
Εγχυση BCG 
Αυτή η θεραπεία έχει σκοπό να µειώσει τον 
κίνδυνο υποτροπής ή εξέλιξης ενός 
επιθετικού ή υποτροπιάζοντος όγκου της 
ουροδόχου κύστης. 

H ουροδόχος κύστη 
Η ουροδόχος κύστη είναι η δεξαµενή στην 
οποία αποθηκεύονται τα ούρα από τα νεφρά 
πριν εκκενωθούν κατά τη διάρκεια της 
ούρησης. Το τοίχωµά της έχει αρκετές 
στρώσεις από το εσωτερικό προς το 
εξωτερικό, διαδοχικά τον βλεννογόνο, το 
χόριο και µετά τον µυ της ουροδόχου κύστης. 
Ο πρόσφατα αφαιρεθέντας όγκος 
προέρχεται απο τον βλενογόννο της 
ουροδόχου κύστης.  

Αρχές θεραπείας 
Η µικροσκοπική εξέταση του όγκου της 
ουροδόχου κύστης ανίχνευσε κακοήθη 
κύτταρα. Ο κίνδυνος επανεµφάνισης και σε 
ορισµένες περιπτώσεις εξέλιξης στα 
βαθύτερα επίπεδα του τοιχώµατος της 
ουροδόχου κύστης ή σε αποµακρυσµένα 
όργανα από την ουροδόχο κύστη είναι 
σηµαντικός. Για να περιοριστούν αυτοί οι 
κίνδυνοι, συνιστάται συµπληρωµατική 
θεραπεία µετά την ενδοσκοπική εκτοµή, που 
είναι οι ενδοκυστικές εγχύσεις των βακίλλων 
Calmette και Guérin (BCG). 
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Αυτή η θεραπεία λειτουργεί µέσω έγχυσης στην 
ουροδόχο κύστη εξασθενηµένου στελέχους 
µυκοβακτηριδίων, το αποτέλεσµα της οποίας 
είναι η ενεργοποίηση τοπικής φλεγµονώδους 
και ανοσοποιητικής αντίδρασης για την 
πρόληψη ανάπτυξης νέου όγκου και σε 
ορισµένες περιπτώσεις για την καταστολή 
ορισµένων επίπεδων όγκων. 

Συνήθως προτείνεται ένα πρόγραµµα 6 
εγχύσεων που απέχουν µία εβδοµάδα το 
καθένα, και µετά από µια αρχική θεραπεία 
εφόδου έξι εβδοµάδων, συντήρηση για έως και 
3 χρόνια, ανάλογα µε την ανοχή στο προϊόν. 

Εναλλακτικές θεραπείες 

Σε κάποιες περιπτώσεις όγκων στην ουροδόχο 
κύστη µπορεί να αρκεί απλά η στενή 
παρακολούθηση µε κυστεοσκόπηση  ή µε 
ενδοκυστική έγχυση ενός άλλου προϊόντος, 
όπως είναι η µιτοµικίνη (MMC). Είναι πιθανό 
σε ορισµένες περιπτώσεις να απαιτηθεί η 
χειρουργική αφαίρεση της ουροδόχου κύστης 
(κυστεκτοµή). 

Προετοιµασία 

Η θεραπεία έγχυσης µε BCG θα πρέπει να 
ξεκινήσει τουλάχιστον 3 εβδοµάδες µετά την 
ενδοσκοπική εκτοµή του όγκου της ουροδόχου 
κύστης. Πριν από κάθε έγχυση, θα πρέπει να 
ελέγχεται ότι δεν υπάρχει ουρολοίµωξη ή 
αιµατουρία. 

Συνιστάται η µείωση της κατανάλωσης αλκοόλ 
κατά τη διάρκεια των έξι ωρών που 
προηγούνται της ενστάλαξης. 

