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İlk başvuru- Ağustos 2017

• 12 y, K, Erzurum

• Yakınma

• Bir aydır karın ağrısı, ishal, ateş 

• Öykü

• Bir yıldır, ayda bir kez 3-4 gün süren ateş, karın ağrısı

• Atatürk Üni. 9 ay önce, MEFV mutasyonu M694V/-  Ailevi Akdeniz Ateşi 

(AAA), kolşisin 2x1 tb

• Dört ay sonra (Mart 2017); yetersiz yanıt Kolşisin 3x1 tb

• Sekiz ay sonra (Temmuz 2017)  Kolşisin 2x2 tb



Özgeçmiş

• Prenatal: Özellik yok 

• Natal: G11P9A2 annenin 6. gebeliği, 39 GH, 3300 gr, NSYD

• Postnatal: 

• Küvöz ve sarılık öyküsü yok

• Anne sütü: İki yıl 

• Nöromotor gelişimi yaşına uygun

• Aşıları tam 

• Bilinen allerjisi yok 



Soygeçmiş

• Anne-Baba: Sağ, sağlıklı

• Akrabalık: Dede ile anneanne teyze çocukları

• İki kardeş (bir yaş ve altı aylık) eksitus öyküsü (+), nedeni?

• AAA öyküsü: Amcanın üç oğlu

• 1. kuzen; 24 yaşında, MEFV?, amiloidoz gelişimi sonrası renal transplantasyon 

• 2.kuzen, 20 yaşında, M694V/M694V (kolsisin 4x1 tb)

• 3.kuzen, 18 yaşında, M694V/M694V (kolsisin 3x1 tb)

• Ailede başka bilinen romatolojik hastalık yok



Fizik inceleme

• VA: 27 kg (<3p) Boy: 139 cm (<3p)

• Ateş: 36,6 °C Solunum sayısı: 14/dk

• Nabız: 70/dk TA: 90/50 mmHg

• Genel durum iyi, bilinç açık, koopere

• GİS: batında hassasiyet (+), rebound (-), defans (-), hepatosplenomegali Ø

• Diğer sistem muayene bulguları doğal



Laboratuvar

• Hb: 9.3 gr/dl, BK: 11.730/uL, trombosit: 732.000/uL

• Periferik yayma: %70 PNL, %25 lenfosit, %3 monosit ve %2 eozinofil, atipik hücre 

yok, eritrositler hipokrom mikrositer , trombositler yeterli 

• TİT: Dansite 1015, ph 5,5, protein yok, hücre yok

• ESH: 37 mm/sa

• CRP: 19,82 mg/dL (0-0,5)

• Fibrinojen: 755 mg/dL

• Serum Amiloid A: 858 mg/L (<6,4)



Laboratuvar

• ALT: <3 U/L

• LDH: 141 U/L

• Albumin: 2,6 g/dL

• Kreatinin: 0,43 mg/dL

• Elektrolitler: normal

• C3: 147 mg/dL, C4: 35 mg/dL

• dTGA: 6 ünite

• Dışkıda kalprotektin: normal, dışkıda kültür ve seroloji: Normal

• İGST: Negatif



Görüntüleme/Patoloji (Ağustos 2017)

• Abdomen US: Normal

• Üst GİS endoskopisi: Antral gastrit

• Patoloji: Mide biyopsisinde, şiddetli aktif kronik gastrit

• Kolonoskopi: Normal

• Patoloji: Transvers kolon biyopsisinde, aktif kolit bulguları 



Klinik Seyir (Ağustos 2017)

• Kolşisine devam edildi (2x2 tb)

• Kronik ishali nedeni ile yapılan kolonoskopi Aktif kolit 

Mesalazin

• Çocuk Onkolojisi Malignite düşünülmedi

• Hiperimmunglobulin D sendromu? MVK gen analizi:Normal

• TNF-alfa reseptör ilişkili periyodik sendrom (TRAPS)?  TNFRSF1A 

gen analizi: Normal



Klinik Seyir (Eylül 2017)

• İkinci haftada hafif düzeyde proteinüri (7mg/m2/sa) 

• Kolşisine dirençli AAA  Anakinra (2 mg/kg/g) (07.09.2017)

