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Mycophenolate
binibigkas bilang (mye koe fen' oh late)

MAHALAGANG BABALA:

Panganib ng mga depekto sa kapanganakan:

Ang mycophenolate ay hindi dapat inumin ng mga babaeng buntis o maaaring mabuntis. May mataas na panganib na ang 

mycophenolate ay magdudulot ng pagkakuha (pagkawala ng pagbubuntis) sa unang 3 buwan ng pagbubuntis o magiging 

sanhi ng pagsilang ng sanggol na may mga depekto sa kapanganakan (mga problema na naroroon sa kapanganakan).

Hindi ka dapat uminom ng mycophenolate kung ikaw ay buntis o kung ikaw ay maaaring maging buntis. Dapat kang magkaroon ng 

negatibong pagsusuri sa pagbubuntis bago simulan ang iyong paggamot sa mycophenolate, muli pagkalipas ng 8 hanggang 10 

araw, at sa mga regular na follow-up na appointment. Dapat kang gumamit ng katanggap-tanggap na birth control sa panahon ng 

iyong paggamot, at sa loob ng 6 na linggo pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng mycophenolate. Sasabihin sa iyo ng iyong 

doktor kung aling mga paraan ng birth control ang katanggap-tanggap mong gamitin. Maaaring bawasan ng mycophenolate ang 

bisa ng mga oral contraceptive (birth control pills), kaya lalong mahalaga na gumamit ng pangalawang paraan ng birth control 

kasama ng ganitong uri ng contraceptive.

Kung ikaw ay isang lalaki na may babaeng kinakasama na maaaring mabuntis, dapat mong gamitin ang katanggap-tanggap na birth control sa 

panahon ng paggamot at nang hindi bababa sa 90 araw pagkatapos ng iyong huling dosis. Huwag mag-abuloy ng tamud sa panahon ng iyong 

paggamot at para sa hindi bababa sa 90 araw pagkatapos ng iyong huling dosis.

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung sa tingin mo ikaw o ang iyong kapareha, ay buntis o kung hindi ka nagkakaroon ng 

regla.

Dahil sa posibilidad na mapunta ang iyong donasyon sa isang babae na maaaring buntis o nabuntis, huwag mag-donate ng dugo sa 

panahon ng iyong paggamot at nang hindi bababa sa 6 na linggo pagkatapos ng iyong huling dosis.

Mga panganib ng malubhang impeksyon:

Pinapahina ng mycophenolate ang immune system ng katawan at maaaring bawasan ang iyong kakayahang labanan ang impeksiyon. 

Hugasan nang madalas ang iyong mga kamay at iwasan ang mga taong may sakit habang iniinom mo ang gamot na ito. Kung makaranas 

ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: lagnat, pananakit ng lalamunan, panginginig, o ubo; 

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo; sakit o nasusunog sa panahon ng pag-ihi;
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madalas na pag-ihi; sugat o sugat na namumula, mainit-init, o hindi gumagaling; paagusan mula sa isang sugat sa 

balat; pangkalahatang kahinaan, matinding pagkapagod, o sakit na pakiramdam; sintomas ng "trangkaso" o "sipon"; 

sakit o pamamaga sa leeg, singit, o kilikili; puting patches sa bibig o lalamunan; malamig na sugat; paltos; sakit ng ulo o 

tainga; o iba pang mga palatandaan ng impeksyon.

Maaaring nahawaan ka ng ilang partikular na virus o bacteria ngunit wala kang anumang senyales ng impeksyon. Ang pag-inom ng 

mycophenolate ay nagdaragdag ng panganib na ang mga impeksyong ito ay magiging mas malala at magdulot ng mga sintomas. Sabihin 

sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng impeksyon, tulad ng Hepatitis B o C, kabilang ang isang impeksiyon na hindi 

nagdudulot ng mga sintomas.

Maaaring pataasin ng mycophenolate ang panganib na magkakaroon ka ng progresibong multifocal leukoencephalopathy (PML; 

isang bihirang impeksyon sa utak na hindi magagamot, mapipigilan, o mapapagaling at kadalasang nagdudulot ng kamatayan o 

malubhang kapansanan). Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng PML, o ibang kondisyon na nakakaapekto 

sa iyong immune system tulad ng human immunodeficiency virus (HIV); acquired immunodeficiency syndrome (AIDS); sarcoidosis 

(isang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga sa mga baga at kung minsan sa ibang bahagi ng katawan); leukemia (kanser na 

nagiging sanhi ng napakaraming mga selula ng dugo na nagagawa at inilabas sa daluyan ng dugo); o lymphoma. Kung makaranas 

ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: panghihina sa isang bahagi ng katawan o sa 

mga binti; kahirapan o kawalan ng kakayahang kontrolin ang iyong mga kalamnan; pagkalito o kahirapan sa pag-iisip nang 

malinaw; kawalang-tatag; pagkawala ng memorya; kahirapan sa pagsasalita o pag-unawa sa sinasabi ng iba; o kawalan ng interes o 

pag-aalala para sa mga karaniwang aktibidad o mga bagay na karaniwan mong pinapahalagahan.

