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Prof. Dr. Muhit Özcan 
LLMBİR 
Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizde bir şeyi ilk olarak gerçekleştirmek aslında çok zor değil; ülkemizde zor olan başladığınız 
işleri başarıyla yürütebilmek ve hedefe ulaşmak. Karşınızda yapılanması ve hedefleri ile yeni bir sivil 
toplum kuruluşu olarak bulunuyoruz. Başarmak istiyoruz. Hedefine her türlü kan kanserlerini (lösemi, 
lenfoma, mültipl miyelom başta olmak üzere) koyan bu yapılanma, hastalar ve onların yakınlarıyla, iyi-
leştirmeye çalışanların ortak zemini. Amaçlar çok açık; kan kanserlerini durdurmak, durduramadığımız 
zamanlarda tanısını doğru ve hızlı şekilde koymak ve dünyada var olan çağdaş yöntemlerle başarıyla te-
davisini sağlamak. Kan kanserlerinin bir bölümünün önlenebilir olacağını biliyoruz artık. Örneğin obe-
ziteyle mücadele ederseniz miyelom riskini, sigarayla mücadele ederseniz lenfoma riskini azaltırsınız; 
bunlar görece yeni bilgiler. Bunların dışında da uğraşılması gereken pek çok başka konu var. Sanılanın 
aksine kan kanserleri yetişkinlerde daha çok görülür. Hatta bazı kan kanseri tipleri yaşlılık hastalığı olrak 
kabul edilmekte. Bu noktada bir çelişkili gerçek yatıyor. Modern tıp insn ömrünü uzatıyor. Ortalama 
yaşam beklentisi giderek artmakta; bu durumda daha çok yaşlı nüfusumuz olacak: Bu da daha çok kan 
kanserli hastamız olacak anlamına geliyor. Ayrıca modern tıp insan ömrünü uzatırken modern yaşamın 
sağlık için yeni riskler getirdiğinden de kuşkulanıyoruz. İnsan yaşamının üstünde bir değer yok. Bu 
tartışmasız; ama aynı zamanda olayın ekonomik boyutları önemli. Sürdürülebilir bir sağlık ekonomi-
sine sahip bir ülkede yaşamak için hepimiz  sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Kan kanserlerini 
önlemeye çalışmak bunun birinci aşaması. Yanlış tanı ile zaman kaybının önlenmesi ikinci, doğru tedavi 
ise üçüncü aşaması. Doğru tedavide ilk kural hastalığını iyi bilen hasta ve hasta yakınlarının sürece doğ-
rudan katılımı. Tedavilerde ana gider ilaç masrafları. Bunun da büyük bölümünü enfeksiyonlara karşı 
kullanılan ilaçlar oluşturuyor. O halde hasta ve ailesinin sadece enfeksiyonlara karşı nasıl korunacakla-
rının öğretilmesiyle tedavi giderleri azaltılabilir. Özellikle bizim ülkemizde “siz ne derseniz doktor bey/
doktor hanım” yaklaşımından soran ve araştıran, dolayısıyla tedaviye doğrudan katılan hasta profiline 
geçmemiz gerekir. Bu şekilde sistem kesinlikle daha sağlıklı işleyecektir. Doğru tedavi gene önemli bir 
hedeftir. Kanıta dayalı yaklaşımlarla dünyada var olan en iyi tedaviye hastanın ulaşımı sağlanmalıdır. 
Bu yolda da araştırmalara destek olunması, yeni buluşların desteklenmesi, çok hızlı bir şekilde üretilen 
yeni bilgilerin özveriyle hasta tedavi eden hekim ve hemşirelere kolayca ulaştırılması ve onların güncel 
kalmalarının sağlanması, bu alanda kuralları koyanlara  ve finansmanı sağlayanlara her türlü katkının 
yapılması ve gerektiğinde onların nezdinde hastaların haklarının savunulması çok ama çok önemlidir. 

Ülkemizin ve insanlarımızın sağlıklı bugününe ve yarınına katkıda bulunmak gibi mütevazı bir hedefimiz 
var. Hastalarımızın doğru bilgilendirilmeye gereksinimleri büyük. Şifalı sularla kan kanserini tedavi etti-
ğini iddia ederek insanımızı suistimal eden sahtekarlardan (şarlatan) korunmaya gereksinimleri var. Bu 
dernek bünyesinde bir araya gelip konuşmaya başladılar bile. Çok güzel gelişmeler oluyor. Derneğimiz 
ülkemizde bu alandaki üst düzey kurum ve kuruluşlarca beğeniyle karşılandığı gibi, uluslararası alanda 
da ilgi gördü. LLMBİR kimliğimizle emek vereceğiz; derneğimiz hastaların bizlere ve sizlere tutuuğu 
aynadaki yansımamız olacaktır. Sizi, kan kanserini durudurmaya, kan kanserlerine doğru tanı konul-
masına,  bu hastalıkların doğru tedavi edilmesine “ben de varım”  projesine katkıda bulunmaya davet 
ederken, bu projede yer alacak gönüllülere, maddi destekçilere, medyaya, kamu kurum ve kuruluşları-
na , tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ve saygılarımı sunarım. 

Kumsaldaki bir deniz yıldızı için fark yaratmanın anlamını bilerek...

MERHABA
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Dernek, her türlü hematolojik kanserli hastaların, hastalıkları ile ilgili bilgi düzeylerini 

arttırmak, hastaların her türlü haklarını korumak ve kollamak, hastalara destek ve 

yardımlarda bulunmak, var olan en uygun tedaviye en kolay şekilde ulaşmalarını sağlayarak, 

hastalara danışmanlık hizmeti vermeyi hedeflemektedir. 

