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ÖZET

Mesane kanseri nedeniyle intravezikal Bacillus Calmette-Guérin (BCG) tedavisi alan hastada yüksek atefl,
solunum s›k›nt›s› ve kuru öksürük yak›nmalar› ortaya ç›kt›. Akci¤er grafisinde bilateral retikülonodüler infilt-
rasyon saptand›. Balgam ve bronfl lavaj s›v›s›nda asido-rezistan basil gösterildi ve kültürlerden Mycobacteri
izole edildi.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: BCG, ‹mmünoterapi, Mesane Kanseri.

SUMMARY

Miliary Tuberculosis Due to BCG Immunotherapy

High fever, dyspnea and cough occurred in a patient with bladder carcinom under treatment of
intravesical Bacillus Calmette-Guérin (BCG) therapy. Chest roentgenogram revealed bilateral
reticulonodular infiltrates. Sputum and broncoalveolar fluid smears showed acid-fast bacilli and
Mycobacteria was isolated from cultures.

KKeeyy  WWoorrddss:: BCG, Immunotherapy, Bladder Cancer.
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GİRİŞ

BCG Mycobacterium bovis’in zayıflatılmış suşu
olup tüberküloza karşı aşılamada yaygın olarak kul-
lanılmaktadır (1). Çeşitli neoplastik hastalıklarda
spesifik olmayan güçlü immünoadjuvan etkisinin ol-
duğu ortaya konmuştur (2). Özellikle yüzeyel mesa-
ne kanserlerinde intravezikal kullanımı oldukça ba-
şarılı olmakta ve kolay uygulanabilmektedir (3,4).
Lokal yan etkileri hafif olup, ciddi komplikasyonlar
son derece nadir olarak tanımlanmıştır (5,6). Bu ya-
zıda mesane kanseri nedeniyle intravezikal BCG te-
davisi alan ve buna bağlı miliyer tüberküloz gelişen
bir olgu sunulmuştur.

OLGU

Fakültemiz Üroloji Kliniği’nde grade I transizyo-
nel hücreli mesane karsinomu tanısı ile takip edilen
43 yaşındaki erkek hastaya transüretral mesane re-
zeksiyonu yapılmış. Operasyondan bir gün sonra
intravezikal BCG (Connaught suşu, 2.2-6.4x108

cfu/ampul) tedavisi haftada bir kez olmak üzere uy-
gulanmaya başlanmış. Hastada BCG tedavisinin ilk
üç dozundan sonra kısa süreli, 38°C’nin üstüne çık-
mayan ateş ve mikroskopik hematüri, dördüncü
dozdan sonra üç gün süren, 38.5°C’nin üstüne çık-
mayan ateş ve makroskopik hematüri olmuş. Beşin-
ci BCG dozundan sonra ise üşüme, titreme, 39.5
°C’ye ulaşan ateş, halsizlik, kuru öksürük ve solu-
num sıkıntısı ortaya çıkmış. Bu yakınmaların yakla-
şık 15 günden beri devam ettiği ve aynı süre içeri-
sinde 2.5 kg zayıflaması olduğu öğrenildi. Bu ne-
denlerle değerlendirilen hasta İnfeksiyon Hastalıkla-
rı Kliniği’ne devralındı.

Fizik muayenesinde hasta halsiz ve dispneik gö-
rünümdeydi. Kan basıncı 100/70 mmHg, nabız
110/dk, solunum sayısı 28/dk ve ateş 39.5°C bu-
lundu. Sistem bulguları normaldi.

Hemoglobin 13 g/dl, beyaz küre 9300/mm3,
periferik yaymada eritrositler normokrom normosi-
ter, nötrofil %70, lenfosit %20, çomak %8 ve mo-
nosit %2, trombositler yeterli kümeliydi. Sedimen-
tasyon hızı 30 mm/saat bulundu. Böbrek fonksi-
yonları normaldi. BCG tedavisi öncesi karaciğer
fonksiyon testleri normal iken semptomların başla-
dığı dönemde total bilirubin 1.1 mg/dl, direkt biliru-
bin 0.6 mg/dl, alkalen fosfotaz 113 IU/l, AST 70
IU/l, ALT 53 IU/l bulundu.

