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Historik 

Senapsgas 1:a världskriget  

Första patient 1942 malignt 

lymfom 

 

Utveckling 1960-70-talen 

 

Enkeldrog  kombination 

Lågdos  högdos 

 



ca 75 preparat i dagsläget 

ca 45 preparat som används i klinisk praxis 

ca 200 cytostatikaregimer på Onkologiska 

kliniken 

1980-2000-talet Antalet  

cytostatika växer 

 

Fler palliativa  
behandlingsregimer 



2013 

Cytostatika 

 

Ger DNA skador 

 

Tumörcellerna mer känsliga, har sämre förmåga reparera 

skador än friska celler 

 

Olika cytostatika påverkar cellen under olika faser i 

cellcykeln 

 



Kärnan 

En cell: 
Höljet - membranet 

”Fabriken” - cytoplasman 



Kärnan består av DNA 

som är fördelat på 46 

KROMOSOMER  (23 kromosom-par) 





Celldelning - mitos 



Cytostatika – grupper 

 

Alkylerare och Platinum 

Topoisomerashämmare 

Antimetaboliter 

Mitoshämmare 

 



2013 

 

Alkylerare och platinaföreningar  
ex cyclofosfamid, karboplatin, cisplatin 



2013 

 

Topoisomerashämmare 

 

Påverkar enzym som behövs vid 

replikation och transkription av DNA 

 

ex doxorubicin, etoposid, irinotecan 

 

 

 

 

                         

    

    

  

 Camptotheca acuminata 



2013 

 

Antimetaboliter      
 ex Metothrexat, 5-FU, capecitabin, gemcitabin 



2013 

 

Mitoshämmare      

ex paklitaxel, docetaxel, vinkristin 



 

Cytostatika – hur behandla? 

Generell behandling 

• Intravenöst, per os, intramuskulärt 

 

Lokal behandling 

• Intratekalt, intravesikalt, intraperitonealt 

 

Ges i olika kombinationer - kurer 



Kombinationskemoterapi 

Olika verkningsmekanismer 

 

Synergistisk terapeutisk effekt 

 

Olika dosbegränsande toxicitet/biverkningsprofil 

 

Ges i kurer/cykler för att ge tid för återhämtning 

 

 

 



Kurschema 

KarPac 

 

 

FEC 

-Karboplatin 

-Paclitaxel 

 

-Fluororacil (5Fu) 

-Epirubicin 

-Cyklofosfamid 

2013 



Cytostatikaresistens 

2013 

 Primär -
tumörcellerna 
är från början 

okänsliga 
     
 

Sekundär –
tumörcellerna 
blir med tiden 
okänsliga för 
cytostatika 



BIVERKNINGAR - Orsaksmekanismer 

Direkttoxicitet 

• Illamående, feber, allergisk reaktion 

 

Störd celldelning 

• Benmärgspåverkan, slemhinnetoxicitet 

 

Subjektiv/psykogen 

• Illamående, subjektivt obehag 



Påverkande faktorer 

Läkemedlets farmakodynamiska egenskaper 

Dosering 

Läkemedelsinteraktioner 

Genetiska variationer 

Äldre patienter  

Andra sjukdomar 

Nutritionsstatus 



Akuta biverkningar av cytostatika 

Mucosit 

 

Hudrodnad 

Illamående/kräkning 

Leverpåverkan 

Diarré 

Cystit 

Muskel och ledvärk 

 

Perifer neuropati 

 

Fatigue, Allergisk reaktion 

Alopeci 
 

Ögon irritation 
 

Lung fibros 
 

Hjärttoxiskt 
 

Lokal reaktion 
 

Njursvikt 
 

Nagelförändringar 
 

Benmärgs hämning 
 

Tromboflebit 



Sena biverkningar 

Perifera neuropatier      

Njursvikt 

Hörselpåverkan 

Cardiomyopati 

Infertilitet 

Sekundära maligniteter 

      



Cytostatikabiverkningar 

Illamående och kräkningar 

Slemhinnetoxicitet 

Benmärgstoxicitet 

Påverkan på:  

• hjärta, lungor  

• njure och urinvägar 

• nerver, muskler, hud 

• fertilitet, sexualitet 

 

 



Mekanismer vid cytostatikainducerat 

illamående/emesis 

 

Kräkcentrum – koordinerar kräkimpulser 

Kemoreceptortriggerzonen (CTZ, area postrema) – skydd för hjärnan 

• 5-HT3, dopamin, NK-1, histamin 

 

 



Serotonin 

Cytostatika skadar de 
enterokromaffina cellerna i mag-
tarmkanalens vägg. 

 

Serotonin läcker ut och stimulerar 5-
HT3-receptorerna på 
vagusnerven. 

 

Detta orsakar nervimpulser till 
kräkcentrum som utlöser 
illamående och kräkningar 



Emetogen Potential  

Hög Risk hos nästan alla patienter att 

drabbas av illamående och 

kräkningar (90%) 

Medel Risk hos 30-90% av patienterna att 

drabbas av illamående och kräkningar 

Låg Risk hos 10-30% av patienterna att 

drabbas av illamående och kräkningar 

Minimal 

 

 

 

Mascc -riktlinjer www.mascc.org 

Mindre än 10% av patienterna har en 

risk för illamående och kräkningar. 



