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-Fizyolojik ortamda çözünmeyen ve 
proteolitik enzimlere direnç göstermesi 
-Protein yapısındaki hatalı katlanmalara bağlı 
-Ortak yapı ortak β katlantısı 
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Rutin patolojik incelemede kullanılan kullanılan HE ile ekstrasellüler amorf ve eozinofilik boyanan 
bu proteinler Wirchov tarafından iyot ve sülfürik asit ile reaksiyon verdiği için nişastaya benzetilmiş 



Terminoloji ve Sınıflandırma 
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Amiloid fibrilleri oluşturan proteinler doğal fenotipik ya da varyant yapıda olabilir 
Amiloid hastalıkları; Fibril yapısını oluşturan proteinin biyokimyasal yapısına, birikimin lokalize  
veya sistemik oluşuna ve kendi özgü klinik özelliklerine göre sınıflandırılır 



AMİLOİDOZ İNSİDANSI 
 

• Tanımlayıcı epidemiyolojik çalışmalar; Hastalığın farklı 
populasyonlar ve etnik gruplardaki sıklığı, şiddeti ve dağılımını 
gösteren araştırmalar 

• Analitik epidemiyolojik çalışmalar; Hastalığın ortaya çıkması ve 
farklı klinik özellikleri üzerinde genetik ve çevresel faktörlerin 
etkisini anlamaya yönelik araştırmalar 

• AA amiloidoz ile ilgili epidemiyolojik veriler oldukça sınırlıdır 
• AA amiloidoz sıklığı ile ilişkili verilerin çoğu otopsi veya biyopsi 

serilerinden gelmektedir 
• Olgu tanımlamasında ise biyopsinin yeri, kullanılan inceleme 

ve boyama tekniği gibi söz konusu verilerin karşılaştırılmasını 
zorlaştıran faktörler vardır 
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*2006-2014 yılları arasında, 17 yaş üzeri populasyonda 15 transtretinin, 12 AL ve 2 AA amiloidoz 
Buna göre AA amiloidoz insidansı yaklaşık milyonda bir 
*İsveç hastane kayıt kütüğünde 2001-2008 yılları arasında AA amiloidoz insidansı milyonda 1.18 
*İngiliz Ulusal amiloid merkezi, yaşa göre düzeltilmiş minimum AA amiloidoz insidansını 2008 
 yılında 0.08/100000 olarak vermektedir 
*Doğu Fransa’da AMPYRO çalışması 2003-2005 yılları arasında AA amiloidoz insidansını milyonda 2 



Prevalans 
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*AA amilodoz ile ilgili olarak farklı etnik gruplardan bildirilen prevalans sonuçları karşılaştırılır 
 iken dikkat edilmelidir 
*Seçilen örneklerin ne olduğu (otopsi, hayattaki olgular, hastalık süresi, semptom varlığı) 
*Olgu tanımlamada kullanılan örneklerin ne olduğu (renal, rektal, yağ dokusu, gingiva) 
*İsveç, Malmö, 1983 yılındaki tüm ölümlerin %40’na karşılık gelen 1158 ardışık otopsinin 
formalin ile fikse edilmiş böbrek bx. amiloidoz sıklığı incelenmiş. 19 böbrek bx’de amiloidoz, 
Bunların 10’da (%0.86) AA immün reaktivitesi 



Prevalans 
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*AA amiloidoz prevalans tahmininde en sık böbrek biyopsilerinin geriye yönelik gözden geçirilmesi 
*Toplumdaki tüm olguları kapsamayacağı ve amilodoz tanısı için kullanılması olası diğer tanı  
araçları gözardı edilmesi bir kısıtlılık yaratsa da farklı toplumlarda böbrek bx’lerini %0.67-%3.1’de AA 
*Enfeksiyonların yerini kronik inflamatuar hastalıklar almakta 



Prevalans 
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İnflamatuar bağırsak hastalığında sıklık %0.3-3.6 
Yakın dönem yapılan bir metaanalizde prevalans tahmini  % 0.53 



