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ÖZET
Ailevi Akdeniz ateﬂi (AAA) tekrarlayan, kendini s›n›rlayan serözit ve ateﬂ ataklar› ile seyreden kal›tsal inflamatuar bir hastal›kt›r. Özellikle böbrekleri etkileyen ve böbrek yetmezli¤ine neden olabilen AA tipi amiloidoz uzun dönemde bu hastal›¤›n en önemli komplikasyonudur. Günlük 1-2mg düzenli proflaktik kolﬂisin tedavisi hastalar›n %90’›nda klinik iyileﬂme sa¤lamaktad›r. Bununla birlikte %10 oran›nda AAA hastas› bu tedaviye yan›t vermemektedir. Bu hastalarda kullan›lmas› gereken di¤er farmakolojik tedaviler hakk›nda tam bir
görüﬂ birli¤i yoktur. Hem AAA ataklar›n›n ve hem de geliﬂebilecek sekonder amiloidozun önlenmesinde en etkili tedavi kolﬂisindir.
Anahtar kelimeler: Kolﬂisin, Ailevi Akdeniz ateﬂi, FMF, tedavi
ABSTRACT
Familial Mediterranean fever (FMF) is a hereditary inflammatory disease characterized by sporadic, self-limited recurrent attacks of fever and serositis. The most important long-term complication is AA amyloidosis , principally affecting the kidney and may cause chronic renal failure. Regular prophylactic treatment with colchicine at a dose of 1-2 mg daily prevents or substantially reduces the clinical
manifestations of FMF in at least 90%of cases. However, approximately 10%of patients are reported to be resistant or non-responsive
to colchicine and there is no consensus which second line agents should be used. Colchicine is the treatment of choice in FMF for the
prevention of both attacks and secondary amyloidosis.
Key words: Colchicine, Familial Mediterranean fever, FMF, treatment

(3, 4). AAA ataklar› kolﬂisin tedavisine dirençli olsa bile hem amiloidoz geliﬂimin önlenmesi, hem de geliﬂmiﬂ amiloidozun ilerlemesinin önlenmesi için kolﬂisin
kullan›m› hayati öneme sahiptir (5).
AAA için ilk etkili tedavi 1972 y›l›nda Goldfinger
taraf›ndan bildirilmiﬂtir (3). Goldfinger AAA olan beﬂ
hastaya 0. 6-1. 8 mg/gün verilen kolﬂisin ile atak say›lar›nda belirgin azalma oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu
bulgular›n ard›ndan çift kör, plasebo kontrollü ve
çapraz olarak dizayn edilmiﬂ üç çal›ﬂma ile kolﬂisinin bu etkisi do¤rulanm›ﬂt›r (4, 6, 7). Dinarello ve arkadaﬂlar›n›n 43 hasta ile yapt›¤› bir çal›ﬂmada plasebo alan hastalardaki atak say›s› 178 iken kolﬂisin
alan hastalarda atak say›s› 29 idi. Kolﬂisin kullanan
hastalar›n %70’inin ata¤› daha hafif seyrederken plasebo grubunda bu oran %25 olarak saptand› (7).
Kolﬂisinin uzun dönem etkilerinin de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂma 1991 y›l›nda yay›nland› (8). Bu çal›ﬂmaya göre AAA olan 45 hasta 15 y›l boyunca profilaktik
kolﬂisin kulland›. Kolﬂisin dozu 1-3 mg/gün aras›nda
de¤iﬂiyordu. Hastalar›n ço¤u kolﬂisini 1-1.5 mg/gün

G‹R‹ﬁ
Ailevi Akdeniz ateﬂi (AAA) etiyolojisi tam olarak
bilinmeyen, genellikle ateﬂin eﬂlik etti¤i tekrarlayan
peritonit, plörit ve artrit ataklar› ile seyreden, otozomal resesif geçiﬂli bir hastal›kt›r. Yahudiler, Türkler,
Araplar ve Ermeniler gibi Akdeniz havzas›nda bulunan etnik gruplarda daha yayg›n olarak görülür.
Ataklar aras›ndaki semptomsuz dönemin süresi bir
hafta ile birkaç ay aras›nda de¤iﬂir (1). Sinsice geliﬂen
ve böbrek yetmezli¤i ile birlikte olan sekonder amiloidoz mortalitenin en önemli sebebidir.
AAA’nde tedavinin iki amac› vard›r;
• Akut ataklar›n önlenmesi
• Amiloidozun geliﬂmesinin veya ilerlemesinin
önlenmesi (2-5)