Cytostatikainducerat illamående 

 

Akut illamående:  0-24 timmar 

 

Fördröjt illamående: efter 24 timmar 

 

Betingat illamående 



Behandlingsprinciper 

 
Prevention 

 

Bedömning av riskpatient 

 

Individ anpassat - utvärdering 

 



Riskfaktorer för illamående 

Kön / ålder 

 

Kortisolproduktion 

 

Tidigare erfarenheter 

 

Förväntningar och 

föreställningar 

 

 

Högemetogena cytostatika  

 

Cancersjd / andra sjd 

 

Läkemedel 

 

Nedsatt nutritions- status 



Riskbedömning  
   2 POÄNG  1 POÄNG 

Ålder:   < 50 år   > 50 år 

Kön:   Kvinna   Man 

Alkoholöverkonsumtion: Nej   Ja 

Tidigare upplevelser: Graviditetsillamående Inga 

   Åksjuka/sjösjuka   

   Illamående vid narkos  

Psykologiska faktorer: Ångest 

   Oro, Depression 

Funktionellt status(WHO):  >1   0-1 

HÖGRISK: 10 -12 POÄNG 

STANDARDRISK: < 10 POÄNG   

 



Illamåendeprofil 

Cisplatin 

Cyklofosfamid 



Icke farmakologisk behandling 

Miljö 

 

Kost 

 

Akupunktur / Akupressur med relifband 

 

TENS 

 

Distraktion  

 

Avslappning 

 



Benmärgstoxicitet 

Dosbegränsande, 

potentiellt allvarlig toxicitet 

ffa vid slemhinneskador  

 

Störd celldelning och 

beroende på cytostatika 

varierande cytopenibild och 

duration 



Antal leukocyter efter  cytostatikabehandling 
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Benmärgstoxicitet 

    Neutropeni - neutropen feber, vanlig inläggningsorsak 

                   - kräver i.v. antibiotika 

 

    Trombocytopeni - behandlingsgräns TPK>100 

                           - risk för CNS/GI blödning 

 
Anemi - Hb<120 ger sämre livskvalitet 

trötthet, orkeslöshet, yrsel  

 

 



Hud- och Slemhinnepåverkan 

Vanlig (30-60%) biverkan 

 

Barriärskada, ökad infektionsrisk  

 

Kumulativ effekt, ev. dosreduktion 

 

Vanligt av preparat från gruppen antimetaboliter och 

topoisomerashämmare  

 

 



Slemhinnebiverkningar 

Ögon - irritation, torrhet, sveda, rinnande 

 

Munhåla - sveda, blåsor, beläggning 

 

Urinvägar - sveda, trängningar 

 

Underliv - klåda, sveda 

 

Tarm - diarré 

 



Smak- och luktförändringar 

46 - 77 % smakförändringar  

 

35 - 64 % luktförändringar 

 

Maten smakar/luktar ”annorlunda” än tidigare.  

 

Ökad eller minskad känslighet för smaker/lukter  

 

Kan pågå i några timmar till flera veckor eller månader  

 



Hud- och nagelbiverkningar 

 

Pigmentförändringar 

 

Tillväxtrubbning 

 

Sensibilitetsförändringar 

 

Rodnad, utslag 

 

 



Hand-fotsyndrom 

• daglig smörjning med mjukgörande hudkräm 
• Skydd mot slitage och hög värme 

 

Naglar; sköra, räfflade, mjuka, ömma/lossna från 
nagelbädden 

• Kylhandske eller isbad 
• God handhygien/smörj med olja runt nagelbädd 

Hud- och nagelbiverkningar 



Håravfall - Alopeci 

10-14 dagar efter första behandlingen 

 

Återväxt efter 3-5 mån. 

• Information 

• Peruk 

• Skalpnedkylning med Ismössa-Coldcap? 
 



Fertilitet  

Kvinnor 

Menopaus; 

22-61% under 40 år  

61-97% hos kvinnor > 40 år  

Metoder för nedfrysning av 

ägg finns. Biopsi från 

äggstock   

Män  

Påverkan på spermiernas 

antal och kvalitet 

 

Nedfrysning av spermier 



Sexualitet 

Trötthet, sjukdomskänsla, oro kan leda till minskad lust 

Torra slemhinnor 

Värmevallningar 

Förändrad kroppsuppfattning 

Psykologisk kris 

Preventivmedel / Barriärskydd 



Cancerrelaterad trötthet - Fatigue 

 

    Subjektivt symtom som 

patienter beskriver på 

många olika sätt; trötthet, 

brist på energi, 

kraftlöshet, svaghet, 

utmattning, kognitiv 

påverkan 

 

 



Fatigue  

Besvären kan variera från milda till svåra, påverka individen 

på olika plan, bero på flera olika saker och är associerad 

med försämrad funktion och otillfredsställande livskvalitet  

 

Tänkbara påverkansfaktorer: 

 

• Anemi 

• Nedsatt nutritionsstatus 

• Kombinerad onkologisk behandling 

• Avancerad sjukdom 



Fatigue vid cytostatikabehandling 

24-48 timmar efter given behandling upp till 10-12 dagar 

 

Minskar strax före nästa behandling 

 

Graden av fatigue uppges öka i förhållande till givna 

doser  

 

Svårare att återhämta sig mot slutet av beh.perioden 

 



Fatigue - åtgärder 

Information 

 

Optimal symtomkontroll, adekvat nutrition 

 

Balans vila / aktivitet 

 

Psykosocialt stöd 

 

Planera aktiviteter, ta hjälp av andra 



Gemensam diskussion 
 

 

Vilken inverkan kan  

cytostatika-behandling  

ha på fysisk aktivitet? 

 



Nya behandlingsmöjligheter 

 

 

Kombinera cytostatika med målriktad 

terapi 



Målsökande behandling 



Signaleringsvägar inne i cellen 



Typer av målsökande terapier 

•Monoklonala antikroppar- som verkar utanför cellen 

•Små molekyler- som verkar inuti cellen 



TACK FÖR ER 
UPPMÄRKSAETack! 
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