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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wata`ala, atas tersusunnya buku rekomendasi 
spondiloartritis ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah 
berkontribusi pada penyusunan buku “Diagnosis dan Pengelolaan Spondiloartritis” ini.

Spondiloartritis merupakan suatu kelompok penyakit yang saat ini semakin sering 
ditemui dalam praktik sehari-hari, sehingga diperlukan kewaspadaan para dokter. 
Spondiloartritis merupakan kumpulan beberapa penyakit dengan manifestasi yang 
berbeda, tetapi mempunyai beberapa karakteristik yang hampir sama yaitu artritis 
perifer, uveitis anterior, sakroiliitis, faktor rheumatoid negatif, dengan riwayat keluarga 
positif dan pada umumnya HLA-B27 positif.

Upaya deteksi dan diagnosis sedini mungkin sangat penting, yaitu pada setiap 
kasus nyeri pinggang inflamasi ≥3 bulan (spondiloartritis aksial), maupun artritis perifer 
yang asimetris, dan/atau yang predominan di ekstremitas bawah (spondiloartritis 
perifer), terutama pada laki-laki <45 tahun harus dicurigai sebagai spondiloartritis. 
Setiap kasus yang sudah memenuhi kriteria diagnosis spondiloartritis diupayakan untuk 
diklasifikasikan ke dalam subkelompok spondiloartritis, sehingga dapat merencanakan 
tata laksana yang sesuai. Terapi spondiloartritis secara umum terdiri dari edukasi, latihan 
fisik, OAINS, steroid, DMARD konvensional dan agen biologik, dengan pemilihan dosis, 
durasi serta cara pemberian yang bergantung pada diagnosis.

Para ahli yang tergabung dalam Perhimpunan Reumatologi Indonesia (IRA) 
menyadari perlunya panduan diagnosis dan pengelolaan spondiloartritis di Indonesia 
yang mampu laksana dengan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas dan sarana 
diagnostik serta ketersediaan obat dan pilihan tatalaksana lainnya. Rekomendasi 
Diagnosis dan Pengelolaan Spondiloartropati, sebelumnya telah dibuat pada tahun 2014 
oleh IRA. Mengingat banyaknya perkembangan baru dalam diagnosis dan tatalaksana 
spondiloartropati ini, maka perlu dilakukan revisi terhadap rekomendasi yang telah 
diterbitkan sebelumnya. 

Pada rekomendasi ini disampaikan peran yang dapat dilakukan oleh dokter umum, 
dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam subspesialis reumatologi 
dan dokter spesialis/subspesialis lain yang terkait di tanah air. Rekomendasi ini juga 
menyiapkan sistem rujukan yang dapat diterapkan mulai dari perifer hingga rumah sakit 
rujukan nasional.

Rekomendasi ini telah mendapat dukungan dari Perhimpunan Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) dan akan disampaikan kepada kementerian kesehatan 
sebagai dasar penyusunan PNPK di tahun mendatang.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Tim Penyusun
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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Wr Wb

Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya atas diterbitkannya buku rekomendasi “Diagnosis dan 
Pengelolaan Spondiloartritis”.

Spondiloartritis merupakan suatu kelompok penyakit yang saat ini semakin 
sering ditemui dalam praktik sehari-hari. Spondiloartritis memiliki manifestasi yang 
berbeda, dengan karakteristik yang hampir sama yaitu artritis perifer, uveitis anterior, 
sakroiliitis, faktor reumatoid negatif, dengan riwayat keluarga positif dan pada 
umumnya HLA-B27 positif. Spondiloartritis dapat sulit didiagnosis pada tahap awal, 
karena tanda dan gejala yang ditemukan mirip dengan banyak gangguan sendi lainnya. 
Akibat kesulitan dalam penegakan diagnosis tersebut adalah terlambatnya pasien 
spondiloartritis untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Selain terapi 
spondiloartritis sangat bergantung pada ketepatan diagnosis, seringkali pasien hanya 
diberikan obat analgesik yang tidak memiliki pengaruh terhadap perjalanan penyakit. 
Oleh karena itu, penting bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer untuk 
mengenali secara dini pasien spondiloartritis dan merujuk ke dokter spesialis penyakit 
dalam/subspesialis reumatologi sehingga dapat diberikan pengobatan definitif. Tujuan 
utama dari penatalaksanaan menyeluruh ini agar seorang pasien spondiloartritis 
mendapatkan penanganan dan hasil pengobatan yang terbaik.

Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan 
Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI) menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan kepada Perhimpunan Reumatologi Indonesia (IRA) yang telah membuat 
revisi terhadap buku “Rekomendasi Perhimpunan Reumatologi Indonesia untuk 
Diagnosis dan Pengelolaan Spondiloartritis” yang disesuaikan dengan perkembangan 
ilmu saat ini. Saya berharap agar panduan ini bermanfaat terhadap penatalaksanaan 
pasien spondiloartritis di Indonesia dan memperluas ilmu pengetahuan kedokteran di 
Indonesia.

Semoga panduan ini dapat menjadi pedoman bagi semua dokter, baik itu dokter 
umum maupun dokter spesialis penyakit dalam ataupun profesional lainnya dalam 
memberikan pelayanan terhadap pasien spondiloartritis di Indonesia.

Wassalamu’alaikum Wr Wb
Jakarta, Desember 2020 

Dr. dr. Sally Aman Nasution, SpPD-KKV, FINASIM, FACP
Ketua Umum PB PAPDI



vii

KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Wr Wb

Salam sejahtera untuk kita semua

Spondiloartritis merupakan sekumpulan penyakit dengan berbagai manifestasi 
yang membutuhkan penanganan yang komprehensif. Pasien spondiloartritis 
memerlukan pengelolaan mulai dari diagnosis sampai dengan penatalaksanaan berbagai 
komplikasi secara terintegrasi. Tujuan utama dari penatalaksanaan menyeluruh ini 
agar pasien spondiloartritis mendapatkan penanganan dan pengobatan yang terbaik.

Ilmu mengenai patofisiologi dan pengobatan spondiloartritis saat ini sangat 
berkembang pesat dan memberikan banyak pilihan pengobatan, baik obat antiinflamasi 
non steroid (OAINS), steroid, Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs (DMARD) 
konvensional dan agen biologik. Terapi medikamentosa tersebut akan memberikan 
luaran yang lebih baik apabila disertai edukasi dan latihan fisik.

Penanganan spondiloartritis harus melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan 
(Fasyankes) primer dan sekunder. Pada fasyankes primer penting untuk mengenali 
secara dini pasien spondiloartritis dan dapat merujuk ke fasyankes sekunder sehingga 
dapat segera diberikan terapi definitif. Selanjutnya pasien dapat dirujuk balik ke dokter 
fasyankes primer sesuai dengan kondisi pasien untuk pemantauan efek samping 
pengobatan dan komplikasi penyakit serta pada kasus remisi dengan DMARD. 

Perhimpunan Reumatologi Indonesia (IRA) sebagai organisasi para ahli di 
bidang Reumatologi di Indonesia merasa perlu untuk merevisi dan menyusun kembali 
buku Rekomendasi Diagnosis dan Pengelolaan Spondiloartritis di Indonesia karena 
perkembangan ilmu kedokteran yang pesat. Rekomendasi ini diharapkan dapat 
menjadi panduan bagi dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis dalam 
mendiagnosis dan memberikan tatalaksana yang adekuat sesuai dengan kondisi di 
Indonesia.

Saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar IRA menyampaikan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada seluruh anggota tim penyusun buku Rekomendasi Diagnosis 
dan Pengelolaan Spondiloartritis ini, yang telah bekerja dengan maksimal untuk 
menyelesaikan penyusunan buku rekomendasi ini. Ucapan terima kasih juga saya 
sampaikan kepada semua pihak khususnya seluruh anggota IRA yang telah membantu 
terbitnya buku rekomendasi ini.
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Semoga buku rekomendasi ini memberikan manfaat yang besar bagi tenaga 
medis untuk membantu menegakkan diagnosis dan memberikan tatalaksana serta 
bermanfaat untuk seluruh pasien-pasien spondiloartritis di Indonesia.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

dr. Sumariyono, SpPD, K-R, MPH, FINASIM
Ketua Umum PB IRA



ix

DAFTAR ISI 

Halaman Sampul ....................................................................................................................................  ii
Tim Penyusun ..........................................................................................................................................  iii
Ucapan Terima Kasih ............................................................................................................................  iv
Kata Pengantar ........................................................................................................................................  v
Kata Sambutan ........................................................................................................................................  vi
Kata Sambutan ........................................................................................................................................  vii
Daftar Isi ....................................................................................................................................................  ix
Daftar Singkatan .....................................................................................................................................  x
Daftar Tabel ..............................................................................................................................................  xiii
Daftar Gambar .........................................................................................................................................  xiv
Daftar Lampiran .....................................................................................................................................  xv
BAB I. LATAR BELAKANG ...................................................................................................................  1
BAB II. METODE .....................................................................................................................................  3
BAB III. SPONDILOARTRITIS ............................................................................................................  5
BAB IV. SPONDILOARTRITIS AKSIAL ............................................................................................  10
BAB V. ARTRITIS PSORIATIK ............................................................................................................  25
BAB VI. ARTRITIS REAKTIF ...............................................................................................................  33
BAB VII. ARTRITIS ENTEROPATIK .................................................................................................  37
BAB VIII. ARTRITIS NONSPESIFIK .................................................................................................  43
Lampiran ...................................................................................................................................................  xvii
Daftar Pustaka .........................................................................................................................................  xliii



x

DAFTAR SINGKATAN

ACR  American College of Rheumatology
aFAT  Anterior Corner Fat infiltration
AS  Ankylosing Spondyloarthritis
ASAS  Assessment in Spondyloarthritis International Society
ASDAS  Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score
Ax-SpA  Axial Spondyloarthritis (Spondiloartritis Aksial)
BASDAI  Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index
BASFI  Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index
BASMI  Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index
bDMARD  Biological Disease Modifying Antirheumatic Drugs
BMD  Bone Mineral Density
BME  Bone Marrow Edema
CANK  Corner Ankylosis
CASPAR  Classification Criteria for Psoriatic Arthritis
COBE  Corner Bone Erosions
COS  Corner Spur
COX  Cyclooxygenase
CPDAI  Composite Psoriatic Disease Activity Index
CRP  C-Reactive Protein
csDMARD  Conventional synthetic Disease Modifying Antirheumatic Drugs
CT  Computed Tomography
DAPSA  Disease Activity in Psoriatic Arthritis
DMARD  Disease Modifying Antirheumatic Drugs
DNA  Deoxyribonucleic Acid
DPL  Darah Perifer Lengkap
DXA  Dual Energy X-Ray Absorptiometry
ELISA  Enzyme-linked Immunosorbent Assay
ESSG  European Spondyloarthropathy Study Group
EULAR  European League Against Rheumatism
FABE  Facet Joint Bone Erosions
FANK  Facet Joint Ankylosis
FC  Fecal Calprotectin
FR  Faktor Reumatoid
G6PD  Glucose-6-phosphate Dehydrogenase
Gd  Gadolinium
GOR  Grades of Recommendation



xi

HAQ  Health Assessment Questionnaire
IBD  Inflammatory Bowel Disease (Penyakit Usus Inflamasi)
IBP  Inflammatory Back Pain
ICD-10  International Classification of Diseases, 10th revision
IL  Interleukin
IRA Indonesian Rheumatology Association (Perhimpunan Reumatologi 

Indonesia)
JAKi  Janus Kinase inhibitor
LED  Laju Endap Darah
LEI  Leeds Enthesitis Index
LOA  Levels of Evidence
LOE  Level of Agreement
MASES  Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesis Score
MC  Metacarpal
MDA  Minimal Disease Activity
MHz  Megahertz
MRI  Magnetic Resonance Imaging
NANK  Non-corner Ankylosis
NICE  National Institute for Health and Care Excellent
NOBE  Non-corner Bone Erosions
NOS  Non-corner Spur
NSAID  Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs
nr-AxSpA Nonradiographic Axial Spondyloarthritis (Spondiloartritis Aksial 

Nonradiografik)
NRS  Numerical Rating Scale
OAINS  Obat Antiinflamasi Nonsteroid
OMERACT Outcome Measures in Rheumatology
pFAT  Posterior Corner Fat infiltration
PCR  Polymerase Chain Reaction
PDE4i  Phosphodiesterase-4 inhibitor
PEST  Psoriasis Epidemiology Screening Tool
PMN  Polimorfonuklear
PP  Proximal Phalanx
PsA  Psoriatic Arthritis (Artritis Psoriatik)
PsARC  Psoriatic Arthritis Response Criteria
rAx-SpA  Radiographic Axial Spondyloarthritis (Spondiloartritis Aksial 

Radiografik)
qd  quaque die
SIJ  Sacro Iliac Joint
SIPS  Spina Iliaka Posterior Superior



xii

SpA  Spondiloartritis
STIR  Short Tau Inversion Recovery 
T1Gd  Gadolinium-enhanced T1-weighted
T1W  T1-weighted 
T1WSE  T1-weighted Spin-Echo Sequence
T1W/Gd FS SE T1-weighted Gadolinium-enhanced Fat-saturated Spin Echo
T1FS  Fat-saturated T1-weighted
T2FS  Fat-saturated T2-weighted
T2W  T2-weighted
tad  tidak ada data
TE  Time Echo
TFG  Tes Faal Ginjal
TFH  Tes Faal Hati
TNF  Tumor Necrosis Factor
TNFi  Tumor Necrosis Factor inhibitor
TR  Time Repetition
tsDMARD Targeted synthetic Disease Modifying Antirheumatic Drugs
USG  Ultrasonografi
uSpA  Undifferentiated Spondyloarthritis
VAS  Visual Analogue Scale
VCE  Video Capsule Endoscopy



xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Levels of Evidence dan Grades of Recommendation ........................................  4
Tabel 3.1. Manifestasi Klinis Spondiloartritis .......................................................................  6
Tabel 3.2. Klasifikasi Spondiloartritis .......................................................................................  9
Tabel 4.1. Diagnosis AS Menurut Kriteria New York yang Telah Dimodifikasi ......  12
Tabel 4.2. Kriteria Klasifikasi ASAS untuk Ax-SpA (pada pasien dengan nyeri 
 pinggang >3 bulan dan usia saat onset <45 tahun) .......................................  12
Tabel 4.3. Derajat Sakroiliitis berdasarkan Radiologi (1966) .......................................  15
Tabel 4.4. Karakteristik Lesi pada Sendi Sakroiliaka dan Tulang Belakang 
 Pasien Ax-Spa Seperti yang Digambarkan oleh MRI .....................................  17
Tabel 4.5.  Penilaian Teknik Pencitraan yang Tersedia untuk Digunakan 
 pada AS .............................................................................................................................  17
Tabel 4.6. Domain Inti dari Assessment of Spondyloarthritis International Society
 (ASAS)/Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT) untuk AS .....  18
Tabel 5.1.  Kriteria CASPAR ............................................................................................................  27
Tabel 6.1.  Kriteria Diagnosis Artritis Reaktif menurut ACR 1999 ...............................  34
Tabel 7.1.  Manajemen Pasien dengan IBD dan SpA ............................................................  41
Tabel 7.2.  Modalitas Pengobatan pada Spondiloartritis Aksial dan IBD ...................  41
Tabel 8.1.  Gambaran Klinis dan Laboratorium uSpA .........................................................  44
Tabel 8.2.  Kriteria Diagnostik untuk uSpA Menggunakan Kriteria Amor yang 
 Dimodifikasi ....................................................................................................................  45



xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.  Kriteria Diagnosis Spondiloartritis ASAS 2010 ...............................................  7
Gambar 2. Algoritma Diagnostik Spondiloartritis Aksial Nonradiografik .................  14
Gambar 3. Radiografi Konvensional Panggul Pasien dengan AS yang 
 Menunjukkan Sakroiliitis Bilateral Derajat II ..................................................  15
Gambar 4. Perubahan Vertebra Lumbalis pada AS ..............................................................  15
Gambar 5. Radiografi Konvensional yang Menunjukkan Osifikasi di Tulang 
 Belakang ...........................................................................................................................  16
Gambar 6.  Pilihan Terapi Medikamentosa untuk Spondiloartritis Aksial Aktif ......  23
Gambar 7.  Pilihan Terapi Medikamentosa untuk Spondiloartritis Aksial Stabil ....  24
Gambar 8.  Algoritma Terapi Farmakologi dan Nonfarmakologi untuk Artritis
 Psoriatik menurut EULAR 2019 ............................................................................  30



xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Interpretasi Temuan MRI pada Kasus Spondiloartritis Aksial .......  xvii
Lampiran 2. Pemeriksaan untuk menilai Pengobatan AS ...........................................  xx
Lampiran 3. Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI) .......................  xxiii
Lampiran 4. Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (BASMI) .......................  xxiv
Lampiran 5. BASDAI pada Numerical Rating Scale ........................................................  xxv
Lampiran 6. Penghitungan Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score 
 (ASDAS) ..................................................................................................................  xxvi
Lampiran 7. Gambaran MRI Spondiloartritis Aksial Nonradiografik ....................  xxvii
Lampiran 8. Gambaran MRI Vertebra pada Spondiloartritis Aksial 
 Nonradiografik ....................................................................................................  xxix
Lampiran 9. Disease Activity in Psoriatic Arthritis (DAPSA) .......................................  xxxii
Lampiran 10. Manifestasi Klinis yang Khas pada Artritis Psoriatik ..........................  xxxiii
Lampiran 11. Gambaran Klinis dan Radiologis Beragam Jenis Artritis ...................  xxxiv
Lampiran 12. Gambaran Radiologi Artritis Psoriatik ......................................................  xxxv
Lampiran 13. Psoriasis Epidemiology Screening Tool ......................................................  xxxvi
Lampiran 14. Profil Farmakologi Obat DMARDs ...............................................................  xxxvii
Lampiran 15. Profil Obat Antiinflamasi Nonsteroid ........................................................  xxxviii
Lampiran 16. Perincian Diagnosis Spondilopati menurut ICD-10 ............................  xxxix
Lampiran 17. Leeds Enthesitis Index (LEI) ............................................................................  xl
Lampiran 18. Health Assessment Questionnaire (HAQ)...................................................  xli



xvi



1

BAB I
LATAR BELAKANG

Spondiloartritis yang dulu dikenal dengan spondiloartropati atau spondiloartritis 
seronegatif merupakan sekelompok penyakit reumatik inflamasi yang mempunyai 
kesamaan gambaran klinis dalam hal inflamasi nyeri pinggang inflamasi (spondilitis), 
sendi sakroiliaka (sakroiliitis), artritis perifer, entesitis, daktilitis, disertai manifestasi 
ekstraartikular (uveitis, psoriasis, dan penyakit usus inflamasi) dan berhubungan 
dengan antigen HLA-B27.1,2

