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Ç 68

Çoxsaylı mielomanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə
klinik protokol – 48 səh.
Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin səhiyyə islahatları çərçivəsində ictimai
səhiyyə kadrlarının hazırlanması üzrə Tədbirlər proqramı
əsasında tərtib edilmişdir.
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Sübutların etibarlılıq dərəcəsi və elmi tədqiqatların tipləri
Sübutların mənbələri
(elmi tədqiqatların tipləri)

Ia

Sübutlar meta-analiz, sistematik icmal və ya
randomizasiya olunmuş klinik tədqiqatlardan (RKT)
alınmışdır

Ib

Sübutlar ən azı bir RKT-dən alınmışdır

IIa

Sübutlar ən azı bir yaxşı planlaşdırılmış, nəzarət edilən,
randomizasiya olunmamış tədqiqatdan alınmışdır

IIb

Sübutlar ən azı bir yaxşı planlaşdırılmış kvazieksperimental tədqiqatdan alınmışdır

III

Sübutlar təsviri tədqiqatdan (məsələn, müqayisəli,
korrelyasion tədqiqatlar, ayrı-ayrı halların öyrənilməsi)
alınmışdır

IV

Sübutlar ekspertlərin rəyinə və ya klinik təcrübəyə
əsaslanmışdır

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Sübutların
etibarlılıq
dərəcəsi
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Tövsiyələrin etibarlılıq səviyyəsi şkalası
Tövsiyənin
etibarlılıq
səviyyəsi
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Tövsiyənin əsaslandığı sübutların etibarlılıq
dərəcəsi

A

• RKT-lərin yüksək keyfiyyətli meta-analizi,
sistematik icmalı və ya nəticələri uyğun
populyasiyaya şamil edilə bilən, sistematik səhv
ehtimalı çox aşağı olan (++) irimiqyaslı RKT.
• Sübutların etibarlılıq dərəcəsi Ia.

B

• Kohort və ya klinik hal - nəzarət tipli tədqiqatların
yüksək keyfiyyətli (++) sistematik icmalı, yaxud
• Sistematik səhv riski çox aşağı olan (++) yüksək
keyfiyyətli kohort və ya klinik hal - nəzarət tipli
tədqiqat, yaxud
• Nəticələri uyğun populyasiyaya şamil edilə bilən,
sistematik səhv riski yüksək olmayan (+) RKT.
• Sübutların etibarlılıq dərəcəsi Ib və IIa.

C

• Nəticələri uyğun populyasiyaya şamil edilə bilən,
sistematik səhv riski yüksək olmayan (+) kohort və
ya klinik hal - nəzarət tipli və ya nəzarət edilən,
randomizasiya olunmamış tədqiqat, yaxud
• Nəticələri uyğun populyasiyaya bilavasitə şamil
edilə bilməyən, sistematik səhv riski çox aşağı olan
və ya yüksək olmayan (++ və ya +) RKT.
• Sübutların etibarlılıq dərəcəsi IIb.

D

•
•
•
•

Klinik hallar seriyasının təsviri, yaxud
Nəzarət edilməyən tədqiqat, yaxud
Ekspertlərin rəyi.
Yüksək səviyyəli sübutların mövcud olmamasının
göstəricisidir.
• Sübutların etibarlılıq dərəcəsi III və IV.
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KT
KSF
LDH
MRT
MC
PET
PKHT
PXT
PL
SCT
SVOG
TC
TRy
TR
ÜST
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EBMT
ECOG
EÇR
EÇS
EPO
CFR
ÇM
CRZ
HKHT
HLA
XBT-10
QƏMQ
QC
QR
İl-1
İl-6
IPI

İxtisarların siyahısı:
– Sümük İliyi Transplantasiyası üzrə Avropa Qrupu
– Şərq Birləşmiş Onkoloji Qrupu
– eritrositlərin çökmə reaksiyası
– eritrositlərin çökmə sürəti
– insan eritropoetini
– glomerulalarda filtrasiya sürəti
– çoxsaylı mieloma
– C-reaktiv zülal
– hemopoetik kök hüceyrələrinin transplantasiyası
– insan leykositar antigenı
– Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (10-cu buraxılış)
– qeyri-müəyyən əhəmiyyətli monoklonal qammapatiya
– qismən cavab
– qismən remissiya
– interleykin 1
– interleykin 6
– Beynəlxalq proqnostik indeks (International prognostic
index)
– kompüter tomoqrafiyası
– koloniya stimul edən faktor
– laktatdehidroqenaza
– maqnit rezonans tomoqrafiyası
– minimal cavab
– pozitron-emission tomoqrafiyası
– periferik kök hüceyrələrinin transplantasiyası
– polikimyəvi terapiya
– plazma hüceyrəli leykoz
– sümük iliyin transplantasiyası
– Cənub-Qərb Onkoloji Qrupu
– tam cavab
– tam remissiyaya yaxın
– tam remissiya
– Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
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Protokol hematoloqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Pasiyent qrupu: böyüklər (çoxsaylı mieloma ilə əsasən 40 yaşdan
yuxarı olan şəxslər xəstələnir).
Protokolun məqsədləri:
ÇM-nin diaqnostika və müalicəsinin təkmilləşdirilməsi
ÇM-nin erkən aşkar edilmə səviyyəsinin yüksəldilməsi
ÇM-li xəstələrin həyatının uzadılması və tam müalicəsi
ÇM-li xəstələrin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
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►
►
►
►

ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Çoxsaylı mieloma (ÇM) – plazma hüceyrəli onkoloji xəstəlikdir
və skelet sümüklərinin destruktiv zədələnməsi, böyrək çatışmazlığı,
anemiya və hiperkalsiyemiya ilə xarakterizə olunur. Bu xəstəlik
bədxassəli monoklon qammapatiyalar qrupuna aid edilir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) limfoid sistemin bədxassəli
şiş xəstəliklərinin sonuncu təsnifatına görə (2008 il) mieloma və ya
plazmasitoma (solitar və ekstramedullyar), B-hüceyrəli yetişmiş
elementlərdən inkişaf edən patologiyadır. Çoxsaylı mielomanın
sinonimləri mövcuddur: mieloma; plazmahüceyrəli mieloma; aktiv
mieloma; simptomatik mieloma; Rustiski-Kaler xəstəliyi.
Epidemiologiya
ÇM bütün onkoloji xəstəliklərin 1%-ini, onkohematoloji
patologiyalarının isə 14%-ini təşkil etməklə, qeyri Xockin
limfomasından sonra rast gəlmə tezliyinə görə ikinci yeri tutur.
Mieloma ilə xəstələnmədə müəyyən irqi meyllilik mövcuddur. Belə
ki, neqroid irqindən olanlar arasında mieloma ilə xəstələnmə halları
avropoidlərə nisbətən çox, monqoloidlərdə isə daha az təsadüf edilir.
Bu, əsasən yaşlı şəxslərin (mediana 68 yaş) xəstəliyidir. Kişilər
və qadınlar arasında xəstələnmə nisbəti 3:2-ə bərabərdir.
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Statistika
şöbəsinin məlumatına görə son üç ildə Azərbaycanda ÇM ilə
xəstələnmə aşağıda göstərilən kimi olmuşdur:
2006-cı ildə - 22 nəfər;
2007-ci ildə - 58 nəfər;
2008-ci ildə - 61 nəfər.
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Etiopatogenez
Xəstəliyin etiologiyası müəyyən edilməmişdir. Hazırda risk
amillərinin rolu müzakirə edilir. Bunlara genetik meyllilik (dolayısı
yolla ÇM-nin rast gəlmə tezliyində irqi fərqlərin olması, monoziqot
əkizlərdə və bir ailənin üzvlərində ÇM hallarının qeyd olunması buna
sübutdur), xronik antigen stimulyasiyası (infeksiyalar xroniki iltihabı
proseslər, birləşdirici toxumanın xəstəlikləri, autoimmun proseslər,
allergik xəstəliklər), virusların hemopoez və immunogenezə təsirləri
(insanın qazanılmış immunodefisiti virusu, hepatit C virusu, 8-ci tip
herpes virusu və s.) və ionlaşdırıcı şüalanma aiddir.
Xəstəliyin inkişafının ilk etapında monoklonal immunoqlobulin
sekresiya edən məhdud sayda klonal plazmatik hüceyrə əmələ gəlir.
Bu vəziyyət qeyri-müəyyən əhəmiyyətli monoklonal qammapatiya
(QƏMQ) kimi dəyərləndirilir. Bir qayda olaraq QƏMQ heç cür
özünü büruzə vermir, yalnız ildə 1% hallarda QƏMQ-in ÇM-yə
transformasiyası qeyd edilir.
Mielom hüceyrələri tərəfindən hasil edilən monoklonal
immunoqlobulin zərdabda və/və ya sidikdə monoklonal protein piki
kimi özünü büruzə verir (şək.1).
Mieloma zamanı yüksəlmiş, ancaq defektli immun cavabı
müşahidə edilir. Mielom hüceyrələrin belə ekspansiyası normal
plazmatik hüceyrələrin reaksiyalarını boğur və nəticədə normal
immunoqlobulinlərin səviyyəsi aşağı düşür. Nadir hallarda (<1%) pik
əmələ gəlmir. Bu hallarda söhbət sekresiya etməyən mielomadan
gedir ki, digər cəhətlərdən tipik mielomadan fərqlənmir.

