Ciclosporin (Sandimmun®)
Patient-information

Anvendelse.
Ciclosporin anvendes til svær, aktiv leddegigt og andre svære bindevævslidelser.
Virkning.
Ciclosporin hæmmer immunsystemet, hvorved sygdomsaktiviteten dæmpes. Stoffet anvendes også i
forbindelse med organtransplantation, f.eks. nyre- eller hjertetransplantation. Virkningen ved leddegigt viser
sig ved aftagende hævelse, stivhed og smerter i leddene. Ledforandringer og fejlstillinger, som allerede er
udviklet, ændres ikke. Ciclosporin virker som regel først efter 1-3 måneders behandling. Hvis virkningen ikke
er indtrådt efter 1/2 år, standses behandlingen, og den erstattes med en anden. Hvis behandlingen har den
ønskede effekt, fortsættes i den laveste tilstrækkelige dosis.
Hvordan tages Ciclosporin?
Ciclosporin gives enten som kapsler eller mikstur, der indtages med et glas vand, 2 gange daglig, gerne efter
et måltid. Den dosis, som lægen har ordineret, skal nøje følges. Glemmes en dosis, skal man ikke tage
dobbelt dosis næste gang. Man følger blot den normale dosering. Ciclosporin bør opbevares i den originale
emballage, tæt lukket.
Bivirkninger.
Kvalme, smagsforstyrrelser og lettere appetitløshed forekommer. Disse bivirkninger kan mindskes ved at
indtage stoffet lige efter et måltid.
Ciclosporin kan nedsætte nyrefunktionen, og der kan opstå væskeophobning i kroppen og forhøjet blodtryk.
Ciclosporin giver undertiden øget hårvækst og øget behåring på kroppen. Ciclosporin kan også bevirke, at
tandkødet vokser. Prikken og stikken i fingrene kan optræde i starten af behandlingen, men svinder som
regel selv om behandlingen fortsættes. Det samme gælder hovedpine, som enkelte patienter får.
Ciclosporinbehandling kan give anledning til urinsyregigt. I sjældne tilfælde kan udvikles lymfekræft eller
anden kræftlidelse.
Ciclosporin og anden medicin.
En række andre lægemidler må ikke gives sammen med Ciclosporin, fordi stofferne virker uheldigt sammen.
Dette gælder blandt andet en række antibiotika, hjerte- og blodtryksmedicin og epilepsimedicin. Rådfør Dem
altid med Deres læge, inden De starter på ny medicin sammen med Ciclosporin.
Kontrol.
Regelmæssig kontrol er nødvendig for at imødegå eventuelle bivirkninger. Disse kontroller gennemføres
med 1-2 ugers interval i den første måned og derefter ca. hver måned under behandlingen. Ved kontrollerne
undersøger lægen blodtryk, og ved blodprøver kontrolleres funktionen af knoglemarv, lever og nyrer.
Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning.
Ciclosporin bør normalt ikke anvendes under graviditet, fordi man ikke kan udelukke en skadelig påvirkning
af fostret. Under behandlingen og 3 måneder efter behandlingsophør bør anvendes effektiv
svangerskabsforebyggelse. Stoffet bør ligeledes ikke anvendes i amningsperioden.
Ciclosporin og alkohol.
Ingen særlige forholdsregler.
Kirurgiske indgreb.
Behandlingen kan fortsætte i uændret dosis.
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