Prevalans 
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İnflamatuar romatizmal hastalıklarda çok yüksek oranlar.  
Özellikle otopsi serilerinde RA için %30 AA amiloidoz 



Prevalans 
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Beş yılın üzerinde hastalığı olan RA hastalarında duodenal bx’de %10.1  

AS hastalarında abdominal yağ dokusunda %7, ülkemizde rektal veya renal bx’de %1.1 



Prevalans 
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%12.9 

%8.6 



AA AMİLOİDOZDA PATOGENEZ 
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Amiloidoz, kökeni ve sonuçları belli tek bir hastalık olmaktan çok,  
doku ve/veya organlarda aşırı amiloid birikimi ile karakterli bir grup hastalığı tanımlar 



Amiloid Proteini 
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Proteinlerdeki yapısal dönüşüm hastalığı veya konformasyonel bir hastalık 
Amiloidojenik proteinlerin β pilili tabaka  yapısı ortak (kızıl ötesi spektroskopi ile) 
α heliks yapısı gösteren ve suda çözünen amiloid protein öncülleri, komşu moleküller ile hidrojen  
bağı kurarak, suda çözünmeyen zigzag yada pili şeklinde antiparalel dizilim gösteren bir yapıya  
dönüşür. Protein katlanma bozukluğu 
β pilili tabaka, amiloid fibrillerinin normal fizyolojik çözücülere ve proteolitik sindirime 
direnç, rijit dallanmayan, fibriller yapısından ve Kongo kırmızısı ile boyanma özelliğinden sorumlu 
 



Amiloid Öncü Protein Özellikleri 
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Molekül ağırlıkları 3000-30000 kDa 
Küçük ve polianyonik 
Çoğunda öncü protein orjinal protein değil, o proteinden invivo degradasyonla kopan bir parça 
Çoğunda yanlış katlanma veya kısmi bir pililenme 
Kümeleşme eğilimi 
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Proteinler amiloidojenik hale nasıl dönüşür ?  
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Mutasyonlar 
Doğal yatkınlık; Öncü prt. bir tür patolojik yapısal dönüşüme uğrar 
Öncü proteinin serum seviyesinde persistan yükseklik 
Proteindeki tek bir aa’de değişiklik 
Proteolitik remodelasyon ve protein instabilitesi 



Doku Hasarı Nasıl Oluşur ? 

• Çözünemeyen, toksik, büyük miktarda proteinin kitle 
etkisi dokunun yapısını bozar 

• Amiloid fibrillerin bölgesel reseptör işlevini bozması, 
hücre membranını zedeleyerek iyon dengesizliği 
yapabilir 

• Oksidatif strese benzer şekilde hücresel toksisite ve 
apopitoz yolaklarının aktive edilmesi 

• Zararı arttıran etkenlerden biri de, amiloid birikimine 
karşı gelişen immün yanıt 
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SAA artışı 

İnflamatuar 
 Uyarı 
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SAA,AA amiloidozundan sorumlu öncül protein 
Süreğen yüksekliği AA amiloidoz için en önemli risk faktörüdür 
SAA salınımında IL-6 ve IL-1’in transkripsiyonel düzeyde belirleyiciliği vardır ve 
SAA düzeyi 100-1000 kat artar 

Makrofaj, lökosit  
ve trombosit aktivasyonu 

SAA, HDL partiküllerini oluşturan bir 
 apolioprotein. 
HDL partiküllerinin makrofaja bağlanmasını  
arttırır 
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11. Kromozomun kısa kolunda 4 adet SAA geni mevcut. SAA1 ve SAA2 belirgin şekilde benzer 
 ve inflamasyona yanıt olarak hızla artar 
SAA1’in üç haplotipi var. α, β, γ. Beyaz ırkta SAA1α amiloidozla ilişkilidir 
Amiloidi kolaylaştırıcı faktör denilen glikoprotein 
Ekstrasellüler matrixte bulunan enzimler ve proteolize dirençten sorumlu SA P kompoenenti (SAP) 

Niçin SAA proteininin yüksek olduğu kişilerin sadece bazılarında amiloidoz gelişir ? 



