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Kol˛isin esasen çidem (colchicum autom-
nole) bitkisinin soan ve tohumundan elde 
edilen bir alkaloiddir. Bu ilacın gut hastalı-
ının tedavisinde uygulanması MÖ 6. yüz-
yıla dek uzanır. 17. yüzyıl ba˛larında aynı 
endikasyon ile tekrar popülarite kazanmı˛, 
ancak klinik kullanımı yakın zamana kadar 
gut hastalıı ile sınırlı kalmı˛tır. 1972de 
Ailesel Akdeniz Ate˛i (FMF) tedavisinde et-
kili olduu ortaya çıktı. Sonraki yıllarda 
immünolojideki geli˛meler ile birlikte etki 
mekanizmasının daha iyi anla˛ılması bu es-
ki ilacın klinik romatolojide gittikçe artan 
bir kullanım alanı bulmasına yol açtı. Bu 
yazımızda kol˛isinin farmakokinetii. etki 
mekanizması, yan etkileri ve klinikteki kul-
lanım alanlarından bahsedeceiz. 

Kol˛isinin farmakokinetii 
Kol˛isin oral veya intravenöz (IV) uygula-
nabilir. Türkiye'de sadece 0.5 mg oral for-
mülasyonları mevcuttur. Aız yolu ile alın-
dıında mide-barsak sisteminden çabuk 
emilir ve 0.5-2 saat içinde tepe plazma dü-

zeyine ula˛ır. Ancak biyoyararlanımı. eski-
den dü˛ünüldüü gibi tama yakın deil. % 
3744 civarındadır. % 32-50 oranında prote-
inlere balanır. Enterohepatik sirkülasyo-
na girdii bildirilmi˛tir. Ortalama plazma 
yarılanma ömrü ise 58±20 dakika olarak 
hesaplanmı˛tır. 
Kol˛isin PNL hücrelerde plazmaya oranla 
10 kat daha fazla konsantre olabilmekte-
dir. Yapılan çalı˛malar tekrarlanan dozlar-
dan sonra kol˛isinin PNL'lerde mononük-
leer hücrelere göre de 3 kat daha fazla 
konsantre olduunu göstermi˛tir. Bu du-
rum, lenfomononükleer hücrelerde mevcut 
olan P-gly peptidinin PNL hücrelerde az 
miktarda bulunması ile açıklanabilir. P-gly 
peptidi MDR-1 geni tarafından kodlanmak-
ta ve lenfomononükleer hücrelerde hücre 
içine giren kol˛isin molekülünün dı˛arı 
atılmasında rol oynamaktadır. 
Kol˛isinin aktif metaboliti bilinmemekte-
dir. Ancak karacierde sitokrom p450 sis-
temi ile demetilasyonu ile metabolize oldu-
u ve daha sonra bilier mekanizma ile vü-
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cuttan atıldıı bilinmektedir. Ancak ilacın 
% 10-20'si de idrar ile dei˛meden atılır. 
Böbrek ve karacier yetmezlii olan insan-
larda kol˛isinin klerensi belirgin olarak bo-
zulmaktadır. ›leri renal yetmezlii olan in-
sanlarda ilacın yarılanma ömrü 2-3 kat art-
makta, renal yetmezlik ve sirozu olanlarda 
ise 10 kata kadar uzayabilmektedir. Doz 
ayarlamasına ihtiyaç vardır. Kreatin kleren-
si 20 mi dakika altında olan hastalarda 
kronik profılaktik kol˛isin dozunun yarıya 
indirilmesi önerilmektedir. 
Kol˛isin karacierde sitokrom p450 siste-
mi, özellikle de bu sistemin sitokrom P 
3A4 izoformu ile metabolize edildii için. 
bu enzim tarafından inhibe edilen dier 
ilaçlar ile etkile˛ime girme olasılıı vardır. 
Bu nedenle sitokrom p450 sistemi tarafın-
dan inhibe edilen veya bu sistemi inhibe 
eden ilaçlar ile birlikte kullanımında dik-
katli olunmalıdır. Bu bilgilere ramen kro-
nik kol˛isin kullanan hastalarda önemli 
ilaç etkile˛imi rapor edilmemi˛tir. Kol˛isi-
nin vitamin B12 emilimini azalttıı ve mak-
rositik anemi veya nörolojik disfonksiyona 
yol açabilecei bildirilmi˛tir. Kol˛isin ayrı-

ca sempatomimetik ajanların toksisitesini 
artırabilir, santral sinir sistemi depresanla-
rının etkilerini potansiyelize edebilir. 

