
BEHANDLING 
Cytostatika 

 

 

 

EMA-COb 

Du kommer att få behandling med en kombination av cytostatika som kallas EMA-
COb (Etoposid, Daktinomycin, Metotrexat, Vincristin och Cyklofosfamid) 

Exakt hur många kurer du behöver få beror på hur du svarar på behandlingen. 
Behandlingssvaret värderas med mätningar av graviditetshormonet hCG i blodet. 
Värdet ska halveras mellan varje behandling, och när det har normaliserats ges 
ytterligare minst tre kurer, men då utan cytostatika dag två i behandlingskuren. Om 
värdet inte minskar eller istället ökar övervägs byte till annan behandling. 

En behandlingscykel omfattar 15 dagar. Du får behandling första, andra och 
åttonde dagen. Under dessa dagar ges två till tre olika cytostatika i form av en 
spruta eller dropp i ett blodkärl i armen. Då dessa läkemedel kan reta vävnader 
kommer du att få en så kallad PICC-line. En PICC-line är en tunn kateter som 
placeras i ett större blodkärl i armen. På så sätt kan läkemedlet ges på ett säkert 
sätt.   

Dag nio kommer du få cytostatika i ryggens vätskekanal under de första, andra 
och tredje kurerna.   

Du kommer också få ett preparat som heter kalciumfolinat, andra, tredje och 
tionde dagen med början ett visst antal timmar efter start av preparatet Metotrexat. 
Kalciumfolinat är ett slags motgift mot Metotrexat och är avsett att minska 
biverkningar. Det är därför viktigt att du tar dessa tabletter på utsatt tid. Du 
kommer få ett schema med tider. I samband med att du behandlas med just 
Metotrexat får du inte använda preparat som Ipren, Voltaren, Brufen eller liknande 
så kallade NSAID. Det är en grupp läkemedel med inflammationsdämpande, 
smärtlindrande och febernedsättande verkan. Dessa kan förvärra biverkningar av 
cytostatikan, framför allt kan det påverka dina blodvärden negativt. 

Biverkningar 

Du kan få biverkningar av behandlingen. En sådan biverkning är påverkan på 
slemhinnor i framför allt i mun och svalg, så kallad mucosit eller stomatit. 
Symtomen av detta kan behandlas lokalt eller med höjd dos av kalciumfolinat. 
Berätta för din kontaktsjuksköterska om du börjar få blåsor i munnen.  

Slemhinnorna i ögonen kan påverkas så du känner dig torr i ögonen. Det kan 
lindras med tårsubstitut. Även lungorna kan bli påverkade. Om du får symtom från 
luftvägarna i form av hosta eller smärta, tala med din läkare eller 
kontaktsjuksköterska. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4kemedel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antiflogistika
https://sv.wikipedia.org/wiki/Analgetika
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antipyretika
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Du kommer att tappa ditt hår av behandlingen. Tala med din kontaktsjuksköterska 
som berättar för dig hur du kan få bidrag till en peruk.  

Då behandlingen påverkar dina blodvärden och också kan påverka din njur- och 
leverfunktion tas regelbundet prover för att kontrollera dessa värden. Vissa 
personer kan behöva sprutor för att stimulera bildning av vita blodkroppar. Låga 
värden av vita blodkroppar innebär att du är mer känslig för infektioner.  

Hör av dig till din kontaktsjuksköterska eller till avdelningen om du får feber 
över 38 grader eller mår allmänt dåligt.  

Illamående är en känd biverkan av cytostatika. Det finns idag bra preparat för att 
motverka detta illamående. Skulle du trots allt må illa – tala om det för din 
behandlande läkare eller kontaktsjuksköterska. Det finns andra möjligheter att 
lindra.  

En del personer kan känna en besvärande tilltagande trötthet, så kallad fatigue. 
Det är en trötthet som inte går att vila bort, men som går över med tiden efter 
avslutad behandling. 

Om du skulle få vätska i buken eller lungorna bör det tappas ut innan du får din 
behandling. 

Du bör undvika alkohol under cytostatikaveckan 

En viss risk kan också finnas för en så kallad kemisk cystit – tala om ifall du skulle 
märka att du har blod i urinen. 

Om du har några frågor om biverkningar är du alltid välkommen att höra av dig till 
din kontaktsjuksköterska. 
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