
ΣΕΛΙΔΑ 34

Εισαγωγή

Φαρμακολογία

Φαρμακοκινητική:
 Η MMF, 2-μορφολινοαιθυλικός εστέρας του MPA, με την από του στόματος •  
ή παρεντερική οδό χορήγησης υδρολύεται άμεσα σε MPA (εστεράσες του 
πλάσματος)  μεταβολίζεται (γλυκουρονική τρανσφεράση) στο ήπαρ στο 
φαινολικό γλυκουρονίδιο (MPAG)  MPA (εντεροηπατική κυκλοφορία).
97% MPA / 82% MPAG δεσμεύει πρωτεΐνες του πλάσματος.•  
Το MPAG αποτελεί ανενεργό μεταβολίτη.•  
 Ο όγκος κατανομής για την παρεντερική και από του στόματος χορήγηση •  
είναι 3.6 L/kg και 4.0 L/kg αντίστοιχα.
Το MPA δεν απομακρύνεται με την αιμοκάθαρση.•  
87% της χορηγούμενης δόσης απεκκρίνεται ως MPAG στα ούρα.•  

Φαρμακολογία

Μηχανισμός δράσης: (β)
 Ο πολλαπλασιασμός των Τ και Β λεμφοκυττάρων εξαρτάται αποκλειστικά •  
από τη σύνθεση πουρινών (εκλεκτική κυτταροστατική δράση της MMF 
στα λεμφοκύτταρα και στο σχηματισμό αντισωμάτων).
 Η MMF αναστέλλει την αποκατάσταση των λεμφοκυττάρων στην περιοχή •  
της φλεγμονής μέσω αναστολής της γλυκοζυλίωσης των λεμφοκυτταρικών 
και μονοκυτταρικών γλυκοπρωτεινών (απαραίτητες για την προσκόλληση 
στα ενδοθηλιακά κύτταρα).
 Η MMF επεμβαίνει στα ίδια μονοπάτια με την αζαθειοπρίνη (προφάρμακο •  
της 6- μερκαπτοπουρίνης).
 Η αζαθεοιπρίνη είναι ένας ανταγωνιστικός αναστολέας αρκετών ενζύμων •  
στη σύνθεση των πουρινών (θειοπουρίνη-s-μεθυλοτρανσφεράση, TPMT) 
και
στοχεύει σε αρκετούς κυτταρικούς πληθυσμούς•  
έχει σοβαρές και εκτεταμένες παρενέργειες•  
 είναι τοξική σε ασθενείς με ανεπάρκεια του ενζύμου TPMT•  
 ο μεταβολίτης της, 6-θειογουανίνη, ενσωματώνεται στο DNA  μεταλλά-•  
ξεις.

Φαρμακολογία

Μηχανισμός δράσης: (α)
 Η MMF είναι ένας εκλεκτικός λεμφοκυτταρικός ανοσοκατασταλτικός •  
παράγοντας που αναστέλλει την de novo σύνθεση των πουρινών μέσω 
του ενεργού μεταβολίτη του MPA.
 Το MPA είναι ένας ισχυρός, εκλεκτικός, μη ανταγωνιστικός και αναστρέψι-•  
μος αναστολέας του ενζύμου της αφυδρογονάσης της μονοφωσφορικής 
ινοσίνης (IMPDH), ισομορφή ΙΙ - επικρατούσα στα λεμφοκύτταρα  ανα-
στέλλει de novo την οδό σύνθεσης του νουκλεοτιδίου της γουανοσίνης, 
χωρίς ενσωμάτωση στο DNA.

MMF – Δερματολογία I

 Η MMF έχει ήδη αποδειχθεί ως ένας θεραπευτικός παράγοντας για τις •  
φλεγμονώδεις δερματοπάθειες (off-label χρήση λόγω ελλείψεως μεγάλων 
τυχαιοποιημένων μελετών).
Η αποδοχή της σχετίζεται•  
- με τη μικρή στεροειδική της δράση, και
- τη σχετική έλλειψη τοξικότητας.
Αποτελεί επιλογή θεραπείας σε•  
- ασθενείς με συνοδά νοσήματα, ανεπάρκειες ενζύμων
-  σοβαρές, επίμονες φλεγμονώδεις δερματοπάθειες που έχουν αποτύχει 

