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وسیع  هايکنشوا سري یک گرسابقه مصرف بیمارستانی بلئومایسین، نشان :زمینه و هدف  
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بررسی تاثیر نیاسین بر کاهش عوارض  ،. هدف از انجام این مطالعهدهدمینشان  موضوع را
 .باشدمیناشی از مصرف بلئومایسین در مدل انسانی 

کور  سو دو بالینی شاهدي و کارآزمایی-این مطالعه تجربی به صورت مورد ها:مواد و روش
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دو گروه تقسیم هر فرد تصادفی انتخاب و به  طور نفر به 20درمان با بلئومایسین بودند، 
دوم  گروه و) یکبار ساعت 12 هر( روز در دارونما عدد 2 اول (کنترل) گروه فرد هر شدند. به

آن ثبت و  شد و نتایج حاصل از داده نیاسین یگرممیلی 100 قرص (تیمار) روزي دو عدد
  .گردید لیلتح

 گروه در استفراغ و تهوع کاهش دهنده نشان تیمار و کنترل گروه دو بین مقایسه ها:یافته
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عوارض حاصل از درمان  تواندمیکه نیاسین  دهدمینتایج این تحقیق نشان  گیري:نتیجه
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  . مقدمه1
هاي ضد سرطان بوده که در ومایسین یکی از آنتی بیوتیکبلئ

 توسط اومزاوا و همکاران از کشت 1966سال 
Stereptomyces Verticillus دست آمد. این دارو  به

براي مصارف  آن را گلیکوپپتید است که 13مخلوطی از 
طور عمده فقط دو تا و به اندطور نسبی خالص کردهدرمانی به

) مورد B2و بلئومایسین  A2ا (بلئومایسین از گلیکوپپتیده
  ).2، 1گیرند (استفاده قرار می

هاي دارویی عنوان بخشی از رژیمبلئومایسین به ،در حال حاضر
هاي هوچکین و غیرهوچکین، ترکیبی براي درمان لنفوم

هاي بدخیم هاي دهانه رحم، ژرم سل تومور، افیوژنسرطان
هاي سرویکس، سلول پیلور، مهبل، آلت تناسلی، پوست،

و گردن، رکتوم و کارسینوماي پیشرفته بیضه  سنگفرشی سر
  ).3گیرد (مورد استفاده قرار می

هاي انجام شده جهت روشن ساختن مکانیسم اثر تالش
دهنده این است که بلئومایسین باعث ایجاد بلئومایسین نشان

اي و نیز ایجاد قطعات اي و دو رشتههاي تک رشتهشکستگی
مهار تولید  چنینهمو ایجاد بازهاي آزاد و  DNAکلیک سی

DNA ،RNA د. اثرات بلئومایسین براي گردو پروتئین می
و  G2چرخه سلول اختصاصی است و اثرات اصلی آن در فاز 

M 4شود (چرخه سلولی اعمال می.(  
درصد بیمارانی که بلئومایسین را به  50در  هااین واکنش

 25و در  دهدمیرخ  کنندمیده صورت تزریق وریدي استفا
درصد از بیماران دریافت کننده بلئومایسین به صورت عضالنی 

با درمان اولیه با داروهاي  ها. هرچند این واکنشدهدمیرخ 
اما نتایج یکسانی از  ،شودمیآنتی هیستامینی و ضد تب مهار 

در  هااین واکنش دهد.کاهش تب ناشی از بلئومایسین را نمی
هاي دهد. واکنشصد از بیماران داراي لنفوم رخ میدر 1

آنافیالکتیک شامل کاهش فشارخون، تب، لرز، گیجی و 
سریع  ندنتوامیایدیوسنکراتیک  هاي. این واکنشاستویزینگ 

وال ممع صورت گیرند ود یا چند ساعت بعد از مصرف نرخ ده
  ).5( دندهمیز مصرف رخ وبعد از اولین یا دومین د

ین عارضه جانبی پنومونیت بینابینی است. این عارضه شدیدتر
 1کنندگان منجر به فیبروز ریوي و در درصد مصرف 10در 

