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                MULTIPLE MYELOMA 

 

Tanım 

Multipl miyelom (MM), monoklonal plazma 

hücrelerinin kemik iliğinde çoğaldığı, 

monoklonal paraprotein (M proteini),üretimi 

ile sonuçlanan bir plazma hücre 

malignitesidir.  Önemi bilinmeyen 

monoklonal gammopatiden (MGUS) plazma 

hücresi lösemisine kadar uzanan hastalıklar 

yelpazesinin (plazma hücre diskrazileri) bir 

parçasıdır. 

 

Patofizyoloji 

MM'nin gelişmesinden önce premalign bir 

durum olan belirsiz öneme sahip monoklonal 

gammopati (MGUS) gelişir.  MGUS'ta,  

klonal plazma hücreleri kemik iliğinin % 

10'undan daha azını kaplar. Serum protein 

değeri 3 g / dL'nin altındadır ve myelom ile 

ilişkili son organ hasarı yoktur. İçin için yanan 

MM olarak adlandırılan Smoldering 

Myeloma MGUS ve MM arasındaki bir ara 

hastalık aşamasıdır, kemik iliğinde 3 g / dL 

veya daha fazla ve % 10'dan fazla klonal 

plazma hücresi M protein seviyesi ile 

karakterize edilir, ancak miyelom ile ilişkili 

son organ hasarı belirtisi yoktur.  

 

MGUS ve MM'de çeşitli sitogenetik 

anormallikler bulunur. Vakaların yaklaşık 

yarısı, genellikle tek sayılı kromozomların 

fazladan kopyaları olan hiperdiploiddir.  

 

Artan kanıtlar, tümör hücrelerinin kemik iliği 

mikro çevresinin miyelom patogenezinde 

önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu 

keşif, tedavi seçeneklerinin genişlemesine yol 

açmıştır. 

 

MM patogenezinde sitokinlerin rolü önemli 

bir araştırma alanıdır. İnterlökin (IL) -6 da 

miyelom hücrelerinin in vitro büyümesini 

destekleyen önemli bir faktördür. Diğer 

sitokinler tümör nekroz faktörü ve IL-1b'dir. 

 

 

Kemik yıkımı 

 

Plazma hücre çoğalması osteolitik lezyonlar, 

anemi ve hiperkalsemi ile geniş iskelet 

yıkımına neden olur. Hiperkalsemi 

mekanizmaları kemik tutulumu ve 

muhtemelen humoral mekanizmaları içerir. 

İzole plazmositomalar (hastaların% 2-10'unu 

etkiler) osteoklast aktive edici faktör üretimi 

yoluyla hiperkalsemiye yol açar. 

 

Hematolojik süreçler ; Plazma hücreleri 

tarafından kemik iliği infiltrasyonu nötropeni, 

anemi ve trombositopeni ile sonuçlanır.  

 

Böbrek  ; MM'de böbrek hasarının en yaygın 

mekanizmaları doğrudan tübüler hasar, 

amiloidoz veya plazmasitom ile tutulumdur.  

Gözlenebilecek böbrek rahatsızlıkları arasında 

hiperkalsemik nefropati, plazma hücrelerinin 

böbrek infiltrasyonuna bağlı hiperürisemi, 

miyelom, hafif zincir nefropati, amiloidoz ve 

glomerüloskleroz bulunur. 

 

Nörolojik süreçler; Sinir sistemi, sinir 

sıkışması ve iskelet yıkımı (sinirlerin amiloid 

infiltrasyonu) nedeniyle radikülopati ve / veya 

kord kompresyonunu 

 

Genel süreçler 

 

Genel patofizyolojik süreçler arasında 

hipervizkozite sendromu bulunur. Bu sendrom 

MM'de nadir görülür ve IgG1, IgG3 veya 

IgA'nın aşırı üretimi ile ortaya çıkar. Retina 

kanaması, papilödem, koroner iskemi veya 

merkezi sinir sistemi (SSS) semptomlarına 

(Konfüzyon, vertigo, nöbet) neden olabilir. 

Kriyoglobulinemi, ekstremitelerde Raynaud 

fenomeni, tromboz ve kangrene neden olur. 

 

Etiyolojisi 

MM'nin kesin etiyolojisi henüz 

belirlenmemiştir. Roller, genetik nedenler, 

çevresel veya mesleki nedenler, MGUS, 

radyasyon, kronik inflamasyon ve enfeksiyon 

gibi çeşitli faktörler için önerilmiştir. 

