Cyklofosfamid (Sendoxan®)
Patient-information
Anvendelse.
Cyklofosfamid anvendes til behandling af alvorlige sjældne bindevævssygdomme, herunder vaskulitis, og
systemisk lupus erythematosus, samt visse sjældne, alvorlige komplikationer ved mere almindelige
gigtsygdomme, som f.eks. karbetændelse, nervebetændelse eller nyrepåvirkning.

Virkning.
Cyklofosfamid hæmmer en række forskellige celler i kroppens immunsystem. Stoffet anvendes også ved
behandling af visse kræftsygdomme. Ved bindevævssygdomme dæmpes sygdomsaktiviteten. Virkningen
viser sig ved aftagende sygdomstegn. Karbetændelse, nervebetændelse og nyrepåvirkning kan bedres i
væsentligt omfang eller svinde helt. Virkningen indtræffer tidligst efter 2-3 ugers behandling, undertiden
senere.
Hvordan tages Cyklofosfamid?
Cyklofosfamid kan gives som indsprøjtning i en blodåre eller som tabletter. Ved tabletbehandling skal den
dosis, som lægen har ordineret, nøje følges. Det kan være nødvendigt at ændre dosis, enten fordi virkning
ikke er opnået eller på grund af bivirkninger. Ændringer skal ordineres af lægen, fordi det er meget farligt
selv at ændre på antallet af tabletter. Glemmes en dagdosis, skal man ikke tage dobbelt dosis dagen efter.
Bivirkninger.
De fleste tåler behandlingen uden bivirkninger. Kvalme, og, sjældnere, diare, forekommer, især i starten af
behandlingen. Kvalmen kan ofte mindskes ved samtidig kvalmestillende tabletbehandling. Enkelte patienter
kan få svien i munden, som ofte aftager selv om behandlingen fortsættes. Cyklofosfamid kan forårsage
håraffald, som regel i beskedent omfang. I sjældne tilfælde kan opstå blæreirritation med svien og
rødfarvning af urinen. Problemet ses meget sjældent, hvis væskeindtagelsen er rigelig (mindst svarende til
8-10 glas vand dagligt). I dette tilfælde skal urinen undersøges, mens man holder pause med Cyklofosfamid,
så årsagen kan fastslås. Ofte drejer det sig om en blærebetændelse, som intet har med behandlingen at
gøre. Hvis der opstår feber eller andre tegn på infektion, skal De kontakte Deres læge. Hvis De får
punktformede røde pletter i huden (blødninger) skal De ligeledes kontakte Deres læge. Pletterne ses
hyppigst på ankler og fodrygge.
Cyklofosfamid og anden medicin.
Andre lægemidler kan sammen med Cyklofosfamid give uheldige reaktioner. De bør altid rådføre Dem med
Deres læge, før anden medicin tages sammen med Cyklofosfamid.
Kontrol.
Regelmæssig kontrol er nødvendig for at imødegå eventuelle bivirkninger. Disse kontroller gennemføres
hver 2 uge i de første 2 måneder og derefter hver 6-8 uge under behandlingen. Ved blodprøver kontrolleres
funktionen af knoglemarven.
Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning.
Cyklofosfamid må ikke tages under graviditet, fordi der er risiko for fosterskade. Stoffet må heller ikke
anvendes i amningsperioden. Effektiv svangerskabsforebyggelse skal anvendes under behandlingen og i 6
måneder efter behandlingens ophør. Cyklofosfamid kan nedsætte frugtbarheden hos både mænd og
kvinder.
Cyklofosfamid og alkohol.
Ingen særlige forholdsregler.
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