Patientinformation om
INLYTA (axitinib)
Erbjuder vägledning och stöd för din behandling med INLYTA
Du har fått denna broschyr eftersom du har ordinerats INLYTA
(axitinib) för behandling av metastaserad njurcancer (mRCC).
INLYTA har ordinerats eftersom din sjukdom utvecklas trots din
tidigare behandling.1
I denna broschyr finns det information om INLYTA.
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Inledning
Din läkare har ordinerat
INLYTA till dig. Du kommer att
fortsätta att ta detta läkemedel
så länge som du har nytta av
behandlingen. Om du följer
råden från din läkare eller
sjuksköterska kan det hjälpa
dig att få ut det mesta av din
behandling. Du kan också
hjälpa till genom att berätta
för dem om du känner av några
biverkningar.

Om den här broschyren
Din läkare har ordinerat INLYTA eftersom din tidigare behandling kanske
inte längre hanterar din njurcancer på ett effektivt sätt. Du kan komma att
ha många frågor om din sjukdom och din behandling.
Den här broschyren är till för att hjälpa dig att navigera nästa steg i din
behandling. Den innehåller allmänna råd om att byta behandling, information
om INLYTA och en lista över vanliga termer samt förklaringar som hjälper dig
att bättre förstå ditt tillstånd.
Kom ihåg att du inte är ensam. Ta emot hjälp från dem som finns i din närhet.
Lär dig vad du behöver veta om din behandling så att du kan fokusera på det
viktiga i livet.
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Byta behandlingen
Vad innebär förändringen
av min behandling?
Alla svarar på cancerbehandlingar
på olika sätt. Det är därför som du
kan överföras till en annan terapi
som fungerar bättre för dig.
Under loppet av din behandling utför
läkaren regelbundna skanningar och
avbildningstester för att övervaka din
njurcancer. Detta sker för att se om
din tumör växer eller krymper.
Även om tumörer till en början kan
svara på den första behandlingen så
kan tumören med tiden bli resistent
eller sluta svara på behandlingen.

När detta inträffar byter ofta läkaren
till ett annat läkemedel för att
hjälpa till att sakta ner eller stoppa
tumörutvecklingen. Varje person
svarar olika på olika behandlingar så
detta kan ske vid olika tidpunkter för
alla.
Du har ordinerats INLYTA eftersom
din tidigare behandling inte längre
höll din njurcancer under kontroll och
det krävdes en annan behandling.1
Din läkare anser att INLYTA är den
mest lämpliga behandlingen för dig.
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Anpassa dig till din nya
behandling
Det kan uppstå många frågor när
du får reda på att du behöver starta
en ny fas av behandlingen för din
njurcancer.
Det är helt normalt att känna sig
oroad och lite fundersam. Din läkare
eller sjuksköterska finns där för att
hjälpa dig att navigera under din
behandling.
Denna broschyr hjälper dig genom
att beskriva vad du kan förvänta dig
från din behandling med INLYTA.
Den ger också tips om hur du
hanterar eventuella biverkningar som
du kan uppleva.
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Vad är INLYTA?
INLYTA används för att behandla
njurcancer. INLYTA är även känt
under dess kemiska namn som
är axitinib.

TUMÖR

INLYTA

Njurcancertumören behöver sin egen
blodtillförsel för att växa.
INLYTA hindrar nya blodkärl från att
bildas och förhindrar tumörerna att
växa. Det blockerar proteiner som
kallas tyrosinkinaser. Det är därför
du kan ha hört att INLYTA kallas
”tyrosinkinashämmare” eller TKI.

1

En tumör måste skapa
sin egen blodtillförsel
för att växa
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BLODKÄRL
INLYTA verkar genom
att förhindra att nya
blodkärl bildas
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Detta hjälper till att förhindra
att tumörer växer och kan
även krympa den istället

5

Hur tar jag INLYTA?
INLYTA är en tablett som ska
sväljas ned hela med lite dryck.
Du kommer normalt att starta
behandling med INLYTA med
5 mg två gånger dagligen.

Inte verklig storlek.