Aynı hastalığa yakalanan hastalarla iletişim kurulması  ve  doğru  bilgi akışını sağlayacak 

platform olması için kurulan  Dernek, kan kanseri hastalığının önlenmesi, tanı ve tedavisinin 

en iyi düzeyde yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Daha önce kan kanseri hastalığına yakalanan ve tedavi sonrası hastalığı yenen isimler 

ve hekimlerden oluşan Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği 

Derneği, 2011 yılında Ankara’da  kurulmuştur. 

Lösemi Lenfoma Miyelom
Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği
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Prof. Dr. Muhit Özcan 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 1985 yılında bitirdi. Aynı fakültede İç hastalıkları uzmanı, 

hematoloji uzmanı, doçent ve son olarak 2003 yılında profesör oldu. Amerika’da Minnesota 

Üniversitesi Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesi ve Hematoloji Bilim dalında çalıştı. Ankara Üni-

versitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde Başhekim, Türk Hematoloji Derneğinde Yönetim 

Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Uzun yıllardır lösemi, lenfoma ve miyelom hastalarının te-

davilerini üstlendi ve bu alanda araştırmalarda yer aldı. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hematoloji Bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Harun Akın 
Harun Akın Zonguldak’ta doğdu.Uzun yıllar ticaret yaptı, aynı zamanda siyasetle uğraştı. 2002-

2007 yıllarında Zonguldak’ı TBMM’de 22.dönem Zonguldak milletvekili olarak temsil etti. Mil-

letvekili iken 2003 yılı temmuz ayında lösemi hastası oldu. Yaklaşık bir sene hastanede tedavi 

gördü, iyileşti ve tekrar sağlığına kavuştu. Şu anda Zonguldak’ta işadamı olarak hayatına devam 

ediyor. Mimar Ayşem Akın ile evli olan ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan bir 

oğlu bulunan Harun Akın ayrıca LLMBİR derneğinin kurucu üyesi olarak , lösemi, lenfoma, miye-

lom hastalarının karşılaştığı sorunların çözülebilmesi adına LLMBİR derneğinde 2.başkan olarak 

görev almış bulunmaktadır.

Prof. Dr. Sema Karakuş 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 1994 yılında bitirdi. Aynı fakültede İç hastalıkları uzmanı 

ve hematoloji uzmanı oldu. 2002 tarihinde Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hasta-

nesinde çalışmaya başladıktan sonra 2005 yılında doçent ve 2011 yılında profesör oldu. Ta-

kip ettiği çok sayıda benign hematolojik hastalık yanı sıra akut ve kronik lösemiler, lenfoma ve 

miyelom hastalarının da takip ve tedavilerini üstlendi. Bu alanda bilimsel çalışmalar yaptı ve 

araştırmalara katıldı. Türk Hematoloji Derneği Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyelopro-

liferatif Hastalıklar Bilimsel Alt Komite sekreterliği görevi de olan Dr. Sema Karakuş halen Baş-

kent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Başak Erdem 

Merhabalar ben Başak ERDEM. Halen bir ilkögretim okulunda ingilizce öğretmenliğinin yanı sıra 

ODTÜ PDR de doktora yapmaktayım ve LLMBİR derneğinin saymanı ve kurucu üyesiyim. Yakla-

şık üç yıl önce Hodgkin lenfoma tanısından sonra kemoterapi ve devamında radyoterapi teda-

vilerini aldıktan sonra iyileştim. Hastalığım boyunca hastahanelerde tanık olduğum hastaların, 

yakınlarının sorunlarına eğilecek bir derneğin kurulması fikri hastaların hastalara el uzatabilece-

ği aktif bir ortamın oluşturulması beni cok heyecanlandırdı. Gözle görünür bir fark yaratabilecek 

bir yerde işe yarar olmanın sorumluluğunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu farkı ancak birlik 

olursak başaracağımıza inanıyorum.
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Prof. Dr. Önder Arslan 

Dr. Önder Arslan 1963 yılında Ankara’da doğdu. 1987 -1993 tarihleri arasında Ankara Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ihtisasını tamamladı. 1991 yılında Royal Postgraduate Medical 

School, Hammersmith Hastanesinde Kemik iliği transpantasyonu konusunda gözlemci olarak 

bulundu. 1993 tarihinde Educational Commission for Foreign Medical Graduates sınavlarını 

geçerek sertifika almaya hak kazandı. 1997’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde hematoloji 

uzmanı oldu. Türk Eğitim Vakfı desteği ile Amerika Birleşik Devletleri, New York Blood Center’de 

bir yıl süreyle Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı İhtisasını tamamladı. 1998 tarihinde do-

çent, 2004 tarihinde ise Profesör oldu. Halen aynı bilim dalında görevine devam etmektedir. Dr. 

Arslan’nın uluslararası dergilerde yayınlanmış 80’in üzerinde makalesi vardır. Aferez Derneği 

Başkanlığı ve Avrupa Aferez Birliği Genel Sekreterliği de yapmış olan Dr. Arslan Ankara Üniversi-

tesi Kan Bankaları Koordinatörü, Kök Hücre Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Akraba Dışı Doku 

ve Kordon Bankası Yürütme Kurulu üyesidir. 

