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AMAÇ
Erişkinlerde akut ve kronik gut tedavisine rehberlik sağlamak.

YÖNTEM
Öneriler, arka plan kanıt yazılarına ve Sağlık Araştırma ve Kalite Ajansı (Agency
for Healthcare Research and Quality; AHRQ) tarafından desteklenen sistematik
bir kanıt incelemesine dayanmaktadır.
Araştırıcılar Ocak 2010 – Mart 2016 tarihleri arasında yayınlanan çalışmaları
farklı veri tabanlarından (Pubmed, EMBASE, Cochrane Kütüphanesi ve Web
of Science), ayrıca clinicaltrials.gov adresinden araştırmışlardır.
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FARMAKOLOJİK OLMAYANLAR
Diyet Müdahaleleri
 Düşük pürin içeren diyet
 Früktoz ve diğer karbonhidratların kısıtlaması
 Etanol kısıtlaması
 Vişne suyu, günlük ürünler ve sebzeler (Akdeniz ve DASH diyeti)

Yaşam Tarzı Değişiklikleri
 Sigaranın bırakılması
 Egzersiz
 Hidrasyon
Besin Takviyeleri ve Alternatif Tedaviler
 Vitamin C takviyesi
 Geleneksel Çin tıbbı

FARMAKOLOJİK TEDAVİ
Anti-inflamatuvar ilaçlar
 Nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlar
 Kortikosteoridler
Kolşisin
Hayvandan elde edilen kortikotropin

Ürat düşürücü tedavi
 Ksantin oksidaz inhibitörleri
 Allopurinol
 Febuxostat
Farmakolojik olmayan müdahaleler, farmakolojik yaklaşımlar, ilaç kombinasyonları,
ilaç ve diyet ya da alternatif tedavilerin kombinasyonları incelenmiştir.

 Serum ürat düzeyi
 Rekürrens
 Eklem ağrısı, şişliği ve hassasiyeti
 Günlük yaşam aktivitesi
 Hasta global değerlendirmesi
 Tofüs gelişimi
 Zararlar

Bu kılavuz, ACP Klinik Kılavuzlar Komitesi tarafından ACP’nin kılavuz geliştirme
süreçlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Komite, sistematik derlemeler ve tam yazılardan elde edilen kanıtların ve
önerilerin derecelendirilmesi için GRADE (Grading of Recommendations,
Assessment, Development and Evaluation) yaklaşımını kullanmıştır.

Önerilerin Gücü
Kanıt Kalitesi
Yüksek
Orta
Düşük

Yararlar risklerden ve yükten daha
fazla veya riskler ve yük yarardan
daha fazla ise
Güçlü
Güçlü
Güçlü

Yararlar riskler ve yük ile iyi bir
şekilde dengelenmiş
Zayıf
Zayıf
Zayıf

Net yararları veya riskleri belirlemek için yetersiz kanıt

AHRQ kanıt değerlendirmesi birinci basamakta sağlık hizmeti veren
genel dahiliye uzmanları ve metodologlardan oluşan teknik bir uzman
panelince yönlendirilmiştir. Aynı kişiler son taslağı da değerlendirmiş
ve önerileri oluşturmuştur. Kılavuz, derginin hakem sürecinden de
geçmiş ve online olarak yayınlanmıştır.

Guta spesifik diyet önerileri veya tedavilerinin (kırmızı et, fruktoz ve alkol
alımının azaltılması gibi) semptomatik klinik sonuçları iyileştirdiğine yönelik
kanıtlar yetersizdir.
Düşük kaliteli kanıtlar C vitamini takviyesinin serum ürat düzeyini azalttığını
göstermiştir.

Sistematik bir derleme ve bir RKÇ’da diyet değişikliklerinin ürat düzeyini
azalttığı gösterilmişse de, herhangi bir diyet müdahalesinin klinik sonuçlar
üzerine, örneğin gut alevlenmesi gibi, etkinliğinin araştırıldığı bir çalışma
bulunmamaktadır.

