Myocrisin® (natriumaurothiomalat, guld til
injektion, ”guldkur”)
Patient-information
Anvendelse.
Myocrisin anvendes til behandling af leddegigt og psoriasisgigt.
Virkning.
Myocrisin hæmmer immunsystemet, hvorved sygdomsaktiviteten dæmpes. Ledsmerter, hævelse og stivhed
aftager. Ledforandringer og fejlstillinger, som allerede er udviklet, ændres ikke. Myocrisin virker som regel
først efter 2-3 måneders behandling. Hvis virkningen ikke er indtrådt efter 1/2 år, standses behandlingen, og
erstattes med en anden. Hvis behandlingen har den ønskede effekt, fortsættes i den laveste tilstrækkelige
dosis. Ophør med myocrisin efter indtrådt bedring medfører øget risiko for opblussen af sygdommen.
Hvordan tages myocrisin?
Myocrisin gives som indsprøjtning i en muskel. Oftest gives indsprøjtningen i den ene balle. Indsprøjtningen
gives hos lægen. Først gives som regel en lille prøvedosis for at se om stoffet tåles. Herefter øges dosis
gradvist i de første uger. Det kan være nødvendigt at ændre dosis, enten fordi virkning ikke er opnået eller
på grund af bivirkninger. Myocrisin gives i starten 1 gang om ugen. Med tiden kan intervallerne øges efter
aftale med lægen.
Bivirkninger.
Bivirkninger er hyppige, men som regel lette. Blandt andet kan ses et kløende udslæt på arme, ben og krop.
De bør kontakte Deres læge, der kan vurdere, om udslættet skyldes Myocrisin. Hvis det er tilfældet, svinder
udslættet kort tid efter ophør med behandlingen. I de fleste tilfælde kan behandlingen genoptages, uden at
udslættet kommer igen. Andre lettere bivirkninger er grålig misfarvning af huden, slimhindeirritation,
smagsforstyrrelser eller diaré. Knoglemarvspåvirkning med nedsat dannelse af blodceller kan forekomme.
Ved feber eller tegn på unormal blødningstendens i hud eller slimhinder bør lægen derfor kontaktes. Meget
sjældent kan opstå allergiske reaktioner umiddelbart efter indsprøjtningen. Sjældne, men alvorlige
bivirkninger ses i nervesystem, lever eller nyrer.
Myocrisin og anden medicin.
Myocrisin tåles sædvanligvis godt sammen med andre lægemidler. Smertestillende midler som Paracetamol,
Tramadol og NSAID, kan tages sammen med myocrisin. De bør dog altid rådføre Dem med Deres læge,
hvis De tager andre lægemidler.
Kontrol.
Regelmæssig kontrol er nødvendig for at imødegå eventuelle bivirkninger. Disse kontroller gennemføres
forud for hver indsprøjtning med stoffet. Ved blod- og urinprøver kontrolleres funktionen af lever, nyrer og
knoglemarv.
Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning.
Myocrisin bør ikke anvendes under graviditet og i amningsperioden. Derfor anbefales sikker
svangerskabsforebyggelse under behandlingen.
Natriumaurothiomalat og alkohol.
Ingen særlige forholdsregler.
Kirurgiske indgreb.
Behandlingen kan fortsætte i uændret dosis.
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