 

Genetik nedenler 

 

MM, iki veya daha fazla birinci derece 
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akrabada ve aynı ikizlerde rapor edilmiştir,  

 

Çevresel veya mesleki nedenler 

 

Vaka kontrollü çalışmalar, tarım, gıda ve 

petrokimya endüstrilerinde önemli mesleki 

maruziyete sahip bireylerde MM geliştirme 

açısından önemli bir risk olduğunu 

göstermiştir. Çiftçilerde, özellikle herbisit ve 

böcek ilacı  kullananlarda ve benzene ve diğer 

organik çözücülere maruz kalan insanlarda 

artan bir risk bildirilmiştir. Saç boyalarına 

uzun süre maruz kalmaya (> 20 y) ve olası 

MM gelişme riskine ilişkin çelişkili kanıtlar 

vardır.  

 

 

Epidemioloji 

MM tüm hematolojik kanserlerin % 10'unu 

oluşturur.  

100.000 kişi başına MM insidansı beyaz 

erkeklerde 8 vaka, beyaz kadınlarda 4 vaka, 

siyah erkeklerde 16 vaka ve siyah kadınlarda 

11 vakadır.  

MM hastalarının ortanca yaşı erkekler için 68, 

kadınlar için 70'tir.  

 

Belirti ve Bulgular 

Acil tedaviden asemptomatik hastalığa kadar 

değişken tablolarda karşımıza çıkar. 

• Kemik ağrısı 

• Patolojik kırıklar 

• Spinal kord kompresyonu  

• Zayıflık, halsizlik 

• Kanama, anemi 

• Enfeksiyon (sıklıkla pnömokok) 

• Hiperkalsemi 

• Böbrek yetmezliği 

• Nöropati 

 

Hipervizkozite, genel halsizlik, enfeksiyon, 

ateş, parestezi ve duyu kaybı gibi bir dizi 

semptomla ilişkili olabilir. Hastalar baş ağrısı 

ve uyku hali bildirebilir ve kolayca ekimozlar 

gelişebilir ve bulanık görüşe sahip olabilirler. 

MM'li hastalar tipik olarak serum viskoziteleri 

normal serumun 4 katından fazla olduğunda 

hiperviskozite semptomlarını yaşarlar. 

Kemik hassasiyeti, fokal litik  kemik 

lezyonları, patolojik kırıklar MM'de nadir 

değildir. Hassasiyetsiz ağrı tipiktir.  

*** Omurilik kompresyonu için  uyarması 

gereken belirtiler sırt ağrısı, halsizlik, uyuşma 

veya ekstremitelerde disestezidir.  

 

Teşhis 

Genellikle hastalar diğer sağlık sorunları için 

değerlendirilirken rutin kan taraması ile 

keşfedilir. Hastaların üçte birinde patolojik bir 

kırık meydana geldikten sonra durum teşhis 

edilir. 

 

Fizik muayenede aşağıdaki bulgular ortaya 

çıkabilir. 

 

Baş Boyun muayenesi: Eksüdatif maküler 

dekolman, retina kanaması veya pamuk-yün 

lekeleri 

Dermatolojik değerlendirme: Anemi, ekimoz 

veya  purpura, solukluk, ekstramedüller 

plazmositomalar  

Kas-iskelet muayenesi: Kemik hassasiyeti 

veya hassasiyetsiz ağrı 

Nörolojik değerlendirme: Duyusal seviye 

değişikliği  nöropati, miyopati,  

Karın muayenesi: Hepatosplenomegali %1 

KVS değerlendirmesi:  Kardiyomegali 

 

MM ve amiloidozlu hastalarda, karakteristik 

muayene bulguları şunları içerir: 

 

Omuz pedi işareti,makroglossi 

Tipik cilt lezyonları,peripalpebral purpura  

Karpal tünel Sendromu, Subkütan nodüller 

 

Laboratuvar 

 

MM olduğundan şüphelenilen hastalarda şu 

tetkikler istenmelidir. 

