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Instillasjonssbehandling mot blærekreft har en lang tradisjon i vårt firma. 
Med BCG-medac og Mitomycin medac tilbyr vi et komplett behandling-
salternativ1 for behandling av ikke-muskelinvasiv blærekreft i alle risiko 
grupper. Vi har utviklet et lukket instillasjonssystem som er standard på 
begge våre legemidler til behandling av ikke-muskelinvasiv blærekreft. 

Vår kompetanse og service verdsettes høyt av urologer over hele verden.

Vi ønsker å gi pasienter med blærekreft den aller beste behandlingen. 
Vi eropptatt av den personlige sikkerheten til sykepleiere, urologer og 
farmasøyter.

Blærekreftbehandling med medac står for alt dette.

Vi bryr oss om helse.

Hva er BC Care?

1 I henhold til retningslinjer for behandling av NMIBC fra EAU/AUA/BAUS og flere andre
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Risiko-kategori behandling av NMIBC
i henhold til EAU-retningslinjer for ikke-muskelinvasiv blærekreft 2022

TURB
+ Umiddelbar Mitomycin-instillasjon 
+ reTURB (hvis indisert)

Noe av følgende: T1-tumorer, HG/G3-tumorer, 
CIS, multiple og tilbakevendende og store (> 3 cm) 
Ta G1/G2-tumorer

HØY
RISIKO

Alle tilfeller mellom kategoriene lav risiko og
høy risiko

MIDDELS
RISIKO 

LAV
RISIKO

Primær, solitær, Ta, LG/G1, < 3 cm, ingen CIS

T1G3 med CIS, multiple og/eller store
T1G3 og/eller tilbakevendende T1G3, T1G3 
med CIS i prostata, urethra, mikropapillær 
variant

HØYESTE
RISIKO
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BCG-medac fulldose i 
1-3 år eller cystektomi

Mitomycin vedlikehold 
eller BCG-medac induksjon 
+ vedlikehold

Engangsinstillasjon (=1 gang 
kjemoterapi) etter TURB

Cystektomi bør vurderes

De som ikke vil eller ikke egnet for 
cystektomi, BCG i 1-3 år fulldose
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Behandlingsanbefalinger ved ikke-muskelinvasiv blærekreft
Ref: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling 
og oppfølging av blære- og urotelkreft 04/2021

Dosering BCG: Induksjonsbehandling gis 2-3 uker etter TURB el. biopsi i blære (1 beh./u i 6 uker). Deretter 4 ukers opphold før                   
kontrollcystoskopi og vedlikeholdsbehandling som kan gis på to måter. Ett behandlingsregime består av 1 instillasjon/måned i ett 
år. Kontrollcystoskopi gjøres med samme intervall som ved 36 måneders behandling. Ett år gir totalt femten instillasjoner. Et annet                         
behandlingsregime består av tre instillasjoner med en ukes intervall i løpet av måned 3, 6, 12, 18, 24, 30 og 36. Under og etter behandling, 
regelmessige urin- og cystoskopikontroller. Dosering Mitomycin: Behandlingen gis 1 gang/uke i 6–8 uker med start 4 uker etter TURB. 
Vedlikeholdsbehandling kan gis med 1 instillasjon/måned i 12 måneder. 

Risiko-kategori

Lav risiko svulster
 
Intermediær-risiko svulster 

Høy-risiko svulster

Undergruppe av svulster med særlig 
høy risiko

Umiddelbar enkeltinstillasjon med kjemoterapi, evt. NaCL-irrigasjon

Umiddelbar enkeltinstillasjon med kjemoterapi/NaCL-irrigasjon 
etterfulgt av videre instillasjoner, enten kjemoterapi i maks. 1 år 
eller fulldose BCG i 1 år
Intravesikal fulldose BCG instillasjoner i 1-3 år eller cystektomi 
(ved særlig høyrisiko svulst)

Radikal cystektomi skal vurderes.  Pas. som ikke ønsker eller er 
uegnet til dette gis fulldose BCG-instillasjoner i 1-3 år     

Radikal cystektomi anbefales

Anbefalt behandling

Primære, solitære, Ta, lavgradig (LG) (inkl.
PUNLP), < 3cm, ingen CIS
Ta LG svulster som er multiple, recidivsvulst 
eller store (> 3cm)

Minst ett av følgende forhold foreligger: 

Definisjon

T1-svulst 
Høygradig (HG) svulst 
CIS

T1HG med CIS i blære
T1HG, multiple, store og/eller     
recurrent T1HG
T1HG med CIS i urethra
Særlig aggresiv histologisk type,  
lymfovaskulær infiltrasjon  