Səkil 1. Monoklonal pik
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ÇM-nin patogenezində proliferasiya, diferensiasiya, hüceyrə
apoptozu, sitokinlərin və inkişaf faktorlarının sekresiya proseslərini
müəyyənləşdirən yüzlərlə müxtəlif genlər iştirak edir. Hazırkı dövrdə
molekulyar-genetik üsulların köməyi ilə 9732 genin ekspressiyası
aşkar edilmiş və ÇM-da ekspressiya olunmuş genlərin kataloqu tərtib
edilmişdir (Myeloma Gene İndex).
ÇM-nin
patogenezində
plazmatik
hüceyrələrdə
olan
dəyişikliklərdən əlavə anqiogenezin aktivləşməsi daxil olmaqla
sümük iliyi mikroəhatəsindəki dəyişikliklər, autokrin və parakrin
tənzimlənmənin pozulması da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu hər
şeydən əvvəl interleykin 6 (İl-6), interleykin 1b (İl-1b), damar
endotelial inkişaf faktorunun həddən artıq hasil olmasına aiddir. İl-6
mielom hüceyrələrinin və şiş klonunun sələf hüceyrələrinin inkişaf
və differensiyasiyasının əsas stimulyatorudur. İl-6-nın yüksək
səviyyəsi və plazmatik hüceyrələrin səthində ona qarşı reseptorların
böyük miqdarı xəstəliyin aktivlik dərəcəsini əks etdirir və xəstəliyin
proqressivləşməsi zamanı meydana çıxır. İl-1b mielom hüceyrələri
tərəfindən sintez olunur və normada müəyyən edilmir. Bu sitokin
hüceyrə arası əlaqə proseslərində aparıcı rol oynayır İl-1b-nin artmış
miqdarı ÇM-də şiş hüceyrələrinin disseminasiyasına, eləcə də onların
stroma hüceyrələri və damarlarla kontaktına təsir edir. Mielom
hüceyrələrin disseminasiyasına, eləcə də mielom hüceyrələri
tərəfindən metalloproteinazaların artıq miqdarda hasil olunması təsir
göstərir. ÇM xəstələrində şiş inkişafının və kimyəvi terapiyaya
rezistentliyin əsasında plazmatik hüceyrələrin sümük iliyi
stromasının hüceyrələri və mikrodamarların qarşılıqlı əlaqəsi durur.
ÇM zamanı sümüklərin litik zədələnməsinin patogenezinin
əsasında osteoblastların inhibisiyası və osteoklastların aktivləşməsi
durur.
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XBT-10 ÜZRƏ TƏSNİFAT
mieloma
və
bədxassəli
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C 90 Çoxsaylı
plazmohüceyrəli
yenitörəmələr.
C 90.0 Çoxsaylı mieloma
Kaler xəstəliyi
Mielomatoz
C 90.1 Plazmohüceyrəli leykoz
C 90.2 Ekstramedulyar plazmositoma
Bədxassəli plazmohüceyrəli şiş
Plazmositoma
Solitar mieloma
ÇM bədxassəli monoklonal qammapatiyalar qrupuna aid
olduğundan aşağıda bu patoloji vəziyyətlərin təsnifatı verilir.
Monoklonal qammapatiyaların təsnifatı
1. Çoxsaylı mieloma (simptomatik mieloma)
2. Ləng keçən və ya indolent mieloma
3. Plazmositoma
9 Sümüklərin solitar plazmositoması
9 Ekstramedullyar plazmositoma
4. Bədxassəli limfoproliferativ xəstəliklər
9 Valdenstrem makroqlobulinemiyası
9 Qeyri-Xockin limfoması
5. Ağır zəncirlərin xəstəliyi
6. Amiloidoz (birincili və ikincili)
Bunlardan əlavə ÇM-nin az təsadüf edilən variantları ayırd edilir:
9 Sekresiya etməyən ÇM
9 Osteosklerotik formalı mieloma
9 Biklonal mieloma
9 Plazmatik hüceyrəli leykoz
Xoşxassəli monoklonal qammapatiyalara qeyri-müəyyən
əhəmiyyətli monoklonal qammapatiya (QƏMQ) aiddir.
ÇM şiş prosesinin aktivlik dərəcəsi (simptomatik və ya indolent
mieloma), patoloji zülalın növündən (immunokimyəvi variantları),
şiş prosesinin yayılmasından və üzvlərin zədələnmə dərəcəsindən
(mielomanın mərhələləri) asılı olaraq təsnif edilir.
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Sekresiya olunan patoloji zülalın tipindən asılı olaraq ÇM-nin 7
immunokimyəvi variantı ayırd edilir (cədvəl 1).
Cədvəl 1. ÇM-nin immunokimyəvi variantları

G-mieloma
A-mieloma
D-mieloma
E-mieloma
Yüngül
zəncirlərin
xəstəliyi
(Bens-Cons
mielomu)
Biklon
mieloma
M-mieloma

Gκ
Gλ
Gκ və ya Gλ
Aκ
Aλ
Aκ və ya Aλ
Dκ
Dλ
Dκ və ya Dλ
Eκ
Eλ
Eκ və ya Eλ
yoxdur

K

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Variant

Sidikdə
monoklonal Ig
(Bens-Cons
zülalı)
K
L
K
L
K
L
K
L
-

Zərdabda
Monoklonal İg

İki və daha çox
monoklonal
zülalların
müxtəlif nisbəti
Mκ
Mλ
Mκ və ya Mλ
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Rastgəlmə
tezliyi (%)
55-65
20-25
2-5
müəyyən
olunmayıb

12-20
L

K və ya L

1-4

K
L
-

0,5

ÇM-nin MƏRHƏLƏLƏŞDİRİLMƏSİ
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Xəstəliyin mərhələsinin təyini patologiyanın gedişi və terapiyaya
verilən cavabı proqnozlaşdırmaq üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb
edir. Hazırda mielomanın mərhələləşdirilməsi üçün bir neçə yanaşma
mövcuddur. Aşağıda xəstəliyin mərhələləşdirilməsinin əsas
meyarları göstərilir. Zərdab albumini və β-2 mikroqlobulinə
əsaslanmış Beynəlxalq Proqnostik İndeks Durie/Salmon sisteminə
əsasən mərhələlərin təyininə üstünlük vermək tövsiyə olunur (C).
Durie/Salmon-a görə çoxsaylı mielomanın mərhələIəri
I mərhələ:
Aşağıda göstərilən meyarların hamısı vardır:
9 hemoqlobin 100 q/l-dən artıq olması
9 zərdab kalsiumu norma çərçivəsində və ya 2,6 mmol/l-dən az
olması
9 rentgenoloji müayinə zamanı sümüklərin normal strukturu və
ya solitar sümük iliyi plazmositomasının olması
9 M-komponentin hasilatının aşağı səviyyədə olması (IgG-nin
səviyyəsi 50 q/l-dən az, IgA-nın səviyyəsi 30 q/l-dən az,
sidikdə elektroforez zamanı yüngül zəncirlərin Mkomponenti 4q/24 saatdan aşağı).
II mərhələ:
I və III mərhələlərə uyğun gəlmir.
III mərhələ:
Aşağıda sadalanan bir və ya daha çox meyarların olması:
9 hemoqlobinin səviyyəsinin 85 q/l-dən az olması;
9 zərdab kalsiumunun 3,0 mmol/l-dən çox olması;
9 yayılmış litik sümük pozulmaları (şkalaya görə - 3);
9 M-komponentin hasilatının yüksək səviyyədə olması (IgGnin səviyyəsi 70 q/l-dən çox, IgA-nın səviyyəsi 50 q/l-dən
çox, sidikdə elektroforez zamanı yüngül zəncirlərin Mkomponentinin miqdarı 12 q/24 saatdan çox);
Subtəsnifat (böyrəklərin funksiyasından asılı olaraq A və B
variantlarına bölünməsi):
A – zərdabda kreatininin səviyyəsi 200 mmol/l-dən az;
B – zərdabda kreatininin səviyyəsi 200 mmol/l-dən çox;
12
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Son vaxtlar klinik praktikaya rentgenradioloji metodlarının
tətbiqi ilə əlaqədar hazırda maqnit rezonans tomoqrafiya (MRT) və
pozitron-emmision tomoqrafiya (PET) 18-ftordezoksiqlükozadan
istifadə etməklə ÇM-ni mərhələləşdirmək üçün yeni sistem tətbiq
edilir - Durie/Salmon PLUS mərhələləşdirmək sistemi (cədvəl 2).
Son vaxtlar qandakı β2-mikroqlobulinlə albuminin və şiş kütləsi
arasında sıx əlaqənin olmasını nəzərə alaraq, mielomanın
mərhələləşdirilməsində yeni sistem təklif edilmişdir (SVOG sistemi).
(Cənub-qərbi onkoloji qrup tərəfindən 2003-ci ildə)
I mərhələ
β2-mikroqlobulin <2,5 mq/dl
II mərhələ
β2-mikroqlobulin >2,5 <5,5 mq/dl
III mərhələ
β2–mikroqlobulin >5,5 mq/dl
IV mərhələ
β2–mikroqlobulin >5,5 mq/dl
qanda albumin <3 q/dl
Mieloma üzrə beynəlxalq işçi qrupu tərəfindən 2003-cü ildə təklif
olunmuş ÇM-nin mərhələləşdirmə sistemi 3 mərhələnin ayrılmasını
nəzərdə tutur. Bu təsnifat həmdə xəstəliyin proqnozunu
qiymətləndirmək üçün istifadə edilir. 2005-ci ildə Avropa Tibbi
Onkoloji Cəmiyyəti tərəfindən beynəlxalq proqnostik indeksin (İPİ İnternational proqnostic index) hesablanması üçün təklif edilmişdir.
IPI qrup 1 β2-mikroqlobulin <3,5 mq/dl
qanda albumin >3,5 q/dl
IPI qrup 2 β2-mikroqlobulin <3,5 q/dl
qanda albumin < 3,5 q/dl
və ya β2-mikroqlobulin 3,5-5,5 mq/dl
IPI qrup 3 β2-mikroqlobulin > 5,5 mq/dl
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Cədvəl 2. ÇM-nin Durie/Salmon PLUS sistemi üzrə
mərhələləşdirilməsi sistemi

Qeyri müəyyən
əhəmiyyətli
monoklonal
qammapatiya
(QƏMQ)
IA mərhələsi
(indolent
mieloma)
Çoxsaylı mieloma
IB, IIA/B, IIIA/B
mərhələləri
IB mərhələsi

IIA/B mərhələləri
IIIA/B mərhələləri

PLUS
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Təsnifat

A - kreatinin <2
mq/dl,
sümük iliyindən kənar
ocaq yoxdur;
B - kreatinin >2
mq/dl,
sümük iliyindən kənar
zədələnmə ocaqları
vardır
14

MRT və ya PET
18ftordeoksiqlükoza
ilə
Zədələnmə ocaqları
yoxdur
Plazmasitoma və/və
ya
məhdud ocaq