Spondiloartritis merupakan kelompok penyakit reumatik autoimun yang saat ini 
semakin sering ditemui dalam praktik sehari-hari, sehingga praktisi kesehatan perlu 
lebih waspada. Secara global, prevalensi spondiloartritis adalah 0,5%-2% dari populasi.3 
Prevalensi spondiloartritis di masing-masing benua bervariasi, seperti di Asia Tenggara 
sebanyak 0,20%, di kutub utara 1,61%, di Amerika sebesar 1,35%, di Eropa mengenai 
0,54% penduduk, dan di Asia Selatan sebanyak 0,22% penduduk mengalami kondisi 
ini.4 Angka yang bervariasi ini dipengaruhi oleh beragam hal seperti masalah kesehatan 
yang terjadi, definisi yang dijadikan dasar diagnosis, kriteria klasifikasi yang berubah 
dari waktu ke waktu, serta perbedaan mendasar pada faktor genetik dan lingkungan 
yang berperan terhadap timbulnya penyakit.3

Spondiloartritis terbagi ke dalam beberapa subkelompok, dengan subkelompok 
spondilitis ankilosa (AS) merupakan kelompok spondiloartritis yang memiliki 
prevalensi terbesar. Prevalensi AS di benua Eropa sebesar 0,24%, di Amerika Utara 
0,31%,2 di Afrika Sub-Sahara 0,02%, dan di kutub utara mengenai 0,35% penduduk. 
Prevalensi artritis psoriatik menempati urutan kedua terbanyak dalam sub kelompok 
spondiloartritis. Persebaran di Timur Tengah 0,01%, dan di Eropa 0,19%. Prevalensi 
artritis reaktif bervariasi dari angka 0,0%-0,2%. Sedangkan berdasarkan data penelitian 
yang ada, kejadian spondiloartritis terkait dengan IBD dapat dikatakan sedikit, yakni 
0,0%-0,1%, serta 0,0-0,7% pada kasus spondiloartritis yang tidak dapat digolongkan.4 

Spondiloartritis dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang tidak diinginkan jika 
tidak ditangani dengan tepat. Pada spondiloartritis aksial, dapat terjadi kelainan pada 
tulang akibat kerusakan dan deformitas pembentukan tulang, yang dapat terjadi 
bersamaan atau saling bergantian. Osteoproliferasi menghasilkan pembentukan 
dan pertumbuhan sindesmofit yang memicu kerusakan struktural. Perkembangan 
sindesmofit sangat bervariasi pada pasien dengan spondiloartritis aksial, tetapi 
dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan fusi lengkap sendi aksial dan bahkan 
sendi perifer.5 Pada artritis psoriatik, inflamasi sistemik dapat memicu terjadinya 
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aterosklerosis, peningkatan morbiditas akibat penyakit kardiovaskuler, dan mortalitas 
pada penyakit berat.6

Prognosis spondiloartritis bergantung kepada faktor-faktor risiko yang dimiliki 
oleh pasien dan juga kecepatan dan ketepatan dalam menegakkan diagnosis serta 
melakukan sistem rujukan. Beberapa faktor risiko yang dapat memperburuk prognosis 
AS antara lain tingkat pendidikan rendah, usia lebih tua, aktivitas penyakit tinggi 
saat onset, dan perokok aktif. Sementara itu, faktor-faktor yang dapat memperbaiki 
prognosis AS yaitu olahraga rutin dan adanya dukungan dari kelompok sosial.7 Sekitar 
12,5-50% pasien spondiloartritis aksial (sebagian besar merupakan spondiloartritis 
aksial non radiografik dengan durasi penyakit <3-5 tahun) mengalami remisi parsial 
spontan.8 Pada artritis psoriatik, erosi secara radiologis dan peningkatan jumlah sendi 
yang terlibat pada lima tahun pertama ditemukan sebesar 68% kasus dan 18% kasus 
mengalami perbaikan dengan DMARD.9 Sementara itu, sebagian besar kasus artritis 
reaktif sembuh sempurna dalam <6 bulan.10
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BAB II
METODE

Tim Penyusun dan Panelis
Tim penyusun rekomendasi spondiloartritis ini dibentuk oleh Perhimpunan 
Reumatologi Indonesia (IRA) untuk melakukan pencarian, seleksi serta telaah literatur, 
dan selanjutnya merumuskan pertanyaan rekomendasi untuk penegakkan diagnosis, 
terapi, serta pemantauan kasus SpA. Tim panelis terdiri dari para dokter spesialis 
penyakit dalam subspesialis reumatologi dari berbagai cabang IRA dan juga institusi 
di Indonesia. Tim panelis kemudian memberikan pendapat secara perorangan terkait 
tingkat dan kekuatan dari rekomendasi yang telah disusun oleh tim penyusun. Pada tim 
penyusun maupun tim panelis, tidak terdapat perwakilan yang berasal dari perusahaan 
farmasi yang menjadi anggota.

Penyusunan Rekomendasi
Dalam penyusunan rekomendasi ini, penelusuran literatur dilakukan secara online. 
Setelah tim penyusun menentukan pertanyaan rekomendasi, tim penyusun kemudian 
menentukan levels of evidence (LOE) dan grades of recommendation (GOR) yang 
mengacu kepada ketentuan yang tertera pada Tabel 2.1. Levels of evidence adalah 
suatu sistem hierarki klasifikasi bukti yang berdasarkan dari kualitas metodologi 
desain, validitas, maupun aplikasinya pada perawatan pasien. Sementara itu, grades 
of recommendation berlandaskan pada levels of evidence yang mempertimbangkan 
derajat bukti secara menyeluruh dan juga pertimbangan judgement oleh tim penyusun 
rekomendasi. GOR dikembangkan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu biaya, 
preferensi, nilai, kelayakan, penilaian risiko-manfaat, serta penilaian kualitas dari bukti 
ilmiah yang tersedia.11
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Tabel 2.1. Levels of Evidence dan Grades of Recommendation

Levels of Evidence (LOE) Grades of Recommendation (GOR)

I. Meta-analisis kualitas tinggi atau ulasan 
sistematik terhadap Randomized Clinical 
Trial (RCT) atau RCT individu dengan bias 
risiko rendah

A. Rekomendasi kuat: merujuk pada studi 
derajat I

II. Ulasan sistematik kualitas tinggi terhadap 
studi observasional (kasus kontrol/kohort) 
atau studi observasional individu

B. Rekomendasi sedang: merujuk pada 
studi derajat II atau ekstrapolasi dari 
studi derajat I

III. Studi non analitik (laporan kasus atau 
kasus seri)

C. Rekomendasi lemah: merujuk pada studi 
derajat III atau ekstrapolasi studi derajat 
II

IV. Pendapat ahli D. Rekomendasi konsensus: pendapat 
ahli berdasarkan kekuatan bukti yang 
terbatas

Setelah melakukan diskusi, setiap rekomendasi yang sudah disepakati oleh tim 
penyusun kemudian ditentukan levels of evidence dan grades of recommendation 
nya. Langkah terakhir pada penyusunan rekomendasi ini yaitu menetapkan level of 
agreement (LOA) pada masing-masing rekomendasi yang dilakukan oleh tim panelis 
yang sudah ditunjuk oleh PB IRA. 

Tim panelis yang dibentuk berjumlah 46 orang yang terdiri dari dokter-dokter spesialis 
penyakit dalam subspesialis reumatologi yang telah memiliki pengalaman kerja lebih 
dari 5 tahun. Anggota-anggota dari tim panelis berperan untuk memberikan nilai dari 
setiap poin rekomendasi dengan menggunakan skala 0-10, dimana 0 berarti tidak 
sepakat sama sekali dan 10 berarti kesepakatan penuh. Apabila anggota tim panelis 
memberikan angka di bawah 8, maka anggota tersebut memberikan komentar. Setiap 
poin rekomendasi yang bernilai di bawah 8 akan didiskusikan dan ditelaah kembali 
oleh tim penyusun untuk kemudian direvisi dan selanjutnya dimintakan kembali 
penilaian terkait LOA oleh tim panelis.
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BAB III
SPONDILOARTRITIS

Rekomendasi Spondiloartritis
No Rekomendasi LOE GOR LOA
1 Spondiloartritis (SpA) ditandai dengan nyeri pinggang 

inflamasi ≥3 bulan, dan atau artritis perifer yang asimetris, 
dengan atau tanpa gejala ekstraartikular.

I A 9,41

2 Setiap kasus yang dicurigai SpA harus dilakukan anamnesis 
detail tentang riwayat artritis terutama keterlibatan tulang 
belakang, psoriasis, penyakit usus inflamasi/kolitis ulseratif, 
nyeri bokong, uveitis, entesitis, infeksi saluran cerna/kemih/
genital, riwayat keluarga, dan respon terapi terhadap OAINS.

I A 9,82

3 Pemeriksaan radiologi yang disarankan adalah radiografi 
konvensional dan/atau MRI tulang belakang, sendi sakroiliaka, 
dan sendi lain yang terlibat.

I A 9,41

4 Pemeriksaan HLA-B27 dapat digunakan untuk membantu 
menegakkan diagnosis.

I A 8,91

5 Setiap kasus yang dicurigai SpA diupayakan untuk 
diklasifikasikan ke dalam salah satu subkelompok SpA

IV A 9,27

6 Setiap kasus yang dicurigai SpA disarankan untuk dirujuk ke 
dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit 
dalam subspesialis reumatologi

IV A 9,68

7 Penatalaksanaan SpA secara umum meliputi tatalaksana 
nonfarmakologik (edukasi, latihan dan rehabilitasi, henti 
rokok) dan tatalaksana farmakologik (OAINS dan DMARD)

I-III A 9,82

Rekomendasi 1. Spondiloartritis (SpA) ditandai dengan nyeri pinggang 
inflamasi ≥3 bulan, dan atau artritis perifer yang asimetris, dengan atau 
tanpa gejala ekstraartikular.1,2

Manifestasi klinis spondiloartritis bervariasi dengan tanda-tanda yang secara rinci 
dapat dilihat pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.1. Manifestasi Klinis Spondiloartritis

Nyeri pinggang inflamasi
Berlokasi di pinggang bawah dan bokong
Awitan sebelum usia 45 tahun
Durasi kronik, yakni lebih dari 3 bulan
Nyeri saat malam hari
Kekakuan atau keterbatasan gerak saat pagi hari, lebih dari satu jam 
Nyeri bertambah dengan istirahat dan berkurang dengan latihan

Artritis perifer dan entesitis
Asimetris dan oligoartikuler (kurang dari 5 sendi)
Pada umumnya awitan bersifat akut
Daktilitis atau jari sosis, yakni inflamasi pada keseluruhan jari 
Entesitis, yakni inflamasi yang terjadi pada area perlekatan ligamen atau 
tendon ke tulang

Gejala pada mata
Uveitis anterior, yang ditandai dengan mata merah, nyeri, dan fotofobia Penurunan 
visus dapat terjadi apabila tidak ditangani secara tepat

(diadaptasi dari Jagpal et al. Orthopedic Surgery Clerkship, 2017

Rekomendasi 2. Setiap kasus yang dicurigai SpA harus dilakukan 
anamnesis detail tentang riwayat artritis terutama keterlibatan tulang 
belakang, psoriasis, penyakit usus inflamasi/kolitis ulseratif, nyeri 
bokong, uveitis, entesitis, infeksi saluran cerna/kemih/genital, riwayat 
keluarga, dan respon terapi terhadap OAINS.

Spondiloartritis sering terlewatkan dalam pelayanan non-spesialistik sehingga dapat 
mengakibatkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan. Tidak ada pemeriksaan 
khusus untuk menegakkan diagnosis. Spondiloartritis dapat menunjukkan beragam 
gejala dan kesulitan dalam identifikasi penyakit, yang dapat memicu keterlambatan dan 
ketidaktepatan diagnosis. Tanda dan gejala serta faktor risiko yang perlu diperhatikan 
sebagai berikut:12

1. Muskuloskeletal: nyeri pinggang inflamasi (keterlibatan tulang belakang), 
entesitis, dan daktilitis

2. Ekstraartikular: uveitis, psoriasis (termasuk gejala kuku psoriatik), penyakit usus 
inflamasi/kolitis ulseratif, nyeri bokong

3. Adanya faktor risiko, seperti: infeksi genitourinari atau saluran cerna dalam 2 
sampai 6 minggu terakhir, riwayat spondiloartritis atau psoriasis dalam keluarga, 
maupun respon terapi yang baik terhadap OAINS

Pasien dengan nyeri pinggang inflamasi yang terjadi sebelum usia 45 tahun dan 
berlangsung setidaknya selama tiga bulan perlu diduga sebagai spondiloartritis 
aksial. Pasien dengan daktilitis yang tidak spesifik, artritis inflamasi awitan awal, atau 
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entesitis nonmekanis yang persisten di beberapa area atau yang berhubungan dengan 
faktor risiko lain perlu dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam atau subspesialis 
reumatologi untuk dilakukan pemeriksaan apakah hal tersebut dapat didiagnosis 
sebagai spondiloartritis perifer.12 Penegakkan diagnosis SpA aksial atau perifer dapat 
menggunakan kriteria klasifikasi ASAS 2010, sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

Spondiloartritis aksial

Pada pasien dengan nyeri pinggang ≥ 3 bulan 
(dengan atau tanpa manifestasi perifer) 

dengan awitan usia pasien <45 tahun

Sakroiliitis pada 
radiografi* PLUS ≥1 

gambaran SpA

**Gambaran SpA yang dimaksud :
• Nyeri pinggang inflamasi
• Artritis
• Entesitis (tumit)
• Uveitis
• Daktilitis
• Psoriasis
• Penyakit Crohn/kolitis ulseratif
• Respon baik dengan OAINS
• Riwayat keluarga dengan SpA
• HLA-B27
• Peningkatan kadar C-Reactive Protein (CRP)

*Sakroiliitis pada radiografi :
•  Inflamasi aktif (akut) pada MRI diduga kuat 

sebagai sakroiliitis yang berkaitan dengan 
SpA, atau

•  Sakroiliitis radiografik definitif sesuai 
dengan kriteria New York yang dimodifikasi

≥1 gambaran SpA :
• Uveitis
• Psoriasis
• Penyakit Crohn/kolitis 

ulseratif
• Infeksi yang mendahului
• HLA-B27
• Sakroiliitis pada pencitraan
ATAU
≥2 gambaran SpA yang lain :
• Artritis
• Entesitis
• Daktilitis
• Riwayat nyeri pinggang 

inflamasi
• Riwayat keluarga dengan SpA

HLA-B27 
PLUS ≥2 

gambaran SpA 
yang lain**

Spondiloartritis perifer

Pada pasien dengan manifestasi 
perifer saja

Artritis atau entesitis 
atau daktilitisatau

Gambar 1. Kriteria Diagnosis Spondiloartritis ASAS 2010

(Diadaptasi dari Navarro-Compán, et al. Axial Spondyloarthritis. 2019)

atau
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Rekomendasi 3. Pemeriksaan radiologi yang disarankan adalah 
radiografi konvensional dan/atau MRI tulang belakang, sendi sakroiliaka, 
dan sendi lain yang terlibat.

Diagnosis spondiloartritis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, 
pemeriksaan penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan 
radiologi (radiografi konvensional dan atau MRI) dari tulang belakang, sendi 
sakroiliaka, dan sendi lain yang terlibat. Pemeriksaan MRI sebaiknya dilakukan setelah 
hasil radiografi konvensional tidak menunjukkan kelainan pada pasien yang dicurigai 
mengalami SpA.12

Rekomendasi 4. Pemeriksaan HLA-B27 dapat digunakan untuk 
membantu menegakkan diagnosis.

Pemeriksaan HLA-B27 dapat membantu menegakkan diagnosis bila mampu laksana. 
Namun, hasil pemeriksaan HLA-B27 yang negatif belum dapat menyingkirkan 
kemungkinan diagnosis SpA (lihat kriteria klasifikasi ASAS pada Gambar 1).12

Rekomendasi 5. Setiap kasus yang dicurigai SpA diupayakan untuk 
diklasifikasikan ke dalam salah satu subkelompok SpA

Kriteria klasifikasi dapat dipergunakan sebagai panduan untuk menegakkan diagnosis, 
sehingga sebaiknya setiap kasus yang dicurigai sebagai spondiloartritis diklasifikasikan 
ke dalam salah satu subkelompok tersebut.12

Berdasarkan gejala utama, secara umum spondiloartritis diklasifikasikan menjadi 
spondiloartritis aksial, dengan keterlibatan dominan dari sendi sakroiliaka dan/
atau tulang belakang, dan spondilortritis perifer dengan gejala perifer yang dominan, 
seperti artritis, entesitis dan daktilitis.12,13 Spondiloartritis aksial terdiri atas spondilitis 
ankilosa (AS) dan spondiloartritis aksial nonradiografik (nr-axSpA). Spondiloartritis 
perifer terdiri atas artritis psoriatik (PsA), artritis reaktif, artritis enteropatik, dan 
spondiloartritis nonspesifik.12 Perincian klasifikasi spondiloartritis berdasarkan dua 
kelompok utama disajikan dalam Tabel 3.2.
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Tabel 3.2. Klasifikasi Spondiloartritis

A. Klasifikasi spondiloartritis menurut National Institute for Health and Care 
Excellent (NICE)12

Berdasarkan gejala yang dominan:
1. Spondiloartritis aksial (axSpA) yaitu spondiloartritis dengan gejala aksial yang dominan

a. Spondiloartritis aksial (spondilitis ankilosa, Radiographic axial spondyloarthritis)
b. Nonradiographic axial spondyloarthritis

2. Spondiloartritis perifer (sSpA) yaitu spondiloartritis dengan gejala perifer yang dominan
a. Artritis psoriatik
b. Artritis reaktif (diawali infeksi gastrointestinal dan genitourinari, termasuk, tetapi 

tidak terbatas pada Campylobacter, Clamydia, Salmonella, Shigella, atau Yersinia) 
c. Artritis enteropatik/spondilitis yang berkaitan dengan penyakit usus inflamasi

B. Spektrum Spondiloartritis Menurut Assesment in Spondyloarthritis International 
Society (ASAS)13

1. Spondiloartritis aksial radiografik
2. Spondiloartritis aksial nonradiografik
3. Artritis psoriatik
4. Artritis reaktif
5. Spondiloartritis yang berhubungan dengan IBD
6. Spondiloartritis perifer nonspesifik

Rekomendasi 6. Setiap kasus yang dicurigai SpA disarankan untuk 
dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit 
dalam subspesialis reumatologi

Pasien yang dicurigai mengalami spondiloartritis sebaiknya dirujuk ke dokter spesialis 
penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit dalam subspesialis reumatologi untuk 
mendapatkan pengelolaan yang lebih komprehensif dan tatalaksana yang sesuai.12

Rekomendasi 7. Penatalaksanaan SpA secara umum meliputi tatalaksana 
nonfarmakologik (edukasi, latihan dan rehabilitasi, henti rokok) dan 
tatalaksana farmakologik (OAINS dan DMARD)

Secara umum, penatalaksanaan spondiloartritis terbagi menjadi tatalaksana 
nonfarmakologik dan farmakologik. Tatalaksana nonfarmakologik yang dapat 
diberikan kepada pasien yaitu edukasi seputar penyakit, latihan dan rehabilitasi, serta 
menyarankan pasien berhenti merokok. Sementara itu, tatalaksana farmakologik yang 
dapat diberikan yaitu OAINS dan DMARD.14
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BAB IV
SPONDILOARTRITIS AKSIAL

