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КРАТАК САДРЖАЈ
Увод Постоји дванаест препорука за лечење особа оболелих од гихта које су засноване на доказима и мишљењу стручњака.
Циљ рада Циљ рада је био да се процени квалитет лечења особа оболелих од гихта на основу
анализе примене четири кључне препоруке према мишљењу аутора.
Методе рада Ретроспективном студијом пресека обухваћено је 111 болесника с рецидивом гихта. Адхерентност за одабране препоруке изражена је односом броја болесника чије је лечење
усклађено с препорукама и броја болесника код којих би дату препоруку требало применити. Препоруке се односе на: индикације за примену хипоурикемијске терапије (П1); режим профилаксе
нових напада у првом месецу лечења (П2); терапијске циљеве (П3) и режим надгледања примене
терапије (П4).
Резултати Од 111 испитаника с рецидивом гихта, код 25 болесника с тофусима, 87 с честим рецидивима гихта и 46 с хроничном уратном артропатијом или рендгенским променама постављена је
индикација за примену алопуринола. Адхерентност за П1 била је 76% за болеснике с тофусима, 54%
за болеснике с честим рецидивима гихта и 63% за болеснике с хроничном уратном артропатијом.
Ниједан болесник који је лечен алопуринолом није добио препоруку за профилаксу рецидива.
Концентрације мокраћне киселине мање од 360 µmol/l забележене су код 13 болесника који су
примали алопуринол, а адхерентност за П3 била је 26%. Ни код једног болесника који је лечен алопуринолом није вршено терапијско надгледање у складу с П4. Просечне концентрације мокраћне
киселине код испитаника који су примали алопуринол нису се разликовале у односу на подгрупу
испитаника који нису примали ову терапију: 471,3±164,4 према 460,0±103,5 µmol/l (p=0,067). Скоро
сваки други болесник с рецидивом гихта лечен је алопуринолом (50/111).
Закључак Степен девијације у односу на кључне принципе правилног лечења болесника с гихтом
је у опсегу од релативно високог (24%) до потпуног одступања (100%).
Кључне речи: гихт; терапијске препоруке; квалитет лечења; алопуринол

УВОД
Гихт је веома честа запаљењска реуматска
болест и редак артритис чији је узрок по
знат, а његова прева ленција је 12% [15].
Криста ли мокраћ не кисели не на ста ли у
условима презасићености серума мокраћ
ном киселином узрок су артритиса, а њи
хов на лаз у пунктату синовијалне течно
сти кључ је за постављање дијагнозе гихта.
Горња граница рас творљивости мокраћне
киселине је променљива величина; при од
ређеној температу ри и киселости средине
јесте 7 mg% (420 µmol/l). Пад температуре и
повећање киселости средине смањују њену
растворљивост, тако да је могућа кристали
зација мокраћне киселине при нижим кон
центрацијама у односу на оне које се озна
чавају као презасићене. Кристали мокраћне
киселине у синовијалној овојници покрећу
каскаду биохемијских процеса који укључу
ју многе цитокине и медијаторе запаљења,
при чему је главни проинфламаторни цито
кин интерлеукин 1Б.
Постоји дванаест јасних препорука за ле
чење особа оболелих од гихта које су засно