Düşük kaliteli kanıtlar, gutlu hastalarda guta spesifik diyet önerileri (kırmızı et,
kabuklu deniz ürünleri ve mayadan zengin gıdaların azaltılması ve düşük yağlı
süt ürünleri, sebze ve kiraz alımının artırılması gibi) ile genel diyet önerilerinin
kilo vermek ve alkol alımını azaltmak) serum ürat düzeyi üzerine benzer etkide
bulunduğunu göstermiştir.

Beş sistematik derlemeden elde edilen kanıtlar, bitkiler ve akapunktur dahil
olmak üzere geleneksel Çin tıbbının semptomatik sonuçlar üzerine etkinliğini
değerlendirmede yetersizdir.

ÖNERİ 1
ACP, klinisyenlerin akut gut atağının tedavisinde kortikosteroid, NSAİİ veya
kolşisini seçmelerini önermektedir.
(Güçlü öneri, yüksek kalite kanıt)

 Yüksek kalite kanıtlar, akut gutlu hastalarda kortikosteroid, NSAİİ ve kolşisinin
ağrıyı azaltmada etkili tedavi olduklarını göstermiştir.
 Kontraendikasyonlar, zararlar ve maliyet tedaviler arasında değişiklik gösterir.

 Kortikosteroidler, kontrendikasyonu olmayan hastalarda ilk tercih olmalıdır;
çünkü bunlar genelde daha güvenli ve düşük maliyetlidir.
 Steroidler mevcut ilaçlar içerisinde en etkili anti-inflamatuvar ilaçlar olup,
daha az yan etki ile gut tedavisinde NSAİİ’lar kadar etkilidir.
 Prednizolon 35 mg/gün 5 gün süreyle verilmesi gut tedavisinde başarılıdır.
 Kortikosteroidlerin uzun süreli kullanımı disfori, ruh hali değişiklikleri, kan
şekeri yüksekliği, immünsupresyon ve sıvı retansiyonu gibi yan etkilere yol
açar.

 Orta kalite kanıtlar, indometazin dahil farklı NSAİİ tipleri arasında fark
olmadığını göstermiştir.
 NSAİİ’ların yan etkileri, dispepsi ve potansiyel gastrointestinal kanama,
perforasyon ve ülserdir.
 Renal yetmezlik, kalp yetmezliği ve siroz varlığı NSAİİ kontrendikasyonunu
oluşturur.
 İndometazin akut gut tedavisinde ilk tercih edilen ajan olsa da, bunun
naproksen, ibuprofen gibi diğer NSAİİ’lardan daha etkili olduğunu gösteren
kanıt yoktur.
 Gut tedavisinde kolşisinin jenerik formulasyonu da kullanılabilir, ancak hala
kortikosteroid ve NSAİİ’lardan daha pahalıdır.
 Kolşisin ilişkili yan etkiler gastrointestinal semptomlar (diyare, bulantı-kusma,
kramp ve ağrı) ve nadiren başağrısı ve yorgunluktur.
 Kolşisin güçlü sitokrom P450 3A4 inhibitörü ya da p-glikoprotein inhibitörü
kullanan renal ve hepatik yetmezliği olanlarda kontrendikedir.

ÖNERİ 2
ACP, akut gut tedavisinde kolşisin kullanılacak ise klinisyenlerin düşük doz
kolşisin kullanmasını önermektedir.
(Güçlü öneri, orta kalite kanıt)

Orta kalite kanıtlar, düşük doz kolşisinin (başlangıç dozu 1.2 mg, 1 saat sonra
0.6 mg ek doz) ağrıyı azaltmada yüksek doz kolşisin (başlangıç dozu 1.2 mg,
sonra 6 saat 0.6 mg/saat) kadar etkili olduğunu ve daha az gastrointestinal
yan etkiye (diyare yüksek doz grubunda % 77, düşük dozda % 23, plaseboda
% 14) neden olduğunu göstermektedir.

