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Kemoterapi seçimi, hastanın performans 

durumu, yaş, böbrek fonksiyonu, yatarak ya 

da ayakta tedavi isteği ve gelecekteki otolog 

kök hücre nakli alma olasılığı gibi çeşitli 

faktörlere bağlıdır. 

 

Böbrek yetmezliği veya agresif hastalığı 

olan hastalarda vinkristin, Adriamisin 

(doksorubisin) ve deksametazon (VAD) 

tedavisi tercih edilebilir. Yaşlı hastalarda 

veya gelecekte otolog transplantasyonun 

mümkün olmadığı hastalarda, uygulama 

kolaylığı ve düşük toksisitesi nedeniyle 

melfalan ve prednizon (MP) tedavisi tercih 

edilir. 

 

Siklofosfamid  

 

Siklofosfamid, kimyasal olarak azot 

hardallarıyla ilişkilidir. Bir alkilleyici 

ajandır. 

 

Melfalan  

 

Melfalan, bir alkilleyici ajan ve DNA 

ipliklerini çapraz bağlayarak mitozu inhibe 

eden bir meklorethamin türevidir.  

 

Doksorubisin  

 

Doksorubisin VAD tedavisinin bir 

parçasıdır. Topoizomeraz II'yi inhibe eder 

ve DNA'nın yok olmasına neden olabilecek 

serbest radikaller üretir. 

 

Panobinostat  

 

Panobinostat bir histon deasetilaz (HDAc) 

inhibitörüdür. HDAc, asetil gruplarının 

histonların lizin kalıntılarından ve bazı 

histon dışı proteinlerden uzaklaştırılmasını 

katalize eder. HDAc aktivitesinin 

inhibisyonu, histon proteinlerinin artan 

asetilasyonuna ve transkripsiyonel 

aktivasyona yol açan bir kromatinin 

gevşemesine yol açan epigenetik bir 

değişiklikle sonuçlanır. Bortezomib ve bir 

immünomodülatör ajan dahil olmak üzere 

en az 2 rejim almış hastalarda multipl 

miyelom tedavisi için bortezomib ve 

deksametazon ile kombinasyon halinde 

endikedir. 

 

Bortezomib 

 

Bortezomib, proteazom inhibitörleri olarak 

bilinen antikanser ajanlar grubunda 

onaylanan ilk ilaçtır. Proteazom yolu, hücre 

döngüsünü ve hücresel süreçleri kontrol 

eden ve hücresel homeostazı koruyan 

ubikuitine proteinleri parçalayan ve tüm 

hücrelerde bulunan bir enzim kompleksidir. 

Tersinir proteazom inhibisyonu, hücre 

büyümesini destekleyen yolları bozar, 

böylece kanser hücresinin hayatta kalmasını 

azaltır.  

 

Carfilzomib  

 

Proteazom inhibitörü; katı ve hematolojik 

tümör hücrelerinde in vitro antiproliferatif 

ve proapoptotik aktiviteler ortaya çıkarır. 

Dezametazon ile kombinasyon halinde veya 

en az 1 tedavi öncesi tedavi almış hastalarda 

relaps veya refrakter multipl miyelom için 

lenalidomid artı deksametazon ile 

kombinasyon halinde monoterapi olarak 

endikedir. 

 

Ixazomib  

 

Tersinir proteazom inhibitörü. 20S 

proteazomunun beta 5 alt biriminin 

kimotrippsinlike aktivitesini tercihen bağlar 

ve inhibe eder. En az 1 ön tedavi almış 

multipl miyelomlu hastalar için lenalidomid 

ve deksametazon ile kombinasyon halinde 

endikedir. 

 

Doksorubisin lipozomal  

 

Doksorubisin lipozomal, lipozomları 

koruyan ve böylece kan dolaşım süresini 

artıran pegile bir formülasyondur. İlaç 

topoizomeraz II'yi inhibe eder ve DNA'nın 

yok olmasına neden olabilecek serbest 

radikaller üretir; bu 2 olay, neoplastik 

hücrelerin büyümesini inhibe edebilir. 
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Vincristine  

 

Vincristine, hücre içi tübülin 

fonksiyonunun inhibisyonu, mikrotübüllere 

bağlanması ve S fazındaki iğ proteinlerinin 

sentezi ile hücresel mitozu inhibe eder.  

 

Denosumab  

 

RANKL'yi spesifik olarak hedefleyen 

monoklonal antikor. RANKL'a bağlanır ve 

RANK reseptörüne bağlanmasını engeller, 

böylece osteoklast oluşumunu önler. Bu 

kemik erimesinin azalmasına ve 

osteoporozda kemik kütlesinin artmasına 

neden olur. RANKL inhibisyonu, tümör 

kaynaklı kemik yıkımını ve SRE'leri azaltır. 

