AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ  (AAA) 

Toplumumuz için tekrarlayan karın ağrısının önemli organik nedenlerinden birisi AAA’dır. Hastalık ilk olarak 1945’te tanımlanmış, ve 1950’li yıllarda Ailevi Akdeniz Ateşi adı verilmiştir. AAA, ateş ve seröz zarların iltihabı ile karakterize, ataklarla tekrarlayan, periyodik ateş sendromlarının en sık görülenidir . AAA’ya yol açan bilinen bir patojen, otoantikor veya antijene özgü T-hücre olmadığı için otoenflamatuar hastalık olarak tanımlanmaktadır .

Etiyoloji
 
AAA’ya neden olan Ailevi Akdeniz Ateşi geni “MEFV” 16. kromozomun kısa kolundadır ve 1997’de pozisyonel klonlama ile Uluslararası AAA konsorsiyumu ve Fransız AAA konsorsiyumu tarafından klonlanmıştır. Günümüze kadar en az 50 MEFV mutasyonu saptanmıştır ve mutasyonların çoğu bu genin 10. ekzonunda bulunmaktadır. Mutasyonların çoğu proteinde değişikliğe neden olan yanlış anlamlı mutasyonlardır (missense) ve bu mutasyonlar sonucunda farklı bir aminoasit şifresi oluşur. Şimdiye dek saptanan mutasyonlar taşıyıcı kromozomların %80-85’inde saptanmıştır. Bu nedenle AAA kliniği olan hastaların 1/5’inde ya tek mutasyon saptanmakta ya da gösterilememektedir.

En sık görülen 5 mutasyondan 4’ü ( M694V, V726A, M694I, M680I) 10. ekzonda, bir tanesi (E148Q) 2. ekzonda yer almaktadır. Özellikle 10. ekzondaki mutasyonlara, farklı oranlarda da olsa hastalık riski taşıyanların tümünde rastlanmıştır. En sık M694V (694. kodonda methiyonin yerine valin gelmesi ile olur) mutasyonu görülür (%20-67). M694V mutasyonunun daha ağır klinik seyir ve amiloidoz gelişimi ile ilgisi tartışılmaktadır. Yakın dönemde yapılan çalışmaların sonuçlarına göre M680I homozigotluğu ve M680I/M694V bileşik heterozigotluğu durumlarında da benzer ağır tablo saptanmıştır. V726A mutasyonu vakaların %7-35’inde görülür, daha hafif hastalık ve düşük amiloidoz riski ile ilişkilidir. 

Epidemiyoloji 

Otozomal çekinik geçişlidir. Hastaların %40-50’sinde pozitif aile öyküsü vardır. Hastalık geni taşıyıcılık oranı Yahudiler’de 1/6, Ermeniler’de 1/5, Türkler’de 1/5-1/8 civarındadır. Taşıyıcılık oranı yüksek olduğu için bazı ailelerde otozomal baskın örneğine uygun geçişe de rastlanmaktadır. AAA özellikle Doğu Akdeniz havzasında yaşayanlarda sık görülür; en sık Sefardik Yahudiler, Ermeniler, Araplar ve Türkler’de ortaya çıkar. Son yıllarda daha iyi tanımlandıkça İtalyan, Yunanlı ve İspanyollar’da da bildirilmeye başlanmıştır. Ülkemizde Akdeniz kıyılarında yaşayanlardan çok kökleri Ankara, Tokat, Sivas, Kayseri, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Malatya, Kars ve Ağrı’ya dayanan bireylerde görülmektedir.
Ülkemizde görülme sıklığı 1/1000’dir. Akraba evliliği olan bölgelerde hastalığın ortaya çıkma riski artar. Bölgelere göre değişmekle birlikte ülkemizde akraba evliliği %30 civarındadır. 

