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International Myeloma Foundation Hakkında

1990 yılında kurulan International Myeloma Foundation (IMF) dünyadaki en 
eski ve en büyük miyelom yardım derneğidir. IMF, 140 ülkedeki 350.000’den 
fazla üyesiyle, miyelom hastalarına, ailelerine ve tıp camiasına hizmet 
vermektedir. IMF, Araştırma, Eğitim, Destek ve Avukatlık ve alanlarında 
geniş bir program yelpazesine sahiptir:

ARAŞTIRMA IMF, global işbirlikçi miyelom araştırmasının lideridir. IMF, 
laboratuvara dayalı araştırmaları desteklemektedir ve 1995 yılından bu yana en 
önemli yeni ve kıdemli araştırmacılara 100'ün üzerinde hibe yardımı yapmıştır. 
IMF, bir tedavinin seyir planını çıkaran, bir sonraki yenilikçi araştırmacı kuşağına 
yol gösteren ve daha iyi bir bakımla insanların yaşamını iyileştiren Uluslararası 
Miyelom Çalışma Grubu (IMWG) aracılığıyla dünyanın önde gelen uzmanlarını en 
başarılı ve benzersiz şekilde bir araya getirir.

EĞİTİM IMF'nin eğitsel Hasta ve Aile Seminerleri, Tıp Merkezi Çalıştayları ve 
Bölgesel Toplum Çalıştayları tüm dünyada yapılmaktadır. Bu toplantılarda öncü 
miyelom bilimcileri ve araştırmacıları tarafından doğrudan miyelom hastalarına 
ve ailelerine güncel bilgiler sağlanmaktadır. 100'den fazla yayını barındıran 
kütüphanemiz, sağlık uzmanlarının yanı sıra hastalar ve bakım personeli için her 
yıl güncellenir ve ücretsiz olarak sunulur. Yayınlar 20'den fazla dilde hazırlanmıştır.

DESTEK +1 800-452-2873 numaralı Bilgi Hattımız, her yıl binlerce ailenin 
sorularını yanıtlamakta ve bu ailelere bilgi ve destek vermektedir. IMF, 150’den 
fazla destek grubunu içeren bir ağa sahiptir ve kendi topluluklarında bu gruplara 
öncülük etmeye gönüllü olan yüzlerce hastaya, bakım personeline ve hemşireye 
eğitim sağlar.

AVUKATLIK IMF Avukatlık programı, miyelom camiasını etkileyen kritik 
sağlık konularında savunma yapmak için bireylere kılavuzluk eder. IMF, hem 
federal ulusal hem de federal seviyede çalışarak oral kanser tedavileri için sigorta 
teminatında eşitliği savunmak üzere iki koalisyona önderlik etmektedir. Her yıl 
IMF tarafından eğitilmiş binlerce avukat, miyelom camiası için önem arz eden 
konular üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.

IMF’nin, bir yandan hastalığı önleme ve tedaviye yönelik nasıl çalıştığıyla,  
diğer yandan da miyelom hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmeye nasıl 
yardım ettiğiyle ilgili daha fazla bilgi edinin. +1 818-487-7455 no'lu hattı 
arayarak bizimle irtibata geçin ya da myeloma.org adresini ziyaret edin. 
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Giriş
IMF Hastalığın ve Tedavi Seçeneklerinin Kısa İncelemesi, miyelomla ilgili patofizyolojinin, klinik özel-
liklerin ve tedavi seçeneklerini tartışıldığı genel bir bakıştır. Bu bilgilerin hem sağlık uzmanları hem 
de hastalar için yararlı olacağını umuyoruz.

Miyelom nedir?
Miyelom, kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseridir. Miyelom, 
“multipl miyelom” ve “plazma hücresi miyelomu” ile eş anlamlıdır. 
Kötü huylu plazma hücreleri (bkz. Şekil 1) veya miyelom hücreleri 
kemik iliğinde çoğalır. Miyelomun temel özellikleri, miyelom hüc-
relerinin, kemik iliğinde şunlara neden olarak anormal biçimde 
çoğalmasından kaynaklanır: 

�  Normal kemik iliği fonksiyonuna anemi ve/veya düşük beyaz 
hücre sayısı veya trombosit sayısı ile yansıyan bozulma;

�  Kemiğin ve onu çevreleyen istila edilen kemik iliğinin harabiyeti ve istila edilmesi;

�  Plazma hücrelerinde üretilen monoklonal proteinin kan dolaşımına ve/veya idrara karışması;

�  Normal immünoglobülinlerin seviyesinde azalma ve enfeksiyona yatkınlık ile kendini gösteren 
normal immün fonksiyonda azalma. Beyaz kan hücresi sayısı düşükse enfeksiyon olasılığı daha 
da artar. 

Plazmasitomlar, kemiğin içinde (intramedüller) veya kemik dışında (ekstramedüller veya yumuşak 
doku) büyüyebilen plazma hücrelerinden oluşan lokalize tümörlerdir. Kemiğin içinde veya dışında 
birden fazla plazmasitom olduğunda bu durum da multipl miyelom olarak adlandırılır. Miyelomlu 
hastaların kemik iliği dışında hastalığı olduğunda buna “ilik dışı hastalık” (İDH) denir.

Miyelom hücreleri tarafından monoklonal protein üretimi
Miyelom hücrelerinin tipik özelliği, monoklonal protein üretilmesi ve kana ve/veya idrara salın-
masıdır (yayılması). Miyelom hücreleri tarafından üretilen monoklonal proteinin miktarı, hastadan 
hastaya kayda değer ölçüde değişir. Miyelomu değerlendirirken miyelom hücrelerinin yüksek veya 
düşük üretken ya da hiç salgılamayan (kana ya da idrara protein salınmaz) tip olup olmadığını 
bilmek çok önemlidir. Protein seviyesi ve kemik iliğindeki miyelom miktarı arasındaki ilişki belir-
lenebildiği takdirde bireysel protein seviyesi ve miyelom tümör yükü arasındaki ilişkiyi yorumla-
mak ve anlamak mümkün olabilir. Monoklonal protein; M-proteini, M-bileşeni, miyelom proteini, 

paraprotein, protein piki veya M-piki olarak 
da bilinir. Monoklonal proteine, proteinleri 
ayırmak ve tanımlamak için kullanılan bir 
laboratuvar tekniği olan protein elektrofo-
rezinde görülme biçiminden dolayı pik diye 
adlandırılır (bkz. Şekil 2).

Şekil 1.  Miyelom Hücreleri

Şekil 2.  Monoklonal Pik

M-proteini üreten miyelom hücreleri



5myeloma.org

Monoklonal protein, bir immunoglobulindir veya immunoglobulin bileşenidir/parçasıdır. Şekil 
3'te, normal bir immunoglobulin molekülünün yapısı gösterilmektedir. Miyelom hücrelerinde 
immunoglobulin üretiminden sorumlu gende mutasyonlar meydana gelmiştir. Miyelom protein-
leri bu nedenle anormal amino asit dizisine ve protein yapısına sahiptir. Genellikle, immunoglo-
bulinin normal antikor işlevi 
kaybolmuştur ve molekülün üç 
boyutlu yapısı anormal olabilir.

Anormal immunoglobulin 
üretimin artışının çok sayıda 
sonucu vardır:
�  Artmış monoklonal pro-

tein, kan dolaşımında biri-
kir ve/veya idrarla atılır

�  Anormal monoklonal mole-
küller birbirine ve/veya kan 
hücreleri, kan damarı duvar-
ları ve diğer kan bileşenleri 
gibi başka dokulara yapışa-
bilir. Bu durum, kan akışı ve 
dolaşımını azaltarak hipervis-
kozite sendromuna (metinde 
tartışılmıştır) neden olabilir.

�  Tam bir immunoglobulin molekülü oluşturmak ve ağır zincirleri birleştirmek için gereken-
den daha fazla hafif zincir üretimi %30 sıklıkla görülür. Bu fazla hafif zincirlere Bence Jones pro-
teinleri denir (bkz. “Açıklamalı geçmiş” bölümü). Serbest Bence Jones proteinleri, 22.000 dalton 
değerinde bir moleküler ağırlığına sahiptir ve idrara serbestçe geçebilecek kadar küçüktür.

�  Anormal monoklonal proteinlerin aralarında aşağıdakilerin de yer aldığı çok çeşitli başka özellik-
leri de olabilir:

¡  Normal kan pıhtılaşma faktörlerine bağlanma, artan kanama yatkınlığına neden olma, kan pıh-
tılaşmasının artması veya filebit (damarların inflamasyonu);

¡  Sinirlere bağlanarak nöröpatiye neden olma veya metabolik bozukluğa neden olan hormon-
ları kan dolaşımına sokma.

�  Serbest Bence Jones proteinleri, birbirlerine ve/veya diğer dokulara da yapışabilirler (tam 
immunoglobulin molekülünün yapabileceği gibi). Bu durumda nihai sonuç şunlardan biri olabilir:

1.  AL Amiloidoz – Hastalığı Bence Jones hafif zincirleri aralarında (genellikle lambda) oldukça 
simetrik “beta-kıvrımlı” biçimde çapraz bağlanır ve vücudun böbrek, sinirler ve kalp gibi doku-
larında birikir veya

2.  Hafif Zincir Depo Hastalığı (LCDD) – Hafif zincirler (genellikle kappa), daha rastgele biçimde 
en çok göz ve böbreklerdeki küçük kan damarlarını seçerek birikirler veya

3.  Monoklonal İmmunoglobulin Depo Hastalığı (MIDD) – Ağır zincir, hafif zincir veya hem 
ağır hem de hafif zincir parçalarının biriktiği hastalıktır.

Miyelom kan numunelerinin “yapışkanlığından” ya da hiperviskozitesinden ve/veya kimyasal reak-
siyonlara karışmasından dolayı rutin kan testlerinin çok garip sonuçlar verebileceğinin farkında 
olmak önemlidir.

Şekil 3.  İmmunoglobulin Molekül Yapısı

Hızlı atom
bombardımanı

Antijen
bağlama

CL CL

CH1

CH2

CH3

CH1

Değişken bölge Ha�f zincir

Ağır 
zincir

Reze bölgesi
Tamamlayıcı 
bağlanma
bölgesi

Fc reseptörüne
bağlanır

Sabit
   bölge

Biyolojik
aktivite
aracısı

Zincirler
arası disülfür

bağları

Fc
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Açıklamalı geçmiş
Dr. Henry Bence Jones, miyelomlu bir hastanın idrarındaki yabancı bir proteini araştıran ilk kişiydi. Onun 
dikkatini çeken şey, kaynatıldığında çözünen ancak soğutulduğunda yeniden çöken bir idrar proteiniydi: 
bunlara “Bence Jones” hafif zincirleri adı verilmiştir. Bu hastada aynı zamanda şimdi multipl miyelom 
dediğimiz garip bir kemik hastalığı da vardı. Aşağıda miyelom ve benzeri hastalıkların araştırma ve teda-
visindeki ilerlemelerin açıklamalı bir özeti bulunmaktadır.

1844–1850
İlk miyelom olgu tanımlamaları “mollities and 
fragilitas ossium” (yumuşak ve kırılgan kemikler) 
olarak bildirilmektedir. Belgelere geçen ilk hasta, 
Thomas Alexander McBean, 1845'te Londra'da  
Dr. William Macintyre tarafından teşhis edildi. 
Onun keşfettiği olağan dışı idrar sorunu, Dr. Henry 
Bence Jones tarafından kapsamlı biçimde araş-
tırıldı ve 1848'te yayınlandı. 1846'da, bir cerrah 
olan John Dalrymple, hastalıklı kemiklerde ilerde 
plazma hücreleri olduğu gösterilen hücreleri 
içerdiğini belirledi. Dr. Macintyre, bu Bence Jones 
miyelom vakasının tüm detaylarını 1850'de yayın-
ladı. Dr. Samuel Solly, 1844'te benzer ancak ayrın-
tılı idrar araştırması olmayan bir miyelom vakasını 
(Sarah Newbury) yayınladı.

1873
Von Rustizky, kemikte birden fazla plazma hücresi 
lezyonunun varlığını ifade etmek için “multipl 
miyelom” terimini ilk kez kullandı.

1889 
Otto Kahler, multipl miyelomun (“Kahler hasta-
lığı”) ayrıntılı bir klinik tanımlanmasını yayınladı.

1890
Ramon y Cajal, plazma hücrelerinin ilk doğru mik-
roskobik tanımını sağladı.

1900 
J.H. Wright, miyelom hücrelerinin plazma hücre-
leri olduğunu keşfetti.

1903
Weber, miyelom kemik hastalığının (litik lezyonlar) 
X ışınları ile tespit edilebileceğini fark etti.

1909 
Weber, kemik iliğindeki plazma hücrelerinin miye-
lom kemik hasarına neden olduğunu ileri sürdü.

1930'lar 
Miyelomun rutin tanısı, alınan kemik iliği numunele-
rinin daha büyük bir ölçekte kullanılmaya başlandığı 
1930'lara kadar zor olmaya devam etti. Ultrasantrifüj 

ve serum/idrar proteini elektroforezlerinin geliştiril-
mesi hem taramayı hem de tanıyı geliştiridi.

1953 
İmmünelektroforez, monoklonal miyelom prote-
inlerinin tam olarak tanımlanmasına olanak verdi. 
İmmünfiksasyon o zamandan beri daha hassas bir 
yöntem olarak lanse edilmiş bulunmaktadır.

1956 
Korngold ve Lipari, Bence Jones proteinlerinin, 
anormal serum proteinlerinin yanı sıra normal 
serum gamma globulinle de alakalı olduğunu fark 
etti. Onların onuruna iki Bence Jones protein türü 
kappa (ĸ) ve lambda (λ) olarak adlandırıldı.

1958 
Sovyetler Birliğinde sarkolisinin keşfi. Bundan yola 
çıkılarak melphalan (Alkeran®) türetildi. İlk kez 
tedavi mümkündü.

1961
Waldenström, monoklonal ve poliklonal gam-
moplar arasındaki farkı ayırt etmenin önemini vur-
guladı. IgM monoklonal proteinleri, miyelomdan 
farklı olarak makroglobulinemi ile ilişkilendirdi.

1962 
Melfalan ile ilk başarılı miyelom tedavisi raporunu 
Bergsagel bildiridi.

1964 
Siklofosfamid (Cytoxan®) ile ilk başarılı miyelom 
tedavisi raporu Korst tarafından bildirildi. Siklofos-
famid sonuçlarının melfalan sonuçları ile benzer 
olduğu kanıtlandı.

1969 
Prednizonla birlikte melfalan sonuçlarıın, melfa-
lanın tek başına sağladığından daha iyi olduğu 
Alexianian tarafından ortaya konuldu.

1975 
Miyelom için Durie-Salmon Evrelendirme Sistemi 
sunuldu. Hastalar, farklı hastalık evrelerinde (I, II, III, 
A veya B) kemoterapinin avantajlarını belirlemek 
için sınıflandırıldı.
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1976-1992
M2 rejimi (VBMCP), VMCP-VBAP ve ABCM gibi farklı 
ve bazıları MP ye üstünlük gösteren kemoterapi 
kombinasyonlar denendi. Ancak 1992'de karşılaş-
tırmalı bir meta-analiz (Gregory), tüm kombinas-
yonlar için eşdeğer sonuçlar gösterdi.

1979-1980 
Bağlanma indeksi (büyüme oran analizi) ilk olarak 
miyelom ve ilgili hastalıklarda bir test olarak öne 
sürüldü. Miyelomun stabil remisyon veya plato 
fazı tanımlandı. Plato fazı, artık kemik iliği plazma 
hücrelerinin büyüme oranının (%LI) sıfır olduğu 
zaman aralığıdır.

1982 
Fefer ve Osserman tarafından Miyelom tedavisi 
için ikizler arası nakil yapıldı.

1983 
Prognostik test olarak serum β2 mikroglobulin ilk 
kez kullanıldı (Bataille, Child ve Durie).

1984 
Barlogie ve Alexanian, VAD (vincristine/Adriami-
sin/deksametazon) kemoterapisini tanımladı. 

1984-1986 
Çeşitli araştırmacılar tarafından miyelomda alloje-
nik nakillerin ilk sonuçları sunuldu.

1986-1996 
Otolog kemik iliği veya kök hücre tedavisi deste-
ğinde yüksek doz terapiyi değerlendiren çeşitli araş-
tırmacıların geniş kapsamlı araştırmalar. Hem tek 
(McElwain) hem de çift (Barlogie) nakil yöntemleri 
tanımlandı.