Rekomendasi Spondiloartritis Aksial (Ax-SpA)
No. Rekomendasi LOE GOR LOA
8 Spondiloartritis aksial (Ax-SpA) terdiri dari dua subtipe yaitu 

nonradiografik (nrAx-SpA); dan radiografik (rAx-SpA) yang 
juga disebut spondilitis ankilosa (AS)

III C 9,45

9 Diagnosis Ax-SpA dapat ditegakkan dengan kriteria ASAS 
tahun 2010, atau kriteria New York yang dimodifikasi tahun 
1984 khusus untuk AS

II A 9,45

10 Diagnosis rAx-SpA ditegakkan jika didapatkan sakroiliitis 
dengan pemeriksaan radiografi konvensional; dan apabila 
ditemukannya sakroiliitis harus dengan pemeriksaan MRI 
atau harus dengan pemeriksaan HLA-B27 positif maka 
dikelompokkan sebagai nrAx-SpA

III C 8,22

11 Pemeriksaan radiografi konvensional dan MRI sendi sakroiliaka 
maupun vertebra dapat dijadikan sebagai indikator penilaian 
aktivitas penyakit, serta prediktor respon terapi 

Ib A 9,27

12 Penilaian aktivitas penyakit dapat dilakukan dengan 
menggunakan penilaian ASDAS atau BASDAI

III C 9,64

13 Penilaian risiko fraktur osteoporosis dengan pemeriksaan 
BMD dianjurkan pada setiap pasien spondiloartritis aksial

IV D 8,86

14 Tujuan tata laksana Ax-SpA adalah tercapainya target remisi 
(ASDAS <1,3) atau minimal aktivitas penyakit rendah (ASDAS  
< 2,1) 

III C 9,73

15 OAINS adalah pilihan pertama tatalaksana SpA secara kontinyu 
(tidak ada pilihan OAINS yang lebih dianjurkan)

II B 9,68

16 DMARD konvensional seperti metotreksat dan sulfasalazin 
dapat diberikan untuk manifestasi sendi perifer

II B 9,86

17 Pada pasien yang tidak memberikan respons dengan OAINS 
(dalam waktu 4 minggu) dapat diberikan kombinasi OAINS 
dan anti-TNF α, dan jika tidak memungkinkan dapat diberikan 
kombinasi OAINS dan anti IL-17A (Secukinumab, Ixekizumab)

I -II A 9,27

18 Pada pasien yang disertai IBD atau uveitis,  direkomendasikan 
pengobatan dengan antibodi monoklonal dibandingkan agen 
biologi yang lain

IV D 9,00
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No. Rekomendasi LOE GOR LOA
19 Jika tidak respon dengan OAINS dan anti-TNF α (non-respon 

primer) maka direkomendasikan untuk mengganti dengan 
anti IL-17A, sementara jika anti-TNF α memberikan respon 
baik diawal namun selanjutnya respon menghilang (non-
respon sekunder) maka direkomendasikan untuk mengganti 
dengan anti-TNF α lain, atau pada keadaan tertentu dapat 
menggunakan anti IL-17A (Secukinumab, Ixekizumab).

II-III C 9,18

20 Sulfasalazin dapat digunakan sebagai alternatif apabila pasien tidak 
memungkinkan untuk mendapat anti-TNF α atau anti IL-17A 
(Secukinumab, Ixekizumab).

II C 9,36

21 Evaluasi efektivitas OAINS tunggal dinilai setelah 4 minggu terapi, 
efektifitas anti-TNF α dinilai setelah 3 bulan terapi dan efektivitas 
anti IL-17A (Secukinumab, Ixekizumab) dinilai setelah 4 bulan 
terapi.

IV D 9,27

22 Bila aktivitas penyakit stabil, anti-TNF α atau anti IL-17 dilanjutkan, 
dan OAINS diberikan bila perlu saja

III C 9,45

23 Tidak dianjurkan untuk mengganti terapi anti-TNF α atau anti IL-
17 original dengan produk biosimilar

IV D 8,23

24 Pasien dengan remisi yang menetap, pengurangan DMARD 
harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

IV C 9,59

25 Pada pasien dengan fusi spinal atau osteoporosis lanjut, tidak 
direkomendasikan untuk melakukan manipulasi spinal

IV D 9,73

26 Pada pasien dengan artritis panggul lanjut, direkomedasikan 
melakukan Total Hip Replacement 

IV D 9,45

27 Pada pasien dengan kifosis berat, tidak direkomendasikan  
tindakan osteotomi spinal secara elektif

IV D 8,77

Rekomendasi 8. Spondiloartritis aksial (Ax-SpA) terdiri dari dua subtipe 
yaitu nonradiografik (nrAx-SpA); dan radiografik (rAx-SpA) yang juga 
disebut spondilitis ankilosa (AS)

Menurut ASAS dan NICE, seperti yang tercantum pada Tabel 3.2, spondiloartritis aksial 
(Ax-SpA) diklasifikasikan menjadi dua subtipe yaitu:13,15

	 Radiographic axial spondyloarthritis (r-axSpA), yang dibuktikan dengan adanya 
sakroiliitis pada pemeriksaan radiografi pelvis. Istilah ini identik dengan spondilitis 
ankilosa (AS) sesuai dengan kriteria New York yang dimodifikasi.7,13,16,17,18

	 Nonradiographic axSpA (nr-axSpA), yang dibuktikan tanpa adanya bukti sakroiliitis 
pada pemeriksaan radiografi konvensional pelvis.
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Rekomendasi 9. Diagnosis Ax-SpA dapat ditegakkan dengan kriteria 
ASAS tahun 2010, atau kriteria New York yang dimodifikasi tahun 1984 
khusus untuk AS

Diagnosis AS dapat ditegakkan dengan menggunakan kriteria New York yang telah 
dimodifikasi tahun 1984 seperti yang tercantum dalam Tabel 4.1.15

Tabel 4.1.  Diagnosis AS Menurut Kriteria New York yang Telah Dimodifikasi15

A.  Diagnosis Menurut Kriteria New York yang Dimodifikasi (1984)
Kriteria Klinis
• Nyeri pinggang minimal 3 bulan, yang membaik dengan aktivitas, tetapi tidak membaik 

dengan istirahat
• Keterbatasan gerak vertebra lumbalis pada arah sagital dan frontal
• Penurunan ekspansi rongga dada secara relatif dibandingkan nilai normal, sesuai umur dan 

jenis kelamin 
Kriteria Radiologis
• Sakroiliitis bilateral ≥ grade 2 atau sakroiliitis unilateral grade 3 – 4
Spondilitis Ankilosa Definitif
• Jika didapatkan kriteria sakroiliitis ditambah dengan satu kriteria klinis

Menurut kriteria klasifikasi ASAS tahun 2010 (Tabel 4.2 atau Gambar 1), tahap awal 
penyakit ini ditandai dengan sakroiliitis aktif pada pemeriksaan MRI dan setidaknya satu 
gambaran SpA atau HLA-B27 dengan dua atau lebih gambaran SpA.13,19

Tabel 4.2. Kriteria Klasifikasi ASAS untuk Ax-SpA

Pada pasien dengan nyeri pinggang >3 (dengan atau tanpa manifestasi perifer) 
dengan awitan usia pasien <45 tahun, dengan kriteria :

Sakroiliitis pada radiografi*
plus

>1 gambaran SpA
atau

HLA-B27
plus

≥2 gambaran SpA lainnya**
** Gambaran SpA:

•	 Nyeri pinggang inflamasi
•	 Artritis
•	 Entesitis (tumit)
•	 Uveitis
•	 Daktilitis
•	 Psoriasis
•	 Crohn’s disease/kolitis ulseratif
•	 Berespon baik terhadap OAINS
•	 Riwayat keluarga dengan SpA
•	 HLA-B27
•	 Peningkatan CRP

*Sakroiliitis pada radiografi:
- Inflamasi aktif (akut) pada MRI 

diduga kuat sebagai sakroiliitis 
yang berkaitan dengan SpA atau

- Sakroiliitis radiografik definitif 
sesuai dengan kriteria New York 
yang dimodifikasi

Sensitifitas 82,9%, spesifitas 84,4%; n = 649 pasien dengan nyeri pinggang kronik dan usia saat onset <45 tahun.
Imaging arm (sakroiliitis) sendiri memiliki sensitifitas 66,2% dan spesifitas 97,3%.
**Catatan: peningkatan CRP dipertimbangkan sebagai suatu gambaran SpA dalam konteks nyeri pinggang kronik.

(diadaptasi dari Rudwaleit M, et al. Ann Rheum Dis 2009;68:777–783)
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Rekomendasi 10. Diagnosis rAx-SpA ditegakkan jika didapatkan 
sakroiliitis dengan pemeriksaan radiografi konvensional; dan apabila 
ditemukannya sakroiliitis harus dengan pemeriksaan MRI atau harus 
dengan pemeriksaan HLA-B27 positif maka dikelompokkan sebagai 
nrAx-SpA

Pemeriksaan radiologi memegang peranan penting dalam diagnosis spondiloartritis 
aksial sebagaimana tercantum pada algoritma penegakkan diagnosis spondiloartritis 
aksial pada Gambar 2. Pada spondiloartritis aksial, gambaran sakroiliitis ditemukan 
pada 70-80% pasien (AS).20,21 Gambaran inflamasi di sendi perifer maupun aksial dapat 
dievaluasi dari radiografi konvensional maupun dengan pemeriksaan MRI dan USG 
muskuloskeletal.22

Gambaran radiologis yang dapat ditemukan antara lain sklerosis dan erosif sampai 
terjadinya ankylosing atau fusi total terutama pada sendi sakroiliaka. Sedangkan pada 
tulang belakang didapatkan gambaran sindesmofit yaitu penulangan anulus fibrosus 
yang selanjutnya dapat menghubungkan masing-masing ruas tulang belakang sehingga 
memberikan gambaran “bamboo spine”.22

Pemeriksaan radiologi radiografi konvensional Sacro Iliac Joint (SIJ) adalah modalitas 
pertama yang direkomendasikan untuk diagnosis ax-SpA dan tetap menjadi pilihan 
utama untuk penilaian perubahan struktural pada tulang belakang dan SIJ.23 Penilaian 
AS menggunakan derajat sakroiliitis berdasarkan radiologi (1966) dapat dilihat pada 
Tabel 4.3. Contoh hasil gambaran radiografi konvensional pasien dengan AS dapat 
dilihat pada Gambar 3, Gambar 4, dan Gambar 5.
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Gambar 2. Algoritma Diagnostik Spondiloartritis Aksial24
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Tabel 4.3. Derajat Sakroiliitis berdasarkan Radiologi (1966) 22

Derajat Definisi / Perubahan pada gambaran radiologi
0 Normal
1 Kecurigaan adanya kelainan
2 Kelainan minimal berupa gambaran erosi atau sklerosis ringan (minimal),

tanpa adanya penyempitan celah sendi
3 Kelainan yang nyata berupa sakroiliitis sedang atau berat disertai adanya satu atau 

lebih dari gambaran : erosi, bukti adanya sklerosis,  pelebaran, penyempitan celah 
sendi atau ankilosa parsial

4           Abnormalitas berat  -  ankilosis total

Gambar 3. Radiografi Konvensional Panggul Pasien dengan AS 
yang Menunjukkan Sakroiliitis Bilateral Derajat III25
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A) Shiny corners and erosions         B) Early syndesmophytes       C) Spinal fusion or ankylosis 

Gambar 4. Perubahan Vertebra Lumbalis pada AS26 

 

A) Dagger sign B) Railroad track sign C) Trolley track sign 

Gambar 5. Radiografi Konvensional yang Menunjukkan Osifikasi di Tulang 
Belakang27 

Pada AS, ditemukan pula osifikasi dari ligamen supraspinosus dan 
interspinosus sehingga membentuk gambaran garis tipis radio opak di 
bagian tengah vertikal menuju kebawah, yang dikenal dengan sebutan 
dagger sign. Fusi ligamentum kapsuler sendi posterior membentuk 
gambaran radio opak bilateral yang serupa yang tampak pada proyeksi 

A B 

A) Shiny corners and erosions         B) Early syndesmophytes       C) Spinal fusion or ankylosis

Gambar 4. Perubahan Vertebra Lumbalis pada AS26
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A) Dagger sign B) Railroad track sign                 C) Trolley track sign

Gambar 5. Radiografi Konvensional yang Menunjukkan Osifikasi di Tulang Belakang27

Pada AS, ditemukan pula osifikasi dari ligamen supraspinosus dan interspinosus 
sehingga membentuk gambaran garis tipis radio opak di bagian tengah vertikal menuju 
kebawah, yang dikenal dengan sebutan dagger sign. Fusi ligamentum kapsuler sendi 
posterior membentuk gambaran radio opak bilateral yang serupa yang tampak pada 
proyeksi antero-posterior, gambaran ini disebut sebagai railroad track sign.  Apabila 
kedua gambaran tersebut ditemukan pada radiografi konvensional, maka disebut 
sebagai trolley track sign (Gambar 5).27

Sementara itu, pada spondiloartritis nonradiografik (nrAx-SpA), gambaran radiografi 
konvensional pelvis dan lumbosakral ditemukan normal atau ditemukan sakroiliitis 
derajat I bilateral atau derajat II unilateral.20,28 Pada nrAx-SpA, gambaran sakroiliitis 
dapat terlihat dengan pemeriksaan MRI.20 

Pemeriksaan MRI sebaiknya dilakukan pada regio pelvis dan vertebra. MRI pelvis 
dilakukan terutama menggunakan short T1 inversion recovery (STIR) dan T1 weighted 
sequences of the whole spine (potongan sagital) dan sendi sakroiliaka (coronal oblique 
view) dengan kontras gadolinium intravena. Pemeriksaan MRI semicoronal T1W 
sequence dan salah satu dari short tau inversion recovery (STIR) atau fat-saturated T2-
weighted (T2FS) sequence, dilakukan dalam pemeriksaan rutin MRI untuk evaluasi dari 
sendi sakroiliaka.28 Definisi kelainan pada MRI mengikuti definisi MRI positif sesuai 
ASAS yaitu berupa lesi inflamasi atau lesi struktural (dapat dilihat pada Lampiran 1).20,28

Sebagian pasien dengan spondiloartritis aksial akan mengalami spondilitis lebih dahulu 
sebelum sakroiliitis dan sebagian pasien bahkan tidak mengalami sakroiliitis, sehingga 
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diperlukan MRI vertebra.29 MRI juga mampu mendeteksi edema sumsum tulang (BME) 
atau osteitis dan erosi sebelum terdeteksi oleh foto radiografi konvensional. Oleh 
karena itu, MRI sangat berguna untuk diagnosis stadium dini AS.30 Hasil temuan kasus 
spondiloartritis aksial lainnya pada MRI dapat dilihat pada Tabel 4.4.21 

Selain radiografi konvensional dan MRI, modalitas radiologi lain seperti CT scan dan 
USG juga dapat digunakan untuk menilai aktivitas penyakit pada spondiloartritis aksial 
seperti yang tertera pada Tabel 4.5.21

Tabel 4.4. Karakteristik Lesi pada Sendi Sakroiliaka dan Tulang Belakang Pasien 
Ax-Spa Seperti yang Digambarkan oleh MRI21

Kelainan Peradangan Kelainan Struktural
SIJs
Sakroiliitis—edema bone marrow (osteitis) baik 
unilateral maupun bilateral dari sendi sakroiliaka

Sklerosis subkondral

Sinovitis Erosi
Kapsulitis Backfill/subkhondral fat metaplasia 

Bony bridges
Entesitis Ankilosis
Spine
Spondilitis anterior/posterior—edema bone marrow 
(osteitis) terutama pada vertebra

Metaplasia lemak

Spondilodisitis Erosi
Artritis pada sendi kostovertebra Sindesmofit
Artritis sendi faset Ankilosis
Entesitis pada ligamentum spinalis

Tabel 4.5. Penilaian Teknik Pencitraan yang Tersedia untuk Digunakan pada AS21

Teknik Peradangan/ Kelainan Akut Struktural/ Kelainan Kronis
Foto radiografi konvensional - +
CT-Scan - ++
USG + (+)
MRI T1w (+) +
STIR/T2FS/T1Gd ++ +

*– tidak ada nilai diagnostik; + dengan nilai diagnostik; (+) nilai diagnostik terbatas; ++, dengan 
nilai diagnostik, standar baku emas.

Apabila pada MRI memenuhi kriteria ASAS, maka diagnosis spondiloartritis aksial 
nonradiografik dapat ditegakkan. Apabila pada MRI tidak memenuhi kriteria ASAS, maka 
tetap tidak menyingkirkan spondiloartritis aksial sehingga diperlukan pemeriksaan 
lain seperti HLA-B27 atau diperlukan pemeriksaan MRI ulang.28,29
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Rekomendasi 11. Pemeriksaan radiografi konvensional dan MRI sendi 
sakroiliaka maupun vertebra dapat dijadikan sebagai indikator penilaian 
aktivitas penyakit, serta prediktor respon terapi

Selain berperan dalam diagnosis, pemeriksaan radiologi terutama radiografi 
konvensional dan MRI juga berperan dalam manajemen dan monitoring spondiloartritis 
aksial karena dapat menilai aktivitas penyakit dan prediktor respon terapi. Aktivitas 
penyakit yang tergambarkan pada pemeriksaan radiografi konvensional bersesuaian 
dengan temuan pada Tabel 4.3.22 

Rekomendasi 12. Penilaian aktivitas penyakit dapat dilakukan dengan 
menggunakan penilaian ASDAS atau BASDAI

Pemantuan aktivitas penyakit dilakukan pada saat awal diagnosis dan saat evaluasi 
terapi dengan menggunakan instrumen yang sesuai pada Tabel 4.6. Apabila aktivitas 
penyakitnya meragukan setelah pasien mendapatkan terapi dengan agen biologi, maka 
sebaiknya dilakukan MRI spinal atau sendi sakroiliaka.31

Tabel 4.6. Domain Inti dari Assessment of Spondyloarthritis International Society 
(ASAS)/Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT) untuk AS

Kriteria Penilaian
Fungsional BASFI
Nyeri NRS/VAS (minggu sebelumnya/spinal/saat malam akibat AS)
Mobilitas spinal Pengembangan dinding dada 

Tes Schober yang dimodifikasi 
Occiput to wall
Rotasi servikal
Fleksi spinal lateral atau BASMI

Sendi perifer Jumlah sendi yang bengkak (44 sendi)
Entesis Skor entesis yang telah divalidasi seperti MASES, San Francisco 

and Berlin
Kekakuan sendi NRS/VAS (durasi kekakuan dan nyeri/spinal/minggu 

sebelumnya)
Reaktan fase akut C-reactive protein (CRP), Laju endap darah (LED)
Fatigue BASDAI

*AS, ankylosing spondylitis; BASDAI, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; BASFI, 
Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index; BASMI, Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index; 
MASES, Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesis Score; NRS, numerical rating scale 0–10; VAS, 
visual analogue scale 0–100. 