 

• Monoklonal protein için serum ve 

idrar değerlendirmesi – 

immunfiksasyon tetkiki 

• Hafif zincir testi -kappa ve lambda (24 

saatlik idrar ve kanda) 

• Kemik iliği aspirasyonu ve  biyopsisi 

• Serum beta2-mikroglobulin, albümin 

ve laktat dehidrojenaz ölçümü 
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• Standart metafaz sitogenetiği 

• FISH  

• Kemik survey 

• MRG 

 

 

 

Rutin laboratuvar testleri: 

 

• Tam kan sayımı  

• Eritrosit sedimantasyon hızı,CRP 

• Kapsamlı metabolik panel (örneğin, 

total protein, albümin ve globulin, 

BUN, kreatinin, ürik asit seviyeleri) 

• Bence Jones proteini protein ve 

kreatinin klerensinin ölçümü için 24 

saatlik idrar toplama; 1 g / 24 saatten 

büyük proteinüri önemli bir kriterdir 

• SSS semptomları, burun kanaması 

veya çok yüksek M protein seviyeleri 

olan hastalarda serum viskozitesi 

NCCN ‘nin FISH  mutasyon ve translokasyon 

önerileri:  del 13, del 17p13, t (4; 14), t (11 ; 

14), t (14; 16), t (14; 20), 1q21, del 1p’dir. 

 

Görüntüleme çalışmaları 

 

İskelet lezyonlarının değerlendirilmesi için 

basit radyografi; kafatası, uzun kemikler ve 

omurga dahil kemik surveyi (yerini düşük doz 

BT ‘ye bıraktı) . Torasik ve lomber omurga 

lezyonları, paraspinal tutulum ve erken kord 

kompresyonu için MRG 

MRI ile birlikte PET taraması potansiyel 

olarak yararlıdır. 

Multipl miyelom (MM) tanısı için en yaygın 

kabul edilen şema, tanı ölçütleri olarak 

laboratuvar, görüntüleme bulgularının 

kombinasyonları kullanılır. Bulgular 

aşağıdaki gibidir: 

 

I = Doku biyopsisinde plazmasitom 

II =% 30'dan fazla plazma hücresi olan kemik 

iliği 

III = 3.5 g / dL'den daha yüksek bir 

immünoglobulin (Ig) G veya 2 g / dL'den 

daha yüksek bir IgA  

 

Serum veya idrar protein elektroforezi 

üzerinde monoklonal globulin veya idrar 

proteini elektroforezi (amiloidoz varlığında) 

sonucu 1 g / 24 saatten fazla 

a =% 10-30 plazma hücreleri ile kemik iliği 

b = Monoklonal globulin sivri uç mevcut, 

ancak kategori III'den az 

c = Litik kemik lezyonları 

d = IgM seviyesi 50 mg / dL'nin altında, IgA 

seviyesi 100 mg / dL'nin altında veya IgG 

seviyesi 600 mg / dL'nin altında 

*** CRAB var ise tedavi ver ! 

MM tanısı koymak için aşağıdaki bulgu 

kombinasyonları kullanılır: 

 

II artı b, c veya d 

III artı a, c veya d 

bir artı b artı c 

bir artı b artı d 

 

Aktif multipl miyelom 

 

Aktif (semptomatik) MM tanısı için kriterler 

aşağıdaki gibidir: 

 

Klonal kemik iliği plazma hücreleri ≥% 10 

veya 

Biyopsi ile kanıtlanmış kemik veya 

ekstramedüller plazmositoma ve 

Bir veya daha fazla miyelom tanımlayıcı olay 

Miyelom tanımlayıcı olaylar aşağıdakileri 

içerir  

 

Serum kalsiyum seviyesi  > 11 mg / dL 

Böbrek yetmezliği (kreatinin> 2 mg / dL 

>veya kreatinin klerensi <40 mL / dak) 

Anemi (hemoglobin <10 g / dL veya 

hemoglobin> normalin alt sınırının altında 2 g 

/ dL) 

İskelet radyografisinde bir veya daha fazla 

osteolitik kemik lezyonu, BT veya PET-BT 

 

ya da Klonal kemik iliği plazma hücreleri ≥% 

60 

 

Hafif zincir (FLC) oranı ≥100 kappa /lambda  

MRI taramalarında bir veya daha fazla odak> 

5 mm lezyon 

 

Aktif hastalık ayrıca tekrarlanan 
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enfeksiyonlar, amiloidoz veya hipervizkozite 

ile de gösterilebilir. 

 

 

Dikkate alınması gereken diğer problemler 

 

• Polinöropati, organomegali, 

endokrinopati, monoklonal gammopati 

ve cilt değişiklikleri (POEMS) 

sendromu, polinöropati, organomegali, 

endokrinopati, M protein sapmaları ve 

cilt değişikliklerinden oluşan nadir bir 

sendromdur. 