1996 
�  Standart kemoterapiye kıyasla kemik iliği nakli ile 

yüksek doz tedavinin muhtemel avantajını göste-
ren ilk randomize çalışma .(IFM grubu adına Attal).

�  Plaseboya karşılık, randomize biyofosfonat 
pamidronat (Aredia®) çalışması, kemik sorunla-
rında (“iskelete ilişkin olaylar”) azalma olduğunu 
gösterdi.

1997 
Miyelomun tetiklenmesinde virüslerin yer aldı-
ğına dair kanıtlar bulundu. Miyelom, HIV ve 
hepatit C hastalarında daha yaygındır. Kemik iliği 
dentrik hücrelerinde insan herpes virüsü-8 (HHV-
8) bulundu. Kanda kansere neden olan maymun 
virüsü olan SV40 RNAsı bulundu.

1998 
�  Otolog ve allojeneik nakil desteğinde yüksek 

doz kemoterapinin rolü üzerinde çalışmalar sür-
dürüldü. Faydanın ve bundan yararlanabilecek 
hasta popülasyon(lar) boyutu belirsiz kalmaya 
devam etmekte. İlk (başlangıç) tedavisinin par-
çası olarak gerçekleştirilen naklin, ilk nükste 
yapılan nakle benzer sonuçlar verdiği gösterildi.

�  Kromozom 13 kaybının, naklin yanı sıra bazı diğer 
tedaviler için kötü prognostik etkisi gösterildi.

�  Yeni çalışma, prednizonun remisyonu uzatan 
yararlı bir idame tedavisi olduğunu onayladı. 
Alfa interferonunun da remisyonu uzatmada 
bazı faydaları olduğu tekrar gösterildi.

1999 
�  Talidomidin nüks eden/dirençli hastalığa sahip 

hastalarda etkin bir anti miyelom tedavi olduğu 
gösterildi.

�  Mini allojeneik nakil, graft-versus-miyelom etki-
sine ulaşan daha az toksik bir yöntem olarak 
gösterildi.

�  Randomize Fransız çalışması, çift otolog naklin, 
tekli nakle göre hiçbir önemli avantaj sağlama-
dığını gösterdi.

�  Daha uzun süreli takip, 2 yıl devam eden Aredia 
tedavisinin yararlı olduğunu gösterdi.

2000 
İlk kez, miyelom tedavisinde umut vaat eden çok 
sayıda yeni yaklaşımlar. Yeni klinik araştırmalardaki 
ilaçlar; talidomid analogları (örn. lenalidomid veya 
Revlimid®), uzun etkili Adriamycin® analogları (örn. 
pegile doksorubisin veya Doxil®), arsenik trioksit 
(Trisenox®), anti-anjiyogenez ajanları (örn. VEGF 
tirozin kinaz inhibitörü), hücre yapışmasını önle-
yen ajanlar ve proteazom inhibitörleri (örn. borte-
zomib veya Velcade®).
2001 
Miyelom ve ilgili hastalıklar için yeni sınıflandırma 
sistemi önerildi
2002 
�  Klinik araştırmalarda yeni ajanların etkinliğinin 

kanıtlanması: .Velcade (Faz III, Milennium) ve 
Revlimid (Faz III, Celgene) (Faz III, Celgene).

�  Miyelom için ilk basamak tedavisi olarak dek-
sametazonla bir arada Talidomid yaklaşık %70 
yanıt oranı sağlıyor.

�  İngiltere'de Medical Research Council (Tıbbi 
Araştırma Kurulu, MRC), American Society 
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of Hematology (Amerikan Hematoloji Der-
neği, ASH) yıllık toplantısında ototransplant 
sonuçlarını sundu. Özellikle yüksek serum β2 
mikroglobulinli (> 7,5 mg/L) hastalarda genel  
yarar belirtildi.

2003 
�  Bortezomib (PS-341 veya Velcade), Amerika Bir-

leşik Devletleri'nde Food and Drug Administra-
tion (Gıda ve İlaç İdaresi, FDA) tarafından önceki 
en az iki tedaviyi takiben nüks eden miyelom 
tedavisi için onaylandı.

�  MRC ototransplant sonuçları, ototransplantın 
standart dozlu kemoterapiye kıyasla avantajını 
gösteren ikinci randomize veri kümesini sağladı.

�  Tek ve çift nakilleri karşılaştıran Intergroupe 
Francophone du Myélome (IFM) çalışmasının 
sonuçları, dört yılın üzerindeki takip süresinden 
sonra çift transplantın genel avantaj sağladığını 
gösterdi. Bununla birlikte ilk transplantla zaten 
tam yanıt elde edilmiş hastalar için açıkça ek bir 
yarar gösterilmedi.

�  Little Rock grubu (Shaugnessy/Barlogie), miye-
lomdaki kemik hastalığının DKK-1 olarak adlan-
dırılan belirli bir proteinin üretilmesiyle ilişkili 
olduğunu gösterdi.

2004 
�  Önceden tedavi edilmemiş miyelomda 

talidomid+deksametazon ile tek başına dek-
sametazonu karşılaştıran ECOG randomize 
çalışmasının sonuçları, kombinasyon ile %59 
yanıt oranı (ECOG Kriteri).sağlanırken tek başına 
deksametazon ile yanıt oranının %41 olduğunu 
gösterdi.

�  Velcade'i deksametazon ile karşılaştıran çok mer-
kezli randomize çalışmanın sonuçları, Velcade'nin 
üstünlüğünü ortaya koydu (metinde tartışıldı).

�  Birinci basamak tedavisinde Velcade'nin erken 
sonuçları mükemmel sonuçlar göstermiştir: 
Velcade/deksametazon ile %83 yanıt oranı; Vel-
cade/Adriamisin/deksametazon ile %94 yanıt 
oranı ile kök hücre elde, nakil ve yama başarısı.

�  Yeni miyelom evrelendirme sistemi, olan Inter-
national Staging System'i (Uluslararası Evrelen-
dirme Sistemi, ISS) tanıtılması. 

2005 
�  İki büyük Faz III çalışması, nüks eden miyelomda 

lenalidomid+deksametazonun, tek başına 
deksametazondan üstün olduğunu gösterdi 

(ilerlemeye kadar geçen süre 5 aya karşılık 15 
aydan fazla).

�  Velcade, daha önce bir tedavi almış miyelom 
hastalarının tedavisinde tam FDA onayı aldı.

�  Uluslararası Miyelom Vakfı kapsamındaki Uluslara-
rası Miyelom Çalışma Grubu tarafından geliştirilen 
International Staging System (Uluslararası Evre-
lendirme Sistemi, ISS) yayınlandı (bkz. Tablo 5).

�  Çok sayıda yeni ajan erken geliştirme aşamasında. 
�  Standart melfalan/prednizon rejimine 

talidomid’in eklenmesi, kayda değer yarar sağ-
ladığını ortaya koydu. Birkaç yeni tanı çalışması 
sürmektedir.

2006 
�  Tedavi avantajlarını değerlendirmede yeni yanıt 

kriterleri geliştirildi ve yayınlandı.
�  Lenalidomid (Revlimid), miyelom tedavisi için 

önceden en az bir tedavi almış hastalarda dek-
sametazonla birlikte kullanılmak üzere FDA ona-
yını aldı.

�  Çok sayıda yeni ajanın geliştirilmesine devam 
edilmektedir.

2007 
�  FDA, nüks etmiş veya dirençli miyelomun teda-

visinde daha önce hiç Velcade almamış ve önce-
den en az bir tedavi görmüş hastalarda Velcade 
+ Doxil kullanımı için koşullu onamı (supplemen-
tal NDA) kabul etmiştir.

�  Yeni tanı almış miyelom olgularında Talidomid/
deksametazon+Doxil kombinasyonu, talido-
mid/deksametazon ile bir Faz III araştırmasında 
karşılaştırıldı.

2008 
�  Talidomid, ilk basamak tedavisi için Avrupa 

İlaç Kurumu (EMA) tarafından MPT rejiminin 
(melfalan/prednizon/talidomid) parçası olarak 
onaylandı.

�  Velcade, FDA tarafından ilk basamak tedavisi için 
VMP rejiminin (Velcade/melfalan/prednizon) 
parçası olarak onaylandı.

�  Birçok yeni ilacın, geliştirme ve araştırma çalış-
maları halen devam etmektedir. İkinci nesil 
proteazom inhibitörü carfilzomib (PR-171 
veya Kyprolis®), son araştırmalarda umut vaat 
etmekte.

�  FDA, miyelomlu hastalarda otolog nakil için kök 
hücre toplanmasında G-CSF ile birlikte pleriksa-
for (Mozobil®) kullanılmasını onayladı.
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2009 
�  Yeni ilaçlar geliştirilmeye devam edilmekte. Bun-

lar arasında umut vaat edenler ikinci nesil pro-
teazom inhibitörleri Kyprolis ve NP-0052; HDAC 
inhibitörleri vorinostat ve panobinostat; HSP-90 
engelleyici tanespimisin; monoklonal antikor 
elotuzumab; ve üçüncü nesil immunomodülatör 
ilaç (IMiD®) pomalidomid (Pomalyst®).

�  IMWG analizi, ISS evresi ile bir araya gelmiş sito-
genetik ve FISH anormalliklerin prognostik oldu-
ğunu göstermiştir; bazı yeni tedaviler bu kötü 
risk faktörleriyle başa çıkabilmekte.

�  Yeni tanı almış miyelom için CyborD indüksiyon 
tedavisi ile olumlu sonuçlar alındı.

�  IMWG, miyelomun teşhis ve takibindeki görün-
tüleme tekniklerine yönergelerinin yönelik reh-
bere ilaveten serum serbest hafif zincir analizi 
için de bir rehber yayınladı.

�  Landgren'in birkaç yayını, belirlenemeyen 
öneme sahip monoklonal gamopatinin (MGUS) 
patojenezinde genetik özellikleri gösterirken 
Weiss, birçok hastada MGUS'un miyelomdan 
önce geliştiğini gösterdi.

2010 
�  FDA, tümör büyümesini artırabilen, sağkalımı 

kısaltabilen ve kardiyovasküler yan etki riskini 
artırabilen eritropoez uyarıcı ajanların (ESAs) 
güvenli biçimde kullanılmasını garanti etmek 
için bir risk değerlendirme ve hafifletme strate-
jisini (REMS) onayladı.

�  Miyelom hücrelerindeki eritropoietin (Epo) 
reseptörlerinin ilk kez tanımlanması.

�  Yeni ilaçlar geliştirilmeye devam edilmekte. Bun-
lar arasında daha fazla umut vaat edenler ikinci 
nesil proteazom inhibitörleri Kyprolis; HDAC 
inhibitörleri vorinostat ve panobinostat; monok-
lonal antikor elotuzumab; ve üçüncü nesil immu-
nomodülatör (IMiD) Pomalyst.

�  Birkaç çalışma, idame tedavisinde lenalidomidin 
rol oynadığını öne sürmekte.

�  Nakil adayı olgularda birinci basamakta yeni ilaç-
larla tedavi, kök hücre nakil tedavisi kadar yararlı 
olabilir.

�  Zoledronik asidin (Zometa®) bir anti-miyelom 
etkisi olabilir; etkin dental hijyen, çenenin oste-
onekrozu (ONJ) sıklığını azaltıyor.

�  Rajkumar, ECOG E4A03 araştırmasında lenalido-
mid+düşük dozlu deksametozunun, lenalidomid 

+standart dozlu deksametazona üstünlüğünü 
gösterdi.

�  Richardson, yeni teşhis edilmiş miyelom için RVD 
(Revlimid/Velcade/deksametazon) ile indüksi-
yon tedavisiyle olumlu sonuçları yayınladı.

�  IMWG, allojeneik nakilin yalnızca klinik araştırma 
kapsamındaki miyelom hastalarında yapılmasını 
öneren rehberi yayınladı.

2011
�  Moreau ve IFM grubu’nun Faz III araştırma 

sonuçları doğrultusunda Velcade'nin subkutan 
(SQ) olarak uygulanması onaylandı.

�  San Miguel ve Landgren, asemptomatik veya 
sinsi multipl miyelomun (SMM) yeniden tanım-
lanması gerektiğini ve yüksek riskli SMM'nin 
tedavi edilmesi gerektiğini dile getirdi.

�  Palumbo, yaşlı hastaların tedavisi için yeni para-
digmayı yayınladı.

�  Landgren ve Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) ekibi, 
MGUS'lu hastalar arasında artmış MDS ve AML 
insidansını gösterdi.

�  CAFE çalışması, ağrılı vertebral kompresyon kırık-
larının yönetiminde balonlu kifoplastinin cerrahi 
olmayan yaklaşımdan üstün olduğunu gösterdi. 

�  İspanyol Miyelom Grubu (GEMM) tarafından kök 
hücre naklinden sonra tam yanıtın (CR), “esas 
prognostik faktör” olacağı belirlendi.

�  İtalyan grup, yeni ajanlarla tedavi edilen yaşlı 
hastalarda tam yanıtın uzun vadeli PFS ve OS ile 
ilişkisini gösterdi.

�  IMWG, otolog kök hücre nakline aday hastaların 
tedavisi için rehberi yayınladı.

2012
�  Carfilzomib (Kyprolis), önceden bortezomib ve 

IMiD dahil en az iki tedavi görmüş ve son teda-
viden sonra 60 gün içinde hastalıkta ilerleme 
göstermiş miyelom hastalarının tedavisi için FDA 
onayı aldı. 

�  IMWG, IMiD'ler ve bortezomib ile tedaviden 
sonra ilerleme ve sağkalım ile ilgili verileri yayın-
lamış ve 9 ay ortanca tüm yaşamı bir ölçüt olarak 
belirledi.

�  IMWG, plazma hücresi lösemisinin tanı gereksi-
nimleri, yanıt kriteri ve tedavi önerileri dahil bir 
rehber yayınladı.

�  4-ilaçlı Bortezomib, deksametazon, siklosfamid 
ve lenalidomid ile EVOLUTION çalışması, 3 ilaçlı 
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rejimler olan VCD ve VDR'ye göre 4 ilaçlı kom-
binasyonun hiçbir avantajı olmadığını ve daha 
toksik olduğunu gösterdi.

�  Faham, hastaların %93'ünün çevre kanında DNA 
ve RNA analizi ile dolaşan miyelom hücrelerinin 
bulunduğunu bildirdi.

�  Karfilzomible (KCyD, KRD, KTD, KCyTD) ve poma-
lidomidle (Pd, PKD, PCyPred, Klaritromisin PD, 
PcyD, PVDd) kombine tedavi çalışmaları, bunla-
rın “platform” ilaçları olarak bunların etkinliğini 
gösterdi.

�  İlk oral proteazom inhibitörleri, MLN9708 (iksa-
zomib) ve ONX0912 (oprozomib) çalışmaları.

�  İlk anti-CD 38 monoklonal antikor, daratumu-
mab çalışmaları, tek ajanlı aktivite göstermiştir.

2013
�  Pomalidomide (Pomalyst), önceden lenalidomid 

ve bortezomib dahil en az iki tedavi görmüş ve 
son tedaviden sonra 60 gün içinde hastalıkta 
ilerleme göstermiş miyelom hastalarının tedavisi 
için FDA onayı aldı.

�  Anti-CD monoklonal antikor, SAR650984 ile 
ilk çalışma sonuçları, yüksek tek ajanlı aktivite 
gösterdi.

�  Mateos ve arkadaşları, lenalidomid+deksa-
metazonla yüksek riskli SMM'yi karşılaştırarak 
çalışmanın sonuçlarını yayınlamıştır. Hastalıkta 
ilerlemeye kadar geçen süre (TTP) ve genel sağ-
kalım (OS), lenalidomid/deksametazon kolunda 
önemli ölçüde daha uzun bulundu.

�  IFM’nin FIRST çalışması, sürekli lenalidomid/
deksametazonun, 18 ay süren MPT veya lena-
lidomid/deksametazondan üstün olduğunu 
göstererek akabinde ilk basamak lenalidomid 
tedavisinde Avrupa İlaç ajansı EMA onayı için 
zemin teşkil etti. 

�  Bortezomib, deksametazon ve HDAC inhibi-
törü panobinostat kombinasyonu, nüks eden/
dirençli miyelom için hastalık ilerlemesiz sağka-
lımı bortezomib/deksametazona göre daha iyi 
hale getiriyor.

�  İki çalışma, Sinsi MMnun aktif hastalığına ilerle-
menin altta yatan sitogenetik alt türüne bağlı 
olarak önemli ölçüde değiştiğini belirledi.

�  Paiva ve arkadaşları, yeni tanı almış miyelomda 
MGUS-benzeri bir özelliği ve uzun süreli hasta-
lık kontrolüne işaret eden bir immunofenotipik 
algoritma yayınladılar. 

