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ÖZ 

Giriş: Multipl Myelom (MM) hastalarında yüksek doz tedavi sonrası otolog hematopoietik kök hücre nakli 
(OHKHN) uygun hastalarda standart tedavi haline gelmiştir. Ancak farklı sebeplerle OHKHN için uygun olmayan 
hastalar bulunmaktadır. Biz de merkezimizde MM tanısı ile takip edilen ve OHKHN uygulanmayan hastalarımızın 
genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalım verilerini elde etmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: 2010-2020 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi hematoloji bilim dalında takip ve tedavisi yapılan ve OHKHN uygulanmamış MM tanılı 62 hasta yer 
aldı. Veriler geriye dönük dosya sistemi üzerinden tarandı. 

Bulgular: 62 MM tanılı hastadan 33’ü kadın 29’u erkekti. Medyan tanı yaşı 72 olarak saptandı. ISS evreleme 
sistemine göre değerlendirildiğinde 13 hasta (% 20.9) ISS evre I, 26 hasta (% 41.9) ISS evre II, 23 hasta (% 37.0) 
ISS evre III olarak değerlendirilmiştir. İlk basamak tedavide hastaların 47‘sinde (%75.8) bortezomib içeren bir 
rejim tercih edilmiştir. Hastaların 25’i (%40.3) tedaviye tam yanıt, 5’i (%8.0) çok iyi kısmi yanıt, 11’i (%17.7) 
parsiyel yanıt ve 14’ü (%22.5) yanıtsız olarak değerlendirilmiştir. 7 hasta tedavi sırasında öldüğünden dolayı yanıt 
değerlendirilmesine alınamamıştır. Nakil olmayan MM hasta gurubunda 10 yıllık takipte genel sağkalım; 1. yıl  
%80,6 ±05,0 , 2. yıl  %72,2 ±05,7, 5. yıl %52,2 ±07,5, 10. yıl %22,6 ±09,9 olarak bulunmuştur.Progresyonsuz 
sağkalım 1. yıl  %80,6 ±05,0, 2. yıl %67,0 ±06,1, 5. yıl %08,0 ±05,2 olarak bulunmuştur. 

Sonuç: MM heterojen bir hastalıktır ve tedavi hasta özelliklerine göre bireyselleştirilmelidir. Yaş ve komorbiditeler 
gibi farklı sebepler ilaç seçimini etkilemektedir. Günümüzde yeni tanı hastada standartlaşan OHKHN tedavisi 
özellikle yaşlı hastaların çoğunda uygun tedavi seçeneği olamamaktadır ve hastalar geleneksel kemoterapi 
tedavisi almaktadır. Geleneksel kemoterapi ile tedavi edilen hastalarda sağkalımı etkileyen birçok farklı sebep 
bulunmaktadır.    

SUMMARY 

Introduction: Autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) has become the appropriate standard 
treatment after high-dose therapy in patients with Multiple Myeloma (MM). However, there are patients who are 
not suitable for AHSCT for different reasons. We aimed to achieve overall survival and progression-free survival 
of our patients who were followed up with a diagnosis of MM in our center and did not undergo AHSCT. 
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Material and Method: There were 62 patients with a diagnosis of MM who were followed up and treated in the 
hematology department of Health Sciences University Izmir Bozyaka Training and Research Hospital between 
2010 and 2020 and who did not undergo AHSCT. The data were scanned retrospectively through the file system. 

Results: 33 of 62 MM patients were female and 29 were male. Median age at diagnosis was 72 years. When 
evaluated according to the ISS staging system, 13 patients (20.9%) were classified as ISS stage I, 26 patients 
(41.9%) as ISS stage II, and 23 patients (37.0%) as ISS stage III. In the first-line treatment, a regimen containing 
bortezomib was preferred in 47 (75.8%) of the patients. Of the patients, 25 (40.3%) were evaluated as complete 
response to treatment, 5 (8.0%) as very good partial response, 11 (17.7%) partial response and 14 (22.5%) 
unresponsive. Response could not be evaluated because 7 patients died during treatment. Overall survival at 10-
year follow-up in non-transplant MM patient group; It was found to be 80.6 ± 05.0% in the first year, 72.2 ± 05.7% 
in the second year, 52.2 ± 07.5% in the 5th year, 22.6 ± 09.9% in the 10th year. Progression-free survival was 
found to be 80.6 ± 05.0% at the 1st year, 67.0 ± 06.1% at the 2nd year, and 08.0 ± 05.2% at the 5th year. 

