
Miyelom Kemik Hastalığı

Dr Cafer Adıgüzel
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göztepe Medicalpark Hastanesi



2

MM osteolitik kemik hastalığı 

• Osteoklastların artan kemik rezorpsiyonu

• Osteoblast fonksiyonunun baskılanması ile kemik 

oluşumunun azalması

• Lezyonlar en sık;

• Aksiyel iskeleti ve 

• Proksimal uzun kemikleri

• Ancak herhangi bir kemik 
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Klinik 

• İskelet bağlantılı olaylar (İBO’lar)

• Kemik ağrısı, 

• Patolojik kırıklar,

• Cerrahi veya radyoterapi gerektiren lezyonlar

• Hiperkalsemi

• Omurilik instabilitesi ve omurilik/sinir kökü basısı 



4

Prevalansı

• Hastaların% 80-90'ını etkiler 

• Tek bir osteolitik lezyon (soliter plazmasitoma), 

• Yaygın osteopeni (% 90'ında)

• Litik lezyonlar (% 80’inde)

• Kemik lezyonu olan tedavi edilmeyen hastalar yılda > 2 İBO 

• Patolojik kırıklar tanıdan sonraki ilk yılda % 40 

• Hastalık seyrinde % 60

• Omurilik sıkışması % 20’sinde
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Prevalansı

• Kemik ağrısı, olguların% 70'inde bildirilen ilk semptom  

• Patolojik kırıklar; Düşük yaşam kalitesi ve sağkalıma etkili 

• Kırık olmayanlara göre mortalitede % 20 artış

• Kemik lezyonlarının sayısı prognozla korele

• MM’da osteosklerotik lezyonlar nadir (% 3'ünden daha az)

• Bunlar POEMS sendromunda daha sık  
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RANK:NF-ƙB reseptör akv
RANKLigand
OPG: osteoprotegerin

Fizyolojik koşullarda kemik yeniden şekillenmesi
Kemik remodeling üniteleri =

Osteoklast(kemik rezorpsiyonu)

Osteoblast(kemik oluşturucu) 

Kemik yeniden modellenmesi

kemik yeniden şekillendirme 

ünitesi, kemik iliğinde kanopi

hücreleri tarafından kemik 

iliğinin geri kalanından ayrılan 

özel bir yapı
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• MM hücreleri, bu bölmeyi fiziksel 
olarak bozar

• Solubl faktörlerin değişimi,
• MM hücreleri ile osteoklastlar, 

osteoblastlar ve osteositler arasındaki 
doğrudan hücre-hücre etkileşimleri

• MM hücreleri, immün sistem hücreleri 
ve stromal hücreler  arasındaki 
doğrudan ve dolaylı etkileşimler, 
osteosit aktivitesini modüle eden çok 
çeşitli faktörlerin salınmasına neden 
olur

• Osteoklastlar tarafından artan kemik 
rezorpsiyonu

• Osteoblastlar tarafından azalan kemik 
oluşumu ile MM kemik hastalığı

MM kemik iliği mikroçevresinde kemik yeniden biçimlenmesinin 
ayrılması
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MM gelişiminin erken 
döneminde, MM tümör 
büyümesini uyaran 
osteoblast öncü 
hücrelerinde artış
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• RANK; Osteoklast öncüleri eksprese eder. MM mikroçevresinde artar. 
• RANKL'ın RANK'a bağlanması osteoklast aktivasyonuna 
• RANKL bozan bir reseptör = OPG,
• OPG: osteoblastlar, osteositler ve kemik iliği stromal hücrelerinden salgılanır
RANKL / OPG oranı kemik rezorpsiyon hızının kritik bir düzenleyicisidir