Prof. Mustafa Akkaya 
1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı yıl mezun olduğu fa-

kültede Maliye Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 1988 yılında Ankara Üniversi-

tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 1991 yılında YÖK bursu 

ile doktora yapmak üzere Almanya’ya gönderildi; 1997 yılında Justus-Liebig- Üniversitesinde 

(Gießen) doktor ünvanını aldı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku 

Anabilim Dalı’na yardımcı doçent; 2002 yılında doçent, 2008 yılında Profesör olarak atandı. 

2008-2011 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. Vergi 

Hukuku alanında monografi ve makaleleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır

Necdet Karadoğan 

1959 yılında Ankara’da doğdum. 1982 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun 

oldum. 2006 yılında AML tanısı ile tedavi olmaya başladım. Hastalığım birer yıl aralıklarla iki kez 

nüksetti. 2008 yılında yapılan kordon nakli ile iyileştim. Hastalığımın teşhisi ve tedavisi süresin-

ce, bu hastalığa yakalananların ve yakınlarının yaşadığı sıkıntı ve zorlukları yaşayarak gözlem-

ledim. Hasta ve hasta yakınlarına her konuda yardımcı olabileceğimi düşünerek bu dernekte 

görev aldım ve çalışmalara katkıda bulunmaktan mutluluk duyacağım. 
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Lösemi, lenfoma ve miyelom kan hücrelerinin kanserle-
ridir. Kan hücreleri kemik iliği adı verilen kemiğin içinde-
ki süngerimsi bölgede bulunan kök hücrelerden gelişir.  
Kök hücreleri farklı özelliklere sahip olan kan hücreleri-
ne dönüşebilme özelliğine sahiptirler. Kan hücreleri üç 
gruptur; 

1. Beyaz kan hücreleri (akyuvarlar- lökositler): Vücu-
dun savunma hücreleridir. Birkaç tipte beyaz kan 
hücresi vardır;

 - Granülositler (nötrofil, bazofil, eozinofil), 

 - Monositler  

 - Lenfositler

2. Kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar- eritrositler): Do-
kulara oksijen taşıyan hemoglobin içerirler.

3. Trombositler (kan pulcukları):  Kan pıhtılaşmasında 
rol oynayan  hücrelerdir.

AKUT VE KRONİK LÖSEMİLER
Lösemi, kemik iliği ve kan kanseridir. Kemik iliğinde tüm 

hücrelerin ana hücresi olan kök hücrelerden olgun kan 

hücrelerinin oluşma aşamasında meydana gelen sorun 

nedeniyle anormal, fonksiyonu bozuk ve çok hızlı ar-

tan kötücül  öncül hücreler hastalık belirtilerinin ortaya 

çıkmasına sebep olurlar.

Lösemilerde kontrolsüz olarak üreyen anormal hücrelere 

lösemi hücreleri=blast hücreleri denir. Bu hücreler kemik 

iliğinde, kanda artar ve tüm dokulara yayılabilirler. Has-

talığın seyri göz önüne alınarak hızlı ya da yavaş seyir-

li anlamına gelen akut  veya kronik, hastalığı oluşturan 

öncül hücrelerin tipine göre de lenfoid veya myeloid lö-

semiler olarak sınıflandırılır. Genel olarak akut lösemiler 

çocuklarda ve gençlerde ortaya çıkarken, kronik lösemi-

ler erişkinlerde ve daha ileri yaşlarda görülme eğilimin-

dedirler.

Bu hastalıkların teşhisinin hastalar ve yakınları üzerinde 

çok fazla olumsuz fiziksel ve duygusal etkileri olmasına 

rağmen, tedavide kullanılan çok etkili ilaçlarla hastalığın 

kontrol edilebilirliği ve birçok tipinde tamamen tedavi 

edilme şansı bulunmaktadır. Erişkin yaşta en sık görülen 

akut lösemi tipi olan AML tanısı Amerika’da 2010 yılında 

12.330 hastaya konarken, 8950 hasta bu tanıdan kaybe-

dilmiştir.  

Başlıca dört lösemi çeşidi vardır; akut lenfoblastik lösemi 

(ALL), akut myeloid lösemi (AML), kronik myeloid lösemi 

(KML) ve kronik lenfositik lösemi (KLL).

Hastalar en sık şu belirtilerle başvururlar; 

•	 Halsizlik veya çabuk yorulma, 

•	 Ateş,

•	 Vücutta kolay morarmaların ve kanamaların olması,

•	 Peteşi adı verilen, cilt altında noktasal kanama odakla-
rının görülmesi,

•	 Solunum sıkıntısı,

•	 Kilo kaybı ve istahsızlık, 

•	 Kemiklerde ağrı,

•	 Kaburgaların alt tarafında (özellikle dalak bölgesinde) 
ağrı veya şişkinlik hissi,

•	 Boyunda, koltuk altında veya kasıklarda ağrısız şişlik-
lerdir.

LENFOMALAR
Lenfoma lenf dokusunun kanseridir. Lenf sistemi bağışık-

lık sisteminin bir parçasıdır ve beyaz kan hücrelerinin bir 

alt grubu olan lenfositler bu sistemin en önemli hücrele-

ridir. Bunlar enfeksiyonlara karşı vücudu koruyan, diğer 

hastalıklarla savaşan ve hatta tümör hücreleri ile mü-

cadele ederek tümör gelişimini önleyen hücrelerdir. Bu 

hastalıktaki anormal  hücreler kontrolsüz olarak çoğalır 

ve normal hücrelere göre daha uzun süre yaşayarak lenf 

düğümü, dalak, kemik iliği, kan ve diğer organlarda bu 

hastalığın belirtilerini ortaya çıkarırlar. Bu hücrelere len-

foma hücreleri denir. Lenfomalar; Hodgkin lenfoma (HL) 

ve Hodgkin dışı lenfoma (HDL) olarak iki büyük gruba ay-

rılır. Yine ABD’de 2010 yılında 8490 yeni tanı HL, 2011’de 

66.360 yeni tanı HDL görülürken, 1320 hasta HL’dan, 

19.320 HDL tanısı ile kaybedilmiştir. Kanser tanısı konan 

hastalarda 7. Sırayı HDL alırken, kanserden öln hastaların 

da %3’ünü oluşturmaktadır.