Patogenez 

Akut AAA atağının tam mekanizması bilinmemektedir. Ataklar arasında AAA hastalarının serumlarında interferon-γ (IF-γ) düzeylerinde yükseklik ve interlökin-1β (IL-1β), interlökin-6 (IL-6), interlökin-8 (IL-8) gibi diğer proenflamatuar sitokinlerin üretiminde de artış gözlenir. MEFV geninin kodladığı 781 aminoasitlik proteine “pirin (ateş)/ marenostrin (bizim deniz=Akdeniz) ismi verilmiştir. Pirin/Marenostrinin diğer proteinlerle etkileşime giren 4 fonksiyonel ucu bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi pirin ucu olarak bilinen 92 aminoasitlik N-terminal ucudur, bu uç enflamatuar yanıt ve apopitozda rol alan bazı proteinler tarafından paylaşılmaktadır. Marenostrin dolaşımdaki olgun nötrofillerde ve monositlerde sitoplazmik protein olarak bulunur. IF-γ ve tümör nekroz faktörü (TNF) gibi enflamatuar medyatörler pirinin vurgulanmasını uyarır. Bu proteinin lökositler üzerinde otoregülatör rol oynadığı düşünülmektedir. MEFV genindeki mutasyon sonucu IL-1β yapımı uyarılır, apopitoz baskılanır ve bunların sonucunda ataklar gelişir. AAA patogenezi üzerine diğer bir hipotez ise kemotaksis üzerine özel engellemedir. Kompleman faktör C5a ve IL-8i inhibe eden serin proteaz, peritoneal ve sinoviyal sıvılarda saptanmıştır. Bu inhibitörün uygunsuz enflamasyonu engellediği düşünülmektedir. C5a inhibitör aktivitesi AAA hastalarının serozal sıvılarında düşük bulunmuştur.

Klinik Bulgular 

Hastalığın başlangıcı, vakaların %63-68’inde 5 yaş öncesindedir. Daha geç veya 6 ay gibi erken, sütçocukluğu döneminde de başlayabilir. AAA hastalarının %50-75’i 10 yaş öncesi, %90’ı 20 yaşına kadar ilk ataklarını yaşarlar. İlk atak hastaların %75’inde 10 yaşına kadar görülür ve ortalama başlangıç yaşı 5 yıldır. Daha çok erkeklerde görüldüğü bildirilmesine karşın, ülkemizde cinsler arası farklılık gösterilememiştir. Klasik AAA tablosu ateş ve poliserozit ataklarıdır. Atakların süresi genelde 1-4 gündür, ancak daha uzun veya kısa olabilir. Atak sıklığı ve süresi değişkendir, tek bir hastada bile bu değişkenlik görülebilir. Bazı hastalarda yıllarca süren sessizlik dönemleri olabilir. Ataklar, genelde ön bulgu vermeden aniden ortaya çıkar ve kendiliğinden kaybolur. Ataklar sırasında görülen başlıca klinik bulgular Tablo-1’de  özetlenmiştir,

Tablo 1: AAA atakları sırasında görülen klinik bulgular ve görülme sıklıkları 

Bulgu 		Görülme sıklığı (%) 
Ateş		 	95 
Karın ağrısı	 	90-95 
Eklem bulgusu 	60-85 
Göğüs ağrısı 		15-40 
Cilt bulguları 		20-30 

