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Gout (asam urat) merupakan kelompok keadaan heterogenous yang  

Penyakit asam urat adalah penyakit 

yang menyerang sendi dan tendon 

yang disebabkan oleh timbunan kristal 

urat. Timbunan kristal urat tersebut 

disebabkan karena deposit asam urat 

yang lama kelamaan membentuk 

kristal pada sendi atau tendon yang 

terkena sehingga mengakibatkan 

peradangan.  

Penyakit asam urat disebut juga penyakit gout atau penyakit pirai. 



Gout (asam urat) merupakan kelompok keadaan heterogenous yang berhubungan dengan defek genetik pada metabo-

lisme purin (hiperurisemia). Pada keadaan ini bisa terjadi over sekresi asam urat atau defek renal yang mengakibatkan penu-

runan   

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyakit asam urat (gout) dibagi atas 2 bagian, yaitu: 

1. Gout Primer 

        Diduga berkaitan dengan factor genetic dan factor hormonal yang menye-

babkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningkatnya pro-

duksi asam urat. 

 

2. Gout Sekunder 

 Disebabkan karena faktor nutrisi yaitu mengkonsumsi makanan dengan ka-

dar purin yang tinggi. Contoh makanan yang mengandung purin yang tinggi 

adalah jeroan, cumi, kerang, kepiting, tiram, sarden, ikan teri, sayur bayam, 

     PENYEBAB 

 Peningkatan asam urat yang tinggi 

dalam darah yang memicu pembentukan 

kristal yang kemudian menumpuk di 

sendi. 
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Gejala 

 Nyeri pada sendi lutut atau 

pergelangan kaki. 

 Kesemutan, pegal-pegal, linu-linu 

 Endapan asam urat yang 

menumpuk dalam jaringan lunak. 

  Gangguan ginjal 

 

Komplikasi 

 Gagal ginjal 

 Batu ginjal 

 Hipertensi 

 Penyakit Jantung Koroner 

 Cacat Tulang 
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 MENGATASI KELUHAN NYERI 

Pada lansia dengan penyakit asam urat  menimbulkan rasa nyeri pada sendi-

sendi yang mengakibatkan kekakuan. Dalam mengatasi rasa nyeri tersebut, yang 

dapat dilakukan ada 2 macam perawatan yakni dengan menggunakan prinsip 

farmakologi dan non farmakologi yakni: 

Prinsip  Farmakologi 

Mengurangi keluhan nyeri dengan menggunakan obat 

kombinasi seperti anti inflamasi, sedatif dan analgetik 

Prinsip Non Farmakologi 

Dengan mengatur posisi, pada saat duduk sebaiknya posisi kaki dalam 

keadaan direntangkan lurus ke depan. Pada saat berdiri (berjalan) sebaiknya 

dengan posisi tegak lurus, pada lansia sebaiknya menggunakan bantuan pada saat 

berdiri tegak atau pada saat dari posisi duduk ke berdiri atau sebaliknya  

Gout (asam urat) merupakan kelompok keadaan heterogenous yang berhubungan dengan defek genetik pada metabo-

lisme purin (hiperurisemia). Pada keadaan ini bisa terjadi over sekresi asam urat atau defek renal yang mengakibatkan penu-

runan  

  Mengurangi Kontak Dengan Faktor Pencetus  

Cuaca dingin merupakan faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya 

keluhan nyeri. Pada penderita penyakit asam urat sebaiknya menjaga 

kehangatan tubuh, selain itu juga mencegah kontak dengan benda yang dingin. 

Waktu untuk mandi sebaiknya diatur, bila mandi pagi sebaiknya menggunakan 

air  yang hangat dan bila akan mandi sore/malam sebaiknya tidak terlalu larut 

malam.  

 Mengurangi Beban Pada Sendi Yang Sakit 

Aktifitas fisik yang terlalu berat sebaiknya dihindari seperti mengangkat 

barang-barang berat, mencuci, dll. Aktifitas yang berat akan meningkatkan 

beban pada sendi yang sakit.  
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Jenis A. Jenis atau golongan makanan tidak dianjurkan bagi 
penderita asam urat. 