(Diadaptasi dari Sieper J, et al 2009. Ann Rheum Dis, 68: ii1-ii44)
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Namun, secara umum, penilaian aktivitas penyakit AS dapat dinilai menggunakan 
ASDAS (Lampiran 6) atau BASDAI (Lampiran 5), dengan interpretasi hasil sebagai 
berikut:32

•	 ASDAS :
o <1,3 : tidak aktif
o ≥1,3 – 2,1 : aktivitas ringan (ASAS)/aktivitas sedang (ASDAS)
o ≥2,1 - ≤3,5 : aktivitas tinggi
o >3,5 : aktivitas sangat tinggi

•	 BASDAI :
o 0 : tidak aktif
o Cut off 4 : aktif
o ≥4 : aktivitas tinggi
o 10 : sangat aktif

•	 Perbaikan :
o Δ ≥ 1,1 : clinically important improvement
o Δ ≥ 2,0 : major improvement

Rekomendasi 13. Penilaian risiko fraktur osteoporosis dengan 
pemeriksaan BMD dianjurkan pada setiap pasien spondiloartritis aksial

Berdasarkan sebuah meta-analisis, ditemukan bahwa prevalensi osteoporosis pada 
spondiloartritis aksial bervariasi yakni sebesar 11,7-34,4% kasus dan prevalensi 
fraktur ditemukan sebesar 11-24,6%.33 Dengan demikian, perlu dilakukan skrining 
osteoporosis pada pasien dengan spondiloartritis aksial. Skrining osteoporosis dapat 
dilakukan dengan BMD DXA pada tulang belakang dan panggul.31

Rekomendasi 14. Tujuan tatalaksana Ax-SpA adalah tercapainya target 
remisi (ASDAS <1,3) atau minimal aktivitas penyakit rendah (ASDAS  
< 2,1)

Pemantauan aktivitas penyakit spondiloartritis aksial dilakukan minimal 2 kali dalam 1 
tahun atau setiap 6 bulan dengan menggunakan instrumen ASDAS atau BASDAI (sesuai 
target terapi AS).34,35 Pada pasien dalam terapi biologi, apabila aktivitas penyakit 
meragukan, direkomendasikan untuk melalui pemeriksaan MRI spinal atau pelvis.31 

Target terapi pada kasus Ax-SpA yaitu menurunkan aktivitas penyakit dengan mencapai 
nilai ASDAS <1,3 (remisi) atau setidaknya ASDAS <2,1 (aktivitas penyakit rendah).22 
Selain itu, target terapi spondiloartritis aksial lainnya yaitu mengendalikan nyeri 
(penurunan minimal 2 poin pada VAS) dan memperbaiki gangguan fungsional. 31,35,36 
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Rekomendasi 15. OAINS adalah pilihan pertama tatalaksana SpA secara 
kontinyu (tidak ada pilihan OAINS yang lebih dianjurkan)

Pada penatalaksanaan kasus SpA, terapi lini pertama yang diberikan secara kontinyu 
adalah OAINS, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 6 untuk algoritma Ax-SpA aktif dan 
Gambar 7 untuk Ax-SpA stabil. Pada pemilihan OAINS, tidak ada pilihan OAINS spesifik 
yang lebih dianjurkan sehingga dapat digunakan pilihan OAINS yang mana saja.31

Rekomendasi 16. DMARD konvensional seperti metotreksat dan 
sulfasalazin dapat diberikan untuk manifestasi sendi perifer

Apabila ditemukan tambahan manifestasi yang dominan pada perifer, maka dapat 
diberikan injeksi glukokortikoid lokal jika terdapat artritis pada dua sendi atau kurang. 
Apabila didapatkan manifestasi pada lebih dari dua sendi, bisa diberikan sulfasalazin 
(pilihan pertama) atau metotreksat.31

Rekomendasi 17. Pada pasien yang tidak memberikan respons dengan 
OAINS (dalam waktu 4 minggu) dapat diberikan kombinasi OAINS dan 
anti-TNF α, dan jika tidak memungkinkan dapat diberikan kombinasi 
OAINS dan anti IL-17A (Secukinumab, Ixekizumab)

Apabila spondiloartritis aksial tetap aktif meskipun sudah menggunakan OAINS 
(setelah 4 minggu), maka pilihannya adalah kombinasi OAINS dan anti-TNF α.  Pada 
pasien dengan komorbiditas gagal jantung sedang-berat, penggunaan anti-TNF α 
tidak diperbolehkan. Apabila pada kondisi tertentu anti-TNF α tidak memungkinkan 
untuk diberikan, kombinasi OAINS dan anti IL-17A (Secukinumab, Ixekizumab) dapat 
direkomendasikan sebagai alternatif.31

Rekomendasi 18. Pada pasien yang disertai IBD atau uveitis, direkomendasikan 
pengobatan dengan antibodi monoklonal dibandingkan agen biologi yang lain.

Pada pasien dengan komorbiditas IBD atau uveitis, rekomendasi pengobatan adalah 
dengan menggunakan anti-TNF α monoklonal antibodi dan bukan agen biologi 
lainnya. Salah satu pertimbangan rekomendasi tersebut yaitu bahwa penggunaan 
etanercept dapat menyebabkan peningkatan risiko eksaserbasi IBD dan episode uveitis 
dibandingkan antibodi monoklonal seperti infliximab atau adalimumab.31
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Rekomendasi 19. Jika tidak respon dengan OAINS dan anti-TNF α (non-
respon primer) maka direkomendasikan untuk mengganti dengan anti 
IL-17A, sementara jika anti-TNF α memberikan respon baik diawal 
namun selanjutnya respon menghilang (non-respon sekunder) maka 
direkomendasikan untuk mengganti dengan anti-TNF α lain, atau pada 
keadaan tertentu dapat menggunakan anti IL-17A (Secukinumab, 
Ixekizumab).

Apabila aktivitas penyakit spondiloartritis aksial masih aktif meskipun sudah 
mendapatkan OAINS dan anti-TNF α, maka respon terapi pasien dapat dibagi menjadi:31

a. Non responder primer (tidak merespon dengan anti-TNF α)
	 Pada kasus ini, pilihan pengobatan pasien adalah anti IL-17A (Secukinumab, 

Ixekizumab)

b. Non responder sekunder (anti-TNF α memberikan respon baik di awal pengobatan, 
akan tetapi respon menghilang dengan berjalannya waktu)
	 Pada kasus ini, pilihan pengobatan pasien adalah anti-TNF α yang lain atau 

pada keadaan tertentu dapat menggunakan anti IL-17A (Secukinumab, 
Ixekizumab).

Rekomendasi 20. Sulfasalazin dapat digunakan sebagai alternatif apabila 
pasien tidak memungkinkan untuk mendapat anti-TNF α atau anti IL-
17A (Secukinumab, Ixekizumab).

Pada pasien yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan anti-TNF α atau anti IL-17A 
(Secukinumab, Ixekizumab), dapat dicoba pemberian DMARD konvensional tunggal, 
terutama Sulfasalazin, atau kombinasi dengan pemantauan ketat.31

Rekomendasi 21. Evaluasi efektivitas OAINS tunggal dinilai setelah 4 
minggu terapi, efektivitas anti-TNF α dinilai setelah 3 bulan terapi dan 
efektivitas anti IL-17A (Secukinumab, Ixekizumab) dinilai setelah 4 
bulan terapi.

Pemantauan efektivitas terapi farmakologi dilakukan dalam jangka waktu yang 
berbeda-beda. Pada pemakaian OAINS, efektivitas obat dinilai setelah 4 minggu terapi. 
Pada pemakaian anti-TNF α, efektivitas obat dinilai setelah 3 bulan terapi. Sementara 
itu, penilaian efektivitas anti IL-17A (Secukinumab, Ixekizumab) dinilai setelah 4 bulan 
terapi.36
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Rekomendasi 22. Bila aktivitas penyakit stabil, anti-TNF α atau anti IL-17 
dilanjutkan, dan OAINS diberikan bila perlu saja

Pada kasus spondiloartritis aksial yang stabil dengan penggunaan agen biologi (anti-
TNF α atau anti IL-17A), dianjurkan untuk melanjutkan agen biologi. Pada pasien yang 
mengalami remisi menetap, dapat dipertimbangkan untuk dihentikan atau diturunkan 
secara bertahap (frekuensi atau dosis), dengan catatan bahwa hanya sepertiga dari 
pasien ini yang tidak relaps. Keputusan ini diambil setelah didiskusikan dan disetujui 
pasien. Pada pasien yang aktivitas penyakitnya stabil dengan terapi kombinasi anti-TNF 
α dan OAINS, sangat disarankan untuk melanjutkan anti-TNF α saja dan menghentikan 
OAINS.31

Rekomendasi 23. Tidak dianjurkan untuk mengganti terapi anti-TNF α 
atau anti IL-17 original dengan produk biosimilar
Pada pasien dengan penyakit yang terkontrol dengan anti- TNF α atau anti IL-17 
original, tidak direkomendasikan untuk mengubah terapi dengan produk biosimilar.36 
Hal tersebut berkaitan dengan adanya risiko perbedaan dalam respon terapi produk 
original dengan produk biosimilar baik dalam efikasi, keamanan, maupun tolerabilitas 
pada pasien.37

Rekomendasi 24. Pasien dengan remisi yang menetap, pengurangan DMARD 
harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

Pada pasien spondiloartritis aksial dengan remisi yang menetap, pemberian DMARD 
dapat dilakukan pengurangan dosis, namun keputusan ini harus dengan pertimbangan 
yang hati-hati.31

Rekomendasi 25. Pada pasien dengan fusi spinal atau osteoporosis 
lanjut, tidak direkomendasikan untuk melakukan manipulasi spinal

Pembedahan merupakan modalitas terapi terakhir yang terpilih jika keluhan pasien 
belum membaik dengan terapi farmakologi. Namun, terdapat beberapa kondisi dimana 
pembedahan sebaiknya dihindari, salah satunya yaitu pasien dengan fusi spinal atau 
osteoporosis lanjut. Pada fusi spinal atau osteoporosis lanjut, tindakan manipulasi 
spinal sebaiknya dihindari.31

Rekomendasi 26. Pada pasien dengan artritis panggul lanjut, 
direkomedasikan melakukan Total Hip Replacement

Pada pasien yang menderita artritis panggul lanjut, tindakan pembedahan yang 
dianjurkan yaitu artroplasti panggul (total hip replacement).31
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Rekomendasi 27. Pada pasien dengan kifosis berat tidak 
direkomendasikan  tindakan osteotomi spinal secara elektif

Selain pada kasus fusi spinal atau osteoporosis lanjut, tindakan pembedahan juga 
sebaiknya dihindari pada kifosis berat. Pada kifosis berat, tindakan osteotomi spinal 
sebaiknya dihindari.31
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(diadaptasi dari Ward MM, et al. Arthritis & Rheumatology. 2019; 71(10): 1599-613.)
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BAB V
ARTRITIS PSORIATIK

Rekomendasi Artritis Psoriatik
No Rekomendasi LOE GOR LOA

28 Setiap penyakit inflamasi artikuler (sendi, tulang belakang, 
atau entesis) pada penderita psoriasis perlu dicurigai sebagai 
artritis psoriatik.  

II B 9,73

29 Kriteria CASPAR dapat digunakan sebagai panduan 
penegakan diagnosis artritis psoriatik. 

I A 9,73

30 HLA-B27 merupakan pemeriksaan laboratorium yang dapat 
membantu penegakan diagnosis .

I A 8,82

31 Pemeriksaan radiografi konvensional, USG muskuloskeletal, 
dan/atau MRI perlu dilakukan untuk penegakkan diagnosis 
PsA.

I A 9,00

32 Penilaian aktivitas penyakit dapat dilakukan dengan 
menggunakan skoring DAPSA

III C 9,50

33 Tujuan tata laksana adalah tercapainya target remisi (DAPSA 
≤4), atau minimal aktivitas penyakit rendah (DAPSA ≤14)

I A 9,68

34 OAINS tunggal dapat digunakan untuk meredakan gejala dan 
tanda-tanda inflamasi terutama pada pasien dengan mono/
oligoartritis, atau entesitis, atau keterlibatan dominan aksial. 
Evaluasi efektifitas dinilai minimal setelah 4 minggu terapi.

I A 9,45

35 Injeksi glukokortikoid lokal dipertimbangkan sebagai terapi 
tambahan, sedangkan glukokortikoid sistemik diberikan 
dengan dosis efektif terendah.

III C 8,50

36 Pada pasien poliartritis, atau pasien mono/oligoartritis 
dengan faktor prognostik buruk, DMARD konvensional 
harus segera dimulai, dengan metotreksat lebih disarankan 
untuk manifestasi kulit.

IV C 9,59

37 Pasien dengan artritis perifer yang tidak respon dengan 
DMARD konvensional, terapi DMARD biologik harus dimulai 
(anti TNF-α, anti IL-17, anti IL 12/23); bila ada keterlibatan 
kulit yang menonjol, anti IL-17 atau IL-12/23 lebih dipilih.

I B 9,45

38 Pasien yang tidak dapat diberikan DMARD biologik, dapat 
diberikan JAKi atau PDE4i (terutama pada kasus ringan).

I-II B 8,91
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No Rekomendasi LOE GOR LOA

39 Pasien dengan entesitis atau dengan manifestasi dominan 
aksial yang tidak berespons dengan NSAID atau injeksi 
glukokortikoid lokal, terapi DMARD biologik harus 
diberikan (anti TNF-α, anti IL-17); bila ada keterlibatan 
kulit, disarankan IL-17i.

I B 9,45

40 Pasien yang gagal berespon, atau terdapat kontraindikasi 
terhadap bDMARD, diganti dengan bDMARD atau tsDMARD 
lain.

I   C 9,55

41 Pasien dengan remisi yang menetap, pengurangan DMARD 
harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

IV C 9,50

42 Kriteria rujukan ke reumatologi berdasarkan hasil skrining 
dengan instrumen Psoriasis Epidemiology Screening Tool 
yang berisi lima pertanyaan.

I A 9,36

Rekomendasi 28. Setiap penyakit inflamasi artikuler (sendi, tulang 
belakang, atau entesis) pada penderita psoriasis perlu dicurigai sebagai 
artritis psoriatik.  

Beberapa keadaan yang perlu dicurigai kearah diagnosis artritis psoratik antara lain 
yaitu:
1. Oligoartritis maupun poliartritis dengan bentuk artritis perifer, spondilitis, 

daktilitis, entesitis.38

2. Pasien dengan psoriasis atau riwayat keluarga dengan psoriasis, disertai gejala 
inflamasi artikuler seperti nomor 1.39

3. Uveitis dan konjungtivitis tanpa penyebab yang jelas.39
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Rekomendasi 29. Kriteria CASPAR dapat digunakan sebagai panduan penegakan 
diagnosis artritis psoriatik.

Penegakan diagnosis PsA didasarkan pada Classification Criteria for Psoriatic Arthritis 
(CASPAR) tahun 2006 yang dirincikan pada Tabel 5.1 dibawah ini.40

Tabel 5.1. Kriteria CASPAR

Kriteria Penjelasan Skor
1. Bukti psoriasis

Psoriasis saat ini Psoriasis pada kulit atau kulit kepala dinyatakan oleh 
dokter subspesialis reumatologi atau dermatologi.

2

Riwayat penyakit psoriasis Riwayat diperoleh dari pasien atau dokter. 1
Riwayat keluarga dengan 
psoriasis

Riwayat psoriasis dalam keluarga (generasi pertama 
atau kedua).

1

2. Kelainan kuku psoriasis Onikolisis, pitting nail, dan hiperkeratosis yang 
ditemukan pada pemeriksaan fisik.

1

3. FR negatif Berdasarkan rentang referensi laboratorium setempat 
(disarankan dengan metode ELISA atau nefelometri)

1

4. Daktilitis
Daktilitis saat ini Dibuktikan dengan pemeriksaan fisik 1
Riwayat daktilitis Berdasarkan keterangan dokter subspesialis 

reumatologi
1

5. Bukti radiografi 
pembentukan 
tulang baru di area 
jukstaartikular

Tampak sebagai osifikasi area tepi sendi (bukan 
osteofit) pada radiografi konvensional tangan atau 
kaki

1

* Artritis psoriatik ditegakkan bila didapatkan penyakit inflamasi artikuler (sendi, tulang 
belakang, atau entesis) dengan skor ≥3 dari kelima kriteria

	 Kriteria CASPAR memiliki spesifitas 98,7% dan sensitivitas 91,4%
	 FR : faktor reumatoid

(diadaptasi dari Ritclin, et al. N Engl J Med 2017; 376:957-70)

Rekomendasi 30. HLA-B27 merupakan pemeriksaan laboratorium yang 
dapat membantu penegakan diagnosis.

Apabila memungkinkan untuk dilakukan, pemeriksaan HLA-B27 dapat membantu 
penegakkan diagnosis artritis psoriatik. HLA-B27 seringkali positif pada kasus PsA 
dengan keterlibatan sendi aksial.9
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Rekomendasi 31. Pemeriksaan radiografi konvensional, USG muskuloskeletal, 
dan/atau MRI perlu dilakukan untuk penegakkan diagnosis PsA.