5 dən az lokal
ocaqlar, yüngül
dərəcəli diffuz
forma
5-20 lokal ocaq,
orta-ağır dərəcəli
diffuz forma
20-dən çox lokal
ocaq, ağır dərəcəli
diffuz forma
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Proqnostik qeyri-qənaətbəxş faktorlara β2-mikroqlobulinin və
albuminin miqdarından başqa, xəstənin 65 yaşdan çox olması, pis
somatik status (ECOG sisteminə görə 3 ya 4-cü dərəcə, başqa sözlə
pasient vaxtının 50%-ni yataqda keçirməklə, tibb bacısının köməyinə
ehtiyacı olur), kreatinin miqdarının, C–reaktiv zülalın,
laktatdehidrogenazanın (LDH) zərdabda miqdarının artması,
hemoqlobinin və trombositlərin sayının azalması, plazmatik
hüceyrələrin proliferativ indeksinin yüksəlməsi, mielopunktatda
plazmablastlarin olması, sümük iliyi hüceyrələrinin sitogenetik
müayinəsi zamanı hipodiploidiya və 13-cü xromosomun delesiyası
və ya monosomiyası, ekstramedulyar zədələnmə ocaqlarının mövcud
olması aiddir.
ÇM xəstəliyinin diaqnozunu qoyduqda, immunoloji variantın,
xəstəliyin mərhələsinin (mərhələləşdirmə sisteminin göstərilməsi
şərti ilə), beynəlxalq proqnostik indeksin göstərilməsi mütləqdir.
Aşağıda ÇM-nin diaqnozunun düzgün yazılma bir neçə variantları
göstərilmişdir:
1. Çoxsaylı mieloma A k, IIIA mərhələsi Dyuri/Salmona görə;
2. Çoxsaylı mieloma A k, IIIA mərhələsi Dyuri/Salmon PLUS-ə
görə;
3. Çoxsaylı mieloma A k, IV mərhələ SVOG, IPI 3;
4. Sekresiya etməyən çoxsaylı mieloma, IIIA mərhələsi
Dyuri/Salmon PLUS-ə görə;
5. Çoxsaylı mieloma A k, IIIA mərhələsi Dyuri/Salmona görə.
Proqnostik qeyri-qənaətbəxş variant (13 xromosomun delesiyası,
kompleks xromosom pozğunluqları ilə);
6. Çoxsaylı mieloma A k, tam remissiya (verifikasiya tarixini
göstərməklə).
KLİNİKA
ÇM-li xəstələrdə klinik əlamətlər bir neçə ay və ya il özünü
büruzə verməyə bilər. Bu hallarda diaqnoz xəstənin təsadüfən hansı
bir xəstəliklə əlaqədar rentgen və ya laboratoriya müayinəsi zamanı
aşkar edilir (əsasən EÇR-in sürətlənməsi).
Xəstəliyin klinik əlamətlərinin baş verməsinin əsas 3 patogenetik
mənbəyi ayırd edilir (şəkil 2):
15

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

1. Sümük iliyinin şiş (mieloma) hüceyrələri ilə infiltrasiyası
nəticəsində baş verən dəyişikliklər;
2. Bu hüceyrələr tərəfindən sekresiya edilən patoloji monoklon
immunoqlobulinin törətdiyi klinik əlamətlər;
3. Normal poliklon immunoqlobulinlərin sekresiyasının kəskin
azalması nəticəsində ortaya çıxan klinik təzahürlər.
Klinik əlamətlər arasında ən çox sümüklərin zədələnməsi
nəticəsində ortaya çıxan dəyişikliklər:
► sümüklərində diffuz osteoporozu (osteopeniya, pasientlərin 80%də) fonunda tək-tək və ya çoxsaylı osteolitik ocaqlar, bəzən isə,
patoloji sınıqlar müşahidə edilir.
► osteodestruksiyaya ən çox yastı sümüklər (kəllə, çanaq, qabırğa,
döş sümüyü, kürək, fəqərələr), bazu və bud sümüklərinin
epifizlərinin proksimal hissələri məruz qalır.
Sümüklərin destruksiyası nəticəsində fəqərələr yastılanır,
pasientlərin boyunda kiçilmə qeyd edilir. Bu patoloji hal “vertebral
kollaps” adlanır. Fəqərələrin sınığı əksər hallarda onurğa beyninin
kompressiyası və nevroloji əlamətlərin (hemi- və paraparez,
ətrafların iflici, çanaq üzvlərinin funksiyasının pozulması) ortaya
çıxması ilə nəticələnir. Ağrılar hərəkət zamanı güclənir.
Skeletin
müayinəsi
ilkin
mieloma
diaqnozunun
müəyyənləşdirilməsi tədbirlərin bir hissəsi olmalıdır və bu müayinə
döş qəfəsinin arxa-ön görüntüsü, onurğanın boyun nahiyəsinin önarxa və yan görüntüsü (eləcə də, biri acıq ağızla), onurğanın boyun,
bel nahiyələrinin, kürək və bud sümüklərinin epifizi, kəllənin və bud
sümüklərinin epifizi, kəllənin və çanağın ön və arxa görüntüləri daxil
olmalıdır. Bundan başqa istənilən simptomatik nahiyələr müvafiq
təqdimatlara uyğun xüsusi olaraq aparılmalıdır (C) xüsusilə
qabırğalar, döş sümüyü və kürək sümükləri kimi.
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Mieloma hüceyrələri

Amiloidoz
Hiperviskoz
sindromu
Nefropatiya

Normal immunoqlobulinin
azalması (immunodefisit)
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Monoklon qlobulinin
sekresiyası

İnfeksion fəsadlar

Hiperkalsemiya

Sümük iliyinin
infiltrasiyası
Anemiya

Sitokinlərin azad
olması
Sümük toxumasının
destruksiyası

Nevroloji
simptomatika

Ossalgiya

Şəkil 2. Çoxsaylı mielomanın klinik əlamətlərinin ortaya çıxması
mexanizmi
Zədələnmənin topik diaqnostikası və şiş prosesinin yayılma
həcmini müəyyənləşdirmək üçün MRT müayinəsinin aparılması
mütləqdir. Bu pasientlər çox vaxt travmatoloqda müalicə olunduqdan
sonra hematoloji klinikaya göndərilir. Sümükdən kənar
plazmasitoma əsasən başın, boyunun, yuxarı ətrafların yumşaq
toxumalarının zədələnməsi, bəzən isə qara ciyər, böyrəklərin prosesə
cəlb edilməsi ilə keçir. Beləliklə, radioqrafik axtarışlar zamanı sadə
rentgenoqrammalarda çətin vizualizə olunan skelet hissələrində
şübhəli litik zədələnmələr kimi qiymətləndirilən qeyri-müəyyən
nahiyələrin əhəmiyyətini dəqiqləşdirmək üçün kompyuter
tomoqrafiyası istifadə olunmalıdır (B). MRT onurğa beyinin
kompressiyası haqda şübhələnməyə əsas verən nevroloji əlamətləri
olan xəstələrin müayinəsi üçün seçim üsuludur (B). Bütün onurğa
sütunun MR təsviri sümüyün tək plazmasitoması olan xəstələrdə
zədələnmə nahiyəsindən asılı olmayaraq aparılmalıdır (C).

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Mielomalı xəstələrdə güman olunan onurğa beyinin sıxılmasını
qiymətləndirmək üçün təcili MRT (maqnit-rezonans təsvir)
diaqnostik seçim prosedurudur (B).
Sümük toxumasında rezorbsiya prosesinin artması 20-40%
hallarda hiperkalsiemiya ilə nəticələnir. Bu sindrom artan yorğunluq,
əzələ zəifliyi, susuzluq, mədə bulanması, qəbizlik, yuxululuq ilə
müşahidə edilir. Bəzən pasientlərdə hipotoniya, ürək ritminin
pozulması, qıcolmalar, huşun dumanlanması və nəhayət, koma baş
verir. Hiperkalsiemiya kanalcıqların konsentrasiya qabiliyyətinin və
qlomerulyar filtrasiyanın pisləşməsinə, böyrəklərin zədələnməsinə və
poliuriyaya səbəb olur. Histoloji müayinədə kanalcıqların nekrozu
aşkar edilir. Bu isə böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir.
Böyrəklərin funksiyasının pozulması ÇM-nin ən ciddi
ağırlaşmalarından olub, xəstəliyin diaqnostikası zamanı təxminən,
pasientlərin 30%-ində aşkar edilir. Böyrək çatışmazlığı mielomada
ölümə səbəb olan əsas faktorlardandır. Xəstələrin 60-70%-ində BensCons zülalının sekresiyası hesabına hiperproteinuriya baş verir.
Pasientlərin 20%-ində paraproteinlə əlaqədar olmayan Bens-Cons
proteinuriyası müşahidə edilir. Əksər hallarda mielom nefropatiyası
inkişaf edir. Bəzən böyrək nefropatiyası böyrəklərin amiloidozu ilə
müştərək rast gəlinir.
Çoxsaylı mielomada xəstələrin 60-70%-i həkimə anemiya
(normositar, normoxrom) ilə müraciət edirlər. Bu hadisələrin
təxminən yarısında mötədil leykopeniya və trombositopeniya
müşahidə olunur. Anemik sindromun inkişaf dərəcəsi birbaşa
mielomanın mərhələsi və şiş kütləsinin həcmi ilə korrelyasiya edir.
Effektli ximioterapiyanın aparılması şiş kütləsinin qısa müddətə
azalmasına və anemik sindromun bərpasına səbəb olur. Ümumiyyətlə
bu pasientlərdə sitopenik sindromun əmələ gəlməsinə səbəb sümük
iliyinin mielom hüceyrələri ilə spesifik infiltrasiyası, sümük iliyi
stromasında baş verən dəyişikliklə əlaqədardır.
Patoloji monoklon zülalın sekresiyasının artması qanın
hiperözüllük sindromu ilə nəticələnir. Bu isə baş gicəllənməsi, baş
ağrısı, yuxululuq, tez yorulma və s. ilə müşahidə edilir.
Ümumiyyətlə, hiperözüllülük sindromunu klinik cəhətdən
aşağıdakı simptom qruplarına bölmək olar:
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► nevroloji şikayətlər (baş ağrısı, baş gicəllənməsi, ataksiya,

paresteziya, huşun itirilməsi epizodları, koma);
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► görmənin pozulması (diplopiya, görmənin itirilməsi);
► qanaxma (damaq, burun, bəzən mədə-bağırsaq qanaxmaları);
► kiçik damarların tromboza meylliliyi (arteriya, vena) nəticəsində

toxumaların mikrosirkulyasiyası pozulur, bu isə mövcud ürəkdamar sistemi xəstəliklərinin gedişini ağırlaşdırır.
M-komponentlə müşahidə edilən hiperproteinemiya bir tərəfdən
eritrositlərin çökmə sürətinin artmasına səbəb olur, digər tərəfdən
humoral immunitetin pozulması nəticəsində infeksion ağırlaşma
riskini artırır.
T-limfositlərin funksional qabiliyyətinin enməsi tez-tez herpesvirus infeksiyasının, xüsusən, Herpes Zosterin baş verməsinə səbəb
olur.
DİAQNOSTİKA
Çoxsaylı mielomanın diaqnozu anamnez, klinik, laborator və
instrumental müayinələrin nəticələrinə əsaslanır. 40 yaşından
yuxarı pasientləri kompleks müayinə etdikdə, aşağıdakı əlamətlərə
diqqət yetirmək tövsiyə edilir.
► kürək və sümüklərdə olan izahı olmayan ağrılar;
► spontan sınıqlar;
► rentgen müayinəsində osteolitik ocaqlar;
► səbəbi bəlli olmayan anemiya;
► xəstədə böyrək çatışmazlığı;
► səbəbsiz proteinuriya;
► səbəbsiz ödem və ya assit;
► nefrotik sindromun olması;
► residiv verən infeksiya;
► EÇR-nın artması;
► səbəbi bəlli olmayan periferik neyropatiya;
► hiperkalsiemiya;
► qazanılmış qan laxtalanmasının pozğunluğu;
► ortostatik hipotenziya;
► malabsorbsiya sindromu.
Çoxsaylı mielomalı pasientlərin kompleks tədqiqatına aşağıdakı
laborator və instrumental müayinə üsulları daxil edilir:
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► qanın tam klinik analizi, EÇR;
► qanın biokimyəvi müayinəsi,