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

Svikt av BCG-behandling
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Oppfølgning etter behandling av ikke-muskelinvasiv blærekreft
Ref: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling 
og oppfølging av blære- og urotelkreft 04/2021

• Ved usikre funn kan mellomliggende kontroller utføres
• Ved residiv begynner oppfølgingen med cystoskopi etter 3 mnd. og deretter som intermediær- eller høy-risiko
• Ved høy-risiko svulster bør cystoskopi suppleres med cytologi
• Kommersielt tilgjengelige urintester har ikke vist seg å kunne erstatte cystoskopi

For produktinformasjon: www.felleskatalogen.no N
O
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Risiko-kategori

Lav risiko svulster

 
Intermediær-risiko svulster 

Høy-risiko svulster

Cystoskopi-intervall etter TURB (re-TURB)

Primære, solitære, Ta, lavgradig (LG) (inkl.
PUNLP), < 3cm, ingen CIS

Ta LG svulster som er multiple, recidivsvulst 
eller store (> 3cm)

Minst ett av følgende forhold foreligger: 

Definisjon

T1-svulst 
Høygradig (HG) svulst 
CIS

• 
• 
• 

Cystoskopi  3 mndr. etter TURB/re-TURB
Cystoskopi 12 mndr. etter TURB
Cystoskopi èn gang årlig år t.o.m. år 5
Små recidiv kan elektrokoaguleres poliklinisk

Cystoskopi 3 mndr. etter TURB/re-TURB
Cystoskopi hver 6. måned i 2 år
Cystoskopi årlig fra 3. til 10. år 

Cystoskopi + cytologi 3 mndr. Etter TURB/re-TURB
Cystoskopi + cytologi hver 3. mnd. i 2 år
Cystoskopi + cytologi hver 6. måned tom 5. året
Cystoskopi + cytologi årlig livslangt etter 5 år

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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Mitomycin medac
Lukket instillasjonssystem
Ready-to-use
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BCG-medac
Lukket instillasjonssystem
Ready-to-use
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Lukket instillasjonssystem 
Blandingsinstruksjon for BCG-medac og Mitomycin medac

Brekk mekanismen i røret på adapteren 
åpen ved gjentatt bøying i begge 

retninger. Dette etablerer en kobling.
Hold i røret, ikke i hetteglasset,

under denne prosessen!

Pump væsken inn i
hetteglasset.

Bland.

Trykk hetteglasset med toppen 
opp godt fast på adapteren på

instillasjonssystemet. Drei hetteglasset
3–4 ganger i begge retninger.

1 2 3
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Vær på den sikre siden!

Snu det kombinerte systemet opp ned,
pump inn luft med hetteglasset øverst.

Trekk rekonstituert oppløsning
inn i instillasjonssystemet.

Hetteglasset skal ikke tas av.

Koble kateteradapteren
til kateteret.

Brekk lukkemekanismen
i røret åpen ved bøying i begge
retninger og instiller legemidlet.

4 5 6
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Mitomycin medac
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* Tidlig instillasjon av 40mg Mitomycin.

1 månedlig instillasjon hver måned inntil 3 år etter TUR.

8 ukentlige instillasjoner.

Behandlingsplan for Mitomycin

Induksjonsbehandling

Vedlikeholdsbehandling

uker etter TUR

måneder etter TUR

4

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

5 6 7 8 9 10 11

Behandling og effekt
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502 pasienter
 Tidlig instillasjon av 40 mg Mitomycin til alle pasienter på dag
 0 eller ≥ 1 dag.

Tidlig instillasjon av Mitomycin – bevist effekt.1 Mitomycin	–	40	mg	signifikant	bedre	enn	20	mg.2

 Tidlig instillasjon med Mitomycin på dag 0 reduserer
 risikoen for tumorresidiv med 50 %.

230 pasienter
 119 pasienter fikk en dose med 40 mg Mitomycin
 111 pasienter fikk en dose med 20 mg Mitomycin

Behandlingsplan:
 6 ukentlige instillasjoner med intravesikal Mitomycin.

 40 mg Mitomycin resulterte i en statistisk signifikant
 bedre effekt.

oppfølging (måneder)
tid (måneder)

Median tid til residiv

Residivfri overlevelse etter 5 år

residivfri (%)

ut
en

 t
ilb

ak
ef

al
l

tidlige installasjoner på dag 0

instillasjoner etter 24 timer
50%

1 Kaasinen et a. 2002
2 Au et al., 2001

17



Vanlige spørsmål
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Er det en relevant klinisk forskjell på behandling med 20 mg og 40 mg Mitomycin, når begge 
styrkene har samme konsentrasjon for instillasjon (1 mg/ml)?

