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Atakların önlenmesi
Atak tedavisi
Ataklar arası subklinik / klinik
inflamasyonun baskılanması
Amiloidoz gelişmesinin veya ilerlemesinin
önlenmesi
Diğer klinik tutulumların tedavisi



Kolşisin proflaksisi (1-2 mg/gün)
◦ Hastaların önemli bir kısmında tam remisyon veya
atak sıklığında, süresinde ve şiddetinde belirgin
azalma sağlar.

◦ Amiloidozu engeller (Atakları yeterince önlemese
bile).
◦ Renal amiloidozu durdurabilir, yavaşlatabilir, az
da olsa geri döndürebilir.









Etki mekanizması: Nötrofil kemotaksisinin inhibisyonu
Proflaktik doz: Erişkin: 1-2 mg/g, 5 yaş altında: 0.030.07mg/kg/g. 10 kilodan ağır çocukta: 1mg/g.
Yan etkiler: İshal, bulantı, nadiren lökopeni,
hepatotoksisite, nöropati, miyopati, nefrotoksisite
Güvenlilik: Gebelik ve laktasyonda kullanılabilir.
Oral alımdan sonra kolşisin emilimi % 24-88 arası
değişken!
– Maksimum kolşisin dozu: (Tolere edilebilen dozda;
maksimum 2 mg/gün; hastalık kontrolü ve
amiloidozdan korunmada yeterli).
– Sıklıkla yetersiz dozda kullanırlar.



Atakların önlenmesi: % 60
Atak sayısının azalması: % 20-30
Yanıtsız: % 5-10



Yanıtsız hastada




◦ Çoğunlukla tedaviye uyumsuz hastalar
◦ İntestinal kolşisin absorpsiyonu yetersizliği
◦ Kan hücreleri veya serozal membran hücrelerinde
MDR1 geni fonksiyonu ile ilgili sorunlar
◦ Kolşisin metabolizması ile ilgili sorunlar (Sitokrom
3A4 düzeyinde)
◦ Kolşisin dozu kademeli olarak arttırılabilir (Tolere
edilebilen dozda; maksimum 2 mg/gün).
◦ Alternatif ilaç tedavileri denenebilir.

KOLŞİSİN CEVAPSIZLIĞI
 Tipik atak geçiren hastada
◦ Hastanın yılda altıdan fazla tipik atak geçirmesi veya
◦ 4-6 aylık sürede üçten fazla tipik FMF atağı geçirmesi

İnkomplet ataklarda: Ataklar arası dönemde üç
akut faz reaktanı ölçümünün en az ikisinin
yüksek değerde olması
KOLŞİSİN CEVAPSIZLIĞI NEDENLERİ
 Tedaviye uyumsuzluk:


◦ Sosyoekonomik ve eğitim yetersizliği


Rezistans: Ağır seyirli hastalar



Azatioprin: Olgu bildirimleri
Talidomid: Olgu bildirimleri Etkinlik bildirilmiş, yan etkisi
fazla
Interferon alfa: Çelişkili sonuçlar



TNF α antagonistleri



IL-1 antagonistleri



IL-6 antagonistleri




◦ Ataklar sırasında etkili
◦ Proflaktik kullanımı etkisiz

◦ FMF, FMF+ artrit+ amiloidoz, FMF+AS, FMF+JIA, FMF+amiloidoz,
FMF+uzamış artrit, FMF + Kronik artrit ve/veya sakroiliit + amiloidoz
◦ Anakinra, Canakinumab, Rilonacept
◦ Tocilizumab



İnfliksimab: FMF + Artrit + AA amiloidoz



Etanercept:

◦ İnfliksimab: Tek olgu, 6 dozluk tedaviden sonra kronik artrit bulgularında
gerileme, proteinüride belirgin azalma ve periferik ödemde düzelme.
◦ FMF artritinde (2 olgu) etkili bulunmuş. (Daysal S: Arthritis Rheum
2005:53, 146-7; Özgöçmen S: Clin Rheumatol, 2006:25(1), 83-7)
◦ FMF+ Amiloidoz: (INF), 20 ay izlem, ataklar ve amiloidoz semptomlarında
düzelme, 1 vaka (Yüksel S et al. Rheumatology (Oxford) 2006;45:1307-8)
◦ Üç yıllık takipte, FMF bulguları kaybolmuş. (Mor A: J Clin Rheumatol,
2007:13(1), 38-40)

◦ FMF+ uzamış artrit: (ETN), 4 aylık uygulama sonrası 6 aylık izlemde
remisyon,15y 1 olgu (Sakallıoğlu O, et al., Clin Exp Rheum 2006, 24:
435-437)





Anti-TNF-α ile proteinüri ve bilateral sakroiliitte düzelme
bildirilmiş. (Erten S: 2012, Özgöçmen S:2011, Bilgen SA: 2011)
FMF amiloidozunda etkinliğinin gözlendiği olgu bildirimi mevcut
(Akgül O: Am J Med Sci, 346(2):137-41).
TNF antagonistlerinin dirençli FMF tedavisinde rutin kullanımı
kesinlik kazanmamıştır.