Sıklıkla görülen hastalık belirtileri;

•	 Boyun, koltuk altı veya kasıkta büyümüş,    
 ağrısız, lastik kıvamında lenf düğümleri, 

•	 Alkolün etkilerine daha duyarlı hale gelmek   
 veya alkol aldıktan sonra lenf düğümlerinde ağrı   
 olması 

•	 Açıklanamayan kilo kaybı, 
•	 Sebebi anlaşılamayan ateş, 
•	 Gece terlemeleri,  
•	 Öksürük, solunum zorluğu veya göğüs ağrısı,  
•	 Aşırı halsizlik ve yorgunluk  
•	 Sebebi açıklanamayan kilo kaybı, 
•	 Göğüs kafesinde veya karında ağrı, karında şişlik   
 veya dolgunluk hissi,  
•	 Kemiklerde ağrı, 

•	 Deri döküntüleri ve/veya kaşıntıdır.

LÖSEMİ  LENFOMA VE MİYELOM  HAKKINDA GENEL BİLGİLER
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MULTİPL MİYELOM
Miyelom,  normalde kemik iliğinde bulunan  bağışıklık 
sistemimizin bir parçası olan plazma hücrelerinin aşırı 
artmasıyla ortaya çıkan bir çeşit kemik iliği kanseridir. 
Amerika’da 2011 yılında 20.520 yeni tanı M görülürken, 
10.610 hasta bu tanıdan kaybedilmektedir. Plazma hüc-
releri beyaz kan hücrelerinden olan B-lenfositlerinden 
gelişir. Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B- 
lenfositleri plazma hücrelerine dönüşür ve bunlar da her 
bir tip bakteri veya virus için farklı, antikor adı verilen 
protein yapısında savunma maddeleri üretirler. Bunlara 
immunglobülinler de denir. Bu maddeler vücuda giren 
bakteri veya virüslerle savaşır. 

Multipl miyelomda ise artan anormal plazma hücre-
leri, anormal bir protein üretirler. Buna paraprotein 
veya M protein denir. Bu anormal proteinin faydalı bir 
işlevi yoktur; yani enfeksiyonlarla savaşamaz ve hatta 
aşırı miktarda artarak kanın akışkanlığının azalmasına 
sebep olur, böbreklere zarar verir. Multipl miyelomda 
aşırı miktarda artan plazma hücrelerine miyelom hüc-
releri denir ve bu anormal hücrelerin artması yüzün-
den kemik iliğinde normal hücrelerin üretimi bozulur. 
Kansızlık ve buna bağlı halsizlik, trombositlerde azal-
maya bağlı morluklar, kanamalar gibi belirtiler ortaya 
çıkar, enfeksiyonlarla mücadele edilemediği için enfek-
siyonlara eğilim artar. Ayrıca bu anormal plazma hüc-
releri kan ve yumuşak dokularda da birikerek çeşitli 
sorunlara yol açabilirler. Kemik iliğinde biriken miyelom 
hücreleri zamanla kemiğin sert kısımlarına da zarar ve-
rebilirler. Kolay kırıklar ve buna bağlı kemik ağrıları or-
taya çıkar. Bu hastalıkta en çok karşımıza çıkan belirtiler; 

•	 Kemik ağrısı (genellikle sırt ve kaburgalarda)

•	 Kemik kırıkları (genellikle omurga kemiklerinde)

•	 Sık enfeksiyon geçirme ve ateş

•	 Nefes darlığı

•	 Halsizlik ve aşırı yorgunluk hissi 

•	 Kolay kanama ve morarmalar

•	 Kilo kaybıdır.

LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM 
GELİŞMESİNDE RİSK 
FAKTÖRLERİ
Akut Lösemilerin gelişiminden sorumlu  

risk faktörleri nelerdir?
Bir hastalığa yakalanmanızı kolaylaştıran faktörlere risk 
faktörleri denir. Bir risk faktörü taşıyor olmak o kansere 

yakalanacağınız anlamına gelmeyeceği gibi herhangi bir 
risk faktörü taşımayan bir kişi de o kansere yakalanabilir. 

ALL gelişiminin kesin nedenleri bilinmemekle birlikte 
hem genetik hem de çevresel faktörlerin rol oynadığı dü-
şünülmektedir. Genlerde oluşan değişikliklerin (mutas-
yon, translokasyon) bazıları lösemi gelişimine yol açan 
genleri uyarırken, bazıları da lösemi oluşmasını engelle-
yen genlerin görevini bozarak lösemi gelişimine neden 
olurlar. KML gelişiminden sorumlu olan Philadelphia kro-
mozomu, Down sendromu, klinefelter sendromu, atak-
si telenjiektazi, Bloom sendromu, Fankoni anemisi gibi 
kromozomal bozuklukların görüldüğü hastalıklar lösemi 
gelişimine yatkınlık yaratmaktadırlar. Bazı geniş toplum-
sal çalışmalarda multipl miyelom, hodgkin dışı lenfoma 
ve KLL tanılarının sık olduğu aile grupları olmakla birlikte 
kan kanserleri nesilden nesile geçen yani kalıtsal bir has-
talık grubu değildir. 