Maaaring pataasin ng mycophenolate ang iyong panganib na magkaroon ng ilang uri ng kanser, kabilang ang lymphoma (isang 

uri ng kanser na nabubuo sa lymph system) at kanser sa balat. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay 

nagkaroon o nagkaroon na ng kanser sa balat. Iwasan ang hindi kailangan o matagal na pagkakalantad sa tunay at artipisyal na 

sikat ng araw (mga tanning bed, sunlamp) at light therapy at magsuot ng proteksiyon na damit, salaming pang-araw, at sunscreen 

(na may SPF factor na 30 o mas mataas). Makakatulong ito upang mabawasan ang iyong panganib na magkaroon ng kanser sa 

balat. Tawagan ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: pananakit o pamamaga sa 

leeg, singit, o kilikili; isang bagong sugat sa balat o bukol; isang pagbabago sa laki o kulay ng isang nunal; isang kayumanggi o itim 

na sugat sa balat (masakit) na may hindi pantay na mga gilid o isang bahagi ng sugat na hindi katulad ng iba; mga pagbabago sa 

balat; mga sugat na hindi gumagaling; hindi maipaliwanag na lagnat; pagkapagod na hindi nawawala; o pagbaba ng timbang.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) 

kapag sinimulan mo ang paggamot na may mycophenolate at sa tuwing pinupunan mo ang iyong reseta. Basahing 

mabuti ang impormasyon at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. 

Maaari mo ring bisitahin ang website ng Food and Drug Administration (FDA).http://www.fda.gov/Drugs [http://

www.fda.gov/Drugs]para makuha ang Gabay sa Gamot.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab 

upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa mycophenolate.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng mycophenolate.
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hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Mycophenolate (CellCept) ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang makatulong na maiwasan ang pagtanggi sa transplant 

organ (pag-atake sa inilipat na organ ng immune system ng taong tumatanggap ng organ) sa mga nasa hustong gulang na nakatanggap 

ng mga transplant sa puso at atay at sa mga matatanda at bata na 3 buwang gulang at mas matanda na nakatanggap ng mga kidney 

transplant. Ang Mycophenolate (Myfortic) ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot upang makatulong na pigilan ang katawan sa 

pagtanggi sa mga kidney transplant. Ang Mycophenolate ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na immunosuppressive agent. 

Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapahina ng immune system ng katawan upang hindi ito aatake at tanggihan ang inilipat na organ.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Mycophenolate ay dumating bilang isang kapsula, isang tableta, isang naantalang-paglabas (naglalabas ng gamot sa bituka) na tableta, at 

isang suspensyon (likido) na iinumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwang kinukuha ito ng dalawang beses sa isang araw nang walang laman ang 

tiyan (1 oras bago o 2 oras pagkatapos kumain o uminom, maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor). Uminom ng mycophenolate sa 

halos parehong oras araw-araw, at subukang i-space ang iyong mga dosis nang humigit-kumulang 12 oras. Sundin nang mabuti ang mga 

direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kunin 

ang mycophenolate nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta 

ng iyong doktor.

Ang gamot sa delayed-release tablet (Myfortic) ay naa-absorb ng katawan nang iba kaysa sa gamot sa 
suspension, tablet, at capsule (CellCept). Ang mga produktong ito ay hindi maaaring palitan para sa isa't isa. 
Sa tuwing pupunan mo ang iyong reseta, tiyaking natanggap mo ang tamang produkto. Kung sa tingin mo ay 
maling gamot ang natanggap mo, kausapin kaagad ang iyong doktor at parmasyutiko.

Lunukin ang mga tableta, mga delayed-release na tablet, at mga kapsula nang buo; huwag hatiin, nguyain, o durugin ang mga ito. Huwag 

buksan ang mga kapsula.

Huwag ihalo ang mycophenolate suspension sa anumang iba pang gamot.

Mag-ingat na huwag matapon ang suspensyon o iwiwisik ito sa iyong balat. Kung nakuha mo ang suspensyon sa iyong balat, hugasan nang mabuti 

ang lugar gamit ang sabon at tubig. Kung nakuha mo ang suspensyon sa iyong mga mata, banlawan ng plain water. Gumamit ng basang mga 

tuwalya ng papel upang punasan ang anumang natapong likido.

Tumutulong ang Mycophenolate na maiwasan ang pagtanggi sa organ transplant hangga't umiinom ka ng gamot. Patuloy na uminom ng 

mycophenolate kahit na mabuti ang pakiramdam mo. Huwag ihinto ang pagkuha ng mycophenolate nang hindi nakikipag-usap sa iyong 

doktor.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din ang mycophenolate upang gamutin ang Crohn's disease (isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang lining ng digestive 

tract, na nagdudulot ng pananakit, pagtatae, pagbaba ng timbang, at lagnat). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga posibleng panganib 

ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.
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hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng mycophenolate,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa mycophenolate, mycophenolic acid, anumang iba pang 
mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa produktong mycophenolate o mycophenolic acid na iyong iniinom. Kung 
umiinom ka ng mycophenolate liquid, sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa aspartame o 
sorbitol. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Tiyaking banggitin ang 
alinman sa mga sumusunod: activated charcoal; acyclovir (Zovirax); ilang antibiotic tulad ng amoxicillin at clavulanic 
acid (Augmentin), ciprofloxacin (Cipro), at sulfamethoxazole/trimethoprim (Bactrim); azathioprine (Azasan, Imuran); 
cholestyramine (Prevalite); ganciclovir (Cytovene, Valcyte); iba pang mga gamot na pumipigil sa immune system; 
isavuconazonium (Cresemba); probenecid (Probalan); mga inhibitor ng proton pump tulad ng lansoprazole (Dexilant, 
Prevacid) at pantoprazole (Protonix); rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, Rifater); telmisartan (Micardis, sa 
Twynsta); valacyclovir (Valtrex); at valganciclovir (Valcyte). Sabihin din sa iyong doktor kung umiinom ka ng 
kumbinasyon ng parehong norfloxacin (Noroxin) at metronidazole (Flagyl). Maraming iba pang mga gamot ang 
maaari ring makipag-ugnayan sa mycophenolate, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng 
mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. Tiyaking sabihin din sa iyong doktor 
kung huminto ka sa pag-inom ng alinman sa iyong mga gamot. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang 
mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

kung umiinom ka ng sevelamer (Renagel, Renvela), o mga antacid na naglalaman ng magnesium o aluminyo, dalhin ang mga ito 2 
oras pagkatapos mong uminom ng mycophenolate.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng Lesch-Nyhan syndrome o Kelley-Seegmiller syndrome (mga 
minanang sakit na nagdudulot ng mataas na antas ng isang partikular na substansiya sa dugo, pananakit ng kasukasuan, at 
mga problema sa paggalaw at pag-uugali); anemia (mas mababa sa normal na bilang ng mga pulang selula ng dugo); 
neutropenia (mas mababa sa normal na bilang ng mga puting selula ng dugo); mga ulser o anumang sakit na nakakaapekto 
sa iyong tiyan, bituka, o digestive system; anumang uri ng kanser; o sakit sa bato o atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso.

dapat mong malaman na ang mycophenolate ay maaaring magdulot sa iyo ng antok, pagkalito, pagkahilo, pagkahilo, o maging sanhi ng hindi 

makontrol na pagyanig ng isang bahagi ng katawan. Huwag magmaneho ng kotse o magpaandar ng makinarya hanggang sa malaman mo kung paano 

nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

huwag magkaroon ng anumang pagbabakuna nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Tanungin ang iyong doktor kung dapat kang 

magpabakuna sa trangkaso bago o sa panahon ng iyong paggamot dahil ang pag-inom ng mycophenolate ay maaaring tumaas ang iyong panganib 

ng impeksyon.

kung mayroon kang phenylketonuria (PKU, isang minanang kondisyon kung saan dapat sundin ang isang espesyal na diyeta upang 

maiwasan ang pinsala sa iyong utak na maaaring magdulot ng malubhang kapansanan sa intelektwal), dapat mong malaman na ang 

mycophenolate suspension ay naglalaman ng aspartame, isang mapagkukunan ng phenylalanine.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung umiinom ka ng mycophenolate tablet, capsule, o suspension (Cellcept) kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala 

mo ito. Gayunpaman, kung ang susunod na dosis ay wala pang 2 oras ang layo, laktawan ang napalampas na dosis at
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ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

Kung umiinom ka ng mycophenolate delayed release tablet (Myfortic) kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. 

Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular 

na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang mycophenolate ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi 

nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagtitibi

pananakit o pamamaga ng tiyan

pagduduwal

pagsusuka

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

sakit, lalo na sa likod, kalamnan, o kasukasuan

sakit ng ulo

gas

turok, tingling, o nasusunog na pakiramdam sa balat

paninigas o panghihina ng kalamnan

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod 
na sintomas o mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

pagtatae, biglaang matinding pananakit ng tiyan

pamamaga ng mga kamay, braso, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

hirap huminga

pananakit ng dibdib

pantal

nangangati

mabilis na tibok ng puso

pagkahilo

nanghihina

kakulangan ng enerhiya

maputlang balat

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

itim at nalalabing dumi
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pulang dugo sa dumi

madugong suka

suka na parang coffee grounds

dugo sa ihi

paninilaw ng balat o mata

Ang mycophenolate ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Ang mycophenolate suspension ay 

maaari ding itago sa refrigerator. Huwag i-freeze ang mycophenolate suspension. Itapon ang anumang hindi nagamit na 

mycophenolate suspension pagkatapos ng 60 araw.

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, 

at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na 

paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong 

parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga 

programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga 

lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan 

ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa 

kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng 

seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

sakit sa tyan

pagduduwal

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601081.html 6/7

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


4/15/22, 12:25 PM Mycophenolate: MedlinePlus Drug Information

pagsusuka

heartburn

pagtatae

lagnat, pananakit ng lalamunan, panginginig, ubo at iba pang senyales ng impeksyon

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa 

muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

CellCept®

Myfortic®

Huling Binago - 01/15/2022

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022
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