σε άλλες θεραπείες.
 Χρησιμοποιείται είτε ως μονοθεραπεία είτε ως ανοσοενισχυτική θεραπεία •  
σε δόσεις 1-2 g/ημερησίως, με max δόση 3 gr/ημερησίως

Δερματολογικές Παθήσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε 
θεραπευτικά η mycophenolate mofetil 

Η Mycophenolate Mofetil στη Δερματολογία
Mycophenolate mofetil in dermatology

J Am Acad Dermatol, February 2009, Gainesville, Florida
University of Florida Dermatology Clinic

Επιμέλεια παρουσίασης: Χασαπη Βασιλικη, Επιμελήτρια α’ ΕσΥ, Νοσοκομείο «α. συγγρός»
παρουσίαση: στΕργιοΥ ΦωτΕιΝη, Ειδικευόμενη ιατρός, Νοσοκομείο «α. συγγρός»

Η mycophenolate mofetil (MMF) είναι ένα προφάρμακο ενός παλαιότερου •  
φαρμάκου, του mycophenolic acid (MPA).

 Το MPA απομονώθηκε ως προϊόν ζύμωσης καλλιεργειών του Penicillium •  
stoloniferum από τον Gosio 1896.
 1970s MPA γνωστό για τις αντιμικροβιακές του ιδιότητες. Μετέπειτα αναγνω-•  
ρίστηκε και η αντιιϊκή, αντιογκογόνος και ανοσοκατασταλτική δράση του.
 1970 το MPA χρησιμοποιείται στη θεραπεία της ψωρίασης.•  
 Γαστρεντερικές διαταραχές (GI) και σχετιζόμενες με το MPA κακοήθειες θέ-•  

τουν προβληματισμούς σχετικά με την απομάκρυνση του από το πεδίο της 
δερματολογίας.
 Επακόλουθες έρευνες καταλήγουν στη δημιουργία της MMF με υψηλότερη •  
βιοδιαθεσιμότητα, αποτελεσματικότητα και λιγότερες GI.
 1995: εγκρίνεται από το FDA για την πρόληψη απόρριψης νεφρικού, καρ-•  
διακού και ηπατικού αλλομοσχεύματος.
 Αμέσως μετά αποκτάται ενδιαφέρον και για αρκετά δερματικά νοσήματα με •  
ανοσιακή συμμετοχή.
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• Ψωρίαση
• Αυτοάνοσες Πομφολυγώδεις Δερματοπάθειες

- Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές 
- Ουλωτικό Πεμφιγοειδές
-  Επίκτητη πομφολυγώδης επιδερ-

μόλυση

-  Παρανεοπλασματικό Πεμφι-
γοειδές 

- Φυλλώδης Πέμφιγα
- Πέμφιγα Vulgaris
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Δερματολογικές Παθήσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε θεραπευτικά η mycophenolate mofetil 

MMF – Δερματολογία ΙΙ

Ψωρίαση:
 1998: 1η αναφορά περιστατικού: ηλικιωμένος άνδρας με χρόνια υποτρο-•  
πιάζουσα ψωρίαση κατά πλάκας λαμβάνει 1g x 2 /ημερησίως MMF.

- Πλήρης κάθαρση ψωριασικών πλακών σε 3 εβδομάδες
- Καμία υποτροπή σε follow-up 3 μηνών
- Μείωση PASI score από 22.0 σε 11.4 σε 5 εβδομάδες
- Καμία ανεπιθύμητη ενέργεια

 Ασθενείς λαμβάνουν κυκλοσπορίνη για 2-4 εβδομάδες χωρίς αποτέλε-•  
σμα και προκαλούμενη εξ΄αυτής νεφροτοξικότητα. Αλλαγή θεραπείας 
με MMF 

- Αύξηση PASI score 
- Βελτίωση νεφρικής λειτουργίας

MMF – Δερματολογία ΙΙΙ

Αυτοάνοσες πομφολυγώδεις διαταραχές:
 2 πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες, ανοικτές μελέτες συνέκριναν τη MMF με •  
την αζαθειοπρίνη ως ανοσοενισχυτικές θεραπείες στην από του στόματος 
χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης σε ασθενείς με κοινή πέμφιγα, φυλλώδη 
πέμφιγα και πομφολυγώδες πεμφιγοειδές.
- πλήρης ύφεση (72% και 100%) στην MMF 
-  σημαντικά λιγότερες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (χαμηλότερη 

ηπατοτοξικότητα) στην MMF

Σε μια άλλη μελέτη αναφέρεται ότι δόσεις MMF >2g ημερησίως•  
- δε βελτιώνουν τη σοβαρότητα της νόσου.
- υπάρχει υψηλότερη επίπτωση ευκαιριακών λοιμώξεων.