ÖNERİ 3
ACP, ilk gut atağında veya sık atak geçirmeyen olgularda uzun süreli ürat düşürücü
tedavi (ÜDT) başlanmamasını önermektedir.
(Güçlü öneri, orta kalite kanıt)

 Her ne kadar kanıtlar, gut alevlenmelerini azaltmak için kısa süreliğine
ÜDT kullanımını desteklese de, tek ya da seyrek atağı olan (<2 atak/yıl)
hastalarda uzun süreli kullanımın (≥ 12 ay) yararları çalışılmamıştır.
 ÜDT seyrek ya da hiç rekürrensi olmayan hastalarda gerekli değildir.
 Rekürren gutu olan (≥2 atak/yıl) veya problemli gutu olan (tofüs, kronik
böbrek hastalığı ya da ürolitiyazis gibi) hastalarda ÜDT’nin yararı ve
zararı hasta ile birlikte değerlendirilmelidir.

ÖNERİ 4
ACP, klinisyenlerin reküren gut atağı olan hastalarda, eş zamanlı profilaksi de
dahil olmak üzere ÜDT başlanmadan önce yararını, zararını, maliyetini ve
kişisel tercihleri hastalarla tartışmasını önerir. (Güçlü öneri, orta kalite kanıt)
 Akut gut çözüldükten sonra bazı hastalarda reküren epizotlar olabilir. Bazı
hastalarda yıllar içinde hiç atak olmayabilir ya da seyrek atak olabilirken
bazılarında daha sık atak olabilir.
 Hangi hastaların daha fazla problemi olacağını öngören kanıtlar yetersiz
olsa da, serum ürat düzeyi 8 mg/dl’nin üzerinde olan kişiler daha yüksek risklidir.
 Bazı hekimler gelecek gut ataklarını önlemek için uzun süreli tedavi başlanmasını
tercih etse de, bazıları eğer olursa atakları tedavi etmeyi tercih edebilir.
 ÜDT başlanmasını istemeyen hastalar, eğer multipl reküren gut atağı geçirmeye
başlarsa bu kararlarını tekrar gözden geçirebilir.

 Febuxostat (40 mg/gün) ve allopürinol (300 mg/gün) serum ürat seviyesini
düşürmede eş etkinliğe sahiptir. Ancak bu ilaçlar yan etkilere neden olabilir.
Allopürinolde döküntü; Febuxostat’da ise karın ağrısı, diyare ve kas-iskelet
ağrısı görülür. Febuxostat, allopürinolden daha pahalıdır.
 ÜDT süresine yönelik veri yetersizdir. Orta-yüksek kalite kanıtlar, ÜDT’nin
1 yıldan sonra akut gut atak riskini azalttığını göstermektedir. Tedavinin ilk
6 ayında risk azalmaz.
 Yüksek kalite kanıtlar, ÜDT başlanan hastalarda akut gut atak riskinin düşük
doz kolşisin ya da düşük doz NSAİİ profilaksisi ile azaldığını göstermektedir.
Orta kalite kanıtlar, ayrıca ÜDT başlanan hastalarda gut alevlenmesinin
önlenmesinde profilaktik tedavinin 8 haftadan daha uzun süreli kullanımın
kısa süreli kullanımdan daha etkili olduğunu göstermiştir.

ÜDT ALAN HASTALARDA TEDAVİ STRATEJİSİ
 Serum ürat seviyesinin takibi ve spesifik ürat seviyesine ulaşmak için tedavi
hedeflenmesinin (treat to target) akut gut atağını ve dolasıyla eklem hasarını
azalttığına yönelik model geliştirilmiştir.
 Alternatif başka bir yaklaşım ise ÜDT’nin yoğunluğunun serum ürat seviyesi
takip edilmeksizin reküren gut ataklarını (treat to avoid symptoms) önlemeyi
hedeflenmesine dayanır.
 Treat to target ve Treat to avoid symptoms stratejilerinin yarar ve zararlarını
kıyaslayan çalışmaların yapılması öncelikli olmalıdır.
 ÜDT’nin akut gut dışında diğer sağlık sonuçları üzerine etkisi net değildir.
 Yetersiz veriler, yıllık ürat düzeyi takipte <7 mg/dl seyreden kişilerde 5 yıldan
sonra ÜDT’nin kesilebileceğini önermektedir.