RANK(NF-ƙB reseptör akv)-RANKL(RANKLigand)-OPG(osteoprotegerin)ekseni
Osteoklastlar tarafından artan kemik rezorpsiyonu
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Doğrudan hücre-hücre etkileşimleri
• MM  hücreleri osteoklast aktive edici faktörün sekresyonunu artırır. 
• MM hücreleri üzerindeki α4β1 integrin ve stromal hücreler üzerindeki vasküler

hücre adhezyon molekülü-1 (VCAM-1) arasındaki etkileşim, RANKL üretimini artırır 

Osteoklastlar tarafından artan kemik rezorpsiyonu
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Solubl osteoklast aktivasyonu / farklılaşma faktörleri
• MM mikroçevresinde osteoklast farklılaşmasını ve çoğalmasını destekleyen 

çözünür faktörler
• Bunların birçoğu dolaylı, MM mikroçevresindeki RANKL veya diğer osteoklast aktive 

edici faktörlerin aktivitesini başlatarak veya güçlendirerek

Osteoklastlar tarafından artan kemik rezorpsiyonu
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• Osteoblastlar MM'de inhibe edilir 
• Hastalar uzun süre tam remisyondayken bile, kemik lezyonları nadiren 

iyileşir. 
• MM hücrelerinin, osteoblast inhibisyonunu koruyan kemik iliği 

mikroçevresinde kalıcı değişikliklere neden olduğunu gösterir

Osteoblastlar ile azalan kemik oluşumu



13

MM kemik hastalığının tanısı
Düz grafi

Altın standart*:
• Aksiyel ve apendiküler iskeletin düz grafileri (iskelet taraması), 
• Toraks posteroanterior
• Servikal, torakal, lomber omurga, 
• Humerus, femur
• Kafatası anteroposterior ve lateral
• Pelvis anteroposterior

*Terpos E et al. IMWG recommendations for the treatment of multiple myeloma-related bone disease. JCO. 
2013;2347–57
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Düz grafide problemler

• Osteolitik lezyonların tespiti için en az % 50 -70'lik 
kemik kaybı

• Duyarlılığı sınırlı
• Erken litik lezyonların % 10-20'sini kaçırır 
• Tekrarlanabilirliği zayıf ve hekimin uzmanlığına bağlı
• Tedaviye verilen yanıt değerlendirilemez
• Ek görüntüleme yöntemleri gerekir
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Manyetik Rezonans-MR
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MM kemik hastalığının tanısı
MR

• IMWG, MM'yi tanımlamak için MR kullanımını önermekte 
• “MR’da en az 5 mm veya daha büyük birden fazla fokal lezyon” 

semptomatik MM 
• MM'de kemik iliği tutulumunun saptanması için altın standart
• Özellikle aksiyal iskelette ağrılı bir lezyonunun varlığında
• Omurilik basısının saptanması için
• Benin osteoporotik vertebra kırıkları ile malin MM ile ilişkili 

olanları ayırmak
• Tüm vücut MR özellikle semptomlar mevcut, ancak düz 

radyografi normal ise



17



18

MM kemik hastalığının tanısı
PET-BT

• SUVmax >2.5, en az 1 cm çapında lezyonları saptar 
• Yeni tanı MM;  PET / BT, MR ve düz radyografi prospektif *
• % 46 PET / BT radyografiye göre daha üstün
• Omurga ve pelvisde, MR'ın anormal kemik iliği tutulumu paterni

gösterdiği hastaların % 30'unda PET / BT anormallikleri 
göstermedi 

• PET / BT % 35 hastada, MR’da çekim alanına girmeyen 
miyelomatöz lezyonları saptadı. 

• İki modalitenin kombinasyonu % 92 lezyon saptandı
• Primer tedavi öncesi/sonrası ve yüksek doz tedavi sonrası kalıcı 

PET / BT pozitifliği  kötü prognoz**

*Zamagni E, et al. Haematologica. 2007;92(1):50-55.
**Zamagni E, et al. Blood. 2011;118(23):5989-5995.



19

MM kemik hastalığının tanısı

IMWG konsensüs*
• Tüm vücut MR,  tanısal görüntüleme için mükemmel bir seçenek 

• Bununla birlikte, PET / BT de tanı değerlendirme için dikkate 
alınabilecek etkili bir yöntem 

• Görüntüleme yöntem seçimi, hastalık riski ve semptomlara göre

• Asemptomatik MM hastalarını daha iyi sınıflandırmak için ileri 
derecede iskelet görüntüleme yöntemleri kullanımı, bu 
hastalığın yönetimini iyileştirir.