• Ateş ve karın ağrısı yakınmaları geriledi

• Renal US: her iki böbrek parankim ekosu evre 1

• İzlemde nefrotik düzeyde proteinüri 300 mg/m2/sa (20.09.2017)

• Böbrek biyopsisi  AA tipinde amiloid birikimi

• Anakinra dozu arttırıldı 4mg/kg  8 mg/kg



Klinik Seyir (Eylül 2017)

• Hipoalbuminemi (1,8 g/dL)  1gr/kg albumin

• Tedavi sonrası karın ağrısı ve ateş Ø

• Akut faz reaktanlarında kısmi gerileme (25.09.2017)

• CRP: 4,22 mg/dL (0-0,5),  ESH: 32 mm/sa



Klinik Seyir (Ekim 2017)

• Göğüs ağrısı, ateş AAA atak ? Perikardit?

• Fizik inceleme

• Organomegali ve LAM yok, traube lateralde kapalı

• Laboratuvar

• BK: 5.670/uL, CRP: 20,46 mg/dL (0-0,5),  ESH: 100 mm/sa



Klinik Seyir (Ekim 2017)

• Ekokardiyografi  Normal

• Kalp komşuluğunda kitle imajı veren lezyonlar, LAP?

• Toraks MRG (10.10.2017)  Paratrakeal, pre-subkarinal, bilateral

hiler, paraözefageal ve posterior mediastende büyüğü 30x25 mm 

boyutlarında multipl LAP (lenfoma?)



TORAKS MR görüntüleri



Klinik Seyir (Ekim 2017)

• Boyun US: Sol supraklaviküler bölgede SKM kas arkasında 10x8 mm

boyutunda LAM, servikal LAM gözlenmedi

• Abdomen US: KC 162 mm, dalak 135 mm, her iki böbrek parankim ekosu

evre 3

• Lenf nodu biyopsi patolojisi:

• Reed-Sternberg hücreleri-klasik Hodgkin Lenfoma (mikst sellüler tip)

• Amiloid A birikimi



Lenf nodu biyopsisi



Klinik Seyir 

• Kemik iliği biyopsisi: Normoselüler

• Toraks BT: Perivasküler, paratrakeal, aortikopulmoner, bilateral hiler en 

büyüğü 44x31 mm, multipl LAP (+), metastatik lezyon Ø

• Abdomen BT: KC vertikal boyutu 186 mm, dalak vertikal boyutu 140, her iki 

böbrek normalden büyük (lenfoma tutulumu?)

• Kranial BT: Normal

• Kemik sintigrafisi: Normal



Klinik Seyir 

• Klasik Hodgkin Lenfoma (mikst sellüler tip)-Evre 3B 

• Adriamisin, bleomisin, vinblastin, dakarbazin (ABVD) 

kemoterapi protokolü



Klinik Seyir

• İzlemde AAA atak bulgusu Ø

• Akut faz reaktanları Normal, SAA< 3mg/L

• İki kez tiflit geçirdi (kemoterapi yan etkisi)

• Aralık 2017: Dispeptik yakınmaları ve kusma yakınmaları  Endoskopi 

 Antral gastrit (+)

• Üst GİS endoskopi patolojisi: Antrum amiloid A birikimi (duedonumda

birikim Ø)



Klinik Seyir

• 6 aylık anakinra ve 4,5 ay (9 kür) ABVD  Protein atılımı 95 

mg/m2/sa

• Hodgkin Lenfoma açısından yapılan ara değerlendirmede, 

görüntülemelerde LAP boyutlarında belirgin gerileme gözlendi

• Tedavileri devam ediyor



Toraks BT



• Ailevi Akdeniz Ateşi atak öyküsü  1 yıl

• MEFV M694V/-

• Mikst selüler tip Hodgkin Lenfoma



Tartışma



Reaktif Sistemik AA Amiloidoz

-Serum amiloid A (SAA) 
Proinflamatuvar sitokinlerin

regülasyonu sırasında 
hepatositlerde sentezlenen bir 

apolipoprotein

-N: < 3mg/L  İnflamasyon
sırasında 2000 mg/L

-Kronik inflamatuvar
hastalıklarda,

persistan akut faz 
yanıtı

-SAA proteini  AA 
tip amiloid fibriller

Karaciğer, Dalak, 
endokrin bezler, 

böbrek, kalp, GİS, 
periferik sinirler ….