KOL ﬁ‹S‹N ‹LE ATAKLARIN ÖNLENMESI
Günlük yeterli dozda kolﬂisin kullan›m› AAA tedavisi için esast›r. Hastalar›n ço¤unda bu tedavi ile ataklar›n›n s›kl›¤›, süresi ve ﬂiddetinde azalma olmaktad›r
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dozunda kullan›yordu. Buna göre hastalar›n %72’si
kolﬂisine iyi cevap verdi ve 6 ayda 1 ataktan daha az
ata¤› oldu. Hastalar›n %15’i kolﬂisine k›smi cevap verdi ve 3 ayda 1 ataktan daha az ata¤› oldu. Hastalar›n
%13’ü kolﬂisine cevap vermedi. Bu çal›ﬂma ataklar›n
süresinin, ﬂiddetinin ve s›kl›¤›n›n kolﬂisin ile belirgin
olarak azald›¤›n› göstermiﬂtir. Sadece eklem bulgular›
kolﬂisine iyi cevap vermemiﬂtir. Uzun dönem kolﬂisin
tedavisi hafif ve seyrek yan etki profili, yüksek etkinli¤i ile güvenilir bir tedavi seçene¤i olarak de¤erlendirilmiﬂtir.

3.

TRAPS (TNF ile iliﬂkili periodik ateﬂ) ve hiperimmunglobulin D sendromu gibi di¤er herediter
otoinflamatuar hastal›klar aç›s›ndan da de¤erlendirme yap›lmal›d›r.
Basamak: Kolﬂisin tedavisine uyumu tam olan,
AAA tan›s›ndan ﬂüphe edilmeyen ve ataklar›
kolﬂisine cevap vermeyen hastalarda oral kolﬂisin d›ﬂ› kullan›labilecek di¤er ilaç tedavileri de¤erlendirilmelidir. Bu tedaviler konusunda yap›lan çal›ﬂmalar aﬂa¤›da anlat›lm›ﬂt›r.

ORAL KOL ﬁ‹S‹ NE D‹RENÇL‹ HASTALARDA
KOLﬁ‹S‹N DIﬁI KULLAN ILAB‹LECEK
FARMAKOLOJ‹K TEDAV ‹

ORAL KOLﬁ‹S‹NE CEVAPSIZ
HASTALARDA TEDAVI
AAA’i olan hastalar›n yaklaﬂ›k %5-10’u kullan›lan oral kolﬂisine cevap vermemektedir. Bu hastalar›n atak say›s›nda, s›kl›¤›nda ve ﬂiddetinde oral kolﬂisin ile bir azalma olmamaktad›r. Kolﬂisine cevap
vermeyen AAA hastalar›n›n özellikleri tam olarak
anlaﬂ›lamam›ﬂt›r. Kolﬂisine cevap vermeyen 59 hastan›n kolﬂisine cevap veren 51 hasta ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada, kolﬂisine cevap vermeyen hastalar›n daha düﬂük bir sosyoekonomik düzeye sahip
oldu¤u, daha az e¤itimli olduklar› ve hastal›klar›n›n
daha ﬂiddetli bir formda seyretti¤i görülmüﬂtür (9).
Ek olarak bu hastalarda kolﬂisinin mononükleer
hücrelerde daha düﬂük konsantrasyonda bulundu¤u
saptanm›ﬂt›r. Bunun sonucu olarak kolﬂisine cevap
vermeyen hastalarda genetik olarak kolﬂisinin mononükleer hücrelerde konsantre edilme yetene¤inin
yetersiz olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Di¤er bir faktör,
kolﬂisinin gastrointestinal emiliminin hastalar aras›nda farkl›l›k göstermesi olabilir (10). Kolﬂisinin
oral al›mdan sonra emilimi %24-88 aras›nda farkl›l›k gösterebilmektedir.
Oral kolﬂisin kullan›m›na ra¤men ataklar› devam
eden hastalarda yap›lmas› gerekenler üç basamakta
özetlenebilir.
1. Basamak: Hastan›n tedaviye uyumu de¤erlendirilmelidir. Kaliforniya’da kolﬂisine cevaps›z kabul edilen 23 hastada yap›lan bir araﬂt›rmada bu
hastalardan 11’inin asl›nda tedavi uyumunun iyi
olmad›¤›, di¤er 8’inin alkol, opiad kullan›m› gibi tedaviyi etkileyebilecek al›ﬂkanl›klar›n›n oldu¤u saptanm›ﬂt›r (11).
2. Basamak: Tedaviye uyumunun tam oldu¤u gözlenen oral kolﬂisine cevaps›z hastalarda yap›lmas› gereken ikinci ad›m, tan›n›n do¤rulu¤unun
tekrar gözden geçirilmesidir. AAA’ni taklit eden