Kronik İnflamasyon 
(Enfeksiyon ve romatizmal hastalıklar) 

SAA ara ürünleri temizlenemez ve yapısal değişimler: 
amiloid fibrillerin ilk nüveleri oluşur 

Çöktükleri bölgede, mekanik etki, serbest radikal hasarı, mimari dokunun bozulması,  
apopitozun indüklenmesi ile organ yetersizlikleri 

Mononükleer hücre 

Hücre dışı alan 

Hücre dışında biriken amiloid fibrilleri proteinler ile kompleks;amiloid yükü 
Sağlamlığı artar ve proteolizden etkilenmelerini engeller 

Katabolik sürecin üstünde SAA artışı 

Homozigot SAA-1 genotip (+) 

IL-1 ve IL-6 v
v
v 
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 Kimde Şüphelenelim ? 

• Açıklanamayan proteinüri; Hafiften nefrotik 
düzeye kadar 

• Organomegali 

• EKO’da sol ventrikül hipertrofisi 

• Polinöropati 

• Makroglossi 
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AA AMİLOİDOZ GÖRÜNTÜLEMESİ 
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Hiçbir görüntüleme yöntemi amiloidoz tanısı için yeterli değil.  
Klinik ve radyolojik olarak yüksek şüphe olsa dahi tanı histopatolojik  
(amiloid fibrillerin gösterilmesi) olarak konulmalıdır 
USG, MRI, BT, EKO görüntüleme yöntemlerinin tanı ve takipte yeri var 
mıdır ? 
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USG spesifik olmaktan uzak 
Kortikal incelme, akut evrede büyüme 
Parankimin hipoekoik ve büyük, kortikomedüller yapının korunmuş olması nedeniyle 
“beyaz böbrek” tanımı yapılabilir 



24 Erken evrede hipoekoik görünüm ve eşlik eden subkapsüller hemoraji 
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Otopsi serilerinde tiroidde amiloidoz saptanma oranı AA amiloidoz için %80 
Tiroidde bilateral diffüz büyüme, bazı olgularda hipoekoik kitle görünümü 
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Sağ ventrikül tutulumu ile konsantrik ventriküler kalınlaşma ve valvüler kalınlaşma 
En erken bulgu diastolik disfonksiyon 
Kardiyak MR EKO bulguları şüpheli hastalarda faydalı 



AA AMİLODOZLARIN TANI VE İZLEMİNDE 
NÜKLEER TIP YÖNTEMLERİ 
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1960’lı yıllarda karaciğerdeki amiloidoz infiltrasyonunun yarattığı fonksiyon bozuklukları  
Tc-99 sülfür kolloid kullanılarak gösterilmesi 
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Serum amiloid P komponenti (SAP), normalde plazmada bulunur amiloid fibrillerine özel  
bir affinite gösterir ve pentraxin ailesinin üyesidir 
Karaciğerde salgılanır ve yıkıma uğrar 
Fizyolojik görevleri vardır; DNA regulasyonu, kromatinin temizlenmesi 
 ve enfeksiyona karşı doğal direnç 
Amiloid fibrillerine bağlandığında proteolitik yıkıma karşı amiloid fibrillerini korur 
Radyoaktif olarak işaretlendiğinde SAP tüm amiloid fibrillerine reversbl bağlanır 
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%90 donör serumundan steril ve saf şekilde elde edilir. Bu nedenle donörün klinik 
ve serolojik açıdan güvenilir olması lazımdır 
Fonksiyonunu bozmayacak şekilde radyoaktif olarak I-123 ile işaretlenir 
SAP sintigrafisi amiloidoz tanısı ve takibinde oldukça değerlidir 
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SAP her türden amiloid fibrillerine spesifik ve geri dönüşlü şekilde bağlanarak 
 amiloid yükünün invivo koşullarda kantitatif olarak değerlendirilmesine olanak sağlar 
Karaciğer, dalak, böbrek, adrenal bezler ve kemiklerde iyi, 
GİS, deri, sinirler gibi alanlarda yetersizdir 
Kalp için ? 
I-123 SAP sintigrafisi Avrupa’daki birkaç akademik merkezde klinik rutindedir 
I-123 pahalı, SAP ticari olarak üretilememesi dezavantajları. İlerde rekombinant elde edilmesi,  
Tc-99m ile işaretlenmesi bu problemlerin üstesinden gelir 