En sık görülen klinik bulgu ateştir. Yalnız ateş ile giden ataklar olabilir, genelde erken çocukluk döneminde bu tip ataklar görülür ve diğer semptomlar zaman içinde yavaş yavaş gelişir. Ateş atak boyunca yüksektir. Subfebril düzeylerde olabileceği gibi 40°C’ye kadar çıkabilir. Eklem tutulumunun olduğu ataklarda ateş olmayabilir. Karın ağrısı ateşten sonra en sık görülen klinik bulgudur, hastaların %90-95’inde görülür. Karın ağrısının nedeni peritondaki aseptik serozittir. Ağrı çoğunlukla orta karın bölgesine yerleşimlidir. Karın ağrısı şiddeti değişken olabilir, hafif rahatsızlık ve gerginlikten, akut batın ile karışabilecek şiddette geniş bir yelpazede görülebilir. Hastaların %30-40’ında tanı atlanır ve appendektomi yapılır. Karın ağrısına çoğu zaman bulantı, kusma, kabızlık eşlik eder, bazı vakalarda peristaltizm durabilir ve paralitik ileusa neden olabilir. Atak sonrasında ise ishal görülür, bu dönemde dışkıda gizli kan pozitiftir. Tekrarlayan peritonit atakları intra-abdominal veya pelvik yapışıklıklara           neden olur, bunun sonucunda ince bağırsakta tıkanıklık veya bayanlarda infertilite gelişebilir. En sık görülen atak biçimi ateş ve karın ağrısının birlikte olduğu ataklardır. Eklem bulguları üçüncü en sık görülen klinik bulgudur. Hastaların %60-85’inde görülür. Çocuklarda ilk bulgu olarak ateş ve karın ağrısı olmaksızın görülebilir. Bazı yayınlara göre artralji, diğerlerine göre artrit daha sık görülür. Artrit genelde alt ekstremiteye yerleşen, hasar bırakmayan, gezici olmayan, erozyona yol açmayan akut mononartrittir. Çocuklarda çok nadiren birkaç eklem tutulumu şeklinde ortaya çıkabilir. Eklem bulguları birkaç gün veya 1-2 hafta içinde kaybolur, nadiren uzayabilir, birkaç ay veya yılı bulan ve kendiliğinden iyileşen vakalar vardır ve bu tip vakalarda %6 geri dönüşümsüz hasar gelişir. Tutulum sıklığına göre etkilenen eklemler ayak bileği, diz, kalça, el bileği, omuz ve dirsektir. Eklem şiş ve kızarıktır. Ayak bileği tutulumlarında ayak sırtında %50 vakada
eritem görülür. Seronegatif sakroiliak spondiloartropati gelişebilir. Ataklar, akut romatizmal ateş ve jüvenil romatoid artrit ile karışabilir. Sinoviyal sıvı lökositten zengindir, akışkanlık azalmıştır ve musin pıhtısı parçalanmaz. Göğüs ağrısı, plörit ve perikardite bağlı olarak gelişir. Çoğunlukla tek taraflı, göğüs alt yarısı dış yanında ağrı hissedilir. Plevral sıvı, atelektazi olabilir. Etkilenen tarafta solunum sesleri azalmıştır. Sekel bırakmaz. Perikard tutulumu nadirdir ve nadiren tamponat gelişebilir. Cilt bulguları hastaların %20-30’unda görülür. En sık görülen cilt bulgusu, erizipel benzeri eritemdir. Çoğunlukla ayak sırtında, malleoller üzerinde ve tibia ön yüzünde ortaya çıkan kızarık, şiş, sıcak ve ağrılı bir lezyondur. Döküntü, sıklıkla ayak bileği artritine eşlik edebildiği gibi tek başına da gelişebilir. Döküntü biyopsisinde tipik olarak karışık hücresel infiltrasyon görülür. AAA hastalarında vaskülit sıklığı artar. En sık Henoch-Schönlein purpurası (HSP) görülür. İlginç bir nokta da, HSP geçiren hastalar iyi sorgulandığında birçoğunda AAA olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer sık görülen vaskülit tablosu periarteritis nodosa (PAN)’dır. Çocuk veya adolesans dönemlerinde ortaya çıkan PAN vakalarında AAA mutlaka sorgulanmalıdır. Bu olgularda perirenal hematom sıktır. Diğer bir vaskülit, uzamış febril miyaljidir. Uzamış febril miyalji, eritrosit çökme hızı (EÇH) artışı ve belirgin steroid yanıtı ile karakterize bir hastalıktır. Çoğunlukla eklem bulgusu yoktur. Önemli laboratuvar bulgularından birisi hipergamaglobulinemidir. AAA hastalarında daha sık görülen vaskülitlerden birisi de Behçet hastalığıdır.
Tekrarlayan orşit ayırıcı tanısına mutlaka AAA girmelidir. Nörolojik tutulumda en sık görülen baş ağrısıdır. AAA hastalarında nadiren aseptik menenjit gelişebilir. 