Conclusion: MM is a heterogeneous disease and treatment should be individualized according to patient 
characteristics. Different reasons such as age and comorbidities affect the choice of medication. Nowadays, the 
standardized treatment of AHSCT in newly diagnosed patients is not suitable for most of the elderly patients and 
patients receive traditional chemotherapy. There are many different reasons affecting survival in patients treated 
with conventional chemotherapy. 
 

 

GİRİŞ 

Multipl myelom (MM) hematolojik malignitelerin 
yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır (1). Kemik 
iliğinde malign plazma hücrelerinin klonal 
proliferasyonu ile karakterizedir. Yaşlı nüfusta 
daha sık görülür. Medyan tanı yaşı 66-70 dir. 
Hastaların sadece %37’si 65 yaşın altındadır. 30 
yaşın altındaki kişilerde son derece nadirdir 
(<%0.5) (2). MM hala kür elde edemediğimiz bir 
hastalık olarak tanımlanmasına rağmen tedavi 
seçenekleri sürekli gelişmektedir. Yüksek doz 
tedavi ve bortezomib, talidomid ve lenalidomid 
gibi yeni ajanlar dahil tedavideki son gelişmelerle  
sağkalımın büyük ölçüde iyileşmesine rağmen, 
MM, kemik iliği mikroçevresinde ilaç direncinin 
oluşması nedeniyle ölümcül olmaya devam 
etmektedir (3). MM heterojen bir hastalıktır ve bu 
nedenle tedavinin kişiselleştirilmiş olması gerekir. 
Tanıda hastalığın biyolojik özellikleri ve hastaların 
klinik özellikleri prognozu etkiler (4).  

Tedavideki genel hedefler; hastalık kontrolü ve 
sağkalımı artırırken aynı zamanda yaşam kalite-
sini sürdürmektir (5). Geçmişte otolog hemato-
poietik hücre transplantasyonu (OHKHN) ve 
geleneksel kemoterapiyi karşılaştıran birçok 
çalışma yapılmıştır (6). Çalışmaların çoğunluğun-
da OHKHN alan hasta grubunda hem olaysız 
sağkalım hem de genel sağkalım avantajı elde 
edilmiştir. İlk tanı anında ya da nüks sırasında 
yüksek doz kemoterapi ve ardından OHKHN, 
uygun hastalarda standart tedavi olarak kabul 
edilir (7). Hastaların OHKHN uygunluğu yaş, 

komorbidite ve frajilite gibi özelliklerine göre 
değerlendirilir. Yaşlı nüfusta organ disfonk-
siyonunun ve komorbiditelerin daha sık görülmesi 
bu grupta OHKHN için daha az sayıda uygun 
hasta görülmesine neden olur. 

Kök hücre nakli için uygun olmayan, yeni teşhis 
edilmiş multipl miyelomlu hastalar için geçmişte 
standart tedavi melfalan ve prednizolon kombi-
nasyonuydu. 1990'ların sonlarından 2000'lerin 
başına kadar bulunan yeni ilaçlar tedavide önemli 
değişikliklere yol açtı. O zamandan beri, nakil için 
uygun olmayan hastalar için tercih edilen birinci 
basamak tedavi rejimleri, yeni ajanların iki, üç 
veya çoklu ilaç kombinasyonlarından oluşmak-
tadır çok ilaçlı rejimler önerilir. Bu farklı ilaç 
sınıflarından bazıları; alkilleyici ajanlar (melfalan, 
siklofosfamid), kortikosteroidler (deksametazon, 
prednizon), immünomodülatör ilaçlar (talidomid, 
lenalidomid, pomalidomid) ve proteazom inhibi-
törleri (bortezomib, carfilzomib, ixazomib) ve, 
monoklonal antikorlardır (daratumumab, 
isatuximab, elotuzumab) (8). Nakil planlanmayan 
hastalarda başlangıç tedavisinde sık kullanılan 
rejimler, temelde bortezomib artı deksametazon 
veya lenalidomid artı deksametazona ek ilaçların 
kombinasyonuna dayanmaktadır (9). Hedefe 
yönelik tedavilerin de bu tedavilere başlanma-
sıyla nakile uygun olmayan hastalarda daha iyi 
yanıtlar elde edilmeye başlanmıştır (10). Geliş-
tirilen yeni tedavi seçenekleri ile 5 yıllık genel 
sağkalım 1975-77 yıllarında %24.5 iken, 2010-16 
da 55.1’e yükselmiştir (11). 



