Salazopyrin® (Sulfasalazin®)
Patient-information
Anvendelse.
Salazopyrin anvendes til behandling af leddegigt, psoriasisgigt, reaktiv gigt og visse andre typer kronisk
ledbetændelse.
Virkning.
Salazopyrin hæmmer immunsystemet, hvorved sygdomsaktiviteten dæmpes. Ledhævelse, stivhed og
smerter aftager. Ledforandringer og fejlstillinger, som allerede er udviklet, ændres ikke. Salazopyrin virker
som regel først efter 2-4 måneders behandling. Hvis virkningen ikke er indtrådt efter 1/2 år erstattes eller
suppleres behandlingen med anden gigtmedicin. Hvis behandlingen har den ønskede effekt, fortsættes i den
laveste tilstrækkelige dosis. Ophør med Salazopyrin efter indtrådt bedring medfører øget risiko for opblussen
af sygdommen.
Hvordan tages Salazopyrin?
Salazopyrin indtages som tabletter i forbindelse med måltid. Tabletterne gives som enterotabletter (Entabs),
dvs. med en overflade, som forlænger opløsningen af tabletten i mavesækken. 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. Salazopyrin bør opbevares i den originale emballage, tæt lukket.
Bivirkninger.
De fleste tåler behandlingen uden bivirkninger. Kvalme og hovedpine forekommer, især i starten af
behandlingen. Kvalmen kan oftest undgås ved forsigtigt at øge dosis, evt. sammen med kvalmestillende
tabletbehandling. Enkelte patienter får et kløende udslæt på arme, ben og krop. De bør kontakte Deres
læge, der kan vurdere, om udslættet skyldes Salazopyrin. Hvis det er tilfældet, svinder udslættet kort tid efter
ophør med behandlingen. I enkelte tilfælde kan optræde påvirkning af lever- eller lungefunktion eller af
knoglemarvens dannelse af blodceller. Ved feber eller andre tegn på infektion eller ved tegn på unormal
blødningstendens i hud eller slimhinder bør læge derfor kontaktes. Urinen kan antage en stærk gul farve.
Dette skyldes stærk farve i nedbrydningsproduktet af medicinen og er uden betydning.
Kontrol.
Regelmæssig kontrol er nødvendig for at imødegå eventuelle bivirkninger. Ved blodprøver kontrolleres
funktionen af lever og knoglemarv. Disse prøver tages hyppigt den første måned og derefter hver 2.-3.
måned under behandlingen.
Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning.
Salazopyrin kan anvendes under graviditet og i amningsperioden. Ved for tidlig fødsel eller gulsot hos det
nyfødte barn, bør De tale med Deres læge om midlertidig pausering med Salazopyrin. Under
Salazopyrinbehandling danner mænd færre sædceller end normalt, men sædcellerne er i øvrigt normale.
Denne påvirkning forsvinder igen, når behandlingen ophører.
Salazopyrin og alkohol.
Ingen særlige forholdsregler.
Kirurgiske indgreb.
Behandlingen kan fortsætte i uændret dosis.
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