FMF tedavisinde IL-1 antagonisti kullanım
gerekçeleri
◦ Kolşisin tedavisine rağmen hastalığın kontrol
edilememesi
◦ Yan etkiler nedeniyle kolşisin kullanılamaması
◦ Kolşisin tedavisine rağmen yüksek SAA düzeyleri
ve/veya renal komplikasyon olması
◦ FMF’e eşlik eden diğer hastalıkların bulunması



FMF tedavisinde IL-1 antagonisti ilaçlar
◦ Anakinra, Canakinumab, Rilonacept



Anakinra (Kineret)
 Rekombinant IL-1 reseptör
antagonisti
 Hedef: IL-1 reseptörü
 Yarı ömrü: 4-6 saat
 Günlük uygulama
(0.03-3mg/kg/gün sc.)



Rilonacept (Arcalyst)

 Füzyon proteini: IL-1 reseptör
+IL-1 aksesuar prt. (IL-1 TRAP)
 Hedef: IL-1β +IL-1α +IL-1Ra
 Yarı ömrü: 8.6 gün
 Haftalık uygulama



Canakunimab (Ilaris)





İnsan IL-1β mAb
Hedef: IL-1β
Yarı ömrü: 28 gün
2 ayda bir



Etkinlik:

◦ Anakinra: Kısa etkili. Çocuklarda 1mg/kg/g, sc; erişkinde
100mg/g, sc dozda etkili bulunmuş.
◦ Canakinumab: Uzun etkili. Ağırlığı 40kg’dan hafif olan
çocuklarda 2mg/kg/8hf, sc; erişkinde 150mg/8hf, sc
dozda etkili bulunmuş.
◦ Rilonacept: Uzun etkili. (Doz: 160mg/hf, sc.) MWS ve FCAS
hastalarında etkili olduğu bildirilmiş. FMF hastalarında
randomize kontrollü çalışma var.



Güvenlilik:

◦ Anakinra: Yan etkiler: İnjeksiyon yerinde ağrı ve
inflamasyon, yüksek dozlarda infeksiyon riskinde artış
◦ Canakinumab: Yan etki: İnjeksiyon yerinde ağrı ve
inflamasyon, infeksiyon riski

•

Uzamış artrit (%5)

– Sulfasalazin
– IM altın injeksiyonu (olgu
bildirimi)
– İnterferon alfa (olgu
bildirimi)
– TNF antagonistleri
• Etanercept
• İnfliksimab

•

Spondiloartrit (SPA)
Sulfasalazin
TNF antagonistleri



Vaskülit: PAN (%1) ve HSP
(%3)

◦ Kortikosteroidler
◦ İmmünosupresif ilaçlar: AZA,
CYP
◦ IFNα: İmmünosupresiflere
dirençli olgularda tedaviye
eklenmesi



Uzamış febril miyalji

◦ Kortikosteroidler: 1 mg/kg/g
Prednizolon (Atak süresince;
birkaç haftalık tedavi)
◦ Azathioprin: Steroid
kullanımını önlemek için
önerilmekte.
◦ IL-1 antagonistleri















Amiloidozdan kronik subklinik inflamasyon sorumlu olabilir
FMF’de amiloidoz sıklığı giderek azalmaktadır.

◦ 1970’lerde: Amiloidoz sıklığı: %50’den fazla bildirilmiş.
◦ Günümüzde: Kolşisin proflaksisi koruyucu. (Turkish FMF study group,
Medicine, 2005): %12.9
◦ Çok merkezli çalışmada %8.9 Kaşifoğlu T et al. (Rheumatology
(Oxford). 2014 Apr;53(4):741-5).
◦ Tek merkezde yapılan araştırmada, FMF sıklığının %12’den %2’ye
indiği gözlenmiştir. (Özen S et al., Eur J Pediatr.)

Kolşisin proflaksisi koruyucu
Kolşisinin FMF amiloidozu tedavi edici etkisi olduğu
bildirilmiştir.