  Studier viser at den totale dosen med Mitomycin har betydelig høyere relevans for vellykket residivprofylakse enn konsentrasjonen 
(Wientjes et al. 1993). Med ny urinproduksjon vil 40 mg-dosen med Mitomycin bli mindre fortynnet enn 20 mg-dosen, grunnet den doble 
totale mengden med API. Dette betyr at instillasjon med 40 mg Mitomycin gir følgende fordeler sammenlignet med instillasjon med 20 
mg Mitomycin:

 1  40 mg Mitomycin viser dypere vevspenetrasjon (Gao et al., 1998)

 2  Behandling med 40 mg Mitomycin gir en høyere svarfrekvens på 72 % som ses i markørlesjonsstudier  
   (Malmström et al., 2002). 

 3  40 mg Mitomycin resulterer i en mye lengre tid til residiv enn 20 mg. (29 vs. 12 months, Au et al., 2002)

Hvordan kan jeg optimalisere instillasjonsbehandlingen med Mitomycin?

 Det er faktordosen (40 mg bedre enn 20 mg), resturin på instillasjonstidspunktet og produksjon av ny urin (Wientjes et al., 1993) som 
har størst innvirkning på optimal eksponering av blæreveggen. I gjennomsnitt har pasienter 30 ml resturin i blæren og produserer 180 ml 
på 2 timer (Dalton et al., 1991). Tømming av resturin og anbefaling om minimalt væskeinntak før instillasjon er enkle og effektive metoder 
for å få optimalt behandlingsresultat.

Selv om det ser ut til at urinens pH-verdi har mindre betydning for urotheliums eksponering for Mitomycin (Wientjes et al., 1993), kunne 
Maeda et al. (2011) vise i en klinisk studie at en urin-pH på > 5,5 under behandling med Mitomycin gir lavere risiko for residiv. Serretta 
(2011) kommenterer at optimal pH for Mitomycin-instillasjon aldri er blitt fastslått. I sure miljøer nedbrytes Mitomycin ikke-enzymatisk, 
mens høyere pH-verdier blokkerer aktiveringen. Man kan øke pH i urinen før installasjon ved å administrere NaHCO3 på forhånd (Au et 
al., 2001).
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Når kan jeg starte med en postoperativ enkeltinstillasjon med Mitomycin?

Hva er fordelene med hyperthermi-assistert administrasjon av Mitomycin?

Kan jeg hindre forkalkninger og kontrahert blære hos pasienter som behandles med Mitomycin?

 Det er kirurgen som har ansvaret for å avgjøre om omgående instillasjonsbehandling skal startes. Denne metoden er vanligvis 
kontraindisert ved blæreperforasjon eller makroskopisk blødning, som kan gjenkjennes på urinens farge i kateterrøret. Det anbefales 
heller ikke å starte med instillasjonsbehandling hvis det er risiko for at lesjonen kan briste under trykk grunnet utilstrekkelig koagulasjon 
etter TURB.

 Hvis det er blødning, skal blæren skylles kontinuerlig, eller akselerert diurese skal stimuleres ved medikamentering og økt 
væskeadministrasjon. Hvis urinen er klar etter 6 timer, kan omgående instillasjon utføres. Omgående Mitomycin-instillasjon kan vanligvis 
startes senest 24 timer etter TURB.

 Virkning av varme stimulerer immunsystemet og graden av tumor-celle apoptose. Og den dypere vevspenetrasjonen til Mitomycin 
øker medikamentets antitumoraktivitet. Metaanalysen til Lammers et al. (2011) fant en sterkt redusert residivrate sammenlignet med ved 
bruk av Mitomycin alene, samt indikasjoner på høyere blærekonserveringsrate.

 Det er ikke tilstrekkelig kunnskap om den eksakte patomekanismen ved forkalkning av blæreveggen. Kronologiske faktorer gir grunn 
til å tro at plakk kan bli dannet under en sårbar fase av sårtilhelingen: nydannede fibrinlag fanger opp krystaller, avfall og bakterier (See 
et al., 1992). Krystalliserte Mitomycin-molekyler kan også spille en rolle her. Kort tid etter TURB er fibrinproduksjonen fortsatt i et tidlig 
stadium, og forkalkning er usannsynlig. Det er derfor viktig å starte omgående postoperativ instillasjon så raskt som mulig (se også 
spørsmål 1).

