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Bazen insanların yaşamlarında gerekli değişiklikleri yapmaları için çok kötü 
haberler almaları gerekmektedir. Akciğer kanseri tanısı konan bir kişi nihayet 

liseden beri günde-2-paketlik bir alışkanlığı bırakmaktadır. Bir kalp krizi 
geçiren bir kişi nihayet diyetinden bazı yağları çıkartmakta ve kalbe yönelik 

egzersizlerini arttırmaktadır. 

Peki miyelom hastalarının ne gibi değişiklikler yapmaya hazır olmaları 
gerekir? 

Nisan 2009’da, Uluslararası Miyelom Vakfının destek çabaları FDA ve 
Medicare’in miyelom tanısı için PET taramalarının kullanılması dahil, hayati 

miyelom tanı testlerini onaylanmasına yol açtı. PET taramalarının multipl 
miyelom tanısında başarılı olmasının nedeni miyelom hücrelerinin, PET 
tarama teknolojisi ile görünür hâle gelen bir eylem olan, “şeker” yemeyi 

sevmeleridir.   

Yani bu şeker tüketimini kısıtlamakla, esasen miyelom hücrelerini 
“açlıktan öldürebiliriz” anlamına mı gelmekte?  

Göz önüne alınması gereken iki önemli nokta bulunmakta: birincisi, miyelom 
hücrelerindeki şeker yolakları doğrudan sizin yediğiniz şeker ile bağlantılı 

değildir. İkincisi, yediğiniz tüm şekerler derhal, birçok diğer hormonla 
birlikte vücudunuzda şeker alınımı ve kullanımını düzenleyen insülin 

tarafından karşılanmaktadır. 

Şeker/insülin dengesi vücutta çok sıkı kontrol altındadır. Önemli bir nokta 
“glikoz tahammülsüzlüğü” adı verilen, şeker ve insülin düzeylerinin uyumsuz 
hâle geldiği durumdan kaçınmaktır. Deksametazon ve diğer steroidler vücudu 

glikoz tahammülsüzlüğüne doğru iterler. Bu nedenledir ki deksametazon 
almakta olan hastaların, insülin/şeker düzeylerini gerektiği şekilde kontrol 
altında tutmak için kan şekeri takibi yapmaları ve metformin (Glucophage) 
gibi ilaçlar kullanmaları gerekmektedir. Şeker ve insülin ilişkisi önemli ve 



miyelom hücre büyümesi ile ilişkili olabilir, zira insülinin laboratuar 
deneylerinde şeker alınması ve miyelom hücresi büyümesini tetiklediği 

gösterilmiştir. Yeni bir çalışma (“60 dakika” programının parçası olarak 
yayınlanan) diyabeti kontrol altında tutmak için metformin almakta olan 
meme kanseri hastalarının meme kanserinde daha iyi sonlanmalar elde 

ettiklerini gösterdi. Bu, metforminin kanser hücreleri büyümesini, özellikle 
17p (p53 eksikliği) kromozom örüntüsü bulunan tümörlerde – yüksek riskli 

miyelom gibi – yavaşlattığının gösterildiği bir laboratuar çalışması ile de 
uyumludur. Bu konudaki gelişmeler için bizi izlemeye devam edin. 

İkinci bir önemli nokta da, diyetinizde meşrubatlar gibi yüksek şeker içerikli 
şeylere düzenli olarak yer vermenin iyi bir fikir olmadığıdır. Son araştırmalar 

yüksek tüketimin kanser ve yanı sıra kalp hastalığı ve yanı sıra tabii ki 
obezite ve şeker hastalığı riskinde artış ile birliktelik içinde olduğuna işaret 

etmektedir. Meşrubatlar yalnızca früktoz şeklinde şeker içermekle 
kalmamakta, ayriyeten zararlı olabilecek olan glutamat gibi bir dizi diğer 

kimyasal maddeleri de içermektedirler.   