Farklı hasta popülasyonlarının tedavisi
Gutlu hastalarda tedavinin hastanın demografik özellikleri, komorbid durumları,
gutun şiddeti, klinik prezentasyon ve laboratuvar verilerine göre değişebileceğine
yönelik veriler yetersizdir.

Diyet tedavilerinin etkisi
Her ne kadar çoğu hastaya diyet değişikliği ya da gıda takviyesi önerilse de,
bu değişikliklerin yararını destekleyen veriler yeterli değildir.

Yoo DH, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:355-63

Klinisyenler kortikosteroid, NSAİİ veya kolşisini bu ilaçlara karşı kontrendikasyonu
olmayan hastalarda akut gut tedavisinde ilk basamak olarak tercih etmelidir.
Jenerik versiyonu dahil olmak üzere kolşisin, bu ilaçlar içinde en pahalı tedavidir.

Klinisyenler ayrıca, akut gut atağı sonrasında sık alevlenmesi olan hastalarda ÜDT
başlamanın yararlarını, zararlarını ve maliyetini gözden geçirmelidir.

Farklı tedavi stratejilerinin belirsizliği nedeniyle ÜDT’nin yoğunluğu ve serum ürat
seviyesinin takibi her hasta ile tartışılarak karar verilmelidir.

GUT, HİPERÜRİSEMİ VE KRİSTAL İLİŞKİLİ HASTALIK AĞI
UZLAŞI BİLDİRGESİ (G-CAN)
American Collage of Physicians (ACP) Kasım 2016’da akut ve reküren gut
yönetimi hakkında iyi klinik uygulama kılavuzu yayınlamıştır.
Benzer kanıtları değerlendirmesine rağmen, ACP klinik uygulama kılavuzu
2012 ACR , 2014 3e (Evidence, Expertise, Exchange) girişimi ve 2016 EULAR
önerileri dahil olmak üzere son 5 yılda büyük uluslararası romatoloji
gruplarının yayınladığı gut yönetimi kılavuzlarından önemli ölçüde farklıdır.
Bu uzlaşı bildirgesi gut, hiperürisemi ve kristal ilişkili hastalık ağının (G-CAN)
uyuşmayan gut yönetimi kılavuzlarına ilişkin görüşünü özetlemektedir. Bu
panelin otörleri gut ve hiperürisemi ile ilgilenen uluslararası klinisyen ve
araştırmacı romatologlardan oluşmaktadır.
Dalbeth N, et al. Nature Reviews Rheumatology 2017;13:561-8

ÖZELLİK
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3 e girişim
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Yazarların arka planı

• Romatologlar (23)
• Birinci basamak sağlık
hizmetleri doktorları (3)
• Nefroloji uzmanı (1)
• Hasta savunucusu (1)
• Tıbbi kursiyer (5)

• Romatologlar (474)

• Romatologlar (15)
• Radyolog (1)
• Birinci basamak sağlık
hizmetleri doktorları (2)
• Araştırma stajyer (1)
• Hasta savunucuları (2)
•Doktor olmayan metodologlar
(3)

• Birinci basamak sağlık
hizmetleri doktorları (3)
Diğer karar alma komitesi
üyeleri:
• Birinci basamak hekimleri (9),
• Romatolog (1),
• Göğüs Hastalıkları uzmanı (1)

Yazarların bulunduğu yer (ler)

Uluslararası (ABD, Avrupa,
Yeni Zelanda)

Çok uluslu (14 ülke)

Avrupa (12 Avrupa Ülkesi)

ABD

Metodoloji

Sistematik literatür taraması,
vaka senaryoları geliştirmek için
bir çekirdek uzman paneli
kullanımı, bilimsel kanıt
raporunun hazırlanması
(kısmen yayınlandı) ve vaka
senaryolarına ilişkin bir görev
gücü paneli oylamasını içeren,
ardından yayınlanmadan önce
ACR hakem değerlendirmesini
içeren RAND / UCLA metodunu
izledi.