Etki mekanizması 
Kol˛isinin klinik kullanımı bu ajanın poli-
morfonükleer lökositler (PNL) üzerine hız-
lı ba˛layıp sebat eden inhibitor etkilerini te-
mel almı˛tır (Tablo 1). 
Kol˛isin mononükleer hücrelere de etki et-
mekle birlikte esas inhibitor etkisini PNL 
fonksiyonları üzerine göstermektedir. Kol-
˛isinin nötrofil-endotel adezyonu üzerine 
olan etkileri özellikle güçlüdür ve etkinlii 
için kritik öneme sahiptir. Profılaktik kol˛i-
sin tedavilerinde kullanılan dü˛ük dozlar 
ile. PNL'lerin IL-1 ve TNF- aya cevaben 
E˛elektin aracılıı ile artmı˛ olan endoteli-
al yapı˛kanlıında dei˛iklikler olu˛ur. Da-
ha yüksek terapötik dozlarda ise PNLTer-
de (lenfositlerde deil) L-selektin ekspres-
yonunu ve lökositlerin L-selektin aracılıklı 
mikrodamarlardaki hareketini baskılar. Te-
rapötik olarak eri˛ilebilen daha da yüksek 
dozlarda ise düzensiz hareket, kemotaksis. 
PLA2 aktivasyonu ve PLAP salınması. 

Tablo 1. Kol˛isinin akut kristal artritindeki muhtemel etki mekanizmaları 

›nflamatuvar nötrofıl fonksiyonunun inhibisyonu 
Artmı˛ olan nötrofil-endotel adezyonunu inhibe eder 
c.AMP'yi artırır 
Kristal-aracılıklı artmı˛ olan tirozin kinaz aktivitesini baskılar 
Selektif olarak mediator salınımım baskılar (ör. IL-1 ve kemotaktik sitokin 

salınımını baskılar iken IL-1 reseptör antagonist salınmasını 
baskılamaz) 

Kristal-aracılıklı PLA2v aktivitesi ve PLAP ve LTB4 salınımını baskılar 
Migrasyonu önler 
Fagositozu önler 

Dier inhibitor etkiler 
Makrofaj ve endotelde TNF reseptörü cevabı baskılar (nötrofıllerde deil) 
Mast hücrelerinden histamin salınmasını baskılar 
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LTB4 gibi bazı kemotaktik faktörlerin sa-
lınması gibi birçok nötrofîl fonksiyonunu 
baskılar. Aynca LTB4 ve IL-8 gibi kemotak-
tik sitokinlere kar˛ı PNL cevabını da belir-
gin olarak baskılar. Ancak sitokin ve prote-
azların üretim ve salınımının kol˛isin tara-
fından inhibisyonu selektif ve liganda spe-
sifik olarak gerçekle˛tirilir. Örnein kol˛i-
sin aktive nötrofillerdeki ›L-1 yapımını in-
hibe eder iken dier hücrelerdeki IL-1 üre-
timine farklı etkiler gösterebilir. Ko˛isin ay-
rıca bazı partiküllerin fagositozunu da in-
hibe edebilir ise de bu etki rölatif olarak 
zayıftır. Bundan ba˛ka nötrofıllerden süpe-
roksit yapımını da baskılamaz. 
Kol˛isin. direkt etki ile endotel hücreleri ve 
makrofajlardaki TNF-a reseptörlerini ve 
dolayısıyla TNF-a aracılıklı cevapları da 
baskılar. Bununla birlikte nötrofillerdeki 
TNF-a reseptörleri kol˛isinden etkilenmez 
Kol˛isin ayrıca mast hücresi histamin salı 
nımını da inhibe eder. 
Kol˛isinin mötrofiller üzerine olan inhibi 
tör etkileri dei˛ik mekanizmalar ile ger 
çekle˛ir: 
1. Kol˛isin direkt etki ile siklik adenozin 
monofosfat (AMP) düzeylerini artırır ve 
prostoglandin Enin ve 6-adrenerjik uyarı-
nın nötrofil cAMP düzeyini artırıcı etkileri-
ni potansiyalize eder. Bu etkiler muhteme-
len tübülinin guanozin trifosfataz (CTPaz) 
aktivitesini stimule ederek gerçekle˛ir. Ya-
pılan bazı çalı˛malarda prostoglandin E 
analou olan misoprostolün kol˛isin ile e˛ 
zamanlı olarak verilmesinin, kol˛isinin 
cAMP düzeyini artırıcı etkisini potansiyali-
ze ettii gözlenmi˛tir. cAMP düzeyinin art-
ması ise PNL fonksiyonlarını global olarak 
baskılar. 2. Mikrotübül fonksiyonlarının in-
takt kalması için nötrofil 5- ve 15-lipooksi-
jenaz aktivitelerine ihtiyaç vardır; kol˛isin 
nötrofillerdeki bu aktiviteleri baskılamakta-
dır. 3. Kol˛isin. 10-5 M dozlarında, nötrofil-