Azathioprin (olgu bildirimi) : 3 olgu (Sayarlıoğlu H et al, Rheumatol
Int. 2006, 27: 197-199)

Anti-TNF ilaçlar
Anti-IL1
Anti-IL-6

Böbrek transplantasyonu








rhIL-1Ra: İnsan IL-1 reseptör antagonistinin nonglikozile
homologudur. IL-1 aktivasyonunun yarışmalı inhibitörüdür.
Endojen IL-1Ra aktivitesini taklit eder.
Anakinra, IL-1α ve IL-1β’nın Tip I IL-1 reseptöre
bağlanmasını bloke eder. Böylece, proinflamatuvar IL-1 sinyal
yolunu engeller.
Erişkin dozu: 100mg/0.67ml /gün sc injeksiyon
FMF’de Anakinra kullanımı
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Kolşisin direnci
Kolşisin intoleransı
Sekonder amiloidoz
Renal transplant adayı hastalar
Posttrasplant (Olgu sunumu)
FMF vasküliti

Yan etkiler:

◦ Subkutan injeksiyon yerinde lokal eritem ve ödem, akut interstisiyel
pnömoni, nötropeni, hipertansiyon










FCAS ve MWS’da FDA onayı mevcut (Çocuk ve erişkinde)
Dimerik füzyon proteini: IL-1 reseptörü Tip I ve IL-1
adaptör proteininin (IL-1 reseptörü aksesuar proteini)
hücre dışı parçalarının insan IgG1 Fc parçası ile
bağlanmasından oluşmuştur.
IL-1β ile yüksek affinite ile bağlanır. (Normal
reseptörden 100 kat daha fazla)
Rilonacept, IL-1 ile endojen yüzey reseptörlerinin
etkileşimini bloke ederek, IL-1 aracılı sinyal iletimini
azaltır ve böylece inflamasyonu engeller.
Yarı ömrü: 6.3-8.6 gün. Haftada bir injeksiyon yeterli
Dozu: >18y: İlk gün 2X160mg, İdame: Haftada bir
160mg SC. Pediatrik: 12-17y: Yükleme: 4.4mg/kg,
idame: Haftada bir 2.2mg/kg
Ann Intern Med. 2012;157:533-541

Rilonacept (Arcalyst)
 Plasebo kontrollü bir çalışma: Kolşisine dirençli 12
FMF hastasına 2.2 mg/kg (max. 160 mg) haftada
bir, 3 ay süre ile uygulanmış. FMF atak sıklığında
plaseboya oranla %76 daha fazla düzelme olmuş.
 Atak süresinde iki grup arasında fark gözlenmemiş.
 Yan etkileri: Rilonacept grubunda injeksiyon
yerinde eritem ve ödem sıklığı daha fazla
gözlenmiş.













Yüksek affiniteli insan anti-IL1β MoAb (IgG1 izotipi)
Kullanım alanları: Still sendromu, RA, JIA, Gut, CAPS
Diğer IL-1 antagonistlerinden farkı: IL1-β’ya özgül
Yarı ömrü: 26 gün (uzun etkili)
Dozu: Vücut ağırlığı > 40 kg olan hastalar için 150 mg ve
vücut ağırlığı > 15 kg ile < 40 kg arasında olan hastalar için 2
mg/kg’dır. (Subkutan 4-8 haftada bir)
Tedavi başlamadan önce, tüm hastalar hem aktif hem de
latent tüberküloz enfeksiyonu açısından değerlendirilmelidir.
ILARIS tedavisi başlatılmadan önce, yetişkin ve pediyatrik
hastalara pnömokokal aşı ve inaktive grip aşısı da dahil olmak
üzere önerilmiş olan tüm aşılar uygulanmalıdır.
Yan etkiler: İnfeksiyonlar, lökopeni, tromositopeni, vertigo



ETKİNLİK

◦ Olgu bildirimleri ve hasta serileri
◦ Faz II Çalışmalar
 İsrail ve Türkiye’den

◦ Faz III Çalışma: Henüz yayınlanmamış. Bildiri özetleri
◦ Uzun dönem kullanımı: Haskhes ve ark. İsrail kohort
uzatma çalışmasında FMF’de ortalama 17 ay sürede 3
hastada 6 atak gözlendiğini, 2 hastada Canakinumab doz
artımı gerektiğini bildirmişler. 3 hastada doz aralığı 7
haftaya arttırılmış.