شود. بروز پنومونیت وابسته به دوز درصد منجر به مرگ می
سال و یا دوز مصرفی  70باشد و معموالً در بیماران باالي می

ی با وجود کند و به این دلیل حتواحد بروز می 400باالتر از 
هاي که این دارو داراي کمترین اثرات سوء بر روي سلولاین

رو را با مشکل روبه باشد، کاربرد آنساز مغز استخوان میخون
و نیکوتینامید  نیاسین نام ژنریک نیکوتینیک اسید .سازدمی

است که ترکیب آلی محلول در آب متعلق به گروه خانواده 
ن نیاسین را در کبد از تریپتوفان . بدباشدمی Bگروه ویتامین 

  ).6( کندمیتولید 
) با بررسی تائورین و 2015گوروجیاالکشمی و همکاران (

 سازي فاکتورنیاسین روي اثرات ناشی از بلئومایسین بر فعال
هفته بررسی به این نتیجه  4در موش، بعد از  B-کاپا ايههست

ش تجمع رسیدند که تیمار با تائورین و نیاسین از افزای
ناشی از بلئومایسین  B-کاپا ايهفاکتور هست ايههست

و پیشنهاد  دنمایمیمحافظت  IƙBα و از کندمیجلوگیري 
فیبروتیک اثر آنتی هايیکی از مکانیسم تواندمیکردند که این 

  ). 7تائورین و نیاسین باشد (
در مقاله خود با عنوان  2011میکائیلی و همکاران در سال 

ثر نیکوتینامید روي فیبروز ریوي القا شده توسط بررسی ا
-Spragueصحرایی نژاد  هايموشبلئومایسین، روي 

Dawley )SD کردند  اظهارگرم،  200تا  180) با وزنی بین
گزینه مناسبی براي پوشاندن  تواندمیکه تیمار با نیاسین 

هرچند که مطالعات بیشتري  ،بعضی عوارض بلئومایسین باشد
  ).8( است وص نیازدر این خص

مسنا  با بررسی تاثیر 2005مدانی و همکاران در سال 
)Mesna (ئومایسین، روي رت نر نژاد ویستار روي عوارض بل

عوارض  تواندمی مسنا گرم پیشنهاد کردند که 250تا  220
اهش ساخت ریوي ناشی از بلئومایسین را از طریق ک

ش کاهش دهد و باعث کاه هیدروکسی پرولین کالژنی
  ). 9التهابی شود ( هايسیتوکین
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شده مصرف نیاسین براي بدن میزان کنترل ضرورت با توجه به
و تاثیر این دارو بر پوشاندن بعضی از عوارض داروها و 

عدم بررسی تاثیر نیاسین روي عوارض بلئومایسین  چنینهم
بررسی تاثیر نیاسین بر  این تحقیق با هدفدر مدل انسانی، 

صورت ینی ناشی از بلئومایسین در مدل انسانی تظاهرات بال
  .گرفت

  
  . مالحظات اخالقی 2

 IRCT IR.ARAKMU.REC.1394.287کد  با تحقیق این
مورد اراك  پزشکی علوم دانشگاه پزشکی اخالق کمیته در

 .نمود و مجوز اجرا دریافت تایید قرار گرفته

  
  ها. مواد و روش3

بوده که  کورینی دو سومطالعه کارآزمایی بال این مطالعه یک
طی آن، کلیه افراد مراجعه کننده به بیمارستان آیت 

 به مدت شش ماه 28/10/1394ا...خوانساري اراك ازتاریخ 
) که داراي تومور بیضه و لنفوم هوچکین بودند و 28/4/1395(

  فاقد معیارهاي خروج از مطالعه بودند وارد مطالعه شدند.
مصرف الکل، مصرف  ي مزمن،هابیماريافراد داراي 

، مصرف داروهاي گیاهی ضد سرطان، افراد هااکسیدانآنتی
اي مواجهه با مواد سمی تحت درمان با داروهاي دیگر، افراد دار

