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12. Mycophenolatmofetil
12.1 Beskrivelse
Ved nogle børnegigtsygdomme er en del af immunsystemet
overaktiveret. Mycophenolat mofetil hæmmer celledelingen af B- og Tlymfocytter (disse er specifikke hvide blodlegemer); med andre ord det
nedsætter hastigheden af udviklingen af nogle af de immunaktive
celler. Effekten af mycophenolatmofetil skyldes således denne
hæmning og virkningen indtræder efter nogle uger.

12.2 Dosis/administrationsmåde
Lægemidlet kan gives som tabletter eller pulver til opløsning fra 1 til 3 g
per dag. Det anbefales, at mycophenolatmofetil indtages mellem
måltiderne, da fødeindtagelse kan nedsætte optagelsen af dette stof.
Hvis en dosis glemmes, skal patienten ikke tage en dobbelt dosis
efterfølgende. Produktet bør opbevares i den originale emballage tæt
lukket. Ideelt set bør lægemiddelkoncentrationer bestemmes ved at
analysere flere blodprøver taget samme dag på forskellige tidspunkter;
dette muliggør korrekt justering af dosis hos den enkelte patient.

12.3 Bivirkninger
Den mest almindelige bivirkning er fra mave-tarmsystemet, set i 10-30
% af tilfældene, især i begyndelsen af behandlingen. Der kan være
diarré, kvalme, opkastning eller forstoppelse. Hvis disse bivirkninger
fortsætter, kan en reduceret dosis vælges, eller et skift til et lignende
produkt (Myfortic) kan overvejes. Lægemidlet kan føre til et fald i hvide
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blodlegemer og / eller blodplader; derfor bør disse kontrolleres
månedligt. Administration af lægemidlet bør pauseres midlertidigt i
tilfælde af et fald i hvide blodlegemer og / eller blodplader.
Lægemidlet kan forårsage en øget risiko for infektioner. Lægemidler der
dæmper immunsystemet kan medføre en unormal reaktion på levende
vacciner. Det anbefales derfor, at dit barn ikke skal have levende
vacciner såsom mæslingevaccine. Rådfør dig med en læge, før
vaccinationer, og før du rejser i udlandet. Graviditet bør undgås under
mycophenolatmofetil behandling.
Rutinemæssige kliniske undersøgelser (månedlige) og blod og urin
kontrol er nødvendig for at opdage og reagere på mulige bivirkninger.

12.4 Hovedindikationer i børnereumatologien
Juvenil Systemisk Lupus Erytematosus

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