Tanı 

Tanı koydurucu özgün laboratuvar verisi yoktur. Atak esnasında akut faz reaktanlarında belirgin yükselme olabilir. C-reaktif protein (CRP) hastaların tümünde, eritrosit çökme hızı (EÇH) %90’ında, fibrinojen %60’ında artmaktadır. Lökositoz hastaların %50’sinde görülmektedir. Ataklar esnasında trombositoz ve ferritin düzeyinde artış görülmez. AAA tanısı günümüzde hala kliniğe dayalı olarak koyulmaktadır. Tanıda klinik veriler ve öykü yol göstericidir . Hastalığın kliniğe ve öyküsüne göre kuşkulu olgularda, atak esnasında akut faz reaktanlarına bakılır ve bunlar da hastalık lehine ise 3-6 ay kolşisin test tedavisi uygulanır. Bu tedavi sürecinde atakların sıklığında ve şiddetinde belirgin azalma, kaybolma gözlenirse tanı koyulmuş olur. Yakın dönemde genotip çalışmalara yönelinmiştir. Kuşku duyulan bir hastada, mutasyonların bileşik heterozigot veya homozigot olarak bulunması tanı lehinedir. Klinik olarak AAA olan hastaların %15-20’sinde tek mutasyon bulunmakta, %5-10’unda bilinen mutasyonlara rastlanmamaktadır. Sonuç olarak tanı hala klinik verilere dayanmaktadır. Klinik tanı koymada Tel Hashomer ölçütleri kullanılmaktadır. Livneh ve Langevitz 1997’de bu ölçütleri detaylandırarak yeni kullanılan ölçütleri geliştirmişlerdir  (Tablo 2).

Tablo 2: Genişletilmiş Tel Hashomer Ölçütleri · 

Majör ölçütler- 
Tipik ataklar; 
1. Yaygın peritonit 
2. Plörit veya perikardit 
3. Monoartrit (Kalça, diz, ayak bileği) 
4. Tek başına ateş 
Minör ölçütler
		Tam olmayan ataklar 
 bir veya daha fazla bölgeyi tutabilen 
1. Karın 
2. Göğüs 
3. Eklem 
4. Hareketle ortaya çıkan bacak ağrısı 
5. Kolşisin tedavisine iyi yanıt 
Destekleyici ölçütler 
1. Ailede AAA öyküsü 
2. Uygun etnik köken 
3. Yirmi yaş öncesi başlama 
4. Ağır, yatak istirahati gerektiren atak 
5. Kendiliğinden geçmesi 
6. Ataklar arası bulgusuz dönem 
7. Lökosit, EÇH, serum amiloid A, fibrinojen düzeylerinden bir veya daha fazlasında patolojik sonuçlar ile seyreden geçici enflamatuvar yanıt. 
8. Aralıklı proteinüri, hematüri 
9. Appendektomi veya tanısal laparatomi öyküsü 
10. Ailede akraba evliliği olması

Tanı için 1 veya daha fazla majör veya 2 veya daha fazla minör ölçüt veya 1 minör, 5 veya daha fazla destekleyici ölçüt veya 1 minör ölçüt ile birlikte destekleyici ölçütlerden ilk 4 tanesinin varlığı gerekmektedir . 

Majör ölçütler, tipik AAA ataklarından oluşur ve tipik ataklar aşağıdaki özelliklerin tümünün varlığı ile açıklanmaktadır  (Tablo 3). 

Tablo 3 : Tipik ağrı ataklarının özellikleri · 

Ağrı 
Atakların tekrarlayıcılığı ≥3 aynı tipte 
Atakların çoğunda ateş varlığı 
Kısa sürelilik(12 saat-3 gün) 
Şu durumlardan 1 veya daha fazlasının varlığı; yaygın peritonit, tek taraflı plörit, perikardit, diz-ayak bileği veya kalça monoartriti, tek taraflı orşit, erizipel benzeri eritem ve/veya semptomatik miyalji. 

Tek başına ateş atakları, tekrarlayıcı karakterdeyse, kısa süreliyse ve saptanabilen bir nedeni yoksa tipik olarak kabul edilebilmektedir. 

Tam olmayan ataklar tipik ataklardan bazı farklılıklar gösterir . 
Tablo 4’te bunlar özetlenmiştir.

