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بررسی عوارض جانبی ناشی از Intravesical BCGدر درمان سرطان مثانه
فاطمه طالبي كياسري ،1فاطمه محمدپور ،1محفوظه سادات خاتمي ،1شيدا ذوالفقاري ،1حميد شاهين فر ،1محسن پورعزيزي ،1پرويز كوخايي2
 1كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،سمنان ،ايران
 2دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي سمنان ،سمنان ،ايران

مقدمه و هدف :سرطان مثانه دومين سرطان شايع دستگاه ادراري – تناسلي در جهان است كه يکي از روش هاي درماني رايج آن تزريق
واكسن ب.ث.ژ مي باشد .تجويز درون مثانه اي ب.ث.ژ به عنوان يکي از نمونه هاي موفق ايمونوتراپي در درمان سرطان ها ،اگر چه نسبت به
ساير روش هاي درماني موجود ،عوارض جانبي كمتري را در پي دارد ،اما هنوز برخي از عوارض جانبي آن مانع بزرگي در موفقيت كامل اين
روش درماني است .هدف از اين مطالعه بررسي عوارض جانبي حاصل از ايمونوتراپي با تزريق درون مثانه اي ب.ث.ژ در درمان سرطان مثانه
است.
مواد و روش ها :در اين مطالعه مروري ،با بررسي كليدواژه هاي  Bladdar Cancerو معادل هاي آن در  ،MeSHبه همراه كليد واژه هاي
 Prevention ،Vaccinationو همچنين  Unwanted effects ،Adverse effect ،Side effectدر پايگاه هاي اطالعاتي
 Google Scholar ،Medline ،Pubmedو 117 ،SIDمقاله استخراج گرديد .معيارهاي اوليه ورود به مطالعه ،مقاالت انگليسي بدون
محدوديت در سال انتشار و مطالعات بر روي انسان لحاظ گرديد كه با ارزيابي محتواي مقاالت و ارتباط آنها با عنوان تحقيق،مقاالت اصيل براي
ارزيابي اثرات جانبي واكسن هاي سرطان مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها :در مجموع التهاب مثانه به عنوان شايع ترين عارضه جانبي واكسن مطرح مي باشد .عوارض جانبي ناشي از تزريق درون مثانه اي
واكسن ب.ث.ژ در درمان سرطان مثانه ،در اغلب موارد خفيف و گذرا بوده كه شامل تحريک پذيري مثانه ،سندروم شبه آنفوالنزا ،هماچوري
ماكروسکوپيک ،تب و لرز ،سوزش و تکرر ادرار ،عوارض پوستي در محل تزريق (ويتيليگو ،پاپول ،پاسچول ،زخم و آبسه) ،ضعف و بي حالي
وكسالت مي باشد .عوارض شديد ،مزمن و حتي در برخي موارد تهديد كننده حيات بيمار نيز در مواردي گزارش شده است كه عبارتند از:
سپسيس و شوک سپتيک ،نارسايي تنفسي مزمن ،نارسايي كليوي ،التهاب گرانولوماتوز كبد  ،التهاب ريه ،درد و التهاب مفاصل ،پان سيتوپني،
سندروم رايتر ،اختالل نعوظ)و درگيري مغز استخوان.
نتيجه گيري :با وجود اين كه عوارض جانبي شديد در اين نوع درمان ،نادر هستند اما به علت تاثير اين عوارض بر سالمت و حيات بيمار،
شايسته است پزشکان احتمال بروز اين عوارض شديد و نادر را در حين و يا حتي چند سال بعد از درمان بيماران با اين شيوه ،مورد توجه قرار
دهند و با توجه به وضعيت بيمار ،در مورد استفاده يا عدم استفاده از اين روش درماني ،تصميم گيري صورت پذيرد.
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