MMF – Δερματολογία IV

Ατοπική δερματίτιδα •   
-   2 μελέτες χρησιμοποίησαν SCORAD scale  σημαντική μείωση του δείκτη, 

55,5% την 4η εβδομάδα και 67,7% την 12η εβδομάδα.
-   1 περιστατικό παραθέτει μια μείζονα επιπλοκή (σηψαιμία και ενδοκαρ-

δίτιδα από Staphylococcus aureus).
-  Πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί και στην παιδική ατοπική δερματίτιδα 

με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
- Η MMF ήταν καλώς ανεκτή.

MMF – Δερματολογία ΙΙΙ

Αυτοάνοσες πομφολυγώδεις διαταραχές: 
 Αρκετές μελέτες αναφέρουν τα πλεονεκτήματα της MMF στη θεραπεία •  
των αυτοάνοσων πομφολυγωδών δερματοπαθειών είτε ως μονοθεραπεία 
είτε ως ανοσοενισχυτικό.
 Αναφερόμενη πλήρης ύφεση των συμπτωμάτων συχνότερα σε σχέση •  
με την αζαθειοπρίνη.

MMF – Δερματολογία ΙV

Δερματίτιδες
Ατοπική δερματίτιδα •  
- μέτρια ή σοβαρή μορφή 
-  ως μονοθεραπεία ή επιπρόσθετα σε χρήση τοπικών κορτικοστεροει-

δών 

MMF – Δερματολογία IV

Δερματίτιδες
Ακτινική δερματίτιδα•  
-  Ως μονοθεραπεία ανέδειξε σημαντική βελτίωση σε 6 εβδομάδες και 

πλήρη κάθαρση σε δόση συντήρησης.
-  Επιτρέπει μείωση δόσης της πρεδνιζολόνης κατά τη διάρκεια θεραπείας 

με ψωραλένιο και UVA (PUVA).

MMF – Δερματολογία ΙΙ

Ψωρίαση:
 Η MMF αποτελεί σημαντική εναλλακτική θεραπεία σε ασθενείς που •  
εμφάνισαν νεφροτοξικότητα από κυκλοσπορίνη.
 Πολυάριθμες μελέτες περιγράφουν τη χρησιμότητα της MMF στη θεραπεία •  
της ψωρίασης είτε ως μονοθεραπεία είτε ως ανοσοενισχυτικό.
 Μελετάται η πιθανότητα εφαρμογής τοπικού σκευάσματος MMF σε ψω-•  
ριασικές βλάβες με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
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• Δερματίτιδες
- Ακτινική Δερματίτιδα
- Ατοπική Δερματίτιδα
- Δυσιδρωσική Δεματίτιδα

• Νοσήματα Συνδετικού Ιστού
- Δερματομυοσίτιδα
- Σκληρόδερμα
- Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
- Αγγειίτιδες
-  Hypocomplementaemic urticarial 

vasculitis 
- Σύνδρομο ChurgeStrauss
- Μικροσκοπική Πολυαγγειίτιδα
- Κοκκιωματώδης Αγγειίτιδα Wegener

•  Νόσος του μοσχεύματος έναντι  
του ξενιστή
-  Οξεία Αντίδραση Μοσχεύματος έναντι 

Ξενιστή
-  Χρόνια Αντίδραση Μοσχεύματος έναντι 

Ξενιστή

• Άλλες
-   Δερματικές Εκδηλώσεις της Νόσου 

του Crown
- Πολύμορφο Ερύθημα
- Οζώδες Ερύθημα
- Λέπρα
- Ομαλός Λειχήνας
-  Ιδιοπαθής υποτροπιάζουσα οζώδης 

υποδερματίτιδα
- Σαρκοείδωση
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MMF – Δερματολογία IV

Δερματίτιδες:
Ακτινική δερματίτιδα•  
-  Η χρήση της MMF είναι αμφιλεγόμενη λόγω συσχέτισης της με ανιχνεύσιμο 

υψηλό κίνδυνο λεμφουπερπλαστικής νόσου και άλλων κακοηθειών. 
-  Συνεπώς, μπορεί να ενισχύσει τον κίνδυνο φωτο-καρκινογένεσης στην 

PUVA θεραπεία.