و افراد تحت درمان با رادیوتراپی از مطالعه خارج  و شیمیایی
  د.گشتنشدند و افراد دیگر جایگزین 

نفره تقسیم  10ه دو گرو به تصادفی طور به افراد تحت بررسی
دارونما به همراه  باشدمیشدند که گروه اول که گروه شاهد 

بلئومایسین مصرف کردند و گروه دوم نیاسین به همراه 
  بلئومایسین مصرف کردند.
بندي شده از ی بستهگرممیلی 100 نیاسین به صورت قرص

شرکت سبحان دارو بود و دارونما که ترکیب نشاسته بود، فقط 
باشد که هیچ گونه عوارضی براي بیمار و در د اثر میقرص فاق

  . کندمینتایج آزمایشات ایجاد ن

ساعت  12عدد دارونما در روز (هر  2به هر فرد گروه اول 
 100 یکبار) داده شد و به هر فرد گروه دوم هم قرص

  ساعت یکبار داده شد. 12ی نیاسین هر گرممیلی
اطالعات دموگرافیک افراد تهیه گردید که در آن  ايهنامپرسش

به  غیره و بیماري قبلی، سابقه مصرف دارو، رژیم غذایی و
و به هرکدام از افراد  نتایج حاصل از آزمایش ذکر گردید همراه

میزان  د.گردیثبت  هانتایج آن و داده شد هااز این پرسشنامه
سنجیده  RHODES نامهاستفاده از پرسش استفراغ با تهوع و
چون تغییرات چشایی، میزان رد شکایات بالینی همموا شد. در

از طریق  هاکیفیت پاسخ بیمار در تمامی پرسش کمیت و و
سایر  لیکرت سنجیده شده است. در مورد ايهطیف پنج گزین

، مالك معاینه بالینی چون تب و لرز و تنگی نفسپارامترها هم
ن استاندارد سالمت بیمارا هايشاخصاساس  صورت گرفته بر

  .بود
قبل از مصرف دارو توسط بیمار کلیه عالیم افراد از قبیل 
فشارخون، نتایج آزمایشات بیوشیمیایی و هورمونی، نتایج 
 آزمایشات تنفسی بررسی شدند و سپس دارو به افراد داده شد.

بعد از مصرف دارو کلیه عالیم حیاتی گفته شده و هم چنین 
  . مصرف دارو بررسی و ثبت شد عوارض

ه نتایج ثبت شده در پرسشنامه از قبیل اطالعات کلی
دموگرافیک، عالیم قبل و بعد از مصرف دارو، نتایج ناشی از 

با  22ه نسخ SPSSتوسط نرم افزار  غیره مصرف نیاسین و
و نتایج آن گزارش  گردیدتحلیل  استفاده از آزمون تی تست

  شد.
 
  ها. یافته4

نه سن بیماران توصیفی تحقیق حاضر، در زمی هايیافته
 50تا 30 سنی محدوده گر آن بود که اکثر بیماران درنشان

، تعداد زنان و از نظر توزیع جنسی چنینهمداشتند.  سال قرار
. از نظر )نفر مرد 10نفر زن و 10( هم برابر بود با مردان بیمار

 نیمی از بیماران داراي مدرك دیپلم و ،تحصیالت دانشگاهی
الت دانشگاهی) بوده و از بین سایرین، (فاقد تحصی پایین تر

   تنها دو نفر داراي تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر بودند.
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 شامل مقایسه تهوع و استنباطی این تحقیق هايیافته
تب و لرز و تنگی نفس در  بین رفتن حس چشایی، استفراغ، از

  .باشدمی(تیمار)  دو گروه دارونما (کنترل) و تیمار با نیاسین
نتایج مربوط به فراوانی این عارضه و مقایسه بین دو گروه 

در گروه  استفراغ و دهنده کاهش تهوعکنترل و تیمار نشان
که کاهش این طوريتیمار نسبت به گروه کنترل بوده، به

) (موارد تهوع و p > 05/0( عارضه از لحاظ آماري معنادار بود
  ).نفر بود 1و تیمار  8استفراغ در گروه کنترل 