Bu miyelom hastası için ne ifade etmektedir? Bu, ek bir tatlı çörek veya bir 
kepçe fazla dondurma yemek, sağlığınız için en iyi tercih olmasa da, 

miyelom üzerine herhangi önemli bir etkisi olmayacak anlamına gelmektedir. 
Bununla birlikte olabildiğince iyi beslenmek çok önemlidir ve Michael 

Pollan’ın “Beslenme Kuralları: Yemek Yiyenin El Kitabı” (Food Rules: An Eater's 

Manual) mükemmel bir kılavuzdur. “Gerçek gıdalar” yiyin ve “büyükannenizin 
bilmediği hiçbir şeyi yemeyin.” (Kural # 1)  

Peki ya stres? Miyelom söz konusu olduğunda stres çok tahripkâr bir güç 
olabilir. Stres bağışıklık sistemini gerçekten bozmakta olup, miyelom da bir 

bağışıklık sistemi kanseridir. Ayrıca, stres hormonu noradrenalin (“kaç” 
hormonu, buna karşılık adrenalin, “savaş” hormonu) esasen kanser hücresi 
büyümesini doğrudan tetikleyebilir. Her ne kadar bu miyelom hücreleri için 

gösterilmemişse de, akciğer ve diğer kanser türleri için gösterilmiştir. 
Montreal, Kanada’da çalışan bir Macar bilim insanı olan Hans Selye kronik 

bir “ alarm durumunun” (“kaçmayı” gerektiren sorunlar beklentisi içinde 
olmak) bağışıklık sistemini tüketen bir “tükenmişlik durumuna” yol açtığını 

göstermiştir.  



Yeni multipl miyelom tanısı konmuş bir hasta için, stresi azaltmak güç gibi 
görünebilir, ancak bu aşamada IMF yardıma hazırdır. Eğitim ve destek 
programlarımız miyelomla baş etmek için net planlar sunarak, korku ve 

tedirginliği azaltmak ve yapıcı bir şekilde ilerlemenize yardımcı olacak umut 
vermek suretiyle stresinizin bir kısmını hafifletecek şekilde tasarlanmıştır.  

Genel sağlığınız için şeker tüketimi hakkında dikkatli olmanız son derece 
önemliyken, miyelom tedavisinde en iyi sonuçlara ulaşabilmek için stresinizi 

azaltabilmek de bir o kadar önemli olabilir.  

Şeker tüketimi (sugar intake)  ve stres düzeyinizi (stress levels) azaltacak 
ipuçlarını öğrenmek için bağlantıları tıklayın . 

 

 

DAHA İYİ ŞEKER KONTROLÜ SAĞLAMAK İÇİN ON ADIM 

1. Şeker tüketimi ve kan şekeri düzeylerinin önemli olduğunu unutmayın, ancak kısa süreli dalgalanmaların 
uzun vadede bir etkisinin olması beklenmez .  

2. Şeker durumunuzu kontrol edin: Açlık kan şekeri düzeyiniz normal mi? Ailede şeker hastalığı olan kimse var 
mı? Kan şekerinizin kontrolden çıkmış olduğu bir dönem hiç oldu mu?  

3. Fazla kilolu musunuz? En başta, obezite ve miyelom gelişmesi arasında bazı bağlantılar bulunmaktadır. 
Ayrıca özellikle steroid kullanımı ile birlikte edinilmiş ikincil tip II diyabet yönünde daha yüksek bir eğilim 
bulunmaktadır. 

4. Anti-miyelom tedavinizin bir parçası olarak deksametazon veya prednizon (her ikisi de steroidler) kullanıyor 
musunuz? Evet ise, doktorunuz ile kan şekerinizi zaman içinde takip planlarını konuşun. 

5. Kan şekeriniz yükselirse, seçeneklerinizi dikkatle gözden geçirin:  
o Steroidler, eğer uygun ise, tedavi yanıtınız üzerine olumsuz bir etkisi olmaksızın azaltılabilir veya 

kesilebilirler.  
o Bunun tersine, kan şekerini kontrol altına almak için metformin gibi ilaç kullanılabilir ve steroidlere 

gerekli dozla devam edilebilir.  
6. Fazla kiloluysanız ve/veya tedavi sırasında kilo aldıysanız, diyetinize dikkat edin. Miyelomu kontrol altına 

almak daima birinci önceliktir, ancak kilo kontrolü sizi genelde daha sağlıklı kılacaktır. Özellikle de früktoz ve 
glutamat gibi diğer kimyasal maddeleri içeren tatlı meşrubatlar konusunda dikkatli olun. 