►
►
►
►
►

►

►
►
►

►

►
►
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►

ümumi zülal fraksiya ilə
(elektroforez);
kreatininin, sidik cövhərinin, sidik turşusunun, kalsiumun,
fosforun, natriumun, kaliumun təyini;
sidikdə günlük itirilən zülalın təyini, sidikdə zülalın elektroforezi;
sidiyin ümumi müayinəsi, Bens-Cons zülalının təyini;
kreatinin klirensinin təyini;
protrombin vaxtı, AÇTV-nın (lazım olarsa, koaquloqramma)
təyini;
qanda və sidikdə patoloji zülalın immunofiksasiya üsulu ilə
immunoqlobulinlər və yüngül zəncirlərin (k və λ) qanda və
sidikdə təyini;
bütün yastı və iri lülə sümüklərin epifizlərinin rentgeni, kompüter
tomoqrafiyası (KT), maqnit-rezonans tomoqrafiyası (MRT),
skelet sümüklərinin 18-ftordezoksiqlükoza ilə pozitron-emission
tomoqrafiyası, diffuz osteoporozda sümüklərin densitometriyası;
sümük iliyinin analizi, trepanobiopsiya;
C-reaktiv
zülal,
β2-mikroqlobulin,
interleykin
6,
laktatdehidrogenazanın (LDH) qanda təyini;
sümük
iliyi
hüceyrələrinin
sitogenetik
analizi,
immunoqlobulinlərin
sintezinə
cavabdeh
genlərin
reanjirovkasının aşkar edilməsi üçün molekulyar-genetik
müayinə;
qanda və sümük iliyində dövr edən monoklon B-limfositlərin
təyini üçün immunofenotipləşdirmə, sümük iliyində monoklon
plazmatik hüceyrələrin fenotipinin CD38+, CD19+, CD138+
təyini;
isti şok zülallarının təyini (Hsp90, Hsp70);
amiloidoza şübhə olduqda, ağzın selikli qişasının, düz bağırsağın,
böyrəyin biopsiyası.
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Çoxsaylı mielomanın diaqnostik meyarları
(3 meyarın hamısı olmalıdır)
Sümük iliyində monoklon plazmatik hüceyrələrin 10%-dən çox
olması və ya biopsiya materialında plazmositomanı təsdiq edən
məlumatın olması;
1. Qanda və ya sidikdə monoklon zülalın aşkar edilməsi. Əgər
monoklon zülal yoxdursa (sekresiya etməyən mieloma), onda
diaqnozun təsdiqi üçün sümük iliyində plazmatik hüceyrələrin
sayı 30%-dən çox olmalıdır.
2. Mieloma xəstəliyi ilə əlaqəli orqan disfunksiyası (1 və ya çox).
9 Hiperkalsemiya >10,5 mq/l və ya normanın yuxarı sərhədi;
9 Böyrək çatışmazlığı, kreatinin qanda 2 mq/dl-dən çox;
9 Anemiya, hemoqlobin 100 qr/l-dən az.
3. Sümüklərdə litik dəyişikliklər və ya osteoporoz (əgər sümüklərdə
destruktiv dəyişiklik yoxdursa, onda mielopunktatda plazmatik
hüceyrələrin sayı 30%-dən çox olmalıdır.
Sümüklərin solitar plazmasitomasının diaqnostik meyarları
(3 meyarın hamısı olmalıdır)
1. Biopsiya ilə sübut edilmiş yeganə yerdə sümüyün monoklonal
plazmasitoması.
2. Sümük iliyində monoklonal plazmatik hüceyrələrin miqdarı
10%-dən azdır.
3. Mieloma ilə əlaqədar üzvlər tərəfindən disfunksiya baş
verməməlidir.
İndolent mielomanın diaqnostik meyarları
(3 meyarın hamısı olmalıdır)
1. Qanda və/və ya sidikdə monoklonal zülalın olması.
2. Monoklonal plazmatik hüceyrələrin sümük iliyində və/və ya
biopsiya materialında aşkar edilməsi.
3. QƏMQ-i, çoxsaylı mielomanı və ya solitar plazmasitomanı
təsdiqləyən meyarların olmaması.
Qeyri-müəyyən əhəmiyyətli monoklonal qammapatiyaların
diaqnostik meyarları
(3 meyarın hamısı olmalıdır)
1. Monoklonal protein qanda və sidikdə az miqdarda aşkar edilir.
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2. Sümük iliyində monoklonal plazmatik hüceyrələrin miqdarı
10%-dən azdır.
3. Qanda kalsiumun, kreatininin və hemoqlobinin miqdarı norma
daxilindədir. Sümüklərdə rentgenoloji, MRT və ya PET
müayinəsi nəticəsində sümüklərdə osteolitik dəyişiklik aşkar
edilmir. Klinik və laborator olaraq amiloidoz əlamətləri yoxdur.
Skeletin və sümük iliyinin müayinəsi müvafiq klinik
simptomların, anemiyanın, hiperkalsiyemiyanın və böyrək
çatışmazlığının olmadığı halda QƏMQ diaqnozunun qoyulması üçün
mütləq deyil (C). Klinik baxışlar və paraproteinin səviyyəsinin 3-cü
və 6-cı aylarda təkrar təyini QƏMQ diaqnozunun qoyulması üçün
təkidlə tövsiyə edilir (C). QƏMQ və simptomsuz mielomlu xəstələrə
nəzarət məhdud olmamalıdır, mərhələlik M-proteinin səviyyəsi
yüksək olan QƏMQ və yüksək riskli simptomsuz mielom
xəstəliklərinin proqressivləşmə riskindən asılı olaraq müntəzəm
dəyişə bilər (B) (adətən hər üç aydan bir). Simptomsuz mielomaya
nəzarətə zərdab, eləcə də sidikdə olan paraproteinin təyini və klinik
qiymətləndirilməsi daxil olmalıdır. Sümük iliyinin təkrar müayinəsi
və skeletin rentgeni daha az və ya yeni simptomlar və ya əlamətlər
inkişaf etdikdə tələb olunur (C). QƏMQ-ə nəzarətə, eləcə də
müntəzəm klinik qiymətləndirmə daxil olmalıdır və zərdab
paraproteininin təyini izlənilməlidir; proqressivləşmənin aşağı riski
olan şəxslər üçün yarım ildə bir dəfə və ya hər il aparılmalıdır (C).
Pasientlər və ümumi praktik həkimlər xəstəliyin proqressivləşmə
riski və klinik əlamətləri barədə məlumatlarla təchiz olunmalıdırlar
(C).
Çoxsaylı mielomanın variant formaları
Sekresiya etməyən çoxsaylı mieloma ümumi xəstələrin 1%-ini
təşkil edir. Müayinə zamanı qanda və sidikdə M-qradientin olmaması
ilə xarakterizə olunur. Xəstəliyin diaqnozu mieloqrammada
plazmatik hüceyrələrin sayının 30%-dən çox olması, zədələnmiş
üzvün aşkar edilməsi, immunoflüressensiya yolu ilə plazmatik
hüceyrələrdə monoklonal immunoqlobulinlərin tapılması əsasında
qoyulur. Bu xəstələrin 60%-ində hipoqammaqlobulinemiya aşkar
edilir. Xəstəliyin proqnozu və həkimlik taktikası prinsipləri
mielomanın digər formalarından fərqlənmir.
22

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Xəstəliyin osteosklerotik forması çox az hallarda təsadüf olunur.
Bu variantda sümüklərin rentgenoloji müayinəsində çox saylı
osteosklerotik ocaqlar aşkar edilir. Bu ocaqlar adətən osteolitik
zədələnmələrlə müşahidə olunur. Bu forma zədələnmənin qarışıq tipi
(osteolitik və osteosklerotik) adlanır. Klinik olaraq bu variantda
sensomotor
polineyropatiya
dominant
əlamətlərdəndir.
Ümumiyyətlə, ÇM-də polineyropatiya simptomu 1-8% hallarda rast
gəlinir. Polineyropatiya spesifik terapiya fonunda, xüsusən, VAD
proqramından sonra, velkeyd, tolidamid, revlimid dərman
vasitələrinin qəbulundan sonra tez-tez rast gəlinən ağırlaşmadır.
Sümük toxumasının izolə tipli osteosklerotik zədələnmələrinin 47%ində POEMS – sindromu təsadüf edilir. POEMS abreviaturası
aşağıdakı sindromların ilk hərflərindən tərtib edilmişdir:
polineyropatiya (polyneuropathy), orqanomeqaliya (organomegaly)
və ya limfoadenopatiya, endokrinopatiya (endocrinopathy), Mprotein (M-prorein) və ya plazmahüceyrəli diskraziya, dəridə
dəyişikliklər (skin changes). POEMS sindromunun əmələ gəlmə
səbəbi bəlli deyildir. 2003-cü ildə Meyonun klinikasında POEMS
sindromunun diaqnostik meyarları hazırlanmışdır (cədvəl 3). Bu
diaqnozun qoyulması üçün xəstələrdə iki əsas, bir əlavə meyar
mütləq olmalıdır. Bu xəstələrin 5-20%-ində plazmatik hüceyrələrin
sayı 10%-i keçir. Bu kateqoriyalı pasientlərin 50%-inin ümumi
yaşama müddəti 20 ildən yuxarı təşkil edir. Bu variantın gedişi
mötədil olduğundan, mieloma letallıqla nəticələnmir və sitostatik
terapiya aparılması məsləhət görülmür.
Çox saylı mielomanın digər az təsadüf olunan variantlarından biri
də biklonal formadır. İki klon plazmatik hüceyrənin iki tip zülal
sekresiyası ilə müşahidə edilən (IgG-k və IgG-λ, IgA-k və IgG-λ) bu
formanın əmələ gəlmə səbəbi axıra qədər aydınlaşdırılmamışdır.
Biklon variantın baş vermə səbəbi B-limfositlərin inkişafının
müxtəlif etaplarında sekresiya olunan immunoqlobulinlərin sintezinə
cavab verən genlərdəki mutasiyaların olmasıdır. Biklon formanın
klinik və proqnostik xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar əldə
edilməmişdir.
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Cədvəl 3. POEMS – sindromunun diaqnostik meyarları