Pemeriksaan radiologi yang dapat menunjang diagnosis artritis psoriatik antara 
lain yaitu radiografi konvensional, ultrasonografi (USG) muskuloskeletal, dan/atau 
pemeriksaan MRI.40,41

Pada pemeriksaan radiografi konvensional, hasil temuan kasus artritis psoriatik antara 
lain dapat berupa:
a) Bukti radiologi berupa juxtaarticular new bone formation.40

b) Radiologi sendi perifer: kehilangan massa tulang dengan erosi eksentrik, 
penyempitan ruang sendi, pembentukan tulang baru ditandai dengan periostitis, 
ankylosing tulang, dan entesofit.40

c) Pada sendi aksial: sakroiliitis unilateral, sindesmofit paramarginal dan vertikal.40

d) Daktilitis (sausage finger).41

e) Osteoporosis periartikular.41

f) Resorpsi tulang jari bagian distal.41

Pada pemeriksaan USG muskuloskeletal kasus artritis psoriatik, gambaran yang 
mungkin didapatkan antara lain yaitu sinovitis, tenosinovitis, penebalan jaringan lunak 
subkutan, entesitis, dan erosi daerah entesis.41

Sementara itu, pada pemeriksaan MRI, hasil yang ditemukan dapat berupa erosi fokal, 
sinovitis, dan edema sumsum tulang di struktur perifer dan aksial, terutama di entesis. 
Edema sumsum tulang paling baik diamati pada urutan T2-weighted, fat-suppressed, 
short tau inversion recovery (STIR).40 Ditemukan pula gambaran degenerasi kartilago, 
erosi tulang, proliferasi sinovial, sinovitis, tenosinovitis, dan edema tulang belakang.41

Rekomendasi 32. Penilaian aktivitas penyakit dapat dilakukan dengan 
menggunakan skoring DAPSA

Pemantauan aktivitas pada pasien PsA dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 
instrumen, seperti Minimal Disease Activity (MDA), Psoriatic Arthritis Response Criteria 
(PsARC), Disease Activity in Psoriatic Arthritis (DAPSA), dan Composite Psoriatic Disease 
Activity Index (CPDAI) yang mengidentifikasi nyeri sendi, perlunakan, kerusakan, 
psoriasis, daktilitis, entesitis, dan pengaruh penyakit terhadap kualitas hidup.42 

Perhimpunan Reumatologi Indonesia merekomendasikan penilaian aktivitas penyakit 
menggunakan instrumen DAPSA. Interpretasi aktivitas penyakit berdasarkan skor 
DAPSA terbagi menjadi empat yaitu remisi (skor 0-4), aktivitas penyakit rendah (5-
14), aktivitas penyakit sedang (skor 15-28), dan aktivitas penyakit tinggi (skor >28).43 

(Lampiran 9)
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Rekomendasi 33. Tujuan tata laksana adalah tercapainya target remisi 
(DAPSA ≤4), atau minimal aktivitas penyakit rendah (DAPSA ≤14)

Target terapi PsA adalah tercapainya remisi (DAPSA ≤4) atau perbaikan terhadap 
keluhan dan kelainan dari domain klinis (artritis perifer, keterlibatan kulit, daktilitis 
entesitis, keterlibatan spinal), dan pencegahan terhadap kerusakan struktur pada PsA 
stadium awal atau mencegah progresivitas penyakit pada stadium lanjut.43,44Apabila 
perbaikan klinis tidak dapat tercapai akibat beberapa faktor, seperti deformitas yang 
menetap, efek samping terapi, dan respon pasien terhadap terapi yang diberikan, 
aktivitas penyakit yang rendah (DAPSA ≤14) dapat menjadi target terapi alternatif.43

Rekomendasi 34. OAINS tunggal dapat digunakan untuk meredakan 
gejala dan tanda-tanda inflamasi terutama pada pasien dengan mono/
oligoartritis, atau entesitis, atau keterlibatan dominan aksial. Evaluasi 
efektivitas dinilai minimal setelah 4 minggu terapi.

Obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS) tunggal digunakan untuk mengurangi gejala 
dan tanda PsA, terutama pada pasien dengan manifestasi mono/oligoartritis, entesitis, 
atau keterlibatan dominan aksial. Perlu dipertimbangkan antara manfaat dan risiko 
secara hati-hati, terutama bagi populasi dengan gangguan kardiovaskular. Efektivitas 
pengobatan dengan OAINS dinilai setelah 4 minggu terapi. Ketentuan penggunaan 
OAINS tercantum pada Gambar 8 dengan kesimpulan penggunaan OAINS antara lain 
yaitu:45

a. Kasus ringan : OAINS dan injeksi glukokortikoid lokal
b. Artritis perifer: OAINS dikombinasikan dengan DMARD, sebaiknya tidak lebih dari 

1 bulan.
c. Aksial atau entesal : OAINS dapat diberikan lebih dari 12 bulan.
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Mulai bDMARD (TNFi atau IL-12/23i atau IL-17i); 
jika bDMARD tidak berhasil, mulai JAKi Mulai bDMARD (TNFi atau IL-17i); jika 

bDMARD tidak berhasil, mulai JAKi 

Faktor prognostik buruk 

Entesitis 

terutama 

Artritis dan/atau entesitis Penyakit aksial yang dominan 

YA YA 

YA 

YA 

YA YA 

TIDAK TIDAK 

TIDAK 

TIDAK 

TIDAK TIDAK 

Gambar 8. Algoritma Terapi Farmakologi dan Nonfarmakologi untuk Artritis Psoriatik menurut 
EULAR 2019. bDMARDs, biological disease-modifying antirheumatic drugs; EULAR, European 
League Against Rheumatism; IL-12/23i, interleukin-12/23 inhibitor; IL-17i, interleukin-17 
inhibitor; JAKi, Janus kinase inhibitor; NsAIDs, nonsteroidal anti inflammatory drugs; PDE4i, 
phosphodiesterase-4 inhibitor; PsA, psoriatic arthritis; TNFi, tumour necrosis factor inhibitor. 

(Diadaptasi dari Gossec et al. Ann Rheum Dis 2020; 79:700-712)
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Rekomendasi 35. Injeksi glukokortikoid lokal dipertimbangkan sebagai terapi 
tambahan, sedangkan glukokortikoid sistemik diberikan dengan dosis efektif 
terendah.

Pemberian glukokortikoid pada kasus PsA dapat memberikan manfaat. Injeksi 
glukokortikoid lokal dapat dipertimbangkan sebagai terapi tambahan. Sementara itu, 
pemberian glukokortikoid sistemik tidak diberikan untuk PsA dengan manifestasi 
aksial dan disarankan diberikan jangka pendek dengan dosis efektif terendah.45

Rekomendasi 36. Pada pasien poliartritis, atau pasien mono/oligoartritis dengan 
faktor prognostik buruk, DMARD konvensional harus segera dimulai, dengan 
metotreksat lebih disarankan untuk manifestasi kulit.

Pasien PsA dengan poliartritis setelah terapi OAINS maupun pasien dengan mono/
oligoartritis dengan faktor prognostik buruk (kerusakan struktur, LED/CRP tinggi, 
daktilitis, keterlibatan kuku),  sebaiknya segera diberikan DMARD konvensional 
(csDMARD) sebagai pilihan pertama.45 

Metotreksat lebih disarankan untuk pasien dengan manifestasi kulit, dengan dosis 
metotreksat dapat ditingkatkan secara bertahap mulai 7,5 - 25 mg per minggu dengan 
suplementasi asam folat. Pilihan csDMARD lain adalah leflunomid dan sulfasalazin. 
Target terapi adalah perbaikan lebih dari 50%  dalam 3 bulan dan target tercapai dalam 
6 bulan. Bila tidak tercapai, maka terapi csDMARD tidak dilanjutkan. Pada pasien dengan 
aktivitas PsA ringan dan tidak mempunyai faktor risiko buruk, dapat dicoba golongan 
csDMARD lain sebelum mengubah terapi ke bDMARD.45

Rekomendasi 37. Pasien dengan artritis perifer yang tidak respon dengan 
DMARD konvensional, terapi DMARD biologik harus dimulai (anti TNF-α, anti 
IL-17, anti IL 12/23); bila ada keterlibatan kulit yang menonjol, anti IL-17 atau 
IL-12/23 lebih dipilih.
Pasien PsA dengan artritis perifer dengan respon inadekuat terhadap sekurang-
kurangnya satu csDMARD , maka disarankan menggantikan terapi dengan DMARD 
biologik (bDMARD) seperti anti TNF-α, anti IL-17, anti IL 12/23. Apabila terdapat 
keterlibatan kulit yang menonjol, golongan   IL 17i dan IL12/23i lebih disarankan. 
Bila terdapat entesitis dan manifestasi aksial dominan, maka pemberian bDMARD 
disarankan lebih awal.45

Rekomendasi 38. Pasien yang tidak dapat diberikan DMARD biologik, dapat 
diberikan JAKi atau PDE4i (terutama pada kasus ringan).

Pada PsA dengan artritis perifer dan respon tidak adekuat terhadap sekurang-
kurangnya 1 jenis csDMARD dan 1 jenis bDMARD, atau bila bDMARD kurang sesuai, 
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maka pemberian JAKi perlu dipertimbangkan. Tofacitinib lebih dipilih dibandingkan 
dengan JAKi lain.45 

Pada PsA dengan manifestasi ringan dan respon tidak adekuat minimal 1 csDMARD, 
bDMARD, dan JAKi, maka PDE4i perlu dipertimbangkan. Apremilast lebih dipilih 
dibandingkan dengan PDE4i lain.45

Rekomendasi 39. Pasien dengan entesitis atau dengan manifestasi 
dominan aksial yang tidak berespons dengan NSAID atau injeksi 
glukokortikoid lokal, terapi DMARD biologik harus diberikan (anti 
TNF-α, anti IL-17); bila ada keterlibatan kulit, disarankan IL-17i.

Pada PsA dengan entesitis non spesifik maupun manifestasi aksial yang aktif yang kurang 
berespon terhadap OAINS maupun injeksi glukokortikoid lokal, maka terapi DMARD 
biologik (bDMARD) perlu dipertimbangkan. Secara umum, TNFi dan IL17i mempunyai 
efikasi yang sama, namun pada manifestasi aksial yang dominan, pemberian TNFi lebih 
disarankan. Sementara itu, jika terdapat keterlibatan kulit, maka pemberian IL17i lebih 
disarankan.45

Rekomendasi 40. Pasien yang gagal berespon, atau terdapat kontraindikasi 
terhadap bDMARD, diganti dengan bDMARD atau tsDMARD lain

Pada pasien yang tidak menunjukkan respon terapi terhadap bDMARD atau memiliki 
kontraindikasi terhadap bDMARD, pilihan pengobatan dapat diganti menjadi bDMARD 
lain atau targeted synthetic DMARD (tsDMARD) lain.45

Rekomendasi 41. Pasien dengan remisi yang menetap, pengurangan DMARD 
harus dipertimbangkan dengan hati-hati.

Pada PsA remisi menetap,  dosis DMARD dapat diturunkan dengan pertimbangan yang 
hati-hati. Remisi menetap adalah status remisi lengkap selama minimal 6 bulan.45

Rekomendasi 42. Kriteria rujukan ke reumatologi berdasarkan hasil 
skrining dengan instrumen Psoriasis Epidemiology Screening Tool yang 
berisi lima pertanyaan.

Kriteria rujukan dari pelayanan non-reumatologi ke reumatologi mengacu kepada 
hasil skrining dengan instrumen Psoriasis Epidemiology Screening Tool yang berisi lima 
pertanyaan (Lampiran 13). Apabila terdapat keterlibatan kulit, diperlukan kerja sama 
dengan dokter spesialis dermatologi. Apabila terdapat dugaan terjadi uveitis, pasien 
harus dirujuk ke spesialis mata atau apabila terdapat kecurigaan terhadap adanya 
penyakit usus inflamasi, pasien harus dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam 
subspesialis gastroenterohepatologi.46
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BAB VI
ARTRITIS REAKTIF

Rekomendasi Artritis Reaktif
No Rekomendasi LOE GOR LOA
43 Artritis reaktif merupakan radang sendi steril yang dicetuskan 

oleh infeksi di luar sendi terutama saluran cerna dan saluran 
kencing.

IV D 9,64

44 Peradangan pada sendi yang timbul beberapa minggu setelah 
infeksi, terutama pada saluran cerna dan atau saluran kencing, 
perlu dipikirkan sebagai artritis reaktif.

IV D 9,64

45 Diagnosis artritis reaktif ditegakkan berdasarkan kriteria ACR 
1999 yang terdiri dari kriteria mayor dan minor. 

IV D 9,50

46 Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis meliputi, 
penanda inflamasi (LED dan CRP), analisis cairan sendi, 
pemeriksaan radiografi konvensional, sonografi, swab uretra/
serviks, kultur patogen, dan HLA-B27 bila memungkinkan.

IV D 9,55

47 Sebagian besar kasus bersifat self limiting. OAINS adalah 
pilihan terapi yang pertama untuk mengontrol inflamasi. 

IV D 9,50

48 Pada kasus yang berlangsung lebih dari 6 minggu dan tidak 
membaik dengan pemberian OAINS direkomendasikan 
pemberian DMARD konvensional. 

IV D 9,59

Rekomendasi 43. Artritis reaktif merupakan radang sendi steril yang 
dicetuskan oleh infeksi di luar sendi terutama saluran cerna dan saluran 
kencing.

Artritis reaktif adalah peradangan pada sendi steril yang timbul beberapa minggu 
(1-6 minggu) setelah infeksi pada organ/sistem ekstraartikular, paling sering infeksi 
saluran cerna dan infeksi saluran kencing.47,48 Diperkirakan sebesar 4-8% pasca infeksi 
Chlamydia pada saluran kencing dan 1-1,5% pasca infeksi saluran cerna akibat kuman 
Campylobacter, Yersinia, Shigella, Salmonella, Clostridium difficile, dan Escherichia coli 
menyebabkan artritis reaktif.49,50

Artritis reaktif sebelumnya dikenal sebagai sindroma Reiter dengan trias manifestasi 
klinis, yaitu artritis, uretritis atau servisitis, dan konjungtivitis atau uveitis. Artritis 
reaktif memiliki kesamaan faktor risiko genetik dengan spondiloartritis lainnya karena 
memiliki kaitan yang erat dengan gen HLA-B27.47,48
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Artritis reaktif dapat mengenai laki-laki maupun perempuan. Kasus terbanyak 
ditemukan pada laki-laki usia 20-40 tahun. Insidensi pada etnis Kaukasian lebih tinggi 
dibanding etnis lain, kemungkinan karena faktor HLA-B27.49,51 Berdasarkan studi 
epidemiologi di India, dari 36 pasien artritis reaktif, didapatkan laki-laki banding 
wanita 4:1 dan awitan usia 24-28 tahun.52

Rekomendasi 44. Peradangan pada sendi yang timbul beberapa minggu 
setelah infeksi, terutama pada saluran cerna dan atau saluran kencing, 
perlu dipikirkan sebagai artritis reaktif.

Artritis reaktif perlu dipikirkan pada kasus peradangan sendi yang timbul beberapa 
minggu (1-6 minggu), baik mono atau oligoartritis pada ekstremitas bawah, yang 
muncul pasca infeksi saluran cerna atau saluran kencing.  Selain itu, artritis reaktif juga 
perlu dipikirkan pada kasus konjungtivitis atau uveitis yang muncul beberapa minggu 
pasca infeksi saluran cerna atau saluran kencing.53

Rekomendasi 45. Diagnosis artritis reaktif ditegakkan berdasarkan 
kriteria ACR 1999 yang terdiri dari kriteria mayor dan minor.

Kriteria diagnosis menurut ACR tahun 1999 dibagi atas definite dan probable. Diagnosis 
definite ditegakkan apabila manifestasi pasien memenuhi dua kriteria mayor dan 
minimal satu kriteria minor yang relevan sesuai dengan yang tercantum pada Tabel 6.1. 
Sementara itu, diagnosis probable ditegakkan apabila manifestasi pasien memenuhi dua 
kriteria mayor tanpa kriteria minor atau satu kriteria mayor dan ≥ 1 kriteria minor.53

Tabel 6.1. Kriteria Diagnosis Artritis Reaktif menurut ACR 199953

Kriteria mayor 1. Artritis dengan karakteristik 2 dari 3 berikut:
•	 asimetris
•	 monoartikuler atau oligoartikuler
•	 ekstremitas bawah

2. Terdapat riwayat infeksi sebelumnya dengan karakteristik 1 dari 2 berikut:
•	 enteritis (diare selama minimal 1 hari dan terjadi 3 hari sampai  6 minggu 

sebelum artritis)
•	 uretritis (disuria atau keluar discharge dari kemaluan selama minimal 

1hari dan terjadi 3 hari sampai 6 minggu sebelum artritis) 
Kriteria minor Minimal satu dari dua gejala berikut:

1. Bukti ada infeksi sebagai pencetus
•	  bukti infeksi Chlamydia trachomatis dari pemeriksaan swab uretra/

servik atau pemeriksaan biokimiawi (ligase) urin.
•	 bukti infeksi saluran cerna dari hasil kultur patogen yang relevan

2.  Bukti infeksi Chlamydia di sinovium dari PCR (polymerase chain reaction) 
atau imunohistokimia
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Rekomendasi 46. Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis 
meliputi, penanda inflamasi (LED dan CRP), analisis cairan sendi, 
pemeriksaan radiografi konvensional, sonografi, swab uretra/serviks, 
kultur patogen, dan HLA-B27 bila memungkinkan.

Tidak ada pemeriksaan laboratorium spesifik ataupun biomarker untuk menegakkan 
diagnosis artritis reaktif. Namun, pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk 
menunjang diagnosis artritis reaktif antara lain yaitu:47,49

a. Pemeriksaan penanda inflamasi
 Pemeriksaan laju endap darah dan CRP (C-reactive protein) dapat dilakukan untuk 

mengetahui adanya inflamasi.
b. Analisis cairan sendi
 Analisis cairan sendi pada monoartritis didapatkan jumlah lekosit 10.000 sampai 

50.000, dominan sel polimorfonuklear (PMN) terutama netrofil.
c. Radiografi konvensional
 Pemeriksaan radiografi konvensional dilakukan untuk menemukan sakroilitis, 

periostitis, sindesmofit, erosi tulang di sekitar sendi, penyempitan celah sendi dan 
edema sumsum tulang.

d. Sonografi
 Pada pemeriksaan sonografi, ditemukan efusi, sinovitis, erosi tulang, tendinitis, 

tenosinovitis, ruptur tendon dan entesitis.
e. Swab uretra/serviks, kultur patogen 
 Pemeriksaan ini ditujukan untuk mencari patogen yang berpotensi menjadi 

pemicu atau pencetus artritis reaktif.
f. Pemeriksaan HLA-B27
 Pemeriksaan HLA-B27 dapat dilakukan jika memungkinkan. Hasil pemeriksaan 

HLA-B27 positif dihubungkan dengan manifestasi artritis kronis yang sering 
berulang, uveitis, aortitis, sakroiliitis dan spondilitis.

Rekomendasi 47. Sebagian besar kasus bersifat self-limiting. OAINS 
adalah pilihan terapi yang pertama untuk mengontrol inflamasi.

Sebagian besar (sekitar dua pertiga) kasus artritis reaktif memiliki perjalanan klinis 
yang self-limiting, sehingga pada fase akut gejalanya akan membaik dengan istirahat. 
Obat antiinflamasi nonsteroid merupakan obat pilihan pertama apabila gejalanya tidak 
membaik dengan istirahat. Terapi farmakologi bertujuan untuk mengatasi sumber 
infeksi yang mencetuskan artritis dan manifestasi ekstraartikular. Dengan demikian, 
antibiotik dapat dipertimbangkan untuk mengatasi sumber infeksi pada kasus yang 
terbukti masih terdapat infeksi (yang berperan sebagai pencetus artritis reaktif).10,54
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Rekomendasi 48. Pada kasus yang berlangsung lebih dari 6 minggu dan 
tidak membaik dengan pemberian OAINS direkomendasikan pemberian 
DMARD konvensional.

Pemberian disease modifying antirheumatic drugs (DMARD) konvensional diindikasikan 
pada kasus artritis yang berat, cenderung kronis (berlangsung lebih dari 6 minggu), 
tidak berespon dengan OAINS, dan dominan mengenai sendi-sendi perifer. DMARD 
konvensional yang dapat diberikan yaitu metotreksat dan sulfasalazin. Apabila kondisi 
klinis masih refrakter dengan DMARD konvensional, maka dapat diberikan DMARD 
biologik dimana pemberian anti TNF-α, anti-IL6 atau anti-IL7 dilaporkan memberikan 
hasil yang baik.10,54 
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BAB VII
ARTRITIS ENTEROPATIK

Rekomendasi Artritis Enteropatik
No Rekomendasi LOE GOR LOA
49 Pada kasus spondiloartritis yang dijumpai keluhan saluran 

pencernaan seperti diare kronis, anemia dan demam yang 
tidak jelas sebabnya maka dapat dicurigai sebagai artritis 
enteropatik.

