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VEJLEDNING TIL SUNDHEDSPERSONER I BRUG AF
CELLCEPT (MYCOPHENOLATMOFETIL)

Risiko for teratogenicitet

Introduktion

Denne vejledning er udarbejdet for at informere om de risici, der er forbundet med
eksponering af babyer for mycophenolat under graviditet, og at minimere antallet af
graviditeter under behandling med dette teratogene lægemiddel. Brug denne vejledning i din
kommunikation med patienten og til at besvare de spørgsmål eller bekymringer patienten
måtte have.

Selvom denne vejledning indeholder vigtig information om de skader mycophenolat kan
forårsage under graviditet, bør du også læse produktresuméet (SPC’et) for CellCept for at få
den fulde information om mycophenolat.

Risici forbundet med mycophenolat under graviditet

Præklinisk evidens
Mycophenolat er et stærkt teratogent stof, som er forbundet med øget risiko for spontan abort
og medfødte misdannelser sammenlignet med andre immunsupprimerende midler. Der er
ikke identificeret en specifik mekanisme for den teratogene og mutagene virkning.
Prækliniske forsøg viste føtal resorption og misdannelser hos rotter og kaniner uden maternel
toksicitet. To genotoksicitetsassay indikerer, at mycophenolat potentielt kan forårsage
kromosomal skade ved svært cytotoksiske dosisniveauer.

Klinisk evidens ved sager af eksponering af mødre
En gennemgang af kumulative data har vist, at 45% - 49% af graviditeter hos kvinder
behandlet med mycophenolat var forbundet med spontan abort sammenlignet med 12% -
33% ved organtransplantation og behandling med andre immunsupprimerende midler. Den
indberettede forekomst af misdannelser hos børn af mødre behandlet med mycophenolat
under graviditet er 23%-27% sammenlignet med 4%-5% hos transplanterede patienter
behandlet med andre immunsupprimerende midler og 2%-3% i befolkningen generelt.

Misdannelser associeret med mycophenolat omfatter øre-, øjen- og ansigtsmisdannelser;
medfødt hjertesygdom inklusive septum defekter; polydaktyli og syndaktyli; tracheo-
øsofageale misdannelser som fx øsofagusatresi; påvirkning af nervesystemet som fx
rygmarvsbrok samt renale abnormiteter.

Patienter, der risikerer graviditetsskader i forbindelse med brug af mycophenolat omfatter:

 gravide patienter
 alle fertile, kvindelige patienter (dvs. piger der er påbegyndt puberteten og alle

kvinder med intakt livmoder, der ikke er påbegyndt menopausen)

Klinisk evidens ved sager af eksponering af fædre
Begrænset klinisk evidens indikerer ikke en øget risiko for misdannelser eller abort efter
faderens eksponering for mycophenolatmofetil.
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Mycophenolat er et stærkt teratogen, som potentielt findes i sæden. Beregninger viser, at den
mængde af mycophenolat, der potentielt kunne overføres til kvinden, er så lav, at det
sandsynligvis ikke vil have effekt.Mycophenolat har vist sig at være genotoksisk i dyrestudier
ved koncentrationer, der kun overstiger de menneskelige terapeutiske eksponeringer med små
marginer, således at risikoen for genotoksiske virkninger på sædceller ikke helt kan
udelukkes.

Som sikkerhedsforanstaltning skal mandlige patienter og deres kvindelige partner være gjort
opmærksom på denne potentielle risiko og anbefales at bruge sikker prævention.

Patientrådgivning

Inden behandling med mycophenolat påbegyndes eller fortsættes, skal kvindelige og
mandlige patienter instrueres i den øgede risiko for spontan abort og medfødte misdannelser
forbundet med eksponering for mycophenolat. Du skal sikre, at kvinder og mænd, der
behandles med mycophenolat forstår risikoen for, at fostret tager skade, nødvendigheden af at
bruge effektiv prævention og, at de straks skal kontakte lægen, hvis der er risiko for
graviditet. Din formidling af denne information understøttes af Vejledning til patienter i brug
af CellCept samt indlægssedlen.

