pasien harus dipantau fungsi hatiny pada saat akan 
memulai terapi, juga pada 2 dan 4 bulan setelah terapi febuxostat dimulai, dan kemudian secara 
periodik. 

Probenecid 

Probenecid adalah obat urikosuric yang tersedia secara luas dan diindikasikan untuk manajemen gout; 
dan merupakan obat lini kedua. Dosis probenecid 500-1000 mg 2x/hari per oral. Probenecid tidak 
direkomendasikanjika terdapat faktor resiko efek samping yang tinggi yang berkaitan dengan kristalisasi 
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dan deposisi urat pada jaringan ginjal, misalnya terbentuknya batu ginjal dan nefropati asam urat, atau 
pada pasien dengan tophi. 

Probenecid telah dievaluasi sebagai kombinasi dengan allopurinol karena benzbromarone yang juga 
urikosuric ditarik dari pasar pada 2003 karena adanya toksisitas hati. Studi prospektif, open-label, 
mengevaluasi allopurinol 200-300 mg/hari monoterapi atau dengan kombinasi probenesid 500 mg 
2x/hari pada pasien gout yang tadinya menggunakan benzbromarone. Allopurinol tidak seefektif 
benzbromarone dalam mencapi kadar sUA target; namun setelah probenecid ditambahkan pada 
allopurinol, lebih banyak pasien yang dapat mencapai target sUA seefektif monoterapi benzbromarone. 
Pada pasien dengan gout yang tidak merespon allopurinol monoterapi, kombinasi allopurinol 
probenecid merupakan strategi yang efektif untuk mencapai kadar sUA target. 

Baru-baru ini, uji lain membandingkan benzbromarone 200 mg/hari dengan probenecid 2 g/hari sebagai 
obat lini kedua untuk pasien gout yang tidak tahan terhadap allopurinol atau yang tidak dapat mencapai 
kadar sUA target kurang dari 300 mg/dL (5 mg/dL) dengan allopurinol. Benzbromarone mencapai kadar 
sUA target pada 92% pasien, sedangkan probenecid mencapai 65% pasien. Benzbromarone nampaknya 
merupakan pilihan urikosuric yang lebih baik untuk psien dengan riwayat itoleransi atau tidak merespon 
allopurinol; namun probenecid saja yang tersedia di Amerika. 

TERAPI PENDUKUNG 

Losartan 
Losartan, salah satu obat golongan penyakat reseptor angiotensin (Aingiotensin receptor blocker, ARB), 
memiliki efek urikosuric. Nampaknya peningkatan ekskresi asam urat lewat ginjal dengan cara 
berinteraksi dengan protein transporter-1 urat pada tubulus proksimal ginjal, menjadi mekanisme kerja 
losartan urikosuric. Pada beberapa studi, losartan menurunkan kadar sUA 3-30%; pada satu studi 
losartan menurunkan kadar sUA 8,4% dari kadar awal (baseline), sedangkan candesartan meningkatkan 
kadar sUA 3,4% dari kadar baseline. 

Jika digunakan bersama diuretic, losartan mengurangi efek hiperurisemia diuretik. Satu studi juga 
menunjukkan losartan menurunkan kadar sUA lebih daripada irbesartan yang bermakna secara statistic. 
Setealh 8 minggu terapi, sUA pasien berkurang sebanyak 63 mmol/L (1,1 mg/dL) pada psien yang 
mendapat losartan dan 12 mmol/L (0,2 mg/dL) pasien dengan irbesartan. Studi yang lebih terdahulu 
juga menunjukkan kadar sUA yang lebih baik pada losartan, dan tidak pada irbesartan. Selain itu, 
disbanding valsartan, losartan lebih efektif menurunkan kadar sUA. Oleh karena itu, urikosuric losartan 
nampaknya bukan efek golongan obat ARB. Jika pasien gout juga menggunakan diuretic atau obat ARB 
untuk manajemen hipertensinya, maka losartan dapat dipertimbangkan untuk digunakan. 

Fenofibrat 

Fenofibrat, obt yang efektif untuk menurunkan kadar lipid, juga memiliki efek urikosuric dengan cara 
meningkatkan bersihan asam urat. Fenofibrat efektif menurunkan kadar sUa pada beberapa pasien, 
termasuk pasien dengan atau tanpa komorbid dislipidemia atau diabetes. Fenofibrat meningkatkan dua 
kali lipat klirens asam uat dan menurunkan kadar sUa 20%hinga 465. Efek urikosuricnya nampaknya 
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tidak berkaitan dengan efek penurunan lipidnya karena efek erikosuric ini tidak ditemukan pada 
golongan obat fibrat lainnya. 

Fenofibrat dievaluasi efek penurunan kadar sUanya pada pasien laki-laki dengan gout kronis disertai 
tiphi atau dengan riwayat serangan akut. Setelah 2 bulan, fenofibrat 160 mg/hari secara bermakna 
menurunkan kadar sUa 23% (6,93 mg/dL vs 5,22 mg/dL). Studi ini berskala kecil, namun menunjukkan 
bahwa fenofibrat mampu menurunkan kadar sUA pasien yang juga mendapat ULT. 

Pasien gout biasanya juga menderita dislipidemia dan hipertensi. Fenofibrat dan losartan dapat 
meberikan manfat pada pasien gout yang disertai hipertensi, baik sendiri-sendiri maupun secra 
bersamaan. Pada studi kecil, pasien yang diterapi kombinasi fenofibrat 300 mg/hari dan losartan 100 mg 
turun kadar sUanya sebanyak 1 mg/dL. Walaupun jumlah pasien kecil pada studi kombinasi ini dan 
pasien tidak menderita gout, studi ini memberikan bukti efek urikosuric fenofibrat. 