 

• Amiloidoz genellikle MM'ye 

sekonderdir, ancak MM olmadan 

gelişebilir. Amiloidozlu hastalar tipik 

olarak kemik iliğinde yeterli sayıda 

plazma hücresine veya MM için tanı 

kriterlerini karşılamak için yeterince 

yüksek M protein seviyesine sahip 

değildir. 

 

• Primer (Malign) Kemik Lenfoma 

 

• Metastatik Kemik Hastalığı 

 

• Belirsiz Önemi olan Monoklonal 

Gammopatileri (MGUS) 

 

• Waldenstrom Makroglobulinemi 

 

***Eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) tipik 

olarak artar. Koagulasyon testleri anormal 

sonuçlar verebilir. 

 

SPEP, M proteinlerini tespit etmek için yararlı 

bir tarama testidir. Bir M bileşeni genellikle 

yüksek çözünürlüklü SPEP aracılığıyla 

algılanır. Kappa-lambda oranı, M bileşeni 

anormalliklerini tespit etmek için bir tarama 

aracı olarak önerilmiştir. Rutin idrar tahlili 

Bence Jones proteinüri varlığını 

göstermeyebilir. Bu nedenle idrar protein 

elektroforezi  veya immünoelektroforez 

yoluyla 24 saatlik bir idrar tahlili gerekebilir. 

MM'yi tespit etmenin en önemli yolu, hem 

serumda hem de idrarda immünoglobulinlerin 

elektroforetik ölçümüdür. 

 

Kantitatif İmmünoglobulin Düzeyleri (IgG, 

IgA, IgM) 

Miyelomatoz olmayan immünoglobulinin 

baskılanması MM için küçük bir tanı 

kriteridir. İmmünoglobulin seviyesi ile 

belgelendiği gibi MM proteini seviyesi (yani 

M protein seviyesi), tedaviye yanıtı 

değerlendirmek için bir belirteç olarak faydalı 

olabilir. 

 

Beta-2 Mikroglobulin ve CRP 

Beta-2 mikroglobulin, tüm vücut tümör yükü 

için bir markördür.CRP, IL-6 aktivitesinin bir 

yedek belirtecidir. IL-6'ya sıklıkla plazma 

hücresi büyüme faktörü denir. Beta-2 

mikroglobulin gibi CRP de prognostik için 

yararlıdır.  

 

Serum Viskozitesi 

SSS semptomları, burun kanaması veya çok 

yüksek M protein seviyeleri olan hastalarda 

HİPERVİZKOZİTE sendromunu düşünmek 

gerekir. 

 

Radyografi 

İskelet lezyonlarının değerlendirilmesi için 

basit radyografi endikedir ve miyelom ayırıcı 

tanıda olduğunda iskelet taraması yapılır. 

Uluslararası Miyelom Çalışma Grubu 

mutabakatı açıklamasına göre, düz radyografi 

yeni tanı konmuş ve nüksetmiş miyelomu 

sahnelemek için altın standart görüntüleme 

prosedürü olmaya devam etmektedir. Ancak 

düşük doz BT ve MRG daha hassas 

yöntemlerdir. 

 

Manyetik Rezonans Görüntüleme 

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 

torasik ve lomber omurga lezyonlarının, 

paraspinal tutulumun ve erken kord 

kompresyonunun saptanmasında faydalıdır.  

 

Pozitron Emisyon Tomografi 

Karşılaştırmalı çalışmalar, MM 

değerlendirmesinde pozitron emisyon 

tomografisi (PET) taramasının kullanımını 

önermektedir.  Örneğin, kemik iliği biyopsisi 

ile kanıtlanmış multipl miyelomlu hastalarda 
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PET taraması ve tüm vücut MRG'nin 

karşılaştırmalı bir çalışması, MRG'nin 

hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde 

PET'ten daha yüksek hassasiyet ve özgüllüğe 

sahip olmasına rağmen, kombinasyon ve 

uyumlu bulgular ile, 2 modalitenin özgüllüğü 

ve% 100 pozitif prediktif değeri vardır. 

 

Kemik taraması -Sintigrafi 

MM'yi değerlendirmek için kemik taramaları 

kullanmayın. Teknesyum kemik taramasında 

lezyonların% 50'sinden fazlası gözden 

kaçabilir. 