*Dimopoulos M, et al; Leukemia.2009;23(9):1545-1556.
*Rajkumar SV, et al. Lancet Oncol. 2014;15(12):e538-e548.
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MM kemik hastalığının tanısı
Miyelom Kemik Döngüsü İşaretleyiciler

• En yaygın  C-terminal tip 1 kollajen telopeptit (CTX-1, C-
telopeptid). 

• Kollajenin parçalanma ürünü ve kemik rezorpsiyonunun bir 
belirteci 

• Düzeyler tanıda yüksek 
• Yaygın kemik tutulumunda en yüksek
• Litik lezyonlardan ziyade ilik infiltrasyonunu yansıtabilir. 
• CTX-1 renal yoldan atılır
• Ciddi böbrek yetmezliğinde yorumlanması zor (eGFR <30). 
• Tedaviye cevap verenlerde 3. ayda CTX-1'de  azalma 



21

MM kemik hastalığının tanısı
Miyelom Kemik Döngüsü İşaretleyiciler

• Nüksde; görüntülemede anormallikten 3-6 ay önce CTX-1’de 
yükselme

• CTX-1, erken relapsın bir belirteci olabilir*
• Bisfosfonat tedavisi, CTX-1 düzeyini düşürür, 
• Bifosfonat alanlarda nükste CTX-1 seviyesi anlamlı yüksek 
• CTX-1, bifosfonat alan hastalarda biyobelirteç potansiyelini 

korur 
• DKK-1 ve RANKL, TRACP-5b, osteokalsin ve Kemik Alkalen

Fosfataz araştırılmakta

*Ting KR, et al. Br J Haematol. 2016;173:82–8.
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MM kemik hastalığının tedavisi

• MM sistemik tedavisi, temeldir

Daha spesifik MM kemik hastalığı tedavileri, 
• Bifosfonatlar
• Denosumab
• Radyoterapi, 
• Cerrahi
• Balon kifoplastiyi
• Yeni  araştırma tedavileri



23

Bisfosfonatlar

• MM kemik hastalığı tedavisinin temel taşıdır
• Kalsiyum için yüksek bir afiniteye sahip olan inorganik pirofosfat

analogları 
• Hidroksiapatite bağlanır ve kemik matrisinde birikir 
• Kemik rezorpsiyonu sırasında, BF kemik matriksinden serbest 

bırakılır 
• Osteoklastlar ve öncülleri tarafından endositoz yoluyla alınır 
• Osteoklast farklılaşmasını ve aktivasyon önler 
• Apoptozu indükler. 
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Bisfosfonatlar

• Klodronat (KLO) (1.nesil nitrojen olmayan) 
• Pamidronat (PAM)  
• Zoledronat (ZOL), (2. ve 3. nesil) nitrojen bisfosfonatlar, 
• Pamidronat ve zoledronat, MM hastalarında İBO’ların

azaltılmasında eşit etkiye sahip 
• Zoledronat klodronattan daha etkili, yaşam süresi daha uzun
• Bifosfonatların anti-tümör etki mekanizması ?
• Tümörle ilişkili makrofajlarda aktivasyon  
• Anjiyogenezde azalma  
• MM hücre apoptozu indüksiyonu 
• Artmış anti-tümör immünitesi

*Terpos E, et al. J Clin Oncol. 2013;31:2347–57.



