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12 Μυκοφενολάτη Μοφετίλ
12.1 Περιγραφή
Σε κάποιες παιδορευματολογικές ασθένειες , ένα μέρος του
ανοσοποιητικού υπερ-λειτουργεί. Η Μυκοφελάτη Μοφετίλ αναστέλλει
τη διήθηση των Β και Τ λυμφοκυττάρων ( αυτά είναι συγκεκριμένα
λευκά αιμοσφαίρια ) με αλλά λόγια μειώνει την πιθανότητα ανάπτυξης
μερικών ανοσοδραστήριων κυττάρων . Η αποτελεσματικότητα της
Μυκοφελάτης Μοφετίλ οφείλεται στον αποκλεισμό αυτών των
κυττάρων. Η δράση τους ξεκινά μετά από κάποιες εβδομάδες .

12. 2 Δοσολογία/ Τρόποι Χορήγησης
Το φάρμακό μπορεί να δοθεί σε μορφή χαπιών η σε σκόνη για διάλυμα
από 1-3g / μέρα . Προτείνεται όπως η Μυκοφελάτη Μοφετίλ
καταναλώνεται μεταξύ γευμάτων , σαν διατροφικό συμπλήρωμα και
μπορεί να μειώσει την απορρόφηση της ουσίας. Εάν δεν ληφθεί κάποια
δόση , ο ασθενής δεν πρέπει να πάρει διπλή δόση την επόμενη φορά. Το
φάρμακό πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία , ερμητικά
κλειστό. Ιδανικά , η συγκέντρωση του φαρμάκου ,θα πρέπει να
καθορίζεται μετά από ανάλυση αρκετών αιματολογικών δειγμάτων που
λήφθηκαν πολλές διαφορετικές φορές μέσα στην ίδια μέρα . Αυτό
επιτρέπει την σωστή προσαρμογή της δόσης για κάθε ασθενή
ξεχωριστά .

12.3 Παρενέργειες
Η πιο κοινή παρενέργεια είναι γαστρεντερική δυσφορία, με ποσοστό

1/2

10-30% των περιπτώσεων , κυρίως στο αρχικό στάδιο της θεραπείας.
Μπορεί να παρουσιαστεί διάρροια , ναυτία , εμετός η δυσκοιλιότητα.
Εάν αυτές οι παρενέργειες επιμένουν , τότε πρέπει να δοθεί μια
μειωμένη δόση η να γίνει επιλογή ενός παρόμοιου προϊόντος ( myfortic
). Το φάρμακο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων
η/και των αιμοπεταλίων γι΄αυτό και πρέπει να παρακολουθείται
μηνιαία . Η χορήγηση του φαρμάκου πρέπει να διακοπεί προσωρινά σε
περίπτωση μείωσης των λευκών αιμοσφαιρίων η/και των αιμοπεταλίων
.
Το φάρμακο μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα λοιμώξεων . Τα
φάρμακα που καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να
έχουν μια μη φυσιολογική ανταπόκριση σε ζωντανά εμβόλια. Γι αυτό
συστήνεται τα παιδιά να μην λαμβάνουν ζωντανά εμβόλια , όπως είναι
το εμβόλιο για ιλαρά . Πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν
από κάθε εμβολιασμό και ταξίδι στο εξωτερικό. Πρέπει να αποφεύγεται
η εγκυμοσύνη κατά την διάρκεια θεραπείας με Μυκοφενολάτη Μοφετίλ.
Συστηματικές κλινικές εξετάσεις ( μηνιαίες ) και αναλύσεις αίματος
και ούρων είναι αναγκαίες για τον εντοπισμό και άμεση ανταπόκριση
σε πιθανές παρενέργειες

12.4 Κύριες Ενδείξεις στις παιδορευματολογικές παθήσεις
Νεανικος Συστημικός Ερυθηματώδης Λύκος
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