Ytterligere risiko-kategori tilpasset instillasjonsbehandling skal startes 2 uker (BCG) eller 4 uker (Mitomycin) etter TURB.
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 Det finnes ingen beskrivelser av psykiske problemer grunnet instilla- 
sjonsbehandling i litteraturen. Man kan imidlertid ikke helt avvise mulig-
heten for en indirekte psykisk belastning, siden behandlingen vil føre til at 
pasienten blir konfrontert med sin sykdom.

Hvorfor	forårsaker	instillasjon	av	mitomycin	noen	ganger	irritasjon	på	håndflaten	og	genitalier	
selv om legemidlet ikke har antatte systemiske bivirkninger?

Enkelte pasienter utvikler allergi mot Mitomycin, selv med histaminprofylakse.
Hva kan jeg gjøre hvis BCG ikke er indisert?

Er det risiko for at pasienter kan få psykiske helseproblemer 
grunnet behandlingen med Mitomycin?

En pasient utvikler cystitt under instillasjonsbehandling med 40 mg Mitoymcin.
Kan det hjelpe å redusere dosen til 20 mg Mitomycin?

 Mindre systemisk absorpsjon via blæreveggen kan føre til allergiske hudreaksjoner hos enkelte pasienter (De Groot & Conemans, 
1991). Hudirritasjon på hendene og i genitalregionen forårsakes ofte av lokale toksiske reaksjoner grunnet kontaminering etter fjerning 
av kateter og manglende vask av hender og genitalier (Peitsch et al., 2007).

 Ved eventuell allergi mot Mitomycin kan Epirubicin være et godt alternativ. Det er ikke rapportert om allergiske 
kryssreaksjoner mellom Mitomyin og Epirubicin. (Gustafson et al., 1991, Schwaibold et al., 1997).

 Man kan redusere risikoen for cystitt ved å redusere dosen til 20 mg Mitomycin. Samtidig risikerer pasienten å få mindre effekt av
behandlingen (Au et al., 2001).
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BCG-medac
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* Tidlig instillasjon av 40mg Mitomycin.

Lamm et al. 2000

3 ukentlige instillasjoner i måned 3, 6, 12, 18, 24, 30 og 36

6 ukentlige instillasjoner.

Vedlikeholdsbehandling Vedlikeholdsbehandling måneder etter start av induksjonsbehandling

2

3 6 12 18 24 30 36

3 4 5 6 7

Behandling og effekt

Behandlingsplan for BCG-medac

Induksjonsbehandling
uker etter TUR
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660 pasienter
2 studiearmer: BCG-vedlikeholdsbehandling eller ingen vedlikeholdsbehandling.

Behandlingsplan:
 Induksjonsbehandling: Ukentlig i 6 uker
 Vedlikeholdsbehandling: 3 ukers instillasjon (1 gang pr uke) av BCG i måned 3, 6, 12, 18, 24, 30 og 36

 BCG-medac – overbevisende på grunn av sin langtidseffekt.

median residivfri overlevelse

tid (måneder)

uten
vedlikeholdsbehandling

med
vedlikeholdsbehandling

0 20 40 60 80 100

35.7

76.8

BCG-immunbehandling – gunstig ved vedlikeholdsbehandling.1

1 Lamm et al., 2000 25



Vanlige spørsmål

26



Hvorfor trenger jeg å gi BCG-instillasjoner hver 3. uke som vedlikeholdsbehandling?
Vil ikke én være nok til å stimulere en immunrespons?

Er det noen forskjell i klinisk effekt mellom de ulike BCG-stammene?
Har effekten av BCG blitt redusert i årenes løp? 

Hvis jeg bytter til BCG etter en initiell behandling med Mitomycin, må jeg da starte med 
induksjonsfasen av BCG, eller kan jeg gå direkte til vedlikeholdsfasen?

 I den opprinnelige protokollen utviklet Lamm et al. (2000) antallet ukentlige instillasjoner for BCG-vedlikeholdsbehandling basert på 
praktisk erfaring. Intervallet mellom disse booster-behandlingene er begrenset siden minnecellene må reaktiveres senest etter 6 måne-
der.

Det er imidlertid grunnleggende vitenskapelige bevis på gyldigheten av Lamm-protokollen: IL-2-urinnivåer som indikerer immunres-
pons, nåren topp under uke 5 og 6 ved induksjonsbehandling. Under vedlikeholdsbehandling observeres topp IL-2-nivåer i uke 3 og 
reduseres deretter (De Reijke et al., 1999).