INLYTA tabletter ska tas hela, med ett glas vatten. Du ska inte
krossa eller dela tabletterna eftersom det kan ändra hur din
kropp absorberar dem.
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När ska jag ta INLYTA?
INLYTA ska tas två gånger dagligen med ett glas vatten,
med 12 timmars mellanrum. Försök ta INLYTA på samma
tid varje dag eftersom rutinen kan underlätta för dig att
komma ihåg det.
Du kanske vill ta dosen när du vaknar på morgonen och
precis efter kvällsmålet. Det kan också vara praktiskt för
dig att skapa en daglig påminnelse i telefonen eller
i en kalender för den tid du behöver ta din dos.

Prata gärna med din läkare om vilka tider som skulle
kunna passa dig bäst att ta din behandling.
Om du missar en dos av INLYTA, vänta till din nästa
ordinerade dos och ta den.
Kontakta din läkare eller sjuksköterska direkt om du
råkar ta för mycket INLYTA (mer än den ordinerade
dosen av INLYTA).

5 mg två gånger dagligen
fm

12 timmars mellanrum

em
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Varför har min läkare ändrat
min dos av INLYTA?
Du kommer normalt att starta
behandling med INLYTA med
5 mg två gånger dagligen.
Din läkare kan sedan höja eller
sänka dosen beroende på hur du
tolererar behandlingen. Målet med
behandlingen är att få bästa möjliga
resultat och samtidigt undvika
biverkningar.
Din läkare kan också ändra din
dos av INLYTA på grund av andra
medicinska tillstånd som du har eller
andra läkemedel som du tar. Tala
om för din läkare om du har några
sjukdomar eller om du tar andra
läkemedel.

Alla patienter svarar på INLYTA på
olika sätt. Du kan behandlas med
en annan dos än andra personer du
känner. Vad som är viktigt är att du
får den dos som är bäst för dig och
det är viktigt att du tar den dos din
läkare har bestämt.
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Vad behöver du veta mer?

Hur är det med biverkningar?

Drick inte grapefruktjuice och ät inte grapefrukt medan du tar INLYTA.
Detta kan ändra mängden läkemedel i kroppen.

Som med alla läkemedel kan INLYTA
ge oönskade biverkningar. Inte alla
utvecklar biverkningar och de kan
variera från person till person.

Vissa andra läkemedel kan ha inverkan på nivåerna av INLYTA i kroppen.
Se nedan:
• Ketokonazol, itrakonazol – används för att behandla svampinfektioner
• Erytromycin, klaritromycin, rifampicin – används för att behandla infektioner
• Ritonavir – används för att behandla HIV
• Dexametason – en kortikosteroid som används för olika tillstånd
• Fenytoin, karbamazepin, fenobarbital – används för att behandla epilepsi
och andra neurologiska tillstånd
• Nefazodon – används för att behandla depression
• Växtbaserade preparat som innehåller johannesört – används för att
behandla depression och ångest
Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du tar andra läkemedel,
inklusive örtmediciner, så att de kan vara säkra på att du får den mest
effektiva mängden med INLYTA.1

En viktig del av din behandling är
att tillsammans med din läkare eller
sjuksköterska hantera eventuella
biverkningar som kan uppstå. Inte
alla biverkningar går att hantera
och din läkare kan behöva justera
din dos eller då och då avbryta din
behandling.
Kom ihåg att berätta om eventuella
biverkningar som uppstår under
din behandling med INLYTA för din
läkare eller sjuksköterska.
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Hantera biverkningar
Det är viktigt att du är delaktig i din behandling. Tala med din läkare eller sjuk
sköterska om dina förväntningar på behandlingen, uppdatera dem om dina
framsteg och meddela dem omedelbart om eventuella biverkningar uppstår eller
symtom du kan uppleva – och var inte rädd för att ställa frågor under behandlingen.
Biverkningar kan variera från
person till person. Det stöd du får
kommer att vara anpassat efter
dina behov. För flertalet patienter är
biverkningarna från behandlingen
med INLYTA måttliga och går att
hantera.3,4
När du påbörjat behandlingen
med INLYTA kommer din läkare
och sjuksköterska att ha dig under
regelbunden uppsikt, till exempel
genom att ta blodtryck, fråga om
biverkningar eller rekommendera
andra läkemedel som du kan
behöva.4,5 Vid behov kan du också
få hjälp av dietist eller kurator. De
kommer också att ge dig råd om