On tane klinik açıdan ilgili soru
modifiye Delphi oylama süreci
ile seçildi, ardından sistematik
literatür incelemeleri, delillerin
değerlendirilmesi ve
derecelendirilmesi, uluslararası
bilimsel komite uzlaşısı ve
Delphi süreci sonunda öneriler
oluşturuldu.

Önerilerin hazırlanması,
değerlendirilmesi,
yaygınlaştırılması ve
uygulanması için EULAR
tarafından onaylanan
standartlaştırılmış işletim
prosedürü. Bu süreç, sistematik
literatür taraması, kanıtların
değerlendirilmesi ve
sınıflandırılması, panel uzlaşısı
ve hakem değerlendirmesini
içermektedir.

Tıp Enstitüsü tarafından
savunulan kanıta dayalı
yaklaşım ve faydaları, riskleri ve
yükü değerlendiren GRADE
kılavuz yöntemlerini kullanma.
Süreç sistematik kanıt
incelemesi, kanıtların
derecelendirilmesi, komite
uzlaşısı ve hakem
değerlendirmesini içermektedir.
Düşük serum üratının
sonucundan ziyade, RKÇ ve
klinik sonuçlar vurgulanmıştır.

G-CAN paneli bazı tavsiyeleri tümüyle ya da kısmen kabul etmiş olmasına
rağmen, panelden ACP kılavuzunda kusurlar olduğu sonucuna varılmış
temel sorunlar vardır. Bunlar;
 Sık atak geçiren hastalarda ÜDT
 Tofüslü hastalarda ÜDT
 ÜDT alan hastalarda monitörizasyonla ilgili açık tavsiyelerin olmamasıdır.

ACP Klinik Rehber Komitesi, birinci basamak hekimler tarafından reçete
edilemeyecek bir ajan olduğu için peglotikaz’ın klinik çalışma verilerini
dikkate almama kararı almıştır.

G-CAN paneli ACP kılavuzunda net önerilerin olmadığı gut patofizyolojisi ile
yakından ilişkili hedefe yönelik ÜDT yaklaşımı üzerinde önemle durmaktadır.

 Gut, hiperürisemi sebebiyle serum ürat düzeyinin doygunluk düzeyinin
üzerine çıkmasıyla monosodyum ürat (MSU) kristallerinin birikimi ile
karakterize olan, alevlenmelerle seyreden kronik bir hastalıktır.
 Allopürinol dahil ürat düşürücü ilaçlar, serum ürat düzeyini doygunluk
konsantrasyonunun altına düşürmek için başarıyla kullanıldığında,
MSU kristallerinin eklemlerde (eklem kıkırdağı yüzeyinde, diğer eklem
dokularında ve sinoviyal sıvıda dahil olmak üzere) çözülmesini ve
hastalığın esas sebebinin ortadan kaldırılmasını sağlar.

 Uzun süreli çalışmalar, ürat düzeyini hedef düzeye düşürmek için ÜDT’nin
1 yıldan uzun süreli kullanımının alevlenmelerin baskılanması, tofüsün
regresyonu ve yaşam kalitesinin artması gibi klinik faydalarını göstermiştir.
 Serum ürat düzeyinin belirgin olarak azalmasına ve ürat kristallerinin hızlı
temizlenmesine yol açan parenteral bir ajan olan peglotikaz’ın randomize
kontrollü çalışmalarında 6 aydan uzun süreli kullanımda alevlenmelerde,
tofüs boyutunda azalma ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde ve aktivitede
iyileşme gösterilmiştir. Tofüslü guttan kaynaklanan kemik erozyonlarının,
peglotikaz tedavisi ile doku ürat kristal birikiminin hızla temizlenmesinden
sonra iyileştiği saptanmıştır.