AMİLOİDOZ TANISINDA HİSTOPATOLOJİK 
DEĞERLENDİRME 
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Patologlar değişik nedenlerle yapılan bx’lerde amiloid benzeri görünümler ile  
sıklıkla karşılaşmaktadır. Ancak rutin değerlendirmede kullanılan HE nonspesifik. 
Bu nedenle amiloid tanısı için gerekli inceleme metodları kullanılamayabilmekte ve  
amiloidoz gözden kaçabilmektedir. 
Klinisyenin biyopsi endikasyonu ve amiloidoz kuşkusu histopatolojik tanı için gerekli 
Biyopsiyi değerlendiren patoloğun amiloidoz deneyimi diğer önemli faktör 



Amiloid Birikimini Nerelerde Arayalım 
? 

• Yağ aspiratları 

• Gastrointestinal sistem biyopsileri 

• Periferik sinir 

• Karaciğer 

• Böbrek 

• Tiroid 

32 



33 

Amiloid rutin HE boyamada homojen eozinofilik boyanmaktadır. Farklı doku  
ve organlardaki homojen, eozinofilik boyanan, normal yapıyı bozan tüm birikimlerin 
Amiloid olduğundan şüphelenilmesi çokta yanlış değildir 
Bu birikimlere eşlik eden organ bozuklukları da varsa klinik kuşku olmasa da ilk basamak  
olan KK boyama rutin yapılmalıdır 



Kongo kırmızısı 1886’dan bu yana tekstil sektöründe kullanılıyor, amiloid için ise ilk 
kez 1922’de kullanılmış. 
Polarize ışık mikroskobunda elma yeşili refle verdiği 1959’da bulunmuş. Tanı için en 
özgün bulgu 
Boyamada pozitif konrol kullanılmalı, formalin ile tespit edilmeli, hızla gönderilmeli 
Yalancı negatifliğin en önemli nedeni kesitlerin ince olması 
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Florokrom kullanıldığında daha çarpıcı bir görüntü elde edilir 



Amiloid İçin Başka Boyama Seçeneği Var mı ? 
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Keten ve polyester boyamada kullanılan sülfürlü bir bileşik olan Tioflavin ve Sirius kırmızısı 



Amiloidoz tanısı koymakla iş bitmez. Tanı alan olgularda prognoz ve tedavi için biriken 
proteinin tiplendirilmesi yapılmalıdır. 
İmmünohistokimyasal metodlar kullanılarak tiplendirme yapılabilir. Anti-AA serumu 
kullanılarak glomerüldeki amiloidin tipini göstermek mümkün olacaktır.  37 



Otoinflamatuar Hastalıklar ve 
Amiloidoz 
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Otoinflamatuar Hastalıklar 

• Ailevi Akdeniz ateşi 

• Kriyoprin ilişkili periyodik sendrom (CAPS) 

 -Ailesel soğuk ilişkili otoinflamatuar hastalık 

 -Muckle Wells sendromu 

 -Neonatal başlangıçlı multisistem otoinflamatuar 
 hastalık (NOMID/CINCA) 

• Hiper IgD sendromu 

• TNF reseptör ilişkili periyodik sendrom 
(TRAPS) 
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Ailesel Soğuk Ürtikeri Sendromu (FCAS) 

 

Lachmann H. Clin Exp Immunol 2011; 165:301–9. 