 EAU-erklæringen om BCG-mangelen i 2012 understreker at de ulike BCG-stammene kan brukes klinisk om hverandre. Men grunnet den 
forskjellige dyrkingshistorikken ble disse stammene utsatt for genomiske endringer og har derfor endret seg genetisk (Gan et al.,2013). Det 
kan derfor være små variasjoner i klinisk effekt og bivirkninger mellom de ulike stammene. Selv om det mangler sammenlignende kliniske 
data, kan in vitro-studier vise at RIVM-stammen (BCG-medac) har høyere tumortoksisitet enn Tice-, Connaught- og Pasteur-stammen 
(Rajala et al., 1992). En klinisk studie med 427 pasienter viser at RIVM-stammen er mer potent når det gjelder residivprofylakse enn Tice 
(Vegt et al., 1995). Lamm et al. (1989) rapporterer at RIVM har den laveste toksisitetsprofilen av alle de testede stammene.

Det er ingen ting som tyder på noen redusert klinisk effekt med de ulike BCG-stammene.

 En induksjonsfase med BCG må gjennomføres for å starte immunresponsen (Morales et al., 1976).
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Hvorfor anbefales ikke tuberkulinhudtesten for BCG lenger?

Hvordan blir BCG dyrket og produsert? Hvorfor kan ikke 
produksjonen økes for å dekke etterspørselen?

 Denne testen ble utført av to grunner. For det første for å utelukke aktiv tuberku-
lose, som vil være kontraindisert for BCG-behandling. Siden hudtesten ikke klarer å 
differensiere mellom aktiv og inaktiv tuberkulose, er den ikke egnet for å ta behand-
lingsavgjørelser. For det andre var det enkelte urologer som brukte den til prognos-
tiske vurderinger: Hvis en pasient reagerer positivt på tuberkulintesten, vil han/hun 
også reagere positivt på BCG-behandling. Denne konklusjonen er imidlertid aldri 
blitt bevist, ifølge Werner et al. (1999). Böhle et al. (1999) bemerker at en potensiell 
cellulær immunsvikt kan utelukkes med omhyggelig anamnese.

 BCG er en levende bakterie som dyrkes i biofermenteringskar. Dyrkingsmediet blir in-
okulert med bakteriestammen for replikering. Etter en bestemt vekstperiode blir cellene 
sentrifugert og høstet. BCG er en bakterie som vokser ganske langsomt, med en celle-
delingshastighet på ca. 24 timer. Det er derfor ikke mulig å fremskynde denne syklusen. 
Etterfølgende lyofiliseringstrinn er omstendelig, men det er helt avgjørende for bakte-
riens overlevelse at den omfattende protokollen følges nøyaktig. Begge prosedyrene 
er faktorer som begrenser produksjonskapasiteten. Siden anleggene allerede er i drift 
kontinuerlig, kan ikke produksjonen økes med mindre det åpnes en ny produksjonslinje. 
Det tar imidlertid flere år å bygge, etablere og sertifisere nye produksjonslinjer. Derfor vil 
det være en tidsforsinkelse av BCG ved uforutsett økning i markedsetterspørselen.
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Er	BCG-behandling	mulig	for	pasienter	med	hjerteklaffimplantater,	proteser	eller	erstattede	ledd?

En blærekreftpasient får samtidig behandling mot revmatoid artritt, f.eks. med metotreksat.
Kan jeg starte BCG-behandling?

Hvorfor kan noen pasienter utvikle BCGitis / miliærtuberkulose etter installasjonsbehandling 
med BCG til tross for at bakterien er ikke-virulent?

 Intravesikal BCG-behandling er ikke kontraindisert for slike pasienter. Det er imidlertid risiko for systemisk infeksjon med BCG. Det er 
ikke rapportert om mange tilfeller, så det er lite komparative data med friske pasienter.

 Nei. Immunsuppresjonsbehandling er kontraindisert med BCG-behandling. Vi må gå ut fra at pasientens immunsystem er svekket,
at den kliniske effekten av BCG vil være redusert og at det er økt risiko for systemisk BCGitis. Et tilfredsstillende alternativ kan være
instillasjonsbehandling med Mitomycin (Gardmark et al., 2007).

 BCG (Bacillus Calmette Guérin) er et derivat av Mycobacterium bovis, organismen som fører til bovin tuberkulose mastitt. Den ble 
først utviklet av Albert Calmette og Pierre Guérin i andre tiår av forrige århundre, ved å dyrke Mycobacterium bovis og rense den mer 
enn 200 ganger i løpet av 13 år. Den resulterende stammen ble erklært ikke-virulent og brukes til vaksinering med levende vaksiner. 