�  Dispenzieri ve arkadaşları, en yüksek riskli 
SMM'yi, tedavi gerektiren aktif MM olarak yeni-
den sınıflandırdı.

2014
�  Palumbo, lenalidomid tedavisi ile ikinci primer 

habis tümörlerin meta analizini yayınlayarak 
riskin melfalan/lenalidomid kombinasyonuyla 
arttığını ancak lenalidomid/siklofosfamid ya 
da lenalidomid/deksametazon ile artmadığını 
bildirdi. 

�  Drake ve arkadaşları, yaşça benzer kontroller 
ile karşılaştırıldığında kortikal mikro-mimarinin 
MGUS hastalarında zayıfladığını tespit etti. 

�  Çoğul parametreli akım sitometrisi ile derinle-
mesine dizi analizi gibi yeni yöntemler Minimal 
rezidüel hastalığın (MRD)saptanmasına daya-
nan, tedavi yanıtını ölçekleme daha yüksek has-
sasiyeti sağlayabildi. 

�  FDA(Amerikan İlaç Ajansı) İspanyol akım sito-
metri MRD değerlendirmesini Miyelom klinik 
araştırmalarında yeni bir sonlanım noktası olarak 
onayladı.

�  Palumbo ve arkadaşları, sürekli tedavinin sabit 
süreli tedaviye göre PFS1, PFS2 ve OS'i daha iyi 
hale getirdiğini belirledi. 

�  Hevylite® testi, IgA ve IgG miyelomda kullanıl-
mak üzere FDA tarafından onaylandı.

�  Russell, kızamık virüsü ile ilgili sistemik onkolitik 
viroterapi hakkında ilke kanıtını yayınladı. 

�  IMWG, ultra yüksek riskli SMM'yi miyelom ola-
rak tanımlayarak miyelomun tanı kriterlerini 
güncelledi.

2015
�  FDA, lenalidomidi (Revlimid), FIRST çalışması 

sonuçlarına dayanarak dört tedavi döngüsün-
den sonra kök hücre toplama konusunda uya-
rılar, kan sayımlarını ve nakil sonrası SMP'lerin 
riskini dikkatle izlemek şartıyla ile ilk basamak 
tedavisinde onaylamıştır.

�  IMWG, Palumbo ve arkadaşları tarafından geliş-
tirilmiş geriatrik değerlendirme yöntemi ile ilgili 
bir rapor yayınlamıştır.

�  IMWG, miyelomlu hastaların yönetiminde MRI'ın 
rolüyle ilgili konsensus beyanı yayınlamıştır.

�  FDA, panobinostat (Farydak®), bortezomib ve 
deksametazon kombinasyonunu önceden bor-
tezomib ve IMiD dahil en az iki rejim almış mul-
tipl miyelomlu hastaların tedavisinde onayladı.
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Epidemiyoloji
Amerikan Kaser Derneğine göre Dünya genelinde yaklaşık 230.000 kişi miyelom ile yaşamaktadır. 
2015’de 114.000 yeni vaka teşhis edileceği ve 11240 ının bu hastalıktan vefat edeceği tahmin edil-
mektedir. Bu insidans, ülkeden ülkeye değişir. En düşük rakam Çinde < 1/100.000 kadar azalırken, 
sanayileşmiş çoğu Batı ülkesinde yaklaşık 4/100.000'e kadar artar. Miyelom insidansı yaşla artar. Tanı 
tekniklerinin daha iyi hale gelmesi ve popülasyonda yaş ortalamasının yükselmesi, son yıllarda yük-
selen insidansı kısmen açıklamaktadır. Son 60 yılda 55 yaşın altındaki hastalarda daha sık miyelom 
görülme eğilimi, önemli çevresel etkili faktörlere işaret etmektedir. Son zamanlarda birçok çalışma, 
miyeloma, MGUS'a ve alakalı bozukluklara yatkınlığı veya neden ilişkisini değerlendirmiştir. Çevre-
sel veya işle ilgili olarak maruz kalınan toksik kimyasallar, kesin nedensel faktörlerdir. İtfaiyeciler, ilk 
müdahaleleri yapan diğer kişiler ve obez kişilerin yanı sıra çiftçiler, çiftlik çalışanları gibi toksisiteye 
maruz kalan başka mesleklerdeki kişiler yüksek miyelom riskiyle karşı karşıyadır. Ağır metallerle  
ve/veya kimyasallarla kirlenmiş deniz mahsulleri yemek, miyelom için bir risk faktörü olabilir. İmmün 
sistem bozuklukları ve enfeksiyonlar gibi diğer tıbbi durumlar, altta yatan ve/veya tetikleyen faktör-
ler olabilir. Birkaç çalışma, miyelom için genetik risk faktörlerine odaklanmıştır.

Tablo 1.  MGUS VE Miyelom Tanımları

İSİM TANIM

Önemi Belirsiz Monoklonal  
Gammopati (MGUS)

•  Monoklonal protein bulunmaktadır ancak genellikle < 3,0 g/dL’dir
•  CRAB özellikleri ya da aktif miyelomun diğer belirteçleri bulunmamaktadır
•  Kemik iliği monoklonal plazma hücreleri %10 dan azdır

Belirtisiz veya Sinsi Multipl  
Miyelom (SMM)

•  MGUS’tan daha yüksek seviyede hastalık: serum M proteini 3,0 g/dL’nin üzerinde ve/veya  
kemik iliği plazma hücreleri %10 ile %60 arasında olabilir ancak

•  CRAB özellikleri ya da aktif miyelomun diğer belirteçleri bulunmamaktadır

Erken Aktif Miyelom • > %60 (kemik iliği plazma hücreleri)
• Serbest hafif zincir oranı > 100
• > 1 MRI fokal lezyon

Aktif Miyelom • Monoklonal protein mevcut ve
• Bir ya da daha fazla “CRAB” özellikleri ve/veya organ hasarı belirteçleri var*

* “CRAB” olarak sınıflandırılmış organ hasarı ya da tedavi ile ilgili olmayan nöropati veya tekrarlayan enfeksiyonlar gibi miyelom  
progresyonu ile bağlantılı diğer anlamlı bir klinik problem 

C – kalsiyum yüksekliği (> 10 mg/dL) 
R – renal bozukluk (kreatinin > 2 mg/dL veya kreatinin aralığı < 40 ml/dak) 
A – anemi (hemoglobin < 10 g/dL veya hastanın normal değerlerinde > 2g/dL azalma) 
B – kemik hastalığı (iskelet sistemi radyografisinde, WBLC BT veya PET/BT’de tespit edilen bir veya birden fazla osteolitik lezyon)

Semptomatik Miyelom teşhisi için bir ya da daha fazla “CRAB” özelliği veya başka belirgin problemler gerekmektedir
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Tablo 2.  Patofizyoloji Şeması

İskelet Sistemi Bulguları •  Soliter veya multipl osteolitik lezyonlar • Difüz osteoporoz (osteopeni)

Kemik Hasarının 
İlişkili Etkileri

•  Yükselmiş serum kalsiyumu
• Hiperkalsuri (idrarda kalsiyum artışı)

• Kemik kırıkları
• Boyun kısalması (vertebral kollaps)

Ekstramedüller Miyelom 
(ekstraskeletal)

•  Yumuşak dokuların etkilenmesi, baş/boyun bölgesinde (örn. nazofarenks);  
aynı zamanda karaciğer, böbrek ve deri dahil diğer yumuşak doku bölgelerinde oldukça yaygındır

Periferal Kan •  Anemi
• Anormal pıhtılaşma
• Lökopeni

• Trombositopeni
• Plazma hücreli lösemi
• Kan dolaşımındaki plazma hücreleri

•  Kan dolaşımındaki monoklonal B  
lemfositleri (miyelom hücrelerinin  
öncüleri)

Plazma Proteini 
Değişiklikleri 

• Hiperproteinemi (yükselmiş protein)
• Hipervolvemi (artmış hacim)
•  Monoklonal immunoglobulinler (IgG, IgA, 

IgD, IgE, IgM veya yalnızca hafif zincirler) 

• Daralmış anyon açıklığı (düşük serum sodyumu)
• Yükselmiş serum β2 mikroglobulini
• Azalmış serum albümini
• Yükselmiş serum IL-6 ve C-reaktif proteini (CRP)

Böbrek Anormallikleri •  Proteinüri, lökosit veya eritrosit silendirleri
•  Asidozla tübüler yetmezlik 

(Fanconi sendromu)

• Üremi (böbrek hasarı)
•  Amiloidoz veya hafif zincir birikme 

hastalığı ve renal yetmezlik

Patofizyoloji
Miyelom hücrelerinin kontrol-
süz çoğalmasının birçok sonucu 
vardır, bunlar arasında şunlar 
yer alır: 
�  iskelet sistemi tahribatı;
�  kemik iliğinin yetmezliği;
�  plazma hacmi ve viskozitesi-

nin artması;
�  normal immunoglobulin 

üretiminin baskılanması; 
�  Böbrek yetmezliği. 

Bununla birlikte hastalık, MGUS 
bölümünde de belirtildiği 
üzere yıllarca belirti vermeden kalabilir. Semptomatik(belirtili) aşamada en yaygın görülen yakınma 
kemik ağrısıdır. Serum ve/veya idrarda M-proteini yüksektir ve genellikle tanı anında tipik olarak 
artar. (Lütfen unutmayın: “M”, Monoklonal, Miyelom, Monoklonal immunoglobulin ve M-bileşeni 
için kullanılır. Bunlar tam olarak aynı şeyler değildir ancak eş anlamlısı olarak kullanılırlar.) Miyelomlu 
hastalar için hastalık fazlarının gelişmesi Şekil 4'te gösterilmiştir. Birden fazla yanıt ve remisyon 
dönemleri olabileceğini unutmamak önemlidir. Miyelomun patofizyolojisi, şematik olarak Tablo 
2'de özetlenmiştir. 

Kemik hastalığı
Miyelomun ilk tanımlandığı 1844'ten bu yana bu alışılmadık ve benzersiz kemik hastalığı türü hak-
kında farkındalık oluştu. Bu konu, ilgili mekanizmaları belirlemek ancak kısa süre öncesi mümkün 
olabildi. İlk ipucu, hem miyelom hücrelerinin hem de artmış osteoklastların, kemik hasar bölgesinde 

Şekil 4.  Hastalık dönemleri
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mevcudiyetidir. Mekanizmaların anlaşılması, miyelom hücrelerinin osteoklastı aktive eden faktör-
ler (OAF'lar) ürettiğini gözlemlemekten başlayarak; hepsi de osteoklastların sayısını ve aktivitesini 
artırmaya katkıda bulunan IL-1β, IL-6 ve TNF-α ve -β gibi lokal sitokinlerin; MIP-α kemokinlerin ve 
β3 integrinle ilgili hücre-hücre yapışma süreçlerinin tanımlanmasına kadar ilerlemiştir. RANK ligand 
(RANKL) olarak adlandırılan bir madde, osteoklast aktivasyonunda kiritik bir aracı olarak tanımlan-
mıştır. Miyelomda kemik hastalığının mekanizmalarının birçok ayrıntısı artık bilinmektedir. Tedavi 
yaklaşımları için birçok hedef belirlenmiştir.

Osteoklastların aktivasyonunun yanı sıra miyelom kemik hastalığının diğer karakteristik özellikleri, 
yeni kemik üretiminden ve kemik iyileşmesinden sorumlu osteoblastların baskılanmasıdır. Oste-
oklast ve osteoblast işlevi arasındaki “denge”, kemiğin normal biçimde yeniden biçimlendirilme-
sinden ve onarılmasından sorumludur. Bu “dengenin” bozulmasından sorumlu mekanizmalar da 
araştırılmaktadır. Kolesterol düşürücü statinlerin (HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, örn. Lipitor®, 
Mevacor®) osteoblast aktivitesini ve kemik iyileşmesini daha iyi hale getireceği yönünde önemli 
yeni bir gözlem vardır. Hem bortezomib hem de lenalidomidin, anti miyelom aktivitesine ilaveten 
kemik iyileşmesini desteklediği de görülmüştür. Kemik tedavisinin yararını daha detaylı araştıran 
birçok devam eden çalışma bulunmaktadır.

Anemi
Anemi, miyelomun karakteristik bir özelliğidir. Kemik iliği kırmızı kan hücresi prekürsörlerinin 
yerini başka hücrelerinin alması şüphe götürmeyen bir faktör olsa da kırmızı hücre üretiminin 
mikro çevresel sitokin ve adhezyon molekülü etkileri ile belirli biçimde baskılanması daha işlevsel 
bir açıklamadır. İki araştırma ekibi, hepsidinin (demir düzenlemesini kontrol eden bir peptid hor-
monu) miyelom kaynaklı anemi ile ilgisini açıklamıştır. Onların araştırmaları, miyelomda hepcidin 
regülatörleri oldukları da bilinen interlökin-6 (IL-6) ve belirli kemik morfogenetik proteinleri (BMPs) 
ile sitokinlerin üretildiği hipotezine dayanmaktaydı. Anemideki iyileşme bu nedenle miyelomun 
başarılı tedavisiyle gerçekleşmektedir. Rekombinant Epo (örn. Epogen® veya Procrit®), Epo’nun, 
kanser hastalarında tümör büyümesini arttırdığı, sağkalımı azalttığı ve miyelom hücrelerindeki Epo 
reseptörlerinin saptanması ile ilgili raporların ışığında dikkatle kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği
Böbrek fonksiyonların bozulması, miyelomlu hastalarda yaygın bir komplikasyondur. Ancak bu, her 
hastanın bu sorunu yaşayacağı anlamına gelmez. Bazı hastalarda özellikle Bence Jones hafif zinciri 
gibi miyelom proteinleri böbrek hasarı oluşturur. Buna neden olan mekanizmalar arasında çöken hafif 
zincirlerin dokuda yaygın şekilde depolanmasına bağlı tübüler hasardan tutun amiloid olarak biriken 
miyelom proteinlerinin etkileri, Fanconi sendromu olarak bilinen selektif tübüler hasara yol açan 
metabolik etkiler yer alır. Fanconi sendromu, amino asitlerin ve fosfatların idrara sızmasından kay-
naklanan, dolayısıyla metabolik kemik hasarına neden olabilen bir tür seçici tübüler böbrek hasarıdır.

Miyelom hastalarında böbrek yetmezliğiyle ilgili diğer önemli faktörler, kalsiyum ve/veya ürik asit 
seviyesinde yükselme, enfeksiyon ve nefrotoksik antibiyotikler, nonsteroid anti-enflamatuar ilaçlar 
(NSAIDS) veya tanı çalışmalarında kullanılan kontrast maddeler veya boyalar gibi ilaçların etkileridir. 
Önemli bir gözlem, MRI ile kullanılan gadolinyum bazlı kontrast maddelerin potansiyel toksik etki-
sidir. Böbrek sorunları olan hastalar, gadolinyum kullanımını doktorları ile görüşmelidir. Potansiyel 
böbrek hasarının farkında olmak ve yeterli sıvı alımını sürdürmek, bu çeşitli faktörlerin zararlı etkile-
rini önlemeye yardımcı olmada miyelomlu hastalar için özellikle önemlidir.
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Diğer organ yetmezlikleri
Miyelom hücreleri kemik iliğinde ve/veya çeşitli doku alanlarında birikebilir ve çok sayıda potansiyel 
komplikasyon meydana getirebilir.

�  Nörolojik Etkiler – Sinir dokusu, miyelom hastalarında miyelom proteinlerinin sinirlere (örn. 
miyelin kılıflarına) yaptığı doğrudan antikor etkisi ile veya amiloid fibrillerinin sinirler üzerinde 
birikerek fonksiyonu bozması ile çoğunlukla etkilenir. Bu etkiler, diyabet mellitus veya multipl 
skleroz, Parkinson hastalığı ve birçok diğer hastalık primer sinir bozukluklarına bağlı olanlardan 
ayırt edilmesi gereken periferal nöropatilere yol açar. Miyelom hastalarının enfeksiyona yatkın-
lığından dolayı, sinir dokusu viral enfeksiyonları,özellikle varisella zoster (zona), herpes zoster 
(uçuk), Epstein-Barr virüsü (mononükleoz) ya da Bell Palarlizisine (kısmi yüz felci) veya başka 
komplikasyonlara neden olabilen sitomegalovirüs oldukça yaygındır.