Hoffman et al. Lancet 2004; 364: 1779-85 
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Ateş, artralji, ürtiker benzeri döküntü 
ve konjuktivit 
Amiloidoz nadir 



Muckle Wells Sendromu (MWS) 
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Ateş, döküntü, artralji, myalji, 
Karın ağrısı, konjuktivit ve üveit, 
Sensorinöral işitme kaybı 
Amiloidoz %25 



CINCA/NOMID 
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Ürtiker benzeri döküntü, ateş, kronik aseptik menenjit, konjuktivit ve üveit 
Ağır bir artropati, makrosefali, semer burun, parmaklarda çomaklaşma 



Hiper IGD Sendromu/Mevalonat Kinaz Eksikliği 
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Ateş atakları, karın ağrısı, LAP, artralji, 
ishal, kusma, cilt lezyonları ve aftöz ülser 
Atak sırasında steroid faydalıdır 
Amiloidoz nadirdir 
Dirençli olgularda anti TNF  
ve anti IL-1 ajanlar 

http://www.cri-net.com/prive/base_images/periodique/grande/fig03.jpg


TNF Reseptör İlişkili Periyodik Sendrom 

(TRAPS)-Cilt 
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Çok farklı fenotiplerle seyredebilir 
Uzamış ateş, karın ağrısı, myalji, artralji, 
serozit 
Ateş atakları 1-4 hafta ve periyodik değil 



 with the courtesy of Dr.Hawkins 

TNF Reseptör İlişkili Periyodik Sendrom 

(TRAPS)-Göz 
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Etanersept ve anakinra hastalık ve SAA düzeylerini baskılamak için etkili 
İnfliximab ve adalimumab ile benzer etkinlik gösterilememiş 



AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ VE AMİLOİDOZ 
 

• En sık görülen otoinflamatuar hastalık 

• İyi tanımak, doğru tedavi etmek, takipte 
dikkatli olmak 

• Zamanla kolşisin uyumu azalabilir 

• Renal replasman tedavilerine gitmeden 
önlemek önemli 
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Masters SL, Simon A, Aksentijevich I, Kastner DL. 
Horror autoinflammaticus: the molecular pathophysiology of autoinflammatory disease  
Annu Rev Immunol 2009 
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Riskli Grupların Tanımlanması 
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SAA-1 a/a genotipi renal amiloidoz riskini 7 kat arttırır 



• Ailede amiloidoz 

• Gecikmiş tanı ve tedavi 

• Tedaviye uyumsuzluk 

• Erkek cinsiyet 

• Etnik köken 

• Yaşanılan ülke ve çevresel faktörler 51 



52 Amiloidoz gelişimi M694V varlığında 6 kat fazla  



http://fmf.igh.cnrs.fr/ISSAID/infevers 
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http://fmf.igh.cnrs.fr/ISSAID/infevers
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%95 renal 
Dalak ? 
Gis ? 
%35 Adrenal bez 
%80 tiroid 
%2 kalp 
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En az invaziv en doğru tanı verecek yer bx’de seçilmelidir 
İdeali renal bx 
Rektal bx 
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FMF İlişkili AA Amiloidoz Seyri 

SDBY gelişene kadar süre takipte amiloidoz çıkanlarda 4.8 yıl, tanı anında olanlarda 3 yıl 

650 FMF hastası, 37 hastada bx ile amiloidoz, 6 yıllık takipte 14 ölümün 7’si amilodoz ilişkili 



AİLESEL AKDENİZ ATEŞİNE İKİNCİL 
GELİŞEN AA AMİLOİDOZDA TEDAVİ 
SEÇENEKLERİ 
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Kolşisin yeterli dozda ve düzenli kullanıldığında amiloidoz gelişimini engeller !  
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Kolşisin amiloidozu olan hastalarda bile süreci stabilize etmektedir.  
Proteinüri miktarı ve böbrek fonksiyon durumu önemli 

Kolşisin alırken amiloidoz gelişenlerde öncelikle kompliyans sorunu vardır. Günlük dozun 
 altında almak, belli süreler almamak, ya da ilaç kullanmanın zarar vereceğini düşünmek 
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FMF tanısı ancak amiloidoz geliştikten sonra konan hastalarda, dolayısıyla kolşisine geç başlanan 
 hastalarda, Cre. <1.5mg/dl ve 1.5-2 mg/gün kolşisin kullanımı tedavi yararı yüksektir 