ване на доказима и мишљењу стручњака [2].
Према нашем мишљењу, четири препоруке
су кључ правилног збрињавања болесника.
Овим препорукама описани су: индикаци
је за примену хипоу рикемијске терапије,
принципи профилаксе напа да гих та у пр
вом месецу примене ове терапије, циљеви
лечења и принципи терапијског надгледања
(Табела 1). Алопуринол је лек првог избора
за ду горочно су збија ње хиперу рикемије.
Урикозу рички лекови про бенецид и сул
финпиразон могу бити алтернатива алопу
ринолу код болесника нормалне функције
бубрега, али су контраиндиковани код бо
лесника с уролитијазом. Бензбромарон се
може користити код болесника с благом до
умереном инсуфицијенцијом бубрега с ма
лим хепатотоксичним ризиком.
Оста ле пре по ру ке се од но се на те ра
пију акутног гих та и удру жених болести.
Не стероидни антиинфламаторни лекови
(НСАИЛ) чине прву линију системске те
рапије акутног гих та. Интраартикуларна
инјекција депопрепарата гликокортикоида
је ефикасан и безбедан приступ лечења бо
лесника с акутним гихтом. Традиционалне
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Табела 1. Одабране препоруке EULAR за терапију гихта [2]
Table 1. Selected EULAR recommendations for gout treatment [2]
Препорука 1 (П1)
Индикације за примену алопуринола
Recommendation 1 (R1) Alopurinol therapy indications
Профилакса индукованих рецидива гихта у
Препорука 2 (П2)
првом месецу примене терапије
Recommendation 2 (R2) Prophylaxis of induced gouty relapses during
the first month of therapy
Превенција кристализације и индукција
Препорука 3 (П3)
растварања постојећих кристала
Recommendation 3 (R3) Crystalization prevention and melting induction of
present crystals
Препорука 4 (П4)
Дозирање алопуринола
Recommendation 4 (R4) Alopurinol dosage

1) Више од два напада годишње; 2) Тофуси; 3) Хронична
уратна артропатија или рендгенски налаз ерозија
1) More than two attacks per year; 2) Tophi; 3) Chronic
gout arthropathy or X-ray revealed erosions
0,5–1 mg колхицина дневно или НСАИЛ уз
гастропротекцију тамо где је индиковано
0.5–1 mg colchicine per day or NSAID with
gastroprotection if indicated
Одржавати концентрацију мокраћне киселине испод
границе њене засићености (360 µmol/l)
To maintain acidum uricum concentracion under
saturation level (360 µmol/L)
1) Почети са дозом од 100 mg дневно; 2) Повећавати
дозу постепено за 100 mg на 2–4 седмице под условом
да је функција бубрега нормална
1) Start at 100 mg/day; 2) Increase gradually, in 2-4 weeks
intervals for 100 mg, only if normal renal function

НСАИЛ – нестероидни антиинфламаторни лекови
NSAID – non-steroidal anti-infammatory drug

високе дозе колхицина су делотворне, али недовољно
безбедне; мале дозе (нпр. 0,5 mg три пу та дневно) без
бедна су алтернатива, али засада нема довољно доказа
за ефикасност овог режима. За лечење удружених бо
лести, хипертензије и хиперлипопротеинемије, узима
јући у обзир њихово умерено урикозу ричко дејство,
препоручују се селосартан и фенофибрат [2].
Напредовање гихта ка хроничној уратној артропа
тији с већим или мањим степеном инвалидности по
правилу је последица неуважавања, односно непозна
вања основних стандарда лечења, као и неспремности
болесника на дугорочну сарадњу [3, 4]. Терапијско
рефрактерни гихт, услед интолеранције на тренутно
до ступне лекове за су збија ње хиперу рикемије или
немогућности њихове примене у одговарајућој дози
због придру жених боле сти (нпр. инсуфицијенција
бубрега), ређи је узрок неповољног тока и исхода бо
лести [5].
ЦИљ РАДА
Циљ рада био је да се процени квалитет лечења особа
оболелих од гихта на основу анализе примене четири
кључна показатеља квалитета.
МЕТОДЕ РАДА
Ретроспективном студијом пресека обухваћено је 111
болесника с рецидивом примарног гихта. Дијагноза
гихта постављена је на основу критеријума Америчког
колеџа за реуматологију (American College of Rheumatology – ACR) [6]. Болесници су лечени у Институ ту
за реуматологију у Београду у периоду 2006–2010. го
дине. Сви су били мушког пола, просечне старости
од 56,2±11,7 година и просечног трајања болести од
7,7±6,8 година.
Адхерентност за одабра не препору ке (Табела 1)
изражена је односом броја болесника чије је лечење
doi: 10.2298/SARH1212717R