 Hedefe yönelik (treat to target) ÜDT yaklaşımında, hedef serum ürat
düzeyini elde etmek için ÜDT dozunun yavaşca arttırılması gerekir.
Bu nedenle, serum ürat düzeyi periyodik olarak izlenmelidir.
 Etkili bir ÜDT sırasında doku MSU kristallerinin yoğunluğu değişeceği
için ilk dönemlerde ataklarda sıklaşma görülebilir. Akut gut ataklarını
önlemek için hedefe yönelik ÜDT’nin erken dönemlerinde profilaktik
anti-inflamatuvar ajan kullanılmalıdır.

ACP, klinisyenlerin akut gut hastalarını tedavi etmek için
kortikosteroid, NSAİİ veya kolşisini seçmelerini önerir.
(Güçlü öneri, yüksek kalite kanıt)
G-CAN gut uzman paneli, bu öneriyi oybirliğiyle destekledi.

ACP, akut gut tedavisinde kolşisin kullanırken klinisyenlerin
düşük doz kolşisin kullanmalarını önermektedir.
(Güçlü öneri, orta kalite kanıt)
G-CAN gut uzman paneli, bu öneriyi oybirliğiyle destekledi.

 G-CAN paneli, ilk gut atağı veya seyrek gut atağı olan hastalara yönelik,
akut gut atağı yanında ÜDT için başka endikasyonların (palpe edilebilen
bir tofus veya kronik sinovit gibi) varlığı dikkate alınmadan kabul edilen
ACP önerisini oybirliğiyle reddetti.
 G-CAN paneli, aynı zamanda romatoloji kılavuzlarında savunulduğu gibi
ACP kılavuzunda belirtilmeyen kronik böbrek hastalığı ve kardiyovasküler
hastalık (hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği) gibi gut ile
ilişkili komorbid durumların taranmasını desteklemektedir.

 ACP, klinisyenlerin reküren gut atağı olan hastalarda, eş zamanlı
profilaksi de dahil olmak üzere ÜDT başlanmadan önce yararını,
zararını, maliyetini ve kişisel tercihleri hastalarla tartışmasını
önerir.
(Güçlü öneri, orta kalite kanıt)
 G-CAN uzman paneli, hastalara bu tavsiyede belirtildiği şekilde
tam bilgi verilmesine oybirliği ile karar vermiştir. Ancak bu
tavsiyenin, ÜDT ve anti-inflamatuvar atak profilaksisi hakkında
açık bir tavsiyeden ve klinisyenlere pratik rehberlik sağlamak
için yeterli özgüllükten yoksun olduğu yönündeki endişelerini
dile getirdiler.

 ACP ile romatoloji kılavuzları arasında periyodik semptomların ve
guttaki kronik hastalık yükünün önemini yansıtması bakımından
büyük farklar vardır.
 ACP paneli yararları, riskleri ve yükü değerlendiren ve hastaların
doğrudan farkında oldukları klinik sonuçlara (örneğin semptom
şiddeti veya yaşam kalitesi) daha fazla önem veren kanıta dayalı
sağlık bakımı kararlarına ulaşmıştır.
 Romatoloji panelleri ise ürik asit yükünü sadece hiperürisemi ile
değil, aynı zamanda kronik, ilerleyici doku inflamasyonu ve eklem
hasarıyla guttaki hastalık yükünün önemli bir parçasını yansıttığını
kabul etmektedir.
 Romatoloji kılavuzlarında savunulduğu gibi G-CAN görüşü de,
mevcut kanıtlara dayanılarak hedefe yönelik ÜDT stratejisini güçlü
bir şekilde desteklemektedir.