Glomerül hasarı geri dönüşümsüz değil ise progresyonu önler. Ancak amiloid yükü değişmez 
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Böbrek nakli sonrası da kolşisine devam edilmelidir. Nefrotik düzeyde proteinürisi olan  
hastaların en az yarısında SDBY gelişir. SAA düzeyi mortalite ile ilişkili 

Temel tedavi inflamasyonu baskılamaktır. 
Kolşisine yanıtsız, ataklar arası yüksek akut faz, proteinüride azalma olmayanlarda  
veya istenmeyen etki, intolerans varlığında farklı seçenekler düşünülür 
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Üç hastalık seride, nefrotik düzeyde proteinüriyi azalttığı ve Cre. gerileme bildirilmiştir 



Biyolojik Tedavilerin Yeri Var mıdır ? 
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8 hastanın nefrotik sınırda proteinürisinde kısmi düzelme 

Ortalama on yıl izlenen, 37 hastada, tedavi başlangıcı ile SDBY gelişmesi arasında 
Cre <1.5 mg/dl ise 9 yıl, >1.5 mg/dl ise 4 yıl 
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Patogenezi anladıkça esas sorunlu sitokin IL-1β 
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-İnsan IL-1 reseptör antagonistinin  
rekombinant homoloğu 
-IL-1 α ve IL-1β’yı bloke eder 
-Yarılanma ömrü kısadır 
-En geniş tecrübe. Dirençli, uzamış myalji, amiloidoz 

29 FMF-AA Amiloidoz, 17 hasta Anakinra alıyor. Cre<1.5mg/dl olan 13 hastanın proteinürisinde  
belirgin azalma (3.5 gr’dan 1.3 gr) ve akut faz yanıtında normalleşme 
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-IL-1β’ya karşı elde edilen selektif 
 insan IgG1 antikoru 
-IL-1α ve reseptöre bağlanmaz 
-Yarılanma ömrü uzundur 
-Literatürde 80 civarında hastanın 
 %10’u AA amiloidoz 

32 FMF hastası içinde 6 AA amiloidoz hastası. Ortalama 17 ay izlem.  
2’de proteinüride azalma, 2’de artma, 2’de stabil kalmış 
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-IL-6 SAA gen uyarımında çok önemli 
rolü olan pro-inflamatuar sitokin 
-IL-6 inhibisyonu ile SAA üretimi baskılanır 
-8mg/kg aylık infüzyon 
-Amilodozda etkili olabileceğine dair yayınlar var 
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8 hastanın 7’de atak ve proteinüride  faydalı 

12 hastanın 10’da hiç atak yok, 9 hastada proteinüride azalma, akut faz yanıtında düzelme. 
Tedavi sonlandırıldığında veya infüzyon araları açıldığında çok hızlı kötüleşme olabilir 



-Amiloid fibrillerin polimerizasyonunu ve fibrillerin dokularda birikimini 
engelleyebilir 

-19’u FMF amiloidoz olan 183 hastanın değerlendirildiği bir çalışması mevcut 
-İkinci yıl sonunda aktif ilaç alanların %27’de kötüleşme, plasebo da ise %40 
-Son dönem böbrek yetmezliği gidiş üzerine etkisi yok 68 



AMİLOİDOZA İKİNCİL BÖBREK 
YETMEZLİĞİ GELİŞEN OLGULARDA 
DİYALİZ VE RENAL TRANSPLANTASYON 
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Periton diyalizinde atak sıklığı, düşük albumin ve yüksek infeksiyon 
hemodiyaliz tercih edilir. 
Diğer hastalarla karşılaştırıldığında survive ve komplikasyon açısından 
fark yok 
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SDBY geliştikten sonra atak sıklığında azalma.  
Kolşisin doz ayarı gerekebilir, 
 etkisiz ise diyaliz sonrası Anakinra düşünülebilir 
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Diyaliz sürecini takiben ne zaman renal transplantasyon ? 
Serum albumini normalse hemen, düşükse hemodiyaliz ile proteinüriyi azaltıp 
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-Canlı yada kadavra kullanılabilir 
-Ülkemizde trans bekleyen hastaların %8.4’ü FMF AA amiloidoz 
-Yaşam beklentisi benzer 
-GİS intoleransı, ciddi enfeksiyon ! 
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-Birinci derece yakından alınıyorsa FMF sorgusu ve MEFV mutasyonu 
-Diğer immünsupresifler ile etkileşim olabilir 
-Subklinik inflamasyon veya atak kontrolünün olmaması durumunda IL-1 inhibisyonu yapan 
ajanlar düşünülebilir 
 