25

Bisfosfonatlar

• Tedavi gerektiren tüm MM

• Yüksek riskli SMM

• MM / yaş ilişkili kemik kaybı ayrımı yapılamıyorsa 

Özellikle anormal MR bulguları varsa

Doz; MM hastaları kadar

• Düşük ve orta riskli SMM; osteoporoz tespit edilirse, 

Doz; osteoporozlu hastalarda kullanılan kadar (5 mg/yıl)

*Terpos E, et al. J Clin Oncol. 2013;31:2347–57.
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• Zoledronik asit 4 mg, pamidronat 90 mg 3-4 haftalık aralıklarla
• ZOL 12 haftalık aralıklarla verilmesinde etkinlik aynı*

• Semptomatik hastalara  en az 12 ay 
• 24 ay sonra tedaviye devam kararı hekimin takdirinde
• VGPR ve tam yanıt yoksa, zoledronik asit iki yıldan uzun süre  
• VGPR ve CR  sonrası tedavisinin kesilmesi, yan etkileri azaltır 

Bisfosfonatlar

*Himelstein AL, et al. JAMA. 2017;317:48.
Morgan GJ, et al. Clin Cancer Res. 2013;19:6030–8.
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Bifosfonatlar- yan etkiler

Sık 
• Hipokalsemi ve hipofosfatemi, 
• Oral alımda gastrointestinal yakınmalar, 
• Enjeksiyon bölgesinde reaksiyonlar
• Amino BF’ların IV uygulamasından sonra akut faz reaksiyonları 

Seyrek ve ciddi
• Çene osteonekrozu
• Böbrek yetmezliği
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Çene osteonekrozu

• Kaçınmak için önleyici stratejiler benimsenmeli

• En uygun diş hijyeni için kapsamlı diş muayenesi ve eğitimi

• Tedavi öncesi diş tedavileri

• BF tedavisinde, gereksiz invaziv dental

girişimden kaçınılmalı

• Diş sağlığı yıllık olarak değerlendirilmeli
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Böbrek yetersizliği

• IV infüzyon öncesinde kreatinin klirensi (CrCl) ölçülmeli 

• Hafif-orta derece BY  (30-60 mL/dk), yakın klinik izlem ile düşük 

doz KLO veya ZOL verilebilir

• ZOL infüzyon süresi aynı

• PAM infüzyon süresi uzatılmalı (> 4 saat)

• CrCl <30 mL / dak, PAM ve ZOL verilmez 
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Hipokalsemi

Kalsiyum ve D Vitamini

• Oral kalsiyum ve D3 vitamini verilmesi ile önlenebilir 

• Hastalar rutin olarak kalsiyum (günde 600 mg) 

• D3 vitamini (günde 400 IU) takviyesi

• Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalı
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MM kemik hastalığının tedavisi
Denosumab

• RANKL'a özgü tamamen insan monoklonal bir antikor
• Osteoklastların oluşumunu, işlevini ve sağkalımını inhibe eder
• Kanser aracılı kemik yıkımını azaltır
• MM’da dahil  kemik hastalığı olan solid kanserli hastaların 

randomize çalışmasında* 
• Denosumab ZOL'den daha aşağı değil, 
• ZOL ile karşılaştırıldığında İBO riskini azaltmış

*Henry DH, et al. J Clin Oncol. 2011;29:1125–32.
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MM kemik hastalığının tedavisi
Denosumab

• 1 yıllık genel sağkalım MM, ZOL > denosumab (% 97 vs % 83)*

*Henry DH, et al. J Clin Oncol. 2011;29:1125–32.
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MM kemik hastalığının tedavisi
Denosumab

• Toksisite düşük 

• Çene nekrozu oranı benzer

• Asteni ve hipokalsemi

• Anti-RANKL etkisi ile artan enfeksiyon

• İmmün yetmezliği olan MM hastalarında dikkatli olunmalı*

• MM hastalarında denosumab sadece BF’lara dirençli 

hiperkalsemilerde verilebilir **

*Henry DH, et al. J Clin Oncol. 2011;29:1125–32
**Raje N, Santo L. Hematologist. 2015;12
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MM kemik hastalığının tedavisi
Anti-MM Tedaviler - Proteazom İnhibitörleri

• Bortezomib, kemik oluşum belirteci alkalin fosfataz ile hastalık 
yanıtı arasında korelasyon

*Terpos E, et al. Leukemia. 2010;24:1700–12
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MM kemik hastalığının tedavisi
Anti-MM Tedaviler - Proteazom İnhibitörleri