‹ntravenöz (‹V) kolﬂisin: Aç›k etiketli bir pilot çal›ﬂmada oral kolﬂisin al›m› devam ederken 12 hafta
boyunca haftada 1 mg ‹V kolﬂisin verilen hastalarda
atak say›s› ve ﬂiddetinde azalma saptand›. Özellikle
‹V kolﬂisinin abdominal ve plevral ataklar üzerinde
daha etkili oldu¤u saptand› (12). Ancak ‹V kolﬂisinin
uzun dönem güvenilirli¤i bilinmemektedir.
‹nterferon alfa (IF- α): Baz› çal›ﬂmalarda IF-α’n›n
ataklar› önledi¤i veya durdurdu¤u belirtilmiﬂtir.
Tunca ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada erken
atak döneminde tek doz 3-10 milyon ünite derialt›na uygulanan IF-α’n›n 7 hastada 21 ata¤›n 18’ini
durdurdu¤u gösterildi (13). Daha sonra ayn› grup
taraf›ndan çift kör plasebo kontrollü yap›lan baﬂka
bir çal›ﬂmada bu durum kan›tlanamam›ﬂt›r. IF-α’n›n
atak s›ras›nda inflamatuar belirteçlerin düzeyini
azaltt›¤›, ancak ortalama atak süresine etkisinin olmad›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r (14). Aç›k etiketli çapraz bir çal›ﬂmada oral kolﬂisin ve ‹V kolﬂisin birlikte verilmesine ra¤men ataklar› devam eden 10 hastada atak baﬂlang›c›nda tek doz 3 milyon ünite IFα deri alt›na uyguland› (15). Tedavi verilmeyen
kontrol grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ataklar tedavi
edilenlerde belirgin derecede daha az a¤r›l› seyretti. En yayg›n yan etkisi üﬂüme ve halsizlik olarak
belirlendi. Çalgüneri ve arkadaﬂlar›n›n (16) yapt›¤›
baﬂka bir çal›ﬂmada; vaskülit veya artrit nedeniyle
immunsupressif tedavi de alan 8 kolﬂisine dirençli
hastada uygulanan IF-α’n›n AAA ataklar›n› baﬂar›l›
bir ﬂekilde önledi¤i gösterildi.
Anti-TNF ajanlar: Oral kolﬂisine cevap vermeyen hastalarda Anti-TNFajanlar›n kullan›m› konusunda s›n›rl› say›da vaka bildirilmiﬂtir. Etanersept ve
‹nfliksimab ile al›nan olumlu sonuçlar Tablo 1’de
özetlenmiﬂtir. Buna göre oral kolﬂisine dirençli olan
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Tablo 1. Anti-TNF ajanlar ile tedavi edilen oral kolﬂisine dirençli AAA hastalar›
Yaﬂ

Cinsiyet

Bulgular

Mutasyon

Tedavi

Takip süresi (ay)

Cevap

Komorbidite

36

K

Ateﬂ, plörit,
peritonit, artrit

Heterozigot
E148Q/M694I

‹nfliksimab +
Metotreksat
(9 ay sonra
kesilmiﬂ)

15

Remisyon

?