lerdeki MSU ve CPPD kristal-aracılıkh tiro-
zin kinaz aktivasyonlarını baskılamaktadır. 
4. Kol˛isin diasilgliserol yapımını dei˛tire-
rek bazı uyarı-cevap ileti mekanizmaların-
da bozulmalara yol açar. 5. Lökosit motili-
tesi için gerekli olan labil mikrotübülleri 
stabilize ederek kemotaksis. fagositoz ve 
yapı˛kanlıını bozar. 

Yan etkileri: 
Terapötik dozlarda kullanılan kol˛isinin en 
sık kar˛ıla˛ılan yan etkileri bulantı, kusma. 
kramplar, karın arısı ve diyare gibi gastro-
intestinal sistem bulgularıdır. Bunlar % 
10un üzerinde bir sıklıkla rapor edilmi˛-
lerdir. % 1-10 hastada alopesi ve anoreksi 
görülebilir. Nadir olarak (<%1) da döküntü, 
azospermi. agranülositoz. aplastik anemi, 
kemik ilii supresyonu, hepatotoksisite. mi-
yopati ve periferal nörit geli˛ebilir. Nöropa-
ti uzun süre kullanılan kol˛isinin. doza ba-
ımlı bir ˛ekilde ince barsak mukoza epite-
lini bozarak, yukarıda bahsetmi˛ olduu-
muz B12 vitamini malabzorpsiyonu yapma-
sına ve ayrıca nöronlarda mikrotübülleri 
yıkmasına balıdır. Barsak epitel hücresin-
de meydana getirdii lezyon, "intrinsik fak-
tör-B12 vitamin kompleksi" reseptörünün 
azalması ˛eklindedir. 

›ntravenöz yüksek doz kullanım ile kol˛i-
sin toksisitesi olabilmektedir. Yüksek doz-
da verilen kol˛isin ile damar endotelinde 
zedelenme, hipovolemi. ˛ok, hematüri ve 
böbrekte "shutdown" sonucu oligüri görü-
lebilir. Ayrıca kemik ilii depresyonu, eri˛-
kin solunum yetmezlii sendromu (ARDS). 
aritmi. D›C ve nöromüsküler bozukluklar 
da olu˛abilir. Ülkemizde kol˛isinin sadece 
oral preparatı bulunduu için kol˛isin in-
toksikasyonu majör bir sorun te˛kil etme-
mektedir. Ayrıca az önce bahsettiimiz bü-
tün yan etkilere ramen, geni˛ hasta grup-
larında yapılan uzun dönem çalı˛malardan 
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elde edilen bilgiler dorultusunda, özellik-
le ülkemiz ˛artlarında kullanılan dozlardan 
(günde max. 2 mgr) kol˛isinin oldukça gü-
venilir ve iyi tolere edilen bir ilaç olduu 
söylenebilir. 