усклађено с препорукама и броја болесника код којих
је постављена индикација за примену дате препоруке.
РЕЗУЛТАТИ
Од 111 испитаника с гихтом, код 25 болесника (22,5%)
с поткожним тофусима (трећа група), 87 болесника
(78,4%) с честим рецидивима гихта (прва група) и 46 бо
лесника (41,4%) с хроничном уратном артропатијом или
рендгенским променама, међу којима се налазе и сви
помену ти болесници с тофусима (друга група), поста
вљена је индикација за примену алопуринола (Табела 2).
Адхерентност за П1 је била различита: 76% за бо
леснике с тофусима, 63% за болеснике с хроничном
уратном артропатијом и 54% за болеснике с честим
рецидивима гихта (Табела 3).
Ниједан од 50 болесника који је лечен алопурино
лом није испунио препоруку за профилаксу рецидива
приликом увођења ове терапије; стога је адхерентност
за П2 за све три групе испитаника била 0%.
Концентра ције мокраћне киселине ма ње од 360
µmol/l (170–351) забележене су код 13 болесника ле
чених алопуринолом (код 12/47 болесника прве групе,
Табела 2. Демографске одлике 111 болесника с гихтом и одлике
болести
Table 2. Demographic and disease characteristics in 111 gouty
patients
_
Обележје
Min Max
X±SD
Variable
Старост (године)
32
83
56.2±11.7
Age (years)
Трајање болести (године)
0.2 28.0
7.7±6.8
Disease duration (years)
Мокраћна киселина у серуму (µmol/l)
170 880 465.2±134.6
Serum acidum uricum (µmol/L)
Креатинин у серуму (µmol/l)
60
389 110.9±42.9
Serum creatinine (µmol/L)
Min – најмања вредност; Max – највећа вредност; X – средња вредност; SD – стандардна девијација
Min – minimum; Max – maximum; X – mean value; SD – standard deviation
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Табела 3. Адхерентност у односу на одабране терапијске препоруке
Table 3. Adherence to selected treatment recommendations
Адхерентност*
Adherence*
54.02%
63.04%
76.00%
0.00%
0.00%

ДИСКУСИЈА

0.00%

Резултати нашег испитивања пока зу ју да је ле чење
особа оболелих од гихта недовољно, што је у складу с
налазима других аутора [7, 8]. Овакви налази показују
да су лечење болесника с гихтом и надгледање примене
терапије и даље изазов за истраживаче. У нашој студи
ји степен одступања у односу на одабране терапијске
препоруке био је у опсегу од 24% до 100%. Ако би се ова
процена лечења применила на укупан број болесника
сваке године, тада би број особа које су на неодговара
јући начин лечене био значајно већи. Последице које
се одражавају на квалитет живота болесника и њихову
функцијску и радну способност веома су тешке, као
што показују и најновија испитивања [5, 9]. С обзиром
на то да је приказано истраживање било ре троспек
тивног типа, не може се са сигурношћу знати да ли је
у том случају реч о неодговарајућим одлукама у вези
с лечењем. Могуће је да болесници једноставно нису
разумели или нису добро следили упутства.
Резултати нашег испитивања су показали да су кон
центрације мокраћне киселине у групи испитаника ко
ји су примали алопуринол биле парадоксално нешто
више него у контролној групи испитаника. Овакав
налаз се само делимично може довести у везу с тежи

25.53%
27.58%
26.31%
0.00%
0.00%

ХУА – хронична уратна артропатија
* Адхерентност за одабране препоруке изражена је односом броја болесника чије је лечење усклађено с препорукама и броја болесника индикованих
за дату препоруку.
CUA – chronic gout arthropathy
* Adherence was defined as odds ratio between the number of pts adhered
to a given recommendation treatment and the number of pts eligible for the
same recommendation.