II A 9,64

50 Pada kasus IBD jika didapatkan gejala spondiloartritis baik aksial 
dan/atau perifer dapat dicurigai sebagai artritis enteropatik.

I A 9,55

51 Penegakan diagnosis artritis enteropatik didasarkan pada 
temuan klinis spondiloartritis berdasarkan kriteria ASAS dan 
pemeriksaan penunjang laboratorium, pencitraan radiologi dan 
hasil biopsi saluran cerna sebagai baku emas.

I A 9,50

52 Pemeriksaan laboratorium darah lengkap LED, CRP dan 
Fecal Calprotectin berfungsi sebagai alat bantu diagnosis dan 
monitoring aktivitas penyakit.

II B 9,64

53 Pemeriksaan HLA-B27 yang positif dapat membantu penegakan 
diagnosis.

I A 8,95

54 Pemeriksaan radiologi yang disarankan adalah radiografi 
konvensional tulang belakang dan sendi sakroiliaka serta USG 
muskuloskeletal atau MRI lumbosakral.

I A 9,32

55 Penatalaksanaan ditujukan pada pengendalian IBD dan 
spondiloartritis baik aksial dan perifer dengan sulfasalazin, dan 
pemakaian agen biologi (anti TNF-α) sesegera mungkin jika ada 
indikasi atau kondisi refrakter DMARD konvensional.

I A 9,50

56 Pemakaian kortikosteroid sistemik tidak dianjurkan dalam 
jangka panjang, dan kortikosteroid injeksi lokal dapat 
digunakan pada kasus artritis perifer.

II B 9,45

57 Pemakaian OAINS tidak direkomendasikan untuk jangka 
panjang karena dapat memperburuk kondisi IBD.

I A 9,14

58 Pemantauan aktivitas penyakit secara klinis dengan indeks 
ASDAS dan BASDAI untuk spondiloartritis, dan untuk IBD dapat 
dilihat secara klinis.

I A 9,41
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Rekomendasi 49. Pada kasus spondiloartritis yang dijumpai keluhan 
saluran pencernaan seperti diare kronis, anemia dan demam yang tidak 
jelas sebabnya maka dapat dicurigai sebagai artritis enteropatik.

Artritis enteropatik merupakan kelompok spondiloartritis yang berhubungan dengan 
penyakit usus inflamasi (inflammatory bowel disease/IBD) yakni meliputi penyakit 
Crohn dan kolitis ulseratif.55 Sekitar 50% pasien dengan SpA mengalami inflamasi 
intestinal mikroskopis dan 7% berkembang menjadi IBD. Pada pasien AS, prevalensi 
IBD sebesar 4 - 14%. Risiko terjadinya IBD meningkat 3 – 5 kali pada pasien AS 
dibandingkan orang sehat. Prevalensi IBD terjadi dengan frekuensi yang sama antara 
kelompok nr-axSpA dengan AS. Inflammatory bowel disease sering terjadi pada pasien 
AS laki–laki dan menurun prevalensinya pada usia lanjut.56

Artritis enteropatik perlu diwaspadai pada pasien spondiloartritis dengan:57

- Riwayat IBD pada keluarga
- Diare kronis lebih dari 4 minggu disertai penurunan berat badan
- Nyeri perut kronis
- Perdarahan rektum tanpa penyebab yang jelas
- Penurunan berat badan dan demam berkepanjangan
- Riwayat fistula atau abses perianal
- Anemia
- Gejala malabsorbsi
- Gejala ekstraintestinal seperti eritema nodosum, pioderma gangrenosum, oral 

thrush dan kolangitis dan penyakit perianal (fisura, fistula, abses)
- Tanda di kulit berupa laserasi atau maserasi

Pada pasien SpA yang tidak didapatkan tanda-tanda di atas, artritis enteropatik perlu 
diwaspadai jika pasien setidaknya memenuhi 2 gejala seperti berikut:58

- Nyeri abdominal kronis selama lebih dari 4 minggu, menetap maupun berkurang
- Defisiensi besi dengan atau tanpa anemia
- Manifestasi ekstraintestinal
- Demam lebih dari 1 minggu tanpa sebab yang jelas
- Berat badan menurun tanpa sebab yang  jelas
- Riwayat keluarga dengan IBD

Rekomendasi 50. Pada kasus IBD jika didapatkan gejala spondiloartritis baik 
aksial dan/atau perifer dapat dicurigai sebagai artritis enteropatik.

Artritis enteropatik dapat dicurigai pada pasien IBD yang mengalami gejala nyeri 
tulang belakang lebih dari 3 bulan, nyeri atau bengkak pada sendi perifer, entesitis, dan 
daktilitis.57
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Spondiloartritis terjadi pada 10–39% pasien IBD sebagai manifestasi ekstraintestinal. 
Spondiloartritis lebih sering terjadi pada penyakit Crohn dibanding kolitis ulseratif. 
Manifestasi artritis aksial terjadi sebesar 20%, dengan estimasi AS 2-16% dan sakroiliitis 
12 – 46%. Pasien dengan IBD dan AS serta pasien dengan IBD dan sakroiliitis, masing 
masing memiliki HLA-B27 positif sebesar 25–78% dan 7–15%. Manifestasi SpA perifer 
pada IBD berkisar 0,4–34,6 %, didapatkan lebih tinggi pada orang muda.57

Rekomendasi 51. Penegakan diagnosis artritis enteropatik didasarkan 
pada temuan klinis spondiloartritis berdasarkan kriteria ASAS dan 
pemeriksaan penunjang laboratorium, pencitraan radiologi dan hasil 
biopsi saluran cerna sebagai baku emas.

Tidak ada baku emas untuk menegakkan diagnosis artritis enteropatik. Penegakan 
diagnosis artritis enteropatik dilakukan berdasarkan korelasi klinis spondiloartritis 
dengan kriteria ASAS (Gambar 1), biokimiawi (pemeriksaan laboratorium), radiologi, 
endoskopi, dan histologi. Pemeriksaan penunjang yang dapat dikerjakan untuk 
membantu penegakan diagnosis adalah sebagai berikut:57,59

1. Penanda inflamasi (Laju Endap Darah (LED), C-reactive protein (CRP))57,59

2. Kultur dan mikroskopis feses57,59 
3. Fecal Calprotectin (FC)57,59 
4. Endoskopi dan kolonoskopi

Ileokolonoskopi tetap menjadi evaluasi diagnosis utama IBD, untuk menilai 
seluruh saluran pencernaan bagian bawah termasuk ileum terminal. Biopsi 
mukosa harus dievaluasi dari seluruh kelainan makroskopis yang terlihat.58

5. Radiografi konvensional tulang belakang dan sendi sakroiliaka23

6. USG muskuloskeletal23

7. MRI / computed tomography abdomen (lumbosakral)
 Berguna untuk pemeriksaan tambahan dalam menilai derajat penyakit Crohn.55

8. Video capsule endoscopy (VCE), dilakukan untuk menilai jaringan yang sulit 
terjangkau oleh pemeriksaan endoskopi maupun kolonoskopi.59

9. Pemeriksaan biopsi usus sebagai penunjang diagnosis (baku emas) kolitis ulseratif 
dan penyakit Crohn.58

Rekomendasi 52. Pemeriksaan laboratorium darah lengkap LED, CRP dan fecal 
calprotectin berfungsi sebagai alat bantu diagnosis dan monitoring aktivitas 
penyakit.

Pemeriksaan laboratorium darah lengkap LED, CRP, dan fecal calprotectin dapat 
bermanfaat untuk menunjang diagnosis artritis enteropatik serta menjadi alat untuk 
memantau aktivitas penyakit.57,59  Aktivitas penyakit dan kualitas hidup pada artritis 
enteropatik seperti SpA pada umumnya, dinilai dengan menggunakan Ankylosing 



40

Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS – CRP atau ASDAS- LED), Bath Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), Bath Ankylosing Spondylitis Functional 
Index (BASFI), fecal calprotectin, hitung jumlah sendi yang bengkak dan nyeri, Leeds 
Enthesitis Index (LEI) dan Health Assessment Questionnaire (HAQ). Pemantauan yang 
ketat dan individual terhadap aktivitas penyakit diperlukan untuk mencapai target 
terapi yang diinginkan.2

Rekomendasi 53. Pemeriksaan HLA-B27 yang positif dapat membantu 
penegakan diagnosis

Seperti spondiloartritis pada umumnya, pemeriksaan HLA B-27 dapat membantu 
menegakkan diagnosis artritis enteropatik bila mampu laksana.12

Rekomendasi 54. Pemeriksaan radiologi yang disarankan adalah 
radiografi konvensional tulang belakang dan sendi sakroiliaka serta USG 
muskuloskeletal atau MRI lumbosakral.

Pemeriksaan radiologi yang direkomendasikan untuk menunjang diagnosis artritis 
enteropatik yaitu radiografi konvensional tulang belakang dan sendi sakroiliaka, USG 
muskuloskeletal, atau MRI lumbosakral jika diperlukan.23

Rekomendasi 55. Penatalaksanaan ditujukan pada pengendalian IBD 
dan spondiloartritis baik aksial dan perifer dengan sulfasalazin, dan 
pemakaian agen biologi (anti TNF-α) sesegera mungkin jika ada indikasi 
atau kondisi refrakter DMARD konvensional.

Berdasarkan mekanisme patogenesis yang mendasari SpA dan IBD, pendekatan terapi 
artritis enteropatik hampir sama, namun didapatkan beberapa perbedaan keamanan 
dan efektivitas dari modalitas pengobatan yang digunakan.59 Rekomendasi pilihan 
pengobatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1. Pemakaian agen biologi (anti 
TNF-α) diberikan sesegera mungkin jika ada indikasi atau kondisi refrakter setelah 
menggunakan DMARD konvensional.10,54
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Tabel 7.1. Manajemen Pasien dengan IBD dan SpA57

SpA perifer (≤4 sendi, entesitis, daktilitis) dan IBD aktif
•	 Steroid sistemik dan atau sulfasalazin berdasarkan indikasi IBD
•	 OAINS harus dihindari
•	 Anti-TNF α berdasarkan guideline IBD
•	 Pertimbangan penghentian anti-TNF α hanya setelah remisi komplit IBD
SpA perifer (>4 sendi) dan IBD aktif
•	 Steroid sistemik dan atau sulfasalazin berdasarkan indikasi IBD
•	 OAINS harus dihindari
•	 Anti-TNF α berdasarkan guidelines IBD
•	 Pertimbangan penghentian anti-TNF α hanya setelah remisi komplit IBD
SpA perifer dan IBD remisi
•	 Injeksi lokal steroid, OAINS jangka pendek (≤15 hari) dan sulfasalazin oral merupakan 

pilihan yang sesuai pada oligoartritis perifer (≤4 sendi, entesitis, daktilitis)
•	 OAINS jangka pendek (≤15 hari) / steroid sistemik dapat dipertimbangkan dengan 

sulfasalazin oral pada poliartritis perifer (>4 sendi)
•	 Anti-TNF α berdasarkan indikasi rematologis
•	 Anti-TNF α dapat secara gradual dihentikan berdasarkan opini reumatologis pada kasus 

dengan pemanjangan remisi
SpA aksial dan IBD aktif 
•	 Terapi rehabilitasi berdasarkan rekomendasi ASAS
•	 Anti-TNF α berdasarkan guidelines IBD
•	 Pengobatan anti-TNF α jangka panjang berdasarkan rekomendasi pengobatan aksial SpA 

hanya dapat diberikan setelah IBD remisi komplit 
SpA aksial dan IBD remisi
•	 Terapi rehabilitasi berdasarkan rekomendasi ASAS
•	 OAINS dapat diberikan jangka pendek (≤15 hari)
•	 Anti-TNF α berdasarkan guideline ASAS
•	 Pengobatan jangka panjang anti-TNF α berdasarkan guideline ASAS

Beberapa modalitas pengobatan yang dapat digunakan pada SpA aksial dan IBD dapat 
dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2. Modalitas Pengobatan pada Spondiloartritis Aksial dan IBD
Modalitas Pengobatan Aksial SpA IBD
OAINS + -
Sulfasalazin Keuntungan pada 

artritis perifer saja
+

Antibodi Monoklonal (adalimumab, infliksimab) + +
Soluble receptor antibodies (etanercept) + -
Secukinumab (IL-17 inhibitor) + -
Ustekinumab (IL-12/23 inhibitor) - +
Vedolizumab (integrin inhibitor) - +
Tofacitinib (JAK inhibitor) + +

(Diadaptasi dari Kiwalkar et al. Axial Spondyloarthritis; 2019)
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Rekomendasi 56. Pemakaian kortikosteroid sistemik tidak dianjurkan 
dalam jangka panjang, dan kortikosteroid injeksi lokal dapat digunakan 
pada kasus artritis perifer.

Obat golongan steroid dapat diberikan pada kasus artritis enteropatik. Akan tetapi, 
pemakaian kortikosteroid sistemik tidak dianjurkan untuk digunakan dalam jangka 
panjang karena berisiko menimbulkan efek samping yang merugikan pada berbagai 
organ seperti muskuloskeletal, kardiovaskular, metabolik endokrin, dan sebagainya.60 
Kortikosteroid dalam bentuk injeksi lokal dapat digunakan pada kasus artritis perifer.57

Rekomendasi 57. Pemakaian OAINS tidak direkomendasikan untuk 
jangka panjang karena dapat memperburuk kondisi IBD.

Pemberian OAINS pada kasus artritis enteropatik sebaiknya diberikan dalam jangka 
pendek (≤15 hari) karena pemakaian dalam jangka panjang dapat memperburuk 
kondisi IBD.57

Rekomendasi 58. Pemantauan aktivitas penyakit secara klinis dengan 
indeks ASDAS dan BASDAI untuk spondiloartritis, dan untuk IBD dapat 
dilihat secara klinis.

Aktivitas penyakit dan kualitas hidup pada artritis enteropatik seperti SpA pada 
umumnya, dinilai dengan menggunakan Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score 
(ASDAS – CRP atau ASDAS- LED), Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index 
(BASDAI), Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), fecal calprotectin, 
hitung jumlah sendi yang bengkak dan nyeri, Leeds Enthesitis Index (LEI) dan Health 
Assessment Questionnaire (HAQ).2 Sementara itu, pemantauan aktivitas penyakit IBD 
dapat dilihat secara umum melalui klinis pasien.57
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BAB VIII
SPONDILOARTRITIS NONSPESIFIK

Rekomendasi uSpA
No Rekomendasi LOE GOR LOA
59 Setiap kelainan sendi berupa mono-, oligo- atau poliartritis 

nonspesifik, yang tidak memenuhi gejala klinis, serologi dan 
gambaran radiologi tertentu untuk memenuhi kriteria diagnosis 
spesifik (spondilitis ankilosa, artritis psoriatik, artritis reaktif, 
juvenile spondyloarthritis, atau artritis enteropatik), dapat 
dipikirkan suatu diagnosis undifferentiated spondyloarthritis/
undifferentiated arthritis. 

IV D 9,64

60 Manifestasi klinis uSpA dapat berupa gabungan dua fenotipe: 
gejala klinis aksial SpA (nyeri pinggang inflamasi) dan gejala 
perifer (artritis perifer). 

IV D 9,18

61 Pemeriksaan HLA-B27, LED dan CRP dapat membantu 
menegakkan diagnosis.

IV D 9,05

62 Pilihan pertama terapi farmakologik  adalah OAINS, dan jika 
tidak menunjukkan respon dapat diberikan kortikosteroid atau 
DMARD sesuai manifestasi klinis.

III-IV D 9,14

Rekomendasi 59. Setiap kelainan sendi berupa mono-, oligo- atau 
poliartritis non spesifik, yang tidak memenuhi gejala klinis, serologi 
dan gambaran radiologi tertentu untuk memenuhi kriteria diagnosis 
spesifik (spondilitis ankilosa, artritis psoriatik, artritis reaktif, juvenile 
spondyloarthritis, atau artritis enteropatik), dapat dipikirkan suatu 
diagnosis undifferentiated spondyloarthritis/undifferentiated arthritis.

Sebagian klinisi tidak mengakui spondiloartritis nonspesifik sebagai salah satu 
terminologi/diagnosis khusus, melainkan terkait dengan penyakit spondiloartritis lain 
yaitu spondilitis ankilosa, artritis psoriatik, artritis yang berhubungan dengan penyakit 
usus inflamasi dan artritis reaktif. Spondiloartritis nonspesifik atau undifferentiated 
spondyloarthritis (uSpA) memiliki gejala klinis yang sesuai dengan kelompok penyakit 
spondiloartritis (mono-, oligo- atau poliartritis), namun tidak memenuhi kriteria 
diagnosis (gejala klinis, serologi, dan radiologi) untuk penyakit spondiloartritis 
tertentu/spesifik. Gejala dari uSpA bisa sangat tidak khas disertai dengan keluhan 
sistemik, sehingga pasien dapat didiagnosis sebagai pasien dengan gangguan cemas 
atau depresi, atau menderita fibromialgia.61
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Prevalensi penyakit uSpA adalah sekitar ~1% populasi, dengan populasi wanita 
lebih sering terkena dibandingkan pria (3:1).61,62 Awitan usia uSpA memiliki rentang 
yang sangat luas, dengan puncak sekitar usia 50 tahun. Spondiloartritis nonspesifik 
cenderung mengenai usia pasien yang lebih tua dan durasi penyakit yang lebih pendek 
dibandingkan dengan AS dan artritis psoriatik. Sekitar 20-25 persen pasien dengan 
uSpA memiliki hasil positif untuk HLA-B27.61 Faktor-faktor tersebut terutama onset 
usia lanjut, dominasi wanita, dan nilai kepositifan HLA-B27 yang rendah, menunjukkan 
bahwa uSpA berbeda dari AS dan spondiloartropati klasik lainnya.

Rekomendasi 60. Manifestasi klinis uSpA dapat berupa gabungan dua fenotipe: 
gejala klinis aksial SpA (nyeri pinggang inflamasi) dan gejala perifer (artritis 
perifer).

