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Tedavi İle Oluşabilecek Yan Etkiler 

• Kan değerlerinde azalma 

• Karaciğer testlerinde bozulma 

• Böbrek testlerinde bozulma 

• Kemiğin kendini tamir mekanizmalarının 
bozulması 

• Sinir hücrelerinin etkilenmesi 

• Kalp hücrelerinin etkilenmesi 

• Şeker ve kan yağları ile ilgili değişiklikler 
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Sinir Hücrelerinin Etkilenmesi:  
Periferik Nöropati  

  Belirtiler 

• Geçici hissizlik 

• Karıncalanma 

• Paresteziler(uyuşma) 

• Dokunmayla hassasiyet 

• Kas güçsüzlüğü 

 

  
• Yanıcı ağrı 

• Kas kaybı  

• Paralizi(kas güçsüzlüğü ve 
felci) 

• Sinirlerin beslediği organ 
işlevlerinde bozulma (kabızlık, 
ishal, başdönmesi gibi) 

Organ ve dokulara, el-ayak uçlarına giden sinir liflerinin etkilenmesi ile   
sinir sistemi hasarı 



 Tanı  Ve Takibi 
 

• Sinirlere etkileyebilecek tedavi başlanması 
planlanan tüm multiple miyelom (MM) hastaları, 
bu  belirtiler açısından tedavi öncesi ve tedavi 
süresince değerlendirilmelidir. 

• Tedavi öncesi sinirlerin etkilenmiş olduğu 
hastalarda tedavi  ile belirtilerde iyileşme 
olabileceği gibi ilerleme de olabilir bu nedenle  
düzenli takip daha da önemlidir.  

• Nörolog ile işbirliği gereklidir: tedavi ilişkili veya 
miyelom nedenli mi oluştuğunu elektromyogram 
yaparak anlayabilir. Tedavi seçenekleri sunabilir. 

 
 



Periferik Sinir Sistemi 

 



• Tedavi ile ortaya çıkan sinir zedelenmesi sıklığı, 
belirtileri, kolaylaştırıcı faktörler ve  iyileşme 
durumu miyelom tedavilerine göre farklılık 
gösterir.  

•  Sıklığı  tedavi dozu ve şeması ile sinir 
hücrelerine etki yapabilecek ilaçların kullanımı 
ve hasta özelliklerine göre değişir.  

 



Sinir Hasarına Yaklaşım 

• Erken ve düzenli takip, 

• Gerektiğinde uygun doz ve tedavi aralıklarının 
düzenlemesi yöntemlerini içerir. 

• İlaç nedenli durumlar için bir tedavi olmaması 
sebebiyle hayat kalitesinin ve ileri tedavi 
seçeneklerinin korunması için sinir hasarının 
önlenmesi anahtar rol oynamaktadır. 

• Özellikle bortezomib(Velcade) ve talidomid 
için dikkatli doz ayarlaması gereklidir.  

 

 

 



Bortezomib İle Periferik Nöropati 
Riski Artırabilecek Durumlar  

• Periferik nöropatiye yol açabilen beslenme 
eksiklik durumları 

• Diabetes mellitus  
• Yoğun alkol kullanım öyküsü  
• Hastalık ile ilişkili nöropati, Amiloidozis 
• Hastalığın önceki tedavileri(VAD, Sisplatin vb) ile 

ilişkili nöropati 
• Böbrek yetmezliği, düşük kreatinin klirensi 
• Karaciğer işlev kusuru  
• İlaç metabolizması 

www.multiplmiyelom.com 



                                               BORTEZOMİB İÇİN ÖNERİLEN YENİ DOZ ŞEMASI 

PN SEMPTOM VE BULGULARININ CİDDİYETİ BORTEZOMİB DOZU MODİFİKASYONU 

EVRE 1 (Paresteziler, güçsüzlük ve/veya 
refleks kaybı) ağrı veya fonksiyon kaybı 
olmadan 

• 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 öyküsü varsa haftada bir kez 
1.3mg/m2 dozuyla başlanabilir 

EVRE 1 ağrı olmadan veya EVRE 2 ağrı yok 
ama günlük yaşamda alet kullanım 
kısıtlılığı 

• Haftada 2 doz şemasındaki hastalarda 
mevcut dozu bir kademe azalt veya haftada 
bir doz şemasına aynı dozla 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. 

  

 

   



Bortezomib Sonrası Sinir Hasarı 
Durumunda Yaklaşım 

• Doz azaltmak veya haftada bir uygulamaya 
geçerek tedavi edilmelidir. 

• Cilt altı bortezomib(Velcade) ile bu yan etki 
kısmen önlenebilmektedir.  
 

