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 Cyclophosphamide merupakan obat 

kemoterapi yang banyak digunakan untuk 

mengobati beberapa jenis tipe kanker.  

Berbentuk larutan jernih yang disuntikkan ke 

dalam pembuluh darah. 

 Sampaikan kepada dokter bila ada ri-

wayat alergi sebelumnya  terhadap Cyclo-

phosphamide. 

 Sebelum pemberian kemoterapi, di-

perlukan pemeriksaan  darah terlebih dahu-

lu. Dosis dan waktu kemoterapi dapat beru-

bah  sesuai dari hasil pemeriksaan  dan    

mempertimbangkan adanya efek samping 

yang akan muncul. 

 Dokter akan menyarankan anda untuk 

mengkonsumsi minuman 8-12 gelas (2-3 li-

ter) per-hari dan untuk buang air kecil, setiap 

2 jam pada saat bangun tidur dan pada wak-

tu tidur selambat-lambatnya 24 jam sesudah 

dosis obat diberikan. Dokter juga akan 

menyarankan bangun malam hari untuk  bu-

ang air kecil, hal ini untuk mencegah 

gangguan kandung kemih dan ginjal. 

Cyclophospamide dapat berinteraksi 

dengan obat-obat : 

1. Alopurinol 

2. Amiodaron 

3. Digoksin 

4. HCT 

5. Indometasin 

6. Fenobarbital 

7. Fenitoin atau warfarin 

Sampaikan kepada dokter/apoteker bila 

anda menggunakan Cyclophosphamide 

dengan obat-obatan tersebut. 

 

APA YANG PERLU DIPERHATIKAN 
 

Cyclophosphamide dapat merusak 

sperma dan menyebabkan menopause 

pada wanita. Resiko ini muncul tergan-

tung besaran dosis yang terpapar dan 

tergantung usia. Sampaikan kepada 

dokter apabila anda/pasangan  sedang 

dalam kehamilan.  

Jangan menyusui selama dalam pen-

gobatan kemoterapi dengan obat ini. 
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Perubahan pada hasil 
laboratorium darah 

Cyclosphosphamide dapat menyebabkan peru-
bahan pada hasil pemeriksaan darah.  
Dokter akan melakukan pemantauan dengan 
melakukan pemeriksaan darah rutin. 

PEMERIKSAAN DARAH PENGATASAN 

Penurunan sel darah putih akan 
muncul 8-15 hari setelah          
kemoterapi.  
Biasanya akan     membaik setelah 
17-28 hari setelah terapi terakhir. 
Sel darah putih (lekosit) berfungsi 
sebagai sel kekebalan tubuh, 
bekerja dengan melawan bakteri 
penyebab infeksi. Bila terjadi    
penurunan sel darah putih, anda 
beresiko tinggi terpapar infeksi. 

Untuk mencegah infeksi : 
 Cuci tangan sesering mungkin 

setelah dari kamar mandi. 
 Hindari berdekatan dengan 

orang yang sedang sakit. 
 Segera hubungi dokter bila 

muncul gejala infeksi  seperti: 
demam (> 38°C), menggigil, 
batuk atau rasa panas saat 
kencing.  

Platelet adalah komponen sel  
darah merah yang berfungsi untuk 
membantu proses pembekuan 
darah setelah terjadinya kerusa-
kan jaringan. 
Bila kadarnya rendah, anda akan 
rentan terjadi mimisan / perdara-
han.  

Untuk mencegah masalah        
perdarahan : 
 Hindari tindakan yg dapat 

merusak jaringan tubuh. 
 Bersihkan hidung dengan di-

usap perlahan, jangan digaruk. 
 Hindari susah BAB. 
 Sikat gigi anda dengan sikat 

yang lembut (untuk mencegah       
perdarahan gusi). 

 Beberapa pengobatan seperti 
ASA atau ibuprofen dapat 
memicu   pendarahan. 

 Jangan hentikan pengobatan 
yang terlebih dahulu direse-
pkan oleh dokter. 

 Untuk nyeri ringan, gunakan 
parasetamol terlebih dulu, 
ibuprofen dapat dipakai de-
ngan pengawasan. 

Apa Efek Samping yang sering muncul ? 

EFEK SAMPING PENGATASAN 

Nyeri dapat muncul pada saat   
pemasangan jarum suntik. 
 

Berikan kompres air hangat 15-
20 menit beberapa kali sehari. 

Pilek. Dapat menggunakan 
pseudoefedrin / antihistamin. 
 

Mual biasanya muncul 
setelah terapi kemoterapi. 
Mual muncul 6-10 jam pada 
saat awal kemoterapi.        
Kebanyakan pasien efek mual 
muntahnya tidak terjadi /  
sedikit terjadi. 

Sebelum pengobatan kemo-
terapi biasanya diberikan obat 
mual atau pada saat pulang. 
Pencegahan dengan cara : 
- Minum banyak air. 
- Makan dan minum porsi kecil 

tapi sering. 

Diare.  Minum air yang cukup. 
 Makan dan minum dalam 

takaran kecil. 
 Hindari makanan berserat ting-

gi. 

Sariawan, radang 
tenggorokan akan muncul 
beberapa hari setelah kemot-
erapi.  
Area yg sering terkena sar-
iawan : pada lidah, bibir. 

 Sikat gigi dengan sikat halus 
secara pelan setelah makan 
dan sebelum tidur. 

 Makan makanan lunak, tekstur 
lembut : pudding, milkshake 
atau sup krim. 

 Hindari makanan keras, pedas, 
asam, panas atau dingin.  

PERHATIAN !!  

SEGERA HUBUNGI DOKTER 

BILA TERDAPAT GEJALA : 

 Gejala infeksi seperti demam (> 38°C ), 

menggigil, sakit tenggorokan, batuk 

(dengan dahak kental atau hijau), urin ketal 

berbau menyengat, nyeri, kulit merah 

bengkak atau luka kulit. 

 Gejala reaksi alergi (biasanya jarang) mucul 

segera setelah terapi termasuk pusing, da-

da berdebar, bengkak pada wajah atau 

gangguan pernafasan. 

 Gejala perdarahan di urin atau tinja. 

 Gejala gangguan jantung dan paru seperti 

jantung berdebar, nyeri dada, sesak, 

bengkak pada lutut. 

 Gangguan saluran kencing seperti : sering, 

nyeri atau sulit kencing. 

 Gejala anemia: pucat dan lelah. 

 Gejala gangguan ginjal: nyeri pinggang, 

bengkak pada kaki. 

 Ruam kulit dan gatal. 
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