مربوط به مقایسه فراوانی از نظر کاهش حس  هايیافته
چشایی بین دو گروه کنترل و تیمار نشان دهنده این است که 
تعداد افراد این عارضه در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل 

  ختالف از لحاظ آماري معنادار بودکاهش داشته و این ا
)05/0 < p( موارد)  نفر). 3ر و تیما 10گروه کنترل  

نتایج مربوط به مقایسه فراوانی عارضه تب و لرز گروه کنترل و 
گر آن بود که تعداد این عارضه در هر دو گروه پایین تیمار بیان

 گروه() p < 05/0بوده و اختالف بین دو گروه معنادار نبود (
  .)نفر 1 تیمار گروه و نفر 2 کنترل

تیمار  وه کنترل وگر مقایسه فراوانی عارضه تنگی نفس بین دو
دهنده فراوانی باالي این عارضه در دو گروه بوده و این نشان
گروه بود  گر عدم اختالف معنادار بین این دوبیان هایافته

)05/0 > p ()نفر) 6 تیمار گروه و نفر 7 کنترل گروه.  
از  ناشی عوارض بهبودي نتایج مربوط به مقایسه درصد

 1تیمار در جدول  گروه کنترل و بلئومایسین، بین گروه
  خالصه شده است.

  
  تیمار گروه کنترل و بلئومایسین بین گروه از ناشی عوارض بهبودي مقایسه درصد .1جدول 

 بلئومایسین از ناشی عوارض
  کنترل 

  فراوانی) (درصد
  تیمار 

 فراوانی) (درصد
  درصد بهبودي 

  گروه کنترل در
  ي بهبود درصد

 p گروه تیمار در

 راغتهوع و استف
  10 80  داراي عارضه جانبی

11 87 0001/0  
  90  20  فاقد عارضه جانبی

 چشایی
 30 100  داراي عارضه جانبی

20 66 0001/0  
 70  0  فاقد عارضه جانبی

 لرز تب و
 10 20  داراي عارضه جانبی

71 83 556/0 
  90  80  فاقد عارضه جانبی

 تنگی نفس
 60 70  داراي عارضه جانبی

  40  30  فاقد عارضه جانبی 66/0 25 12

  
شود، درصد بهبودي مالحظه می 1طور که در جدول همان

 گروه تیمار با استفراغ و نیز حس چشایی در عوارض تهوع و
نیاسین افزایش معناداري در مقایسه با گروه کنترل داشته و 
در مورد تب و لرز و تنگی نفس، این تفاوت معنادار نبوده 

  است.
گروه پس  مربوط به مقایسه فراوانی عوارض فوق بین دونتایج 

خالصه شده  1از پایان دوره، برحسب درصد فراوانی در نمودار 
  است.

  

  
بلئومایسین بین دو گروه دارونما یا کنترل  مقایسه عوارض ناشی از .1نمودار 

ی سفید) بر حسب درصد فراوان هاي(ستون نیاسین با تیمار مشکی) و هاي(ستون
استفراغ و  گرکاهش معنادار عوارض تهوع واین عوارض در هر گروه. نتایج نشان

  ).p >05/0( باشدمیگروه دارونما  نیز ضعف چشایی در گروه تیمار در مقایسه با
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  . بحث5
 آن بودکه نیاسین روي متغیرهايتحقیق  این یافته ترینمهم

جهت تاثیر مثبت داشته و در  و حس چشایی تهوع و استفراغ
  کاهش عوارض تب و لرز و تنگی نفس موثر نبوده است.