�  Plazmasitomlar – Plazmasitomlar, hem kemikte hem de yumuşak dokuda sinirlerin, omuriliğin 
ve hatta beyin dokusunun sıkışmasına veya yer değiştirmesine neden olabilir. Bu bası etkileri 
çoğunlukla tıbbi bir acil durumla kendini gösterir ve yüksek dozlarda kortikosteroidlerle, radyas-
yon tedavisiyle veya nörocerrahi ile hemen tedavi edilmesi gerekir.

�  Enfeksiyonlar – Kemik hastalığına kuvvetli yatkınlğın yanı sıra enfeksiyonlara yatkınlık, miyelom 
hastalarının belki de en karakteristik özelliğidir. Enfeksiyon duyarlılığından sorumlu mekanizma 
tam olarak anlaşılmamıştır. Kemik iliğinde aktif miyelom varlığı, normal immün fonksiyonun 
bozulmasına yol açar. Bunlar arasında normal antikor üretiminin engellenmesi (hipogamaglobüli-
nemi ile kendini gösterir), bozulmuş T-lenfosit fonksiyonu ve aktive olmuş ancak normal monosit/
makrofaj fonksiyonu bulunur. Bazı çalışmalar, aktive olmuş makrofajların, hem miyelomun akti-
vitesini artıran hem de normal immunoglobulin üretimini ve T-lenfosit fonksiyonunu engelleyen 
bir faktöre neden olduğunu göstermiştir.

Miyelom hastaları hem viral enfeksiyonlara hem de pnömokok gibi “kapsüllü” bakteri enfeksiyonla-
rına duyarlıdır. Ancak nötropeni ve yüksek dozlu kemoterapinin etkileri ve implante edilmiş kateterle-
rin (örn. Hickman ve Groshon kateterleri veya PICC hatları) lokal etkileri dikkate alındığında bakteriyel, 
fungal ve fırsatçı enfeksiyonların hepsi birden tedavi gören miyelom hastalarında görülebilir.

Özet olarak miyelom hastalarında enfeksiyonların temel unsurları şunlardır:

�  Miyelom nedeniyle azalmış bağışıklık

�  Düşük beyaz kan hücresi sayısı (kemik iliğinde miyelom birikmesinden ve/veya tedavinin etki-
sinden dolayı).

Enfeksiyon veya herhangi bir enfeksiyon şüphesi göz ardı edilmemelidir. Bir an önce anti-
biyotik ve/veya antiviral tedavisi görme ihtiyacını değerlendirmek için hemen inceleme 
gereklidir. Birçok hasta, herhangi bir acil durumda tedavi almayı öğrenir.

Miyelom türleri
Üretilen monoklonal proteinin türü, hastadan hastaya değişir. En yaygını IgG ve en az yaygın olan 
IgE'dir. Tablo 3'te, farklı miyelom türlerinin yüzdeleri gösterilmektedir. Her bir tip, hastalığın küçük 
farklara sahip şekilleri ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin, IgA miyelomu daha yaygın olarak kemik iliği 
dışındaki hastalıkla (ektramedüller hastalık) ilişkilendirilirken, IgD miyelomu daha yaygın olarak 
plazma hücresi lösemisi ve böbrek hasarıyla ilişkilendirilir.
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Klinik belirtiler
Miyelomlu hastaların yaklaşık %70'i, sırtlarının 
alt kısmında veya kaburgalarında olmak üzere 
çeşitli yoğunlukta ağrı ile başvurur. Ani ciddi 
ağrı, kırığın veya vertabral kemikte çökmenin 
işareti olabilir. Genel kırgınlık ve dalgınlık şika-
yetleri sıktır. Önemli kilo kaybı nadirdir.

Hem nötropeni hem de hipogamaglobulinemi 
(immünfarez), enfeksiyon olasılığını artırır. Tanıda 
pnömokok kaynaklı pnömoni ,miyelomla ilişkili 
göze çarpan klasik enfeksiyon olsa da streptokok 
ve stafikok gibi diğer bakteriler de artık sıklıkla 
izole edilmektedir Haemofilus ve herpes zoster 
enfeksiyonları da meydana gelebilir.

Hiperkalseminin, geçmişte tanı aşamasında 
hastaların %30'unda yorgunluğa, susuzluğa ve 
mide bulantısına neden olduğu bulundu. Kal-
siyum tuzlarının çökelmesi, böbrek fonksiyo-
nunun bozulmasına neden olabilir. Son yıllarda 
yeni tanı hastalarda hiperkalsemi insidansının 
büyük olasılıkla erken teşhisten dolayı %10 ila 
%15 oranında düşmesi önemlidir. Geç teşhisin 
yaygın olduğu Latin Amerika'da ve Asya'nın bazı 
bölümlerinde hiperkalsemi daha yaygın olmaya 
devam etmektedir. 

Yüksek miyelom proteini seviyelerinden kaynaklanan hiperviskozite; morarma, burun kanaması, 
puslu görme, baş ağrısı, gastrointestinal kanama, sersemlik gibi sorunlara ve sinir dokularına yeterli 
kan ve oksijen gitmemesinden kaynaklanan çeşitli iskemik nörolojik semptomlara neden olabilir. 
Hiperviskozite, miyelomlu hastaların %10'undan azında meydana gelirken Waldenström makrog-
lobulinemi hastalarının (bunların tümünde IgM paraproteini veya M-bileşeni vardır) yaklaşık 
%50'sinde meydana gelir. Artmış kanama, monoklonal proteinlerin pıhtılaşma faktörlerine ve/veya 
trombositlere bağlanmasının yanı sıra tromobositopeni ile sıklıkla şiddetlenir.

Nörolojik tutulum etkilenen sinirlerin yerine bağlı olarak belirli sorunlara neden olabilir. Özellikle yay-
gın olan sorunlar omurilik sıkışması, menenjit ve karpal tünel sendromudur. İlk ikisi plazma hücresi 
tümör oluşumu veya infiltrasyon nedeniyle meydana gelse de karpal tünel sendromu genellikle ami-
loid birikiminden (Bence Jones proteinlerinin özel bir beta-katlanmış biçiminde birikmesi) kaynaklanır.

Evrelendirme ve prognostik faktörler
Miyelomda prognoz, söz konusu bir hastadanın miyelom hücrelerinin sayısı ve belirli özellikleri 
ile belirlenir. Bu belirli özellikler arasında miyelom hücrelerinin büyüme hızı, monoklonal prote-
inlerin üretim hızı ve diğer dokulara, organlara veya vücut işlevlerine önemli düzeyde zarar veren 
çeşitli sitokinlerin ve kimyasalların üretilmesi veya üretilmemesi bulunur. 1975'te, Durie-Salmon 
Evrelendirme Sistemi geliştirildi (bkz. Tablo 4). Bu sistem, önemli klinik parametreleri ölçülen miye-
lom hücresi kütlesi (vücuttaki toplam miyelom hücresi sayısı) ile ilişkilendirerek bir araya getirir. 
Durie-Salmon Evrelendirme Sistemi, öncelikle hastanın klinik özellikleri arasındaki doğrudan ilişkiyi 

Tablo 3.  Monoklonal Protein Türleri (%)*

% Toplam

1. Serum

%75

IgG 52

IgA 21

IgD 2

IgE < 0,01

2. İdrar (Bence Jones veya yalnızca hafif  
zincirler) türler κ ve λ %11

3. İki veya daha fazla  
monoklonal paraprotein < 1

%2Yalnızca ağır zincirler 
(G veya A) < 1

Monoklonal paraprotein yok 1

4. IgM (nadiren genellikle Waldenström  
makroglobulemisi ile ilişkilendirilen miyelom) %12

Toplam %100

*  Bu, Waldenström makroglobulemisinin yanı sıra MGUS ve  
miyelomun farklı türlerini içerir.

Kaynak: Veriler 1827 miyelom hastasından toplandı ve 
Pruzanski ve Ogryzlo tarafından analiz edildi, yıl 1970.
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en iyi biçimde verdiği için dünya çapında kullanılmaya devam etmektedir. Evre I hastalarının has-
talıkları sinsidir; Evre II ve III hastalarında aktif miyelom vardır. 2005'te, IMF sponsorlu IMWG tara-
fından yeni bir evrelendirme sistemi geliştirildi. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya bölgeleri dahil 17 
merkezden önceden tedavi edilmiş 10.750 semptomatik miyelom hastasıyla ilgili klinik veriler ve 
laboratuvar verileri toplandı. Potansiyel prognostik faktörler çeşitli istatistiksel teknikler kullanılarak 
değerlendirildi. Serum β2 mikroglobulin (Sβ2M), serum albümin, trombosit sayısı, serum kreatinin 
ve yaş, güçlü prediktörler olarak ortaya çıktı ve 
ardından daha fazla analiz edildi.

Serum β2 microglobulin ve serum albümin 
kombinasyonu, en güçlü, basit ve tekrarlana-
bilen üç evreli sınıflandırmayı sağladı. ISS tam 
olarak doğrulanmış olup Tablo 5'te gösterilmek-
tedir. ISS, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki 
hastalarda; daha genç ve 65 yaşın üstündeki 
hastalarda; standart tedavi veya ototransplant 
tedavisi gören hastalarda etkinliği gösterilerek 
ve Durie-Salmon Evlendirme Sistemi ile karşı-
laştırımalı olarak daha ayrıntılı doğrulandı. ISS, 

Tablo 4.  Durie-Salmon Evrelendirme Sistemi

EVRE KRİTERLER ÖLÇÜLEN MİYELOM HÜCRE KÜTLESİ  
(miyelom hücreleri, milyar/m2)*

Evre I
(düşük hücre kütlesi)

Aşağıdakilerin hepsi:
• Hemoglobin değeri > 10 g/dL
• Serum kalsiyum değeri normal veya < 10,5 mg/dL
•  Kemik röntgeni, normal kemik yapısı (skala 0) veya sadece  

soliter kemik plazmasitoma
•  Düşük M-bileşeni üretim oranları  

 IgG değeri < 5 g/dL;  
 IgA değeri < 3 g/dL 
 Elektroforezde ürin hafif zincirli M-bileşeni < 4 g/24s

600 milyar*

Evre II
(orta hücre kütlesi)

Evre I'e ya da Evre III’e uymayanlar 600 ila 1200 milyar*

Evre III
(yüksek hücre kütlesi)

Aşağıdakilerden biri ya da birkaçı:
• Hemoglobin değeri <8,5 g/dL
• Serum kalsiyum değeri > 12 mg/dL
• İlerlemiş litik kemik lezyonları (skala 3)
•  Yüksek M-bileşeni üretim oranları  

 IgG değeri > 7 g/dL;  
 IgA değeri > 5 g/dL 
 Elektroforezde ürin hafif zincirli M-bileşeni < 12 g/24s

> 1.200 milyar*

Alt siniflandirma
(A ya da B’den 
herhangi biri)

• A: kısmen normal renal fonksiyonlar (serum kreatinin değeri) < 2,0 mg/dL
• B: anormal renal fonksiyonlar (serum kreatinin değeri) > 2,0 mg/dL
Örnekler:   Evre IA (normal renal fonksiyon ile düşük hücre kütlesi);  

Evre IIIB (anormal renal fonksiyon ile yüksek hücre kütlesi)

*tüm vücuttaki miyelom hücreleri

Tablo 5.  Uluslararası Evrelendirme Sistemi (ISS)

EVRE DEĞERLER

Evre 1 β2M < 3,5 mg/L
ALB  ≥ 3,5 g/dL

Evre 2 β2M < 3,5 mg/L
ALB < 3,5 g/dL 
veya 
β2M = 3,5–5,5 mg/L

Evre 3 β2M > 5,5 mg/L

β2M = Serum β2 mikroglobulin, ALB = Serum albümin
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kullanımı kolay değişkenlere (serum β2M ve serum albümin) dayalı olup basit ve geniş çapta kulla-
nılmak üzere sunulmuştur.

Miyelom, kemik iliği miyelom hücrelerinde sitogenetik özellikler ve in situ hybridizasyon ile 
moleküler floresan (FISH) kullanılarak genetik risk tayin edilerek daha iyi sınıflandırılabilir. Bu tür 
bir sınıflandırmanın tedavi için önemli etkileri olabilir. Daha yüksek riskli hastalık aşağıdaki gene-
tik mutasyonların varlığıyla belirlenir: t(4;14), t(14;16), t(14;20), 17p kaybı (FISH tarafından) veya 13 
kromozomunun kaybı ya da klasik metafaz sitogenetik ile belirlenen hipodiploidi. Seçilen genetik 
riskin tedaviden ciddi oranda etkilendiğini bilmek kritik önem taşır. Örneğin, geçmişte kötü risk 
faktörü olarak kaydedilmiş olan t(4;14) varlığının Velcade (bortezomib) kombinasyonlu rejimlerin 
verilmesi ile büyük ölçüde üstesinden gelinmiştir. Ayrıca birkaç Revlimid çalışmasında t(4;14) bulu-
nan hastalarda lenalidomid içeren rejimlerin pozitif bir etkisi olmuştur. Fransız IFM grubundan kısa 
süre önce alınan bir raporda çalışmalarında t(14;16) varlığının artık prediktif bir prognostik faktör 
olmadığı belirtilmiştir. Halbuki Şubat 2015'te yayınlanan IFM bulguları, erken nükste 17p kaybı olan 
hastalar için Pomalyst'in etkin bir tedavi olacağını gösteriyordu. Yeni daha iyi risk sınıflandırma 
sistemleri geliştirilmekte ve yeni kombinasyon yaklaşımlarıyla belgelendirilmiş tedavi sonuçlarına 
göre tedavi seçimi sunmayı mümkün hale getirecek beklentilerle birlikte değerlendirilmektedir.

Hem tanıda hem de nüks durumunda miyelomlu hastalarda riski değerlendirmek için kullanılan 
mikrodizi temelli gen ifade profili oluşturmak (GEP) bunun gibi yeni bir risk sınıflandırma sistemidir. 
Klinik araştırmalarda GEP ile değerlendirilmiş yeni teşhis edilmiş hastaların %15'inde yüksek riskli bir 
GEP imzası görülmüştür. Bunun gibi hastalar, daha kısa süren tam remisyon, olaysız sağkalım ve OS 
göstermektedir. GEP'in, standart sitogenetik (karyotipleme) ve FISH'e göre risk prognozunu daha 
iyi tanımlama potansiyeli olsa da kullanımı, birçok merkezde uniform platformların eksik olmasın-
dan ve geniş çapta uygulanamamasından dolayı şu anda sınırlıdır. 

Klinik yanıt tanımı
Yanıtı sınıflandırmak için IMWG uniform yanıt kriteri önerilmektedir (bkz. Tablo 6). M-bileşenindeki 
iyileşmeler, klinik iyileşmelerin (örneğin, azalmış kemik ağrısı ve/veya artan kırmızı kan hücresi sayısı) 
bulgusuyla ilişkilendirilmelidir. Daha yüksek regresyon yüzdesinin, otomatik olarak daha uzun sağ-
kalım sağlamayacağını akılda bulundurmak önemlidir. Rezidüel hastalık olması durumunda geriye 
kalan ilaca dirençli miyelom hücresinin sayısı, sonucu belirler. Geriye kalan bu miyelom hücreleri 
hemen yeniden çoğalmaya (nüks) yatkınlık oluşturabilir veya çoğu zaman oluşturmayabilir de. 
Yeniden çoğalma yoksa, buna “plato fazı” da denir: rezidüel ancak stabil hastalıktır. Dirençli miye-
lom hücrelerinin oranı, esas olarak kişisel miyelomun yapısal moleküler özelliklerine ve tedavi önce-
sindeki tümör yüküne ya da evresine bağlıdır. Yanıt veren hastalar, yüksek riskli durumdan düşük 
riskli duruma geçerler. İdeal olan, geriye miyelom kaldığının hiçbir belirtisini göstermemek veya 
ancak ölçülebilir stabil plato fazında rezidüel hastalığa ulaşmaktır. Plato fazına ulaşmak için gereken 
süre 3–6 ay (hızlı yanıt) ile 12–18 ay (yavaş yanıt) arasında değişir (Bkz. Şekil 4).