Genetik sebeplerin dışında epidemiyolojik, bazı hayat 
tarzı ve çevresel faktörlerin de lösemi gelişmesinde rolü 
bulunmaktadır. Erkek cinsiyet, beyaz ırktan olmak, 70 
yaşın üzerinde olmak, daha önce kemoterapi (lenfoma, 
yumurtalık kanseri, meme kanseri tedavisinde kullanı-
lan bazı kemoterapi ilaçları ve özellikle alkilleyici ajanlar) 
veya radyoterapi görmüş olmak, iyonize edici  radyas-
yona maruz kalmak (atom bombası sonrası), benzen ve 
pestisitler (tarım ilaçları) gibi toksik maddelere maruz 
kalmak, sigara içmek, virüsler, elektromagnetik alanlar 
(literatürde lösemi riskini artırdığını destekleyen  yanı-
sıra desteklemeyen çalışmalarda var)  ALL için olası risk 

faktörleri olarak bulunmuştur. 

AML gelişmesinden sorumlu tutulan risk 

faktörleri nelerdir?
Erkek olmak, sigara içicisi olmak (özellikle 60 yaşını ge-

çen sigara içicisi olmak), geçmişte kemoterapi veya rad-

yoterapi görmüş olmak (özellikle çocukluk döneminde 

ALL tedavisi almış olmak), atom bombası radyasyonuna 

veya benzen denen bir kimyasal maddeye maruz kalmış 

olmak, sigara içimi, obesite, myelodisplastik sendrom 

gibi bir kan hastalığının olması AML için olası risk faktör-

leridir. Ayrıca Down sendromu, Fanconi anemisi gibi bazı 

kalıtsal hastalıklar da yine AML görülme sılklığı artmıştır. 

Artmış sebze tüketiminin AML riskini azalttığını gösteren 

çalışmalarda vardır.

Kronik Miyeloid Lösemi gelişiminde risk 

faktörleri? 
Vücudumuzdaki normal hücreler 23 çift kromozom içe-

rirler. KML’li hastaların çoğunda, 22. kromozomda kalıtsal 

LÖSEMİ  LENFOMA VE MİYELOM  HAKKINDA GENEL BİLGİLER
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olmayan (nesilden nesile geçmeyen) yapısal bir genetik 

anormallik ortaya çıkar. Bu değişmiş olan 22. kromozo-

ma “ Philadelphia kromozomu” denir. Kan hücrelerinde 

Philadelphia kromozomunun neden ve nasıl oluştuğu 

çok iyi bilinmemektedir ancak hücrelerdeki kontrolsüz 

artıştan ve yaşam sürelerinin uzamasından sorumlu bu-

lunmuştur. Yine de sebebi tam olarak bilinememekle 

birlikte bazı hastalarda bu kromozom olmaksızın da KML 

ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalar Philadelphia kromo-

zomu pozitif olan hastalara göre tedaviye daha az cevap 

vermektedirler.

Atom bombalarından sonra o bölgelerde KML sıklığının 

anlamlı olarak artması radyasyonun hastalığın sebeple-

rinden biri olduğunu düşündürmüştür ama kanser nede-

niyle pek çok radyoterapi gören hastada da KML ortaya 

çıkmamaktadır. Ayrıca tanısal röntgen filmi çektirmek 

gibi az miktardaki radyasyon hastalık oluşumunda olum-

suz etki yapmamaktadır. 

KLL’de risk faktörleri nelerdir?
KLL gelişmesinde, orta yaş ve üzeri erkek ve beyaz ırkta olası 

risk yüksek bulunmuştur. Radyasyon ve benzenin diğer lö-

semiler ve hematolojik bazı hastalıklarda olduğu kadar KLL 

üzerinde etkisi gösterilememiştir. Kalıtsal yani nesilden ne-

sile geçen bir hastalık olarak kabul edilmese bile aynı ailede 

birden fazla KLL hastasının tanımlandığı olgular bildirilmiş 

olup, Rusya ve Doğu Avrupa yahudilerinde sıklığı fazla ola-

rak bulunmuştur. Bazı çalışmalar tarım ilaçlarına maruz kal-

manın KLL riskini arttırdığını desteklemektedir.

Hodgkin lenfomada risk faktörleri nelerdir?
Hastalık her yaşta görülebilse de gençlerde veya geç eriş-

kinlikte ortaya çıkma ihtimali daha fazladır. Erkeklerde daha 

sıktır. Doğumsal bağışıklık sistemi hastalıklarından birinin 

mevcudiyeti mesela hipogammaglobulinemi, Wiskott -Ald-

rich sendromu gibi hastalıklar, Epstein Barr virüsü (EBV) 

veya HIV(insan immun yetmezlik virüsü) ile meydana gelen 

enfeksiyonlar (AIDS-edinsel immun yetmezlik sendromu) 

, romatoid artrit, psöriazis, Sjögren sendromu gibi otoim-

mun bazı hastalıklar (vücudun savunma sisteminin kendi 

hücrelerini tanıyamayıp kendine zarar verdiği bir grup has-

talık), bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanılıyor ol-

ması, solid organ nakli yapılan hastalar, birinci derece akra-

balarda özellikle kız ve erkek kardeşlerde Hodgkin lenfoma 

geçirmiş olma öyküsü bu hastalık için risk faktörleridir. 