) در مطالعه خود با هدف تاثیر 2009و همکاران ( هاسکین
نیکوتین امید روي بیماران داراي سرطان کیسه صفرا، به این 

مید از هفته سوم به بعد تاثیر آنتیجه رسیدند که نیکوتین 
هش این مثبتی روي وضعیت تهوع و استفراغ دارد و باعث کا

خوانی که با نتایج حاصل از این تحقیق نیز هم شودمیوضعیت 
  ).10دارد (
تواند به طور که نیاسین به تنهایی می دادنشان  ه وانگمطالع

مؤثري از توسعه فیبروز ریوي ناشی از بلئومایسین جلوگیري 
توانست فیبروز  بر کیلوگرم گرممیلی 500نیاسین در دوز  .کند

که میزان به طوري ،د قابل قبولی کنترل کندریوي را تا ح
هیدروکسی پرولین بافت ریه در گروه بلئومایسن نسبت به 

در حالی که این افزایش در  ،درصد افزایش داشت 258کنترل 
 درصد کاهش پیدا کرده و 230گروه درمانی نیاسین به 

مهاري بر فیبروز ریوي ناشی  ترکیب نیاسین و آنتوسیانوزید اثر
داشت، به  بر کیلوگرم) گرممیلی 250ئومایسین (در دوز از بل

بافت  DNAپرولین، پروتئین و طوري که میزان هیدروکسی
درصد نسبت به گروه  51و 72، 114ریه در گروه بلئومایسین 

کنترل افزایش داشت و این در حالی است که ترکیب نیاسین 
 6/1، و 1/19، 4/18و آنتوسیانوزید توانست این درصدها را به 

پرولین را نسبت به گروه درصد برساند و میزان هیدروکسی
  ).11درصد کاهش دهد ( 45بلئومایسین به میزان 

همکاران که در دانشگاه آزاد  در تحقیق جوادي و چنینهم
ترکیب نیاسین با عصاره گیاه علف چاي  ،شهرضا انجام شد

و  20را به ترتیب  MDAپرولین و توانست میزان هیدروکسی
درصد نسبت به گروه بلئومایسین کاهش دهد. مقایسه  5/56

که تحقیق حاضر و در نظر داشتن این هاينتایج فوق با یافته
استفراغ و  مکانیسم اثر بلئومایسین در ایجاد عوارض تهوع و

به از بین بردن قدرت تقسیم  تواندمیکاهش حس چشایی 
ستم هاي مختلف سیجهت ترمیم بخش سلولی موردنیاز

که نیاسین،  کندمیگوارش برگردد، این احتمال را تقویت 
آسیب دیده  هاياثرفوق را تضعیف و موجبات ترمیم بخش

  ).12( کندمیدستگاه گوارش را فراهم 
 نیاسین همکاران، و اکبري علی تحقیق هايیافته بر اساس

 تغییر سردرد، ازجمله سیستمیک عالئم شدت کاهش موجب
 و کرامپ علل از جمله. گرددمی خستگی یعصب هايحالت
 عوامل روانی، -روحی عوامـل توانمی سیستمیک عالئم

 غیرطبیعی افزایش سـرویکال، فاکتورهـاي آنـدوکرینی،
 هاپروستاگلندین ازحد بـیش ترشـح و ساخت و رحمی فعالیت

 باPGF2α  و PGE2 ارتبـاط غلظـت بـه توجـه با. برد نام را
 حد از بیش ترشح و ساخت ارشـی، نظریهگو عالئـم شـدت

 باشـدمـی تأییـد مـورد علل ازسایر بـیش هاپروستاگلندین
)13.(  

هـاي روحـی نقـش در تنظیم حالت B ههاي خـانوادویتامین
به  ویژه افسـردگی روانی به -اساسـی دارند؛ عدم تعادل روحی

یتامین دارد. و بسـتگیتولید سروتونین و متابولیسم تریپتوفان 
B6 باشد؛ پریدوکسالفسفات می 5- -فرم فعال پریدوکسال --

یند متابولیسـم تریپتوفـان آفسفات یک کوفاکتور الزم در فر 5
کـردن اسـت و سـبب تولیـد مونـوآمین  جهت دکربوکسـیله

  ).14( گرددنورترانسمیتر و سروتونین می
ممکن است کمبود این ویتامین یکی از عوامل مستعدکننده 

 شاهدي-مورد ر مطالعه. هرچند دنوروپاتی دیابتی نیز باشد
ارتباط  مصرف متفورمین ،بر خالف اغلب مطالعات دیگرگلداي 