livsstil exempelvis hur du justerar din
kost eller får tillräckligt med vila.4,5
Nästa avsnitt innehåller praktiska
tips om hur du hanterar en del av
de vanliga biverkningarna som kan
uppkomma vid behandling med
INLYTA. Din läkare eller sköterska
kan ge dig mer information så att ni
tillsammans kan fatta beslut om din
behandlingsplan.
Denna broschyr tar inte upp alla
biverkningar som kan uppkomma vid
behandling med INLYTA utan bara
de vanligaste. Du kan läsa mer om
INLYTA i bipacksedeln: Information
för patienten som medföljde INLYTA
tabletterna.

Kom ihåg att informera din
läkare eller sköterska om
eventuella biverkningar
som uppkommer.
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Hantera biverkningar
Använd följande tips om att hantera behandlingen som hjälp för att ta itu med eventuella biverkningar.
Fråga din läkare om det finns receptfria eller receptbelagda läkemedel som också skulle kunna hjälpa dig.

Blåsor eller utslag på händer
och fötter6,7
Du kan märka av rodnad, blåsor
eller utslag på handflatorna och på
fotsulorna. Detta kallas för handfotsyndrom. Du kan hjälpa till att
förebygga eller minimera detta
genom att:
• Smörja in din hud väl med fuktbevarande krämer som innehåller
urea, lanolin eller A-vitamin, och
använda solskyddsmedel eller
undvika direkt solljus
• Använda mild tvål och milt
schampo
• Använda tjocka bomullshandskar
och/eller strumpor

•

•

 ndvika skor som sitter åt och
U
skaver för mycket
Undvika hett vatten när du
tvättar händerna, duschar eller
badar

Om din hud påverkas kraftigt
kan din sjuksköterska eller läkare
ordinera en smärtstillande kräm.
Din läkare kan också rekommendera
lotioner eller fuktgivande krämer
samt smärtstillande läkemedel,
såsom ibuprofen eller paracetamol,
för att lindra eventuella symtom.

Diarré
Du kan få diarré av behandlingen.
För att lindra diarré:6,8
• Ät och drick ofta, men bara små
mängder varje gång
• Undvik stora måltider, kryddig, fet
och fiberrik mat och koffein
• Om du tar läkemedel mot
förstoppning, prata med din
läkare om att göra ett uppehåll.
Ibland kan INLYTA behöva sättas
ut under några dagar för att sedan
återupptas igen.
Din läkare eller sjuksköterska kan
ge dig råd om hur du på ett säkert
sätt kan öka ditt vätskeintag när
du har diarré. Det är viktigt att du
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har kontroll på din tarmfunktion och
använder behandlingsdagboken
till att föra anteckningar om
tarmfunktionen eller besvär av
diarré. Vid kraftig diarré, kontakta
din läkare eller sjuksköterska för att
få råd.

Heshet (dysfoni)4,5
INLYTA kan påverka hur din röst låter
eller hur högt du kan prata.
Försök med följande:
• Drick mycket vatten
• Undvik retande ämnen som
tobaksrök och torra miljöer
• Använd halstabletter och
hostkarameller för att hjälpa till vid
obehag

Hypotyreos/sköldkörtelproblem

Högt blodtryck/hypertoni

INLYTA kan orsaka problem med
sköldkörteln. Tala om för din läkare
om följande uppkommer under din
behandling med INLYTA:
• Du blir lättare trött
• Du känner dig allmänt mer frusen
än andra runt omkring dig
• Din röst djupnar

INLYTA kan höja blodtrycket. Du
kommer att få kontrollera ditt
blodtryck på din vårdcentral under
din behandling. Du kan också bli
ordinerad läkemedel för att minska
blodtrycket om din läkare anser att
det är nödvändigt.2,4

Din läkare bör kontrollera din
sköldkörtelfunktion innan du påbörjar
behandlingen med INLYTA och sedan
regelbundet under behandlingen.
Om din sköldkörtel inte producerar
tillräckligt med sköldkörtelhormoner
kan du få behandling med sköld
körtelhormonersättning.