Hastanın operasyon öncesi akciğer grafisi nor-
maldi. Semptomlar başladığında çekilen grafide ise
hiluslar dolgundu ve her iki akciğerde yaygın retikü-
lonodüler infiltrasyon vardı (Resim 1 ve 2).

BCG aşı skarı pozitif idi, PPD 20 mm/72 saat

idi. Oda ısısında alınan kan gazlarında pH 7.49, Pa-
CO2 19 mmHg, PaO2 58 mmHg bulundu. Solu-
num fonksiyon testlerinde hafif restriktif tipte solu-
num fonksiyon bozukluğu vardı. HBsAg negatif, an-
ti-HBc total ve anti-HBs pozitif, anti-HCV negatifti.
Bronkoskopi bulguları normaldi. Balgamın ve bronş
lavaj mayii preparatının Ziehl-Neelsen yöntemiyle
boyanmasında asido-rezistan basil gösterildi. Bal-
gam ve bronş lavaj materyalinin Löwenstein-Jen-
sen Middlebrook 7H12 (Bacter sistemi) besiyerle-

Resim 1. Operasyon öncesi çekilen normal akci-
ğer grafisi.

Resim 2. Miliyer tüberküloza bağlı bilateral hi-
ler dolgunluk ve retikülonodüler infiltrasyon.



rindeki kültürlerinde mikobakteri üredi. İzole edilen
mikobakteri para-nitro-alpha-acetylamino-beta-
hydroxypropiophenone (NAP)’ye duyarlı olması, ni-
asin, nitrat redüktaz, katalaz testlerinin negatif, üre-
az testinin ise pozitif olması nedeniyle M. bovis ola-
rak tiplendirildi. İdrar kültüründe mikobakteri izole
edilemedi.

Hastanın 15 gündür devam eden ateş, kuru ök-
sürük, solunum sıkıntısı yakınmalarının olması, akci-
ğer grafisinde yaygın retikülonodüler infiltrasyonun
görülmesi ve karaciğer enzimlerinin yükselmesi üze-
rine miliyer tüberküloz veya Pneumocystis carinii
pnömonisi olabileceği düşünülerek ampirik olarak
trimetoprim-sülfametoksazol (20mg/kg trimetop-
rim) tedavisi başlamıştık. Ancak balgam ve bronş la-
vaj sıvısında asido-rezistan basilin görülmesi üzerine
miliyer tüberküloz tanısı kondu. İzoniazid (300
mg/gün), rifampisin (600 mg/gün), morfozinamid
(2 g/gün) ve streptomisin (1 g/gün) tedavisi başlan-
dı. Planlanan karaciğer biyopsisi hastanın kabul et-
memesi üzerine yapılmadı. Tedavinin yedinci gü-
nünde karaciğer enzimlerinin daha da yükselmesi
üzerine ilaç toksisitesi düşünülerek izoniazid, morfo-
zinamid ve rifampisin kesildi. Tedaviye etambutol
(1.5 g/gün) ve siprofloksasin (500 mg/gün) eklen-
di. Tedavinin beşinci haftasında balgam ve bronş la-
vaj materyalinden M. bovis izole edildi. Hastaya üç
ay üçlü tedavi verildi. Dördüncü aydan itibaren
etambutol ve siprofloksasin kombinasyonu tedavisi-
ne geçildi. Klinik olarak düzelen hastada tedavinin
dördüncü ayında çekilen akciğer grafisinde belirgin
düzelme gözlenmedi. Hastanın halen takip ve teda-
visi devam etmektedir.