GÜVENLİLİK VE TOLERABİLİTE

◦ İnjeksiyon reaksiyonu fazla değil
◦ CAPS hastalarında: Nazofarenjit, GIS Semptomları, baş
ağrısı, influenza, infeksiyonlar

EXPERT OPINION ON BIOLOGICAL THERAPY, 2016
A. VOL. 16, NO. 11, 1425–1434

 Kolşisine

Dirençli Ailesel Akdeniz
Ateşi Tedavisinde Son İki Yıl
Verileri



Kolşisine dirençli FMF hastaları
Kolşisin dozu: ≥1.5mg ≤3mg
Randomizasyon: Plasebo (13) veya Anakinra (12)
Tedavi süresi: Dört hafta
Primer etkinlik sonlanımı



Sekonder etkinlik ve güvenlilik sonlanımı









◦ Aylık atak sayısı
◦ Bir ayda ortalama <1 atak yaşayan hasta sayısı

◦ İki grup arasında atak sayısının karşılaştırılması
◦ Akut faz reaktanlarının düzeyi
◦ Yan etkilerin sayısı ve şiddeti

Yaşam kalitesi (QOL): 0-1’lik VAS ile; Güvenlilik: Yan
etki sayısı ve şiddeti ile değerlendirilmiştir.
Modifiye FMF50 skoru kullanılmıştır.

FMF hastasında tedaviye yanıtı belirleyen
ölçütler:
1. Tedavi ile atak sıklığında azalma yüzdesi
2. Tedavi ile atak süresinde azalma yüzdesi
3. Hasta/ebeveyn’in hastalık şiddetini
global değerlendirmesi (10 cm VAS)
4. Doktorun hastalık şiddetini global
değerlendirmesi (10 cm VAS)
5. Tedavi ile artrit ataklarında değişim
yüzdesi
6. Tedavi ile CRP, ESR veya SAA
düzeylerinde değişim yüzdesi (son
ataktan en az 2 hafta sonra)
FMF50 yanıtı: Yukarıdaki parametrelerden en
az beşinde %50 oranında azalma ile birlikte,
hiçbir parametrede kötüleşme olmaması.

May;73(5):897-901.



Aylık atak sayısı

◦ Anakinra grubunda 1.7±1.7
◦ Plasebo grubunda 3.5±1.9; (p=0.037)



Ayda <1 atak geçiren hasta sayısı
◦ Anakinra grubunda: 6
◦ Plasebo grubunda: 0; (p=0.005)



Aylık eklem atağı

◦ Anakinra grubunda: 0.8±1.6
◦ Plasebo grubunda: 2.1±1.1; (p=0.019)





Hasta başına aylık yan etki sayısı: İki grup arasında
fark yok (p=0.22). Ciddi advers olay yok.
Sonuç: Kolşisine dirençli FMF hastalarında Anakinra
etkin ve güvenli



Uzamış febril miyaljili (PFM) 2 FMF olgusu

◦ 41y kadın FMF hastası; yılda 2-3 kez
ekstremitelerinde 4-6 hafta süren febril miyalji atağı
geçiriyor. Ataklarda 1mg/kg prednisolona yanıt
alınıyor. Kolşisin düzenli alıyor. Hipertansif olan
hastaya prednizolon verilemediği için, bir atakta
100mg/g Anakinra verilmiş. İkinci dozda tam
rezolusyon sağlanmış. Üç aylık takipte PFM atağı
olmamış.
◦ 44y kadın FMF hastası; 2mg/g kolşisin almakta iken,
sağ uylukta ağrılı şişlik ve ateşi oluyor. Naproksene
yanıtsız. İki dozluk 100mg/g Anakinra ile tamamen
iyileşme sağlanmış.











Anti-IL1 kullanan 26 FMF hastası:
Kolşisin kullanım süresi: Dört ay-30 yıl
Anti-IL1 kullanım nedenleri: Kolşisin direnci (20), kolşisin
intoleransı (8), uzamış artrit (3)
Kolşisin direnci: Günlük 2mg kolşisin dozuna rağmen, ayda
en az 2 atak olması ve ataklar arasında CRP ve SAA yüksekliği
Anakinra (100mg/g) 24 ve Canakinumab (150mg/ay) 2
olguya 36 aya kadar uygulanmış.
Dirençli hastalarda: Ataksız:16 hasta, atak sıklığı ve süresinde
azalma: 4 hasta
İntolerans grubunda (8olgu)
◦ Anakinra kullanan 6/7 olgu ataksız
◦ Canakinumab kullanan 1 olguda uzamış artrit devam etmiş. IL-6 inh.
verilmiş



Yan etkiler: İnjeks. yerinde ödem (3), yorgunluk (1)

Akar S et al.

