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EP trofoblast 
Du kommer att få behandling med en kombination av cytostatika som kallas EP 
(Etoposid, Cisplatin). 

Du får en till tre kurer som inledning, innan du går över till en annan behandling.  

En behandlingscykel omfattar åtta dagar. Du får behandling dag ett och två. Du får 
då två olika cytostatika i droppform, samt extra dropp. Då dessa läkemedel kan 
reta vävnader får du en så kallad PICC-line. En PICC-line är en tunn kateter som 
placeras i ett större blodkärl i armen. På så sätt kan läkemedel ges på ett säkert 
sätt.   

Då ett av preparaten kan påverka dina njurar får du även urindrivande medel. Din 
vikt kontrolleras före och efter behandlingen och personalen mäter allt du dricker 
och hur mycket du kissar. Du bör dricka rikligt. Om du går upp i vikt och samlar på 
dig vätska, kan mer urindrivande behöva ges.  

Biverkningar 

Du kan få biverkningar av behandlingen, men den här kuren innehåller ganska 
låga doser av den ingående cytostatikan. Det är därför inte säkert att du får någon 
av nedanstående biverkningar, undantaget den som gäller håravfall. De flesta som 
genomgår behandlingen tappar håret.   

Behandlingen kan påverka slemhinnorna i framför allt i mun och svalg, så kallad 
mucosit eller stomatit. Säg till din kontaktsjuksköterska om du får blåsor i munnen. 

Då behandlingen kan påverka dina blodvärden tas regelbundna blodprover. Låga 
värden av vita blodkroppar innebär att du är mer känslig för infektioner. En del kan 
behöva sprutor för att stimulera bildning av vita blodkroppar. 

Om du får feber över 38 grader eller frossa, hör av dig till din 
kontaktsjuksköterska eller till vårdavdelningen. 

Cisplatin kan påverka hörseln och därför får du göra ett hörselprov. Tala om ifall 
du skulle märka en påverkan på hörseln. 

Cisplatin kan också ge stickningar och domningar i händer och fötter, så kallade 
neuropatier. Tala om ifall du skulle känna av detta. 

Illamående är en känd biverkan av cytostatika. Det finns idag bra preparat för att 
motverka illamående. Skulle du trots allt må illa – tala om det för din behandlande 
läkare eller kontaktsjuksköterska, det finns andra möjligheter att lindra.  
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De flesta som genomgår behandlingen tappar håret. Din kontaktsjuksköterska 
berättar för dig hur du får bidrag till en peruk om du så önskar. Efter avslutad 
behandling växer håret tillbaka. 

En del 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. 

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

 

 

 