• Kemik rezorpsiyon belirteçlerinde azalma 

Giuliani N, et al. Blood. 2007;110:334–8
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MM kemik hastalığının tedavisi
Anti-MM Tedaviler - Proteazom İnhibitörleri

• Karfilzomib, iksazomib ve oprozomib;
• Osteoblast inhibisyonunu durdurur
• Mezenkimal stromal hücreden 
osteoblastlara dönüşümü uyarır
• Osteoklast farklılaşmasını ve 
fonksiyonu önler 
• 67 relaps veya refrakter MM hastasının
ALP artış 

Zangari M, et al. Eur J Haematol. 2011;86:484–7.
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MM kemik hastalığının tedavisi
Anti-MM Tedaviler - İmmünomodülatör İlaçlar

• Thalidomide, lenalidomid ve pomalidomid, 

Breitkreutz I, et al. Leukemia. 2008;22:1925–32
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MM kemik hastalığının tedavisi
Cerrahi

• Osteolitik lezyonların iyileşmesi zor 
• Kırıklar, kortikal kemik kalınlığının>% 50'sinin kayıbı ile 
• Ağırlık taşıyan kemiklerde lezyonlar, omurilikte 

kompresyon ve vertebral instabilite = ortopedi 
konsültasyon 

• Cerrahiler, kırığın iyileşmesinden çok, postoperatif yük 
taşıma kapasitesini artırmak 

• Kısa yaşam süresi beklenen hastalarda cerrahiden 
kaçınılmalı
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MM kemik hastalığının tedavisi
Radyoterapi

• MM seyrinde 1/3 hasta alır
• Soliter plazmasitomalarda küratif ve 1. seçenek, 
• Ekstramedüller kitlelerde ve omurilik kompresyonunda 
• Kemik ağrısının tedavisinde analjeziye ek (% 80'den fazla 

yanıt) 
• Patolojik kırıkların varlığı veya ihtimalinde operatif fiksasyona

yardımcı
• Kemik iyileşmesi ve remineralizasyon artar
• Ağrı hafifler, analjezi kullanımı azalır
• Fonksiyonel durumu iyileşir 
• Sonraki kırık riski azalır 
• RT otolog kök hücre toplanmasından önce sınırlandırılmalı
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MM kemik hastalığının tedavisi
Balon Kifoplastisi

• Minimal invaziv işlem, semptomatik vertebral
kompresyon kırığı

• Cerrahi müdahale için uygun olmayan hastalarda 
düşünülmeli 

• Majör komplikasyon nadir
• Yaşam kalitesi, fiziksel fonksiyon ve ağrı kontrolü üzerine 

2 yıla kadar faydalı



• BHQ880, osteoblast farklılaşmasını arttır,
• Malign plazma hücre büyümesini inhibe

eder
• Osteolitik lezyonların gelişmesini azaltır
• 1. sınıf tam insan IgG1 anti-DKK-1 

monoklonal antikorudur 
• AMG785 sklerostine karşı monoklonal

antikor 
• Sklerostin, MM hücreleri tarafından 

salgılanır
• İleri kemik hastalığı olan hastalarda 

yüksek, Wnt inhibitörüdür. 
• Biyokimyasal anabolik etkilere sahip,
• Kemik mineral yoğunluğunu arttırır
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MM kemik hastalığının tedavisi
Yeni Tedaviler
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Sonuç

• Kemik hastalığı ve komplikasyonları, hem yaşam kalitesini 
hemde sağkalımı azaltır

• Çok yöntemli bir yaklaşım gerekli 
• Agresif sistemik tedavi
• Bisfosfonatlar
• Patolojik kırık olan/olmayan riskli hastalarda: RT/ cerrahi
• Vertebral kompresyon kırıklarında: kifoplasti
• Yeni tedavi seçenekleri 
• MM ile ilişkili kemik hastalığının aktivitesini ve tedavi yanıtını 

öngören biyobelirteçlerin gelişimi



Soru ve 
katkılar 
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