MMF – Δερματολογία V

Νοσήματα συνδετικού ιστού:
Ερυθηματώδης λύκος (LE) •  
-  Ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πληθώρα μελετών 
-  Γρήγορη ανταπόκριση
-  Έλεγχος νόσου για μεγάλο χρονικό διάστημα 
-  Πλήρης υποχώρηση συμπτωμάτων
-  Δυνητικά πρόληψη ουλών
-   Ύποξυς LE, χειμετλώδης λύκος, επίμονος παλαμοπελματιαίος δισκο-

ειδής LE 

MMF – Δερματολογία IV

Δερματίτιδες: 
Δυσιδρωσικό έκζεμα:•  
  1 περιστατικό: ασθενής με υποτροπιάζων, σοβαρό δυσιδρωσικό έκζεμα 

από 4-ετίας ανθεκτικό στις συνήθεις θεραπείες (και κυκλοσπορίνη)
-  Πλήρης κάθαρση την 4η εβδομάδα
-  Ελεύθερος βλαβών σε follow-up 12 μηνών με MMF σε δόση συ-

ντήρησης
-  Καμία ανεπιθύμητη ενέργεια.

   1 περιστατικό εμφάνισης δυσιδρωσικού εκζέματος μετά από χορήγηση 
MMF σε μεταμόσχευση ήπατος  εμφάνιση βλαβών 72 ώρες μετά τη 
χορήγηση (βιοψία)  επαναφορά μετά τη διακοπή του φαρμάκου.

MMF – Δερματολογία V

Νοσήματα συνδετικού ιστού:
Δερματομυοσίτιδα (DM) •  
-  Αναφέρεται έλεγχος της δερματικής νόσου μέσω της στεροειδικής δράσης 

της (ελάχιστες μελέτες).
-  Αναμένονται περισσότερο ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την θεραπεία 

της DM, κυρίως στον αμυοπαθητικό τύπο.

Αγγειίτιδες•  
-  Κνιδωτική αγγείτιδα, σύνδρομο Churg-Strauss, μικροσκοπική αγγειί-

τιδα, κοκκιωμάτωση Wegener (δράση MMF στα αντι-ουδετεροφιλικά 
αντισώματα), με επιτυχή αποτελέσματα.

Σκληρόδερμα•  
-  Η MMF σε συνδυασμό με θεραπεία PUVA βελτιώνει αξιοσημείωτα την 

κατάσταση ασθενών που πάσχουν από μορφέα.

MMF – Δερματολογία VI

Αντίδραση μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD): 
 Η σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρος αυτή κατάσταση συχνά παρουσι-•  
άζεται με δερματικές εκδηλώσεις.
 Η MMF έχει χρησιμοποιηθεί τόσο στην θεραπεία και προφύλαξη της •  
οξείας, όσο και της χρόνιας GVHD.
  Η σχετική έλλειψη τοξικότητας της MMF είναι επιθυμητή για την θεραπεία •  
των ανοσοκατεσταλμένων αυτών ασθενών.
 Υψηλός κίνδυνος ευκαιριακών λοιμώξεων, κυρίως CMV.•  
  Μελέτες σε μεταμοσχευμένους ασθενείς αναφέρουν αυξημένη κάθαρση •  
του MPA  πιθανότατα οι ασθενείς αυτοί να επωφελούνται από υψηλότερες 
δόσεις ή συχνότερο σχήμα MMF.

MMF – Δερματολογία VII

Είναι σαφής η θεραπευτική δυνατότητα της MMF στην δερματολογία.•  
Η έλλειψη όμως αξιόπιστων και έγκυρων αποδείξεων •  
- περιορίζει την χρήση της MMF
- και απαιτεί προσοχή στην χορήγηση της

Ανεπιθύμητες ενέργειες Ι

Συνήθεις

MMF – Δερματολογία VII

Ομαλός λειχήνας: 
 επιτυχή θεραπεία και σε θυλακικό λειχήνα και σε διαβρωτικό λειχήνα •  
βλεννογόνων (στόματος, γεννητικών οργάνων)

Σαρκοείδωση 

Πολύμορφο ερύθημα, οζώδες ερύθημα

Δερματικές εκδηλώσεις ν.Crohn: 
 γαγγραινώδες πυόδερμα•  

Λέπρα

Ιδιοπαθείς υποτροπιάζουσες οζώδεις υποδερματίτιδες 
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Γαστρεντερικές διαταραχές (GI)•  
- >20% ασθενών 
- δοσοεξαρτώμενες 
- σε δόση 2g/ημερησίως
-  διάρροια, ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος και ευαισθησία, δυσκοιλιότητα
- μέτριας έντασης, σπανίως σοβαρές (διακοπή του φαρμάκου).

