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12. Mykofenolat mofetil
12.1 Beskrivelse
Ved noen barnerevmatologiske tilstander er deler av immunsystemet
overaktivt. Mykofenolat mofetil hemmer celledeling av en gruppe hvite
blodceller som heter lymfocytter (B og T lymfocytter), dermed
reduseres utviklingen av enkelte immunceller. Mykofenolat mofetil
virker p.g.a. denne hemmingen, og effekten starter etter noen uker.

12.2 Doser / måter å gi medisinen på
Medisinen kan gis som tabletter, kapsler eller pulver (for å lage mikstur)
i dose 1-3 g daglig. Det anbefales at medisinen tas mellom måltid, fordi
mat kan hemme opptaket. Hvis man glemmer en dose, bør det ikke tas
dobbelt dose neste gang. Medisinen bør oppbevares tett lukket i
originalpakningen. Ideelt sett bør konsentrasjonen av medisinen følges
ved å analysere flere blodprøver tatt på ulike tidspunkt samme dag.
Dette gjør det lettere å tilpasse dosen for hver pasient.

12.3 Bivirkninger
Den vanligste bivirkningen er ubehag fra mage-tarmsystemet. Dette
sees hos 10-30 %, spesielt ved starten av behandlingen. Man kan se
diare, kvalme, oppkast eller forstoppelse. Hvis disse bivirkningene
fortsetter, kan man redusere dosen eller bytte til en lignende medisin
(Myfortic). Siden medisinen kan føre til reduksjon av hvite blodceller
og/eller blodplater, må disse følges med regelmessige blodprøver. Hvis
blodceller og/eller blodplater faller, bør medisineringen stoppes
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midlertidig.
Medisinen kan føre til økt risiko for infeksjoner. Medisiner som hemmer
immunsystemet kan føre til en unormal respons på levende vaksiner.
Det anbefales derfor at barnet ditt ikke får levende vaksiner, som f.eks.
MMR vaksinen (mot meslinger, kusma og røde hunder). Snakk med
behandlende lege før planlagt vaksinering eller reiser utenlands. Man
bør ikke bli gravid under behandling med Mykofenolat mofetil.
Både jevnlige legeundersøkelser (månedlig) og blod og urinprøver er
nødvendig for å oppdage og behandle eventuelle bivirkninger.

12.4 De viktigste barnerevmatologiske sykdommer medisinen
brukes mot
Juvenil systemisk lupus erythematosus.

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