Kiçik meyarlar

Assosiasiya edən
simptomlar

Mümkün
assosiasiya
edən simptomlar

Polineyropatiya
Monoklonal plazmahüceyrəli proliferasiya
Sümüklərin ocaqlı osteosklerotik zədələnməsi
Kastleman xəstəliyi
Orqanomeqaliya (hepato-, splenomeqaliya,
limfoadenopatiya)
Ödem (assit, periferik ödem, plevrada maye)
Endokrinopatiya (hipotireoz, hiperparatireoz,
ginekomastiya, qalaktoreya, şəkərli diabet,
böyrəküstü vəzilərin çatışmazlığı, prolaktinin
artması)
Dəri
dəyişiklikləri
(hiperpiqmentasiya,
hipertrixoz,
pletora, çoxsaylı hemangioma, dəridə bərk
şişkinlik,
ağ dırnaqlar)
Çəkinin itirilməsi
Trombositoz
Polisitemiya
Hiperhidroz
Ləngitmə hissiyyatı
Ağciyər hipertenziyası
Ağciyərlərin restriktiv zədələnməsi
Hemorragik diatez
Artralqiya
Kardiomiopatiya
Bədən hərarətinin yüksəlməsi
Diarreya
Qanda vitamin B12-nin miqdarının azalması
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Böyük meyarlar

Plazmahüceyrəli leykozda (PL) plazmatik hüceyrələrin mütləq
miqdarı qanda 2x109/l və ya nisbi sayı hemoqrammada 20%-dən çox
olur. Xəstəlik birincili (de novo) olduqda, proses xəstəliyin leykemik
fazası, ikincili olduqda isə mielomanın leykemik transformasiyası
haqqında düşünülür. Birincili PL ÇM-lı xəstələrin 5%-ində təsadüf
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edilir. Bu variant xəstəlik yüksək ekstramedulyar zədələnmələr və iri
həcmli şiş kütləsinə malik olur. Xəstələrdə hemorragik sindrom,
dərin trombositopeniya və anemiya əlamətləri, qanın zərdabında
yuksək LDH və β2-mikroqlobulin olması aşkar edilir. Sitogenetik
müayinədə 13-cü xromosomun monosomyası, hipodiplopiya baş
verir. Sitostatik terapiya istifadə olunduqda, birincili variant üçün
orta yaşama müddəti 8 ay, ikincili plazmahüceyrəli forma üçün isə,
bu müddət 2 aya bərabərdir.
Müayinə zamanı cədvəl 4-də göstərilən testlərdən istifadə etmək
lazımdır (C).
Cədvəl 4. Mielomalı xəstələrdə ilkin müayinələr
Skriniq
testləri
Qanın tam
analizi,
EÇS

Zərdab və
ya plazma
elektrolitləri,
kreatinin,
kalsium,
albumin və
sidik
turşusu, qan
zərdabının
və

Diaqnozu
qoymaq
üçün
testlər
Sümük
iliyinin
aspiratı,
trepanobiopsiya

Zərdabın
və sidiyin
immunofiksasiyası

Xəstəliyin
Mieloma
ağırlığını və
ilə
bağlı
proqnozunu
orqanın
dəyərləndirmək
üçün testlər
pisləşməsi
Sümük iliyinin
Qanın tam
sitogenetikası və analizi
ya FISH-analizı (anemiya)
(hibridizasiya in
situ)

Qan zərdabında
və sidikdə
monoklonal
zulalın
miqdarının
təyini,
kalsiumun,
albuminin β2 –
mikroqlobulinin təyini
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Bəzi
xəstələrə
göstərişləri
olan xüsusi
testlər
Sümük
iliyinin
immunohist
ologiyası və
ya axar
sitometriyası
B12 vitamininin və fol
turşusunun
təyini
B

Zərdabda
sidik
cövhəri və
kretinin,
kalsium,
laktat
dehidrogen
aza (LDH)
С-reaktiv
zülal
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qatılaşdırılmış sidiyin
elektroforezi,
qeyri
izotipik
immunoqlo
bulinlərin
miqdarının
təyini
Simptoma- Skeletin
tik
müayinəsi
sahələrin
rentgeni

Skeletin
müayinəsi

(CRZ),
qeyri
izotipik
immunoql
obulinlərin
miqdarının
təyini
Skeletin
müayinəsi

Maqnit
rezonans
tomoqrafiyası (MRT)
Kompüter
tomoqrafiyası (KT)
Skanlaşdırma

Diferensial diaqnostika
ÇM diaqnozu qoyulduqda diferensial diaqnozu digər onkoloji
xəstəliklərlə aparılır:
► bədxassəli və xoşxassəli monoklonal qammapatialar
► sümüklərin və yumşaq toxumaların solitar plazmasitoması
► indolent mieloma
► sümüklərin kəskin osteoporozu ilə müşayiət edilən və sümüklərə
metastaz verən onkoloji xəstəliklər.
CM-nin PROQNOSTİK MEYARLARI
Sitogenetik anomaliyalar proqnostik əhəmiyyətə malikdirlər (C).
Proqnoz
müalicəyə
qədər
(müalicə
başlamamış)
qiymətləndirilməlidir və minimum β-2 mikroqlobulin və albuminin
zərdabdakı miqdarının təyini tələb edilir. Əgər mümkündürsə,
sitogenetik və/və ya FİSH-analiz faydalı ola bilər. Belə ki, bu
müxtəlif xəstələrə münasibətdə ehtiyatla interpretasiya olunmalıdır
(C).
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Xəstəliyin diaqnozu dəqiqləşdirildikdən sonra spesifik
terapiyanın başlanması haqqında düşünülür. Klinik əlamətləri
olmayan indolent mielomada sitostatik müalicə əvəzinə, gözləmə
taktikası seçilir. Bu halda terapiya xəstəliyin proqressivləşməsi
olduqda başlanılır. Spesifik terapiyanın aparılması üçün CRAB
abreviaturasından istifadə edilir: hiperkalsiemiya (calsemia), böyrək
çatışmazlığı (renal insufficiency), anemiya (anemia), sümüklərin
zədələnməsi ( bone lesions).
CRAB-ın meyarları
Hiperkalsemiya
Zərdab kalsiumunun miqdarı normal göstəricilərin yuxarı
hüdudundan (2,75 mmol/l) 0,25 mmol/l çoxdur.
Böyrək çatışmazlığı
Zərdabda kreatinin miqdarı 173 mmol/l-dən artıq.
Anemiya
Hemoqlobinin səviyyəsi normanın aşağı hüdudundan 20 q/l
azdır.
Sümüklərin zədələnməsi
Sümüklərin osteolitik zədələnməsi və ya osteopeniya kompressiv
sınıqlarla.
Digərləri
Hiperözüllük sindromunun, amiloidozun, residiv edən bakterial
infeksiyaların (il ərzində 2 epizoddan artıq) simptomlarının olması.
Hazırda çoxsaylı mielomanın müalicəsi üçün vahid konsepsiya
mövcud deyildir. Şərti olaraq spesifik terapiyaya 4 formada yanaşılır:
1. mötədil kimyəvi terapiya;
2. intensiv kimyəvi terapiya;
3. auto- və ya allogen hemopoetik kök hüceyrələrin
transplantasiyası
4. yeni dərman vasitələri və metodlardan istifadə edilməsi:
9 proteosom inhibitorları
9 angiogenez inhibitorları
9 istilik şoku zülallarının inhibitorları
Cədvəl 5-də ÇM-nin müalicəsinə yanaşma sxemi göstərilmişdir.
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1. Kimyəvi terapiya
2. Yüksək dozalı kimioterapiya transplantasiya ilə
3. Şüa terapiyası
4. α-interferon
5. Eritropoetin
6. Bisfosfonatlar
7. Yardımçı terapiya
- antibiotiklər
- təxirəsalınmaz yardım (dializ, plazmaferez, cərrahi dekompensasiya
və ya şüa terapiyası;
- inkişaf faktorları (neopogen və s.)
- korset
- pəhriz
8.Yeni dərman vasitələri
- angiogenezin susdurulmasına yönəldilən strategiya -Tolidamid,
Revlimid * və s.
- polivalent dərman rezistentliyinin aradan qaldırılması (PSC-833);
- proteosomların inhibitoru – Bortezomib (Velkeyd)
Son vaxtlar terapiyanın effektliliyini dəyərləndirmək üçün EBMT
qrupunun təklif etdiyi meyarlara 2005-ci ildə Amerikada Meyo
klinikası tərəfindən əlavə edilmiş variantdan geniş istifadə edilir
(cədvəl 6).
TR-dən əlavə, ÇM-li xəstədə molekulyar remissiyanı əldə etmək
olar. Bu zaman xəstəliyin əlamətləri molekulyar-genetik müayinə
üsulları ilə aşkar olunmur.
Adətən, ÇM-li xəstələrin terapiyası xəstəliyin ilk mərhələrində
ehtiyatla həyata keçirilir (melfalan, siklofosfan, qlükosteroidlər),
bəzən isə gözləmə taktikası seçilir. Belə yanaşmanın məqsədi şiş
proliferasiyasının qarşısını almaqla bərabər, xəstələrin yaşama
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Belə taktika özünü
adətən 65-70 yaşlı xəstələrdə doğruldur.
*

Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatından keçməmiş dərman vasitəsi

