Febuxostat (AdenuricR)
Patientinformation
Anvendelse.
Febuxostat bruges forebyggende ved urinsyregigt, hvor anden forebyggelse ikke har kunnet anvendes på grund af
bivirkninger eller utilstrækkelig effekt.
Virkning.
Febuxostat hæmmer det enzym, som fremmer dannelsen af urinsyre. Efterfølgende falder urinsyrekoncentrationen i
blodet til det normale i løbet af 1-2 måneder, således at også eventuelle urinsyreaflejringer i kroppen kan opløses og
udskilles. Denne proces er langvarig (1-2 år). Når urinsyrekoncentrationen ligger passende lavt, undgår man gigtanfald,
og når urinsyreaflejringerne er udskilt, er hudforandringerne forsvundet. Ved ophør med febuxostat stiger urinsyren igen,
hvilket kan resultere i gigtanfald. Behandlingen er således vedvarende.
Hvordan tages febuxostat?
Febuxostat forefindes i tabletform og indtages 1 gang dagligt. Langt de fleste klarer sig med 1 tablet dagligt (80 mg), og
dosisjustering er således ikke nødvendig. Behandlingen må ikke påbegyndes, mens der er urinsyregigtanfald. I
forbindelse med fald i urinsyrekoncentrationen (de første måneder) er der øget risiko for gigtanfald, hvorfor man
anbefaler supplerende medicin mod gigtanfald i denne periode. Behandlingen bør som nævnt ikke afbrydes (risiko for
gigtanfald).
Bivirkninger.
Langt de fleste tåler behandlingen i år uden eller med få bivirkninger. De hyppigst rapporterede bivirkninger er
leverprøveændringer (3,5 %), diare (2,7 %), hovedpine (1,8 %), kvalme (1,7 %) og udslæt (1,5 %).
Overfølsomhedsreaktioner kan medføre, at behandlingen må ophøre. Forsigtighed bør udvises ved samtidig
hjertesygdom på grund af mulighed for hjertebanken.
Febuxostat og anden medicin.
Behandlingen bør ikke anvendes ved samtidig cellegiftbehandling (azathioprin), idet febuxostat hæmmer nedbrydning af
azathioprin). Blodfortyndermedicin påvirkes ikke af febuxostat.
Kontrol.
Regelmæssige blodprøver (urinsyre, leverprøver) og lægelig kontrol er nødvendig i starten. Senere kontrolleres med
længere mellemrum.
Graviditet og amning.
Forholdene under graviditet er utilstrækkeligt belyst, hvorfor behandlingen bør undlades under graviditet. Tilsvarende
gælder under amning.
Febuxostat og alkohol.
Ved alkoholbetinget leverpåvirkning i blodprøverne bør behandlingen højst være 1 tablet dagligt.
Febuxostat og kirurgi.
Behandlingen kan fortsætte i uændret dosis.
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