Biz de bu çalışmada merkezimizde farklı sebep-
lerle OHKHN planlanmayan ve sadece kemo-
terapi ile tedavi edilen MM tanılı hastalarımızın 
genel özelliklerini, sağkalım verilerini ve sağkalıma 
etki eden faktörlerini ortaya koymayı amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi hema-
toloji bilim dalında takip ve tedavisi yapılan MM 
tanılı hastaların yaş, cinsiyet, prognostik skor, 
başlangıç tedavileri ve tedaviye verdikleri yanıtın 
sağkalımla ilişkisinin incelendiği gözlemsel bir 
çalışmadır. Bu amaçla MM tanısı ile 2010 - 2020 
tarihleri arasında erişkin hematoloji kliniğinde 
takip edilen ve başlangıç tedavisinde sadece 
kemoterapi verilmiş olan 62 hasta yer aldı. 
Çalışmaya otolog kök hücre nakli uygulanan 
hastalar alınmadı. Veriler geriye dönük dosya 
sistemi üzerinden tarandı ve sadece kayıtları tam 
olanlar çalışmaya alındı. Bu özelliklere sahip tüm 
hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalara ait yaş 
ve cinsiyet özellikleri kaydedildi. Prognoz için 
albumin ve β-2 mikroglobulin değerleri kullanı-
larak Uluslararası Skorlama Sistemi (ISS) hesap-
landı (12). Tedaviye yanıt değerlendirmesinde  
Uluslararası Myelom Çalışma Grubu (IMWG) 
yanıt kriterleri kullanıldı (13). Başlangıç tedavisin-
deki farklı sınıflardaki ilaçların prognoza etkisini 
değerlendirmek için almış oldukları ilk basamak 
tedaviler kaydedildi. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi etik kurulu iznini takiben 
(24.02.2021 tarih ve 2021/ 32 sayılı karar) yürü-
tülmüştür. 

BULGULAR 

Analizde kullanılan genel sağkalım hastanın 
herhangi bir nedenden ötürü ölümüne, son takibe 
kadar geçen süre olarak tanımlandı. Genel 
sağkalım ve progresyonsuz sağkalım analizi için 
Kaplan-Meier yöntemi kullanıldı. 

Sağkalımı etkileyen faktörlerin tek değişkenli 
analizi ve çok değişkenli analizi bir Cox orantılı 
risk modeli ile gerçekleştirildi ve P> 0.05 olan 
değişkenler modellerden çıkarıldı. P <0.05 değeri 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. İstatis-
tiksel analiz SPSS sürüm 23.0 kullanılarak 
yapıldı. 

Bu çalışmada multipl myelom tanılı 62 hasta yer 
aldı. Hastalar farklı sebeplerle OHKHN tedavisine 
uygun olmayan hastalardı. Hastalardan 33’ü 
kadın 29’u erkekti. Medyan yaş 72 (56-82) olarak 
saptandı. ISS evreleme sistemine göre değer-
lendirildiğinde 13 hasta (% 20.9) ISS evre I, 26 
hasta (% 41.9) ISS evre II, 23 hasta (% 37.0) ISS 
evre III olarak değerlendirilmiştir. Tablo 1 de 
hasta özellikleri yer almaktadır. 