Reaktif Sistemik AA Amiloidoz

• Kronik inflamatuvar artritler (JİA, RA, ...)

• Kronik sepsis (bronşektazi, tüberküloz, ostemiyelit, …)

• Periyodik ateş sendromları (AAA, TRAPS, HİDS, …)

• İnflamatuvar bağırsak hastalıkları

• Maligniteler

• Vaskülitler

• Diğer 



Ailevi Akdeniz Ateşi-Amiloidoz

*Saatci U, Ozen S, … (1997) FMF in children: report of a large series and discussions of the risk and prognostic factors of amyloidosis. Eur J Pediatr
**Shohat M, Magal N.. (1999) Phenotype-genotype correlation in FMF: evidence for an association between M694V and amyloidosis. Eur J Hum Genet

• Her zaman atak sıklığı ile ilişkili değil

• Subklinik inflamasyon!!!  SAA düzeyi ile değerlendirilebilir

• Riskler 

• Ailede ikincil amiloidoz öyküsü*

• Erkek cinsiyet*

• MEFV geninde 10. ekzon mutasyonu (680-694 bölgeler arasında) M694V/M694V**

• SAA1.1alfa/alfa genotipi 7 kat X



Malignite-Amiloidoz

• Kronik inflamasyon ikincil amiloidoz

• 1930-1986 yılları arasında 40 olgu tanımlanmış

• Malignitelerde amiloidoz sıklığı açısından güncel bir araştırma yok



Malignite-Amiloidoz

• Hodgkin Lenfoma-amiloidoz birlikteliği, olgu bildirimleri mevcut

• İnsidans <%1



Ailevi Akdeniz Ateşi-Malignite birlikteliği

• Kronik inflamatuvar hastalıklarda  Kanser insidansı artmış

• Ailevi Akdeniz Ateşi’nin maligniteye neden olduğu-yatkınlık oluşturduğu Ø

• Kolşisin ya da anakinra Ø

• 8534 AAA tanılı, arap ya da yahudi etnisiteye sahip hasta (%4,1 malignite tanısı +)

• Normal popülasyona göre kanser riski daha az!!! (Erkek:0,66, Kadın:0,75)

• Hastalığın kendisi ya da verilen tedavilerin etkisi ?

• Kolşisin antimitotik etkisi  Kanser hücrelerinin büyümesinin durdurulması ?



AAA-Malignite-Amiloidoz?

• 58 y, E, 25 yıldır AAA nedeni ile izlenmekte

• Birkaç yıldır nefrotik düzeyde olmayan proteinürisi +

• Son 5 aydır böbrek fonsk. bozulma  BY

• Abdomen BT  Böbrekte kitle 

• Patolojik inceleme  Renal papiller karsinom, neoplastik olmayan bölgede kongo-red

boyanma-amiloid birikimi



Tedavi

• Altta yatan inflamatuvar süreci durdurmak

• Kolşisin

• Siklofosfomid, azatiopirin

• IL-1 ve IL-6 karşıtı tedaviler

• Diğer biyolojik ajanlar

• Böbrek yetmezliği  Renal replasman tedavisi  Renal transplantasyon





• AA tip amiloidoz hastalarının yaklaşık %20’si  Etyolojisi bilinmemekte

• 11 renal amiloidoz Anakinra, 8 ay-9 yıl süresince

• 5’i tedaviye tam yanıtlı, 4’ü kısmi yanıtlı, 2’si yanıtsız



• 14 yaşında yedi yıldır AAA tanılı, sekonder amilodoz gelişmiş bir hasta

• Kanakinumab tedavisi  Bir ay sonra akut faz yanıtı normale döndü, nefrotik

proteinürisi geriledi



• 12 hasta, AAA’ya sekonder amiloidoz gelişmiş  Tosilizumab (8mg/kg/ay)

• Öncesinde 5’i anakinra, 3’ü kanakinumab, 3’ü infliksimab, 2’si siklofosfomid, 1’i etanerspet

• Ortalama 18 ay

• 24 saatlik protein atılımları; 6,5 gr/dL 4,7 gr/dL, CRP; 18 mg/L 5 mg/L, ESH 48 mm/sa 27 

mm/sa

• Kolşisin dirençli AAA hastaları & Amiloidoz Anti IL-1 tedavilere alternatif bir tedavi







Teşekkür ederim


