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Aan deze informatieve tekst, die weergeeft wat er in de apotheek over Fenylbutyraat 500 mg capsules bekend is, kunnen 
geen rechten of plichten worden ontleend. 
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Fenylbutyraat 500 mg capsules 
 
Algemeen 
Dit geneesmiddel is receptplichtig. 
Bewaar Fenylbutyraat 500 mg beneden 25°C. Houd het medicijn buiten het bereik en uit zicht van kinderen. 
 
Samenstelling 
Fenylbutyraat 500 mg bevat per capsule 500 mg 4-fenylboterzuur. 
 
Toepassing 
Fenylbutyraat 500 mg capsules worden toegepast bij ureumcyclusstoornissen, kanker (AML en MDS, als 
aanvulling op standaardtherapie), amyotrofe laterale sclerose en cystische fibrose (∆F508-mutatie). 
Bij ureumcyclusstoornissen werkt 4-fenylboterzuur door het te veel aan stikstof te binden en uit het lichaam te 
verwijderen. Het is daarnaast een HDAC-inhibitor. Dit bevordert de celdifferentiatie en celdood van tumoren bij 
AML en MDS, waardoor deze minder groeien, het behoud van de zenuwen naar de spieren bij ALS en het 
verbetert de chloridekanalen bij CF. 
 
Gebruik 
Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 
Verdeeld over 3 doses per dag is de maximumdosis bij: ureumcyclusstoornissen: 40 capsules per dag, kanker: 
60 capsules per dag, ALS: 18 capsules per dag, CF: 40 capsules per dag. Uw arts zal de exacte dosis bepalen. 
Hij zal regelmatig uw kaliumbloedspiegel laten bepalen, omdat deze kan dalen. 
Gebruik Fenylbutyraat 500 mg zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer stoppen. 
 
Contra-indicaties 
Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen. 
Voorzichtig bij lever- of nierfunctiestoornissen. 
 
Interacties 
De relevantie is onbekend: corticosteroïden kunnen de ammoniaconcentratie van het bloed laten stijgen. Bij 
haloperidol en valproïnezuur zijn gevallen van hyperammoniëmie gemeld. Probenecide kan de uitscheiding van 
het conjugatieproduct van 4-fenylboterzuur remmen. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 
Gebruik dit middel niet als u zwanger bent of dat wilt worden, of als u borstvoeding geeft. Vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd moeten adequate anticonceptie gebruiken. 
Dierproeven laten zien dat dit geneesmiddel schadelijk is voor embryo’s, foetussen en opgroeiende dieren. Het 
is niet bekend of dit medicijn overgaat in de moedermelk. 
 
Bijwerkingen 
Bij meer dan 10%: geen of een onregelmatige menstruatiecyclus. 
Bij 1-10%: buikpijn, misselijkheid en braken, verminderde eetlust, smaakstoornissen, obstipatie, veranderde 
bloedcelwaarden, stijging van leverenzymen, diverse veranderde bloedwaarden, wegraking, gewichtstoename, 
lichaamsgeur die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door de metaboliet fenylacetaat, oedeem, renale tubulaire 
acidose, depressie, prikkelbaarheid, hoofdpijn en huiduitslag. 
Bij minder dan 1%: maagzweer en -ontsteking, rectale bloeding, bloedarmoede, bloeding in de huid of de 
slijmvliezen en hartritmestoornissen. 
Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw 
apotheker of behandelend arts. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde 
bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 