Klinik k u l l a n ı m ı 
Giri˛ bölümünde bahsettiimiz gibi kol˛isi-
nin gut tedavisinde kullanımı yüzyıllardır 
bilinmektedir. Akut gut ataında 0.5 mgr 
dozda tedaviye ba˛lanıp her 1-2 saatte bir. 
arı dinene veya gastrointestinal yan etki-
ler görülene dek (maksimum 8-10 mgr) 
doz tekrarı yapılabilir. Kol˛isin ürat kristal-
lerinin olu˛turduu inflamatuvar reaksiyo-
nu, yukarıda bahsettiimiz mekanizmalar 
ile, analjezi olu˛turmaksızın veya ürik asit 
metabolizmasını bozmaksızın, baskılamak-
tadır. Ancak yan etkiler bölümünde bahset-
tiimiz gibi. yüksek doz kullanımı ile 
önemli yan etkilerin görülebilmesi ve gut 
ataında non-steroid anti-inflamatuvar ilaç-
ların (nsaii) kullanıma girmesi, gut tedavi-
sinde kol˛isin kullanımının sorgulanması-
na yol açmı˛tır. Uzun dönem çalı˛malar ile 
kol˛isinin güvenilirliinin teyit edilmesi ve 
görülen yan etkilerin, çou zaman ilacın 
uygunsuz kullanımına balı olduunun an-
la˛ılması ile gut tedavisinde kol˛isin yine 
popülarite kazanmı˛tır. Günümüzde gutun 
uzun dönem profılaktik tedavisinde 1-2 
mgr/gün dozunda kol˛isin önerilmektedir. 
Aynı dozda kol˛isinin psödo-gut. sarkoid 
artropati. psöriatik artrit ve kemiin Paget 
hastalıında da kullanılabilir. 
Kol˛isin tedavisinin en etkin olduu hasta-
lık ˛üphesiz FMF'tir. ›lk kez 1972'de Gold-
finger gut ve FMF'i olan bir hastada uygu-
lanan kol˛isin tedavisinin her iki hastalık 
semptomlarında düzelme saladıını gözle-
mi˛, bu ajanın FMF'te faydalı olabileceini 
belirtmi˛tir. 1974te ise Zemer ve arkada˛-
larının yaptıkları çift-kör bir çalı˛ma ile kol-

˛isinin FMF'te etkinlii gösterilmi˛tir. Kol-
˛isin 1-2 mgr gün dozunda % 65 hastada 
tam remisyon. % 30 vakada ise parsiyel re-
misyon salamaktadır. Kol˛isin. ayrıca, 
amiloidoz geli˛imini de önler, veya geli˛mi˛ 
amiloidozun progresyonunun önüne ge-
çer. Ancak kol˛isinin etkinlii klinik amilo-
idozu geli˛mi˛ olan FMF hastalarında daha 
sınırlıdır. Ancak tedavi öncesi proteinürik 
olan hastaların çounluu (nefrotik send-
rom veya kronik böbrek yetmezlii süre-
cindeki hastalar hariç) kol˛isin tedavisi ile 
stabil kalmı˛tır. Kol˛isinin FMF ataklarını 
önlemesi nötrofil fonksiyonları üzerine 
olan inhibitor etkisi ile açıklanabilir. Ayrıca 
in-vitro ortamlarda hepatositlerden sentez-
lenen bir akut faz reaktanı olan serum ami-
loid A sekresyonunu baskılamaktadır. Se-
rum amiloid A proteini. AA amiloidozun 
prekürsörüdür. Ancak kol˛isinin anti-ami-
loid etkinliinin mekanizması bilinmemek-
tedir, bununla birlikte atakları baskılama-
sından veya amiloid prekürsörlerinin sente-
zini önlemesinden baımsız olduu bilin-
mektedir. 

