
 

 

 

MULTİPL MYELOMDA (MM) TEDAVİ NEDENLİ PERİFERİK NÖROPATİYE (PN)(ÇEVRESEL SİNİR 

ETKİLENMESİ) YAKLAŞIMDA IMWG(ULUSLARARASI MİYELOM ÇALIŞMA GRUBU) REHBERİ: 

 

 Tedavi ile ortaya çıkan periferiknöropatinin (PN) sıklığı, belirtileri, 

kolaylaştırıcıfaktörleri ve  iyileşme durumu myelom tedavilerine göre farklılık gösterir. PN 

sıklığıtedavi dozu ve şemasıile nörotoksik(sinirlere zarar verebilecek) ajanların kullanımıve 

hasta özelliklerine göre değişir.  
  
 PN yaklaşımıstratejileri erken ve düzenli izlem, doz düzenlemesi ve aralıklıtedavi 
uygulamasıyöntemlerini içerir. 
 
 İlaçnedenli PN için bir tedavi olmamasısebebiyle hayat kalitesinin ve ileri tedavi 
seçeneklerinin korunması için PN önlenmesi anahtar rol oynamaktadır. 
 

 Aşağıda PN önlenmesi, tanıkonmasıve yaklaşımıhakkında kanıta dayalıönerileri 

bulacaksınız. 
 
PN ÖNLENMESİ 
 
 MultiplMiyelom hastalarında tedavi nedenli PN en iyi şekilde önlenmesi özellikle 
bortezomib ve thalidomide için dikkatli doz ayarlanmasıile olur.  
 
 Aşağıda IMWG tarafından teklif edilen kanıta dayalıbortezomib doz ayarlama 
rehberi verilmiştir. Bu yönergenin kısa süreli kullanımında bir yandan tedavide etkinlik 
sağlanırken diğer yandan PNengellenemsi ve iyileşmesinde hızlanma sağlanmıştır. 
 

                                               BORTEZOMİB İÇİN ÖNERİLEN YENİ DOZ ŞEMASI 

PN BELİRTİ VE BULGULARININ CİDDİYETİ BORTEZOMİB DOZ AYARLAMASI 

EVRE 1 (Paresteziler, güçsüzlük ve/veya refleks 

kaybı) ağrıveya işlev kaybıolmadan 

• Mevcut bortezomib dozunu bir kademe azalt (1.3 
1.0 -> 0.7mg/m2) veya haftada 2 doz şemasındaki 
hastalarda doz azaltmadan haftada bir şemasına 
geç 

• Önceden PN öyküsüvarsa haftada bir kez 
1.3mg/m2 dozuyla başlanabilir 

EVRE 1 ağrıolmadan veya EVRE 2 ağrıyok ama 
günlük yaşamda alet kullanım kısıtlılığı 

• Haftada 2 doz şemasındaki hastalarda mevcut 
dozu bir kademe azalt veya haftada bir doz 
şemasına aynıdozla geç 

• Haftada bir doz şemasındaki hastalarda dozu bir 
kademe azalt veya geçici olarak ara ver. Düzelme 
sonrası(evre</=1 ) tekrar haftada bir daha az doz 
ile yarar-zarar dengesi gözetilerek devam et 

EVRE 2 ağrılı 
EVRE 3 kişisel bakım ve günlük aktivite kısıtlılığı 
EVRE 4 engellilik 

Bortezomib kesilir 

Evreleme“NCI Yan Etkiler için Ortak Toksisite Kriterleri: Nöropati ve Ağrı”ya göre yapılmıştır. 
 
 

  



 

 

• Önceden bortezomib sonrasıPN olan hastalar daha düşük dozla veya haftada bir 
şemasıile tedavi edilmelidir. 

• Tekrar eden MM hastalarında yeni FDA onaylıcilt altıbortezomib ile önemli gerileme 
olmaktadır. İntravenözbortezomib doz azaltılmasının veya haftalık şema değişiminin 
etkili olmadığıdurumda cilt altıbortezomib kullanılabilir. Doz ayarlamasıve ilacın 
kesilmesi thalidomide nedenli PN’de de uygulanabilir. 

• Thalidomide nedenli PN’nin geri dönüşsüzlüğüve riskinin kümülatif dozla 
artmasısebebiyle evre 2 PN görüldüğünde thalidomide tedavisi kesilmelidir. Yarar-zarar 
durumu değerlendirilerek evre 1’e dönüldüğünde %50 doz ile tedavi başlamalıdır. 

