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12. Mykofenolát mofetil
12.1 Popis
U některých dětských revmatických nemocí dochází k chorobné aktivaci
pouze určité části imunitního systému. Mykofenolát mofetil snižuje
množení B a T lymfocytů (specielní bílé krvinky); jinak řečeno, snižuje
rychlost vývoje některých imunitně aktivních buněk. Účinnost
mykofenolát mofetilu je zprostředkována tímto mechanizmem a proto
se rozvine až po několika týdnech léčby.

12.2 Dávkování/způsoby podání
Lék může být podáván v podobě tablet nebo prášku k rozpuštění v
dávce 1 až 3 g za den. Je doporučeno podávání mezi jídly, neboť jídlo
může snižovat snížení absorpce tohoto léku. Zapomene-li pacient užít
dávku léku, pak by si neměl vzít dvojnásobnou dávku při dalším užití.
Lék musí být uložen v originálním balení a dobře uzavřen. Ideálně by
měly být měřeny hladiny léku z několika krevních vzorků odebraných v
průběhu dne, což umožňuje správné nastavení dávky pro individuálního
pacienta.

12.3 Vedlejší účinky
Nejčastějším vedlejším účinkem je diskomfort v trávicím systému,
pozorovaný u 10-30 % případů, především na začátku léčby. Může se
jednat o průjem, nevolnost, zvracení nebo zácpu. Pokud tyto vedlejší
účinky přetrvávají, může být zváženo doporučení snížené dávky nebo
převedení na podobný lék (myfortic). Lék může způsobit snížení počtu
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bílých krvinek a/nebo krevních destiček, proto musí být kevní obraz
monitorován v měsíčních intervalech. V případě poklesu bílých krvinek
a/nebo destiček je třeba podávání léku dočasně přerušit.
Tento lék může zvýšit riziko infekcí. Léky, které potlačují imunitní
systém, mohou způsobit abnormální odpověď na živé očkovací látky.
Proto se doporučuje, aby Vaše dítě nedostávalo živé vakcíny, jako např.
proti spalničkám. Před jakýmkoli očkováním a před cestováním do
ciziny se vždy poraďte s lékařem. Při užívání léku je u dospívajících
nutné používání vhodné antikoncepce.
Během léčby jsou třeba pravidelné kontroly u lékaře včetně vyšetření
krve a moči, aby se zjistily případné vedlejší účinky a byla učiněna
vhodná opatření.

12.4 Hlavní dětské revmatologické indikace
Juvenilní systémový lupus erythematosus
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