BCG-rakkohuuhtelu

BCG (Bacillus Calmette Guerin) on tehokkain käytössä oleva lääke pinnallisen
virtsarakkosyövän hoitoon. Hoidon vaikutus perustuu paikallisen immuunipuolustuksen
aktivoimiseen. Hoitoa ei voi antaa oireisen virtsatulehduksen aikana, eikä silloin jos virtsan
mukana on näkyvää verta.
Hoito toteutetaan seuraavasti:
•
alkujakso on kuusi lääkeannosta viikon välein
•
virtsarakontähystys noin kolmen kuukauden välein
•
jatkossa lääkehoito kolmen viikon jaksoissa (ylläpitohoito)
•
hoidon kokonaiskesto on 1-3 vuotta

Ennen toimenpidettä
Vie virtsanäyte laboratorioon huuhtelua edeltävän viikon torstaina, aamun aikana. Mikäli
virtsanäytteessä on viitteitä tulehduksesta, sairaalasta otetaan yhteyttä. Tarvittaessa aloitetaan
antibiootti ennen hoidon jatkamista.
Hoitopäivän aamuna tulisi juoda mahdollisimman vähän, jotta lääke on helpompi pidättää
virtsarakossa noin kahden tunnin ajan. Aamupalan saa syödä ja aamulääkkeet ottaa
normaalisti. Jos käytät nesteenpoistolääkkeitä, ne kannattaa ottaa vasta
hoidon jälkeen.

Hoidon toteuttaminen
Virtsarakko tyhjennetään katetrilla ja lääke ruiskutetaan virtsarakkoon. Toimenpide kestää
muutaman minuutin ja lääkkeen laiton jälkeen katetri poistetaan. Lääkettä pidetään rakossa
kaksi tuntia, ei pidempään. Sinä aikana on hyvä olla liikkeellä ja vaihtaa asentoa. Näin
varmistetaan lääkkeen leviäminen joka puolelle rakon seinämää.

Toimenpiteen jälkeen
Voit kotiutua heti toimenpiteen jälkeen ja lääkeaine virtsataan pois rakosta kotona. Kahden
vuorokauden ajan on pestävä alapesu juoksevalla vedellä jokaisen virtsaamiskerran jälkeen.
Huolellinen käsienpesu on myös tärkeää WC:ssä käynnin jälkeen, jottei lääkeainetta jää iholle.
BCG-hoito aiheuttaa usein tihentynyttä virtsaamistarvetta ja kirvelyä virtsatessa. Hoitopäivän
ajan on hyvä juoda tavallista runsaammin, jotta oireet helpottavat ja virtsatiet huuhtoutuvat.
Flunssan kaltaista oireilua, kuten kuumetta ja vilunväristyksiä voi esiintyä hoidon jälkeisinä
päivinä. Tarvittaessa oireisiin voi ottaa kipulääkettä. Partnerin suojaamiseksi suositellaan
kondomin käyttöä tai sukupuoliyhteydestä pidättäytymistä viikon ajan hoidon jälkeen.
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Muuta huomioitavaa
Ota yhteyttä päivystykseen tai hoitavaan yksikköön, jos sinulle nousee korkea, horkkamainen
kuume tai kuume kestää yli kaksi vuorokautta.
Ota yhteyttä myös, jos yleisvointi heikkenee. Oireet voivat olla lääkkeen sivuvaikutuksia tai
merkkejä tulehduksesta.
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