• Evre 1 PN hastalarında thalidomide dozu %50 azaltılmalıdır. 
• İdame tedavisinde hasta stabil duruma geldiğinde thalidomide dozu günde 50 mg’a 

inilmelidir. 
• Bazıçalışmalar thalidomide tedavisinin 6 ayla sınırlanmasınıönermektedir ancak düşük 

dozla 6-12 aylık tedavi de uygun olabilir. 
• MM hastalarında PN önlenmesinde B1, B6, B12, folik asit ve E vitaminleri içeren vitamin 

kompleksleri; magnezyum desteği; diyetle artmışpotasyum alımı; balık yağı; omega-3 
yağasitleri; akşam çuha çiçeği yağıve keten tohumu yağıgibi destek tedavilerinin yeri 
vardır. Kakao yağıveya mentollükrem gibi topikal kremler de yararlıolabilir. 

  
 
 

 

PN TANI VE TAKİBİ 

• Nörotoksik(sinirlere zararlı) tedavi başlanmasıplanlanan tüm MM hastaları, özellikle 

halen nöropatisi(sinir hücre etkilenmesi)olanlar, PN semptom ve belirtileri açısından 

tedavi öncesi ve tedavi süresince değerlendirilmelidir. 
• Önceden PN olan hastalarda nakil sonrasıdönemde düzenli takip de önemlidir. Küçük 

bir grup hastada nakilden  aylar sonra dahi semptomlarda kötüleşme olabilir. 
• Nörolog PN tedavi ilişkili veya myelom nedenli mi oluştuğunu elektromyogram yaparak 

anlayabilir. 
• Nörolog motor nöropati ile çoğunlukla steroidle tetiklenen miyopatiyi ayırt edebilir. 
 
 
PN TEDAVİSİ 
 • Sensoriyal(duyusal), motor ve sensorimotor(kas ve duyu)nöropatilerin 

farklımekanizmalarıve tipleri nedeniyle, bir nöropati tipinde etkin tedavi diğer tiplerde 
etkili olmayabilir. 

 • Nörolog PN tedavisinde anti epileptik veya antidepresan tedavi (gabapentin, 
pregabalin, amitriptilin, duloksetin) başlayabilir ve takip edebilir (Mevcut tedaviler 
%25-50 hastada etkilidir). 

 • MM hastalarında  akupunkturun kemoterapi ilişkili PN de azaltıcırolüile ilgili bir 
çalışmayürütülmektedir (NCT00891618). 

 • Çift kör, plasebo kontrollüçalışmalar topikalbaklofen, amitriptilin ve ketamin 
kombinasyonunun kemoterapi ilişkili PN de umut verici sonuçlar ortaya koymuştur. 

 • Alfa lipoik asit (ALA) Avrupa Birliği’nde diyabetik nöropati için onaylanmıştır 
vemyelom dışında bir çok kanserde kemoterapi ilişkili polinöropatide 
kullanılabileceği gösterilmiştir. İn vitro veriler ALA’inbortezomibin anti myelom 
aktivitesini azaltabileceğini düşündürse de ALA’in  uygun zamanlamasıile bu 
inhibitör etki önlenebilir. 

 • Tedavi ilişkili PN gelişen hastalarda nörorehabilitasyon düşünülebilir. 



 

 

 • Aşağıdaki tablo da olasıdestek tedavileri ve önerilen dozlarıDana-Farber Kanser 
Enstitü’sünde güncel kullanıldığıhaliyle mevcuttur. Her MM tedavisi ile ilgiliPN 
önlenmesi ve tedavisinde bu ajanların etkisi  ile ilgili ileriye dönük değerlendirmelere 
ihtiyaçvardır. 

 
 
 
 
 

DESTEK TEDAVİ DOZU 

Multi B vitamin kompleksi B1, B6, B12 ve diğer B vitaminleri günde 50 mg. 100 
mg/gün aşılmamalıdır. Folik asit günde 1 mg 

Vitamin E 400 IU/gün 

Vitamin D 400-800IU/gün 

Magnezyum Serum magnezyum düzeyine bağlıolarak 
değişebilmekle birlikte normalde günde 2 kez 250 mg 

Potasyum Doktor retetesiyle veya muz, portakal, patates gibi 
zengin içerikli yiyeceklerle alınabilir 

Tonik  Kramp oluştuğunda ve akşam 1 bardak 

Asetil L-karnitin Yemekle günde 2 kez 500 mg, en fazla  
2000 mg/gün  

Alfa lipoik asit Yemekle günlük 300-1000 mg  

Glutamin Yemekle günde 3 kereye kadar 1 gr 

 
 
 

• Aksi belirtilmedikçe destekler yiyecekle alınmalıdır. 
• Destekler bortezomib günlerinde alınmamalıdır. 
• Bütün destek tedavileri doktorla görüşülüp onay aldıktan sonra başlanmalıdır. 
• Bu destek tedavilerinin etkisi ileriye dönük çalışmalarla kanıtlanmışdeğildir. 
 
 
 
 