28

Cədvəl 6. ÇM-li xəstələrin terapiyasının effektivliyinin
qiymətləndirməsi meyarları
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Xəstəliyin fazası
Dəyərləndirmə meyarları
Tam klinikSümük iliində plazmatik hüceyrələin sayı
hematoloji remissiya 5%-dən az, qanda və ya sidikdə monoklonal
(TR), tam cavab (TC) immunoqlobulinin olmaması
(immunofiksasiya metodu ilə
təsdiqlənməlidir)
Tam remissiyaya
Bütün meyarlar TR üçün xarakterdir, ancaq
yaxın (TRy)
M-protein qanda və ya sidikdə
immunofiksasiya ilə aşkar edilir
Qismən klinikQanda monoklonal immunoqlobulinin
hematolojı remissiya >50%, gündəlik sidikdə isə patoloji zülalın
(QR)/qismən
miqdarının >90% azalması (ya gündəlik
cavab (QC)
sidikdə zülalın miqdarı 200 mq-dan az),
sümük iliyində plazmatik hüceyrələrin >50%
azalması, yeni osteodestruktiv ocaqların
olmaması, xəstəliyin proqressivləşmə
əlamətlərinin olmaması, ekstramedullyar
plazmasitoma ölçülərinin xeyli azalması
Minimal cavab (MC) Sümük iliyində plazmatik hüceyrələrin və
qanda Monoklonal immunoqlobulinin
miqdarı 25-49% enməsi, gündəlik sidikdə
Bens-Cons zülalının miqdarının 50-89%
azalması (sidikdə gündə itirilən zülalın
miqdarı 200 mq-dan çox), ekstramedullyar
plazmasitomanın ölçülərinin 25-49%
azalması
Prosesin sabitləşməsi Xəstəliyin parametrlərinin sabitləşməsi (o
(plato fazası)
cümlədən, sümüklərin destruksiyasınin sayı
və ölçüləri), 3 sitostatik terapiyadan sonra
qanda və sidikdə monoklonal
immunoqlobulinin artmaması, minimal
cavabın və xəstəliyin proqressivləşmısinin
olmaması
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Qanda
və
ya
sidikdə
monoklonal
immunoqlobulinin miqdarının 25%-dən çox
artması, skelet sümüklərində destruksiyanın
50% artması və ya yeni ocaqların əmələ
gəlməsi, yeni plazmasitoma ocaqlarının
əmələ gəlməsi və ya ölçülərin 50% artması.
Səbəbi bəlli olmayan hiperkalsiemiyanın
ortaya çıxması (11,5q/dl-dən çox)

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Xəstəliyin
proqressiyası
(residiv)

Bu taktikanın tərəfdarları ÇM xəstəliyindən tam sağalmanın
olmamasını, aqressiv terapiyanın bəzən prosesin proqressivləşməsi
ilə nəticələndiyini, yaşama keyfiyyətinin pisləşməsini əsas gətirir.
Ehtiyatlı sitostatik terapiya əsasən, xəstəliyin IA mərhələsində,
minimal klinik əlamətləri, proqnostik risk amilləri olmayan
plazmatik hüceyrələrdə aşağı proliferativ aktivliyi olan xəstələrdə
həyata keçirilir. Son 30 ildə ÇM-nin ənənəvi və standart terapiyası
kimi qəbul edilən MP [melfalan*(alkeran) * +prednizolon]
protokolunda alkeran 0,25 mq/kq (9 mq/m2) kursun 1-4 günləri,
prednizolon isə 1-2 mq/m2 kursun 1-4 günləri. Kursarası interval 4-6
həftə təşkil edir. MP-nin digər təklif edilən sxemində alkeran 6-10
mq dozada 1-7 və ya 1-10 gün, prednizolon isə 60 mq 1-7 və ya 1-10
gün olmaqla daxilə təyin edilir. Kurs arası fasilə 4-6 həftəyə bərabər
olur. Müsbət klinik effekt 50-60% təşkil edir. Belə terapiya almış
ÇM-li xəstələrin orta yaşama müddəti 29-30 aya bərabərdir. Digər
müalicə rejimi siklofosfanla monoximioterapia və ya prednizolonla
aparılır. Bu kombinasiyada siklofosfanın dozası 400 mq günaşırı, və
ya 200 mq hər gün, və yaxud da 300 mq/m2 həftədə bir dəfə, total
doza isə 6-10 q təşkil edir. Bu sxemdə prednizolonun dozası gündə
60 mq təşkil edir.
Deksametazonun yüksək dozada istifadəsi (40 mq gündə) bu qrup
pasientlərin remissiyaya çıxma faizini artırsa da, onların orta yaşama
müddəti, başqa müalicə protokolları almış xəstələrin klinik
göstəricilərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmir. Bu mənada
poliximioterapiyadan istifadə hemopoetik sütun hüceyrələrinin
transplantasiyası həyata keçirilən zaman məsləhət görülür. Alkiledici
dərman vasitələrdən uzunmüddətli istifadə trasplantasiya önü dövrün
*
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klinik və laborator göstəricilərini pisləşdirir (istənilən miqdarda kök
hüceyrəsi əldə etmək mümkün olmur). Alkiledici dərman vasitələri
və yüksək dozada deksametazona rezistent xəstələrə aşağıdakı
sxemlərin istifadə edilməsi məsləhət görülür.
Xəstəliyin gedişində terapiyanın effektliliyinə çoxlu amillər təsir
edir. Buna xəstəliyin mərhələsi, yaşı, böyrəklərin zədələnmə
dərəcəsi, yanaşı xəstəliklər və s. aiddir. Müalicəsiz xəstələrin orta
yaşama müddəti 6-12 ay; mövcud standart ximioterapevtik
protokollarda da bu ğöstərici 2-4 ilə bərabərdir.
ÇM-nin müalicəsində istifadə olunur:
► alkilə edən dərman vasitələri (siklofosfan, melfalan)
► kortikosteroidlər (deksametazon, prednizolon)
► antrasiklinlər (doksorubisin)
► vinkristin
► mielom ocaqlarının lokal şüa terapiyası
► yüksək
dozalı ximioterapiya (HDT) ilə sümük iliyi
transplantasiyası
və
ya
qandakı
sələf
hüceyrələrin
transplantasiyası
► biomodulyatorlar: talidomid (revlimid, aktimid) və α-interferon
Bu dərman vasitələrinin istifadəsi qısa müddətli remissiya ilə
nəticələnir. Növbəti residivlər rezistentliyin inkişafına səbəb olur.
ÇM-nin ximioterapiyasının əsas sxemləri 7 saylı cədvəldə əksini
tapmışdır.
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Cədvəl 7. ÇM-nin ximioterapiyasının əsas sxemləri

VAD

VAMP

Dərman
vasitələri

Dozalar və
yeritmə
rejimləri
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Müalicə
sxemi

0,4 mq/gün
1-4 günlər
Vinkristin*
daimi v/d
infuziya
9 mq/m2/gün
Adriamisin*
daimi v/d
(Doksorubisin)
infuziya
40 mq/gün
per os və
Deksametazon ya v/d 1-4,
9-12, 17-20ci günlər
0,4 mq/gün
1-4 günlər
Vinkristin*
daimi v/d
infuziya
9 mq/m2/gün
Adriamisin*
daimi v/d
(Doksorubisin)*
infuziya
Metilpredni- 1 q v/d
zolon
1-5 günlər
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Birinci
xətt
terapiyası
qismində
effektivliy
i (TR,
nTR, QR)

İkinci xətt
terapiyası
qismində və
residiv
zamanı
effektivliyi
(TR, nTR,
QR)

45-60%

30%

50%

30%

500 mq v/d
1, 8, 15-ci günlər
0,4 mq/gün 1-4
SVAMP
Vinkristin*
günlər daimi v/d
(C44-60% 30-40%
infuziya
VAMP)
Adriamisin*
9 mq/m2/gün daimi
(Doksorubisin)* v/d infuziya
Metilprednizolon 1 q v/d 1-5 günlər
300 mq/m2 v/d hər
Siklofosfamid 12 saatdan
1-3 günlər
Hiper2 mq/gün v/d
Vinkristin*
SVAD
65%
40-50%
1, 9-cü günlər
(HCVAD) Doksorubisin* 50 mq/m2 4-cü gün
40 mq/gün per os
Deksametazon və ya v/d 1-4,
9-12-ci günlər
40 mq per os və ya
v/d 1-4, 9-12, 1720-ci günlər, sikl
hər 35 gün və ya
40 mq per os və ya
DeksameDeksametazon v/d 1-4-cü günlər,
50%
30-40%
tazon
sikl hər 4-10 gün
sonra həftədə
1 dəfə verməklə
saxlama rejiminə
keçməklə
M2
1,4 mq/m2 v/d
40-50% 20-30%
Vinkristin*
(VBMCP)
1-ci gün
Karmustin*
20 mq v/d
1-ci gün
(BCNU)
8 mq/m2 per os
Melfalan*
1-7-ci günlər
400 mq/m2 v/d
Siklofosfamid
1-ci gün
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Siklofosfamid
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40 mq/m2 per os
1-7 günlər
1 mq/m2 v/d 1-ci gün
Vinkristin*
6 mq/m2 per os
Melfalan*
1-4-ci günlər
VMSP
125 mq/m2 v/d
(VMCP)
Siklofosfamid
1-4-cü günlər
60 mq/m2 per os
Prednizolon
1-4 günlər
40 mq/gün per os
Deksametazon
1-4-cü günlər
750 mq/gün
Siklofosfamid 1-4-cü günlər
daimi v/d infuziya
75 mq/gün
DSEP
Etopozid
1-4-cü günlər
(DCEP)
daimi v/d infuziya
25 mq/gün
Platinol*
1-4-cü günlər
(Sisplatina)*
daimi v/d infuziya
300 mq/gün
Q-KSF*
qranulositlər bərpa
olunanadək
DT-PACE
40 mq/gün per os
Deksametazon
(DT1-4-cü günlər
PACE)
400 mq/gün per os
Talidomid*
hər gün
10 mq/m2/gün
Platinol*
1-4-cü günlər
(Sisplatina)*
daimi v/d infuziya
10 mq/m2/gün
Adriamisin*
1-4-cü günlər
(Doksorubisin)*
daimi v/d infuziya
400 mq/m2/gün
Siklofosfamid 1-4-cü günlər
daimi v/d infuziya
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Prednizolon
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14-30% 10-30%