 

Aspirasyon ve Biyopsi 

MM, artan sayıda kemik iliği plazma hücresi 

ile karakterize edilir. Plazma hücreleri, 

etiketleme endeksi kullanılarak ölçüldüğü gibi 

düşük proliferatif aktivite gösterir. Bu indeks 

MM tanısı için güvenilir bir parametredir. 

Yüksek değerler hastalığın ilerlemesi ile 

güçlü bir şekilde ilişkilidir. 

 

Aspirattaki plazma hücrelerinin yüzdesini 

(referans aralığı,% 3'e kadar) hesaplamak ve 

biyopsi örneğindeki plazma hücrelerinin 

tabakalarını veya kümelerini aramak için MM 

hastalarından kemik iliği aspiratı ve biyopsi 

yapılmalıdır. 

 

Sitogenetik Analiz 

Kemik iliğinin sitogenetik analizi multipl 

miyelomda önemli prognostik bilgilere 

katkıda bulunabilir. En önemli sitogenetik 

anormallik 17p13'ün silinmesi gibi 

görünmektedir. Bu anormallik daha kısa 

sağkalım, daha ekstramedüller hastalık ve 

hiperkalsemi ile ilişkilidir. Bu lokus TP53 

tümör baskılayıcı genin alanıdır. Kromozom 1 

anormallikleri ve c-myc defektleri de multipl 

miyelomda önemli prognostik faktörlerdir. 

 

 

Salmon-Durie evreleme sistemi 

MM'nin Salmon-Durie sınıflandırması üç 

aşamaya ve ek alt sınıflara dayanmaktadır. 

 

EVRE I'de, MM hücre kütlesi 0.6 × 10^12 

hücre / m2'den daha azdır ve aşağıdakilerin 

tümü mevcuttur: 

 

Hemoglobin değeri> 10 g / dL 

Serum kalsiyum değeri <12 mg / dL  

Radyografilerde normal kemik yapısı  veya 

sadece soliter bir kemik plazmasitomu 

IgG değeri <5 g / dL, IgA değeri <3 g / dL, 

elektroforezde <4 g / 24 saat idrar hafif zincir 

M bileşeni) 

 

EVRE II'de, MM hücre kütlesi 0.6-1.2 x 

1012 hücre / m2 veya daha fazladır. Diğer 

değerler ne I. aşamaya ne de III. Aşamaya 

uygun değildir. 

 

EVRE III'te, MM hücre kütlesi> 1.2 × 10^12 

hücre / m2'dir ve aşağıdakilerin tümü 

mevcuttur: 

 

Hemoglobin değeri <8,5 g / dL 

Serum kalsiyum değeri> 12 mg / dL 

Radyografilerde ileri litik kemik lezyonları  

Yüksek M bileşeni üretim oranları (IgG 

değeri 7 g / dL'den yüksek, IgA değeri 5 g / 

dL'den büyük, elektroforezde idrar hafif zincir 

M bileşeni 12 g / 24 saatten fazla) 

A normal böbrek fonksiyonunu (serum 

kreatinin değeri <2 mg / dL)  

B anormal böbrek fonksiyonunu içerir (serum 

kreatinin değeri> 2 mg / dL) 

 

 

Uluslararası Evreleme Sistemi 

Uluslararası Miyelom Çalışma Grubunun 

Uluslararası Evreleme Sistemi de üç aşamaya 

dayanmaktadır. 

 

EVRE I  

 

Beta-2 mikroglobulin .53,5 g / dL ve albümin 

≥3,5 g / dL 

CRP ≥4,0 mg / dL 

Plazma hücre etiketleme endeksi <% 1 

Kromozom 13 silinmesi yokluğu 

Düşük serum IL-6 reseptörü 

İlk plato fazının uzun süresi 

 

EVRE II  
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Beta-2 mikroglobulin seviyesi .53,5 ila <5,5 g 

/ dL veya 

Beta-2 mikroglobulin <3.5 g / dL ve albümin 

<3.5 g / dL 

 

EVRE III 

 

5.5 g / dL veya daha fazla beta-2 

mikroglobulin 

Ortalama sağkalım aşağıdaki gibidir: 

 

Uluslararası Evreleme Sistemi'nin (ISS) 2015 

revizyonunda, EVRE I aşağıdakilerin tümünü 

içerir: 

 

EVRE I 

FISH ile standart risk kromozomal 

anormallikleri (yani yüksek risk yok) 

Normalin üst sınırında veya altında serum 

laktat dehidrojenaz (LDH) seviyesi 

 

EVRE II, evre I veya III dışındaki tüm olası 

ISS kriterleri, kromozomal anormallikler ve 

LDH kombinasyonlarından oluşur. 

