Behandling med Immunglobulin (IVIG)
Immunglobulin er antistoffer, der udgør en del af
kroppens immunforsvar mod celler, der er fremmede
for kroppen, fx bakterier. Immunglobulin stammer fra
blod, som er tappet fra bloddonorer.
Det immunglobulin, vi bruger, kommer udelukkende
fra danske donorer. For at forhindre, at der overføres
infektioner til dig, er blodet sikret ved:


omhyggelig udvælgelse af bloddonorer for at
sikre, at mulige infektionsbærere udelukkes



omfattende testning af hver bloddonation for virus
og infektioner



behandling af immunglobulin med virusdræbende
midler.

For at sikre dig bedst muligt som patient, vil vi ligeledes teste dig for HIV og leverbetændelse type B og C
før og efter et behandlingsforløb med immunglobulin.

SÅDAN VIRKER IMMUNGLOBULIN
Immunglobulin supplerer dine egne antistoffer, så de
kan reagere normalt over for en - i dit tilfælde - graviditet. Immunglobulin vil hjælpe til med at støtte og balancere dit eget immunsystem, så det reagerer normalt over for kroppens egne celler, herunder fx fosterog moderkageceller.
Da immunglobulin stammer fra blod fra mennesker,
fungerer de præcist, som om de var dine egne antistoffer. Immunglobulin kan også reducere symptomerne i visse betændelsestilstande. Disse virkninger
forstås dog stadig ikke fuldt ud.
Immunglobulin lagres i din krop. Der går cirka 6 uger
fra du får immunglobulin, og indtil mængden i din krop
er halveret.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN
Du får behandling via en blodåre
Immunglobulinpræparater gives som udgangspunkt
som infusion i en blodåre (intravenøs infusion). Du får
anlagt et tyndt kateter i en blodåre enten i hånden eller i armen. Vores læger bestemmer, hvor meget immunglobulin du skal have. Antallet af infusioner afhænger af dine graviditets- og abortforløb og dine
blodprøvesvar.
Så lang tid varer den enkelte behandling
Du skal de første par gange regne med at være i afsnittet i 3-4 timer. Når vi kan se, at du tåler behandlingen godt, øger vi den hastighed, du får antistofferne
med.
Vi følger din graviditet med blodprøver og skanninger
Ved hver behandling frem til, at vi kan skanne dig omkring 6. graviditetsuge, vil vi måle dit graviditetshormon (hCG) i en blodprøve. Fra 6. graviditetsuge vil vi
skanne dig forud for infusionen for at kontrollere, at
dit foster udvikler sig, som det skal.
Så ofte og så længe skal du have behandling
Behandlingerne igangsættes altid om formiddagen på
hverdage. Planen er individuel. Nogle af vores patienter får allerede infusioner, inden de er blevet gravide.
Andre starter i 4. graviditetsuge efter 2 blodprøver,
hvor hCG er steget tilstrækkeligt. Som udgangspunkt
stopper behandlingerne før 14. graviditetsuge, medmindre andet er aftalt. De første 3 behandlinger gives
med cirka en uges mellemrum. Sidenhen vil behandlingerne finde sted hver anden uge.
Tidspunkterne aftaler vi fra gang til gang. Du er velkommen til at medbringe læsestof, mad, drikkevarer
og en computer. Der er gratis internetadgang, men vi
kan ikke forsyne din computer med strøm. Du har
også – efter aftale med sygeplejersken – mulighed for
at gå en tur på hospitalet.
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KONTAKT OG MERE VIDEN
VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Immunglobulin tåler ikke sollys. Derfor beder vi dig
om at opholde dig indendørs under behandlingen.
Kontakt

MULIGE BIVIRKNINGER
Følgende bivirkninger kan forekomme:


Hovedpine



Kuldegysninger



Feber



Opkastning



Milde overfølsomhedsreaktioner, fx hududslæt og
kløe



Kvalme



Ledsmerter



Lavt blodtryk



Moderat smerte i lænden.

Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet
Tlf. 97 66 30 93
Vi træffes hele døgnet

For at nedsætte risikoen for bivirkninger vil vi i begyndelsen lade infusionen løbe langsomt. Hvis du tåler
behandlingen godt, vil vi gradvist lade infusionen løbe
hurtigere. Vi opfordrer dig til at drikke rigeligt med
vand eller saft under infusionen og i dagene efter for
at nedbringe risikoen for bivirkninger.
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