Det er særlig vigtigt, at du:

 rådgiver patienter i risikogruppen og sikrer, at de forstår risikoen og de forholdsregler
de skal tage for at minimere den.

 udleverer Vejledning til patienter i brug af CellCept til kvinder og mænd i
risikogruppen og er tilgængelig for de spørgsmål eller bekymringer de måtte have.

 forklarer vigtigheden af, at der checkes for graviditet inden og under behandling med
mycophenolat, og hvordan og hvornår det skal foregå.

 rådgiver vedrørende brug af sikker prævention inden og under hele behandlingen med
mycophenolat samt i 6 uger (kvindelige patienter) eller 90 dage (mandlige patienter)
efter behandlingen med mycophenolat er afsluttet.

 fortæller patienterne, at de skal informere dig, hvis de planlægger at blive gravide
eller gøre en kvinde gravid, så I kan diskutere behandlingsalternativer.

 fortæller patienterne, at de ikke må donere blod under behandlingen samt i 6 uger
efter behandlingen er afsluttet. Mandlige patienter må ikke donere sæd under
behandlingen samt i 90 dage efter behandlingen er afsluttet.

 understreger over for patienterne, at dette lægemiddel er ordineret personligt til dem,
at de ikke skal give det til andre, og at de skal aflevere eventuelle medicinrester på
apoteket, når behandlingen er afsluttet.

Graviditetstest

Mycophenolat må ikke anvendes under graviditet, med mindre der ikke findes et relevant
alternativ til at forebygge organafstødelse.

For at udelukke, at fostre utilsigtet eksponeres for mycophenolat, skal fertile kvinder have to
negative graviditetstests (serum eller urin) med en sensitivitet på mindst 25 mIE/ml for at
udelukke en uønsket mycophenolat-eksponering til fostret. Det anbefales, at test nummer 2
skal udføres 8-10 dage efter den første og umiddelbart inden initiering af
mycophenolatmofetil-behandling. Graviditetstest bør gentages i det omfang det er klinisk
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relevant (fx efter indberetning af manglende brug af prævention). Resultaterne af alle
graviditetstests skal diskuteres med patienten. Patienten bør instrueres i straks at kontakte
lægen, hvis graviditet opstår.

Prævention

Kvinder
Mycophenolat er kontraindiceret hos fertile kvinder, som ikke anvender højeffektiv
prævention. På grund af den signifikante risiko for spontan abort og mycophenolats
teratogene potentiale, skal kvinder i den fødedygtige alder anvende mindst én form for
pålidelig antikonception, inden behandling med mycophenolat påbegyndes, under
behandlingen og i 6 uger efter behandlingsophør, medmindre seksuel afholdenhed er den
valgte form for prævention.
Samtidig brug af to komplementære former for antikonception er mere effektivt og derfor
foretrukket.

Mænd
Med begrænset klinisk evidens  kan risikoen for  fosterskader ikke udelukkes. Derfor
anbefales følgende sikkerhedsforanstaltninger: Seksuelt aktive mandlige patienter eller deres
kvindelig partner anbefales at bruge pålidelig antikonception under behandling af den
mandlige patient og i mindst 90 dage efter ophør af mycophenolatmofetil.

I tilfælde af graviditet

Bliver der konstateret en graviditet under behandling med mycophenolatmofetil, skal det
videre forløb fastlægges ud fra en afvejning af fordele og risici for den konkrete patient. Efter
samtale mellem dig og patienten skal der lægges en handlingsplan for det konkrete tilfælde.

Hvis du har brug for flere eksemplarer af patientvejledningen eller vejledningen til
sundhedspersonale, kan du kontakte:

Roche Pharmaceuticals A/S
Patient Safety Department
Tlf: 3639 9999
Email: denmark.drug_safety@roche.com

Alle tilfælde af brug af CellCept under graviditet skal indberettes til:

Roche Pharmaceuticals A/S
Patient Safety Department
Tlf: 3639 9999
Email: denmark.drug_safety@roche.com