I dag ville vi kalle den ganske svekket eller med redusert virulens, og vurdere administrasjon som sikker med liten risiko for bivirkninger 
etter vaksinering eller instillasjon. Det er heller aldri rapportert om smitte mellom mennesker.

Blæreinstillasjon av BCG skaper en terapeutisk gunstig cellulær inflammatorisk reaksjon. Alvorlig BCGitis oppstår hos færre enn 1 % av 
alle behandlede pasienter. Dette kan være et resultat av traumatisk kateterisering eller tidligere bakteriell cystitt. Hvis det er infeksjon i 
urogenitalkanalen, må BCG-behandlingen stoppes inntil antibiotikabehandling er gjennomført. Miliærtuberkulose og artrittkomplikasjo-
ner vil mest sannsynlig oppstå ved allergiske komponenter.
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Er det mulig å gi BCG-behandling ved samtidig behandling med antikoagulanter (f.eks. warfarin)?

Kan BCG-behandling øke PSA-verdiene?

 Dette er ikke noen kontraindikasjon. Eksperimenter med mus indikerer at tilhefting av BCG til urotheliumlaget medieres av fibronektin 
(Ratliff et al. 1987 and 1988; Kavoussi et al. 1990). Musemodeller viser at medikamenter som hindrer dannelse av fibrinpropper, kan 
hindre tilhefting av BCG og svekke antitumoraktiviteten (Hudson et al. 1991).

Oppfølgingsstudier med pasienter der man observerte interaksjonen mellom BCG og antikoagulanter har vist motstridende resultater 
mens Hudson et al. (1990) og P’ng et al. (1993) rapporterte om lavere responsrater for pasienter som fikk antikoagulantbehandling, fant 
ikke Witjes et al. (1993) noen tegn på at antikoagulanter innvirker på resultatet av BCG-behandling. Gee et al. (2008) kunne til og med 
vise til økning i residivfri overlevelse etter 5 år med aspirin pluss BCG-behandling.

En nyere studie, blant annet av warfarin, aspirin og klopidogrel, viser et mer differensiert bilde av de ulike antikoagulantene, der bare as-
pirin viste en positiv klinisk effekt og warfarin og klopidogrel viste en forverring med hensyn til residiv og progresjon (Boorjian et al. 2009).

Lipsky et al. (2013) rapporterer at aspirin, klopidogrel og warfarin ikke har noen innvirkning på residiv eller progresjonsrate, cystektomifri, 
samlet og sykdomsspesifikk overlevelse. Aspirin var forbundet med bedre responsrate og en ikke-signifikant tendens til forlenget tid til 
residiv.

Så for å oppsummere, kan samtidig behandling med antikoagulanter ha en positiv eller negativ innvirkning på BCG-behandling. De 
eksisterende dataene er dessverre ikke sterke nok. Men pasienter med blærekreft trenger uansett en adekvat behandling, med BCG 
eller Mitomycin, avhengig av risikoklassifisering. Siden pasienter har økt risiko for blødning under behandling med antikoagulanter, er 
det spesielt viktig å sørge for ikke-traumatisk kateterisering.

 Ja. PSA-konsentrasjonen kan øke til > 4 ng/ml under BCG-behandling. Dette forårsakes av lokal inflammatorisk prostatisk reaksjon 
og vil sannsynligvis normaliseres ca. 12 måneder etter behandling. Biopsi er ikke nødvendig. Behandling med tuberkulostatika er heller 
ikke nødvendig, så lenge prostatitten er asymptomatisk.
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 Standard behandling er en kombinasjonsbehandling med isoniazid (300 mg/dag), rifampicin (600 mg/dag) og etambutol (1200 mg/
dag) i 6 måneder.

De første resultatene av forbedring viser seg vanligvis etter 3 dager. For raskere symptomlindring bør et fluorokinolon administreres 
tidlig (ciprofloxacin 750 x 2 mg eller levofloxacin 400 x 2 mg). Respiratorisk insuffisiens forårsaket av miliærtuberkulose kan behandles 
med kortikosteroider, f.eks. prednisolon 40 mg/dag i.v. med dosereduksjon til 25 mg etter 3 uker og påfølgende redusert dosering 
(Habscheid et al. 1999).

BCG er resistent mot pyrazinamid, et standard antibiotikum for behandling av tuberkulose. Pyrazinamid skal ikke brukes for å behandle 
BCGitis (Durek et al., 2000).