�2

• Σκοπός της θεραπείας είναι η μείωση της 
πιθανότητας υποτροπής ή εξέλιξης ενός 
όγκου της ουροδόχου κύστης 

• Θεραπεία λειτουργεί προκαλώντας τοπικήβ 
φλεγμονώδης και ανοσοποιητικής 
αντίδρασης 

• Συνήθως προτείνεται ένα πρόγραμμα 6 
εβδομαδιαίων εγχύσεων που ακολουθείται 
από ένα πρόγραμμα συντήρησης για έως 3 
χρόνια 

• Συνήθως η διαδικασία δεν έχει 
παρενέργειες ή άλλους κινδύνουγ



Θα πρέπει πάντα να αναφέρονται οποιεσδήποτε  ανεπιθύµητες ενέργειες που εµφανίστηκαν 
κατά τις προηγούµενες εγχύσεις, ιδιαίτερα όσο αφορά την εµφάνιση πόνου των γεννητικών 
οργάνων ή των αρθρώσεων, του αίµατος στα ούρα, των διαταραχών της ούρησης, του πυρετού, 
της αλλεργίας ή τραυµατισµό ή ερεθισµό του δέρµατος. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να 
απαιτηθεί η διακοπή της θεραπείας. 

Τεχνική έγχυσης 
Ένας λεπτός καθετήρας εισάγεται στην ουροδόχο κύστη µέσω της ουρήθρας. Στη συνέχεια το 
προϊόν ενσταλάσσεται στην κύστη και ο καθετήρας αφαιρείται αµέσως.  Μια θεραπεία µε 
αντιβιοτικά µπορεί να απαιτηθεί µετά την έγχυση. 

Πορεία 

Απαιτείται διατηρήση του φαρµάκου στην ουροδόχο κύστη και άρα αποφυγή ούρησης για 
τουλάχιστον 1 -1η 30 λεπτά.   

Η επαναφορά στις φυσιολογικές δραστηριότητες µπορεί να είναι άµεση, αλλά αυτή η θεραπεία 
µπορεί να προκαλέσει κούραση και αίσθηµα κόπωσης. Είναι καλύτερο, όσο παραµένουν 
ανεπιθύµητες ενέργειες, να αποφευχθεί τα ταξίδια, η σεξουαλική επαφή και η καθυστέρηση της 
επόµενης θεραπείας. Συνιστάται η χρήση προφυλακτικού κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

Είναι απαραίτητη η τακτική παρακολούθηση της ουροδόχου κύστης µε ουρηθροκυστεοσκόπηση. 

Πιθανοί κίνδυνοι και επιπλοκές 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η θεραπεία είναι απλή και δεν προκαλεί καµµία παρενέργεια. 
Ωστόσο, οποιαδήποτε χειρουργική επέµβαση συνεπάγεται έναν αριθµό κινδύνων και επιπλοκών 
που περιγράφονται παρακάτω. 

Οι επιπλοκές που σχετίζονται άµεσα µε την έγχυση είναι σπάνιες αλλά πιθανές. 

Συνήθεις κίνδυνοι: 

• Διακοπή ή αναβολή λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών, αιµορραγίας και λοίµωξης του 
ουροποιητικού συστήµατος. 

• Φλεγµονώδης κυστίτιδα µε δυσκολία στην ούρηση, εγκαύµατα, συχνή και επείγουσα 
επιτακτική ούρηση για µερικές ηµέρες. 

• Σύνδροµο γρίπης (µέτριος πυρετός, πόνος στις αρθρώσεις και στους µυς, κόπωση) για µερικές 
ηµέρες. 

Περιστασιακοί κίνδυνοι: 
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• Φλεγµονώδης αντίδραση, αλλεργία που επηρεάζει το ήπαρ, τις αρθρώσεις, το δέρµα. 

Σπάνιοι κίνδυνοι: 

• Γενικευµένη, δυνητικά σοβαρή λοίµωξη BCG που µπορεί να επηρεάσει τα νεφρά, το ήπαρ, τους 
πνεύµονες, τα γεννητικά όργανα ή τον προστάτη και απαιτεί θεραπεία µε αντιβιοτικά και 
κορτικοστεροειδή για αρκετούς µήνες. 

• Στένωµα της ουρήθρας λόγω της επαναλαµβανόµενης χρήσης ενός καθετήρα. 

Συµβάντα για τα οποία θα πρέπει να ενηµερωθεί άµεσα ο ιατρός: 

• επιµονή πυρετού ή αίµατος στα ούρα µετά από 48 ώρες  

• Πυρετός πάνω από 38 ° 5, 

• Κακουχία 

• εξάνθηµα 
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