Denosumab, multipl miyelomlu hastalarda 

iskelet olaylarının önlenmesi için endikedir. 

 

Prednizon  

 

Prednizon lizozomal membranları stabilize 

eder ve lenfosit ve antikor üretimini 

baskılar. 

 

Deksametazon  

 

Deksametazon, multipl miyelom için birçok 

tedavi rejiminin bir parçasıdır. 

Deksametazon lizozomal membranları 

stabilize eder ve lenfosit ve antikor 

üretimini baskılar. 

 

Daratumumab  

 

Çoklu miyelom hücrelerinin yüzeyinde 

yüksek oranda eksprese edilen CD38 

molekülüne yüksek afinite ile bağlanan 

monoklonal antikor.  

 

Elotuzumab  

 

SLAMF7 (sinyal lenfositik aktivasyon 

molekülü ailesi üyesi 7) proteinini spesifik 

olarak hedefleyen insanlaştırılmış IgG1 

monoklonal antikoru. SLAMF7, miyelom 

hücreleri ve doğal öldürücü hücreler ve 

plazma hücreleri üzerinde eksprese edilir. 

Miyelom hücrelerinin antikora bağımlı 

hücresel sitotoksisite yoluyla öldürülmesine 

aracılık etmek için doğal öldürücü 

hücrelerle etkileşimi kolaylaştırır 

 

Isatuximab  

 

Relaps veya dirençli multipl miyelom için 

anti-CD38 monoklonal antikorudur. 

 

 

İnterferon alfa-2B  

 

Interferon alfa-2B, rekombinant DNA 

teknolojisi ile üretilen bir protein ürünüdür. 

Antitümör aktivitesinin mekanizması 

açıkça anlaşılmamıştır; bununla birlikte, 

malign hücrelere karşı doğrudan çoğalmayı 

önleyici etkiler ve konakçı bağışıklık 

tepkisinin modülasyonu önemli roller 

oynayabilir. 

 

Talidomid  

 

Talidomid, tümör nekroz faktörü (TNF) -

alfa'nın aşırı üretimini baskılayabilen ve 

lökosit göçünde yer alan seçilmiş hücre 

yüzeyi adezyon moleküllerini aşağı regüle 

edebilen bir immünomodülatör ajandır.  

 

Lenalidomid  

 

Yapısal olarak talidomide benzer. 

Lenalidomid, immünomodülatör ve 

antianjiyogenik özellikleri ortaya çıkarır. 

Proinflamatuar sitokin sekresyonunu inhibe 

eder ve periferal kan mononükleer 

hücrelerinden anti-enflamatuar sitokinleri 

arttırır. 

 

Pomalidomid  

 

Talidomid analogu, lenalidomid ve bir 

proteazom inhibitörü de dahil olmak üzere 

en az 2 terapiyi almış olan multipl 

miyelomlu hastalar için deksametazon ile 

kombinasyon halinde endikedir. Ayrıca 

elotuzumab ve deksametazon ile 

kombinasyon halinde kullanılır. 
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Selinexor 

 

SINE sınıfı yeni bir ilaçtır. Bu ajanlar, 

ihracatçı 1'i (XPO1) bloke ederek tümör 

baskılayıcı proteinler (TSP'ler), büyüme 

düzenleyicileri ve onkojenik proteinlerin 

mRNA'ları üzerinde etki eder. XPO1'in 

inhibisyonu, çekirdekte TSP birikmesine, 

çeşitli onkoproteinlerde (örn., C-myc, siklin 

D1) azalmaya, hücre döngüsü durmasına ve 

kanser hücrelerinin apoptozuna yol açar. 

 

Pamidronat  

 

Pamidronat normal ve anormal kemik 

rezorpsiyonunu inhibe eder. Kemik 

oluşumunu ve mineralizasyonu inhibe 

etmeden kemik rezorpsiyonunu inhibe ettiği 

görülmektedir.  

 

Zoledronik asit  

 

Zoledronik asit, muhtemelen osteoklastlar 

veya osteoklast öncüleri üzerinde etkili 

olarak kemik rezorpsiyonunu inhibe eder. 

Malignite hiperkalsemisinin tedavisinde 

etkilidir. 

 

Epoetin alfa, eritropoietin  

 

Eritropoietin,  eritroid progenitör hücrelerin 

bölünmesini ve farklılaşmasını uyarır ve 

retikülositlerin kemik iliğinden kan akışına 

salınmasını sağlar. 

 

 