نشان  اسید فولیک و 12B ،نیاسین ي با سطح سرمیدارمعنی
  ).15( نداد

  
  گیري . نتیجه6
 نیاسیکه ن دهنده آن استنشان  قیتحق نیا جینتا ،مجموع در
توسط  یسرطان مارانیرض حاصل از درمان بعوا تواندمی

استفراغ  ،تهوع را از جهات مختلف از جمله عوارض سنیبلئوما
آن بر  راتیاما تاث ،کاهش دهد ییرفتن حس چشا نیاز ب و

از  یناش هايبیآس يداریاحتماال به علت پا یمشکالت تنفس
  .قابل توجه نبود سنیبلئوما
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  . تقدیر و تشکر 7
فته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مقاله حاضر برگر

در دانشگاه آزاد اسالمی  2345شناسی است که با کد سم
گونه این مطالعه هیچ شهرضا مورد تایید قرار گرفته است.

 آقاي دکتر نویسندگان این مقاله ازحامی مالی نداشته است. 
 براي نیاسین دلیل در اختیار قراردادنحمیدرضا مهاجرانی به 

 آورند. هایشان قدردانی به عمل میحمایت این تحقیق و انجام

  

  . سهم نویسندگان8
تمامی نویسندگان معیارهاي استاندارد نویسندگی بر اساس 
پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا 

  بودند.
  
  . تضاد منافع9

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین
  .دعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارمناف

  



  1397 مرداد و شهریور، چهاراراك، سال بیست و یک، شماره  پزشکی علوم دانشگاه مجله و همکاران محسنی

 

 64  

 

References  
1. Lawrenz J, Herndon B, Kamal A, Mehrer A, 

Dim DC, Baidoo C, Gasper D, Nitz J, Molteni 
A, Baybutt RC. Dietary flaxseed oil protects 
against bleomycin-induced pulmonary 
fibrosis in rats. Pulmonary medicine 2012; 
8(4):33-36. 

2. Iranshahi M, Sahebkar A, Takasaki M, 
Konoshima T, Tokuda H. Cancer 
chemopreventive activity of the prenylated 
coumarin, umbelliprenin, in vivo. European 
Journal of Cancer Prevention. 2009; 
18(5):412-415. 

3. Mwafongo AA, Rosenberg NE, Ng'ambi W, 
Werner AB, Garneau WM, Gumulira J, Phiri 
S, Hosseinipour MC. Treatment outcomes of 
AIDS-associated Kaposi's sarcoma under a 
routine antiretroviral therapy program in 
Lilongwe, Malawi: bleomycin/vincristine 
compared to vincristine monotherapy. PloS 
one. 2014; 9(3):.120-125. 

4. Volchkov VA, Dubrovskaya VF, Serzhanina 
VA, Valkovich AA, Klestova OV, Seiliev 
AA, Rosenberg OA. Effectiveness of 
correction of bleomycin-induced lung injury 
by early and late administration of surfactant-
BL. Bulletin of experimental biology and 
medicine. 2012; 152(5):580-590. 

5. Zhang K, Phan SH. Cytokines and pulmonary 
fibrosis. Biol Signals Recept. 1996; 3(5):232-
239. 

6. Bellasi A, Kooienga L, Block GA. Phosphate 
binders: new products and challenges. 
Hemodialysis Int; 2011; 10(3): 225-34. 

7. Gurujeyalakshmi G, Wang Y, Shri NG, Taurine 
and Niacin Block Lung Injury and Fibrosis by 
Down-Regulating Bleomycin-Induced 
Activation of Transcription Nuclear Factor-
kB in Mice, the journal of pharmacology and 
experimental therapeutics. 2000; 293(1):345-
350. 

8. Mikaili P, Hemmati AS, Khodayar MJ, 
Ghafurian M, Rashidi I, Evaluation of the 

Effects of Nicotinamide on the Bleomycin-
induced Pulmonary Fibrosis in Rat, 
International Journal of Animal and 
Veterinary Advances. 2011; 3(5): 330-336.  

