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G aucher hastalığı (GH), lizozomal enzim 
glukoserebrozidazın kalıtsal eksikliğidir ve 
lipid substratı olan glukoserebrozidin anor-

mal depolanmasıyla sonlanır.  GH’de klinik bul-
gular, hem substratın retiküloendotelyal sistemde 
birikmesine hem de kronik makrofaj aktivasyo-
nuna bağlıdır. GH klinik spektrumu esasen bir 
fenotipler bütünlüğünü barındırır (1), uterus içi 
ölümden kognitif olarak normal erişkinlere kadar  
farklılık gösteren tablonun klinik olarak tanınan 
üç türü vardır. Gaucher hastalığında majör klinik 
formların  non-neuronopatik (tip 1) ve neuronopa-
tik (tip 2 ve 3) şeklindeki ayrımı sinir sitemi tutulu-
munun derecesine dayandırılan bir bölümlemedir 
(2). Non-neuronopatik tip veya tip 1 GH Gaucher 
hastalığı en sık görülen klinik formdur farklı şid-
detteki geniş bir aralıktaki semptomlarla  ortaya 
çıkar, ve öncelikle hematolojik sistemi etkiler. 

Kemik iliği transplantasyonu ve enzim replas-
man tedavisi (ERT) gibi klinik girişimler sayesinde 
son on yıl içerisinde GH klinik fenotipi farklı-
laşmıştır.  Enzim replasman tedavisinin (ERT) 
bulunmasıyla birlikte, GH’ye eşlik eden mortalite 
ve morbidite anlamlı oranlarda azalmıştır (3, 4). 
Her ne kadar günümüzde daha az sayıda sistemik 
komplikasyonlar ortaya çıksa da, glukoserebrozi-
daz eksikliğine eşlik edebilecek diğer yaşam tehdit 
edici ve zorlayıcı durumlar hastalar ve hekimler 
arasında kaygı yaratmaktadır. Buna örnek olarak 
küçük bir hasta alt grubunda, pulmoner hipertan-
siyon ve Parkinson benzeri bulguların gözlenmesi 
verilebilir.  Başka bir kaygı ise artmış kanser riski 
özellikle de hematolojik malignitelerdeki artışlar-
dır. . Büyük bir GH hasta populasyonunda genel 
malignite insidansı %10 olarak rapor edilmiştir 
(5).   Hematolojik malignite gelişimi açısından 

göreceli risk hafifçe daha yüksek olsa bile, pek çok 
çalışmada GH’da bu farklılığın istatistiksel anlam-
lılığı gösterilememiştir. Fakat, tüm kanser türleri 
arasında, GH’da multipl myelom insidansı yüksek 
seyretmekte ve genel populasyondan yaklaşık altı 
kat yüksek bulunmaktadır (6).

Gaucher hastalığı ile monoklonal immüng-
lobülin üretimi ile karakterize bir plazma hücre 
neoplazisi olan multipl myelom arasındaki ilişki 
bir süredir bilinmektedir. Makrofajların Gaucher 
hastalığı patogenezindeki önemli rolleri ve hem 
B hem de T hücrelerindeki anormalliklerle ilgili 
raporlar immün aktivasyonun katkısı yönünde 
spekülasyonlara neden olmuştur. GH’da proinfla-
matuar sitokinlerin artan düzeyleri özellikle IL-6 
artışı klonal B hücre ekspansiyonu ile korelasyon 
göstermektedir  (7).  IL-6 myeloma hücrelerinin 
büyüme ve sağkalımından sorumlu olan majör 
sitokindir.

Anormal plazma hücre klonlarının biyolojik ve 
klinik davranışları sadece genetik art planla değil 
ama aynı zamanda da kemik iliği ile olan iki yönlü 
ilişki ile de belirlenir. Kemik iliği myelom hücrele-
rinin sağ kalabildikleri bir mikro ortam oluşturur 
ve aynı zamanda da osteoklastları aktive ederek 
anormal kemik iliği rezorbsiyonunu indükler (8).  
GH’da kemik iliği mikro ortamındaki bir denge-
sizliğe ikincil olarak iskelet sistemi tutulumu ola-
bilir ki bu durum myelom hücrelerinin artan sağ 
kalımlarıyla sonlanır. 

Böylelikle, GH’da multipl myelomun artmış 
sıklığı Gaucher hastalığının doğal seyri ile bazı 
hastalarda gammopati gelişimi için henüz bilinme-
yen genetik risk faktörlerinin arasındaki etkileşimi 
yansıtır.  Bu ilişkideki genetik ve hücre biyolojisini 
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de barındıran mekanizmaları belirlemedeki zor-
luklar bu “basit” Mendelyen bozukluğun karma-
şıklığına dikkat çekmektedir. 
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