Arthritis Care Res (Hoboken). 2017 Oct 9. doi:
10.1002/acr.23446. [Epub ahead of print]















Toplam 21 merkezden 172 FMF hastası %48K, %52E
Yaş ort: 36.2 (18-68)
Semptom başlangıç yaşı: 12.6 (1-48)
Ort. Colchicine dozu: 1.7 (0.5-4) mg/g
Anti-IL-1 ilaç: Anakinra (151), Canakinumab (21)
Tedavi gerekçesi: Kolşisin direnci (%84), amiloidoz (%12)
Ort. Tedavi süresi: 19.6 (6-98) ay
Tedavi öncesi atak sıklığı: 16.8/yıl
Tedaviden sonra atak sıklığı: 2.47yıl (p<0.001)
Serum CRP, ESR ve 24 saatlik protein atılımında anlamlı
azalma
SONUÇ: Anti-IL-1 tedaviler, kolşisine dirençli hastalarda
atakların kontrolünde ve proteinürinin azaltılması için
etkili bir tedavi alternatifidir.
Akar S, et al.

Arthritis Care Res (Hoboken). 2017 Oct 9. doi:
10.1002/acr.23446. [Epub ahead of print]














Yunanistan ulusal kayıtlarından elde edilen veriler ile yapılan
retrospektif çalışmaya median hastalık süresi 14 yıllık olan
FMF hastaları (n=14) dahil olmuş. Yaş ort. 38.5 (13-70)
Kolşisine dirençli (n=9) veya kolşisin ve anakinraya dirençli
(n=5) FMF hastaları
Çalışma sonunda tüm hastalar Canakinumab’a devam etmiş.
Canakinumab monoterapi (n=8), kolşisin ve/veya oral MP ile
birlikte
İki ayda klinik remisyon olan 11 hastanın 6’sı monoterapi
almış. Üç ayda lab bulguları düzelmiş. Üç hastada kısmi
remisyon sağlanmış.
Hastaların 7’sinde uzun süreli remisyon, 4’ünde ilaç dozu
azaltılınca relaps olmuş.
Canakinumab iyi tolere edilmiş. (Bir olguda İYE gelişmiş).
Sonuç: Canakinumab , Colc. Dirençli FMF’te hızlı ve uzamış
remisyon sağlamaktadır.
Laskari K et al.

Takipte FMF50 skoru.
A:FMF50 skorunu
sağlayan hasta yüzdesi
(p=0.03)
B:FMF50 skorunun çeşitli
komponentlerini sağlayan
hasta yüzdeleri

Laskari K, et al.
J Rheumatol. 2017 Jan;44(1):102-109. doi:
10.3899/jrheum.160518. Epub 2016 Nov
15.









Olgu 1: 61y K, Amiloidoza bağlı ESRD nedeniyle, 7 yıllık dializ
sonrası Renal Tx yapılmış. Colc (1X1), Pred.+MMF+Tacro.
verilmiş. Dializ süresince FMF atağı yok. Posttransplant FMF atağı
sonrası kolşisin doz artımını tolere edememiş. Canakinumab
150mg/4hf+Colc 1tb/g ile ataklarda tam remisyon. 6. ayda atak
gözlenmemiş. Yan etki olmamış.
Olgu 2: 57y K, ESRD nedeniyle, 2 yıllık dializ sonrasında renal Tx
yapılmış. Colc. 1X1+Pred.+MMF+Tacro./CSA verilmiş. FMF atağı
gözlenmemiş. Colc. İlişkili myopati nedeniyle Colc kesilince atak
olmuş. Canakinumab 150mg/4hf verilmiş. İlk injeksiyondan
sonra atak görülmemiş. 3. ayda ataksız. (YE: Rekürren İYE)
Olgu3: 46y K ESRD (FMF amiloidozu) nedeniyle Renal Tx
yapılmış. Pred+MMF+Tacro+Colc ile FMF atağı gözlenmiş. 3X1
Colc dozuna yanıtsız. Canakinumab 150mg/4hf+Colc 2X1 ile 12
ay boyunca atak gözlenmemiş. Yan etki olmamış.
Üç olguda da Canakinumab tedavisinde CRP normal seyretmiş.