Aldea, ve ark. (18) 24
23
49

E
E
K

-Ateﬂ, artrit,
peritonit, erizipel
benzeri eritem -ek
olarak amiloidoz

Heterozigot
H748Y

‹nfliksimab

12
12
3

Ataklar kesildi
veya azald›

Yok

Özgöçmen, ve
ark. (19)

35

K

Peritonit, artrit

?

‹nfliksimab

18

Abdominl atak
düzeldi

Spondilit
Kalçan›n
aseptik
nekrozu

Daysal, ve
ark. (20)

21

K

Peritonit, artrit

Homozigot
M694V

‹nfliksimab

2

Kolﬂisin ile
abdominal atak,
Inf. ‹le artrit
düzeldi

Jüvenil
idiyopatik
artrit

Yüksel, ve
ark. (21)

12

E

Ateﬂ, Peritonit,
artrit, amiloidoz

Compound
heterozigot
M680I/M694V

‹nfliksimab

20

Ataklar düzeldi,
amiloidoz
semptomlar›
düzeldi

Yok

Mor, ve ark. (22)

35

E

Peritonit, artrit,
skrotal atak

Heterozigot
V726A

Etanersept

36

Ataklar düzeldi

‹nkomplet
Behçet h.

E
E

?

?

Etanersept

8

Ataklarda azalma

?

E

Tekrarlayan
Poliartrit

?

Etanersept

‹laç kesildikten
sonra da 4 ay
tam remisyonda

?

Nakamura,
ve ark. (17)

Seyahi, ve ark. (23)
Sakall›o¤lu, ve
ark. (24)
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ve Etanersept veya ‹nfliksimab ile tedavi edilen hastalar›n ya k›smi ya da tam remisyona girdi¤i görülmektedir.
Talidomid: Talidomid kemotaksisi inhibe eder
ve monosit fagositozunu azalt›r (25). Ayr›ca selektif
olarak TNF-α üretimini inhibe eder (26). Teratojenite ve periferik nöropati gibi toksik etkileri kullan›m›n› s›n›rlamaktad›r. Seyahi ve arkadaﬂlar› kolﬂisine ek olarak talidomid 100mg/gün verdikleri kolﬂisine dirençli hastalarda hem atak say›s›nda, hem de
akut faz yan›tlar›nda belirgin azalma oldu¤unu bildirdiler (23, 27).
Anakinra (interlökin-1 reseptör antagonisti) :
Anakinra interlökin (‹L)-1 reseptör inhibitörüdür ve
AAA’de defektif pirinin neden oldu¤u IL-1‚ aktivasyonu nedeniyle tedavide etkili olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Calligaris ve arkadaﬂlar› (28) kolﬂisine
ra¤men ataklar› devam eden bir hastada oral kolﬂisin ile birlikte 3 ay boyunca Anakinra 50mg/gün
deri alt› olarak uygulad›lar ve hasta üç kez hafif
atak geçirdi. Daha sonra Anakinra kesildi ve kolﬂi-