7. Aşırıya kaçmayın! Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Arada bir kaçamağın sorun olmadığını 
unutmayın. Zararlı olan uzun dönemdeki örüntüdür – kronik glikoz tahammülsüzlüğü – uyumsuz şeker ve 
insülin düzeyleri.  

8. Bu hususlarda hangi doktorun size yardımcı olacağını araştırın. Bazen hematolog/onkolog yardımcı 
olacaktır. Diğer zamanlarda bir iç hastalıkları uzmanı veya beslenme uzmanı bulmanız gerekecektir. 

9. Neyin işe yaradığı, neyin yaramadığını öğrenmek için diğer hastalarla konuşun. Değişiklikleri yapmak için 
ihtiyaç duyduğunuz desteği alın. 

10. Her zaman olduğu gibi, IMF ile temas hâlinde olun!  
o Ücretsiz telefonu arayın 
o İnternet sitesini ziyaret edin 
o Size yol göstermesi için IMF yayınlarını kullanın 

 

 



STRES KONTROLÜ İÇİN ON ADIM – KORKUDAN UMUDA 

1. Stresin azaltılmasının mümkün ve değerli bir amaç olduğu fikrine açık olun. 

2. Çocuklar veya işiniz hakkında kaygılanmak gibi yaşamınızda olumsuz etkisi olması muhtemel kanserle-
ilişkisiz stresleri belirleyin. 

3. Stres düzeyinizi değerlendirmek için 1 – 10 arasında bir ölçek kullanın (1 en düşük/ 10 en yüksek)  
Stres düzeylerinizi değerlendirin 

o Tanıdan önceki dönemdeki. 
o Miyelom aktif hâl aldığı zamandaki.  
o Bir kök hücre nakli sırasındaki.  

Stres düzeyi, olumsuz bir sağlık etkisine neden olacak kadar belirgin miydi ? 

4. Korktuğunuz zamanlarda yaşadığınız stres düzeyini değerlendirin.  
o Tedavinin etkili olup, olmadığını görmek için test sonuçlarını beklerken.  
o Bir nüks kaygısı duyduğunuzda.  
o Yeni bir tedavi şekline başlarken. 

5. Seçenekleriniz hakkında doktorunuzla konuşun. Doktorunuza karşı açık olun ve gereğinde ikinci veya 
üçüncü bir görüş almaktan çekinmeyin. 

6. Mümkün olduğunca stresinizi azaltın. Bu köklü adımlar atmanızı gerektirebilir – şunları yapmaktan 
korkmayın  

o İşinizi değiştirmek.  
o Gerekirse taşınmak.  
o Yaşam tarzınızı değiştirmek. 

7. Başkalarının size yardım etmesine izin verin. Onların da kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı 
olacaktır. 

8. Tedavinin işe yarayacağına güvenin!  
o Miyelom kontrol edilebilir.  
o Miyelom bir “kronik” hastalık olabilir.  
o Yeni terapiler ve tedavideki yeni yaklaşımlar etkililer.  
o Uzun süreli sağ kalım mümkündür . 

9. Umudun iyileştirici gücüne açık olun—hepsi sizin için var:  
o İyi durumda olan sizinle benzer hastalardan  
o Doktorunuzdan,  
o Hemşirenizden ,  
o Kendinizden .  
o IMF’den! 

10. Bilgi ve rehberlik için IMF’yi arayın.  
o Ücretsiz hattı arayın: 800/452-CURE (2873)  
o İnternet sitesini arayın: myeloma.org  
o Size yol göstermesi için ücretsiz IMF yayınlarını kullanın  

 

 

  

 