İstifadə
60-70%
edilmir

İstifadə
edilmir

70%

40 mq/gün
1-4-cü günlər
daimi v/d infuziya
300 mq/gün 5-ci
Q-KSF*
gündən qranulositlər
bərpa olunanadək
40 mq/gün per os
Deksametazon 1-4, 9-12, 17-20-ci
günlər
200 mq per os
Talidomid*
1-28-ci günlər
1,3 mq/m2/gün
Bortezomib
1, 4, 8, 11-ci günlər,
(Velkeyd)
hər sikl 21 gün
20 mq per os 1, 2,
Deksametazon 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17,
18, 19, 20-ci günlər
1,3 mq/m2/gün 1,
Bortezomib
4, 8, 11-ci günlər,
(Velkeyd)
hər sikl 21 gün
9 mq/m2/gün
Adriamisin*
1-4-cü günlər
(Doksorubisin)*
daimi v/d infuziya
20 mq per os
Deksametazon 1-4, 9-12, 17-20-ci
günlər
Revlemid*
25 mq per os
(Lenalidomid)* 1-21-ci günlər
40 mq per os və ya
Deksametazon v/d 1-4, 9-12, 1720-ci günlər
8 mq gündə 3 dəfə
Deksametazon
1-10-cu günlər
BCNU
60 mq/m2 2-ci gün
150-400 mq/m2
Etopozid
4-7-ci günlər

DT

VD

PAD

RD
DexaBEAM
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Etopozid
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59-68% 48-64%

35-70% 25-38%

89%

81-89%

50%

İstifadə
edilmir

70%

100 mq/m2 gündə
2 dəfə, 4-7 günlər
Melfalan*
20 mq/m2 3-cü gün
1,3 mq/m2/gün
1, 4, 8, 11, 22, 25,
Bortezomib
29, 32 günlər
(Velkeyd)
daimi v/d
MPV
89%
Prednizolon
İnfuziya 60 mq/m2
Melfalan *
per os 1-4 günlər
9 mq/m2 per os
1-4 günlər
1,3 mq/m2/gün hər
Bortezomib
üç siklin 1, 4, 8, 11
(Velkeyd)
PLD
79%
günlər 30 mq/m2
Liposomal
hər siklin 4-cü
Doksorubsin
günü
Polikimyəvi terapiya təyin edildikdə, MP sxemlərinin tətbiqi
zamanı əldə edilən remissiyalar tez va çox sayda alınır. Ancaq bu
nəticə remissiyanın davamına və ümumi yaşama müddətinə az təsir
göstərir. Poliximioterapiyaya göstəriş – pis proqnostik göstəriciləri
olan və MP protokoluna rezistent olan xəstələrdir. Bu sxemlərdən ən
çox istifadə olunanı M2 və VMCP/VBAP kombinasiyalarıdır.
ABCM sxemi (Adrioblastin, Belustin, Siclofosfan, Melfalan),
əsasən, şəkər xəstəliyi, mədə xorası, həmçinin vinkristin
neyropatiyası olan xəstələrə, vinkristinin və qlükokortikoidlərin
olmadığı üçün, tətbiq edilir.
VAD kombinasiyası (Vinkristin, Adriamisin, Deksametazon) az
aqressiv gedişli mielom və plazma hüceyrəli leykozda geniş tətbiq
edilir. Bu proqramın mielom nefropatiyalı xəstələrdə, alkeran
olmadığı üçün (alkeran hemodepressiv təsirə malikdir), istifadəsi
məqsədəuyğundur. Son vaxtlar VAD protokolu induksiya etapında
yüksək dozalı kimyəvi terapiyadan əvvəl geniş şəkildə istifadə edilir.
Əgər
bu
xəstələrdə
autoloji
hemopoetik
hüceyrələrin
transplantasiyası planlaşdırılırsa, onda MP və tərkibində alkiləedici
dərman vasitəsilərin tətbiqindən (leykeran, nitroureya dərman
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vasitələriı, siklofosfan) imtina edilməlidir. Belə ki, bu dərman
vasitələri hemopoetik hüceyrələrin toplanmasını çətinləşdirir,
remissiya olmur. Adətən, 6-12 kurs aparılır, sonra isə 4-6 ay
müddətində kursun dayandırılması məsləhətdir. Remissiya zamanı bu
xəstələrə saxlayıcı terapiyanın aparılması məqsədəuyğun hesab
edilmir, çünki istifadə edilən sitostatik dərman vasitələri mielomalı
xəstələrdə ikincili leykozun baş verməsinə və ya onlarda tez-tez
infeksion ağırlaşmaların ortaya çıxmasına səbəb olur. Sabitləşmə
fazasında α-interferondan (intron A * , roferon A, reaferon) istifadə
edilməsi məsləhət görülür (həftədə 3 dəfə, 3 mln BV/m2). Belə
taktika residiv başlanana qədər davam etdirilir.
Əgər xəstələrdə remissiyanın ilk 6 ayında residiv baş verərsə, bu
erkən residiv adlanır və VAD sxemi üzrə PXT aparılması məsləhət
görülür. Belə terapevtik taktika 45-60% hallarda obyektiv müsbət
terapevtik cavabın əldə edilməsi ilə nəticələnir. Əgər VAD sxeminə
rezistentlik baş verərsə, onda bu hal kimyəvi dərman vasitələrinə
rezistentlik kimi qiymətləndirilir və EDAP, DC-1E, CVAD və ya
yüksək dozalı siklofosfan 3,6 q/m2 tətbiq edilir.
ÇM-də rezistentliyi aradan qaldırmaq üçün çox perspektivli
hesab edilən dərman vasitəsi bortezomibdir (velkeyd). Bu dərman
vasitəsi proteosom kompleksinin seçici inhibitoru olaraq, proteosom
fraqmentlərini inhibisiya edir və beləliklə proliferasiyanı ləngidir.
Bortezomib 1,3 mq/m2 dozada kursun 1, 4, 8, 11-ci günləri venaya
yeridilir, 10 günlük fasilədən sonra təkrar edilir. Rezistentli
xəstələrdə bu vasitənin müsbət effektivliyi 35-50% arasında tərəddüd
edir. Kursların sayı 6-8-ə bərabər olur.
Son zamanlar ÇM-lı xəstələrin (həm sümük iliyi
transplantasiyasına namizəd olan; həm də olmayan) induksion
müalicəsində bortezomibin digər dərman vasitələrilə kombinasiyada
yüksək effektivliyi qeyd edilmişdir.
Son vaxtlar sitostatiklərə rezistentliyi aradan qaldırmaq üçün
talidomiddən geniş istifadə edilir. Talidomid 200 mq daxilə 2 həftə
müddətində təyin edilir, yanaşı xoşagəlməz təsiri olmadıqda doza
400 mq-a çatdırılır. Bununla rezistentli xəstələrin 1/3 hissəsində
qismən remissiya almaq mümkün olur. Bu dərman vasitəsinin
*
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deksametazonla kombinasiyası da təyin edilir (hər ayın ilk 4 günü
DEXA* ** 20 mq/ m2 daxilə 100 mq dozada uzun müddət).
Son
vaxtlar
ÇM-nin
müalicəsində
yüksək
dozalı
ximioterapiyanın tətbiqi ilə autoloji hemopoetik kök hüceyrələrin
transplantasiyasından geniş istifadə edilir. Bu prosedura 6 aylıq fasilə
ilə 2 dəfə keçirildikdə, terapevtik effektivliyin daha da yüksək olması
qeyd edilir. Transplantasiyadan 6 ay sonra isə saxlayıcı terapiyanın
aparılmasında DEXA, talidomid, raeferonun tətbiqi məsləhət görülür.
Məlumdur ki, ÇM şuaya yüksək həssaslıq göstərən şişlərdəndir.
Şüa terapiyasından əsasən xəstəliyin M-qradient olmayan
formalarında (solitar plazmasitoma) sümük və yumşaq toxumaların
ekstramedulyar zədələnməsi vaxtı istifadə edilir. Summar doza 40-50
Qr təşkil edir. Sümüklərin patoloji sınıq qorxusu olduqda və sıxılma
nəticəsində olan nevroloji sindromlarda 30-40 Qr yerli tətbiq edilir.
ÇM-nin müalicəsinə dair tövsiyələr
► Xəstəliyin proqressivləşməsinin və ya üzvlərin zədələnməsinin
sübutları mövcud olanadək müalicə təxirə salınmalıdır (A).
► Klinik əlamətləri olmayan, lakin sümük xəstəliklərinin radioloji
sübutu olan xəstələrə müalicə dərhal başlanmalıdır (B).
► Deksametazon dərhal təyin edilməlidir – doza – 8-16 mq
diapazonunda hər gün (C).
► Yerli radioterapevtik müalicə diaqnoz qoyulduqdan sonra 24 saat
ərzində başlanılmalıdır (C).
► VAD və ya VAD-tipli rejim xəstələrdə ilkin terapiya qismində
istifadə edilməlidir, harda ki, gələcəkdə yüksək dozalı terapiya
(YDT) planlaşdırılmışdır (B).
► YDT planlaşdırılmamış yaşlı xəstələr üçün ya melfalan və ya
siklofosfamid prednizolonla, ya da onsuz istifadə olunmalıdır (A)
► Talidomid yalnız yeni diaqnoz qoyulmuş xəstələrdə klinik
sınaqlar kontekstində istifadə edilməlidir (C).
► Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə ya VAD, və ya yalnız tək
deksametazon istifadə edilməlidir (B).
► Tək deksametazon başlanğıc müalicə qismində tam saxlayıcı
tədbirlərin nəticələri və sonrakı kimyəvi terapiyaya münasibətdə
məsələlərin həllinin gözlənildiyi dövrdə verilə bilər (C).
**
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►

