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GİRİŞ

 Cast nefropatisi multipl myeloma gibi plazma hücre hastalıkları veya 
nadiren lenfoproliferatif hastalıklara sekonder olarak görülür. 

 Monoklonal serbest hafif zincir üretiminin artması nedeniyle ortaya çıkar.

 Proksimal tübüldeki geri emilim kapasitesini aşan hafif zincirler, Tamm horsfall
proteini ile birleşerek tübüllerde çöker.

 MM olgularının otopsi serilerinde %40 olguda mevcuttur.



 Diffüz alveolar hemoraji alveoler kapillerlerden alveol içine eritrosit geçişi ile 
karakterize tıbbi bir acil durumdur. 

 Dispne, hemoptizi, anemi ve akciğer grafisinde bilateral infiltrasyon ile 
karakterizedir. 

 Etiyolojisinde kollajen doku hastalıkları, sistemik vaskülitler, enfeksiyonlar, 
kemik iliği transplantasyonu, hemostaz anormallikleri ve ilaçlar 
suçlanmaktadır. 

 Bortezomib diffüz alveolar hemorajinin nadir bir nedenidir. 



 Bortezomib tedavisinin bir komplikasyonu olarak diffüz alveolar hemoraji
gelişen 36 yaşındaki erkek olguyu  sunuyoruz.



OLGU SUNUMU

 36 yaşında erkek hasta halsizlik, çarpıntı ve bacaklarda şişlik şikayeti 
nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde 3 yıldır lambda tipi multipl
myeloma tanısı mevcut olup; 4 kür Bortezomib, Siklofosfamid ve 
Deksametazon ve 1 kür Bortezomib, Talidomid ve Deksametazon tedavisi 
almış ve daha sonra kontrollerine gelmemişti.

 Fizik muayenesinde vital bulguları normal idi. Her iki alt extremitesinde (+++) 
gode bırakan ödem mevcuttu. Diğer fizik muayene bulguları normal idi. 



 Laboratuvar bulgularında hemoglobin:  6.5 g/dl, lökosit: 980 /µL, trombosit: 
22.000 /µL sedimentasyon: 88/saat, kan üre azotu: 47 mg/dL, kreatin: 2.95 
mg/dL, protein: 6.6 g/dL, albumin: 3.1 g/dL idi. 

 Immunoglobulin düzeyleri normal idi. 

 Protein elektroforezinde monoklonal piki ve immunfiksasyon elektroforezinde
lambda tipi monoklonalitesi mevcuttu.



 Tam idrar analizinde eser miktarda proteinüri vardı. 

 24 saatlik idrarda 13 gr/gün proteinüri saptandı. 

 PA akciğer grafisinde patoloji saptanmadı. 

 Kemik iliği biyopsisi CD38, CD138, CD56 ve lambda pozitif plazma hücreleri 
ile diffüz infiltreydi. 





 Proteinürisi nedeniyle yapılan böbrek biyopsisinde lambda tipi cast
nefropatisi saptandı.





 Hastaya relaps multipl myeloma nedeni ile Bortezomib, Lenalidomid ve 
Deksametazon tedavisi (1,8,15,22. günlerde 1.3 mg/m2 bortezomib,1-
21.günlerde 25 mg lenalidomid,1,8,15,22.günlerde 40 mg dexametazon) 
başlandı. 

 Hastanın 3. doz Bortezomib tedavisinin ardından göğüs sağ tarafında 
plöretik tip ağrı ve hemoptizi gelişti. 

 Genel durumu orta, şuuru açık ve koopere olan hastanın kan basıncı 100/60 
mmHg, nabız 82/dk, solunum sayısı 25/dk idi. 

 Arter kan gazında, pH:7.54, PO2:38.7, PCO2: 32.2 ve oksijen saturasyonu % 
65.7 olarak saptandı. 



 Hastanın torax bilgisayarlı tomografisinde bilateral infiltrasyonlar izlendi. 







 Hastada mevcut klinik ve laboratuvar bulgularıyla diffüz alveoler hemoraji
düşünüldü. Transamin ampul 3x1, transamin nebul 2x1 ve 100 mg/gün 
metilprednizon başlandı. 

 Günlük klinik ve kan gazı  değerlendirmelerinde hastanın mekanik ventilatör
desteğine ihtiyacı olmadı. 

 Kemoterapi tedavisine ara verildi ve 10 gün sonra tekrarlanan  torax
tomografisinde akciğerlerdeki bilateral infiltrasyonların düzeldiği görüldü 





 Hastanın tedavisinin ıxazomib, revlimid ve dexametazon olarak düzenlendi. 
Hasta 4 kür bu tedaviyi aldı ve pulmoner komplikasyon gelişmedi. 



SONUÇ

 Bortezomib tedavisi ile ilişkili pulmoner komplikasyonlar emboli, invaziv
pulmoner aspergilloz, plevral effüzyon ve ARDS’dir. 

 Bortezomib ilişkili akciğer hasarının  nükleer faktör kappa beta 
inhibisyonuna, bortezomib metabolitlerinin direk akciğer hasarı yapmasına, 
akciğerde multipl myeloma hücrelerinin hızlıca parçalanmasına bağlı 
olabileceği düşünülmektedir. 

 Bortezomib ilişkili nadir fakat ciddi yan etkilerden olan  diffüz alveolar
hemorajinin erken tanınması, ilacın derhal kesilmesi ve yüksek doz steroid
tedavisinin derhal başlatılması hayat kurtarıcı olabilir.
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