Tedaviler geliştikçe tedavi yanıtını mümkün olduğunca doğru değerlendirmek daha önemli hale 
gelmiştir. PR (≥ %50 iyileşme), VGPR (≥ %90) veya CR (monoklonal proteinde %100 azalma) ile gös-
terilen derin yanıtın yanında (bkz. Tablo 6), birileri yanıt süresinin yanı sıra daha derin yanıtları bile 
dikkate almalıdır. Yeni kombinasyon tedavilerinin artan etkinliği ile birlikte, artık “minimal rezidüel 
hastalık (MRD)” ve “MRD-negatif” terimlerini yanıt kriterine, miyelomda önceden ulaşılamayan ve 
ölçülemeyen kavramlara eklemek gerekmektedir. Minimum hastalık seviyeleri artık yalnızca ula-
şılması mümkün olmakla kalmayıp Salamanca Üniversitesi'nde geliştirilmiş yüksek hassasiyette ve 
özel yeni bir tür akım sitometresi ile kemik iliği üzerinde gerçekleştirilen yeni nesil sıralama ve akış 
ölçümleri ile doğrulanabilirdir de. FDA, bu yeni 8 renkli akım sitometri testini, ABD'de yapılan klinik 
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miyelom çalışmalarında yanıtın derinliğini ölçen standart yöntem olarak onayladı. İlaveten hassas 
başka bir yeni test, düşük seviyeli hastalık aktivitesinin kan işaretçisi olarak ağır/hafif zincir dizisi 
yanıt kriterine dahil edilecektir. MRD'yi ve testleri tanımlayan yeni IMWG yanıt kriteri, bu yazının 
yazıldığı sırada henüz geliştirme aşamasındadırlar. 

Önemli dönemler şunlardır:
�  TTP – İlerlemeye kadar Süre: tedavinin başlangıcından hastalığın nüks etmesine kadar geçen süre.
�  PFS – İlerlemesiz Sağkalım: hastanın hala remisyonda hayatta kalma süresi*.
¡  PFS1 – Palumbo tarafından tanımlandığı gibi tedavinin başlangıcından ilk nüksün meydana 

gelmesine kadar geçen süredir.
¡  PFS2 – tedavinin başlangıcından ikinci nüksün meydana gelmesine kadar geçen süredir, hem 

ilk hem de ikinci remisyon sürelerini içine alır.

* Remisyon genellikle en az 6 ay süren ve en az bir kısmi yanıt olmasını gerektirir (PR, ≥ %50 iyileşme).

Tablo 6.  IMWG Uniform Yanıt Kriteri – CR ve Diğer Yanıt Kategorileri

YANIT ALT 
KATEGORİSİ YANIT KRİTERİa

sCR Aşağıda tanımlandığı gibi CR, ilaveten
• Normal FLC (serbest hafif zincir)oranı ve
• Kemik iliğinde klonal hücrelerin olmamasıb (immunohistokimya veya immunofloresan spektrometresi ile)c

CR • Serumda ve idrarda negatif immunofiksasyon ve 
• Herhangi bir yumuşak doku plazmasitomunun görülmemesi ve
• kemik iliğinde %5'te daha az plazma hücresib

VGPR (çok iyi 
kısmi yanıt)

• Elektroforezle değil, immunofiksasyon ile tespit edilebilen serum ve idrar M-proteini
•  İdrar M-proteini seviyesinin 24 saat için 100 mg'dan düşük olmasına ilaveten serumdaki M-proteininin %90  

veya daha fazla azalması

PR •  Serum M-proteininin %50 veya daha fazla azalması ve idrar M-proteininde 24 saatte %90 veya üzerinde  
azalma veya 24 saatte 200 mg'ın altında olması

•  Serum ve idrar M-proteini ölçülemiyorsa, M-protein kriterinin yerine, ilgili ve ilgili olmayan FLC seviyeleri  
arasındaki farkta %50 veya daha fazla düşüş olması gerekir

•  Serum ve idrar M-proteini ölçülemiyorsa ve serum serbest hafif zincir dizisi de ölçülemiyorsa, kemik iliği  
referans plazma yüzdesinin %30'dan büyük olması şartıyla, M-proteini yerine plazma hücrelerinde %50  
veya daha fazla düşüş gereklidir

Yukarıda listelenen kriterlere ilaveten referansta görünüyorsa, yumuşak doku plazmositomlarının boyutunda  
%50'lik bir azalma da gereklidir

SD CR, VGPR, PR veya ilerleyici hastalık (yanıtın bir göstergesi olarak kullanılması önerilmez, hastalığın stabilitesi, 
ilerlemeye kadar geçen süre tahminleri sağlanarak en iyi biçimde açıklanır) kriterlerini karşılamıyor 

Kısaltmalar:  CR = tam yanıt; FLC = serbest hafif zincir; PR = kısmi yanıt; SD = stabil hastalık; sCR = güçlü tam yanıt;  
VGPR = çok iyi kısmi yanıt.

a –  Tüm yanıt kategorileri, herhangi bir anda kuruluşun herhangi bir yeni tedavisinden önce iki ardışık değerlendirme 
yapılmasını gerektirir; radyografik çalışmalar gerçekleştirildiyse, tüm kategoriler hiçbir ilerleyici bulgunun veya yeni kemik 
lezyonlarının da olmamasını gerektirir. Radyografik çalışmaların bu yanıt gereksinimlerine uygun olması gerekmez.

b – Tekrar kemik iliği biyopsisi alarak teyit etmek gerekmez.
c –  κ/λ oranına bağlı olarak klonal hücrelerin varlığı/yokluğu. İmmunohistokimya ve/veya immunofloresan spektrometresi ile  

anormal κ/λ oranı tespiti, analiz için minimum 100 plazma hücresi gerektirir. Anormal bir klonun varlığını yansıtan anormal  
bir oran, κ/λ oranının > 4:1 veya < 1:2 olmasıdır.
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Tedavi
MGUS veya belirtisiz miyelomun dışlanması
İlk ve en önemli karar, tedavi gerekip gerekmediğini belirlemektir. MGUS ve belirtisiz veya sinsi 
multipl miyelomlu hastalar (bkz. Tablo 1), tedavi edilmek yerine yakından takip edilmelidir. Şu anda 
erken miyelomun immün regülasyonunu iyileştirmenin mümkün olup olmadığını veya hastalık 
aktivasyonunu azaltma olasılığını belirlemeye çalışan birçok klinik araştırma vardır. 

Dikkati çeken tamamlanmış iki çalışma vardır: İspanyol grubun (PETHEMA)nın yüksek riskli SMM da 
gözleme karşılık lenalidomid ve deksametazon ile tedavi çalışması ile NCI ‘ın yüksek riskli SMM has-
talarda karfilzomib, lenalidomid ve deksametazon tedavi çalışması. İspanyol çalışmasında gözlem 
ile izlenen hastalara kıyasla lenalidomid ve düşük dozlu deksametazon tedavisi ile hastalık ilerle-
mesi geciktirildi ve OS 3 yılda önemli ölçüde iyileştirildi. ASH 2014'te sunulan NCI pilot çalışmasına 
katılan 12 hasta arasında çalışma boyunca karfilzomib, lenalidomid ve deksametazon kombinas-
yonu %100 tam yanıt oranı ile sonuçlandı. Dahası, yanıt veren 12 hastanın 11'i MRD negatifti. Bunlar, 
şu anda MRD negatif durumlarının süresini belirlemek üzere takip edilmektedirler.

Geniş kapsamlı ve halen devam eden, ECOG/SWOG çalışması 2010'da başlatıldı, bu çalışmada yük-
sek riskli SMM hastaları plaseboya karşı lenalidomid ile randomize edildi. Yüksek riskli SMM'si olan 
hastalar için artık başka birçok araştırma bulunmakta olup bunların bazıları deneysel ajanları kapsa-
maktadır. Ancak şimdiye kadar yüksek riskli SMM'nin yerine geçen evrensel olarak kabul edilmiş bir 
tanım bulunmamaktadır. Yüksek riskli SMM kriterleri, çalışmadan çalışmaya değişiklik göstererek 
bir tanımı standart haline getirmeyi zorlaştırmaktadır. 

IMWG, kısa süre önce “CRAB özellikleri gelişme riski olası olan sinsi multipl miyelomlu ve biyolojik 
habis tümörü olan hasta alt kümesini” doğru biçimde belirlemek için Miyelom Tanısı için Güncellen-
miş Kriterler (Rajkumar SV ve arkadaşları, The Lancet) makalesini yayınlamıştır. “Ultra yüksek riskli” 
SMM için doğrulanmış kriter şu şekilde tanımlanır: 

�  kemik iliğinin en az %60 plazma hücre oranı; 

�  Hastalıkla ilgili/ilgili olmayan serbest hafif zincir oranı en az 100;

�  MRI'da 2 veya daha fazla fokal lezyon. 

Bu kriterlerin, 18 ay ila 2 yıl içinde ilerleme açısından %80 veya üzerinde daha büyük risk teşkil ettiği 
bağımsız olarak kanıtlandığı için bunların herhangi biri “miyelom tanımlayıcı olay” olarak kabul edi-
lir. Bu nedenle, bu kriterlerin herhangi birine sahip belirtisiz hastalar yalnızca takip edilmekle kalmamalı, 
erken aktif miyelom açısından dikkate alınmalı ve tedavi edilmelidir. Eski bilgiler, CRAB kriterlerinin 
biri veya birden fazlası açıkça görülene kadar tüm belirtisiz hastaların gözlemlenmesi gerektiği 
yönünde olduğu için bu yaklaşım miyelomda büyük bir paradigma değişimidir. Şimdi hastalığın 
ilerlemesini önlemek için kullanılabilen ve organ hasarına neden olmadan miyelomu potansiyel 
olarak tedavi eden tedavi araçları olduğu için erken aktif hastalık vakalarına müdahale etmek artık 
kaçınılmazdır.

Artan M-bileşeni ile ve/veya acil veya yakın klinik sorunlar veya “CRAB” özelliklerinin (Bkz. Tablo 1) 
ortaya çıkması ile kendini gösteren aktif miyelom geliştiğinde özel anti-miyelom tedavisi öneri-
lir. Tedavi gerektirmeye yetecek sorunlar arasında; kemik hasarı (litik lezyonlar ve/veya osteopo-
roz), renal yetmezlik, kan sayımlarında progresif azalma (örn. anemi, nötropeni), kanda yükselmiş 
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kalsiyum, sinir hasarı veya miyelomdan veya 
miyelom proteininden kaynaklanan başka 
önemli organ veya doku hasarları bulunur. 
Tedavi başlatmayı gerektiren bu endikasyonlar 
CRAB özellikleri olarak özetlenebilir: Kalsiyum 
yükselmesi; Renal sorunlar; Anemi veya Kemik 
sorunları. Tedavinin genel hedefleri, belirli 
sorunları gidermeyi ve hastalığı genel anlamda 
kontrol altına almayı başarmaktır. Tedavi türleri-
nin bir özeti Tablo 7'de verilmiştir.

Tedaviye genel bakış
Şu anda kullanılan tedavilerin gelişme sürecine 
göz atmak için lütfen Geçmiş bölümüne bakın. 
Melfalan ilk kez 1962'de sunulduğundan beri 
çeşitli kombine kemoterapi rejimleri kullanılmış 
ve kemik iliği nakli (BMT) veya periferik kan kök 
hücre nakli (PBSCT) ile yüksek dozlu kemoterapi 
rejimleri kullanılarak sonuçları iyileştirmek için 
denemeler yapılmıştır. Standart KİT veya PKHN 
türünde vücuttaki kök hücreler yüksek dozlu 
kemoterapi (genellikle melfalan) ile imha edil-
dikten sonra normal kemik iliği kök hücreleri ile 
“nakil” “kurtarıcıdır”.

1980'lerde ve 1990'larda, kök hücre tedavisi 
ile birlikte yüksek dozlu melfalan, miyelom 
tümör yükünü azaltmak ve daha iyi sonuçlar 
elde etmek için kullanılan birkaç teknikten biri-
dir. Miyelom tedavisi için 1997'de talidomidin 
sunulması ile tedavi seçenekleri genişletildi. 
Tam yanıtlara basit bir oral ajan ile ulaşılabildi. 
Hızlı başarıya yol açan ilave yeni ajanlar: ilk 
Velcade (bortezomib, 2003) ardından Revlimid 
(lenalidomid, 2005), Kyprolis (karfilzomib, 2012), 
Pomalyst (pomalidomid, 2013) ve çok kısa süre önce Farydak (panobinostat, 2015). Elotuzumab, 
selineksor ve anti-CD 38 monoklonal antikor daratumumab ve SAR650984 gibi yeni mekanizmalara 
sahip deneysel ajanlar ile oral proteazom inhibitörleri umut vaat eden sonuçlar göstermektedir. 
Her miyelom hastası için tek bir tedavinin etkin olma ihtimali olmadığı ve tek bir ajanın tek başına 
iyileştirmeyi başarma olasılığının olmadığı giderek daha da netlik kazanmaktadır. Bunun yerine 
birden fazla yöntemle birden fazla ilaç kullanılarak miyelom hücrelerine saldıran kombinasyon yak-
laşımı üstün etkinlik gösterdi.

2015'te kullanılan “en iyi” tedavi seçenekleri sorusunun basit bir cevabı yoktur. Neyse ki çok derin, 
sürdürülebilir (2 yıl veya daha fazla süren remisyonlar) yanıtlar üreten ve iyileşmiş OS sonuçları veren 

Tablo 7.  Miyelom Tedavisi Seçenekleri

1. İndüksiyon Tedavisi

2. Hematopoietik kök hücre nakli ile yüksek doz kemoterapi

3. Kemik iliğini muhafaza etmek için radyasyonun 
konservatif (ölçülü) kullanımı

4. İdame tedavisi 

5. Destekleyici bakım:
• Ağrı tedavisi
• Bisfosfonatlar
• Büyüme faktörleri
• Antibiyotikler

• Anti-viral tedavi
• Kuşak/korse
• Kifoplasti/vertebroplasti
• Egzersiz

•  Acil durum tedavisi 
(örn. diyaliz, plazmafarez, cerrahi, radyasyon)

6. İlaca dirençli veya nüks eden hastalığın yönetimi

7. Yeni ve gelişen tedaviler:
•  İmmunomodulatör ilaçlar (IMiD'ler)  

Thalomid® (talidomid), Revlimid® (lenalidomid),  
Pomalyst® (pomalidomid)

•  Klinik araştırmalarda onaylanmış IV proteazom 
inhibitörleri 
Velcade® (bortezomib) ve Kyprolis® (karfilzomib) ve 
deneysel oral proteazom inhibitörleri oprozomib,  
ixazomib ve marizomib

•  Klinik araştırmalarda histon deasetilaz (HDAC)  
inhibitörü Farydak® (panobinostat); HDAC inhibitörü  
rosilinostat (ACY-1215)

•  Geç faz çalışmalarında lenalidomid ve 
deksametazonla birlikte ve onaylanmış diğer 
deneysel ajanlarla birlikte anti-SLAMF7 
monoklonal antikor elotuzumab

•  Klinik araştırmalarda anti-CD38 monoklonal 
antikorlar daratumumab ve SAR650984 

•  Klinik araştırmalarda pan-tümör baskılayıcı 
gen destekleyicisi (promoter) selineksor
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çok sayıda rejim vardır. Her hasta için en iyi seçim yaş, evre, genetik özellikler, böbrek durumu, eş 
zamanlı hastalıklar gibi kişisel faktörlere ve elbette kişisel tercihe bağlıdır. 

Miyelom hastaları, doktorları ile tedavi seçenekleri konusunda dikkatli biçimde konuşmaları gerek-
tiğini bilmelidirler.

Kök hücre nakli için aday olmayan hastalar için seçenekler
İlk basamak tedavisinin yaklaşımı, thalidomid, bortezomib, lenalidomid ve karfilzomib gibi farklı 
ajanların dahil edilmesiyle ciddi olarak değişmiştir. İlk basamak tedavisinin seçimi, hastanın zindelik 
durumuna ve böbrek hastalığı, periferik nöropati ve yüksek riskli genetik mutasyonların varlığına 
ya da yokluğuna göre belirlenmelidir.  Kısa süre önceki bir ruhsat araştırması, Revlimid/deksame-
tazon ve Velcade temelli kombinasyonların ilk basamak tedavisinde yaklaşık eşit sayılarda kullanıl-
dığını; talidomid/deksametazon ile tedavinin artık daha seyrek kullanıldığını göstermiştir, bunun 
esas nedeni, yeni nesil IMiD'lerin bulunabilir olması ve talidomidle alakalı tromboz, yorgunluk, sito-
peni ve periferik nöropati gibi yan etkilerin aksine yeni nesil IMid'lerin yan etki profillerinin oldukça 
kabul edilebilir olmasıdır. 