 Typiske kliniske parametere er feber (> 39,5°C lenger enn 12 timer eller > 38,5°C lenger enn 48 
timer eller vekslende), unormal tretthet, forhøyede leververdier, forhøyet CRP, av og til i kombinasjon 
med blødende kateterisering.

Hvis det er mistanke om ikke-BCG-indusert tuberkulose, omfatter differensialdiagnosemetoder lun-
geradiografi for å teste for miliære granulomer og Interferon-Gamma Release Assey-test som ikke 
responderer på BCG-indusert sepsis.

Hvilken standardbehandling er indisert for å behandle systemisk BCG-sepsis?

Hva er tegnene på systemisk BCGitis?
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 I de siste EUA-retningslinjene anses både BCG og Mitomycin som standardbehandling for NMIBC med middels risiko. Selv om 
BCG-behandling er fremste behandlingsvalg for tumorer med høy risiko, er det data som viser at Mitomycin kan brukes hvis BCG ikke 
er tilgjengelig eller egnet for pasienten.

Den svenske studien gjennomført av Gårdmark et al. (2007) viste ingen signifikante forskjeller mellom 40 mg Mitomycin og BCG angåen-
de tumorprogresjon og samlet overlevelse ved langsiktig oppfølging.

I denne studien ble 261 pasienter med NMIBC med middels eller høy risiko randomisert og behandlet med 40 mg Mitomycin eller BCG. 
Begge studiearmene fikk instillasjoner hver 6. uke, etterfulgt av vedlikeholdsbehandling med én månedlig instillasjon i ett år og én instil-
lasjon hver 3. måned i år 2. Median oppfølging var mer enn 10 år.

Tumorprogresjon kunne observeres hos 27 % av pasientene i gruppen som fikk Mitomycin, og 19 % i gruppen som fikk BCG (ikke-sig-
nifikant forskjell; p = 0,26). I løpet av den samlede observasjonstiden var det 140 pasienter som døde, 72 i gruppen som fikk Mitomycin, 
og 68 i gruppen som fikk BCG (ikke-signifikant forskjell; p = 0.98). De fleste pasientene (68 %) døde av årsaker som ikke var relatert til 
kreft.

Kan Mitomycin brukes som erstatning for BCG?

 Det er mulig å bytte fra BCG til Mitomycin og tilbake igjen én uke etter den siste instillasjonen, uten noen økning i bivirkninger. Dette 
ble vist i en studie som undersøkte BCG og EMDA-assistert Mitomycin-instillasjon i et alternerende ukentlig intervall. Det ble ikke ob-
servert noen økt forekomst av bivirkninger sammenlignet med ved BCG-administrasjon alene (Di Stasi et al., 2006).

Hvordan kan jeg endre pasientens behandlingsplan fra BCG til Mitomycin eller omvendt?
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En blærekreftpasient har også en tumor i nyrebekkenet. Hvordan skal jeg instillere, og hvordan 
kan jeg nå området mellom blæren og nyren?

Er det trygt å ha samleie mellom behandlingssykluser med BCG eller Mitomycin?

Hva er de terapeutiske alternativene for tumorer i de øvre eller nedre urinveiene hos pasienter 
med kunstig blære?

 Generelt er det mulig å behandle urotheliumtumorer i nyrebekkenet med BCG eller Mitomycin ved å indusere kunstig refluks ved hjelp 
av et dobbelt grisehalekateter (Irie et al.; 2002). Andre studier (Thalman et al., 2002) går ett skritt lenger og instillerer direkte via nefrosto-
mi. Her er en komplett epitelialisering av fistelen nødvendig for å hindre systemisk infeksjon med BCG.

 Mitomycin er mutagent og sannsynligvis teratogent. Ifølge preparatomtalen skal pasienter derfor bruke effektiv prevensjon under 
behandlingen og 6 måneder etter behandlingen.

Pasienter som er behandlet med BCG, skal bruke kondom ved samleie innen 1 uke etter instillasjon. Det er imidlertid ennå ikke rappor-
tert om seksuell overføring av BCG. Smitte ville forutsette en åpen lesjon.

 Grunnet mangel på data kan vi ikke anbefale noen instillasjonsbasert kreftbehandling i dette tilfellet. Men en enkeltstående studie ut-
ført av Varol et al. (2004) undersøkte anvendbarheten av BCG-instillasjon for pasienter med uretral kreft med blæresubstitutt. Forfatterne 
arbeidet med et perforert kateter toppet med en ballong, som skulle forsegle overgangen til blæresubstituttet, samtidig som det gjorde 
det mulig for BCG-suspensjonen å belegge uretra.