Behçet hastalıı kol˛isinin yararlı etkileri-
nin iyi bilindii bir dier hastalıktır. Yapı-
lan bazı çalı˛malarda oro-genital ve oküler 
lezyonların kol˛isin tedavisine iyi yanıt ver-
dikleri, ayrıca artiküler ve kutanöz lezyon-
ların da kol˛isinden yararlandıkları göste-
rilmi˛tir. Bu sonuçlar ile kol˛isin çou mer-
kezde Behçet hastalıının profılaktik teda-
visinde tercih edilmektedir. Ancak yapılan 
çift-kör randomize bir çalı˛mada ise kol˛isi-
nin yalnızca artralji ve eritema nodozum 
tedavisinde plaseboya üstün olduu belir-
tilmi˛tir. 
Kol˛isinin fıbroblastlarca kollajen sentezi 
ve ta˛ınması üzerine inhibitor etkisinin ol-
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ması, ayrıca fare deneylerinde antifıbrotik 
aktivite göstermesi bu ilacın skleroderma 
ve siroz gibi fıbrotik aktivitenin arttıı has-
talıklarda kullanımını gündeme getirmi˛tir. 
Progresif sistemik sklerozda ve lokalize 
sklerodermada. bazı çalı˛malarda uzun dö-
nem kol˛isin tedavisinin özellikle hastalık 
süresi 5 yılın altında olan ki˛ilerde faydalı 
etkileri olduu iddia edilmi˛, ancak bu so-
nuçlar bazı dier çalı˛malarca dorulana-
mamı˛tır. Bu nedenle kol˛isinin. özellikle 
uzun hastalık süresi olan skleroderma ol-
gularında etkinlii ˛üphelidir. 
Primer bilier siroz (PBS) vakalarında ise 
kol˛isinin etkin olduu iddiası daha güve-
nilir kanıtlara dayanmaktadır. Yakın za-
manda yapılan plasebo-kontrollü çalı˛ma-
larda PBS'te ursodeoksikolik asit ve kol˛i-
sin kombinasyonu ile tek ba˛ına ursodeok-
sikolik asit kar˛ıla˛tırılmı˛, sonuçta ursode-
oksikolik asite cevapsız olgularda kol˛isin 
eklenmesinin tedaviye belirgin ölçüde 
olumlu etki yaptıı gözlenmi˛tir. Kol˛isin 
ve ursodeoksikolik asit. PBS'da dei˛ik et-
kiler gösterdikleri için. muhtemel bir siner-
jistik etkiden söz edilmektedir. 
PBS'teki bu olumlu sonuçların yanı sıra 
kol˛isin otoimmün özellik göstermeyen di-
er siroz türlerinde (alkolik veya postnek-
rotik siroz) de denenmi˛, sonuçlar oldukça 
ümit vaadetmi˛tir. 100 hastalık plasebo 
kontrollü çift kör. 14 yıllık bir çalı˛mada, 
kol˛isin kullanımının karacier yetmezlii-
ne balı ölümlerde anlamlı azalma saladı-
ı (median sakalım 11 ve 3.5 yıl, p<0.001), 
ayrıca karacier histolojisini de düzelttii 
görülmü˛tür. 

Bugüne kadar elde edilen bilgiler ı˛ıında 
kol˛isinin gut. F.MF ve PBS tedavilerinde 
etkin olduu, ayrıca Behçet ve skleroder-
ma hastalarının da fayda görebilecekleri 
dü˛ünülebilir. 
Kol˛isinin refrakter idiopatik trombosito-

penik purpura, tekrarlayan polikondrit. 
sklerozan kolanjit. reküren aftöz stomatit. 
dermatitis herpetiformis gibi hastalıklarda 
da etkili olabileceini iddia eden anekdotal 
bilgiler mevcuttur, ancak bu raporlar hasta 
sayıları az oldukları ve kontrollü çalı˛malar 
olmadıkları için ele˛tiriye açıktır ve sonuç-
larını ˛üphe ile kar˛ılamak gerekmektedir. 