HDL’de risk faktörleri nelerdir?
Hastalık her yaşta görülebilse de yaşlılıkta ortaya çıkma ih-

timali daha fazladır. Ayrıca beyaz ırkta ve erkeklerde daha 

sıktır. Şu durumlardan birinin olması da artmış risk taşır; 

•	 Doğumsal bağışıklık sistemi hastalıklarından birinin 

mevcudiyeti mesela; hipogammaglobulinemi, Wiskott 

Aldrich sendromu gibi hastalıklar, 

•	 Romatoid artrit, psöriazis, Sjögren sendromu gibi otoim-

mun bazı hastalıklar

•	 HIV(insan immun yetmezlik virüsü) ile meydana gelen 

AIDS hastalığının olması,

•	 Hepatit C virüsü, HTLV Tip I virüsü ve Epstein Barr virüsü 

ile olan enfeksiyonlar,

•	 Mide ülserine de neden olabilen H. Pylori bakterisi ile 

enfeksiyon,

•	 Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanılıyor olma-

sı, organ nakli geçiren hastalar,

•	 Tarım ve böcek ilaçlarına maruz kalmak,

•	 Yüksek oranda protein ve yağ içeren bir beslenme şekli,

•	 Geçmişte Hodgkin lenfoma tedavisi görmüş olmak olası 

risk faktörleri olarak bulunmuştur. 

Miyelomda risk faktörleri nelerdir?
Multipl miyelomun gerçek nedenleri bilinmemektedir. Bu 

hastalık bulaşıcı değildir. Araştırmalar belirli risk faktörleri-

nin bir kişide hastalık gelişme riskini artırdığını göstermek-

tedir. 

•	 İleri yaşta (65 yaş üzerinde olmak)

•	 Erkek cinsiyet, 

•	 Siyah ırk, 

•	 Ailede multipl miyelom öyküsü olması ve 

•	 Radyasyona maruz kalmak kişide miyelom riskini diğer 

insanlara nazaran daha artmış yapar.

Hastalığa yol açma ihtimali olan diğer birçok risk faktörü 

üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bazı kimyasallara 

veya mikroplara maruz kalmanın, belirli gen değişiklikleri 

olmasının, belirli besinleri gruplarının tüketimi veya aşırı 

kilolu olmak multipl miyelom geliştirme riskini artırıp artır-

madığı  halen araştırılmaktadır. Yeni bir epidemiyolojik ça-

lışma verilerine göre  vücut kitle indeksi yüksek olan (obes) 

kadınlarda kan kanseri, lenfoid tümörler ve Hodgkin lenfo-

ma gelişme riski artmıştır. 

LÖSEMİ  LENFOMA VE MİYELOM  HAKKINDA GENEL BİLGİLER
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KAN KANSERLERİNİ 
DURDURMALIYIZ; ÇÜNKÜ
• İnsan yaşamına karşı ölümcül bir tehdittir. 

• Bir sorunla-hastalıkla mücadele etmenin en etkili 

yolu onu oluşmadan önlemektir. 

• Bir hastalığı önlediğinizde o hastalık nedeniyle 

oluşacak yaşam kayıplarını, hastalığın tedavisiyle 

uğraşanların ve hasta yakınlarının zaman kayıpla-

rını, ülkenin ekonomik kayıplarını önleyebilirsiniz.

• Uygarlık ilerledikçe daha uzun yaşayan nüfusa 

(daha çok yaşlı insanımız olacak) sahip olarak, 

bazı kan kanserleri gibi yaşlılık hastalıklarını daha 

sık göreceğiz.

• Son yıllarda lösemi, lenfoma ve miyelomda risk 

faktörleri ve hastalıkların oluşumu hakkında daha 

çok bilgiye ulaştık.  Bunları insan yaşamını koru-

maya yönelik kullanmalıyız.

KAN KANSERLERİNİN 
TANISININ DOĞRU VE 
ZAMANINDA KONULMASINI 
SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ; 
ÇÜNKÜ
• Lenfomanın bir alt tipinde tanı konulduktan sonra 

günler içinde tedaviye başlamak gerekirken; bazı 

alt tiplerinde aylarca tedavi gerekmeyebilir. Nere-

deyse hukuktaki beraat ve müebbet kararları ara-

sındaki fark kadar anlamlıdır doğru tanı. 

• Löseminin alt tipi yanlış tanımlanırsa mutlaka kök 

hücre nakli yapılması gereken bir hastaya bunun 

dışındaki tedavilerle “az tedavi”, tersine sadece 

ilaçla tedavi edilebilecek bir hastaya kök hücre 

nakli ile “çok tedavi” yapılabilir. Her ikisi de uygun 

değildir.

• Mültipl miyelomda bel ağrısının hastalığın bir be-

lirtisi olarak algılanmaması ve ağrıyı gidermek için 

kontrolsüz ağrı kesici kullanılmasıyla, bu hastalık-

ta aslında yatkınlığın bulunduğu böbrek yetersizli-

ğine yol açılabilir. Bu durum tedavi olasılığını zora 

sokabilir.

Sayıları çoğaltılabilecek bu örneklerin sonucu yaşam 

kaybı ve ekonomik kayıplardır. Yanlış tanı ve geç tanı 

hastanın“uygun olmayan tedavi” ile karşı karşıya kal-

ması demektir. Dolayısıyla çok iyi klinisyenlere, pa-

tologlara ve laboratuvarlara-laboratuvarcılara sahip 

olunmalıdır.