Dari data urikosuric fenofibrat tersebut, obat ini dapat dipertimbangkan sebagai obat tambahan pada 
manajemen hiperurisemia, terutama pada pasien yang juga dislipidemia atau yang kurang merespon 
ULT konvensional. 

Vitamin C 
Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa vitamin C memiliki efek urikosuric yang bermanfaat. Studi 
tersebut berskala kecil, jangka pendek dan menggunakan dosis vitamin c yang sangat tinggi. Efek 
urikosuric vitamin C mungkin melalui kompetisi reabsorpsi ginjal oleh system transport pertukaran anion 
pada tubulus proksimal. Pada studi acak, terkontrol-plasebo, double blind pada 184 pasien, vitamin C 
500 mg/hari selama 2 bulan menurunkan kadar sUA rata-rata 0,5 mg/dL. Namun, pada pasien dengan 
kadar sUa baseline lebih dari 7 mg/dL, rata-rata penurunan sUA 1,5 mg/dL. 

Pada Health Professional Follow-up study, keterkaitan antara vitamin C dan kadar sUa dievaluasi pada 
laki-laki. Asupan vitamin C 400-500 mg/hari berkaitan dengan penurunan kadar sUA, setelah disesuaikan 
dengan variabel perancu diet dan obat. Studi Health Professional Follow-up lebih baru, prospektif, skala 
besar, mengevaluasi kaitan asupan vitamin C dan kadar sUA pada pasien dengan resiko gout. Pada 
pasien laki-laki tanpa gout awalnya, asupan vitamin C dievaluasi menggunakan kuesioner yang valid. 
Resiko gout dinilai pada dosis vitamin C  500-999 mg/hari, 1000-1499 mg/hari, dan 1500 mg/hari atau 
lebih. Dosis tinggi vitamin C secara independen berkaitan dengan resiko gout yang lebih rendah.  

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwavitamin C bermanfaat sebagai terapi suplemen 
untuk pencegahan dan manajemen gout. Namun, evaluasi tambahan dalam uji klinis acak masih 
diperlukan untuk menentukan peran dan dosis yang disarankan untuk pencegahan dan terapi gout. 

TERAPI YANG BARU MUNCUL dan DIKEMBANGKAN 

Uricase-based therapy 

Uricase mengoksidasi asam urat menjadi allantoin, yang lebih larut dan mudah diekskresikan oleh ginjal. 
Rasburicase, rekombinan uricase Aspergillus flavus, satt ini diindikasikan untuk hiperurisemia yang 
berkaitan dengan sindroma lisis tumor, namun juga telah dievaluasi sebagai obat alternative untuk gout. 
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Penggunaannya masih terbatas, karena waktu paruhnya yang pendek, biaya tinggi, dan berpotensi 
menimbulkan reaksi anafilaksis, hemolisis, dan methemoglobinemia pada pasien dengan defisiensi 
glukosa- fosfat dehidrogenase. 

Pegloticase (enzim spesifik asam urat yang dipegilasi, atau uricase) disetujui FDA untuk manajemen gout 
kronik pada pasien yang tidak merespon atau tidak menoleransi ULT konvensional. Injeksi intravena 
uricase yang mendapat tambahan polyethyleneglycol ini telah diuji pada psien gout. Sediaan ini 
diketahui memiliki waktu paruh lebih panjang, dan menurunkan antigenisitas proein/enzim uricase. 
Pada uji klinis yang melibatkan 48 pasien gout refrakter dan hiperurisemia fase II, open-label, acak, dosis 
efektif adalah 8 mg setiap 2 minggu, dengan kadar sUA tercapai dan bertahan pada 6 mg/dL atau 
kurang. Efek samping yang berkaitan dengan pemberian secara infuse biasanya mengakibatkan 
penghentian pegloticase. Efek samping yang paling sering dijumpai adalah nefrolitiasis dan athralgia. 
Pada pasien yang tidak merespon semua ULT lainnya, pemberian pegloticase dapat menurunkan kadar 
sUA pada 50-80% pasien. 

Dosis yang disarankan adalah 8 mg pegloticase yang diinfuskan paling sedikit dalam jangka waktu 120 
menit. Kontraindikasinya adalah pasien dengan defisiensi G-6PD; pasien dengan resiko tinggi defisiensi 
G-6-PD (termasuk keturunan Afrika atau Mediterania) yang harus dikrining terlebih dahulu sebelum 
penggunaan pegloticase. Penggunaan pada pasien dengan gagal jantung juga harus dilakukan dengan 
hati-hati karena dilaporkan terjadi perburukan gagal jantung pada penggunaan pegloticase. 

Studi Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) pegloticase, pasien harus mendapat regimen terapi 
antihistamin dan kortikosteroid terlebih dahulu sebelum pemberian pegloticase untuk meminimalkan 
resiko reaksi anafilaksis. Kadar sUA harus dicek sebelum dan sesudah pemberian pegloticase, jika 
setelah pemberian pegloticase masih di atas 6 mg/dL maka harus dihentikan karena tidak efektif. 

Obat Lain 
Anakinra, inhibitor IL-1 diberikan secara subkutan juga telah dievaluasi. Obat inhibitor IL-1 lainnya, 
Rilonacept dan canakinumab juga sedang dievaluasi untuk mengetahui efektivitas dan perannya pada 
terapi gout. 

Obat dengan kerja lain, suatu urikosuric, yang menghambat kerja transporter-1 urat, juga sedang dalam 
tahap pengembangan. Demiian juga inhibitor purin nukleosida fosforilase dan inhibitor fosfodiesterase -
4 dan TNF-alfa, dikembangkan untuk terapi gout akut. 
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