Kök hücre nakli yapılmış, yüksek dozlu kemoterapi adayı olmayan hastaların tedavisi için 2015 
NCCN Yönergelerinde; 2A ve 1 kategorisinde Velcade/deksametazon (VD), Revlimid/düşük dozlu 
deksametazon (Rd); melfalan/prednizon/Velcade (MPV); melfalan/prednizon/Revlimid (MPR) ve 
melfalan/prednizon/talidomid (MPT) bulunur. IFM'nin, sürekli Revlimid/deksametazon tedavisini 
sabit dozlu Revlimid/deksametazon ile ve melfalan/prednizon/talidomid ile karşılaştıran üç kollu 
FIRST 2013 çalışması, yalnızca lenalidomid ile sürekli tedavinin, sabit dozlu Revlimid veya MPT üze-
rindeki üstünlüğünü göstermekle kalmamış, yeni teşhis edilmiş hastaların ilk basamak tedavisinde 
melfalan kombinasyonları kullanımını da şüpheye düşürmüştür. 

Standart otolog kök hücre nakline uygun olmayan miyelom hastalarının yönetimi, tedavisi ve destekle-
yici bakımı için International Myeloma Working Group (Uluslararası Miyelom Çalışma Grubu) tarafından 
yayınlanan konsensus beyanı (Palumbo A. ve arkadaşları JCO 13 Ocak 2014) bu daha yaşlı ve bazen 
daha zayıf düşmüş hastaların, zindelik durumuna göre tedavi edilmelerini önermektedir. Bu bağ-
lamda Torino, İtalya'daki Dr. Antonio Palumbo ve ekibi, eşzamanlı hastalıkları ve kognitif ve fiziksel 
durumu değerlendirmek için bir geriatrik değerlendirme aracı geliştirdiler(Palumbo A. ve arkadaş-
ları Geriatrik değerlendirme, yaşlı miyelom hastalarında sağkalımı ve toksisiteleri öngörmektedir: bir 
International Myeloma Working Group (Uluslararası Miyelom Çalışma Grubu) raporu. Kan, 27 Ocak 
2015) geliştirdiler. Bu araç, tedaviyi daha doğru biçimde ayarlamak amacıyla yaşlı miyelom hasta-
larında mortalite ve toksisite riskini tahmini sağlar. Yaşlı, güçsüz düşmüş hastaları iki ilaçlı rejimle 
(Velcade/deksametazon veya Revlimid/deksametazon) tedavi etmek genellikle tercih edilebilse de 
yönergeler, nakle uygun olmayan dinç ve yeni teşhis edilmiş hastaların RVD veya muadili, düşük 
dozlu “VRD lite”; CyBorD (siklofosfamid/bortezomib/deksametazom) ve ABD'nin dışında daha yay-
gın olarak CTD (siklofosfamid/talidomid/deksametazon) veya VMP (Velcade/melfalan/prednizon) 
gibi üç ilaçlı rejimle tedavi edilmesini önermektedir. (Bkz. Tablo 8).

2014 ASH toplantısında Salamanca grubundan Dr. Maria-Victoria Mateos nakle uygun olmayan has-
talara sıralı veya alternatif olarak VMP ve Rd verilebildiğini, başka yaklaşımların sonuçlarına eşdeğer 
sonuçlar elde edildiğini gösteren verileri sunmuştur. 
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Kök hücre toplanması planlanıyorsa
Nakle uygun hastalar için temel uyarı, mel-
falan içeren indüksiyon rejimlerinden kaçın-
maktır çünkü melfalan kemik iliğine zarar 
verebilir. Çok yaşlı olmanın (70 yaş üzeri) kök 
hücre nakli için mutlak bir caydırıcılığı yoktur. 
Otolog naklin uygun bir seçenek olup olmadığı, 
zindelik durumu, genetik risk faktörleri, aile ve 
iş hususları, kişisel referans dikkate alınarak her 
hastayla bireysel olarak tartışılmalıdır. 

İlk basamak tedavinin parçası olarak otolog nak-
lin gerekip gerekmediği veya ilk nükste ya da 
sonrasında bir seçenek olarak sunulup sunula-
mayacağı açık bir soru olmuştur. 2015 ve 2016'da 
bu soruyu yanıtlayacak üç tanımlayıcı Faz III kli-

nik araştırmanın sonuçlarını beklemekteyiz. Kısa süre önce VRD indüksiyonu ardından otolog kök 
hücre nakli ile yüksek doz tedavi, VRD konsolidasyonu ve takiben bir yıllık Revlimid kullanımı ile 
yapılan Faz II IFM çalışmasından alınan veriler, nakil sonrasında VRD indüksiyonu ile elde edilenler-
den %20 daha fazla bir yanıt derinliğinde artış sağlandığını göstermiştir (Roussel M ve arkadaşları 
JCO Haziran 2014). Bu bilgilerin ve ön nakil verilerinin ışığında Faz III çalışma sonuçlarını beklerken 
nakle uygun hastalarda ilk basamak tedavisinin parçası olarak nakle geçmek akıllıcadır. 

Kök hücre toplanmasından ve kök hücre tedavisi ile yüksek dozlu tedaviden önce ilk basamak veya 
indüksiyon tedavisi yaklaşımı son yirmi yılda kayda değer biçimde gelişmiş ve değişmiştir. Artık 
daha az toksisiteye sahip daha etkin kombinasyon rejimleri eski standart indüksiyon rejiminin 
yerini almıştır. Nakil adaylarının primer tedavisi için NCCN kategori 1 önerileri, Velcade/deksameta-
zonu (VD); Velcade/doksorubisin/deksametazonu (PAD); Velcade/talidomid/deksametazonu (VTD) 
ve Revlimid/deksametazonu (Rd) içermektedir. Revlimid/deksametazon sonrasında kök hücre 
toplanması, tek başına büyüme faktörünün (örn. Neupogen®) aksine bir büyüme faktörü + siklo-
fosfamid veya pleriksafor gerektirir. Siklofosfamid/bortezomib/deksametazon (CyBorD); Velcade/
Revlimid/deksametazon ve karfilzomib/Revlimid/deksametazon (CRD) hepsi birden kategori 2A'da 
sınıflandırılır ve kategori 2B olarak listelenen birkaç başka kombinasyon tedavisi vardır: deksameta-
zon monoterapi; Doxil/vincristine/deksametazon (DVD) ve talidomid/deksametazon (TD). 2015'teki 
konsensusta OPKHN öncesinde indüksiyon olarak üç ilaçlı kombinasyon tedavileri önerilmektedir.

Çeşitli indüksiyon seçenekleri için uyarılar
Üç ilaçlı rejimler hızlı yanıtlar üretebilir ve yüksek yanıt hızlarına sahiptir. Revlimid ve deksametazon 
içeren rejimler, kan pıhtıları (derin ven trombozu veya DVT) için yüksek risk taşır ve profilaktik aspi-
rin ya da başka antikoagülan tedavileri gerektirir. Nöropati, talidomid ve Velcade içeren rejimlerle 
ilgili bir kaygıdır. Amino asitler L-karnitin ve L-glutamin, B6 ve B12 vitaminleri gibi takviyeler sinirlere 
yönelik koruma sağlayabilir. Bortezomib tarafından tetiklenen periferik nöropati açısından riskte 
olan miyelom hastalarını tanımlayacak, böylece zaman içinde tedavi seçiminde yol gösterecek yeni 
bir mRNA testi geliştirilmektedir. Velcade ile periferik nöropati insidansının subkutan IV uygulama-
sından önemli ölçüde daha azalacağı gösterilmiştir. Velcade, herpes zoster enfeksiyonuna (zona) 
yatkınlığı artırır. Velcade alan hastalara bu nedenle profilaktik olarak antiviral tedavisi verilmelidir. 

Tablo 8.  Nakle Uygun Olmayan Hastalar için 
İlk Basamak Tedavisi Seçenekleri

Zayıf Hastalar: İki ilaçlı rejim
• Revlimid + düşük dozlu deksametazon (Rd)
• Velcade + düşük dozlu deksametazon (Vd)

Dinç Hastalar: Üç ilaçlı rejim
• Velcade/Revlimid/deksametazon (VRD veya RVD)
• Dozu azaltılmış VRD (VRD-lite)
• Velcade/Cytoxan/deksametazon (VCD veya CyBorD)
• Velcade/talidomid/deksametazon (VTD)
• Cytoxan/talidomid/deksametazon (CTD)
• Velcade/melfalan/prednizon (VMP)
• VMP ± Rd (sıralı veya değişken)
• Diğer
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VRD indüksiyonu, OPKHN, VRD konsolidasyonu almış ve bir yıl Revlimid ile idame tedavisi görmüş 
hastalarda yukarıdan bahsi geçen Faz II IFM çalışması, gelecekte nakle uygun hastalar için uygulana-
cak yeni bir standart bakım yönteminde yol gösterici olabilir. Hastaların %68'i, çalışmanın tamam-
lanmasının ardından akım sitometresi ile tarandığında MRD-negatifti. Çalışmanın yayınlandığı anda 
39 aylık takip edilmiş hastaların genel sağkalım oranı %100'dü ve bunların hiçbirinde MRD-negatif 
değildi ve hastalığı nüks etmemişti. Bu veriler, nihai sonuçlarını 2015'ten veya 2016'dan sonra bek-
lediğimiz ve hala süren IFM/Dana-Farber Faz III çalışmasının ön sonuçlarıdır. 

Her hasta için en iyi tedaviyi seçmek zorlu bir süreçtir. Hasta, tedavinin erken risklerini, yanıtları 
ve remisyonların uzunluğunu, DVT ve nöropati risklerini, rahatını ve maliyetleri dikkate almalıdır. 
Genetik yüksek riskli özelliklerin ve/veya renal bozuklukların varlığı, seçimi Velcade kombinasyon-
ları yönünde değiştirebilir. “Artıları ve eksileri” açık biçimde tartışmak çok önemlidir.

Nakil
Otolog kök hücre nakli ile (OPKHN) yüksek dozlu tedavi (YDT)
�  Otolog naklin rolü kapsamlı biçimde incelenmiştir ve ön tedavi ve nüks veya kurtarma tedavile-

rinde hala araştırma konusu olmaya devam etmektedir.

�  Otolog kök hücre nakliyle birlikte YDT'nin miyelomlu hastalarda yanıt oranlarını ve sağkalımı 
daha iyi hale getirdiği gösterilmiştir. Ancak bu yaklaşım şifa sağlayıcı değildir. OPKHN'ye ek olarak 
farklı kombinasyon tedavilerinin sunulması ile bazı araştırmacılar bir hasta alt grubunda (“iyi risk”) 
sağkalımı uzatabildiği ve “fonksiyonel şifa” (4 yıldan daha uzun süre tam remisyonla tanımlanır) 
sağlayabileceği fikrini ortaya koymaktadır.

�  İlk basamak tedavisinin parçası olarak planlanan yüksek doz tedavisinde tam remisyon oranları 
artık nakil öncesi ve nakil sonrası stratejileriyle dört yıla kadar uzanan hastalıksız sağ kalım(HSK) 
oranları %90 veya üzerinde olabilmektedir.

�  Ototransplantasyonu tedaviye dahil etmenin veya etmemenin ilave yararları ile hastalık nüks 
edene kadar nakli ertelemenin en iyisi olup olmadığı hala incelenmekte olup önümüzdeki yıl üç 
kesin klinik çalışma sonucu beklenmektedir.

�  Morbidite ve mortalite – Mevcut büyüme faktörü, antibiyotik ve diğer destekleyici bakım tedavi-
leriyle YDT'de işlemle alakalı ölüm oranı çok düşüktür: < %5. Merkezlerin çoğu intravenöz yüksek 
dozlu melfalanı, preoperatif rejim olarak tek başına 200 mg/m2 dozda kullanır. 

Mevcut Öneriler

Otolog kök hücre desteği ile YDT, semptomatik miyelom tanısı yeni konmuş uygun hasta-
larda ilk basamak tedavisinin parçası olarak önerilmelidir.

a. Standart hazırlama rejimi 200 mg/m2 melfalandır. Tüm vücut ışın tedavisi önerilmez.

b. Ek klinik yararı olmadığı gibi tedavi maaliyetini artırdığı için kök hücre arındırma önerilmez.

c. Toplama kolaylığından ve daha hızlı engrafmandan dolayı kemik iliği yerine periferal kan kök 
hücreleri önerilir.

d. Nakil öncesi rejimleri yukarıda anlatılmıştır.
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İlk nüks anında  
ototransplantasyonun rolü
Ototransplant karar sürecinin bir kısmı, nüks 
durumunda nakli göz önünde bulundurmayı 
ve beklemenin etkisini bilmeyi içerir. İki Fransız 
randomize çalışmasından ve Mayo Clinic ret-
rospektif çalışmasından edinilen veriler, nakli 
nüks durumunda yapmayı beklemenin genel 
sağkalımda azalmaya neden olmadığını göster-
miştir. Bununla birlikte bu çalışmaların hiçbiri, 
kombine bir IMiD ve proteazom inhibitörü ile 
kombinasyon halindeki indüksiyon tedavisinin 
etkisini incelememiştir. Yukarıda bahsi geçen ilk 
basamak VRD'yi VRD + OPKHN ile karşılaştıran 
büyük, randomize ABD-Fransız çalışmasının sonuçları hala beklenmekte olup en iyi yeni tedaviden 
sonra OPKHN konsolidasyonunun eklenmesinin, ilave yarar sağlayıp sağlamadığını belirlemeye 
yardımcı olacaktır. Yaşam kalitesi önemli bir husus olmaktadır. Bir yandan planlanmış bir ilk strateji 
olarak nakil gerçekleştirilmemişse, genellikle ilgili toksisite ve yan etkilerle ilgili idame tedavisini 
içeren ek tedavi gereklidir. Diğer yandan bazı hastalarda naklin ertelenmesi daha doğru bir bireysel 
tercih olabilir. 

Kök hücrelerin toplanması ve sonradan kullanılmak üzere saklanması
Birçok merkez, kullanım için net bir plan olmadan genellikle hemen kullanmak gerekmiyorsa kök 
hücre toplamaya karşı güçlü bir direnç göstermektedir. Kök hücre toplamaya ve depolamaya karşı 
gösterilen bu direnç, çeşitli faktörlerin yanı sıra protokol önceliklerinden, maliyet/kullanım kısıtla-
malarından kaynaklanır. Bununla birlikte birçok hasta hemen yüksek dozlu tedavi almaya hevesli 
olmasa bile kök hücrelerinin toplanmasını ister.

Mevcut Öneriler
a. Olay/vaka bazında inceleme yaparak gelecekte kullanmak üzere toplanıp depolanması önerilir.
b. Kök hücreleri daha sonra kullanmak için saklama konusunda tıbbi ve bilimsel gerekçeler vardır.
c. Ertelenmiş nakil, uygulanabilir bir tedavi seçeneğidir. 
d. Nüks durumunda, özellikle de nakli takiben ilk remisyon 2 yıldan fazla sürmüşse ikinci bir nakil 

uygulanabilir bir seçenektir (“İkili” nakil tartışmasına bakın).

İkili veya tandem naklin rolü
�  Şu anda ikili veya ardışık naklin, tek otolog nakle göre ilave avantajları net değildir.
�  Planlanmış primer ardışık nakli ile ilgili sonuçlar (Arkansas Üniversitesi'nde Total Tedavi 1, 2, 3, 4 

ve 5) iyi olmuştur. Bazı alt gruplar daha uzun sağkalım göstermiş olmakla birlikte ortalama genel 
sağkalım 68 aydır. Velcade kullanımını içeren Toplam Tedavi 3 bazı yaşlı, yüksek LDH, anormal 
sitogenetik veya ilerlemiş hastalık gibi yüksek riskli faktörlere sahip hastalarda uzun süreli yarar 
sağlama ihtimali olmasa da, diğerlerinde daha erken yanıt ve artmış yanıt oranları sunacak gibi 
görünmektedir.

�  Fransız randomize çalışmaları da dahil karşılaştırmalı araştırmalar, bir hasta alt grubunda (çok iyi 
kısmi yanıt=ÇİKY veya tam yanıt=TY olmayan) yararın daha belirgin olduğunu gösterdi. 

Tablo 9.  Nakle Uygun Hastalar için İndüskiyon 
Tedavisi Seçenekleri

Velcade temelli üçlü tedavi
• VCD (CyBorD) (Velcade, Cytoxan, deksametazon)
• VRD (RVD) (Velcade, Revlimid, deksametazon)
• VTD (Velcade, thalidomid, deksametazon)
• PAD (Velcade, Adriamycin, deksametazon)

Kyprolis temelli üçlü tedavi
• KCD (Kyprolis, Cytoxan, deksametazon)
• KRD (Kyprolis, Revlimid, deksametazon)
• KTD (Kyprolis, talidomid, deksametazon)
• Diğer
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Mevcut Öneriler
a. Şu anda planlanan ikili (ardışık) nakil, klinik araştırma seçeneği olmaya devam etmektedir ve 

bu yaklaşım konusunda uzman merkezlerde yapılmalıdır. İlk ototransplantla ÇİKY dan az yanıt 
düzeyine ulaşmış hastalarda ikinci bir nakil planlanması düşünülebilir.

b. İlk nakle iyi yanıt vermemiş ve hastalığı 2 yıl sonra nüks etmiş bir hastada ikinci bir nakil yararlı ve 
uygulanabilir bir seçenektir. 

c. Uygunsa, ikinci veya ek bir nakil için yeterli kök hücre kurtarmak ve depolamak önemle önerilir.