 

EVRE III  

 

FISH ( del (17p) ve / veya translokasyon t (4; 

14) ve / veya translokasyon t (14; 16) varlığı 

ile yüksek riskli kromozomal anormallikler 

veya 

Serum LDH seviyesi normalin üst sınırının 

üstünde 

 

2009 Uluslararası Miyelom Çalıştayı, 

herhangi bir sitojenik anormalliğin 

saptanmasının, kromozomal 13 veya 13q 

delesyonu, t (4; 14) ve del17p ve floresan in 

situ hibridizasyon tespiti t (4; 14), t ( 14; 16) 

ve del17p.  Yalnız 13q delesyonun floresan in 

situ hibridizasyon tespiti yüksek riskli bir 

özellik olarak kabul edilmez. Uluslararası 

Evreleme Sistemi aşamaları II ve I yüksek 

serum beta (2) -mikroglobulin seviyeleri, 

daha yüksek riskli hastalığı 

düşündürmektedir. 

 

Hastalığın ilerlemesi ve tedavi zamanlaması 

 

Tedavi 

Tedavide amaç, uygun rejimi seçerek ilk turda 

en derin yanıtı elde etmektir; bu hem 

transplant hem de transplant olmayan 

hastalarda daha iyi genel sağkalım 

sağlamalıdır. Terapötik seçimler hakkında 

kesin bir veri bulunmayan durumlarda, klinik 

çalışmalara katılım teşvik edilmelidir. 

Semptomatik MM'li hastalarda kemoterapi 

gereklidir. MM olan asemptomatik hastalarda, 

hastalık klinik olarak ilerleyene veya serum 

veya idrar M proteini seviyeleri önemli 

ölçüde artıncaya kadar tedavi ertelenir. 

 

Serum ve / veya idrardaki M bileşeni seviyesi, 

tümör yükünün bir göstergesidir; 

kemoterapiden sonra azalması bir yanıt işareti 

olarak kullanılır. M bileşeninde % 50'lik bir 

azalma iyi bir klinik yanıt olarak kabul edilir.  

 

MM'de tedaviye başlamadan önceki ilk adım, 

hastanın otolog kök hücre nakli için aday olup 

olmadığını belirlemektir. Uygunluk öncelikle 

hastanın yaşına ve komorbiditelerine bağlıdır. 

Tipik olarak 65 yaş, nakil uygunluğu için bir 

kesme noktası olarak kullanılır. Bu nedenle, 

MM tedavisine en iyi aşağıdaki üç hasta 

kategorisi açısından bakılır: 

 

• Potansiyel transplant adayı olan yeni 

tanı konmuş genç hastalar 

• Potansiyel nakli adayı olan yüksek 

riskli hastalar 

• Nakil adayı olmayan yeni teşhis 

edilmiş yaşlı hastalar 

 

Transplantasyon 

Hastanın kendi (yani otolog) kemik iliği veya 

periferik kan kök hücrelerini kullanmak MM 

için daha yoğun tedaviyi kolaylaştırır. Bu 

miyeloablatif tedavi sürecine, ardından kök 

hücrelerin yeniden infüzyonuna, otolog kök 

hücre nakli denir. sunmaz. 

 

Şu anda MM için kür sağlayan tek tedavi 

allojeneik kemik iliği naklidir. Ancak 

allojeneik nakil myelomda tercih edilen bir 

tedavi yöntemi değildir.Bu tedavinin 

mortalitesi son derece yüksektir. Bununla 
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birlikte, otolog kök hücre nakli, radyasyon ve 

cerrahi bakım gibi ilerlemeler, bu hastalığın 

olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasını ve 

şiddetini azaltmaya ve ilişkili 

komplikasyonları yönetmeye yardımcı 

olmuştur.  

 

Kemoterapi ve immünsüpresyon 

 

 Klinisyenler birçok hastayı yüksek doz terapi 

ve otolog periferik kan kök hücre nakli ile 

tedavi eder. 