Denne studien undersøkte ikke om rester av BCG-suspensjonen hadde kommet inn i blæresubstituttet. Men siden det ikke ble vist noen 
systemiske bivirkninger hos noen av de 10 behandlede pasientene, kan dette tyde på at denne teknikken er mulig.

Siden det foreligger utilstrekkelig med data, må denne metoden anses som eksperimentell. Det er behandlende lege som har ansvaret 
for bruksområdet.
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 Hvis det er risiko for søl av Mitomycin, må det brukes personlig verneutstyr. Dette omfatter vanntett laboratoriefrakk, vernebriller 
med sideskjerm (DIN EN 166), vernehansker (DIN EN 347), pustemaske P2 og skobeskyttelse. Hvis det er risiko for knust glass, må 
det brukes et ekstra lag med vernehansker.

Hvis det søles ut oppløsning, må det kontaminerte området dekkes fullstendig med tilstrekkelig mengde papirservietter til at 
væsken absorberes fullstendig.

Sølt pulver skal dekkes fullstendig med flere lag papirservietter, som deretter skal fuktes forsiktig ovenfra. Partikke-
loppvirvling (f.eks. grunnet luftturbulens) må unngås under alle omstendigheter, for å minimere risiko for innånding
av Mitomycin.

Ved eventuell hudkontakt er grundig vask med vann og såpe i minst 10 minutter tilstrekkelig.

Ved eventuelt BCG-søl skal også det ovennevnte personlige verneutstyret brukes. Når 
væsken er fjernet med absorberende materiale, skal utsølt suspensjon behandles 
med overflatedesinfeksjonsmiddel med bevist antimykobakteriell effekt. Ved even-
tuell hudkontakt skal det brukes et egnet huddesinfeksjonsmiddel.

Hvorfor	dukker	det	ofte	opp	(alvorlige)	bivirkninger	først	etter	flere	sykluser	med	BCG	eller	Mitomycin?

Hvordan forholder jeg meg til kontaminering, søl og knust glass ved håndtering av BCG eller 
Mitomycin?

 Når det gjelder Mitomycin-induserte hypersensitivitetsreaksjoner fører ikke første gangs eksponering for allergenet til noen allergisk 
reaksjon, men immunsystemet stimuleres til å rekruttere minneceller. Gjentatt kontakt med Mitomycin kan da utløse en allergisk reaks-
jon (forsinket hypersensitivitetsreaksjon, De Groot & Conemans, 1991).

En lignende mekanisme kan spille en rolle ved BCG-indusert cystitt.
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T - Primary tumour

TX  
T0
Ta  
Tis 
T1  
T2  

T3           

T4   
    

N - Regional lymph nodes

NX 
N0 
N1 

N2  

N3  

Primary tumour cannot be assessed
No evidence of primary tumour
Non-invasive papillary carcinoma
Carcinoma in situ: ‘flat tumour’
Tumour invades subepithelial connective tissue
Tumour invades muscle
T2a  Tumour invades superficial muscle (inner half)
T2b  Tumour invades deep muscle (outer half)
Tumour invades perivesical tissue:
T3a  Microscopically
T3b  Macroscopically (extravesical mass)
Tumour invades any of the following: prostate stroma, seminal vesicles, 
uterus, vagina, pelvic wall, abdominal wall
T4a  Tumour invades prostate stroma, seminal vesicles, uterus or vagina
T4b  Tumour invades pelvic wall or abdominal wall

Regional lymph nodes cannot be assessed
No regional lymph node metastasis
Metastasis in a single lymph node in the true pelvis
(hypogastric, obturator, external iliac, or presacral)
Metastasis in multiple lymph nodes in the true pelvis 
(hypogastric, obturator, external iliac, or presacral)
Metastasis in common iliac lymph node(s)

M0 
 

M - Distant metastasis

No distant metastasis 
M1a  Non-regional lymph nodes 
M1b  Other distant metastases
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Behandlingsanbefalinger ved NMIBC
(Non Muscle Invasive Bladder Cancer)

Behandlingsanbefalinger for blære- og urotelkreft 
kan leses og bestilles på vår hjemmeside www.medac.no

Behandlingsanbefalingene utgår fra Najonalt handlingsprogram 
med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning 

av blære- og urotelkreft og EAU-guidelines.

Instruksjonsfilm om blanding av BCG-medac og Mitomycin medac
finnes på vår hjemmeside www.medac.no

Du kan få ytterligere informasjon ved 
å henvende deg til medac på følgende adresse:
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