 ACP kılavuzu, serum ürat düzeyini spesifik bir hedefe indirgemek
için, serum ürat ölçümlerini veya ÜDT’nin titrasyonunu savunmaz.
 G-CAN’in görüşü, ACP’nin ÜDT’nin ürat düzeyi takibi yapılmadan
veya ürat konsantrasyonunun çözünebilir üratın doyum eşiğinin
altına düşürülmesi için ÜDT dozunun optimizasyonu olmaksızın
reçete edilebileceğini belirtmesi, klinik uygulamada yaygın bir
problem olan ÜDT’nin düşük dozda kullanımına neden olacağına
inanmaktadır.

 G-CAN panelinin bir başka endişesi, ACP klinik uygulama kılavuzunun
çekirdek hastalık patofizyolojisine dikkat edilmemesi nedeniyle gutta
uzun süreli ʻatak önlemekʼ için aşırı miktarda NSAİİ, prednizolon ve
kolşisin kullanımını teşvik edebileceğidir.
 G-CAN’in görüşü, akut gut tedavisine odaklanan, ÜDT ve serum ürat
monitörizasyonu konusunda açık önerileri olmayan ACP kılavuzunun
yaygın şekilde benimsenmesinin, kötü yönetilen gutun hastalar ve
toplum için artan maliyete neden olabileceği şeklindedir.

HEDEFE YÖNELİK ÜRAT DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİ
İlk prezentasyonla beraber kesin tanısı gut olan her hastada ürat düşürücü
tedavi (ÜDT) düşünülmeli ve hasta ile tartışılmalıdır. ÜDT tekrarlayan atağı
olan (≥2/yıl), tofüsu, ürat artropatisi veya böbrek taşları olan her hastada
endikedir.

40 yaşın altında veya çok yüksek serum ürat düzeylerinde (>8 mg/dl) ve/veya
komorbiditesi olan hastalarda (böbrek yetmezliği, hipertansiyon, iskemik kalp
hastalığı, kalp yetmezliği) ÜDT’nin tanıyla beraber en kısa zamanda başlanması
önerilir. Hastalar bu tedavi hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

ÜDT’de serum ürat düzeyi izlenmeli ve tedavi serum ürat düzeyi <6 mg/dl
olana kadar sürdürülmelidir.

 Ciddi gutu olan hastalarda (tofüs, kronik artropati, sık ataklar) kristal yükünü
daha hızlı azaltmak için daha düşük serum ürat düzeyi (<5 mg/dl) önerilir.
 Uzun dönemde serum ürat düzeyinin <3 mg/dl olması önerilmez.
 Bazı çalışmalarda ürat düzeyinin Parkinson, Alzheimer ve ALS’ye karşı koruyucu
olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, serum ürat düzeyinin 3 mg/dl’nin altına
düşürülmemesi önerilir.

Bütün ÜDT’ler düşük dozda başlanmalı, serum üratı hedef düzeye
ulaşana kadar titre edilerek arttırılmalıdır. Ürat düzeyi <6 mg/dl
yaşam boyu sürdürülmelidir.

Böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda ürat düşürücü tedavide birinci
basamak olarak allopürinol öneriliyor.
 Allopürinolun düşük dozda (100 mg/gün) başlanması öneriliyor.
 İstenen ürisemik hedefe ulaşıncaya kadar gerekirse her 2-4 haftada 100 mg
artışlar yapılabilir.
 Allopürinolun en sık kullanılan dozu 300 mg/gün’dür. Ancak, bu dozun serum
ürat düzeyini istenilen hedefe indirmediği gösterilmiştir. bu nedenle, ilacın
600-800 mg/gün’e kadar artırılmış dozda kullanılması öneriliyor.

Eğer serum ürat düzeyi alloprinol ile hedef düzeye gelmezse febuxostat
80-120 mg/gün veya bir ürikozürik ilaca (benzbromarone 50-200 mg/gün)
geçilebilir veya bir ürikozürik ile kombine edilebilir.

Mevcut ilaç tedavileriyle (kombinasyonlar dahil) istenilen tedavi düzeyine
ulaşılamayan, kronik tofüsü olan ve kötü yaşam kalitesine sahip hastalarda
peglotikaz tedavisi endikedir.

