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SENDOXAN (Cyklofosfamid), 
tablettbehandling 

Du kommer få behandling med cytostatika i tablettform som heter Sendoxan eller 
Cyklofosfamid. 

Sendoxan påverkar benmärgen, där blodkropparna bildas. Dina blodvärden 
kontrolleras därför regelbundet, var tredje till sjätte vecka. 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. 

Hör av dig till din kontaktsjuksköterska eller till vårdavdelningen om du 
skulle få feber över 38 grader eller frossa. 

Mängden röda blodkroppar (hemoglobin, Hb) påverkas också successivt av 
behandlingen och du kan behöva få blodtransfusion under behandlingstiden. 

Även mängden blodplättar (trombocyter) påverkas. Det kan du märka genom att 
du blöder i tandköttet vid tandborstning. Du kan också få blod i urinen. Om du 
skulle få sådana blödningar, näsblod eller blåmärken ska du höra av dig till din 
kontaktsjuksköterska. 

 

Biverkningar 

Du kan få biverkningar av din behandling. Illamående är en känd biverkan av 
cytostatika. Det finns idag bra preparat för att motverka detta illamående. Skulle 
du trots allt må illa – tala om det för din behandlande läkare eller 
kontaktsjuksköterska. Det finns andra möjligheter att lindra.  

Tarmen kan påverkas vilket kan ge både förstoppning och diarré. Buksmärtor kan 
också förekomma. 

Det är relativt vanligt att du kan få symtom som påminner om urinvägsinfektion 
eller blåskatarr. Det kan svida när du kissar och du kan behöva kissa ofta. 

Hud och slemhinnor kan påverkas av tablettbehandlingen. Om du till exempel får 
ett sår så kan sårläkningen försämras. Andra vanliga biverkningar är kliande 
eksem och utslag. Dina ögon kan känns torra och du kan få dimsyn. 
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Håravfall är vanligt, men oftast tappar du inte allt hår. Det kan däremot tunnas ut. 
Om du besväras mycket av det, tala med din kontaktsjuksköterska. Du kan få 
bidrag till en peruk. Håret växer alltid tillbaka efter avslutad behandling. 

En del personer kan känna en besvärande tilltagande trötthet, så kallad fatigue. 
Det är en trötthet som inte går att vila bort, men som går över med tiden efter 
avslutad behandling. 
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