Tablo 4:  Tipik olmayan AAA ataklarının özellikleri 

1. Normal veya 38°C altında rektal ateş. 
2. Süre farklı, fakat 6 saatten az veya 1 haftadan uzun değil. 
3. Peritonit, plörit, artrit ve orşit ile uyumlu olmayan abdominal, göğüs, eklem ve skrotal bulgular. 
4. Lokalize abdominal ataklar . 
5. Aynı atakta 2 veya daha fazla eklemi tutan artrit. 
6. Çift taraflı skrotal atak. 
7. Ayak sırtına yerleşimli olmayan simetrik cilt döküntüsü. 
8. Tek taraflı miyalji ve yalnızca üst ekstremite kaslarının etkilenmesi 

MEFV geni 1997’de klonlandıktan sonra, tanıda genetik analiz de önemli bir destekleyici bulgu olarak kullanılmaya başlanmıştır . Kuşku duyulan bir hastada mutasyonlardan birinin homozigot veya bileşik heterozigot olması, tanı lehine kabul edilir. Klinik olarak AAA olan hastaların %30’unda tek mutasyon saptanırken, %5-10’unda bilinen mutasyonlardan hiçbirine rastlanmamaktadır. Ayrıca serbest toplumda taşıyıcılık oranı yüksek olduğu için sonuçlar yanıltıcı olabilmektedir. MEFV geninin tam analizi ile bile az sayıda da olsa kolşisine yanıt veren, klinik hastalığı olan az sayıda hastada mutasyon saptanmayabilir. Bu veri AAA’ya neden olan birden fazla genin olabileceğini düşündürmektedir. Daha da kafa karıştırıcı olan bazı nadir mutasyonların otozomal baskın karakterde olmasıdır. Bu nedenlerden dolayı AAA tanısı genetik analiz sonuçlarına göre dışlanamaz . AAA’nin endemik olduğu popülasyonlarda mutasyonların %90’ı 10. ekzona lokalizedir. V726A, M694V,M694I, M680I, E148Q vakaların %74ünde saptanmıştır. En uygun tanısal yaklaşım klinik değerlendirme ile birlikte genetik analizdir. Genetik analizler ile hastaların riskli kardeşlerinde erken teşhis koyularak erken tedavi ile morbidite ve mortalite azaltılabilir. Mutasyon analizi sonuçları ister pozitif, ister negatif olsun, tanısal ölçütlere uyan semptomatik hastalara kolşisin başlanmalıdır. 

Ayırıcı Tanı 

Ayırıcı tanıda diğer periyodik ateş sendromları vardır:
HIDS-Hiper IgD sendromu 
TRAPS-TNF-reseptörü ilişkili sendrom 
Muckle-Wells sendromu 
Ailesel soğuk ürtiker sendromu 
CINCA-Kronik infantil nörolojik kutenöz artropati sendromu 
PAPA-Piyojenik ateş, piyoderma gangrenozum, akne sendromu PFAPA-Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit 

HiDS 

Mevalonat kinaz (MVK) genindeki mutasyonlarla birlikte olan ve yüksek immünglobülin D (IgD) düzeyleri ile seyreden, özellikle Kuzey Avrupa kökenlilerde görülen bir periyodik ateş sendromudur. Hastalığın geni 12. kromozomdadır. Çoğunlukla erken çocukluk çağında başlar. Ataklar 3-7 gün sürelidir, 2-3 ayda bir tekrarlar ve aşılama, enfeksiyon, travma gibi uyarıcı bir etken sonucu ortaya çıkarlar. Ataklar sırasında görülen klinik bulgular ateş, karın ağrısı, kusma, bulantı ve ishaldir. Yaygın makülopapüler döküntü gelişebilir. Bu klinik bulgulara lenfadenopati, eklem ağrısı, karaciğer ve dalak büyüklüğü eşlik edebilir. IgD düzeyi atak sırasında yükselir. Tanı mevalonat kinaz genindeki mutasyonların saptanması ile koyulur. Ataklar esnasında idrarda mevalonik asit düzeyi de yüksektir. Etkin bir tedavi seçeneği yoktur, kortikosteroidler, kolşisin, siklosporin etkili olabilmektedir. Son yıllarda kolesterol karşıtı ilaçlardan statinlerin de etkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır. 