TARTIŞMA

BCG M. bovis’in canlı zayıflatılmış suşudur. İnt-
ravezikal BCG uygulaması ile hipersensitivite yanıtı
oluştuğu, makrofaj ve lenfositlerin bölgeye infiltras-
yonu ile tümör hücrelerinin elimine edildiği ileri sü-
rülmektedir. BCG immünoterapisinde karşılaşılan
komplikasyonlar rölatif olarak nadirse de BCG aşı-
lama programlarında rastlanılandan daha sıktır (7).
Kanser immünoterapisinden sonraki yan etkiler lo-
kal ve sistemik olarak ikiye ayrılır. Lokal yan etkiler;
BCG dışı bakteriyel sistit, ilaca bağlı sistit, hematüri,
mesane kontraktürü, granülomatöz prostatit, epidi-
dimoorşit, üretral obstrüksiyon ve böbrek apsesidir.
Sistemik yan etkiler ise ateş, grip benzeri semptom-
lar, halsizlik, pnömonitis, hepatit, döküntü, artralji,
artrit, sitopeni ve sepsistir (6-8). İntravezikal BCG
tedavisi sırasında vertebral osteomiyelit geliştiği de
bildirilmiştir (9). BCG’ye bağlı akciğer toksisitesine
nadir rastlanır (8). Lamm ve arkadaşları intravezikal

BCG tedavisi nedeniyle 1986 yılında %0.9, 1992
yılında ise %0.7 oranında ağır klinik tablo ile seyre-
den pnömoni ve/veya hepatit geliştiğini bildirmiş-
lerdir (3,7). Sunulan olguda genel durum bozukluğu,
yüksek ateş ve karaciğer enzimlerinde yükselme
vardı.

İntravezikal BCG’ye bağlı akciğer toksisitesinin
mekanizması halen tartışmalıdır. Reinert ve
Sybrecht BCG immünoterapisi sırasında yardımcı T
hücre alveolitisi ve granülomatöz pulmoner reaksi-
yon geliştiğini göstermişler ve mekanizmayı
BCG’nin protein komponentlerine karşı gelişen hi-
persensitivite reaksiyonuna bağlamışlardır (10). An-
cak bu çalışmada polimeraz zincir reaksiyonu dahil
tüm tanı yöntemleri ile mikobakteri gösterilememiş-
tir. Bu durum da kortikosteroidlerin uygun tedavi
olduğu ancak mikrobiyolojik testler sonlanana kadar
antitüberküloz tedaviye devam edilmesi gerektiği bil-
dirilmektedir (10,11). Hematojen yayılım sonrası
akciğer tüberkülozunun oluştuğu da gösterilmiştir.
Travmatik üretral kateterizasyon sonrasında kanda
ve granülomatöz hepatit gelişen bir olgunun da do-
ku kültüründe M. bovis izole edilmiştir (12,13). Bu
nedenle antitüberküloz kombine tedaviyi önerenler
olduğu gibi basil gösterilemediği takdirde 38.5°C’yi
geçen ateşi olan olgularda yalnız izoniazid veya kor-
tikosteroid ile birlikte antitüberküloz tedavi verilmesi
gerektiğini bildirenler de vardır (6,8,14,15).

BCG tedavisi sırasında yan etkilerin çıkmasında-
ki önemli etkenler kullanılan suş, BCG’nin veriliş
şekli, tedavi dozu ve tekrarlayan tedavi sayılarıdır.
Tice suşunun kullanıldığı bir çalışmada fatal seyre-
den yaygın mikobakteriyel infeksiyon olgusu tanım-
lanmıştır (6). Binikiyüzyetmişsekiz vakalık bir çalış-
mada ise komplikasyonlar yönünden suşlar arasında
fark görülmediği bildirilmiştir (3). Söz konusu olgu-
da uygulanan Connaught suşudur. Bu olgudan izole
edilen basil M. bovis olarak tiplendirildi. M. bovis
BCG’nin M bovis’ten ayrılması için yüksek perfor-
mans likid kromotografisi ile mikolik asit analizi ge-
reklidir (9). Teknik eksiklik nedeniyle biz bu ayrımı
yapamadık. Ancak hastanın intravezikal M. bovis
BCG immünoterapisi almış olması ve kültürlerde M.
bovis’in izole edilmiş olması etkenin büyük olasılıkla
M. bovis BCG olduğunu düşündürmüştür. Bu ne-
denle hastada hematojen yayılımla meydana gelmiş
miliyer tüberküloz düşünülmüş ve antitüberküloz te-
davi başlanmıştır.
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