Αιματολογικές διαταραχές•  
- <5% ασθενών
- δοσοεξαρτώμενες 
- αναστρέψιμες με τη διακοπή του φαρμάκου ή τη μείωση της δόσης
- αναιμία, λευκοπενία, θρομβοκυττοπενία 
- συνήθως μέτριας έντασης
- 3g/ ημερησίως λευκοπενία απαντάται 34,5% ασθενών.
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Ανεπιθύμητες ενέργειες II

Διαταραχές ουροποιητικού συστήματος•  
- στον 1ο χρόνο θεραπείας
-  δυσουρία, επίμονη συχνουρία, καύσο κατά την ούρηση, άσηπτη πυ-

ουρία, αιματουρία.

Ανεπιθύμητες ενέργειες IV

Ασυνήθεις
Σπάνιες GI: •  
-  έλκη στοματικού βλεννογόνου, αιμορραγία GI, οισοφαγίτιδα, γαστρίτιδα, 

δωδεκαδακτυλίτιδα, ατροφία εντερικών λαχνών, ισχαιμική κολίτιδα.

Δερματικές διαταραχές: •  
- γενικευμένη κνίδωση, δυσιδρωσικό έκζεμα, ονυχόλυση.

Άλλες: •  
- λεμφοπενία, αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονική ίνωση, οξύ φλεγ-
μονώδες σύνδρομο και μυαλγία.

 Σε δημοσιευμένα περιστατικά αναφέρεται αύξηση τρανσαμινασών και •  
υπερχολερυθριναιμία προκαλούμενες από χορήγηση MMF.

Ανεπιθύμητες ενέργειες V

Στη δερματολογία: •  
-  σε AD: έρπης ζωστήρ, σηψαιμία και ενδοκαρδίτιδα από Staphylococcus 

(1 περιστατικό)
-  σε DM: απόστημα από Mycobacterium xenopi, βρογχοπνευμονία από 

Legionella και πνευμονική βλαστομύκωση
-  Κρυπτoκοκκίωση, καντιντίαση, μουκορμύκωση.

Αυξημένο ενδιαφέρον υπάρχει στην εμφάνιση προοδευτικής πολυεστιακής •  
λευκοεγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς που ελάμβαναν MMF ( 10 επιβεβαι-
ωμένα και 7 πιθανά περιστατικά).

Ανεπιθύμητες ενέργειες III

Άλλες
>20% ασθενών•  
 2-3g/ ημερησίως MMF (πρόληψη απόρριψης αλλομοσχεύματος)•  
 πυρετός, πόνος στο στήθος, πόνος στην πλάτη, τρόμος, ζάλη, ακμή, εξάν-•  
θημα, δυσπεψία, περιφερικό οίδημα, υπερχοληστερολαιμία, υποφωσφα-
ταιμία, υπο/ υπερκαλιαιμία, υπεργλυκαιμία, δύσπνοια, βήχας, φαρυγγίτιδα, 
βρογχίτιδα, πνευμονία και διαταραχές νεφρικής λειτουργίας.

Ανεπιθύμητες ενέργειες V

Φλεγμονώδεις παρενέργειες: 
 Αυξημένη επίπτωση ευκαιριακών λοιμώξεων με δόσεις MMF >2g/•  
ημερησίως.
Μελέτες σε μεταμοσχευμένους ασθενείς: •  
-  λοίμωξη από CMV, HSV 1,2, HSV6, HPV, έρπης ζωστήρ
-  ασπεργίλλωση, εγκεφαλίτιδα (χαρακτηριστικά συνδρόμου Wernicke-

Korsakoff)
-  σηπτική αναφυλαξία από Streptococcus B, υποτροπιάζουσα επιδιδυ-

μίτιδα από Escherichia coli.