sine devam edildi. Ataklar›n tekrar baﬂlamas› üzerine Anakinra tekrar baﬂland›. 15 ayl›k takipte yeni
bir atak olmad› ve akut faz yan›tlar›nda azalma
gözlendi. Baﬂka bir vakada sadece atak s›ras›nda
Anakinra 100mg/gün deri alt› olarak kolﬂisin ile
birlikte verilmiﬂ ve ataklar›n daha erken sonland›¤›
gözlenmiﬂtir (29).
Selektif serotonin geri al›m inhibitörleri (SSRI):
Depresyon ve stres gibi faktörlerin AAA olan hastalarda ata¤› baﬂlatabilece¤i bilinmektedir. Stres ile
birlikte proinflamatuar sitokinler artarak, sitokin iletiﬂim a¤›n› aktive edebilir. Onat ve arkadaﬂlar› (30)
oral kolﬂisine cevaps›z 11 hastada oral kolﬂisine ek
olarak SSRI baﬂlad›lar ve bunu retrospektif olarak de¤erlendirdiler. Hastalar›n atak s›kl›¤›nda ve akut faz
yan›t›nda anlaml› azalma saptad›lar.
Kortikosteroidler : Erken ve arkadaﬂlar› (31) 1, 52mg/gün kolﬂisin kullan›yor olmas›na ra¤men AAA
ata¤›n›n ilk 24 saatinde baﬂvuran 31 hastada yapt›klar› bir çal›ﬂmada; 19 hastaya 40 mg metil-prednizolon (MP) 250 mg salin içinde ve 12 hastaya da
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sadece salin plasebo olarak ayn› ﬂekilde infüze
edildi. Hastalar 0. , 6. , 24. , 48. ve 72. saatlerde
hem klinik hem de akut faz yan›tlar› aç›s›ndan de¤erlendirildi. MP grubunda abdominal a¤r›da anlaml› olarak azalma saptand›. Ateﬂ ve plöritik a¤r›da 6. saat d›ﬂ›nda anlaml› bir yan›t yoktu. MP grubunda IL-6 seviyesinde 6. saatteki azalma d›ﬂ›nda
CRP, SAA ve TNF-α için anlaml› bir azalma saptanmad›.
Allojenik kemik ili¤i transplantasyonu: Konjenital
diseritropoetik anemisi ve AAA olan 7 yaﬂ›ndaki bir
k›z çocu¤unda allojenik kemik ili¤i transplantasyonunun tedavi edici etkisinin olabilece¤i bildirilmiﬂtir
(32). Kemik ili¤i transplantasyonunun önemli komplikasyonlar›n›n ve transplantasyon ile iliﬂkili mortalitesinin olabilece¤i düﬂünüldü¤ünde AAA’ndeki di¤er
tedavilerin yerini almas› zor gözükmektedir.

yap›lmal›d›r. Bu tedavi ile protein at›l›m› günde 1.52g’a kadar azalt›labilir. Tedavinin yarar› 1-2 y›ldan
fazla bir sürede aﬂamal› olarak gözlenir (34).

KOLﬁ‹S‹N DOZUNUN ARTIRILMASINA
RA⁄MEN PROTE‹NÜR‹S‹ DEVAM EDEN
HASTALARDA TEDAVI
Proteinürisi olan hastalarda kolﬂisin 2mg/gün dozuna ç›kar›lmal› ve amiloidoz varl›¤› için histolojik
kan›t elde edilmelidir. Kolﬂisin dozunun art›r›lmas›na
ra¤men proteinürisi devam eden hastalarda kullan›lacak tedavi konusunda çeﬂitli veriler mevcuttur.
Eprodisat: Amiloidogenik proteinler ve glikozaminoglikanlar aras›ndaki etkileﬂimi engelleyen Eprodisat, amiloid fibrillerinin polimerizasyonunu ve dokularda depolanmas›n› engeller. AA amiloidozlu ve
böbrek tutulumu olan hastalarda eprodisat›n etkinli¤i ve güvenilirli¤ini araﬂt›rmak amac›yla yap›lan çok
merkezli, randomize, çift kör bir çal›ﬂmada (35); 27
merkezden 183 hasta Eprodisat veya plasebo koluna
randomize edildi. ‹ki y›l›n sonunda Eprodisat›n AA
amiloidozda renal fonksiyonun kötüleﬂmesini yavaﬂlatt›¤›, son dönem böbrek hastal›¤›n›n ilerlemesine
ise önemli bir etkisinin olmad›¤› sonucuna var›ld›.
Azatioprin: Biopsi ile amiloidoz oldu¤u kan›tlanm›ﬂ, 1.5 mg/gün kolﬂisin alan ve buna ra¤men y›lda
5-6 atak geçiren üç FMF hastas›nda bizim yapt›¤›m›z
bir gözlemde (36) ﬂu sonuçlar› elde ettik; bu hastalara kolﬂisine ek olarak 100mg/gün azatioprin baﬂland›. Azatioprin sonras› hem ataklarda hem de proteinüri düzeyinde belirgin azalma saptand›. Ayr›ca
hastalar›n kan albümin düzeyinde artma ve kreatinin
düzeylerinde azalma gözlendi.