 
 Makanan laut, seperti udang, kepiting, remis, tiram, 

cumi-cumi 

 Minuman yang beralkohol, seperti tape, bir, tuak 

 Makanan kaleng, seperti sarden, kornet sapi 

 Jeroan, seperti usus, hati, limpa, paru, otak, jantung, ginjal 

 Buah-buahan seperti durian, alpokat, air kelapa muda, melinjo 

 Kaldu daging 

 

Diet/ Pengaturan Makanan Bagi Penderita Asam Urat 
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Jenis B. Jenis atau golongan makanan dibatasi bagi penderita 
asam urat 
 

  Tahu dan tempe 

   Ikan, daging kambing, daging sapi, daging ayam 

 Beberapa jenis sayuran, seperti kangkung, bayam, brokoli, tauge, daun 

pepaya, asparagus, kacang-kacangan, 

jamur 

 

 

 

 Makanan berlemak, seperti santan, 

margarin, mentega dan gorengan. 
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 Keju, susu, telur 

 Makanan sumber karbohidrat seperti beras, ken-

tang, singkong, terigu, tapioca, hunkwe, macaroni, 

mie, bihun, roti dan biskuit. Tetapi karbohidrat 

sederhana golongan fruktosa seperti gula, permen, 

arummanis, gulali dan sirop dihindari karena fruktosa dapat 

meningkatkan kadar asam urat. 

 Buah-buahan, seperti semangka, melon, nenas, belimbing dan jambu air 

 Banyak minum air putih minimal 8-10 gelas sehari (2 liter) 
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         Ramuan Tradisional  

Ramuan I (Jahe) 
 

Jahe 2 jari tangan, kayu manis 1 jari tangan, kencur 10 biji, cengkeh 10    
biji, air 3 gelas. 
Jahe dan kencur dicuci bersih lalu dikupas dan diiris tipis. 
Cengkeh dan kayu manis dicuci bersih kemudian dicampurkan dengan 
jahe dan kencur yang telah diiris halus serta air sebanyak 3 gelas. 
Kemudian semua bahan direbus sampai air rebusan bersisa 1 gelas. 
Air rebusan diminum 3 kali sehari sebanyak 1 gelas. Air rebusan dapat ditambah dengan 
madu atau gula batu agar tidak terlalu pahit. 
 

Ramuan II (Tanaman Kumis Kucing) 
 
Seluruh bagian tumbuhan segar secukupnya. Dicuci bersih lalu ditumbuk halus. Hasil 
tumbukan ditempelkan dibagian yang sakit lalu dibalut.  

Ramuan lainnya adalah kumis kucing secukupnya direbus 
dengan air bersih beberapa menit. Kemudian dalam 
keadaan hangat-hangat disiramkan sedikit demi sedikit 
pada bagian yang sakit. 
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5 lembar daun singkong, 15 gram jahe, kapur sirih secukupnya, dihaluskan dan di-
tambahkan air secukupnya, diaduk lalu dioleskan pada bagian tubuh yang sa-
kit. 

 
     

 

 

 

 

Ramuan IV (Daun Belimbing Wuluh) 
 

100 gram daun muda belimbing wuluh, 10 biji cengkah, 15 biji merica dicuci lalu digil-
ing halus, tambahkan cuka secukupnya kemudian aduk. Setelah itu oleskan 
pada bagian yang sakit. 
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Ramuan V (Sirsak) 
Sirsak dimakan begitu saja atau dijuice, dimakan/minum tiap hari. 
 
Ramuan VI (Cuka Apel + Madu) 
Cuka apel yang sudah jadi, dicampur madu dengan ukuran satu sendok madu di-

tambah 2 sendok makan cuka apel ditambah air hanagt ± 50 cc dan diminum 
selama 1 minggu pagi bangun tidur dan kalo' mau tidur malam 

 
Ramuan VII (Labu Siam) 
Sirsak dimakan begitu saja atau dijuice, dimakan/minum tiap hari. 

SEMOGA BERMANFAAT!!! 