 

MM hastalarında kullanılan kemoterapi 

rejimleri şunları içerir: 

 
• Bortezomib / lenalidomid / deksametazon  

• Bortezomib / siklofosfamid / deksametazon 

(akut böbrek yetmezliği olan hastalarda tercih 

edilen ilk tedavi) 

• Carfilzomib / lenalidomid / deksametazon 

• İksazomib / lenalidomid / deksametazon 

• Talidomid,+deksametazon 

• Lenalidomid + deksametazon 

• Bortezomib + melfalan 

• Melfalan + prednizon 

• Bortezomib'in / doksorubisin / deksametazon 

• Carfilzomib / siklofosfamid deksametazon 

• Ixazomib / cyclophosphide / deksametazon 

• Bortezomib / talidomid / deksametazon  

• Siklofosfamid / lenalidomid / deksametazon 

• Deksametazon / talidomid / sisplatin / 

doksorubisin / siklofosfamid / etoposid / 

bortezomib (VTD-PACE) 

• Bortezomib / talidomid / deksametazon ile 

daratumumab  
• Daratumumab / bortezomib / melfalan / 

prednizon  

• Panobinostat 

• Selinexor 

 

 

***Burada sayılan rejimler, indüksiyon, 

nüks, refrakter hastalık gibi durumlara 

göre seçilir. Bu notun hedef kitlesi tıp 

fakültesi öğrencileri ve dahiliye asistanları 

olduğundan daha detaylı bilgiye burada 

lüzüm yoktur. 

 

 

İdamede;  lenalidomid veya bortezomib 

kullanılabilir. 

 

Yardımcı tedavi, uygun olduğu şekilde 

aşağıdakilerden herhangi birini de içerebilir: 

 

Eritropoietin 

Kortikosteroidler 

Cerrahi müdahale 

Plazmaferez 

Kemik hastalığı kılavuzları 

 

MM için yardımcı tedavi, ağrı alanlarını 

hedefleyen radyasyon tedavisini, yaklaşan 

patolojik kırığı veya mevcut patolojik kırığı 

içerir. Bisfosfonat tedavisi, iskelet olaylarına 

(örn., Hiperkalsemi, omurilik sıkışması, 

patolojik kırık, ameliyat ihtiyacı, radyasyon 

ihtiyacı) karşı profilaksi (yani birincil, ikincil) 

olarak hizmet eder. Kanıtlar, kemik ağrısının 

tedavisinde ve lezyonun tekrarlama 

olasılığının azaltılmasında etkili olabileceğini 

düşündürmektedir.  

 

İskeletle ilgili olayların  önlenmesi için 

bifosfonatlar (Zoledronik asit, pamidronat) 

veya denosumab) osteolitik kemik 

lezyonlarının varlığına bakılmaksızın birinci 

basamak antimiyelom tedavisi alan MM'li 

tüm hastalar için düşünülmelidir.   

Bifosfonatlar, ilk tedavi sırasında her 3-4 

haftada bir IV uygulanmalıdır, ancak böbrek 

toksisitesini veya çenenin osteonekrozunu 

önlemek için önleyici stratejiler 

oluşturulmalıdır. 

Aktif hastalığı olan hastalarda zoledronik asit 

veya pamidronat sürdürülmeli ve hastalık 

nüksünden sonra devam ettirilmelidir. 

 

Semptomatik vertebral kompresyon kırıkları 

için kifoplasti düşünülmelidir 

 

Düşük doz radyasyon tedavisi kontrolsüz 

ağrının hafifletilmesi, yaklaşan patolojik kırık 

veya omurilik sıkışması için kullanılabilir 

 

Prognoz 

MM, hayatta kalma süresi 1 - 10 yıl olan 

heterojen bir hastalıktır. 5 yıllık göreli 

sağkalım oranı% 46.6'dır.  
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Kötü prognostik faktörler şunları içerir: 

• Tümör kütlesi 

• Hiperkalsemi 

• Bence Jones proteinemi 

• Böbrek yetmezliği (yani tanı sırasında 

evre B hastalığı veya kreatinin 

düzeyi> 2 mg / dL) 

 

Enfeksiyonlar MM'de erken ölümün önemli 

bir nedenidir. MM hastalarında hem 

bakteriyel enfeksiyonlar (örneğin menenjit, 

septisemi, pnömoni) hem de viral 

enfeksiyonlar (örn. Herpes zoster, influenza) 

riski,  yedi kat daha fazladır.  