KOL ﬁ‹S‹N ‹LE AM ‹LO‹DOZUN ÖNLENMES‹
Tedavi edilmeyen FMF hastalar›nda AA amiloidozu hastalar›n etnik orijinlerine ba¤l› olarak çeﬂitli
s›kl›klarda saptanm›ﬂt›r. Amilodoz s›kl›¤› Ermenilerde %2, Askenazi olmayan yahudilerde %30 oran›nda saptanm›ﬂt›r. Amiloidozu önleyici tedavi olarak
kolﬂisin tedavisi klinik renal hastal›¤›n insidans›n›
azaltmada ve ›l›ml› proteinürili hastalarda glomerül
filtrasyon oran›n› korumada etkilidir (2, 33). Çal›ﬂma
baﬂlang›c›nda proteinürisi olmayan AAA hastalar›n›n
de¤erlendirildi¤i büyük bir çal›ﬂmada; 9-11 y›lda
proteinüri geliﬂme oran› 960 tedaviye uyumlu hastada %1.7, tedaviye uyumsuz 54 hastada %49 olarak
saptanm›ﬂt›r (2). Tedaviden önce nefrotik olmayan
düzeyde proteinürisi olan 86 hasta aras›nda yap›lan
de¤erlendirmede 5 hastada proteinüri düzeldi, 68
hastada renal fonksiyonun kötüleﬂmesini durdurdu,
13 hastada ise progresyon saptand›. Nefritik sendrom veya üremisi olan 24 amiloidozlu AAA hastas›nda bir iyileﬂme olmad›. Proflaktik kolﬂisin kullan›m› amiloidozun önlenmesinde etkili oldu¤u için AAA’nin yayg›n oldu¤u bir çok ülkede günde 2-3 kez 0.
5 mg kolﬂisin, ataklar› seyrek ve ›l›ml› seyreden hastalara bile verilmektedir.
Nefrotik sendromlu AAA hastalar›nda hastal›¤›n
ilerlemesinin engellenmesi ve protein at›l›m›n›n azalt›lmas› tedavide önemlidir. Bununla birlikte bu hastalarda 1. 5-2mg/gün gibi daha yüksek kolﬂisin dozu gerekiyor gibi gözükmektedir ve bu tedavi plazma kreatinin konsantrasyonu 1.5mg/dl’ye ulaﬂmadan önce

KRON ‹K BÖBREK YETMEZL‹⁄‹ OLAN YA
DA TRANSPLANTASYON YAP ILM Iﬁ
HASTALARDA TEDAV ‹
Kolﬂisin irreversibl kronik böbrek yetmezli¤i
(KBY) geliﬂen hastalarda etkili de¤ildir. Bununla birlikte ataklar› önlemek-azaltmak, di¤er organ sistemlerini amiloidozdan korumak ve transplantl› hastalarda nakledilen böbre¤i amiloidozdan korumak için
etkilidir (37). Bu durumda optimal kolﬂisin dozu 1. 52 mg/gün’dür, daha düﬂük dozlar›n etkisi daha azd›r.
Amiloidoz ile iliﬂkili son dönem böbrek yetmezli¤i olan hastalarda renal transplantasyon iyi bir tedavi seçene¤idir. Bu hastalarda uzun dönem transplantasyon sonuçlar› genel transplantasyon populasyonunun sonuçlar› ile uyumlu bulunmuﬂtur.
23

