Penicillamin (Atamir®)
Patient-information
Anvendelse:
Penicillamin anvendes til behandling af leddegigt.
Virkning:
Stoffet påvirker immunsystemet, hvorved sygdomsaktiviteten dæmpes. Ledhævelse, stivhed og smerter
aftager. Ledforandringer eller fejlstillinger, som allerede er udviklet, ændres ikke. Penicillamin virker som
regel først efter 3-6 måneders behandling. Hvis virkningen ikke er indtrådt efter 1/2 år, standses
behandlingen og en anden træder i stedet. Hvis behandlingen har den ønskede effekt fortsættes den
uændret. Ophør med behandlingen medfører en øget risiko for genopblussen af sygdommen.
Hvordan tages Penicillamin?
Penicillamin tages som tabletter mindst 1-2 timer før et måltid, fordi fødeemner kan nedsætte optagelsen.
Tabletterne tages 1 gang dagligt. Dosis kan gradvist øges indtil tilstrækkelig effekt opnås. Den ordinerede
dosis skal nøje følges. Glemmes en dosis, skal man ikke tage dobbelt dosis næste gang. Man følger blot
den normale dosering.
Bivirkninger:
Hyppigst er forbigående kvalme og mavekneb i starten af behandlingen. Ændret eller ophævet smagssans
optræder også hyppigt, men vil oftest også svinde under fortsat behandling. Der kan optræde et kløende
udslæt på huden. Rådfør Dem med Deres læge, som kan vurdere om udslættet skyldes Penicillamin. Hvis
det er tilfældet forsvinder udslættet ved ophør af behandlingen. Sædvanligvis kan behandlingen genoptages
i mindre dosis, uden at udslættet kommer igen. Nyrepåvirkning optræder og sjældent ses leverpåvirkning
eller påvirkning af knoglemarven med nedsat dannelse af blodceller. Hvis der opstår feber eller andre tegn
på infektion eller tegn på unormal blødningstendens i hud eller slimhinder bør læge kontaktes. Endelig kan
penicillamin fremkalde visse sjældne bindevævslidelser og forstyrrelser i nervesystemet.
Penicillamin og anden medicin:
Samtidig behandling med Penicillamin og jerntabletter og visse præparater til nedsættelse af mavesyren kan
medføre nedsat optagelse af Penicillamin. Penicillamin bør derfor indtages mindst 1-2 timer forskudt for
disse andre typer medicin. Spørg lægen, hvis De er i tvivl.
Kontrol: Regelmæssig kontrol er nødvendig for at imødegå eventuelle bivirkninger. Ved blodprøver
kontrolleres funktionen af lever, nyrer og knoglemarv. Disse prøver tages hyppigt den første måned og
derefter hver 6-8 uge under behandlingen.
Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning:
Penicillamin må ikke anvendes under graviditet og amning. Sikker svangerskabsforebyggelse er påkrævet.
Penicillamin og alkohol:
Ingen forholdsregler.
Kirurgiske indgreb.
Behandlingen kan fortsætte i uændret dosis.
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