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DAKTINOMYCIN 

Du kommer att få behandling med cytostatika som heter Daktinomycin. 

Exakt hur många behandlingskurer du behöver beror på hur du svarar på 
behandlingen. Det kontrolleras med mätningar av graviditetshormonet hCG i 
blodet. Värdet ska halveras mellan varje kur och när hCG-värdet har normaliserats 
ges ytterligare tre kurer. Om värdet inte minskar eller ökar gradvis övervägs byte 
till annan behandling.  

En behandlingskur omfattar 15 dagar. Du kommer få en spruta varje dag under 
fem dagar. Injektionen ges i ett blodkärl i armen. Omstart av nästa kur sker på dag 
15. Då Daktinomycin kan reta vävnader kommer du få en så kallad PICC-line. Det 
är en tunn kateter som placeras i ett större blodkärl i armen. På så sätt kan 
läkemedlet ges på ett säkert sätt.  

Biverkningar 

Du kan få biverkningar av behandlingen, men det är inte säkert att du får alla som 
räknas upp här.  

Slemhinnorna i framför allt mun och svalg kan bli påverkade, så kallad mucosit. 
Berätta för din kontaktsjuksköterska om du börjar få blåsor i munnen. 
Slemhinnorna i ögonen kan också påverkas så du känner dig torr i ögonen. Det 
kan lindras med tårsubstitut. Även acneliknande utslag kan förekomma.  

Behandlingen kan påverka dina blodvärden så de vita blodkropparna och 
blodplättarna sjunker. Lågt värde av vita blodkroppar innebär att du är mer känslig 
för infektioner.  

Om du får feber över 38 grader eller frossa ska du därför höra av dig till din 
kontaktsjuksköterska eller till avdelningen. 

Illamående är en känd biverkan av cytostatika. Du kommer få medel som 
motverkar illamående innan start av behandlingen.  

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

Diarré kan förekomma, liksom håravfall. Totalt håravfall är inte vanligt, men du kan 
uppleva att håret blir tunnare. Du kan få bidrag till en peruk om du vill. 

Om du har några frågor om biverkningar är du alltid välkommen att ringa till din 
kontaktsjuksköterska. 
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