Tablo 1. Hasta özellikleri 

Değişkenler n %
Cinsiyet

Kadın 33 53.2
Erkek 29 46.7
Toplam 62

Yaş
65 ≥ 53 85.4
65 < 9 14.5

Kreatinin
1.5 mg/dl ≥  20 32.2 
1.5 mg/dl < 42 67.7 

B2 mikroglobulin 
3.5 mg/L < 25 40.3 
3.5-5 mg/L 14 22.5
5 mg/L > 23 37.0 

Albumin
Normal 27 43.5
Düşük 35 56.4

ISS
I 13 20.9
II 26 41.9
III 23 37.0

İlk basamak tedavide hastaların 47‘sinde (%75.8) 
bortezomib içeren bir rejim tercih edilmiştir. 
Hastaların 25’i (%40.3) tedaviye tam yanıt, 5’i 
(%8.0) çok iyi kısmi yanıt, 11’i (%17.7) parsiyel 
yanıt ve 14’ü (%22.5) yanıtsız olarak değerlendi-
rilmiştir. 7 hasta tedavi sırasında öldüğünden 
dolayı yanıt değerlendirilmesine alınamamıştır. 
Tablo 2 de hastalara verilen tedaviler ve bu 
tedavilere verilen yanıtlar yer almaktadır. 

Çoklu regresyonda tam yanıt referans alındığında 
ilk basamak tedaviye yanıtlarda; tedaviye 
refrakter olanlarda 3.30 kat (%95 GA min 1.08-
max 10.08), kısmi yanıt olanlarda 4.75 kat (%95 
GA min 1.44-max 15.70) ölüm oranı yüksek 
bulunmuştur. İlk basamak tedaviye çok iyi kısmi 
yanıt ise istatiksel anlamını yitirmiştir 
(p=0.525).Tekli cox regresyonda ISS I referans 
alındığında ISS II 1.51 kat, ISS III 2.99 kat ölüm 
oranı yüksek bulundu ancak çoklu regresyonda 
bu anlamını yitirdi (p<0.05). Tekli cox regresyon-
da kadınlarda erkeklere göre 1.98 kat ölüm oranı 
yüksek bulunmasına karşın çoklu cox regresyon-
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da anlamını yitirmiştir. Aynı şekilde 65 ≥ ve 65< 
hasta grubunda çoklu cox regresyonda istatiksel 
anlamlılık bulunamamıştır. İlk basamak tedavide 
bortezomib almış olmak istatiksel olarak anlamlı 
olmamakla birlikte almayan grupta bulunan sayı 
oldukça yetersizdir. Cox regresyon analizi tablo 3 
de yer almaktadır. 

Nakil olmayan MM hasta gurubunda 10 yıllık 
takipte genel sağkalım; 1. yıl %80,6 ±05,0, 2. yıl  
%72,2 ±05,7, 5. yıl %52,2 ±07,5, 10. yıl %22,6 

±09,9 olarak bulunmuştur. Genel sağkalım 
Kaplan-Meier analizi şekil 1 de yer almaktadır. 

Nakil olmayan MM hastalarında progresyonsuz 
sağkalım 1. yıl  %80,6 ±05,0 , 2. yıl %67,0 ±06,1 , 
5. yıl %08,0 ±05,2 olarak bulunmuştur. Progres-
yonsuz sağkalım Kaplan-Meier analizi şekil 2 de 
yer almaktadır. 

 
Tablo 2. MM hastalarında verilen tedaviler ve yanıtları 

Değişkenler  n % 

1.Basamak tedavi            

 Melphalan-prednizolon (MP) 5 8.0 

 Melphalan-prednizolon-talidomid (MPT) 4 6.4 

 Vinkristin-doksorubisin-deksametazon(VAD) 6 9.6 

 Bortezomib-deksametazon(VD) 14 22.5 

 Bortezomib-siklofosfamid-deksametazon(VCD) 33 53.2 

1.Basamak tedavide bortezomib    

 Var 47 75.8 

 Yok 15 24.2 

1.Basamak tedaviye yanıt    

 Tam yanıt 25 40.3 

 Çok iyi kısmi yanıt 5 8.0 

 Parsiyel yanıt 11 17.7 

 Yanıtsız  14 22.5 

 Değerlendirme yapılamayan 7 11.2 

 
 