Manifestasi klinis uSpA dapat berupa gabungan dua fenotipe, yaitu gejala klinis aksial 
SpA (nyeri pinggang inflamasi pada 87,5% kasus) dan gejala perifer (artritis perifer 
pada 62,5% kasus).63 Manifestasi klinis uSpA termasuk nyeri pinggang inflamasi, nyeri 
bokong, entesitis, artritis perifer, daktilitis, pembengkakan sendi lutut, kekakuan umum 
pada tubuh yang memberat saat bangun tidur dan berkurang setelah beraktivitas dan 
kelelahan (lihat Tabel 8.1). Manifestasi ekstraartikular jarang terjadi, yakni terjadi 
pada kurang dari 10% pasien. Manifestasi ekstraartikular pada uSpA termasuk uveitis 
anterior akut atau konjungtivitis, ulkus oral, ruam kulit, IBD nonspesifik, pleuritis, dan 
perikarditis. Selain itu, kecemasan dan depresi selama beberapa tahun, disertai keluhan 
nyeri otot dan jaringan lunak yang awalnya didiagnosis sebagai fibromialgia juga dapat 
menjadi suatu kewaspadaan terhadap diagnosis uSpA.61

Tabel 8.1. Gambaran Klinis dan Laboratorium uSpA

Kelainan Klinis dan/atau Laboratorium Frekuensi
Nyeri pinggang inflamasi 90%
Nyeri bokong 80%
Entesitis 75%
Artritis perifer 40%
Daktilitis 20%
Uveitis anterior akut 1-2%
Kelelahan 55%
LED yang meningkat (LED = laju endap darah) 32%
HLA-B27 positif 25%

(Diadaptasi dari Paramarta et al. Rheumatology (Oxford) 2013;52(10):1873-1878)

Awitan penyakit uSpA seringkali bersifat perlahan-lahan (insidious). Seiring berjalannya 
waktu, beberapa pasien dengan uSpA memperlihatkan gejala klinis yang lebih khas 
untuk penyakit spondiloartritis spesifik seperti spondilitis ankilosa (AS).61
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Secara umum, tidak ada kriteria khusus untuk penegakkan diagnosis uSpA. Namun, 
penggunaan kriteria Amor yang dimodifikasi dapat membantu dalam memastikan 
diagnosis klinis uSpA (lihat Tabel 8.2).64

Tabel 8.2. Kriteria Diagnostik untuk uSpA Menggunakan Kriteria Amor yang 
Dimodifikasi

Kriteria Inklusi Skor Kriteria Pengecualian
Nyeri pinggang inflamasi 1 poin Diagnosis spondiloartritis spesifik
Nyeri bokong unilateral/asimetris 1 poin Sakroiliitis pada radiologi = grade 2
Nyeri bokong bilateral/simetris 2 poin Pasca infeksi genitourinari / 

gastrointestinal
Entesitis 2 poin Psoriasis
Artritis perifer 2 poin Keratoderma blennorrhagicum
Daktilitis 2 poin Penyakit usus inflamasi (penyakit Crohn 

atau kolitis ulseratif)
Uveitis anterior akut 2 poin Faktor reumatoid positif
HLA-B27 positif atau riwayat 

spondiloartritis dalam keluarga
2 poin Antibodi antinuklear positif, titer >1:80

Respon yang baik terhadap obat anti 
inflamasi nonsteroid

2 poin

*Diagnosis uSpA ditegakkan apabila memenuhi 6 poin atau lebih

(Diadaptasi dari Dougados, et al. Arthritis Rheum 1991; 34:1218–1227)

Rekomendasi 61. Pemeriksaan HLA-B27, LED dan CRP dapat membantu 
menegakkan diagnosis.

Seperti kasus spondiloartritis lainnya, pemeriksaan laboratorium dapat membantu 
menegakkan diagnosis uSpA. Pemeriksaan HLA-B27 dapat membantu penegakkan 
diagnosis jika memungkinkan untuk dilakukan, dengan jumlah persentase hasil 
positif sebanyak 20-25% pada kasus uSpA. Selain itu, pemeriksaan LED dan CRP juga 
dapat menunjang diagnosis uSpA dengan hasil 50% kasus mengalami peningkatan 
keduanya.61

Rekomendasi 62. Pilihan pertama terapi farmakologik  adalah OAINS, dan jika 
tidak menunjukkan respon dapat diberikan kortikosteroid atau DMARD sesuai 
manifestasi klinis.

Sebagian besar pasien dengan uSpA memiliki penyakit kronis aktif dan memerlukan 
terapi jangka panjang. Untuk gejala yang sedang berlangsung, beberapa pasien 
memiliki gejala ringan dan intermiten yang hanya memerlukan terapi simptomatik 
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intermiten. Episode ini dapat berlangsung dari 1-2 minggu hingga beberapa bulan, 
dengan periode asimptomatik lama yang tidak memerlukan terapi.61

Pilihan pertama terapi farmakologik pada uSpA yaitu OAINS. Apabila pasien 
tidak menunjukkan respon setelah penggunaan OAINS, maka dapat diberikan 
kortikosteroid atau DMARD sesuai dengan manifestasi klinis pasien. Selain itu, pada 
kasus uSpA juga dapat diberikan obat lain yang serupa untuk terapi spondilitis 
ankilosa yaitu anti-TNF α.61
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Interpretasi Temuan MRI pada Kasus Spondiloartritis 
Aksial

A. Definisi gambaran MRI pada lesi SIJ yang menunjukkan tanda aktivitas 
peradangan20

 Observasi ini dilakukan dengan menggunakan urutan pemeriksaan MRI yang 
sensitif untuk mendeteksi aktivitas penyakit, seperti urutan potongan T2W dengan 
supresi lemak yang sensitif untuk mendeteksi cairan bebas (misal, STIR), atau 
urutan potongan T1W dengan supresi lemak yang sensitif dengan penggunaan 
kontras, misalkan T1FS post-gadolinium (Gd).

1. Definisi ASAS untuk klasifikasi MRI positif pada AS (gambar 1A–C dan 
2). Harus terdapat bukti gambaran MRI yang menunjukkan adanya inflamasi 
sumsum tulang, dan gambaran yang diperlukan untuk mendefinisikan adanya 
sakroiliitis aktif pada MRI adalah seperti dibawah ini:

a. Bone marrow edema (BME) pada urutan potongan T2W yang sensitif 
terhadap cairan bebas (STIR dan T2FS) atau penguatan kontras pada 
bone marrow pada urutan potongan T1W (misal T1FS post-Gd). BME 
digambarkan sebagai sinyal hiperintens pada STIR dan biasanya sinyal 
hipointens pada T1. Suatu sinyal hiperintens pada gambar T1-post Gd 
merefleksikan adanya peningkatan vaskularisasi yang disebut sebagai 
osteitis. Sinyal BM interforaminal pada sakrum dipakai sebagai referensi 
untuk sinyal normal BM.

b. Gambaran inflamasi harus jelas dan didapatkan di lokasi anatomis yang 
tipikal (tulang sub kondral).

c. Gambaran MRI harus highly suggestive untuk SpA.

2. Kapsulitis (gambar 1A): Peningkatan sinyal pada STIR dan/atau T1FS post-
Gd, yang terdapat pada perimeter persendian (anterior atau posterior pada 
proyeksi aksial dan kranial atau kaudal pada proyeksi semikoronal).

3. Joint space enhancement: Peningkatan sinyal pada MRI-kontras pada ruang 
sendi sisi kartilago dari SIJ.

4. Inflamasi pada area erosi(gambar 1B): Peningkatan sinyal pada STIR dan/
atau T1FS post-Gd pada lokasi erosi.
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5. Entesitis (gambar 1C): Peningkatan sinyal pada sumsum tulang dan/ atau 
jaringan lunak pada STIR dan/atau T1FS post-Gd pada area dimana ligamen 
dan tendon melekat pada tulang, tetapi tidak termasuk ligamen interoseosa 
dari SIJ.

6. Cairan ruang sendi (gambar 1D): Sinyal yang terang (bright signal) pada 
STIR yang ekuivalen dengan cairan serebrospinal.

Gambar 1. Referensi ASAS untuk gambaran MRI dengan lesi aktif di sendi sakro iliaka (SIJ) pada 
pasien dengan spondiloartritis. Semua foto menggunakan proyeksi semikoronal.65

Gambar 2. Referensi ASAS untuk gambaran MRI yang menunjukkan lesi aktif dan 
struktural di sendi sakro iliaka (SIJ) pada pasien dengan spondiloartritis.65

B. Definisi lesi SIJ pada MRI yang menunjukkan tanda adanya perubahan 
struktural

 Observasi dilakukan pada urutan MRI yang sensitif untuk mendeteksi perubahan 
struktural. Sebagian besar observasi hanya dapat dilihat dengan jelas dengan 
urutan potongan yang sensitif untuk melihat adanya tanda lemak (fat signal), yaitu 
yang secara spesifik ditunjukkan oleh T1W spin echotanpa supresi lemak.

1. Erosi (gambar 1A, B and 2): suatu defek pada tulang subkondral yang ditandai 
oleh hilangnya seluruh ketebalan bagian yang berwarna gelap dari korteks 
subkondral pada lokasi yang diharapkan disertai hilangnya sinyal pada urutan 
potongan T1W tanpa supresi lemak dibandingkan dengan gambaran terang 
normal pada sumsum tulang di sekitarnya.
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2. Fat lesion (dikenal sebagai metaplasia lemak) (gambar 3A): Sinyal terang 
(bright signal) yang nampak di T1W tanpa supresi lemak yang lebih terang di 
banding sumsum tulang normal, yang memenuhi kriteria:
a. Sinyal terang yang homogen.
b. Di lokasi anatomi yang tipikal (tulang subkondral).
c. Berbatas tegas di sepanjang perbatasan nonartikular-nya dengan 

gambaran sumsum tulang yang normal.

3. Metaplasia lemak pada suatu ruang erosi (dikenal dengan ‘backfill’) 
(gambar 3B): Bright signal pada urutan potongan T1W pada lokasi yang 
tipikal untuk suatu erosi atau erosi konfluen, dengan intensitas sinyal yang 
lebih besar dari sumsum tulang yang normal, yang memenuhi kriteria sebagai 
berikut:
a. Dihubungkan dengan hilangnya dark appearance secara total dari 

korteks subkondral di lokasi yang diduga
b. Dibatasi secara tegas dari sumsum tulang disekitarnya oleh gambaran 

dark signal yang irregular yang menunjukkan adanya sklerosis pada tepi 
yang mengalami erosi.

4. Sklerosis (gambar 2): very low signal pada semua urutan potongan pada 
bagian anatomis yang tipikal (tulang subkondral).

5. Ankilosa (gambar 3C): abnormal bright signalpada pemeriksaan dengan T1W 
tanpa supresi lemak yang memiliki intensitas sama dengan sumsum tulang, 
yang berlokasi di ruang SIJ dan menjembatani sendi sehingga terbentuk 
kesinambungan sinyal sumsum tulang antara ilium dan sakrum. Hal ini 
berhubungan dengan hilangnya ketebalan secara total dari dark appearance 
dari korteks subkondral pada ke dua sisi sendi.

6. Bone bud (gambar 3C): bright signal yang tidak normal pada T1W tanpa 
supresi lemak yang memiliki intensitas sama dengan sumsum tulang, pada 
lokasi dari ruang SIJ tetapi tidak menyambungkan sendi-sendi, namun sinyal 
ini tersambung dengan tulang sub kondral baik dari ilium atau sakrum, tetapi 
tidak kedua-duanya. Hal ini dihubungkan dengan hilangnya secara total dari 
dark appearance dari korteks subkondral pada sisi lain dari sendi tersebut.
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sekitarnya. 
2. Fat lesion (dikenal sebagai metaplasia lemak) (gambar 3A): Sinyal 

terang (bright signal) yang nampak di T1W tanpa supresi lemak yang 
lebih terang di banding sumsum tulang normal, yang memenuhi kriteria: 
a. Sinyal terang yang homogen. 
b. Di lokasi anatomi yang tipikal (tulang subkondral). 
c. Berbatas tegas di sepanjang perbatasan nonartikular-nya dengan 

gambaran sumsum tulang yang normal. 
3. Metaplasia lemak pada suatu ruang erosi (dikenal dengan ‘backfill’) 

(gambar 3B): Bright signal pada urutan potongan T1W pada lokasi 
yang tipikal untuk suatu erosi atau erosi konfluen, dengan intensitas 
sinyal yang lebih besar dari sumsum tulang yang normal, yang 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Dihubungkan dengan hilangnya dark appearance secara total dari 

korteks subkondral di lokasi yang diduga 
b. Dibatasi secara tegas dari sumsum tulang disekitarnya oleh 

gambaran dark signal yang irregular yang menunjukkan adanya 
sklerosis pada tepi yang mengalami erosi. 

4. Sklerosis (gambar 2): very low signal pada semua urutan potongan pada 
bagian anatomis yang tipikal (tulang subkondral). 

5. Ankilosa (gambar 3C): abnormal bright signalpada pemeriksaan dengan 
T1W tanpa supresi lemak yang memiliki intensitas sama dengan 
sumsum tulang, yang berlokasi di ruang SIJ dan menjembatani sendi 
sehingga terbentuk kesinambungan sinyal sumsum tulang antara ilium 
dan sakrum. Hal ini berhubungan dengan hilangnya ketebalan secara 
total dari dark appearance dari korteks subkondral pada ke dua sisi 
sendi. 

6. Bone bud (gambar 3C): bright signal yang tidak normal pada T1W tanpa 
supresi lemak yang memiliki intensitas sama dengan sumsum tulang, pada 
lokasi dari ruang SIJ tetapi tidak menyambungkan sendi-sendi, namun 
sinyal ini tersambung dengan tulang sub kondral baik dari ilium atau 
sakrum, tetapi tidak kedua-duanya. Hal ini dihubungkan dengan 
hilangnya secara total dari dark appearance dari korteks subkondral pada 
sisi lain dari sendi tersebut. 

 

Gambar 3. Referensi konsensus ASAS untuk lesi struktural pada MRI SIJ SpA20
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Lampiran 2. Pemeriksaan untuk menilai Pengobatan AS22

Tes Schober dimodifikasi:

1. Pasien berdiri tegak.

2. Buat garis imaginer yang menghubungkan kedua spina iliaka posterior superior 
(SIPS), dan tentukan titik di tegah garis (titik A).

3. Tandai satu titik yang berjarak 10 cm ke arah kranial dari titik A (Titik B).

4. Pasien diminta untuk membungkuk (fleksi lumbal) semaksimal mungkin, ukur 
jarak titik A ke titik B sekarang.

5. Laporkan perbedaan jarak titik A ke titik B pada posisi tegak dan posisi 
membungkuk (dalam cm).

6. Sebaiknya dilakukan dua kali pemeriksaan.

Fleksi lateral spinal:

1. Pasien berdiri tegak dengan tumit dan pinggang merapat/menempel ke dinding. 
Lutut dan lumbal tidak boleh fleksi.

2. Tandai ujung jari pasien di paha. Lalu pasien diminta untuk fleksi lateral spinal 
semaksimal mungkin (tidak boleh memfleksikan lutut dan mengangkat tumit), dan 
buat tanda baru untuk ujung jarinya. Ukur perbedaannya (A).

3. Cara lain, yaitu dengan mengukur jarak ujung jari tengah pasien ke lantai sebelum 
dan sesudah pasien melakukan fleksi lateral spinal. Ukur perbedaannya (B).

4. Sebaiknya dilakukan dua kali pemeriksaan untuk masing-masing sisi kiri dan 
kanan
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Occiput to wall dan tragus to wall:

1. Pasien berdiri tegak dengan tumit dan 
pinggang merapat/menempel ke dinding, 
dagu lurus.

2. Pasien diminta semaksimal mungkin 
menempelkan kepala ke dinding.

3. Dilaporkan jarak occiput to wall (tanda panah 
abu-abu) dan tragus to wall (tanda panah 
putih) dalam dua kali pemeriksaan (dalam 
cm)

Rotasi servikal:

1. Pasien duduk tegak dengan dagu lurus, kedua tangan di atas lutut.
2. Pemeriksa meletakkan goniometer di puncak kepala, segaris dengan hidung
3. Pemeriksa meminta pasien merotasi lehernya ke kiri semaksimal mungkin, lalu 

diukur berapa sudut yang dibentuk antara bidang sagital dengan bidang baru 
setelah rotasi.

4. Sebaiknya pemeriksaan dilakukan dua kali pada kedua sisi yang berbeda. Hasil 
rata-rata kedua sisi dilaporkan dalam derajat.
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Jarak intermalleolar:

1. Pasien tidur terlentang dengan kedua tungkai diabduksikan semaksimal mungkin, 
dengan posisi lutut yang lurus dan jari kaki yang menghadap ke atas (A).

2. Alternatifnya, pasien berdiri dan kedua tungkai diabduksikan semaksimal mungkin 
(B).

3. Jarak antara kedua maleolus medial diukur.

Ekspansi dada:

1. Pasien diminta mengangkat kedua lengannya ke atas atau ke belakang kepala.

2. Pemeriksa melakukan pengukuran lingkar dada setinggi interkostal keempat.

3. Perbedaan lingkar dada ketika inspirasi maksimal dan ketika ekpirasi di catat 
dalam satuan cm.

4. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan dua kali.
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Lampiran 3. Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI)22

Item yang dinilai oleh pasien:

1. Mengenakan kaus kaki atau celana ketat tanpa bantuan atau alat bantu (misalnya, 
bantuan kaus kaki).

2. Membungkuk ke depan dari pinggang untuk mengambil pena dari lantai tanpa 
bantuan.

3. Meraih rak tinggi tanpa bantuan atau bantuan (misalnya, uluran tangan).

4. Bangun dari kursi ruang makan tanpa lengan tanpa menggunakan tangan atau 
bantuan lain.

5. Bangun dari lantai tanpa bantuan dari berbaring telentang.

6. Berdiri tanpa penyangga selama 10 menit tanpa rasa tidak nyaman.

7. Mendaki 12 sampai 15 anak tangga tanpa menggunakan pegangan tangan atau alat 
bantu jalan. Satu kaki di setiap langkah.

8. Melihat dari balik bahu Anda tanpa membalikkan tubuh Anda.

9. Melakukan aktivitas yang menuntut fisik (mis., fisioterapi, senam, berkebun atau 
olah raga).

10. Melakukan aktivitas sehari penuh, baik di rumah maupun di kantor.

BASFI adalah rata-rata dari 10 skor item yang diselesaikan pada skala peringkat 
numerik.
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Lampiran 4. Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (BASMI)22

1. Lima pemeriksaan klinis untuk melihat mobilitas aksial:
– tragus to wall
– fleksi lumbal
– rotasi servikal
– fleksi lateral lumbar
– jarak intermalleolar

2. Grade 0–2 atau grading 0–10 atau linear function.
3. Total skor 0–10.

Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (BASMI) 3-point

Pemeriksaan   0   1   2 

Mild Moderate Severe

Fleksi lateral lumbar (cm) > 10 cm 5-10 cm <5 cm
Tragus to wall(cm) <15 cm 15-30 cm >30cm
Fleksi lumbal (cm) >4 cm 2-4 cm <2 cm
Jarak intermalleolar >100 cm 70-100 cm <70 cm
Rotasi servikal > 70o 20-70o 20o

Total dari dari 5 pemeriksaan diatas 
menjadi skor BASMI-3
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Lampiran 5.  BASDAI pada Numerical Rating Scale22



xxvi

Lampiran 6. Penghitungan Ankylosing Spondylitis Disease Activity 
Score (ASDAS)22

1. ASDAS CRP: (0,121 x nyeri pinggang total) + (0,110 x PGA) + (0,073 x nyeri/bengkak 
perifer) + (0,058 x lama kaku pagi hari) + (0,579 x Ln (CRP + 1)).

2. ASDAS LED : (0,113 x PGA) + (0,293 x √LED) + (0,086 x nyeri/bengkak perifer) + 
(0,069 x lama kaku pagi hari) + (0,079 x nyeri pinggang total).