TRAPS

İlk kez 1982’de büyük bir İrlandalı ailede tanımlanmış ve bu yüzden ailesel Hibernian ateş adı verilmiştir. Ateş atakları bir gün ile birkaç hafta arasında devam edebilir ve sıklık değişken olmakla birlikte genelde yılda 2-4 kez görülür. Ateş ile birlikte görülen diğer semptomlar steril peritonite bağlı karın ağrısı, plevral tutulum, artralji veya artrit, lenfadenopatidir. Hastaların %60 gibi büyük bir kısmında cilt döküntüleri görülür ve genelde ödemli plaklar üzerindeki eritemli lezyonlar şeklindedir. Ağrılı konjonktivit, periorbital ödem, miyalji, skrotal ağrı diğer periyodik ateş sendromlarında görüldüğünden daha sık görülür ve tanıda önemlidir. Bazı hastalarda amiloidoz gelişebilir. Ateşli dönemlerde EÇH ve akyuvar sayısında artış gözlenir. Hastaların büyük bir kısmında serum immünglobülin A düzeyleri yüksektir. Otozomal baskın bir hastalıktır, tip 1 TNF reseptör genindeki mutasyonlar sonucu gelişir. Steroidler ateşi kontrol etmede etkilidir, ancak zamanla steroide yanıt azalır. Kolşisin etkili değildir. Bazı hastalarda denenen TNF reseptör karşıtı etanercept belirgin iyileşmeye neden olmuştur

Muckle-Wells sendromu

Karakteristik özellikleri ürtikeryal döküntü, sensorinöral işitme kaybı ve artropatidir. Otozomal baskın geçiş gösterir. Eklem tutulumu büyük eklemlerde belirgindir ve yıkıcı özelliktedir. Tekrarlayan ateş ile birlikte konjonktivit, episklerit ve üveit görülebilir. Hastalık seyrinde AA tipi amiloidoz sıklıkla görülür. Tedavide interlökin-1(IL-1) karşıtı anakinra ve kortikosteroidler etkilidir. 


Ailesel soğuk ürtiker sendromu

Özellikle soğuk uyarısı sonrası ortaya çıkan, ürtikeriyel plaklar, ateş ve artralji ile seyreden bir hastalıktır. Ataklar kısa sürelidir, sıklıkla soğuk uyarısı ortadan kalktıktan sonra bulgular kendiliğinden düzelir. Tedavide kortikosteroidler ve soğuktan kaçınma etkilidir.

CINCA sendromu

En ağır klinik seyirli hastalıklardan birisidir ve yenidoğan döneminde başlar. Hastalık kalıcı ve sürekli merkezi sinir sistemi ve eklem bulguları ile birliktedir. Başlangıçta ürtikeriyel tipte olan döküntü daha sonra kaşıntısız ve maküler bir durum alır. Artropati sekel bırakır ve uzun kemiklerin uç kısımlarında epifizyal ve metafizer büyüme bozuklukları görülür. Hastaların hemen hemen tümünde kronik aseptik menenjit vardır. Gözde üveit, papilla ödemi ve körlük görülebilir. Tedavide IL-1 ve TNF karşıtı ilaçlar kullanılır. Hastalığın seyri kötüdür ve büyük çoğunluğu ergenlik dönemine ulaşmadan kaybedilir.


PAPA

Çocukluk çağında nadir görülür ve otozomal baskın geçişlidir. Eklemlerde belirgin yıkıcı artrit görülür, cilt bulguları belirgindir. Ciltte enfektif lezyonları andıran akneler vardır. Tedavide steroidler, IL-1 karşıtı olan anakinra ve TNF karşıtı ilaçlar kullanılır.

PFAPA

Çocukluk döneminde tekrarlayan ateş ile seyreden selim gidişli ailesel geçişi henüz gösterilememiş bir hastalıktır. Hastalığın nedeni de bilinmemektedir. Hastalık genelde oyun çocukluğu çağında başlar, aylık aralarla yineleyen 3-5 gün süren ateş atakları ile ortaya çıkar. Ateş ile birlikte aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenopati görülebilir. Ağız içinde görülen aftöz yaralar çok belirgin ve ağrılıdır. Nadiren artralji gelişebilir. Ataklar arasında çocuklar sağlıklıdır ve büyüme sınırları normal sınırlardadır. Atak esnasında akut faz yanıtı belirginleşir. Tedavide glukokortikoidler çok etkilidir. Atak döneminde tek doz 2mg/kg prednizolon hastalık bulgularının düzelmesine yol açar. Adenoidektominin atak sıklığını azaltabileceği öne sürülmüştür .