Ανεπιθύμητες ενέργειες VI

Κακοήθειες 
 Ο κίνδυνος ανάπτυξης κακοήθειας σχετίζεται με τη διάρκεια και τη βαρύ-•  
τητα της ανοσοκαταστολής.
 Σε μελέτες σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, η επίπτωση ανάπτυξης κακο-•  
ήθειας με συνδυασμένη ανοσοκατασταλτική θεραπεία ήταν:
- λέμφωμα και λεμφουπερπλαστική νόσος       0,4-1%
- καρκίνος δέρματος (εκτός μελανώματος)        1,6-4,2%

Άλλες κακοήθειες: καρκίνος μαστού, SCC επιγλωττίδας.•  
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Ανεπιθύμητες ενέργειες VI

Κακοήθειες
 Στη δερματολογία (μικρός αριθμός μελετών):•  
-   LE: πρωτοπαθές λέμφωμα ΚΝΣ (μετά από μακρόχρονη θεραπεία με MMF).
-   DM: Β-κυτταρικό λέμφωμα ΚΝΣ σχετιζόμενο με EBV (συνδυαστική θεραπεία με MTX και MMF με ή χωρίς συγχορήγηση πρεδνιζόνης).
-   Κοινή πέμφυγα: σάρκωμα Kaposi (MMF και πρεδνιζόνη), 1 περιστατικό.
 -  Μακρόχρονη θεραπεία με υψηλές δόσεις ανοσοκατασταλτικών αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης κακοηθειών. Ωστόσο, αυτό πιθανότατα να είναι το αθροιστικό 

αποτέλεσμα της θεραπείας παρά η επίδραση ενός συγκεκριμένου ανοσοκατασταλτικού παράγοντα.

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

 Οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων με τη MMF διακρίνονται σε 3 κα-•  
τηγορίες: 
-  Φάρμακα που αυξάνουν τα επίπεδα της MMF στον ορό
-  Φάρμακα που μειώνουν τα επίπεδα αυτής στον ορό, και
-  Φάρμακα όπου η MMF μειώνει τα επίπεδα τους στον ορό
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Οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων με τη Mycophenolate    

Mofetil

Φάρμακα που μπορεί να μειώσουν τα επίπεδα της MMF στον ορό

Ριφαμπικίνη•  
Φλουοροκινολόνες•  
Μετρονιδαζόλη•  
Γλυκοκορτικοειδή•  

Κυκλοσπορίνη•  
Χολεστυραμίνη•  
Αντιόξινα•  
Σεβελαμέρη•  

 Ασβέστιο •  
polycarbophil
Σίδηρος•  
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη συγχορήγηση: •  
-  με το αντιρετροικό φάρμακο nevirapine, διότι μειώνει τη δραστικότητα 

αυτού (σημαντικές συνέπειες στους HIV ασθενείς)
-  με τα αντισυλληπτικά (levonorgestrel)
 -  με την ακυκλοβίρη και γανκυκλοβίρη σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια 

(νεφρικής σωληναριακής απέκκρισης)
 -  με την βαλασικλοβίρη λόγω αυξημένου κινδύνου ουδετεροπενίας.

Αντενδείξεις

Σε ασθενείς με αλλεργική αντίδραση στην MMF, στο MPA•  
 Όχι σε συγχορήγηση με αζαθειοπρίνη λόγω πιθανής πρόκλησης κατα-•  
στολής του μυελού.

Δοσολογία - Παρακολούθηση ΙΙ

Συνιστάται:•  
 -   Μέτρα αντισύλληψης πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και 6 εβδομάδες 

μετά τη διακοπή της MMF.
 -  Μεταβολίτες της MMF έχουν βρεθεί στο γάλα πειραματόζωων.
 -  Η χρήση της MMF σε εγκύους συνιστάται μόνο αν το δυνητικό όφελος 

υπερτερεί του κινδύνου για το έμβρυο.
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Οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων  
με τη Mycophenolate Mofetil