ASDAS CRP lebih disukai, tetapi ASDAS LED bisa digunakan bila tidak ada data CRP. CRP 
dalam satuan mg/ liter; semua penilaian pasien dalam skala 10 cm. 
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Lampiran 7. Gambaran MRI Spondiloartritis Aksial Nonradiografik20

Lesi inflamasi dapat berupa:

1. Edema sumsum tulang/osteitis: Edema sumsum tulang dapat dilihat pada 
sequence sensitive for free water (STIR dan T2FS) atau penyangat tulang 
rawan pasca kontras pada T1W sequence (eg, T1FS post-Gd). Edema sumsum 
tulang (Bone Marrow Edema, BME) adalah gambaran sinyal hiperintens pada 
gambaran STIR dan hipointens pada gambaran T1. Makin kuat intensintas sinyal 
menunjukkan keaktifan inflamasi. Sinyal hiperintens kuat menunjukkan gambaran 
yang sama dengan cairan spinal atau pembuluh darah. Sinyal hiperintens pada 
T1-weighted, fat-saturated images pasca kontras (T1 post- Gd) menunjukkan 
peningkatan vaskularisasi dan disebut juga sebagai osteitis. Sinyal sumsum 
tulang pada interforamina sakral merupakan rujukan sinyal normal pada tulang. 
Inflamasi harus terlihat jelas dan berlokasi pada area anatomis yang khas (tulang 
subkondral) dan gambaran MRI harus sugestif untuk spondiloartritis.

2. Kapsulitis: Peningkatan sinyal pada STIR dan/atau T1FS pasca kontras Gadolinium, 
yang diamati pada tepi sendi.

3. Penyangatan ruang sendi: Peningkatan sinyal pada gambaran pasca kontras di 
ruang sendi bagian berkartilago sendi sakroiliaka.

4. Inflamasi pada lokasi erosi: Peningkatan sinyal pada STIR dan/atau T1FS pasca 
kontras gadolinium pada lokasi erosi.

5. Entesitis: Peningkatan sinyal sumsum tulang dan/atau jaringan lunak pada STIR 
dan/atau T1FS pasca kontras gadolinium pada lokasi dimana tendon atau ligamen 
menempel ke tulang tapi tidak termasuk ligamen interosseus sendi sakroiliaka.

6. Cairan sendi: sinyal terang di ruang sendi pada gambaran STIR yang ekuivalen 
dengan cairan serebrospinal. Lesi struktural diobservasi pada fitur MRI yang 
sensitif untuk mendeteksi perubahan struktural, misalnya T1W spin echo tanpa 
supresi lemak. Lesi struktural dapat berupa: 

7. Erosi: Defek pada tulang subkondral yang berhubungan dengan hilangnya seluruh 
bagian pada gambaran gelap korteks subkondral dengan hilangnya sinyal pada 
T1W tanpa supresi lemak dibandingkan dengan gambaran terang normal sumssum 
tulang disekitarnya.
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8. Lesi lemak (disebut juga metaplasia): sinyal terang pada T1W non-fat- 
suppressed sequence yang lebih terang dari sumsum tulang normal dan memenuhi 
kriteria berikut:
a. Terang secara homogen
b. Berlokasi di daerah khas (tulang subkondral)
c. Berbatas tegas pada batas antara area nonartikuler dan sumsum tulang 

normal

9. Metaplasia lemak pada daerah erosi (‘backfill’): yaitu sinyal terang pada T1-
weighted sequence di lokasi tipikal untuk erosi dengan sinyal yang lebih kuat 
dibandingkan sumsum tulang normal yang memenuhi kriteria berikut:
a. Berhubungan dengan hilang gambaran gelap pada korteks subkondral pada 

lokasi khas
b. Dibatasi tegas dari sumsum tulang sekitar dengan pita ireguler bersinyal gelap 

yang menggambarkan sklerosispada tepi erosi

10. Sklerosis: Sinyal sangat rendah pada seluruh sekuens gambar pada lokasi khas 
(tulang subkondral)

11. Ankylosis: sinyal terang abnormal pada T1W non-fat-suppressed sequence 
dengan intensitas sama dengan sumsum tulang pada lokasi khas ruang sendi 
sakroiliaka dan menjembatani sendi sehingga terdapat kontinuitas antara sinyal 
sumsum tulang antara ilium dan sakrum. Berhubungan dengan hilangnya seluruh 
permukaan gelap korteks subkondral pada kedua sisi sendi

12. Bone bud: sinyal terang abnormal pada T1W non-fat-suppressed sequence dengan 
intensitas sama dengan sumsum tulang yang berlokasi pada sendi sakroiliaka 
tapi tidak menyeberangi sendi sehingga berhubungan dengan salah satu tulang. 
Berhubungan dengan hilangnya seluruh ketebalan gambaran gelap pada korteks 
subkondral pada salah satu sisi sendi.
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Lampiran 8. Gambaran MRI Vertebra pada Spondiloartritis Aksial 
Nonradiografik28,29

Lokasi dan Deskripsi Perubahan Inflamasi

Tipe lesi Deskripsi Fakta teknis

Spondilitis anterior/ 
posterior

	Terlokalisir dengan sumsum tulang 
belakang pada salah satu atau lebih 
dari keempat sudut tulang belakang

	Sering berbentuk segitiga apabila 
terlokalisir di salah satu sudut, tetapi 
juga melibatkan keseluruhan vertebra 

	T1w: biasanya 
sinyal intensitas 
rendah

	STIR: sinyal 
intensitas tinggi

Spondilodisitis 	Terlokalisir dengan sumsum 
tulang belakang pada plat kortikal 
yang berdekatan dengan diskus 
intervertebral

	Sering berbentuk hemisfer
	Sering pada kedua sisi diskus 

intervertebral
	Biasanya terbatas pada badan vertebra 

dan diskus dan tidak menyebar ke 
jaringan lunak di sekitarnya

	(NIL*)

	T1w: biasanya 
sinyal intensitas 
rendah

	STIR: sinyal 
intensitas tinggi

Artritis pada sendi 
kostovertebral

	Melibatkan sendi kostovertebral  T11 
sampai T12

	Berkaitan dengan oedema sumsum 
tulang belakang dekat sudut 
kostovertebra, meluas ke pedikulus, 
bagian posterior badan vertebra (kanal 
lateral atau spinal) dan tulang rusuk 
terdekat

	Penambahan irisan aksial dan/atau 
koronal mungkin dapat memberikan 
informasi tambahan

	(termasuk dalam definisi LIL*)
	Catatan Artritis pada sendi 

kostotransversal biasanya tidak 
terdeteksi dengan potongan sagittal

	T1w: sinyal 
intensitas rendah

	STIR: sinyal 
intensitas tinggi

	Hanya tampak 
pada irisan 
lateral (tidak 
menunjukkan 
kanal spinal)
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Tipe lesi Deskripsi Fakta teknis

Artritis pada sendi 
zigoapofisial

(artritis sendi facet) 

	Melibatkan sendi facet C2 sampai S1
	Biasanya berkaitan dengan oedema 

sumsum tulang belakang dengan 
pedikulus spinal (kanal posterior 
atau spinal)

	Tambahan irisan aksial dan/atau 
koronal mungkin dibutuhkan

	Oedema jaringan lunak sekitarnya  
mungkin terjadi

	T1w: sinyal 
intensitas rendah

	STIR: sinyal 
intensitas tinggi

	Hanya tampak 
pada irisan 
lateral (tidak 
m e n u n j u k k a n 
kanal spinal)

Entesitis pada ligamen 
spinal

	Bukti langsung inflamasi sering 
tidak dapat diamati pada ligamen 
supraspinal, ligamen interspinal dan 
ligamen flava

	Inflamasi pada ligamen yang terkena 
biasanya berkaitan dengan oedema 
sumsum tulang belakang pada tulang 
sekitar misalnya processus spinosus

	Perubahan sinyal paraentesal 
jaringan
lunak (misalnya otot) mungkin terjadi
	Termasuk definisi PIL*

	T1w: sinyal 
intensitas rendah

	STIR: sinyal 
intensitas tinggi

	Catatan: T1w/
Gd FS mungkin 
memberikan 
tambahan 
informasi untuk 
menentukan 
perluasan lesi
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Tipe dan Deskripsi Perubahan Struktural

Tipe Deskripsi Fakta teknis
Deposit lemak 	Penggantian sumsum tulang belakang 

dengan jaringan lemak
	Sering terlihat pada sudut vertebra dan 

endplate vertebra, kadang-kadang juga pada 
area lainnya, seperti sendi zigoapofiseal, 
sendi kostovertebral dan prosesus spinosus

	Termasuk aFAT* dan pFAT*

	T1w: sinyal intensitas 
rendah

	STIR: sinyal intensitas 
tinggi

Erosi 	Disrupsi garis kortikal
	Terjadi pada endplate dan sudut kortikal, 

kadang-kadang juga pada area lainnya, 
seperti sendi zigoapofiseal, sendi 
kostovertebral dan prosesus spinosus

	Termasuk COBE*, NOBE*, dan FABE*

	T1w: hipointens
	STIR: hipointens

Sindesmofit 	Tulang bertumbuh ke luar pada sisi anterior, 
posterior atau lateral dari badan vertebra

	Tidak dapat menjangkau vertebra sekitarnya
	Asal pertumbuhan adalah area
penempelan annulus fibrosus
	Termasuk COS* dan NOS*

	T1w: isointens dengan 
sumsum tulang 
belakang normal atau 
hiperintens (pada 
kasus degenerasi 
sumsum lemak)

	STIR: isointens dengan 
sumsum tulang 
belakang normal

Ankilosis 	Fusi tulang melalui diskus dan/atau area 
penempelan annulus fibrosus (jembatan 
sindesmofit)

	Fusi tulang pada apofiseal atau sendi
kostovertebra mungkin terjadi
	Termasuk CANK*, NANK* dan FANK*
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Lampiran 9. Disease Activity in Psoriatic Arthritis (DAPSA)66

(diadaptasi dari https://rheuma.charita.de/fileadmin/user_upload/microsites/ohne_
AZ/m_cc13/rheuma/Templates/DAPSA_ENG.pdf)
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Lampiran 10. Manifestasi Klinis yang Khas pada Artritis Psoriatik42

(A) Subtipe distal dari psoriatic arthritis, dengan onikolisis yang berdekatan. (B) Subtipe 
oligoartikular. (C) Subtipe poliartikular. (D) Artritis mutilans, dengan telescoping digit 
dan keterlibatan asimetris dan perbedaan jari yang berdekatan. (E) Subtipe spondilitis. 
(F) Entesitis tendon Achilles (panah). (G) Daktilitis pada jempol kaki
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Lampiran 11. Gambaran Klinis dan Radiologis Beragam Jenis Artritis

Gambaran 
klinis

Artritis 
psoriatik

Artritis 
rematik

Spondilitis 
ankilosa

Gout Osteoartritis

Tipe erosi Marginal dan 
paramarginal 
pada plat 
proksimal, 
periostitis 
marginal pada 
sendi ruas jari 
distal dengan 
“mouse ear”

Marginal Jarang; erosi 
dengan tepi 
menebal pada 
tofus gout

Tidak ada

Jumlah sendi 
yang terkena

Poli- atau 
oligoartikular

Polirtikuler Mono- atau 
oligoartikuler

Mono- atau 
oligoartrikuler

Mono- atau 
uligoartikuler

Distribusi 
sendi saat 
onset

Biasanya 
asimetris

Biasanya 
simetris

Simetris Asimetris Asimeteris

Sisi tangan 
atau kaki

Distal Proksimal Tidak aplikatif Distal Distal

Area yang 
terlibat

Seluruh sendi 
jari

Beberapa 
sendi pada 
jari

Terbatas 
pada spinal 
atau sendi 
sakroiliaka

Mono atau 
poliartrikuler

Sisi yang sama 
pada jari yang 
berlawanan

Keterlibatan 
spinal

Sering Jarang Ada Tidak ada Noninflamasi

Sakroilitis Sering 
(unilateral)

Tidak ada Ada (bilateral) Tidak ada Tidak ada

Psoriasis Sering Jarang Jarang Jarang Jarang

Entesitis Sering Ada Sering Tidak ada Tidak ada

Daktilitis Sering Jarang Ada Kadang muncul Tidak ada

Distrofi kuku Sering Tidak ada Jarang Tidak ada Tidak ada

Lesi kulit Gambaran khas Jarang Jarang Jarang Jarang

Vaskularitas 
sinovial

Meningkat Menurun Menurun Menurun Menurun

(diadaptasi dari Belasco & Wei, 2019; Scotti et al, 2018)



xxxv

Lampiran 12. Gambaran Radiologi Artritis Psoriatik41

(A) arthritis mutilans, dengan deformitas pencil-in-cup (panah) dan resorpsi tulang (osteolisis) 
di ruas jari tangan kanan. (B) resorpsi sendi, ankilosis, dan erosi di tangan. (C) entesofit di 
plantar fascia dan insersi tendon Achilles. (D) sindesmofit yang melibatkan tulang belakang 
servikal, dengan ankilosis sendi facet (panah). (E) sakroiliitis bilateral derajat 3. (F) sindesmofit 
paramarginal yang menjembatani vertebra lumbal keempat dan kelima. (G) edema sumsum 
tulang pada vertebra lumbal kedua dan ketiga pada pasien dengan psoriasis berat dan onset awal 
nyeri pinggang. (H) sinovitis sendi metacarpophalangeal dalam radiologi ultrasound abu-abu 
skala frekuensi tinggi (15-MHz). Distensi kapsul sendi terlihat jelas (panah). Sinyal merah yang 
bertemu (kotak di bagian bawah gambar) dengan ultrasonografi Power Doppler menunjukkan 
hiperemia sinovial. MC menunjukkan kepala metakarpal, dan PP proksimal phalanx. (I) entesitis 
pada ultrasound frekuensi tinggi (15- MHz). Sinyal merah yang diamati dengan ultrasonografi 
power Doppler menunjukkan hiperemia pada tendon yang dekat dengan penyisipannya ke 
dalam kalkaneus. Biasanya, tendon memiliki vaskularisasi yang buruk.
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Lampiran 13. Psoriasis Epidemiology Screening Tool (PEST)67
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Lampiran 14.  Profil Farmakologi Obat DMARDs68

DMARDS Mekanisme Dosis Efektifitas Efek 
samping

Persiapan - 
Pemantauan

Metotreksat Menurunkan 
kemotaksis 
PMN
dan mem- 
pengaruhi 
sintesis DNA

7,5 – 25
mg / minggu

+++ Fibrosis hati, 
pnemonia 
interstitial 
dan supresi 
sumsum 
tulang

Awal : foto 
thorax, DPL, TFG, 
TFH.
Selanjutnya DPL 
dan TFH tiap 
bulan

Sulfasalazin Menghambat 
angiogenesis 
dan
migrasi PMN

2x500
mg/hari 
ditingkatkan 
sampai 
3x1000mg

++ Supresi 
sumsum 
tulang

Awal pengobatan: 
G6PD.
DPL tiap 4 
minggu selama 3 
bulan selanjutnya 
tiap 3
bulan, TFH 1 
bulan selanjutnya 
tiap 3 bulan

Keterangan: DPL (darah perifer lengkap); TFG (tes faal ginjal); TFH (tes faal hati)
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Lampiran 15. Profil Obat Antiinflamasi Nonsteroid69 

Obat Waktu konsen- 
trasi puncak 

(jam)

Waktu paruh
(jam)

Aturan pakai
Selektivitas

Salisilat
Aspirin 0,5 – 1 0,3 q 4 - 6 jam COX 1 = COX 2
Diflunisal 2 – 3 12 q 8 - 12 jam tad*
Asam Asetat
Indometasin 1,5 2,5 q 12 jam COX 1 > COX 2
Sulindac 8 13 q 12 jam tad
Etodolac 1 7 q 6 - 8 jam COX 2 > COX 1
Asam anthranilic
Asam mefenamat 2 – 4 3 – 4 q 6 jam tad
Sulfonanilida
Nimelsulide 1 – 3 2 – 5 q 12 jam COX 2 >> COX 1
Asam asetat heteroaryl
Diklofenak 2 – 3 1 – 2 q 8 - 12 jam COX 2 >> COX 1
Ketorolak 0,5 – 1 5 q 4 - 6 jam tad
Asam arylpropionat
Ibuprofen 1 – 2 2 q 6 - 8 jam COX 1 > COX 2
Naproxen 2 14 q 12 jam COX 1 > COX 2
Ketoprofen 1 – 2 2 q 6-8 jam tad
Asam enolat
Piroxicam 3 – 5 45 – 50 qd COX 1 > COX 2
Meloxicam 5 – 10 15 – 20 qd COX 2 >COX 1
Alkanone
Nabumetone 4 – 5 24 q 12 - 24 jam COX 1 = COX 2
Coxib
Celecoxib 2 – 3 11 q 12 - 24 jam COX 2 >> COX 1
Etoricoxib 2 – 3 15 – 22 qd COX 2 >> COX 1

Keterangan : tad (tidak ada data)
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Lampiran 16. Perincian Diagnosis Spondilopati menurut ICD-1070

Spondiloartritis nonspesifik menurut ICD-10 tergolong dalam spondilopati, dengan 
perincian diagnosis menurut ICD-10 sebagai berikut.

Kelompok Diagnosis Spondilopati Menurut ICD-10

Subkelompok SpA Kode ICD-
10

Diagnosis

AS M45 Spondilitis ankilosa
UspA M46.0 Spinal enthesopathy

M46.1 Sacroiliitis, not elsewhere classified

M46.8 Other specified inflammatory spondylopathies

M46.9 Inflammatory spondylopathy, unspecified

Catatan: ICD-10, the International Classification of Diseases, 10th revision; AS, ankylosing 
spondylitis; UspA, undifferentiated spondyloarthritis; SpA, spondyloarthritis.
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Lampiran 17. Leeds Enthesitis Index (LEI)71

Leeds Enthesitis Index

Nyeri sendi maupun nyeri tekan pada sendi diidentifikasi pada beberapa lokasi berikut 
ini dengan memberikan tekanan (4 kg - hingga kuku dari pemeriksa menjadi pucat) :

Lokasi
Nyeri/Nyeri Tekan

Ada Tidak

1. Epikondilus lateral humerus
Kanan €	 (0) €	 (1)
Kiri €	 (0) €	 (1)

2. Kondilus medial femur
Kanan €	 (0) €	 (1)
Kiri €	 (0) €	 (1)

3. Insersi tendon Achilles/Achilles 
bagian proksimal

Kanan €	 (0) €	 (1)
Kiri €	 (0) €	 (1)

Total Nilai (Jumlah poin “Ada” pada setiap lokasi di atas) = ….. / 6
CATATAN INSTRUKSI : Hasil positif (nilai 1 pada setiap lokasi) yaitu ketika terdapat rasa 
nyeri/nyeri tekan saat diberikan tekanan, bukan hanya rasa nyeri yang dinyatakan oleh pasien

(diadaptasi dari https://medicinehealth.leeds.ac.uk/download/downloads/id/113/leeds_
enthesitis_index_lei.pdf)
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Lampiran 18. Health Assessment Questionnaire (HAQ)72 
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