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LYNPARZA (OLAPARIB) kapsel 

Lynparza ingår i en typ av cancerläkemedel som kallas PARP-hämmare (PARP = 
poly [adenosin-difosfat-ribos] polymeras). Patienter som har förändringar i vissa 
gener som kallas BRCA (bröstcancergen) kan ha nytta av behandling med 
Lynparza. PARP-hämmaren verkar genom att blockera ett enzym som hjälper till 
att reparera DNA och detta kan leda till att cancercellerna dör. 

Lynparza påverkar benmärgen, där blodkropparna bildas. Därför kontrolleras dina 
blodvärden inför behandling, samt enligt läkarens ordination under behandlingen.  

De vita blodkropparna är av särskild betydelse då de utgör en viktig del av ditt 
immunförsvar. Mängden vita blodkroppar sjunker efter hand och bör inte ligga 
under en viss nivå för att du ska kunna fortsätta med din behandling. 

Kontakta sjukvården om du får feber över 38 grader och/eller frossa. 

Mängden röda blodkroppar (hemoglobin, Hb) påverkas också successivt av 
behandlingen och du kan behöva blodtransfusioner under behandlingstiden. Även 
mängden blodplättar (trombocyter) påverkas. Om du skulle få blåmärken eller 
blödningar som varar längre än vanligt när du skadat dig, bör du höra av dig till din 
kontaktsjuksköterska. 

 

Biverkningar 

Vanliga biverkningar orsakade av Lynparza är illamående, kräkningar, diarré, 
nedsatt aptit, förändrad smakupplevelse, matsmältningsbesvär, halsbränna och 
högt sittande magsmärtor. Även huvudvärk, yrsel, trötthet och sår i munnen är 
vanligt förekommande. Du behöver inte få alla dessa biverkningar. 

Lynparza kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Om 
du känner dig yr, svag eller trött under behandlingen ska du ta hänsyn till detta. 

 

Hur du tar Lynparza 

Lynparza tas morgon och kväll, enligt läkarens ordination. Kapslana tas minst en 
timme efter måltid. Du bör också undvika att äta någonting under två timmar efter 
det att du tagit Lynparza. 

Om du har glömt att ta Lynparza ska du ta nästa dos som vanligt vid den 
planerade tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. 
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