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BEP (Bleomycin, Etoposid och 
Platinol/Cisplatin) 

Du kommer att få behandling med en kombination av cytostatika som kallas BEP.  

De första fem dagarna får du behandling på en behandlingsavdelning eller vid 
särskilda skäl inneliggande på vårdavdelning. Under dessa fem dagar ges 
cytostatika varje dag. Dag 15 består behandlingen av en injektion Bleomycin. 
Innan du får injektionen måste du lämna blodprover samma dag på morgonen.                       

Antalet vita blodkroppar kommer att sjunka de första två veckorna efter påbörjad 
behandling och du kan därför tillfälligt vara mer känslig för infektioner.  

Hör alltid av dig till din kontaktsjuksköterska eller till vårdavdelningen om du 
får över 38 graders feber eller frossa. 

Om de vita blodkropparna påverkas alltför mycket kan behandlande läkare ta 
ställning till om du efter påföljande kur behöver få sprutor som stimulerar de vita 
blodkropparna.  

Även övriga blodvärden kan påverkas, men efter cirka tre veckor har de oftast 
normaliserats. 

Biverkningar 

De mest besvärande biverkningarna av BEP är illamående och kräkningar under 
och några dagar efter behandlingen. Dessa besvär kan ofta effektivt motverkas 
med hjälp av läkemedel mot illamående. Läkemedlen kan dock i sin tur ibland ge 
förstoppning och huvudvärk som biverkan.  

En del personer kan känna en besvärande trötthet som kan sitta i tre till fyra 
veckor. Det förekommer också att en del personer får något nedsatt känsel i 
fingertopparna. Dessa symtom kan ibland bli långvariga. 

Oftast kommer håravfall cirka två till fyra veckor efter det att du fått din första 
femdagarsbehandling. Tala med din kontaktsjuksköterska så får du bidrag till en 
peruk om du önskar det. Håret börjar växa ut igen några veckor efter sista kuren. 

Bleomycin ger i sällsynta fall allergisk reaktion i form av feber och frossa samma 
dag som du fått läkemedlet. Det är viktigt att du talar om för din 
kontaktsjuksköterska om det inträffar.  
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Om du får klåda, tänk på att inte riva dig då Bleomycin i sådana fall kan ge en 
missfärgning av huden. Be istället om klådstillande salva eller läkemedel.I 
sällsynta fall kan biverkningar i form av hörsel- och njurfunktionsskador uppstå 
efter tre till fyra BEP-kurer.  
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