Tablo 3. Cox regresyon analizi 

       %95GA   %95GA  

    n % IR min Max p IR min max P 

Çok iyi kısmi yanıt 2 40,00% 1,25 0,26 6,07 0,782 1,92 0,26 14,24 0,525 

Kısmi Yanıt 6 54,50% 4,88 1,51 15,78 0,008 4,75 1,44 15,70 0,011 

Refrakter 8 57,10% 3,17 1,13 8,85 0,028 3,30 1,08 10,08 0,037 

Birinci Basamak 
Tedaviye Yanıt 

Tam Yanıt (ref) 7 28,00% 1,00        

II 11 42,30% 1,51 0,52 4,39 0,451 1,28 0,24 6,68 0,772 

III 14 60,90% 2,99 1,05 8,49 0,04 2,39 0,48 12,00 0,288 ISS 

I (ref) 5 38,50% 1,00        

Kadın 18 54,50% 1,98 0,94 4,18 0,072 - - - - 
Cinsiyet 

Erkek (ref) 12 41,40% 1,00        

Yaş 65 yaş ≥  26 49,1% 1,20 0,42 3,44 0,735 - - - - 

 65 yaş < 4 44,4% 1,00        

Bortezomib Yok  11 68,8% 1,35 0.62 2.92 0,449 - - - - 

 Var (ref) 19 41.3% 1,00        



Şekil 1. Nakil olmayan MM hastalarının genel sağkalım Kaplan-Meier analizi 

Şekil 2. Nakil olmayan MM hastalarının progresyonsuz sağkalım Kaplan-Meier analizi 

TARTIŞMA 

Yeni tanı MM tedavisinde uygun hastalarda 
standart tedavi yüksek doz tedavi ardından 
OHKHN şeklindedir. Ancak bazı hastalar yaş ve 
yaşla birlikte artan ek hastalıklar ya da ek 
hastalıklara bağlı gelişen organ disfonksiyonu 
nedeniyle OHKHN tedavisi için uygun aday 
olmamaktadır.  

Son yıllarda OHKHN tedavisinin 65 yaş üstü 
hastalarda uygulanma oranı artmakla birlikte 
genç hastalara kıyasla hala çok düşük orandadır. 
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yapılan 
bir çalışmada, 65 yaş üstü hastalarda OHKHN 
uygulanma oranı % 8'den (1995–1999) % 24'e 
(2005–2010) yükselmiştir (14). Bizim çalışmamız-

da yer alan hastaların %85.4 ‘ü 65 yaş ve 
üstüydü. 65 yaş altında olan 9 hastanın 8’i ciddi 
komorbiditeleri nedeniyle OHKHN tedavisi için 
uygun bulunmamıştı ve 1 hasta ise OHKHN 
kabul etmemişti. 

OHKHN planlanmayan hastalarda ise öncelilkle 
yapılması gereken başlangıç tedavisine karar 
vermektir. Uzun yıllar MM hastalarında başlangıç 
tedavisi olarak melphalan ve prednizolon (MP) 
içeren tedaviler kullanılmıştır. Bu kombinasyona 
talidomidin eklenmesi (MPT), yaşlı yetişkinler için 
randomize çalışmalarda daha yüksek ancak 
istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir sağkalım 
avantajı sağlamıştır, 3 yıllık sağkalım oranları 
talidomidli kombinasyon için % 80 ve sadece 
melphalan-prednizolon için % 64'tür (MPT için 
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HR 0.68,% 95 CI 0,38–1,22, p = 0,19)(15).  
Yapılan çalışmalarla birçok yeni tedavi seçeneği 
bulunmuştur. Bu tedavi seçeneklerinden proteo-
zom inhibitörlerinden olan bortezomibin sağka-
lıma önemli katkısı olduğu görülmüştür (16). 
Melfalan-prednizolon kombinasyon tedavisine 
bortezomib eklenmesi ile genel sağkalım 43.1 
aydan 56.4 aya uzamıştır (17). Bizim çalışma-
mıza katılan 62 hastadan 47’sinin başlangıç 
tedavisi bortezomib içeren 2’li ya da 3’lü 
kemoterapi kombinasyonundan oluşmaktaydı. 
Ancak sağkalım analizinde bortezomib almış 
olmak istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu 
sonucun bortezomib almayan hasta sayısının 
oldukça az olmasına bağlı olduğu düşünülmüştür.          

