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Multipl Myeloma Nedir? 

 Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler 

plazma hücrelerine dönüşür ve bunlar da her bir tip bakteri 

veya virus için farklı, antikor adı verilen protein yapısında 

savunma maddeleri üretirler. Bunlara immunglobülinler de 

denir.  

 Bu maddeler vücuda giren bakteri veya virüslerle savaşır. 

 Plazma hücrelerinin aşırı artmasıyla ortaya çıkan bir çeşit 

kemik iliği hastalığıdır. 

 

 



Multipl Myeloma Nedir? 

 Multipl myelomda ise artan anormal plazma hücreleri, 

anormal bir protein üretirler. Buna paraprotein veya M 

protein denir.  

 Bu anormal proteinin faydalı bir işlevi yoktur; yani 

enfeksiyonlarla savaşamaz ve hatta aşırı miktarda artarak 

kanın akışkanlığının azalmasına sebep olabilir, böbreklere 

zarar verebilir. 



MULTİPLE MYELOMA 

 İlk myelom tanımı 1845’te 

yapılmıştır. 

 Her yıl yaklaşık 20.000 yeni 

olgu tanımlanmakta  

 Hematolojik hastalıklar içinde 

üst sıralarda görülmektedir. 



MGUS SİNSİ SEYİRLİ MM AŞİKAR MM 

Serum M protein ≥ 3gr/dl 
Plazma hücresi  ≥  %10 

Serum M protein < 3gr/dl 
Plazma hücresi < %10 

Serum M protein ≥ 3gr/dl 
Plazma hücresi  ≥ %10 

ORGAN HASARI YOK 

ORGANLAR 
ETKİLENMİŞ 

Multipl Myeloma’ da Tanı: 



ORGANLARA ETKİLER ??? 

 C–alcium Kalsiyum yüksekliği 

 R–enal failure Böbrek yetmezliği 

A–nemia Kansızlık 

 B–one lesions Kemiklerde tutulum 
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Multipl Miyelomda Hastalık 
Belirtileri Nelerdir? 

 Kemik ağrısı (genellikle sırt ve kaburgalarda) 
 

 Kemik kırıkları (genellikle omurga kemiklerinde) 
 

 Sık enfeksiyon geçirme ve ateş 
 

 Nefes darlığı 
 

 Halsizlik ve aşırı yorgunluk hissi  
 

 Kolay kanama ve morarmalar 
 

 Kilo kaybıdır. 

 



Multiple Myeloma Ve Böbrek Yetersizliği 

 Multipl miyelomlu hastaların %25’inde tanıda kreatinin 

değeri 2 mg/dl’nin (N:05-1,1)üzerinde ve hastaların yaklaşık 

yarısında değişen derecelerde böbrek yetersizliği mevcuttur. 

 Böbrek hasarının, tedavi ile geri dönüşüm olasılığı %50’den 

fazladır.  

 Bu konuda yapılmış çalışmalar, böbrek yetersizliği tedavi ile 

düzelen olguların yaşam süresinin, düzelmeyenlere oranla 4-

7 kat daha iyi olduğunu ortaya koymuştur. 



 



 



Multipl myelomada böbrek tutulumu olan 
hastaların klinik başvuru şekilleri  

Sendrom  Böbrek Hastalığı  

Akut böbrek hasarı  Silendir nefropatisi (myelom böbreği), akut 

tübüler nekroz, iyatrojenik nedenler, renal  

parankimin doğrudan infiltrasyonu, akut 

tübülointerstisyel nefrit, hiperkalsemi, ürik asit 

nefropatisi, ilaç toksisitesi vb. 

