Behandling med Cladribin
Til patienter og pårørende

Vælg farve

Cladribin er et cytostatika (kemoterapi), der bliver givet som indsprøjtning under huden i låret.
Stoffet gives dagligt i 5 dage, svarende til en kur.
Oftest er én kur nok.
Virkning
Målet med behandlingen er at ramme kræftcellerne. Dermed bliver antallet af syge celler mindre og
sygdommen mindskes i kroppen.
Kemoterapien kan ikke skelne mellem de syge og de raske celler i kroppen. Derfor vil Cladribin også
påvirke de normale celler, som dog vil restituere sig i løbet af lidt tid.
Bivirkninger ved Cladribin
Påvirkning af blodcellerne:
De forskellige blodceller, som dannes i knoglemarven er:
• de røde blodlegemer (blodprocent)
• de hvide blodlegemer (leukocytter)
• blodplader (trombocytter)
De røde blodlegemer bærer ilt rundt i kroppen, de hvide blodlegemer udgør kroppens immunforsvar og
blodpladerne medvirker til at standse blødning.
Cladribinbehandlingen påvirker disse blodceller. Det medfører en nedsættelse af dem i en periode.
Det er oftest antallet af de hvide blodlegemer, der falder. Dette øger risikoen for at få infektion.
Du skal derfor være meget opmærksom på feber. Hvis du får 38 grader eller derover, skal du kontakte
en læge eller vagtlæge. Du skal muligvis behandles med antibiotika.
De fleste patienter oplever ikke andre bivirkninger ved behandlingen ud over de gener, der kan følge af
det nedsatte antal blodceller.
Der kan være almen utilpashed og appetitløshed de første dage efter kuren.
Nogle patienter får kvalme, og du vil få kvalmestillende medicin med hjem til at tage efter behov
derhjemme.
Der kan komme træthed, hovedpine, svimmelhed og hududslæt.
Ved indstikstedet kan der ses rødme.
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Behandling med Cladribin
Alment om behandlingsforløbet
De fleste patienter gennemgår hele deres behandlingsforløb ambulant og kan have en hverdag, næsten
som de plejer.
Dosis af Cladribin samt antallet af behandlinger er individuel.
Det er lægen, der ordinerer den aktuelle dosis.
Hvis du har spørgsmål til din sygdom eller Cladribinbehandlingen er du altid velkomen til at kontakte en
læge eller sygeplejerske fra afdelingen.
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