tərkibinə yüksək dozalı steroidlər olan sxemlər əks göstəriş
sayılır, melfalanın istifadəsində baxıla bilər. Birinci kursda əgər
GFR<30 ml/dəqiqədə qeyd olunursa və sümük iliyinə qarşı
toksik təsiri azaltmaq üçün sonrakı kurslarda da doza 25%
azaldılmalıdır (C).
Talidomid böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə dozanı
dəyişmədən istifadə edilə bilər, lakin dərman vasitəsinin
istifadəsi üçün əsaslı (dəqiq) tövsiyələr verməzdən əvvəl, sonrakı
məlumatların toplanması vacibdir (C).
Böyrək çatışmazlığı olan gənc xəstələrə gələcəkdə böyük
dozalarla terapiyanın aparılacağı mümkün namizədlər qismində
baxılmalıdır (B).
Terapiyanın ikinci xətti ilə stabilləşə bilən həssas olmayan
xəstəlikli cavan pasientlərdə və kök hüceyrələrin yığılması
mümkün olanlarda melfaların yüksək dozaları yaxşı proqnoz
təmin edə bilər (B).
Orqanların funksiyası və işinin adekvat statusu olan, yeni diaqnoz
qoyulmuş 65 yaşınadək xəstələrdə YDT və kök hüceyrələrinin
autoloji transplantasiyası (KHAT) müalicənin əsas strategiyasının
bir hissəsi olmalıdır (A).
İlkin müalicədən sonra heç olmasa hissəvi remissiya alınmış 50
yaşa qədər olan xəstələrdə yaxşı olar ki, xəstəliklərinin
başlanğıcında allogen SCT üçün HLA-ya görə seçilmiş donora
bacı və ya qardaş uyğunluq obyekti kimi baxılmalıdır. Bu
prosedura mümkün olan yerlərdə klinik sınaqlar çərçivəsində
həyata keçirilməlidir (B).
Adi kimyəvi terapiyadan sonra və ya YDT-dən sonra plato fazası
dövründə interferon terapiyasının saxlayıcı terapiya qismində bir
qədər aktivliyi ola bilər (B).
Platodan sonra residivi olan və ya MP-dən sonra remissiyada
olan pasiyentlərin əksəriyyəti üçün müalicənin birinci xətti kimi
daha uyğun kimyəvi terapiya oral melphalan +/-- prednizolonun
yenidən istifadəsindən ibarətdir (C).
Melfalan / deksametazon / bortezomib kombinasiyası sümük iliyi
transplantasiyasına namizəd olmayan xəstələrin induksion
müalicəsində yüksək effektivliyə malikdir (A).
39
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müalicəsində yüksək effektivliyə malik olan kombinasiyalar
aşağıdakilardır:
9 bortezomib/deksametazon (B)
9 bortezomib/doksorubisin/deksametazon (B)
9 bortezomib/lenalidomid/deksametazon (B)
9 bortezomib/talidomid/deksametazon(B)
Çoxsaylı mielomanın ağırlaşmalarının müalicəsi
Mieloma xəstəliyində terapiyanın effektivliyi təkcə optimal
sitostatik terapiyanın seçilməsindən deyil, həmçinin ortaya çıxan
çoxsaylı infeksion ağırlaşmaların müalicəsindən asılıdır. Hər bir
hərarətli mielom xəstəsi tez bir zamanda geniş spektrli antibiotiklərlə
müalicə olunmalıdır. Venadaxili antibiotiklər ciddi sistem
infeksiyaları zamanı tələb olunur. Əgər bu mümkündürsə,
aminoqlikoidlərin istifadəsindən çəkinmək lazımdır (C).
Profilaktik olaraq xəstələrə ilk 2 ay müddətində trimetoprim –
sulfametoksazol verilə bilər (kimyəvi terapiyanı “standart”
alkiləedici agentlərlə başladıqda) (A).
Qripə, Streptococcus pnevmoniyasına və Haemophilus qripinə
qarşı vaksinasiyalar tövsiyə edilir, yalnız effektivliyə zəmanət
verilmir (B).
Residivləşən
infeksiyalı
xəstələrdə
immunoqlobulinlərlə
profilaktik tədbirlər (bədən çəkisinə 0,4 q/kq) stabilizasiya fazasında
(plato) olan xəstələrə (A) və digər qrup mielom xəstələrində faydalı
ola bilər (C).
Ağır qranulositopeniya və trombositopeniya baş verdikdə
neopgendən (Q-KSF, QM-KSF) istifadə etmək məsləhət görülür.
İnfeksiyanın
profilaktikası
üçün
empirik
kombinəedilmiş
antibiotikoterapiya ilə yanaşı göbələk əleyhinə müalicə tətbiq edilir.
Güclü ağrı sindromunda qarışıq təsirli ağrıkəsici dərman
vasitələrindən geniş istifadə olunur. Ağrının şiddətinə uyğun olaraq
analgetiklər istifadə olunmalıdır (C).
Qeyri-steroid iltihabəleyhi dərman vasitələrinin istifadəsindən
çəkinmək lazımdır (C). Analgetiklər müntəzəm verilməlidir (C).
Bütün mümkün olan hallarda daxilə qəbul edilən (oral)
ağrıkəsicilərdən istifadəyə üstünlük verilməlidir (C).
Yerli radioterapiya ağrıya nəzarət üçün daha faydalıdır (C).
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Sümüklərin
uzun
sınıqları
stabilizasiya
və
ardınca
radioterapiyanın aparılmasını tələb edir (C).
Daimi ağrı olan xəstələrdə vertebroplastika və ya kifoplastika
nəzərdən keçirilməlidir (C).
Patoloji sınıqlar baş verdikdə, osteosintez (endoprotezləşmə,
intramedulyar osteosintez, osteoplastika) həyata keçirilir.
Son vaxtlar osteolizisin qarşısını almaq üçün bisfosfonatlar tətbiq
edilir. Hiperkalsemiyanın əsas mənbəyi ximioterapiya və
qlükokortikoidlər olduğundan, xəstələrə gündə 3-5 l/m2 həcmində
maye köçürtmək məsləhətdir. Mötədil hiperkalsemiya (korreksiya
edilmiş kalsium,6 – 2,9 mmol/l) zamanı oral dərman vasitəsiləri ilə
hidratasiya olunmalıdır (C). Mötədil-ağır hiperkalsemiya (korreksiya
edilmiş kalsium 2,9 mmol/l-dən artıq) venadaxili məhlullarla
rehidratasiya aparılır və lazım gələrsə, furosemid verilir (C). Əgər
bisfosfonatlar istifadə edilmirsə, dərhal onların qəbuluna başlamaq
lazımdır (C).
Kimyəvi terapiya tələb olunan bütün xəstələrə sümük iliyinin
zədələnməsi ilə və ya zədələnmə aşkar olunmadığı hallarda
bisfosfonatlar ilə terapiya tövsiyə edilir (A). Müalicə heç olmasa 2
ildən az olmayan müddətdə davam etdirilməlidir (A), lakin cari
təcrübəyə görə müalicə qeyri-müəyyən müddətdə davam etdirilir,
halbuki dərmanın uzun müddətli istifadəsi haqda məlumatlar azdır.
Peroral klodronat (1600 mq gündə) və ya ekvivalent dozada vena
daxilinə pamidronat və venadaxilinə zoledronik turşusu istifadə
oluna bilər (A). Hər ay pamidronat vena daxilinə 90 mq və
zoledronik turşusu 4 mq effektivliyinə görə ekvivalentdirlər (A).
Kompression sınıqlarda lokal şüa terapiyası ilə yanaşı
deksametazon 16 mq gündə təyin edilir. Belə hallarda VAD sxemi və
onun analoqları tətbiq edilir.
Böyrək çatışmazlığının profilaktikası üçün hiperkalsemiyanın
miqdarını azaltmaq və allopurinol təyin etmək lazımdır. Kəskin
böyrək çatışmazlığının qarşısını almaq üçün infeksiyanın
profilaktikası əsas yerlərdən birini tutur. Düzgün və adekvat terapiya
aparıldıqda, böyrək çatışmazlığını geri döndərmək olar.
Böyrək çatışmazlığının ilkin idarə olunmasına aktiv rehidratasiya
və infeksiyaların müalicəsi daxil olmalıdır (C). Yalnız
rehidratasiyaya cavab verməyən hiperkalsemiyalı xəstələr venadaxili
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bisfosfonatla müalicə olunmalıdırlar (C). Əgər 48 saat ərzində
böyrək çatışmazlığında yaxşılaşma baş vermirsə, məsləhət üçün
nefroloqa müraciət etmək lazımdır (C).
Ağır uremiya zamanı hemodializlə bərabər digər ekstrakorporal
detoksikasiya üsullarından istifadə edilməlidir. Yüksək monoklonal
zülal (M-qradient) olduqda plazmaferezin aparılması zəruridir. 1-1,5
ay ərzində böyrək çatışmazlığı kompensasiya olunmayan hallarda
xəstələr xronik hemodializə keçirilir, perspektivdə isə böyrək
transplantasiyası həyata keçirilməlidir. Hiperözülülük sindromunun
(zülal 130-140 q/l) qarşını almaq üçün plazmaferez tətbiq edilir.
Paraproteinik koma üçün plazmaferez mütləq göstərişdir.
Anemiya mieloma xəstəliyinin əsas əlamətlərindəndir. Ağır
dərəcəli anemiyada eritrosit kütləsi transfuziyası həyata keçirilir. Son
zamanlar patogenetik mexanizmli rekombinant eritropoetin (misal
üçün epreks) 10000 BV həftədə 3 dəfə dozasında geniş istifadə edilir.
Yeni diaqnoz qoyulmuş xəstələrdə adətən EPO-nun istifadəsinə
kimyəvi terapiyaya cavab qiymətləndirilmədən təyin olunması
məsləhət görülmür (C).
EPO-nun terapevtik istifadəsinə kimyəvi terapiya almış anemiya
simptomları olan xəstələrdə baxılmalıdır (A). Bu yanaşmaya əsas
kimi zərdabda EPO-nun konsentrasiyası ölçülməlidir. Zərdabda
EPO-nun səviyyəsinin 200 mlu/ml-dən çox olması və trombositlərin
miqdarının aşağı olması EPO-ya cavabın mənfi proqnostik faktorları
sayılır. Əgər 4-6 həftədən sonra heç bir effektivlik əlamətləri
olmazsa, doza 2 dəfə artırılmalıdır (B).
Hemoqlobin 120 q/l-dən çox qalxarsa, EPO-nun istifadəsi
dayandırılmalıdır və ya doza azaldılmalıdır (C).
Əgər 6-8 həftədən sonra Hb 10-20 q/l qalxmayıbsa, effekt
ehtimalı aşağıdır və EPO istifadəsi dayandırılmalıdır (B).
Terapiyanın qiymətləndirilməsi
Terapevtik effekt mielotransplantasiyanin Avropa qrupunun tələb
etdiyi amillər üzrə dəyərləndirilir. Effektlilik parametrləri üçün
terapiya nəticəsində mielom proteinlərinin reduksiyası ilə şiş
kütləsinin reduksiyasının korrelyasiyası əsas götürülür (cədvəl 8).
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Cədvəl 8. Terapiyanın qiymətləndirilməsi kriteriyaları

M-zülalının
azalması
Sidikdə BC zülalının
azalması
Mielopunktatda
plazmatik
hüceyrələrinin miqdarı
Sümüklərin
zədələnməsi
Kalsiumun
səviyyəsi

Tam
remissiya

Parsial
remissiya

Minimal
remissiya

100%

50%

25%

100%

90%

50%

5%

50%

25%

Stabil

Stabil

Stabil

N

N

N
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