9. El–Medany A, H. Hagar H, Moursi M, At 
Muhammed R, El-Rakhawy FI, El–Medany 
G, Attenuation of bleomycin-induced lung 
fibrosis in rats by mesna, European Journal of 
Pharmacology. 2005; 509(4): 61– 70. 

10. P.J. Hoskin ET al. Carbogen and nicotinamide 
in locally advanced bladder cancer: Early 
results of a phase-III randomized trial. 
Radiotherapy and Oncology. 2009; 9(1): 120–
125. 

11. Wang Q, Giri SN, Hyde DM, Nakashima JM, 
Javadi I. Niacin attenuates bleomycin induced 
lung fibrosis in the hamster. Journal of 
biochemical toxicology. 1990; 5 (1):13-22. 

12. Ebrahimi Naghani, E., Javadi, I., 
Rashidinooshabadi, M. R., Godarzi, M., & 
Houshmand, G. R. Protective Effects of 
Hydroalcoholic Extract of Hypericum 
Perforatum Against Bleomycin-Induced 
Pulmonary Fibrosis in Rats. Journal of Babol 
University of Medical Sciences. 2016; 18(1): 
44-51. 

13. Amir Ali Akbari S, Mojab F, Alavi Majd H. 
Effects of wheat germ extract on the systemic 
symptoms of primary dysmenorrhea. 
Complementary Medicine Journal of faculty 
of Nursing & Midwifery. 2014; 4(2):809-19. 

14. Merete C, Falcon LM, Tucker KL. Vitamin 
B6 is associated with depressive 
symptomatology in Massachusetts elders. 
Journal of the American College of Nutrition. 
2008; 27(3):421-427. 

15. Goldie C, Taylor AJ, Nguyen P, McCoy C, 
Zhao XQ, Preiss D. Niacin therapy and the 
risk of new-onset diabetes: a meta-analysis of 
randomised controlled trials. Heart. 2016; 
102(3):198-203. 



 

  65  
 

This open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 
License (CC BY-NC 4.0). 

 

 

  

 
 

JAMS 
Journal of Arak University of Medical Sciences 

2018; 21(4) 
 

Journal Homepage: http://jams.arakmu.ac.ir  
 

ORIGINAL RESEARCH 
 

Effect of Niacin on Side Effects of Bleomycin in Patients under Chemotherapy in Khansari 
Hospital of Arak 

 

Zhila Mohseni1, Iraj Javadi2*, Saeed Shaneghi2 
1. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran. 
2. Department of Toxicology, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran. 
 

 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Article history: 
Received: 30 December 2017 
Accepted: 13 June 2018 

Published online: 23 July 2018 

 Background and Aim: The history of using bleomycin in a hospital 
indicates a series of vast reactions in biological systems caused by 
direct and indirect effects. The biological responses of the biological 
system make this process more complicated. Increasing the 
prevalence and the incidence of cancerous diseases that are treated 
with bleomycin is of paramount importance. The aim of this study was 
to evaluate the effect of niacin on reducing the complications of 
bleomycin consumption in human model. 
Materials and Methods: This experimental study was done as case-
control and double-blind clinical trial. Of the cancer patients referred to 
Khansari hospital in Arak that underwent the bleomycin monotherapy, 
20 subjects were randomly selected and divided into two groups. Each 
person in the first group (control) received 2 placebos per day (every 
12 hours) and the second group (treatment) were given two pills of 
niacin (each pill: 100 mg) daily, and the results were recorded and 
analyzed. 
Findings: A comparison between treatment and control groups 
showed a reduction in nausea and vomiting in the treatment group 
compared to the control group. The sense of taste disorder 
complication was reduced in the treatment group compared with the 
control group and this difference was statistically significant (p <0.05). 
Conclusion: The results suggest that niacin can decrease the side 
effects of cancer treatment from different directions, including side 
effects, nausea, vomiting, loss of sense of taste, but its impact on 
respiratory problems probably because of the damage caused by 
bleomycin was not significant. 
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