Om du upplever högt blodtryck
som resultat av behandling med
INLYTA kan det också indikera att
din behandling fungerar.4,9
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Hantera biverkningar
Illamående, kräkningar
eller orolig mage/
matsmältningsbesvär 4,10
Om du mår illa:
• Ät små måltider
• Undvik mat som är söt, stekt eller fet
• Drick rikligt med vätska, lite åt
gången
Om du kräks:
• Börja med små mängder vatten,
buljong eller andra klara vätskor
när du är redo att börja äta igen
• Om du får behålla mat och dryck,
prova då med att äta mjuk mat
(t.ex. yoghurt eller purésoppa)
• Träna lite i taget på att äta fast föda
Om du har orolig mage:
• Undvika feta måltider, kaffe och
alkohol

•

•

 ov i mer upprätt ställning, på en
S
uppuffad kudde
Minska stressen med meditation,
yoga eller musik

Kontakta din läkare eller
sjuksköterska om du känner dig
illamående eller kräks. Din läkare
kan ordinera något för att lindra
dina symtom.

Smakförändringar, minskad
aptit och viktminskning
Du kan märka att vissa typer av mat
smakar annorlunda. Prova följande
om maten smakar konstigt:6
• Välj mat som smakar gott
• Prova kalla eller frysta livsmedel
eftersom de kan smaka bättre än
varma livsmedel

 maksätt maten med örter, socker
S
eller såser
• Håll munnen ren och frisk genom
att borsta tänderna och använda
tandtråd ofta
• Skölj med salt- och bikarbonat
lösning före måltid för att
neutralisera dålig smak i munnen
Du kanske får mindre lust att äta.
Prova dessa tips för att upprätthålla
ett bra näringsintag och en hälsosam
vikt:
• Ät alltid när du är hungrig
• Njut av snacks och sträva efter
att välja näringsrika sådana. Hitta
kalorier och protein i torkade
frukter, nötter, ostar eller milkshake
• För mer protein och fler kalorier,
lägg till sås, smör eller ost till din
favoritmat
•
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•

•

 rick mellan måltiderna i stället för
D
att göra dig mätt på dem under
måltiden
Om du är för trött att laga mat, be
en vän eller familjemedlem att laga
något åt dig

•

•

•

Smärta i munnen/sår 6,8

•

Du kan få smärtor i munnen. Symtom
kan vara munsår, rött inuti munnen,
vit beläggning på tungan, blödande
gom eller problem med att svälja.
Försök med följande för att hjälpa till
hantera dessa problem:
• Gör till vana att använda tandtråd,
borsta tänderna och skölja munnen
flera gånger om dagen med
alkoholfria produkter
• Använd en mjuk tandborste och
tandkräm för barn

•

 en balanserad kost rik på frukt
Ät
och grönsaker
Undvik kryddig eller syrlig och sur
mat
Undvik alkohol och försök att
inte röka
Prova att använda ett sugrör om
det gör ont att dricka
Fråga din läkare om smärtstillande
munvatten eller läkemedel som du
kan ta

Tala omedelbart med din läkare
om din smärta eller dina sår i
munnen blir värre och blöder,
blir infekterade eller förhindrar
dig att äta och dricka. Han eller
hon kan instruera dig att stoppa
behandlingen.

Trötthet, utmattning och
känna dig svag 1,8
Du kan känna dig trött och svagare än
vanligt. Försök med följande för att
hjälpa till att känna dig mindre trött:
• Ta tupplurar eller raster
• Ät bra och drick mycket
• Ta korta promenader eller träna lätt
om du känner dig tillräckligt bra
• Gör saker som gör att du kopplar av,
som att lyssna på musik eller läsa
Utmattning kan också indikera
ett mer allvarligt medicinskt
problem. Kontakta din läkare eller
sjuksköterska om du känner dig
tröttare eller svagare än vanligt.
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Ordlista
Följande är en lista, sorterad efter ämne, på vanliga termer som din läkare eller sjuksköterska kan använda
i samtal med dig. Du kan hitta förklaringar av dem på följande sidor. Granska den här listan före eller efter
läkarbesöket, så att du får en bättre förståelse för hur din behandling går till.