UPFRONT çalışmasında bortezomib-deksame-
tazon (Vd), bortezomib- talidomid-deksametazon 
(VTd) ile bortezomib-melphalan-prednizon (VMP) 
karşılaştırıldı (18). 3 kolda benzer PFS ve OS 
bulundu. 

İmmünomodülatör ilaç grubundan lenalidomidin 
de başlangıç tedavisinde önemli bir yeri vardır. 
2007 yılında GIMEMA-İtalyan Multiple Myelom 
çalışma ağı 1. Basamak tedavide lenalidomid 
kullanımı ile ilgili bir çalışma yürütmüştür. 54 
hastalık bu çalışmada hastaların % 8'i tam yanıt 
ve % 47,6'sı çok iyi bir kısmi yanıt  elde etti. Bir 
yılda genel sağkalım tüm katılımcılarda % 100'dü 
(19). Randomize faz III SWOG S07777 çalış-
ması, 529 yeni tanı MM hastasında bortezomib-
lenalidomid-deksametazon (VRd) tedavisinin 
etkinliğini tek başına lenalidomid-deksametazon 
(Rd) ile karşılaştırmıştır. Çalışmada VRd ile genel 
sağkalım ve progresyonsuz sağkalım avantajı 
elde edilmiştir. Alt grup analizinde, VRd, 75 yaşın 
üzerindeki hastalarda OS'yi iyileştirdiği ve 
medyan OS 63'e kıyasla tek başına Rd ile 31 ay 

olduğu izlendi (20). Ancak bizim çalışamamıza 
alınan hastalara kemoterapi uygulandığı zaman 
aralığında lenalidomidin ülkemizde 1. Basamak 
tedavide kullanım onayı olmadığı için hastala-
rımız arasında lenalidomid tedavisi alan olmadı. 

ISS, iki parametre ile elde edilen basit bir evre-
leme sistemidir. Parametrelerin azlığı nedeniyle 
de kullanımı kolaydır. Serum β 2- mikroglobulin 
seviyesindeki artış, yüksek tümör kitlesini ve 
böbrek fonksiyon bozukluğunu yansıtır ve 
MM'deki düşük serum albümini, miyelom mikro 
ortamı tarafından salgılanan interlökin-6 gibi 
inflamatuar sitokinlerden kaynaklanır. 2005 
yılında tanımlanan ISS skoruna göre; medyan 
genel sağkalım ISS evre I'de 62 ay, ISS evre II'de 
44 ay ve ISS evre III gruplarında 29 aydı 
( P <.001)(21). Bizim çalışmamızda tekli cox 
regresyonda ISS I referans alındığında ölüm 
oranı ISS II 1.51 kat, ISS III 2.99 kat fazla 
bulundu ancak çoklu regresyonda bu anlamını 
yitirdi (p<0.05).  

İsveç'te 7 Üniversite kliniği, 5 bölgesel merkez ve 
3 yerel hastane ile yapılan geniş kapsamlı bir 
çalışmada 2000–2011 tanı alan OHKHN için 
uygun olmayan hastalarda medyan genel 
sağkalım 2.8 yıldı. Bunların arasında % 29'u 
bortezomib, talidomid veya lenalidomid ile tedavi 
edilmişti ve melfalan ve prednizon alanlardaki 2,3 
yıla kıyasla medyan genel sağkalım 4,9 yıldı (22). 

Sonuç olarak OHKHN MM tedavisinde önemli bir 
yere sahip olsa da farklı sebeplerden dolayı 
uygun olmayan hasta grubunda kullanılabilecek 
birçok yeni tedavi seçeneği mevcuttur. Bu 
tedaviler ile geçmişe oranla sağkalımda önemli 
avantajlar elde edilmiştir. 
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