Мокраћна киселина у серуму (µmol/l)
Serum acidum uricum (µmol/L)

8/29 друге групе и 5/19 треће групе). Адхерентност за
П3 била је 26%, међу тим, не као резултат стратегије
циљног лечења, јер се ни код једног болесника који је
примао алопуринол није вршило надгледање у складу
с П4. Адхерентност за П4 била је 0%.

Графикон 1. Концентрација мокраћне киселине у серуму болесника лечених алопуринолом и болесника који нису примали ову
терапију
Graph 1. Serum uric acid concentrations in allopurinol users and nonusers

Број болесника
Number of patients

Индиковани болесници /
Препоруке
Група болесника
Recommendations Patients eligibile /
Group of patients
Чести рецидиви гихта
47/87
Frequent gouty flares
ХУА или РТГ ерозије
29/46
П1/R1
CUA or X-ray erosions
Болесници с
тофусима
19/25
Patients with tophi
Чести рецидиви гихта
0/47
Frequent gouty flares
ХУА или РТГ ерозије
0/29
П2/R2
CUA or X-ray erosions
Болесници с
тофусима
0/19
Patients with tophi
Чести рецидиви гихта
12/47
Frequent gouty flares
ХУА или РТГ ерозије
8/29
П3/R3
CUA or X-ray erosions
Болесници с
тофусима
5/19
Patients with tophi
Чести рецидиви гихта
0/47
Frequent gouty flares
П4/R4
ХУА или РТГ ерозије
0/29
CUA or X-ray erosions

Просечне концентрације мокраћне киселине код бо
лесника који су лечени алопуринолом (Графикон 1) нису
се разликовале у односу на подгрупу испитаника који ни
су примали ову терапију: 471,3±164,4 према 460,0±103,5
µmol/l (p=0,067). Примарни терапијски циљ (концентра
ције мокраћне киселине мање од 360 µmol/l) остварен је
код 13 болесника лечених алопуринолом (26%) и седам
од 58 болесника (12%) који нису примали овај лек. Ова
разлика није била статистички значајна (Графикон 2). Ре
цидиви гихта код болесника који су примали алопури
нол нису изузетак; скоро сваки други болесник (50/111)
с рецидивом артритиса већ је био лечен алопуринолом.

Графикон 2. Циљна вредност мокраћне киселине у серуму болесника лечених алопуринолом и болесника који нису примали
ову терапију
Graph 2. Target serum uric acid concentrations in allopurinol users
and non-users
www.srp-arh.rs
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ном метаболичког поремећаја код ових болесника. Други
разлог је неодговарајуће дозирање лека. Дневне дозе су у
опсегу од 100 до 200 mg упркос неодговарајућем одржа
вању уратемије [10]. Највећи број болесника узима лек на
интермитентан начин, обично током релапса обољења,
иако ово нису лекови који сузбијају запаљењске процесе.
Рецидиви артритиса код болесника на хроничној анти
хиперуратемијској терапији су у оваквим околностима
пре правило него изузетак. Скоро сваки други болесник
с рецидивом гихта већ је био лечен алопуринолом.
Изостанак профилаксе малим дозама НСАИЛ у фа
зи започињања терапије алопуринолом такође је раз
лог за појаву рецидива. С обзиром да немамо података
о постојању свих релевантних коморбидних стања, не
можемо анализирати њихов утицај на доношење од
лука у вези с лечењем. Мало је вероватно, ипак, да су
сви болесници имали улкусну болест, која би ограни
чавала примену малих доза НСАИЛ у профилактичке
сврхе. Знамо да су само четири болесника била у ста
дијуму инсуфицијенције бубрега (ниво креатинина у
серуму већи од 200 µmol/l), која ограничава употребу
алопуринола у потребним дозама и изискује примену
других лекова за смањење хиперурикемије (фебуксо
стат; уриказа), који код нас, нажалост, нису доступни.
Рецидиви гихта код болесника који се лече алопу
ринолом угрожавају саму превентивну суштину ове
терапије и свакако обес храбру ју болеснике за да љу
примену лека. Прекиди лечења изазивају нове нападе
и тако је circulus vitiosus коначно затворен.
Ризик за појаву рецидива гихта је сразмеран кон
центрацијама мокраћне киселине у серуму оболелих
особа [11]. Ипак, код мањег броја болесника који се
лече алопуринолом (13/50) рецидив се јавио при нор
малним нивоима мокраћне киселине у серуму.