Om din cancer
Metastaserad
Metastas
Njurcancer

Exempel på eventuella
biverkningar
Diarré
Dysfoni
Dysgeusi
Förstoppning
Hand-fotsyndrom
Hypertoni
Hypotyreos
Illamående
Minskad aptit
Stomatit
Utmattning eller trötthet

Kliniska termer
Individualisering av doser
Komplett respons och partiell respons
Sjukdomsprogression
Stabil sjukdom
Terapihantering
Tumörbörda
VEGF
Överlevnad

17

Om din cancer
Metastaserad

Njurcancer

Metastaserad cancer är cancer som
har spridit sig från den plats där
den började på till ett annat ställe i
kroppen. Njurcancer som exempelvis
sprider sig till lungorna och bildar en
metastatisk tumör är metastaserad
njurcancer, inte lungcancer.

Njurcancer börjar i slemhinnan i
tubulerna som filtrerar blodet och
producerar urin i njurarna. Den kallas
också för njurcellsadenokarcinom.

Metastas
En tumör som bildas av metastatiska
cancerceller kallas för en metastatisk
tumör eller metastas.Den bildas av
samma typ av cancerceller som den
ursprungliga cancern. Exempelvis
kallas de områden i levern där
cancern har spridit sig från en annan
del av kroppen för levermetastaser.
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Beskriva biverkningar
Diarré

Förstoppning

En ökning med mer än fyra till sex
extra tarmtömningar om dagen,
med avföring som är vattnig och lös.
Om tarmtömningarna är fler än sju
extra om dagen, kontakta din läkare
eller sjuksköterska.

När en person har en känsla av att
behöva ha avföring men inte kan.
Du kan också ha smärta, kramper,
uppsvullen mage och minskad
aptit. Detta uppkommer när
kroppen absorberar mer vatten eller
signalerar maten att förflytta sig
långsammare genom tarmarna.

Dysfoni
Svårighet att prata, det kan vara svårt
att få fram ljud. Dysfoni påminner om
heshet, dvs. en svag eller förändrad
röst.

Dysgeusi
Det är det medicinska namnet för
smakändringar. Du kan märka att mat
och dryck smakar annorlunda.

Hand-fotsyndrom
En biverkning av vissa behandlingar
där händerna eller fötterna blir
smärtsamma, svullna, domnar, pirrar
eller blir röda. Denna hudreaktion
uppstår när en liten mängd läkemedel
läcker ut ur de små blodkärlen under
huden, vanligen på handflatorna och
fotsulorna. Tala med din läkare eller
sjuksköterska för att få mer

information om hur du kan förhindra
och hantera detta tillstånd.

Hypertoni
Onormalt högt blodtryck som är
140/90 eller mer. Flertalet människor
med hypertoni märker inte att de
har det. Det är därför viktigt att
övervaka blodtrycket. Högt blodtryck
måste regelbundet övervakas på
läkarmottagningen och hemma
(egen övervakning). Kontinuerligt
förhöjt blodtryck kan behandlas
med blodtrycksmedicin (kallas för
blodtryckssänkande läkemedel).
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Hypotyreos

Minskad aptit

Utmattning eller trötthet

En underaktiv sköldkörtel som inte
kan göra tillräckligt med hormon för
att kroppen ska fungera normalt.
Detta kan uppstå som en biverkning
av vissa cancerbehandlingar. Symtom
inkluderar viktökning, förstoppning,
torr hud och känslighet mot kyla.

Många människor med cancer
förlorar sin lust att äta. Detta
händer eftersom cancern eller
din behandling kan påverka hur
maten smakar, eller att du kanske
inte känner för att äta. Minskad
aptit kan vara tillfällig, och din aptit
kan bli normal igen efter avslutad
behandling.