Δοσολογία - Παρακολούθηση Ι

 Η MMF διατίθεται σε: caps 250mg, tbs 500mg, oral susp 200mg/ml •  
και vial inj. 500mg.
Τα δεδομένα αφορούν τους μεταμοσχευμένους ασθενείς: •  
- 1-1.5g x 2 /ημερησίως
- Στα παιδιά 600mg/m2
- Σε ασθενείς με GFR <25ml/min 1g x 2 /ημερησίως
Στα δερματολογικά νοσήματα (off-label χρήση)•  
- 1-2g /ημερησίως (σε 2 δόσεις)
-  Αν δεν παρατηρηθεί βελτίωση μετά από 1 μήνα  αύξηση δόσης κατά 

500mg (max 3g/ημερησίως)

MMF - Εγκυμοσύνη

Για λόγους ασφαλείας δεν υπάρχουν ελεγχόμενες μελέτες.•  
 Σε μελέτες πειραματόζωων η MMF αποδείχθηκε τερατογόνος (εμβρυικοί •  
θάνατοι, διαμαρτίες διάπλασης).
 Σε μελέτες γυναικών που ελάμβαναν MMF παρατηρήθηκαν: υποπλαστικοί •  
όνυχες, λαγόχειλο, μικροωτία, συγγενείς καρδιοπάθειες, δυσμορφίες 
προσώπου, εμβρυικός ύδρωπας και αγενεσία μεσολοβίου.
Η MMF ταξινομήθηκε από το FDA στην κατηγορία D.•  

Σχόλια

 Υπάρχουν μελέτες που ερευνούν τη δράση της MMF (πέρα από τις ανο-
σοκατασταλτικές ιδιότητες της): 

 ως αντιογκογόνο: εμποδίζει την ανάπτυξη του όγκου (αναστολή αγγει-•  
ογένεσης και αυξημένη απόπτωση).
ως αντιυπερτασική και αντιαθηροσκληρυντική.•  
 στους ινοβλάστες της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (άμεση επίδραση •  
// ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση ή GVHD).
 Σε αρκετές δερματοπάθειες η χρήση της MMF έχει επιθυμητά αποτε-•  
λέσματα.

MMF - Παιδιά

Αναδρομική μελέτη χορήγησης MMF σε παιδιά με AD:•  
 - η MMF χορηγήθηκε ως μονοθεραπεία
 - 4 ασθενείς πλήρης κάθαρση
 - 4 ασθενείς >90% βελτίωση
 - 5 ασθενείς 60-90% βελτίωση
 - 1 ασθενής αποτυχία

Η MMF έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στα παιδιά.•  
 Η θεραπεία θα πρέπει να ακολουθεί προοδευτική μείωση της δόσης •  
μέχρι τη διακοπή του φαρμάκου, αφού επιτευχθεί υποχώρηση των συ-
μπτωμάτων (κίνδυνος κακοήθειας).

Σχόλια

 Η δημιουργία τοπικού σκευάσματος MMF αποτελεί πρόκληση (αποφυγή •  
ανεπιθύμητων ενεργειών).
 Ένας από τους σημαντικότερους περιορισμούς στη χρήση της είναι το •  
σχετικά υψηλό κόστος.

Έναρξη:•  
Γενική αίματος (CBC), αιμοπε-
τάλια, βιοχημικός έλεγχος και 
έλεγχος ηπατικής λειτουργίας

1ο μήνα:•  
CBC κάθε εβδομάδα

2ο και 3ο μήνα:•  
CBC κάθε 2η εβδομάδα

1ο έτος:•  
CBC μια φορά τον μήνα

 Η παρακολούθηση των ασθενών •  
θα πρέπει να εξατομικεύεται.

Φάρμακα που μπορεί να αυ-
ξήσουν τα επίπεδα της MMF 
στον ορό

Σαλικυλικά•  
Φουροσεμίδη•  
Προβενεσίδη•  
Ακυκλοβίρη*•  
Γανκυκλοβίρη*•  

Φάρμακα που μπορεί να έχουν 
αυξημένα επίπεδα στον ορό εάν 
συγχορηγηθούν με την MMF

Νεβιραπίνη•  
Λεβονοργεστρέλη•  
Ακυκλοβίρη*•  
Γανκυκλοβίρη*•  

MMF, Mycophenolate mofetil
*Η ακυκλοβίρη και γανκυκλοβίρη μπορεί να ανταγωνί-
ζονται τους μεταβολίτες της MMF για τη νεφρική σωλη-
ναριακή απέκκριση. Προσοχή στη συγχορήγηση, ειδικά 
σε ασθενείς με νεφρική βλάβη.
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