• (VELCADE® isimli ürünün subkütan (cilt altı) uygulanması için 27 Mart 2014 tarihinde Sağlık 
Bakanlığı tarafından “Velcade (bortezomib) 3,5 mg IV/SC Enjeksiyonluk Solüsyon için Toz” 
şeklinde onaylandı ve Sağlık Bakanlığı web sitesinde yayınlandı). 

 

 



Talidomid Nedenli Sinir Hasarına 
Yaklaşım 

• Geri dönüşsüzlüğü ve riskinin biriken dozla artması 
sebebiyle evre 2 PN görüldüğünde talidomid tedavisi 
kesilmelidir. Yarar-zarar durumu değerlendirilerek evre 
1’e dönüldüğünde %50 doz ile tedavi başlamalıdır. 

• Evre 1 PN hastalarında talidomid dozu %50 
azaltılmalıdır. 

• İdame tedavisinde hasta stabil duruma geldiğinde 
talidomid dozu günde 50 mg’a inilmelidir. 

• Bazı çalışmalar talidomid tedavisinin 6 ayla 
sınırlanmasını önermektedir ancak düşük dozla 6-12 
aylık tedavi de uygun olabilir. 



Önleyici Ek Tedbirler 

• B1, B6, B12, folik asit ve E vitaminleri içeren vitamin 
kompleksleri 

•  Magnezyum desteği 

•  Diyetle  potasyum alımının arttırılması(muz, kuruyemiş 
vb) 

• Balık yağı; omega-3 yağ asitleri 

• Akşam çuha çiçeği yağı ve keten tohumu yağı gibi 
etkilenen el-ayak gibi bölgelerine masaj uygulaması   

• Kakao yağı veya mentollü krem gibi topikal kremler de 
yararlı olabilir. 

 



İlaç Tedavisi 
 

• Sinir etkilenmesinin duyusal, motor ve sensorimotor 
nöropatilerin farklı mekanizmaları ve tipleri nedeniyle, 
bir nöropati tipinde etkin tedavi diğer tiplerde etkili 
olmayabilir. 

• Nörolog PN tedavisinde epilepsi veya depresyon ilaçları 
ile tedavi (gabapentin, pregabalin, amitriptilin, 
duloksetin) başlayabilir ve takip edebilir (Mevcut 
tedaviler %25-50 hastada etkilidir). Genellikle belirtileri 
baskılamaya hizmet eder. 

• MM hastalarında  akupunkturun kemoterapi ilişkili PN 
de azaltıcı rolü ile ilgili bir çalışma yürütülmektedir 
(NCT00891618). 
 



Destek Tedaviler 

• Egzersiz: bazı hastalar yalnızca koşu bandı ya da bisiklet 
üzerindeyken periferik nöropatilerinin farkında 
olmadıklarını belirtmişlerdir. Hastalar kendilerini yürüyüş 
veya yüzme sırasında çok iyi hisseder. 

• Nedeni dolaşım hızlanması veya dikkat dağılması olabilir. 
  
• Terapötik masaj: Uygulandığı anda iyi gelmesinin yanında 

düzenli seanslar  dolaşımı artırıp hissizliği azaltabilir. 
 
• Buz: Herhangi bir yaralanma veya inflamasyonda olduğu 

gibi bölgeye buz uygulamak faydalı olur. Bazı uzmanlara 
göre bortezomib alırken buz uygulanması periferik 
nöropatiye karşı etkili olabilmektedir. 
 

 
 
 



Farmakolojik  Tedaviler 

• Gabapentin (Neurontin): Temel olarak antiepileptik olsa da sinir 
ağrısı için de kullanılmaktadır. Periferik nöropatinin sebep olduğu 
hissizlik ve karıncalanma için en sık reçete edilen ilaçtır.  

• Fentanil band (Durogesic): Yavaş salınımlı ağrı tedavisinde 
zaman zaman kullanılmaktadır. 

• Duloksetin (Cymbalta) veya pregabalin (Lyrica): Periferik 
nöropati ağrısında  sık kullanılan iki ilaçtır. 

•  Nortriptiline (Laroxyl): Düşük dozlarda kullanılır. 
• Oxycodone (Oxopane): Ağır nöropatik ağrılarda kullanılabilir. 
• Medrol –metilprednisolone(Prednol): Medrol sinirlerdeki 

inflamasyonu azaltan sentetik bir kortikosteroiddir. Alındığı 
günlerde semptomları azaltmaktadır. 
 
 
 

 
 



Destek Tedaviler 

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 bağlı olarak 
değişebilmekle birlikte normalde günde 2 kez 250 
mg 

Potasyum Doktor reçetesiyle 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 



Destek Tedaviler 

• Aksi belirtilmedikçe yiyecekle alınmalıdır. 

• Bortezomib günlerinde alınmamalıdır. 

• Doktorla görüşülüp onay aldıktan sonra 
başlanmalıdır. 

• Etkisi ileriye dönük çalışmalarla kanıtlanmış 
değildir. 
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