En extrem känsla av trötthet eller
avsaknad av energi. Detta kan vara
relaterat till din behandling eller
själva cancern. Kom ihåg att vila och
fråga om hjälp när du behöver det.

Illamående
En känsla av illamående eller
obehag i magen som kan innebära
att man vill kräkas. Illamående är
en biverkning vid vissa typer av
cancerbehandlingar.

Stomatit
Stomatit är en inflammation i
munslemhinnan, vanligtvis i form av
ett litet sår eller liten böld. Det kan
påverka alla delar i munnen, vilket kan
inbegripa kinder, tandkött, tunga,
läppar och gommen eller under
tungan.
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Kliniska termer
Individualisering av doser

Sjukdomsprogression

VEGF

När din läkare höjer eller sänker
dosen av ett läkemedel för
att balansera effektivitet med
biverkningar.

När cancern förvärras över tid och
fortsätter att växa eller sprider sig till
andra delar av kroppen.

Cancer som inte växer eller krymper i
storlek eller svårighetsgrad.

Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor
(eller förkortat VEGF). Denna
tillväxtfaktor hjälper nya blodkärl
att utvecklas och växa. Vissa
cancerbehandlingar riktar sig mot
VEGF för att stoppa cancerformer
att utveckla de blodkärl som cancern
behöver.

Terapihantering

Överlevnad

Proaktiv hantering av biverkningar
som hjälper dig att få ut det mesta av
din behandling.

Din läkare kan tala om överlevnad
eller progressionsfri överlevnad
i stället för att tala om förväntad
livslängd. Dessa medicinska termer
används av din läkare för att förklara
hur väl en cancerbehandling
fungerar.

Komplett respons
och partiell respons
En komplett respons innebär att
alla tecken på cancer har försvunnit
som svar på behandlingen. Detta
betyder inte alltid att cancern har
botats. Partiell respons innebär en
minskning av tumörens storlek eller i
mängden cancer i kroppen som svar
på behandlingen.

Stabil sjukdom

Tumörbörda
Tumörbördan avser antalet cancer
celler, storleken på en tumör eller den
mängd cancer du har i din kropp.
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Andra användbara
informationskällor
Det finns organisationer som du kan kontakta för stöd och vägledning
www.1177.se
Patientföreningen: www.njurcancerforeningen.se
Du kan läsa mer om din sjukdom och din behandling på patienthemsidan:
www.inlytapatient.se
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Anteckningar
Använd detta utrymme för att
skriva ner övrigt om din behandling,
t.ex. påminnelser, inbokade tider
och andra råd från din läkare.
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Kontaktuppgifter till min läkare eller sjuksköterska:
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Referenser:

Inlyta® (axitinib) dragerad tablett, 1 mg, 3 mg, 5 mg. Läs informationen i läkemedlets bipacksedel.
Inlyta® förskrivs av läkare och används för behandling av avancerad njurcancer (framskridet njurcellskarcinom) hos vuxna, när andra läkemedel
(sunitinib eller cytokin) inte längre kan förhindra att sjukdomen förvärras. Inlyta ska inte användas om du är överkänslig mot axitinib eller mot
något hjälpämne. Tala med läkare eller sjuksköterska innan du tar Inlyta om du har högt blodtryck, problem med sköldkörteln, nyligen har
haft problem med blodproppar i vener eller artärer däribland stroke, hjärtinfarkt, emboli eller trombos, har problem med blödningar eller om
du under behandlingen får svåra magsmärtor eller magsmärtor som inte vill ge med sig. Tala även med läkare om du ska opereras eller har ett
sår som inte läkt, om du under behandling med detta läkemedel får symtom som huvudvärk, förvirring, krampanfall eller synförändringar med
eller utan högt blodtryck, du har problem med levern eller om du under behandlingen får symptom som överdriven trötthet, svullen mage,
svullna ben eller vrister, andfåddhet eller utstående halsvener. Datum för senaste översyn av bipacksedeln juli 2021.
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