Özel durumlar 
tn-vitro ortamlarda yüksek doz kol˛isinin 
mikrotübüller üzerine inhibitor etki göste-
rerek mitozda arest yapması, büyüme, fer-
tikte ve emzirme gibi bir takım özel durum-
larla kol˛isin kullanımı ilgili soruları akla 
getirmi˛tir. Erkek fertilitesi ile ilgili yayın-
lanan bazı küçük serilerde kol˛isin kulla-
nan erkeklerde infertilite rapor edilmi˛ 
iken bu gözlem ba˛ka serilerde tekrarlana-
mamı˛tır. Sperm motilitesinin mikrotübü-
ler fonksiyona balı olduu gerçeinden 
hareketle. Ben-Cherit ve arkada˛ları in vit-
ro sistemde kol˛isinin sperm motilitesi üze-
rine olan etkisini ara˛tırmı˛, klinikte kulla-
nılan dozlarda kol˛isinin sperm motilitesini 
inhibe etmedii sonucuna varmı˛lardır. Ay-
nı yazarların 150 hastalık serilerinde sade-
ce 2 hastada oligo-azospermi gözlemi˛ler-
dir. Oysa ki kol˛isinin 62 Türk Behçet has-
tasının 23'ünde oligospermi rapor edilmi˛-
tir. Kol˛isin tedavisi alan bazı FMF hastala-
rının testis biyopsilerinde amiloidoz oldu-
u da göz önünde bulundurulur ise. kol˛i-
sin kullanımında rapor edilen infertilitenin 
sadece ilaca balı deil, genetik faktörler 
ve altta yatan hastalıın kompleks etkile˛i-
mine balı olabilecei dü˛ünülebilir. 
Kadın fertilitesi için de durum farklı deil-
dir. Kol˛isinin hücre çoalması üzerine po-
tansiyel inhibitor etkisinden çekinildiin-
den dolayı eskiden gebede kol˛isin kullanı-
mı önerilmemekte idi. Ancak son 2-3 de-
kadda yapılan çalı˛malarda kol˛isinin gebe-
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likte güvenle kullanılabilecei gösterildi. 
Ayrıca FMF hastalarında atakları engelle-
mesi ve peritoneal yapı˛ıklıklarını önlemesi 
nedeniyle gebelik süresince kullanılması 
özellikle tavsiye edilmi˛tir. Ancak 2 geni˛ 
seride toplam 1624 kol˛isin kullanan gebe 
FMF hastasında 6 trizomi 21 vakası rapor 
edilmi˛tir ki bu durum riskin normal grup-
tan yakla˛ık 2 kat daha fazla olduunu 
göstermektedir. Bu son gözlemin FMF has-
talıına mı. yoksa kol˛isin etkisine mi ba-
lı olduu kesin belli deildir. Buna ramen 
kol˛isin kullanan FMF hastalarının 4-5. ay-
larında amniosentez yaptırmaları öneril-
mektedir. 
Emziren annelerde kol˛isin kullanımı yine 
tartı˛ma konusu olmu˛tur. Kol˛isin mole-
külünün anne sütüne geçtii gösterilmi˛-
tir. Ancak bebee geçen miktar kilogram 
ba˛ına olarak terapötik dozun onda biri ka-
dardır. Bu nedenle emziren anneler de kol-
˛isin kullanabilirler. 
Son olarak, büyüme çaındaki çocuklarda 
da FMF tanısı konulabilecei için bu ilacın 
büyümeye olan etkileri bir dier çekince 
nedeni olmu˛tur. Ancak yine Ben Chetrit 
ve arkada˛ları 7 FMF hastasını 5-6 ya˛ların-
dan itibaren 10 yıl süreyle takip etmi˛ ve 

büyümelerinin normal sınırlarda kaldıı 
gözlenmi˛tir. Kol˛isin büyümeyi engelle-
medii gibi. FMF'li çocuklarda atakları ön-
ledii için psikolojik rahatlama salamakta 
ve normal büyümeye katkıda bulunmakta 
imi˛. Bu gözlemlere dayanılarak yazarlar, 
hastanın ya˛ına bakılmaksızın tanı konul-
duu andan itibaren profilaktik kol˛isin te-
davisine ba˛lanması gerektiini belirtmi˛-
lerdir. 
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