Proteinüri / nefrotik 

sendrom  

Monoklonal immünoglobülin birikim hastalığı, 

amiloidoz, nadir glomerüler tutulum 

Kronik böbrek hastalığı  Amiloidoz, silendir nefropatisi (myelom 

böbreği), monoklonal immünoglobülin birikim 

hastalığı 

Fanconi sendromu  Proksimal tübüler hastalık 



Böbrek yetmezliği olan  
MM olgularının tedavisi ve yönetimi: 

 Yeterli sıvı desteğinin sağlanması  

 İdrar çıkışının artırılması ve asidik özelliğinin önüne geçilmesi 

 Kan kalsiyum düzeyinin düzeltilmesi 

 Kan düşüklüğü durumunda kan takviyesi 

 Verilecek kemoterapi vb tedaviler ile kanda artmış olan M 

protein yapımının azaltılması ve hatta tamamen ortadan 

kaldırılmasıdır. 



 Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar (ağrı kesiciler), 

bifosfanatlar(zometa-ayda bir) gibi ilaçlar,  

 İV kontrast maddeler (MR, tomografi gibi ilaçlı filmler) 

 Böbrekten atılarak hasara yol açabilme potansiyeli olan antibiyotikler, 

mantar ilaçları, virüs ilaçlarının mümkün olduğunca dikkatli 

kullanılması 

 Bitkisel ve diğer alternatif tedavilerin doktoruna danışılmadan 

uygulanmaması, 

 Komşu, eş, dost veya diğer hastaların tavsiyelerinin danışılmadan 

uygulanmaması 

 

Böbrek yetmezliği olan  
MM olgularının tedavisi ve yönetimi: 



Böbrek yetmezliği olan  
MM olgularının tedavisi ve yönetimi: 

 Bu nedenlerle hastayı takip eden doktorun bilgisi dışında ilaç 

kullanılmamalı, zorunlu ise görüşünün alınması 

 Hastanın düzenli olarak tansiyonunu ölçmesi; çünkü düşük ya 

da yüksek tansiyon böbreğin kanlanmasını bozarak böbrek 

hasarını artırabilir. 

 Günlük 8-10 bardak kadar sıvı alınması 

 Bacaklarda şişme olması veya idrar çıkışının azaldığı 

durumlarda doktoruna hemen başvurması. 

 



Tedavi süresince beslenme ve 
fiziksel aktivite nasıl olmalı? 

 İyi beslenilmeli ve olabildiğince aktif  kalarak tedavi 

sürdürülmelidir. Yeterli kalori ve protein alınmalıdır.  

 Bu hastanın direncini yükseltir, dayanıklılığını arttırır. 

 Tedavilerin yan etkilerinden olan bulantı ve kusma, ağızda ve 

boğazda yaralar olması beslenmeyi bozabilir. Bu konularda 

uzman kişilerin (hekim, diyetisyen, kemoterapi hemşireleri) 

tavsiye ve yardımları ile bu durumların üstesinden gelinmeye 

çalışılmalıdır. 



Tedavi süresince beslenme ve fiziksel 
aktivite nasıl olmalı? 

 Enfeksiyon riskinin yüksek olduğu dönemlerde toplu yaşam 

bölgelerine girmemek koşulu ile yürüyüş, yüzme ve diğer 

aktiviteler direnci arttırabilir.  

 Egzersiz bulantı ve ağrıyı azaltabilir ve tedavinin yapılmasını 

kolaylaştırır, stresi de azaltabilir, kabızlık-şişkinliği azaltır. 

 Fiziksel aktiviteler uygun koşullarda, ağrı veya başka 

problemlere neden olmaksızın yapılacak şekilde hekime 

danışılarak seçilebilir. 

 



SDBY Gelişen Multipl Myelomlu 
Hastalarda Tedavi 

Hemodiyaliz  veya karın diyaliz tedavilerinden 

herhangi birisi tercih edilebilir. 

Böbrek nakli ise otolog kök hücre naklinden sonra ya 

da 1 yıldan daha uzun süredir böbrek dışı bulguları 

olmayan hastalara kadavradan yapılabilir. 

Am Sos Nephrol 2007;18:886.  
Am J kidney dis 2004;43:147. 
Transplantation 2009;87:947.  



 



MYELOMA; 

Umudumuzu kıramaz, 

Anılarımızı yok edemez, 

İnancımızı yok edemez… 



 