Allojeneik naklin rolü
�  Son yirmi yılda tıbbi gelişmeler olsa da mükemmel biçimde uyum sağlayan kardeş donör olsa bile 

tam allojeneik nakil, miyelomun yönetiminde yüksek riskli bir prosedürdür. İlk tedaviyle alakalı 
morbidite ve mortalite yüksektir. En deneyimli merkezlerde ve en iyi risk düzenlemesi ile yapıl-
mış olsa bile başlangıçta ölüm en az %15 ila %20 oranındadır. Diğer merkezlerde %20 ila %30 ya 
da üzeri mortalite sıkça rapor edilmiştir. Miyelomlu hastalar için akciğerle ilgili komplikasyonlar 
genellikle en kritik olandır.

Tablo 10.  En Yaygın Kullanılan Kemoterapi İlaçları

İLAÇ ADI BAŞKA TEDAVİ ADI YORUMLAR

Klasik Ajanlar

melfalan*
(M)**

Alkeran®
(ağızdan veya IV) Tedavi için en iyi tekli ajan

siklofosfamid*
(C veya CY)**

Cytoxan®
(ağızdan veya IV)
Bis-chloro-Nitrosourea®

M üzerinde benzer etkinlik ancak daha fazla GI ve GU toksisitesi ve daha  
az kemik iliği kök hücre harabiyeti

prednizon
(P)**

Prednisolone® (benzer)
(genellikle ağızdan) Doğrudan aktif, M, C ve B ile iyi çalışır. Kemik iliğini baskılamaz 

dekzametazon
(D)**

Decadron®
(ağızdan veya IV) Prednizone benzerdir ancak daha etkili olup daha ciddi yan etkileri vardır 

Farklı Ajanlar

Pegile, lipozomal
doksorubisin*

Doxil®
(IV)

Kombinasyon halinde umut vaat eden aktivite gösterir,  
A'dan daha az toksiktir 

bortezomib
(B, V veya P)**

VELCADE®
(IV) Doğrudan aktiftir, tek başına veya kombinasyon halinde kullanılır 

talidomid
(T)**

Thalomid®
(ağızdan)

Doğrudan aktif, deksametazon ile kombinasyon halinde kullanımı,  
diğer kombinasyonlarda kullanımı onaylanmıştır

lenalidomid
(R veya L)**

Revlimid®
(ağızdan)

Doğrudan aktif, deksametazon ile kombinasyon halinde kullanımı,  
diğer kombinasyonlarda kullanımı onaylanmıştır 

karfilzomib Kyprolis® (IV) Doğrudan aktiftir, tek başına veya kombinasyon halinde kullanılır

pomalidomid Pomalyst® (ağızdan) Doğrudan aktiftir, tek başına veya kombinasyon halinde kullanılır

panobinostat Farydak® (ağızdan) Bortezomib ve deksametazonla kombinasyon halinde  
kullanımı onaylanmıştır

*Alkilleyici ajanlar **Yaygın kısaltma
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�  Allojeneik naklin potansiyel avantajları, miyelomsuz kök hücreleri ve graft-versus-myeloma (miye-
loma karşı verici) etkisidir. Ancak bu faktörlere rağmen uzun vadeli tedavi nadirdir. Uzun süreli 
takiple yılda yaklaşık %7 oranında nüks olmaya devam etmektedir. Graft-versus-host hastalığı da 
(GVHD), tedavi gerektiren ve yaşam kalitesini düşüren sürekli bir sorun olabilir.

�  Graft-versus-myeloma (miyeloma karşı verici) etkisi, donör lenfosit infüzyonları kullanılarak iyileş-
tirilebilir ve bazı serilerde klinik olarak yararlı olmuştur.

�  710 hastayı miyeloablatif olmayan veya “mini” allojeneik nakle karşılık tandem otolog nakle göre 
randomize olarak değerlendiren kooperatif bir grup çalışması, ASH 2010'da sunulmuştur (Krishnan 
ve arkadaşları). Maalesef bu çalışma, tanıyı takiben çift nakil yaklaşımına eklenen planlanmış mini-
allo naklin, riske önemli katkıda bulunduğunu, ardışık otolog nakil üzerine sağkalım yararı sağla-
madığını gösterdi. Bu nedenle bu yaklaşımın rutin olarak düşünülmesi artık önerilmemektedir.

Tablo 11.  Yüksek Dozlu Tedavi

NAKİL TÜRÜ AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR

Tek Otolog •  %50 mükemmel remisyon
•  Genel sağkalım düşünüldüğünde en az standart  

tedavi kadar iyidir ve yüksek Sβ2M'li hastalarda  
muhtemelen daha iyidir

•  Gerçek remisyon veya uzun vadeli iyileşme elde  
eden stretejilerde temeldir

•  Yeni hazırlayıcı rejimler gerçek tam remisyon  
sağlayabilir 

•  Nüks modeli, standart kemoterapiye benzerdir
•  Daha toksik ve daha pahalıdır 
•  Transplanttan kati surette yararlanmış hastalar  

açıkça belirlenmemiştir
•  İdame tedavisi yine de gerekebilir/önerilebilir

İkili Otolog •  Fransız verilerinin 2002 güncellemesi, CR'de veya  
VGPR'de olmayan hasta alt kümesinin yararlandığını  
göstermektedir

•  çift nakil ile mükemmel sonuçlar (metne bakın)

• Çifte karşılık teklinin rolü hala açık değildir 
• Tekliye göre çok daha fazla toksiktir ve pahalıdır
•  CR veya VGPR'de, ilk transplanttan 

sonra sağkalım yararı yoktur

Klasik Allojeneik •  Miyelomlu ilikte/kök hücrelerde kontaminasyon  
riski yoktur

•  Miyelomu uzatmak için olası graft-versus-myeloma  
(miyeloma karşı verici) etkisi

•  HLA benzer kardeşler, erken komplikasyonların 
önemli riski ve hatta ölüm (%25–%30)

• Öngörülemeyen komplikasyon riski 
• 55 yaşın altındakilerle kısıtlanmış 
• Otologa göre daha toksik ve pahalı

Mini-Allo •  Allojeneikten daha az toksik 
•  Genellikle iyi tolere edilen hazırlayıcı kemoterapi
•  Anti-miyelon immün greft'e neden olur

• Anti-miyelom kemoterapisi verilmez
• Yine de graft-versus-host hastalığına neden olur
• Tam avantajları hala net değildir
• İlk mortalite riski yaklaşık %17'dir
•  Klinik bir araştırmanın dışındaki 

miyelom hastaları için önerilmez

Tek Yumurta İkizi •  Nakledilmiş hücrelerde miyelom kontaminasyonu  
riski yoktur

•  Allojeneik nakilden daha az risklidir 

•  Graft-versus-myeloma (miyeloma karşı verici)  
etkisi yoktur

•  Tek yumurta ikizi < 55 gerekir 
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Mevcut Öneriler
a. Riskler çok büyük olduğu için primer strateji olarak tam uyumlu allojeneik nakil nadiren önerilir.
b. “Mini” allojeneik naklin yalnızca klinik araştırma ortamında yapılması önerilir. Yüksek riskli hasta-

larda allojeneik naklin ön tedavide kullanımı artmıştır. 
c. Tek yumurta ikizi veya “genetik olarak eş” nakil nadir bir seçenektir, iyi sonuçları olan güvenli bir 

prosedürdür ve tek yumurta ikizi varsa dikkate alınması önerilir.

Işın tedavisi
Işın tedavisi, miyelomun tedavisinde önemli bir yöntemdir.
Kemik hasarı, ciddi ağrı ve/veya sinir ya da omurilik basısı gibi ciddi lokal sorunlar yaşayan has-
talarda lokal ışın tedavisi önemli ölçüde etkin olabilir. Işın tedavisinin önemli dezavantajı, tedavi 
bölgesinde normal kemik iliği kök hücrelerine kalıcı hasar vermesidir. Normal kemik iliğinin büyük 
bir miktarını kapsayan geniş alanlı ışın tedavisinden kaçınılmalıdır. Genel strateji, hastalığı genel 
anlamda kontrol altına almak için lokal ışın tedavisini belirli sorunlar olan bölgelerle sınırlandırarak 
sistemik kemoterapiyi temel almaktır.

İdame tedavisi
İmmunomodülatör ilaçlar (IMiD'ler) – 2012'de üç randomize plasebo kontrollü çalışma, miye-
lom için idame tedavisi olarak Revlimid ile ilerlemesiz sağkalım süresinde önemli bir uzama rapor 
etmiştir. Bu çalışmaların ikisi, nakil sonrası idameyle ilgilenmiştir ve üçüncü çalışma, standart mel-
falan bazlı tedaviyi takiben idame tedavisi olarak Revlimid'i değerlendirmiştir. US CALGB çalışması 
(McCarthy ve arkadaşları), hastalığı stabil olan veya yüksek dozlu melfalan/OPKHN sonrasında 
durumu iyileşen hastalara 28 günün 21 gününde her gün verilen 10 mg dozunun plaseboya kıyasla 
ilerlemeye kadar geçen süreyi ikiye katladığı sonucuna varmıştır. Takip verileri, Revlimid idame 
tedavisinin genel sağkalımı artırdığını da göstermiştir. IFM çalışması, idame tedavisi için düşük 
dozlu Revlimid'i takiben konsolide tedavi olarak OPKHN’den sonra söz konusu hastalarda Revlimid 
idame tedavisinin, ilerlemesiz sağkalımı önemli ölçüde uzattığını ancak genel sağkalım üzerinde 
etkisi olmadığını göstermiştir (Attal ve arkadaşları). 

Revlimid ile idame tedavisinin makul verilerine göre dengelenme düşüktür ancak ikinci bir habis 
tümör riski artmıştır. İtalyan gruptaki Palumbo tarafından yapılan bir takip çalışması, Revlimid'in tek 
başına ikinci habis tümör riskini artırmadığını ancak kemik iliğine zarar verebilen melfalan ve Rev-
limid kombinasyonunun bu riski artırdığını belirlemiştir. Onaylanmış ve deneysel ajanlarla yapılan 
birkaç idame çalışmasının yanı sıra Revlimid idame tedavisiyle ilgili uzun vadeli takip sonuçlarını 
beklemekteyiz.

Velcade – Ağustos 2012'de Velcade, Adriamisin ve deksametazon (PAD) + Velcade idame tedavi-
sini vinkristin, Adriamisin ve deksametazon (VAD) + talidomid idame tedavisiyle karşılaştıran bir 
HOVON/GMMG Faz III çalışması yayınlanmıştır. Velcade yalnızca ilerlemesiz ve tüm yaşam artışı 
sağlamakla kalmamış, iki haftada bir verilen idame tedavisi olarak kullanımı iyi tolere edilmiş ve 
ek yanıtlarla sonuçlanmıştır. İlk sonuçlar, 17p silinmesi ile kötü riskli FISH genetik özelliğine sahip 
hastalarda yararlı olduğunu da göstermiştir. 

Destekleyici bakım
Bisfosfonatlar – Bisfosfonatlar, miyelomlu hastaların hasarlı kemiklerine bağlanan bir kimyasal 
sınıfıdır. Bu bağlanma, kemik hasarının devam etmesini engeller ve kemiğin iyileşme ve kemik 
yoğunluğunun ve kuvvetinin geri kazanılma şansını artırabilir. Bisfosfonat pamidronat (Aredia) 
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kullanımı, devam eden kemoterapiye 
yanıt veren hastalarda özellikle yarar 
sağladığını göstermiştir (bkz. Şekil 5). 
Miyelomla ilgili kemik hastalığı için 
IMWG’nin 2013 önerileri, ilk basamak 
anti miyelom tedavisi alan tüm has-
talarda osteolitik kemik lezyonlarının 
varlığına veya klasik radyografiye 
bakılmaksızın bisfosfonat tedavisinin 
düşünülmesi gerektiğini söylemekte-
dir. Kullanılabilen diğer bisfosfonatlar 
arasında miyelom kemik hastalığının 
tedavisi için Avrupa'da kullanılan oral 
bir ilaç olan klodronat (Bonefos®) ve ABD'de ve Avrupa'da hem hipokalseminin hem de kemik has-
talığının tedavisinde onaylanmış zoledronik asit (Zometa) bulunur. Miyelomla ilgili kemik kaybını 
önleyen birkaç yeni tedavi klinik olarak araştırılmaktadır. Bunlar arasında denosumab, monoklonal 
antikor RANK ligand, BHQ880, monoklonal bir antikor anti-DKK1 ve kemik büyümesini uyaran bir 
füzyon proteini sotatersept vardır. 

Amerikan Hematoloji Topluluğu'nun 2010 yıllık toplantısında MRC Myeloma IX çalışmasının (Mor-
gan ve arkadaşları) parçası olarak zoledronik asidin klodronat ile karşılaştırılmasında zoledronik 
asidin iskelet sistemiyle alakalı olayları (SRE) engellemede klodronattan üstün olduğu görülmekle 
kalmamış, SRE azalmasından bağımsız olarak zoledronik asidin anti miyelom faaliyetini destekleye-
rek bir sağkalım avantajı sağladığı da görülmüştür. 

Kronik bisfosfonat kullanımıyla bağlı birkaç endişe ortaya çıkmıştır. Bunlardan ikisi böbrek hasarı 
ve ONJ(çenenin osteonekrozu), diğer IMF eğitim materyallerinde ayrıntılarıyla ele alınmıştır (Mye-
loma Minute, Myeloma Today ve Understanding Bisphosphonate Therapy). Her iki durum da neyse 
ki oldukça nadirdir ancak bu potansiyel sorunlardan haberdar olmak, bunları önlemede esastır. 
Özellikle Zometa kullanımında böbrek fonksiyonları ciddi biçimde izlenmelidir (özellikle her tedavi 
dozundan önce serum kreatinin seviyesi). Serum kreatinini 0,5 ila 1,0 mg/dL artarsa, Aredia veya 
Zometa için doz ve/veya plan düzenlemeleri gerekebilir. Zometa için en basit düzenlemelerden 
biri, infüzyon süresini 15 dakikadan 30–45 dakikaya çıkarmaktır. Bu, renal yetmezlik riskini azaltır.

Oral Medicine Amerikan Akademisi’nin, The Journal of the American Dental Association''da ilk kez 
Aralık 2005'te bisfosfonatla ilgili ONJ (BONJ) yönetimi hakkındaki makalesi son olarak 2014'te 
Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw – 2014 Update adıyla güncellenmiştir. İlk öneri, ilaçla 
alakalı ONJ'nin düzenli diş kontrolleriyle önlenmesi yönündedir. Herhangi bir sorun bulunması 
durumunda bir uzmanla (yani, bir dental cerrahla) görüşülmesi özellikle önerilir. Konsültasyon yapı-
lana kadar herhangi bir önemli çene cerrahisinden kaçınılmalıdır. Tam konsültasyon yapılana kadar 
dental çekimlerden de kaçınılmalıdır. Enfeksiyon için antibiyotik tedavisi gerekebilir. Son yıllarda 
sorunla ilgili daha fazla farkındalık olması ve bisfosfonata başlamadan önce ve sonra dental hijyene 
dikkat edilmesi dolayısıyla ONJ insidansı önemli ölçüde düşecek gibi görünmektedir.

Bununla birlikte bisfosfonatların uzun süreli kullanımından kaynaklanan başka kaygılar ortaya 
çıkmıştır. Femurun atipik (subtrokanterik) kırıkları nadir olsa da bunların meydana gelmesini beş 
yıl ya da daha fazla süren bisfosfonat tedavisiyle ilişkilendiren veriler vardır. FDA, Ekim 2010'da 
femurun subtrokanterik kırığını tüm bisfosfonatların ambalajının “Önlemler ve Uyarılar” bölümüne 

Şekil 5.  Pamidronat Nasıl Etki Eder?