 

Komplikasyonlar için Yardımcı Tedaviler 

MM'nin potansiyel komplikasyonları şunları 

içerir: 

 

• İskelet komplikasyonları  

• Enfeksiyon 

• Anemi 

• Böbrek yetmezliği 

• Amiloidoz 

• Hiperkalsemi tedavisi,  

 

Omurilik kompresyonu MM'nin en ciddi yan 

etkilerinden biridir. Bu hastaların hızlı bir 

değerlendirmeye ihtiyacı vardır, bu da tanı 

için MRI olan bir merkeze veya acil tedavi 

için radyasyon onkoloğu olan bir merkeze acil 

transfer gerektirebilir. 

 

MM'ye bağlı omurilik kompresyonu olan 

hastalara derhal kortikosteroid tedavisine 

başlamalıdır. Nörolojik fonksiyonu düzeltmek 

veya stabilize etmek için radyasyon tedavisi 

için acil düzenlemeler yapılmalıdır. Ameliyat 

gerekebilir. 

 

Eritropoietin, sadece MM'den veya 

kemoterapiden kaynaklanan anemiyi 

iyileştirebilir ve yaşam kalitesini iyileştirdiği 

gösterilmiştir. Eritropoietin kullanımı için bir 

sağkalım avantajı gösterememiştir.  

 

MM ile ilişkili akut böbrek yetmezliği tipik 

olarak dolaşımdaki anormal proteinleri hızla 

düşürmek için plazmaferez ile yönetilir. 

Hidrasyon (> 3 L / d'lik bir idrar çıkışını 

korumak için), hiperkalseminin yönetimi ve 

nefrotoksinlerden (örn., İntravenöz kontrast 

maddeler, antibiyotikler) kaçınılması da 

anahtar faktörlerdir.  

 

MM'den kaynaklanan böbrek yetmezliği  kötü 

prognoz ile ilişkilidir.  

 

Öneriler 

• Tanı sırasında yeterli böbrek 

fonksiyonu ve kemik hastalığı olan 

miyelom hastaları zoledronik asit veya 

pamidronat ile tedavi edilmelidir.  

• EPO , diğer anemi nedenlerinin 

dışlandığı kalıcı semptomatik anemisi 

(hemoglobin <10g / dL) olan 

hastalarda başlatılabilir.Yeterli bir 

hemoglobin yanıtı sağlanamazsa, 6-8 

hafta sonra 

durdurulmalıdır.Kemoterapi ile eş 

zamanlı verilmez. 

• Venöz tromboembolizmin önlenmesi 

için NCCN, Amerikan Klinik Onkoloji 

Derneği (ASCO) ve Uluslararası 

Miyelom Çalıştayı klinik kılavuzları, 

kemoterapi ve / veya deksametazon 

alan multipl miyelomlu hastaların 

profilaktik antikoagülasyon tedavisi 

alması gerektiği konusunda 

hemfikirdir. düşük riskli hastalar için 

aspirin veya düşük molekül ağırlıklı 

heparin (LMWH) ve yüksek riskli 

hastalar için LMWH il profilaksi 

yapılır. 

 

• Böbrek yetmezliği için bortezomib 

bazlı rejimler düşünülmelidir. 

• Tedaviye bağlı periferik nöropatinin 

yönetimi için ilaç modifikasyonu 

gereklidir. 

• İnfluenzaya karşı aşılama önerilir; 

Streptococcus pneumoniae ve 

Haemophilus influenzae'ye karşı 

aşılama uygundur, ancak suboptimal 

bağışıklık tepkisi nedeniyle etkinlik 

garanti edilmez. 

• Proteazom inhibitörleri veya otolog 

veya allojenik transplantasyon alan 
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hastalar için profilaktik asiklovir (veya 

valasiklovir) önerilir. 

 

Cerrahi Bakım 

MM için cerrahi tedavi, yardımcı tedavi ile 

sınırlıdır. Bekleyen kırıkların profilaktik 

fiksasyonu, endike olduğunda omuriliğin 

dekompresyonu ve patolojik kırıkların 

tedavisinden oluşur. 

 

Diyet Önerileri 

Bisfosfonat tedavisi alan MM hastaları 

diyetlerinde yeterli kalsiyum içermelidir. 

 

Fiziksel aktivite 

MM hastaları, bireysel kemik durumlarına 

uygun ölçüde fiziksel olarak aktif olmaları 

için teşvik edilmelidir. Fiziksel aktivite kemik 

gücünün korunmasına yardımcı olabilir. 

 

Uzun Süreli İzleme 

MM hastaları, ağrı veya kemik patolojisinin 

tedavisi için hastaneye yatmayı gerektirebilir. 

 

 

 

 


