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12. Mykofenolan mofetylu
12.1 Opis
W niektórych reumatycznych chorobach wieku dziecięcego część
układu odpornościowego jest nadmiernie aktywna. Mykofenolan
mofetylu hamuje proliferację limfocytów B i T (są to szczególne białe
krwinki) – innymi słowy zmniejsza szybkość rozwoju niektórych
aktywnych komórek odpornościowych. Działanie mykofenolanu
mofetylu związane jest więc z tą właśnie zdolnością i rozpoczyna się po
kilku tygodniach.

12.2 Dawkowanie/sposób podania
Lek podaje się w formie tabletek lub proszku do rozpuszczania, w dawce
wynoszącej od 1 do 3 mg na dzień. Zaleca się, aby mykofenolan
mofetylu był zażywany pomiędzy posiłkami, ponieważ przyjmowane
pokarmy mogą zmniejszać absorpcję substancji czynnej. Jeśli pominięto
dawkę leku, nie należy przyjmować następnym razem podwójnej dawki.
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, szczelnie
zamknięty. Najlepiej, aby stężenie leku zostało określone na podstawie
analizy kilku próbek krwi pobranych w tym samym dniu o różnych
porach; takie działanie umożliwia właściwe dostosowanie dawkowania
do konkretnego pacjenta.

12.3 Działania niepożądane
Najpowszechniejszym działaniem niepożądanym są dolegliwości
żołądkowo-jelitowe, występujące u 10–30% pacjentów zwłaszcza na
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początku leczenia. Mogą wystąpić biegunka, nudności, wymioty i
zaparcia. Jeśli te działania niepożądane utrzymują się przez dłuższy
czas, zaleca się zmniejszenie dawki leku lub rozważenie zmiany leku na
inny środek (myfortic) o podobnym działaniu. Lek może prowadzić do
spadku liczby białych krwinek i/lub płytek krwi, dlatego te parametry
należy kontrolować raz w miesiącu. Jeśli doszło do spadku liczby białych
krwinek i/lub płytek krwi, powinno się na jakiś czas wstrzymać
podawanie leku.
Lek może zwiększać ryzyko wystąpienia infekcji. Leki, które hamują
działanie układu immunologicznego, mogą wywołać nieprawidłową
odpowiedź na żywą szczepionkę. W związku z tym zaleca się nie
szczepić dziecka żywymi szczepionkami, takimi jak szczepionka
przeciwko odrze. Przed wykonaniem szczepienia i wyjazdami za granicę
należy zasięgnąć porady lekarza. W czasie leczenia mykofenolanem
mofetylu należy unikać zajścia w ciążę.
Aby wykryć i właściwie zareagować na występujące działania
niepożądane, należy przeprowadzać okresowe badania kontrolne (co
miesiąc) oraz badania krwi i moczu.

12.4 Główne wskazania w chorobach reumatycznych wieku
rozwojowego
Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy.
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