Tedavi 

AAA tanısında tek tedavi ajanı kolşisindir . Sürekli kullanıldığı takdirde etkili olabileceği ilk kez 1972’de Emir Özkan ve ardından Goldfinger tarafından bildirilmiştir. Kolşisin mitozu metafazda keserek hücre bölünmesini durdurur. AAA’daki etkisi tam olarak bilinmemektedir. Tübülin ile etkileşime girerek miktotübülleri depolimerize eder, böylece hücre içi granüllerin motilitesini ve ekzostozu önlediği, lizozomal degranülasyonunu engelleyip hücre duvarını stabilize edererek etki ettiği düşünülmektedir. Kolşisinin önemli bir etkisi serum amiloid A(AA) düzeyini baskılamasıdır. Kolşisin ile hem atak şiddeti hem de sıklığı belirgin azalır. Hastaların %50’sinde ataklar kaybolurken, %30-40’ında kısmi gerileme saptanır, %10 kadarında ise tam kontrol sağlanamamaktadır. Kolşisinin yalnızca atak sırasında kullanımı etkili değildir. AAA tanısı almış bir hasta bu ilacı tüm yaşamı boyunca kullanmalıdır. Bulantı, kusma, ishal gibi gastrointestinal yan etkileri yanında nadiren lökopeni, trombopeni, miyozit, karaciğer enzimlerinde yükselme gibi yan etkileri de görülmektedir. Kolşisin dozu 0,02-0,03mg/kg/gün, en fazla 2mg/gün’dür ve 1-2 doza bölünerek verilir. Tedaviye düşük dozlarda başlayıp yavaş yavaş doz artırımı yapılarak ishal önlenebilir veya azaltılabilir. Bazı hastalarda kolşisine bağlı laktoz intoleransı gelişir, laktozsuz diyet gastrointestinal semptomların kontrolünde yararlı olabilir. Karaciğer enzim sisteminde metabolize edilen simetidin, eritromisin gibi bazı ilaçların kolşisin kan düzeyini toksik sınırlara yükseltebilir. Hamilelikte, emzirme döneminde güvenle kullanılabilr. Artritli vakalarda kolşisin ile birlikte indometasin veya ibuprofen, vaskülit gelişen vakalarda steroid veya siklofosfamid ilave edilebilir. Kolşisin yanıtı yoksa α-interferon ve talidomit denenebilir .

Komplikasyon ve Prognoz 

Amiloidoz, AAA’nın prognozu belirleyen en önemli komplikasyonudur. AA tipindedir. Etkin tedavi öncesi dönemde hastaların çoğunda 40’lı yaşlarda böbrek yetersizliği gelişmekteydi. Eski yayınlarda %60 civarında görüldüğü bildirilmekle birlikte , bu çalışmaların çoğunun nefroloji klinikleri yayınları olduğu için bunun gerçekçi olmadığı düşünülmektedir. Yeni yayınlarda amiloidoz için %20-25 oranları verilmektedir. Amiloidoz riski pozitif aile öyküsü ile artar, erkeklerde daha sık görülür. Bozulan renal fonksiyonun erken göstergesi mikroalbüminüridir ve periyodik idrar analizi bu nedenle önemlidir. Düzenli kolşisin kullananlarda amiloidoz gelişmemektedir. Kaynaklara göre en sık M694V mutasyonu olanlarda amiloidoz ortaya çıkmaktadır. Amiloidoz iki farklı tipte ortaya çıkar; 
Fenotip 1- Klasik ataklar sonrası amiloidoz görülür. 
Fenotip 2- Ailesinde AAA olan bireylerde atak olmaksızın hastalığın amiloidoz ile başladığı tablodur. 
Renal veya rektal biyopsi ile amiloidoz tanısı kesinleştirilir.