Uluslararası sistemik Otoinflamatuvar Hastalıklar
Derneği öncülüğünde 7 ülkeden gebelik verileri
toplanmış. (Maternal ve paternal maruz kalma)
Bunlardan beşinde FMF tanısı varmış.
IL-1 antagonistine maruz kalmış 43 gebelik bildirilmiş.

◦ 14 Canakinumab’a maruz kalan gebelik (8 maternal)
◦ 29 Anakinra’ya maruz kalan gebelik (23 maternal kullanımdan
21’inde sağlıklı bebek doğmuş). Bir tek taraflı renal agenez, bir
ektopik nörohipofiz görülmüş. İki erken düşük olmuş. Nonatal
infeksiyon olmamış. )





Emziren 10 anne Anakinra, 4 anne Canakinumab
kullanmış (10 aya kadar). Cx olmamış. İnfeksiyon
görülmemiş. Hastalık remisyonu sağlanmış.
18 aylık takipte gelişme anomalisi görülmemiş.

et al

Chugai firması RA hastalarının veri bankasının (20062014 retrospektif analizi Toci kullanan 61 gebelikten
50’sinin akıbeti raporlanmış.
36 doğumda konjenital anomali yokmuş.
6 neonatal anomali, 5 düşük doğum ağırlığı (<2500g), 1
neonatal asfiksi gözlenmiş.
36 doğumdan sonra 2 olguda Toci’ye devam edilmiş,
bebekte yan etki gözlenmemiş.
Spontan abortus oranı %18 (9/50) olup, genel populasyon
ile benzer oranda bulunmuş.
Sonlandırılan bir gebelikte caudal regresyon sendromu
saptanmış.
Sonuç: Gebelerde Toci kullanımı ile spontan abortus ve
konjenital anomali riskinde artış gözlenmemiştir.

FMF Amiloidozu olgusu
Kolşisine dirençli uzamış artrit
8mg/kg/ay Tocilizumab ile;
2yıl sonunda, Kreatinin 2.4mg/dl’den
normale dönmüş.
Proteinuri 1.5mg/g’den, 0.3mg/güne
gerilemiş..

FMF AMİLOİDOZUNDA TOSİLİZUMAB









AA amiloidozlu 12 FMF olgusuna (6K, 6E) 8mg/kg/ay
tosilizumab (TCZ) IV uygulanmış. (Colc 1.9±0.4mg/g
verilmiş).
Dört hastada AS, bir hastada Crohn eşlik ediyormuş.
TCZ ortalama takip süresi: 17.5±14.7 ay
Renal fonksiyonlar stabil seyretmiş. Proteinüride azalma
olmuş. Renal fonksiyonu bozulan 2 hastada TCZ sonrası
anlamlı düzelme olmuş.
Akut faz cevabında anlamlı azalma olmuş.
◦ Ortalama CRP: 18.1±19.5 mg/l’den 5.8±7.1mg/l’ye azalmış.
◦ Ortalama ESR: 48.7±31.0mm/saatten 28.7±28.3mm/saate
azalmış.



Hastaların onunda atak gözlenmemiş. Birinde atakların
sıklığı azalmış, bir hastada ELE atağı gözlenmiş.



AA amiloidozlu 37 hastada 7 yıllık anti-TNF tedavisi
sonrasındaki 8 yıllık izlem sonuçları:

◦ Ölüm: 12 (%32), 9 ESRD (%24), proteinüride artış sonucu başka
bir biyolojik tedavi: 8(%22), iyi yanıt: 5(%14), 10 yıllık median
takip (5.5-10.5 yıl) sonrası tedaviyi bırakma: 3 (%8).
◦ En sık görülen yan etkiler: Sepsis (8 hasta), trombotik olaylar (4
hasta)







Hastaların dokuzunda FMF mevcut. (Üçünde FMF,
altısında FMF ile birlikte diğer bir kronik inflamatuvar
hastalık var).
Sonuç: Anti-TNF ile tedavi edilen AA amiloidoz
olgularının yaşam süresi eski kohortlara oranla daha
uzun bulunmuş.
FMF’e eşlik eden veya sadece FMF dışı bir hastalığa bağlı
AA amiloidoz olgularının tedavi sonuçları birbirinden
farklı değilmiş.

TOFASİTİNİB







FMF tedavisinde kolşisin en etkili, güvenli ve
kullanımı kolay ilaçtır.
Hastaların Kolşisine direnci iyi ve doğru
değerlendirilmelidir.
Dirençli hastada biyolojik ilaçlar (TNF
antagonistleri?, IL-1 antagonistleri, IL-6
antagonisti) umut verici tedavilerdir.