lem, Israel 1997. p. 8.
12- Lidar, M, Kedem, R, Langevitz, P, ve ark. Intravenous
colchicine for treatment of patients with familial Mediterranean fever unresponsive to oral colchicine. J
Rheumatol 2003; 30: 2620-3.
13- Tunca M, Tankurt E, Akbaylar Akpnar H, ve ark. The
efficacy of interferon alpha on colchicine-resistant familial Mediterranean fever attacks: A pilot study. Br J
Rheumatol 1997; 36: 1005-8.
14- Tunca M, Akar S, Soytürk M, ve ark. The effect of interferon alpha administration on acute attacks of familial Mediterranean fever: A double-blind, placebocontrolled trial. Clin Exp Rheumatol 2004; 22: S3740.
15- Tweezer-Zaks N, Rabinovich E, Lidar M, ve ark. Interferon-alpha as a Treatment Modality for ColchicineResistant Familial Mediterranean Fever. J Rheumatol
2008; 35: 1362-5.
16- Çalgüneri M, Apraﬂ S, Özbalkan Z, ve ark. The efficacy of continuous interferon alpha administration as
an adjunctive agent to colchicine-resistant familial
Mediterranean fever patients. Clin Exp Rheumatol
2004; 22: S41-4.
17- Nakamura A, Matsuda M, Tazawa K, ve ark. Successful treatment with infliximab and low-dose methotrexate in a Japanese patient with familial Mediterranean fever. Intern Med 2007; 46: 1247-9.
18- Aldea A, Campistol J, Arostegui JI, ve ark. A severe
autosomal-dominant periodic inflammatory disorder
with renal AA amyloidosis and colchicine resistance
associated to the MEFV H478Y variant in a Spanish
kindred: an unusual familial Mediterranean fever
phenotype or another MEFV-associated periodic inflammatory disorder? Am J Med Genet 2004; 124: 6773, .
19- Özgöçmen S, Özçkar L, Ard›ço¤lu O, ve ark. Familial Mediterranean fever responds well to infliximab:
single case experience. Clin Rheumatol 2005; 25: 8387.
20- Daysal S, Akç›l G, Göker B, ve ark. Infliximab therapy
in a patient with familial Mediterranean fever and
chronic hip arthritis. Arthritis Rheum 2005; 53:
146–7.
21- Yüksel S, Yalç›nkaya F, Acar B, et al. Clinical improvement with infliximab in a child with amyloidosis
secondary to familial Mediterranean fever. Rheumatology (Oxford) 2006; 45: 1307-8.
22- Mor A, Pillinger MH, Kishimoto M, ve ark. Familial
Mediterranean fever successfully treated with etanercept. J Clin Rheumatol 2007; 13: 38-40.
23- Seyahi E, Özdoan H, Çelik S, ve ark. Treatment options in colchicine resistant familial Mediterranean fever patients: thalidomide and etanercept as adjunctive agents. Clin Exp Rheumatol 2006; 24: S99-103.
24- Sakall›o¤lu O, Düzova A, Özen S. Etanercept in the
treatment of arthritis in a patient with familial Mediterranean fever. Clin Exp Rheumatol 2006; 24: 435-7.
25- Drenth JP, Vonk AG, Simon A, ve ark. Limited efficacy of thalidomide in the treatment of febrile attacks

Amiloidozun kolﬂisine uyumu olmayan hastalarda
tekrar edebilece¤i bildirilmiﬂtir (38, 39). Devaml›
ayaktan periton diyalizi uygulanan son dönem böbrek yetmezli¤i olan AAA hastalar›nda abdominal
atak s›kl›¤›n›n artt›¤› düﬂünülürdü (40). Alt›parmak
ve arkadaﬂlar›n›n (41) yapt›¤› bir çal›ﬂmada bu tedavin AAA hastalar› için etkili ve güvenli bir tedavi
oldu¤u bildirildi.

SONUÇLAR
Kolﬂisin halen AAA ataklar›n›n ve amiloidozun
önlenmesinde etkisi tam olarak kan›tlanm›ﬂ tek
ilaçt›r.
Kolﬂisin d›ﬂ›ndaki tüm ilaçlar için veriler yetersizdir.
AAA tan›s› konur konmaz yeterli dozda kolﬂisin
tedavisine baﬂlanmal› ve yaﬂam boyu kullanmal›d›r.
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