Pamidronat yüzeyi kaplar, 
kemiğin tahrip olmasını engeller

Tahrip olan 
kemik yüzeyi

İlik

Plazma hücresi,
osteoklastı

stimüle eder Tahrip olan kemik, 
büyüme faktörlerini 
serbest bırakır
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eklemiştir. Son iki yayında oral bisfosfonat ve özofagus kanseri arasındaki muhtemel ilişki tartışıl-
maktadır. Aynı veri kümesini kullanarak bir grup hiçbir ilişki (Cardwell ve arkadaşları) bulamazken 
diğer grup yüksek risk (Green ve arkadaşları) rapor etmiştir. Bu bulguların daha fazla incelenmesi 
gerekmektedir.

IMWG’nin 2013 önerileri, tam yanıt veya çok iyi kısmi yanıt veren hastalarda bisfosfonat tedavisinin 
ideal süresinin net olmadığını bildirmektedir; bisfosfonatlar en az 12 ay ve en çok 24 aya kadar 
verilmelidir, sonrası doktorun inisiyatifindedir. Aktif hastalığı olan, yanıt vermemiş veya iki yıldan 
fazladır tehdit eden kemik hastalığı olan hastalar için bisfosfonat tedavisi üç ayda bir uygulama şek-
line azaltılabilir. Miyelomda bisfosfonatların rolü hakkında American Society of Clinical Oncology 
(ASCO) (Kyle ve arkadaşları JCO 2007) tarafından sunulan en geçerli yönergeler; hastalığı yanıt veren 
veya stabil olan hastalarda iki yıl tedavinin ardından bisfosfonatların bırakılmasını önermektedir. 
Bisfosfonatların kullanılmaya devam edilmesi, doktorun inisiyatifinde olmalıdır.

Antibiyotikler – Miyelomlu hastalarda enfeksiyonlar yaygındır ve yeniden nüks sorunu vardır. 
Enfeksiyon yönetiminde dikkatli bir strateji gereklidir. Antibiyotik tedavisi, aktif enfeksiyondan 
şüphelenilir şüphelenilmez başlanmalıdır. Tekrarlayan enfeksiyon için önleyici veya koruyucu anti-
biyotiklerin kullanımı tartışmalıdır. Karşılaştırmalı bir çalışma (URCC/ECOG, Vesole ve arkadaşları), 

Tablo 12.  Tedavi Yanıtlarını İzlemek için Gereken Testler

Kan Testleri • Rutin kan sayımları
• Kimya paneli
• Karaciğer fonksiyon testleri
• Miyelom proteini ölçümleri (serum proteini elektroforezi + kantitatif immunoglobulinler)
• Serum Serbest Hafif Zincir Dizileri (Freelite®)
• Ağır/Hafif Zincir Dizisi (Hevylite®)
• Serum β2 mikroglobulini
• C-reaktif proteini
• Periferal kan işaretleme indeksi (LI)
• Serum eritropoietin seviyesi

İdrar • Rutin idrar analizi
• Toplam protein ölçümü için 24 saatlik idrar elektroferezi ve immunoelektroforezi
• Serum kreatinini yükselmişse, kreatinin aralığı için 24 saatlik idrar analizi

Kemik Değer-
lendirmesi

• X ışını ile iskelet sistemi araştırması
• Özel sorunlar için MRI/BT taraması
• Hastalık durumu net değilse, tüm vücut FDG/PET taraması
• Referans olarak ve bisfosfonatların yararını değerlendirmek için kemik yoğunluğu ölçümü (DEXA taraması)

Kemik İliği • Tanı ve periyodik izleme için aspirasyon ve biyopsi
•  Birden fazla potansiyel karyotipik ve FISH anormalliği (kromozom sayısı, translokasyon, kayıp - örn.  

FISH 13q-, t[4:14], 1q21, vs.) için prognozu değerlendiren özel testler

Diğer Testler  
(özel durumlar)

• Amiloidoz
• Nöropati
• Renal veya enfeksiyöz komplikasyonlar
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ASH 2010'da “profilaktik antibiyotik kullanımının, tedavinin ilk 2 ayında ciddi enfeksiyon insidan-
sını (> derece 3 ve/veya hastaneye yatış) ya da herhangi bir enfeksiyon insidansını azaltmadığı” 
sonucuna vardığını bildirmiştir. Bu çalışmaya göre yazarların önerisi, tedavinin ilk iki ayında anti-
biyotiklerin şart olmaması ancak olay/vaka bazında düşünülmesi gerektiği yönündedir. Profilaktik 
antibiyotiklerin kullanımı, antibiyotiğe direnç gelişme ihtimalini artırabilir ancak tekrarlayan enfek-
siyon kaynaklı komplikasyon olasılığını da azaltabilir. Tekrarlayan akut veya ciddi enfeksiyonları 
olan hastalarda yüksek dozlu gammaglobulin kullanımı gerekebilir. GM-CSF, enfeksiyon kaynaklı 
komplikasyonların üstesinden gelmek üzere beyaz kan hücresi sayısını artırmada yardımcı olabilir. 
G-CSF veya GM-CSF kullanımı, kemik iliği veya kök hücre naklini takiben iyileşme fazında yararlıdır. 
G-CSF ve GM-CSF, kök hücre toplamada da kullanılır.

Antiviraller – Velcade ile tedavi edilen miyelomlu (ancak başka habis hastalarda değil) bazı hasta 
popülasyonlarında artmış herpes zoster (zona) insidansı gözlenmiştir. Bu nedenle Velcade tedavi-
siyle birlikte profilaktik antiviral tedavi düşünülmelidir. Bu, ikinci nesil bir proteazom inhi-
bitörü olan karfilzomib alan hastaların da antiviral profilaksisi almalarının önerilmesine yol 
açmıştır. Miyelom hastaları, immün sistemleri baskılanmış kişilerde önemli risk teşkil ede-
cek canlı bir virüs olduğu için zona (Zostavax®) aşısı olmamaları konusunda uyarılmaktadır.

Nüks eden veya dirençli hastalığın yönetimi
Patofizyoloji bölümünde gösterildiği gibi miyelomda sık karşılaşılan bir sorun 1 ila 3 yıl remisyonun 
ardından hastalığın tekrarlamasıdır. İdame tedavisi ilk remisyon süresinin uzatılmasında yararlı olsa 
da akabinde nüks olması kaçınılmazdır ve yeniden indüksiyon tedavisi gerekir. Nüks eden hastalı-
ğın yönetimi için genel strateji aşağıda verilmektedir.

En az 6 ay ila 1 yıl remisyonun ardından ilk nüks meydana gelirse, ilk strateji, ilk remisyonu sağlayan 
tedaviyi yeniden kullanmayı düşünmektir. NCCN yönergeleri, “ilk primer tedavinin tamamlanma-
sından sonra nüks 6 aydan sonra meydana gelirse, hastaların aynı primer rejimle tedavi edilebi-
leceğini” belirtir. Hastaların 
yaklaşık %50'si ilk remisyonu 
sağlayan aynı tedaviyle ikinci bir 
remisyonu deneyimleyecektir. 
Bu, özellikle ilk indüksiyon giri-
şiminden sonra hastalıkları bir 
yıldan uzun süre remisyonda 
kalmış hastalarda geçerlidir. 
Örneğin; Revlimid/düşük dozlu 
deksametazon almış ve miye-
lomu iki yıl remisyona girmiş bir 
hasta tekrar Rd tedavisi göre-
bilir. Remisyon altı aydan kısa 
sürmüşse, genellikle bazı alternatif tedaviler gerekir. İlk indüksiyon tedavisinin ikinci veya üçüncü 
kez kullanımını takiben nüks meydana gelmişse de aynı durum geçerlidir. Rejime üçüncü bir ilaç 
eklemek bu durumda düşünülmesi gereken önemli bir husustur (Bkz. Şekil 6).

Nüks eden miyelom için Velcade (bortezomib) tedavisi – Velcade, nüks için temel kombinas-
yon tedavileri (VR, VRD, VCD vb.) üzerine bir platform olarak önemli bir rol oynar. Ağustos 2014'te, 
uluslararası Faz II RETRIEVE çalışmasına bağlı olarak önceden Velcade tedavisine yanıt vermiş ve bu 

Şekil 6.  Birden fazla ilaca dirençli (MDR) miyelom hücresi

P-glokoproteinler, 
Adriamycin'i miyelom 
hücresinin dışına iter, 
böylelikle miyelom 
hücresini korur

P-glokoproteinler 
miyelom hücresinin 
yüzeyini kaplar

Adriamycin, miyelom 
hücresine nüfuz eder

A
A A

A
A

A

P P P
P
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P
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tedavinin tamamlanmasından en az altı ay sonra hastalığı nüks etmiş miyelomlu yetişkin hastalar 
için Velcade ABD'de onaylanmıştır. 

Nüks eden miyelom için Kyprolis (karfilzomib) – Kyprolis, nüks tedavisinde tek başına ve kom-
binasyon tedavisinde bel kemiği olarak değerlendirilmiştir. Hepsi ASH 2012'de sunulmuş olan 
KCyD, KRD, KTD ve KCyTD gibi kombinasyon tedavilerinde güvenli ve etkin olduğu görülmüştür. 
Nüks eden miyelomda Kyprolis/Revlimid/deksametazonu Revlimid/deksametazon ile karşılaştıran 
ASPIRE çalışmasının 2014'te yıllık ASH toplantısında sunulan nihai sonuçları, KRD'nin RD'den üstün 
olduğunu göstermekteydi. Daha önce bir ila üç tedavi görmüş miyelom hastalarında Kyprolis/
deksametazonu Velcade/deksametazon ile karşılaştıran ENDEAVOR çalışmasının ilk sonuçları Mart 
2015'te yayınlanmış ve Kyprolis/deksametazon kolundaki hastaların ilerleme olmaksızın sağkalı-
mının, Velcade/deksametazon kolundaki hastalardan iki kat fazla olduğunu göstermiştir (18,7 aya 
karşı 9,4 ay). Kyprolis ile devam eden bu çalışmanın nihai analizi ve diğer çalışmaların analizleri, 
ENDEAVOR çalışmasında Kyprolis'in onaylanan dozundan daha yüksek dozun ve çalışmada önce-
den Velcade almış hasta sayısının, sonuçları önemli ölçüde etkileyip etkilemediğini belirlemek 
zorunda kalacaktır. Nüks eden/dirençli miyelomda Kyprolis/Pomalyst/deksametazon çalışmasının 
sonuçları şu an itibarı ile henüz yayınlanmamıştır ancak ilk veriler, önceden yoğun biçimde tedavi 
edilmiş hastalarda 17 ay ilerleme olmaksızın sağkalım ile %75 oranında bir genel sağkalım oldu-
ğunu göstermiştir.

Birden fazla kombinasyon tedavisi çalışmasında (PD, PVD, PCyPred, BiaxinPD, PCyD, KPD) Pomalyst 
de nüks tedavisinde kendi değerini ortaya koymuştur. IFM'den gelen son cesaret verici haberler 
Blood'da Şubat 2015'te yayınlandı. Bu yayında erken nüks etmiş/dirençli miyelomu olan, yüksek 
riskli 17p kaybı ve/veya t(4;14) olan hastalarda Pomalyst/düşük dozlu deksametazon ile hastalıksız 
ve tüm yaşamın arttığı gösterilmektedir. 

Diğer Seçenekler – Nüks eden ve dirençli hastalığın yönetimi için çeşitli tekli ve kombinasyon 
kemoterapi protokolleri mevcuttur. Kesin soruna göre çeşitli müdahaleler mümkün olabilir. Örne-
ğin; nüks, bir veya birden fazla kemik lezyonu ile ilişkili ise, kemikle ilgili bölgeye (bölgelere) rad-
yasyon verilmesi, nüks yönetiminde memnuniyet verici olabilir. Genel nüks meydana gelmişse, 
hastalığı tamamen kontrol altına almak için tek ajan olarak deksametazon çok faydalı olabilir. Ağız-
dan verilebildiği ve saç dökülmesi veya azalması ya da periferal kan sayımlarında düşüş gibi önemli 
yan etkilere neden olmadığı için deksametazonun kullanılması çok caziptir.

Bir başka önemli husus, yüksek dozlu tedavi ve nakil sonrasında gözlenen nüksün standart yakla-
şımlarını takiben gelişen nüks modeline benzer özelliklere sahip olmasıdır. Kemik iliği naklinden 
sonra ikinci ve bazen üçüncü remisyonlara ulaşılabilir. Nakille birlikte ikinci bir yüksek dozlu tedavi-
nin, bazı diğer yaklaşımların aksine en uygun strateji olup olmadığı şu anda net değildir ve hastanın 
durumu bireysel olarak değerlendirilerek karar verilmelidir.

Mevcut ve yeni ajanların kombinasyonlarının yanı sıra ikinci nesil proteazom inhibitörleri, üçüncü 
nesil IMiD'ler, monoklonal antikorlar ve hedeflenmiş tedaviler dahil miyelom için hızla yeni tedaviler 
geliştirilmekte olması klinik araştırmalar kapsamında tedavileri nüks eden miyelom hastaları için bir 
seçenek haline getirir.

Destekleyici bakımın tüm çeşitleri, miyelom yönetiminde çok önemlidir. İlk teşhis edildiğinde sinir, 
omurilik veya diğer önemli organlar üzerindeki baskıyı azaltmak için diyaliz, plazmaferez, ameliyat 
ve radyasyon gibi çok sayıda acil durum prosedürü gerekebilir. Ağrı yönetimi, miyelomlu hastaların 
başlangıç bakımında esastır. Hastalık ilk defa kontrol altına alınana kadar bu zor olabilir. Miyelom 
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hastalarının, bu kadar yeni ilaca ve stratejiye rağmen sürekli şiddetli ağrı çekmeleri için hiçbir neden 
yoktur. Hasta ve/veya doktor, alışma kaygıları yüzünden tam ağrı kontrolü prosedürlerini uygulamaya 
karşı direnebilir. Ağrı kontrolü her zaman ilk önceliğe sahip olmalıdır. Bir kuşak veya korse, ağrıyı azal-
tarak omurgayı ve diğer bölgeleri dengelemeye yardımcı olabilir. Orta seviyeli egzersizler de kemik 
kuvvetini kazanmada ve mobilitede önemlidir, ağrıyı genel anlamda azaltmaya yardımcı olabilir.

Yeni ve gelişen tedaviler
Klinik araştırmalar kapsamında birçok yeni tedavi mevcuttur. Klinik araştırma fazları Tablo 13'te 
listelenmiştir. Şu anda klinik araştırmalarda birçok ilaç çeşidi kullanılmaktadır, bunlar arasında 
oral proteazom inhibitörleri, monoklonal antikorlar, histon deasetilaz (HDAC) inhibitörleri, tümör 
baskılayıcı genuyarıcıları, kemoterapötik 
ajanlar ve miyeloma özel yolaklara hedef-
lenmiş tedaviler bulunur. Hastaların, yeni 
klinik araştırmaların kullanılabilirliğini dok-
torlarıyla görüşmeleri önerilir. Sorularınız ya 
da endişeleriniz konusunda destek almak 
için IMF Bilgi Hattı’na, TheIMF@myeloma.org  
adresinden e posta yolu ile ya da ABD’den ve 
Kanada’dan ücretsiz +1 800-452-CURE (2873) 
numaralı telefonu arayarak veya diğer ülkeler 
için +1 818-487-7455 numaralı telefondan ulaşa-
bilirsiniz. Bir IMF yayını olan Myeloma Matrix, şu 
anda klinik araştırmalarda miyelom için kullanı-
lan tüm ilaçları listelemektedir. Bu yayın düzenli 
güncellemelerle basılı olarak ve süren güncellemelerle IMF web sitesi myeloma.org'dan bulunabilir. 
ASH, ASCO, EHA ve IMWG'den gelen IMF raporlarında yeni tedavilerin makul özetleri sunulmakta-
dır. Bu özetlere, çevrimiçi olarak myeloma.org sitesinden veya IMF'yi arayarak ulaşılabilir.

Referanslar
Referanslar, resmi dipnotlar yerine destekleyici kaynak materyaller olarak kitapçığın her önemli  
bölümünde sağlanmıştır. Bölümler içinde makaleler yazar tarafından alfabetik olarak listelenmektedir.

Tablo 13.  Klinik Araştırma Fazları

I Hastalardaki dozlamayı, toleransı ve toksisiteyi 
değerlendirmek için erken testler 

II Seçilen dozda ve planda tedavinin ne kadar etkin  
olduğunu değerlendiren başka testler 

III Yeni tedavinin üstünlüğünü belirlemek için yeni  
tedaviyi eski tedavilerle karşılaştırma

IV
Genellikle maliyet etkinliğini, yaşam kalitesi üzerindeki  
etkiyi ve diğer karşılaştırmalı sorunları değerlendirmek  
için FDA onayından sonra yapılır
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