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12. Mycofenolaat mofetil
12.1 Beschrijving
Bij sommige pediatrische reumatische ziekten is een deel van het
immuunsysteem hyperactief. Mycofenolaat mofetil remt de proliferatie
van B- en T-lymfocyten (dit zijn specifieke witte bloedcellen); met
andere woorden, het zorgt ervoor dat sommige van de actieve
immuuncellen minder snel delen. De werkzaamheid van mycofenolaat
mofetil hangt af van deze remming en is pas na enkele weken
zichtbaar.

12.2 Dosering/toediening
Het geneesmiddel kan gegeven worden als tablet of oplosbare
poedervorm van 1 tot 3 g per dag. Het wordt aangeraden mycofenolaat
mofetil tussen twee maaltijden in te geven, aangezien inname tijdens
de maaltijd als gevolg kan hebben dat het slechter wordt geabsorbeerd.
Als er een dosis wordt overgeslagen, moet de patiënt daarna niet twee
doses in een keer nemen. Het geneesmiddel moet goed afgesloten in
de originele verpakking bewaard worden. De concentratie van het
geneesmiddel in het bloed zou idealiter gecontroleerd moeten worden
door de analyse van verschillende bloedmonsters die op dezelfde dag
op verschillende tijdstippen worden genomen; zo kan de juiste dosering
voor een patiënt goed worden afgesteld.

12.3 Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen zijn maag-darmklachten, die
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gezien worden in 10-30% van de gevallen, vooral aan het begin van de
behandeling. Er kan diarree, misselijkheid, braken of constipatie
optreden. Indien deze bijwerkingen blijven aanhouden, kan een lagere
dosis of het overstappen naar een gelijksoortig product (myfortic)
worden overwogen. Het geneesmiddel kan leiden tot een afname van
de witte bloedcellen en/of bloedplaatjes; daarom zou dit maandelijks
gecontroleerd moeten worden. In het geval van een afname van witte
bloedcellen en/of bloedplaatjes moet er tijdelijk gestopt worden met de
behandeling met dit geneesmiddel.
Het geneesmiddel kan een verhoogd risico op infecties tot gevolg
hebben. Geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken,
kunnen resulteren in een abnormale reactie op levende vaccins. Er
wordt daarom aangeraden uw kind geen levende vaccins, zoals het
mazelenvaccin te geven. Vraag voor vaccinaties en reizen naar het
buitenland advies aan een arts. Tijdens de behandeling met
mycofenolaat mofetil moet een zwangerschap voorkomen worden.
Routinematige klinische controles (maandelijks) en bloed- en
urineonderzoeken zijn nodig om mogelijke bijwerkingen op te sporen en
eventueel te behandelen.

12.4 Belangrijkste indicaties van pediatrische reumatische
aandoeningen
Juveniele systemische lupus erythematodes.
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