FMF-AA Amiloidoz Tedavi Özeti 

• Önceliğimiz, amilodioz gelişiminin önlenmesi. Erken 
tanı, sonrasında yeterli dozda ve ömür boyu kolşisin 
kullanımı şarttır. Hastalar belirli aralıklarla izlenmelidir 

• Amiloidoz gelişmiş hastalarda öncelikle kolşisin uyumu 
ve dozu kontrol edilmelidir 

• Hastaların önemli bir kısmı düzenli kolşisine  tedavisine 
yanıt verir. Kolşisin proteinüri ve böbrek 
fonksiyonlarında düzelme sağlar 

• Ataksız dönemde akut faz yanıtı takipte çok işe yarar. 
CRP ve/veya SAA yüksek gidiyorsa amiloidoz riskinin 
arttğını ve tedavinin yetersiz olduğunu gösterir 
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FMF-AA Amiloidoz Tedavi Özeti 

• Yeterli dozda ve düzgün kolşin tedavisine  rağmen 
atakların tekrarlaması veya ataksız dönemde akut faz 
yanıtı yüksekliği, renal fonksiyonların kötüleşmesi, 
kolşisine bağlı yan etkilerin varlığı veya intolerans 
alternatif tedavileri düşündürmeli (anti TNF, anti IL-1 ve 
anti IL-6) 

• Alternatif tedaviler kolşisinden ayrı düşünülemez 
• Biyolojik ajanlar ile FMF AA amiloidoz tedavisinde 

anlamlı sonuçlar bildirilmekle beraber veriler henüz 
yetersizdir. Bu tedavileri alan hastalar yakından 
izlenmelidir. 

• SDBY’de uygun tedavi rejimi seçimi.  
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Juvenil İdyopatik Artrit ve AA Amiloidoz 

28 yıl izlenen 246 JİA hastasının %8.9’da AA amiloidoz 

-1991-2005 arası hiç amiloidoz yok 
-MTX daha aktif olarak kullanılıyor 
-En çok sistemik sonra da poliartiküler JIA 
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Tedavi 

6 olgu anti IL-1, anti IL-6 ve anti TNF, 3 olgu klasik DMARD ve siklofosfamid tedavisi almış 
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Romatoid Artrit ve AA Amilodoz 

-RA AA amiloidoz %5-78 gibi geniş bir marjda 
-Çoğu çalışma, biyolojikler, daha güncel ve yoğun tedavi kullanım öncesi 
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-Histolojik olarak amiloidoz bulgusu olan hastaların %25-50’de klinik var. 
 Subklinik seyir daha sık. 

Abdominal yağ dokusunda pozitif amiloid bulgusu olan hastaların 6.7 yıllık takip verisi 
 hiç amiloidoz gelişmemiş 
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RA’nın neden olduğu inflamasyonu baskılamak temel hedef. Erken tanı,  
DMARD veya biyolojik tedavisinin başlanması 

Etanercept ve infliximab, SAA azaltarak proteinüriyi azalttığı ve böbrek fonk. iyileştirdiği bildirilmiş 
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IL-6 tedavisindeki JAK inhibisyonu STAT3 üzerinden proinflamatuar yolakların baskılanması  
ve RA AA amiloidoz için yeni bir terapotik hedef olabilir 
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Takrolimus AA amilodoz patogenezinde T hücre fonksiyonunu inhibe ederek etkili olabilir 

Olguların %42’de böbrek fonksiyonlarını stabilize ediyor. Ancak SAA, proteinüri ve genel  
sağ kalım üzerine etkisiz. Faz III, randomize kontrollü çalışması sürüyor. 
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