Пароксизам гихта код болесника с вишегодишњом
асимптоматском хиперурикемијом и нормоуратемиј
ска епизода гихта појаве су које подједнако збуњују и
почетнике и искусне лекаре. Објашњење за ове појаве
се тражи и донекле на лази у урикозу ричком ефекту
проинфламаторних цитокина (IL-1β и IL-6 су кључни
цитокини у гих ту) [12]. Недавно је обзнањена улога
урођеног имунског одговора у патогенези уричког ар
тритиса, укључујући тзв. Toll-like рецепторе и криопи
рински пут [13]. Многи егзогени и ендогени пептидо
гликани и липополисахариди су лиганди за помену те
рецепторе и њихово пролазно присуство у зглобу си
нергијском активношћу с кристалима урата активира
инфламазом при концентрацијама мокраћне киселине
и присутних криста ла при којима то иначе није мо
гуће. Овакав концепт нас учи да су напади гихта код
болесника с уратном дијатезом могући и при нижим
вредностима уратемије, под условом да постоји секун
дарни стимулус, али су ризици, тј. вероватноћа да се
рецидив догоди, знатно мањи.
ЗАКљУЧАК
Резултати рада показују да је степен одступања у одно
су на кључне принципе правилног лечења болесника
с гихтом у опсегу од релативно високог (24%) до пот
пуног (100%).
Стална едукација како болесника, тако и здравстве
них радника који су укључени у лечење оболелих од
гихта, израда водича добре клиничке праксе и проши
рење групе лекова за контролу хиперурикемије и гихта
јесу мере које би могле побољшати ква литет лечења
оболелих особа.
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SUMMARy
Introduction There are 12 recommendations for gout treatment, based on evidence and opinion of experts.
Objective To assess the quality of therapy in patients with gout
analyzing adherence to four selected recommendations.
Methods Retrospective cross sectional study of 111 patients
with gouty flare was conducted. Adherence to selected recommendation was defined as odds ratio between the number of
patients whose therapy adhered to treatment recommendation
and the number of patients eligible for the relevant recommendation. These recommendations refer to indications for allopurinol treatment (R1), prophylaxis of induced gouty flares in the
first month of allopurinol treatment (R2), treatment goals (R3),
and treatment monitoring regime (R4).
Results Out of 111 patients with gout, 25 with tophi, 87 with
frequent gouty flares and 46 with CUA or X-ray erosions were
indicated for allopurinol treatment. The adherence to R1 was
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76% for tophi patients, 54% for patients with frequent gouty
flares, and 63% for patients with CUA. None of the patients
starting allopurinol was either recruited for gouty prophylaxis
or monitored properly; adherence to R2 as well as to R4 was
0%. Target serum uric acid (SUc) rating below 360 µmol/L was
achieved in 13/50 patients treated with allopurinol, while the
adherence to R3 was 26%. Therapeutic monitoring in accordance with P4 was not done in any of the patients on allopurinol.
There were no differences in mean levels of the SUc between
allopurinol users and non-users: 471.3±164.4 vs. 460.0±103.5
µmol/L (p=0.067). Therefore, almost every second patient with
gouty flares was on allopurinol therapy (50/111).
Conclusion The degree of deviation in relation to the key principles of correct treatment in patients with gout ranged from
a relatively high (24%) to that of absolute digression (100%).
keywords: gout; treatment recommendations; quality of therapy; allopurinol
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