KAN KANSERLERİNİN DOĞRU 
TEDAVİ EDİLMESİNE KATKI 
SAĞLAMALIYIZ; ÇÜNKÜ
Kan kanserlerinde tedavi maliyetlerinin yarıdan çoğu 

ilaç ve testlerden kaynaklanmaktadır. Bu hastalıklara 

özel sorun sayılabilecek enfeksiyonlar ise tedavi gi-

derlerini inanılmaz arttırmaktadır. Bu nedenle hasta 

ve yakınlarının enfeksiyona karşı bilinçlendirilmesi 

başlı başına bir hedeftir. Ayrıca kan kanserlerinde 

son yıllarda çok önemli gelişmeler olmakta; tedavi-

deki kurallar ve yaklaşımlar aylar içerisinde değişe-

bilmekte; hekimlerin ve sağlık alanındaki paydaşların 

bu gelişmeleri izlemesi giderek daha zorlaşmaktadır. 

Tedavi edenlerin eğitimi ve bu alandaki araştırmacı-

ların desteklenmesi önemlidir. 

• Hekimlerin uygun, akılcı tedaviyi seçmeleri,

• Tedavilerin yetkin merkezlerde yapılmasının sağ-

lanması,

• Hasta ve yakınlarının doğru bilgi ile desteklenme-

leri

tedavi başarısını olumlu etkileyecek; iyileşen hasta 

oranları artacak, maliyeti yükselten önemli etkenler-

den olan uzun tedavi süreçleri kısalabilecektir. 

LÖSEMİ  LENFOMA MİYELOM İLE MÜCADELE 
NEDEN ÖNEMLİ?
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Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim 
Birliği Derneği (LLMBİR) 30.12.2011 tarihinde kurulmuş 
olup, hasta hekim işbirliği ile oluşmuş bir koalisyondur. 
Amacı  kan kanserinin önlenmesi, tanı ve tedavisinin en 
iyi düzeyde yapılmasını sağlamaktır. Bu amaca yönelik 
olarak hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek ve bi-
linç düzeylerini arttırmak üzere 18 Mayıs 2012 tarihinde 
halka yönelik bir lösemi lenfoma miyelom bilgilendirme 
toplantısı 19 Mayıs 2012 tarihinde hekimlere yönelik 
lösemi lenfoma miyelomda güncel tedavi toplantıları 
düzenledik. İstanbul Koç Üniversitesinde 02-03 Haziran 
2012 tarihinde yeni kurulan derneklere yönelik olarak 
düzenlenen Uluslararası Kapasite İttifak Oluşturma Pro-
jesi Eğitimi’ne derneğimiz adına bir hematoloji doktor 
üyemiz ve tedavi olmuş bir üye hastamız katıldı. Haziran 
ayı içinde Chronic myeloid Leukemia Advocates toplan-
tısına davet edildik. Aşağıda derneğimizin ana hedefleri 
özetlenmiştir;

a. Her türlü hematolojik kanserli hastaların, hastalıkları 
ile ilgili bilgi düzeylerini arttırmak, hastaların her tür-
lü haklarını korumak ve kollamak, hastalara destek ve 
yardımlarda bulunmak, var olan en uygun tedaviye 
en kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak; 

b. Lösemi, lenfoma, miyelom başta olmak üzere tüm 
hematolojik kanserlerde çalışma ve araştırmaları 
planlamak, yürütmek, geliştirmek, bu araştırmalara 
kaynak yaratmak ve desteklemek;

c. Bu alanda çalışan hekim ve araştırıcıların yapacakları 
her türlü bilimsel ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine 
kaynak yaratmak, projelerini ve eğitimlerini her türlü 
şekilde desteklemek, bu alanda çalışan araştırıcıların 
haklarını korumak;

d. Bu faaliyetleri daha etkin bir şekilde yapabilmek için 
iktisadi işletme ve/veya vakıf kurmak ve/veya serma-
ye şirketlerine ortak olmak;

e. Hastaların  gereksinimlerinin karşılanabilmesi için her 
türlü yardımda (araç, gereç, sarf malzemeleri) bulun-
mak;

f. Ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, 
sempozyum, seminer, kurs, çalıştay vs.) düzenlemek 
ve yayınlar yapmak. Alanında  kurs, seminer, çalıştay 
vb. bilimsel, aydınlatıcı aktiviteleri planlamak, dü-
zenlemek ya da düzenlenmesine katkıda bulunmak. 
Gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuş-
macı davet etmek;

g. Yasa ve tüzük kurallarına uygun olarak gerekli izinle-

ri almak koşuluyla ilgili ulusal ve uluslararası dernek 
ve kuruluşlara üye olmak, bu gibi kuruluşlar kurmak 
veya kurulmasına katkıda bulunmak;

h. Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönergelere göre 
bilimsel araştırmaları desteklemek ve ödüllendirmek, 
hizmet ödülleri vermek, araştırma merkezi ya da la-
boratuvar, klinik, poliklinik, hastane kurmak ve işlet-
mek ya da bu tür kuruluşları desteklemek;

i. Derneğe gelir sağlama amacıyla çeşitli sosyal etkin-
liklerde (konser, piyango, balo, eğlence, temsil, gezi, 
kermes, sergi, spor yarışmaları, vb.) bulunmak;

j. Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar almak ve satmak. 
Taşınır ve taşınmaz malları kiralamak ya da kiraya ver-
mek, ipotek ve diğer ayni hakları kurmak veya kaldır-
mak;

k. Amaçları doğrultusunda kamuoyunu ve ilgili kişi ve 
kuruluşları her türlü araçlarla bilgilendirmeye yöne-
lik faaliyetlerde bulunmak. Bu çerçevede elektronik 
yöntemlerle veya monografi, kitap, broşür, dergi,  ça-
lışma ve bilgilendirme bültenleri vb. basmak. Amacın 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, bel-
ge, doküman ve yayınları temin etmek. Dokümantas-
yon merkezi oluşturmak; 

l. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halin-
de, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları 
ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üze-
re, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına gi-
ren konularda ortak projeler yürütmek;

m. Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve 
bu kuruluşlarla ortak  çalışmalar yapmak üzere ulus-
lararası girişimlerde bulunmak, işbirliği yapmak;

n. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faali-
yetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından 
nakdi ve ayni bağış kabul etmek;

o. Hematolojik kanserlerin önlenmesine yönelik, top-
lumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak, kan-
serlerin önlenmesinde etkili olabilecek her türlü fa-
aliyette bulunmak, bu amaca yönelik olarak her türlü 
kurum ve kişilerle işbirliği yapmak;

p. Gıda bankacılığı yaparak yardıma muhtaç has-
talara ve insanlara gıda yardımı yapmak, 
Faaliyet alanı: Sosyal, sağlık, eğitim alanlarında faali-
yette bulunur.

LLMBİR KURULMA AMAÇLARI VE HEDEFLERİ
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Lösemi Lenfoma Miyeloma Karşı

LLMBİR olarak gerçekleştireceğimiz bu projede, 

Lösemi Lenfoma Miyelom hastalıkları ile tüm hematolojik kanserlerle ilgili 

konularda bilinçli toplumlar yaratılması hedeflenmektedir. Bir çok etaptan 

oluşan projenin ilki, gazete ilan çalışması ile birlikte geleneksel medya ve 

sosyal medya kullanılarak, hastalıklara ve derneğe dikkat çekmek, farkındalık 

yaratmak, hastalıklar hakkında vurucu noktaların kamuoyuna aktarılması 

amaçlanmaktadır. 

Lösemi, kemik iliği ve kanın kanseridir. 

Lenfoma, lenf dokusunun kanseridir. 

Miyelom, kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseridir.

Bu hastalıklar, hastalar ve yakınları üzerinde çok fazla olumsuz fiziksel ve 

duygusal etkileri olmasına rağmen, tedavide kullanılan çok etkili ilaçlarla 

hastalığın kontrol edilebilirliği ve hatta tedavi edilme şansı giderek artmaktadır. 

Projenin genelinde, Her türlü hematolojik kanserli hastaların, hastalıkları 

ile ilgili bilgi düzeylerini arttırmak, hastaların her türlü haklarını korumak 

ve kollamak, hastalara destek ve yardımlarda bulunmak, var olan en uygun 

tedaviye en kolay şekilde ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Projenin ilk etabında, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2012 aylarında, Türkiye 

genelinde yayınlanan trajı yüksek gazetelerde ilan ve haber  çalışması  

gerçekleştirmek istenmektedir.
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Lösemi Lenfoma Miyeloma Karşı

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği (LLMBİR) 
halkı bilinçlendirme kampanyası kapsamında “Ben de Varım” projesinde ulusal 
tv ve yazılı basında haber gerçekleştirerek , sosyal medyada etkin bir şekilde 
yer alarak, ulusal gazetelerde ilan çalışması yaparak , ülke genelinin konudan 
haberdar olması sağlanacaktır.

Proje kapsamında öncelikli vereceğimiz mesajlar,

- Sigara lenfoma yapar.

- Lösemi otlarla iyileşmez.

- Bazı lösemiler sadece ağızdan alınan haplarla kontrol edilebilmektedir.

- Multipl miyelom tedavisi görüyorsanız yeşil çay size zarar verebilir. 

- Lösemi lenfoma miyelom tedavisi alırken enfeksiyonlara karşı aşılama 
önemlidir.

- Lösemi modern tıbbi yöntemlerle başarıyla tedavi edilebilir.

Proje ile  Lösemi Lenfoma Miyelom başta olmak üzere tüm hematolojik kanserli 
hastalar, hasta yakınları ve  sağlık çalışanları konu ile ilgili bilgi düzeylerini 
artırarak  bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.

BEN DE 
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Lösemi Lenfoma Miyelom

Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği

İletişim Adresi

LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM HASTALARI VE

ARAŞTIRMA EĞİTİM BİRLİĞİ DERNEĞİ

Web: www.losemilenfomamiyelom.org

E-posta: info@losemilenfomamiyelom.org

» Durdurulmalı 

» Doğru tanı konulmalı

» Doğru tedavi edilmeli
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Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği
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Neden Destek
Olmalıyım ?

GELECEĞİMİZ !DESTEĞİNİZ,
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• ÜLKEMİZİN BİR ORTAK HEDEFİNİ DESTEKLEMEK 

• BEN DE VARIM DEDİĞİMİZDE YAŞAM KURTARAN BİR KATKI    
 OLUŞTURMAK 

• BUGÜN ÖNEMLİ AMA GELECEKTE DAHA DA BÜYÜK BİR SORUN 
 OLABİLECEK BİR DÜŞMANI ŞİMDİDEN ENGELLEMEK VE İLERİDE 
 BU HASTALIĞA YAKALANMA OLASILIĞI OLAN SEVDİKLERİMİZİ   
 KORUMAK

• KURUMSAL OLARAK GÖRÜNÜMÜNÜZÜ DAHA DUYARLI KILMAK

• MEDYADA VE KAMUOYUNDA BİLİNİRLİĞİNİZİ ARTTIRMAK

GELECEĞİMİZ !DESTEĞİNİZ,



Projesine destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

BEN DE 
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