Azathioprine (Imuran®)
Werking en toepassing
Azathioprine is een immunosuppressivum (medicijn dat de afweer onderdrukt). Het remt de
celdeling van ontstekingscellen. Azathioprine wordt voorgeschreven aan mensen met
reumatische ontstekingsziekten waarbij het afweersysteem (delen van) het eigen lichaam
aanvalt, zoals reumatoïde artritis, systemische sclerose, systemische lupus erythematosus,
(SLE), vasculitis en polymyositis.
Meestal wordt er gestart met een lage dosering en wordt, afhankelijk uw lichamelijke reactie
en na laboratoriumonderzoek van uw bloed, de dosering verhoogd. De werking van
azathioprine is pas na twee tot drie maanden optimaal. Daarom wordt azathioprine in het
begin van de behandeling vaak gecombineerd met sneller werkende medicatie zoals
prednison.
De duur van de behandeling hangt af van het resultaat. Wie goed op het middel reageert,
kan azathioprine vele jaren gebruiken. Afhankelijk van de ziekteactiviteit en/of het optreden
van eventuele bijwerkingen, kan de behandeling worden aangepast worden
Het gebruik van azathioprine
Een tablet bevat 25 of 50 mg azathioprine. U moet de tabletten volledig door slikken, dus
niet fijnmaken of kauwen. Neem azathioprine tijdens of vlak na de maaltijd, dan heeft u
minder kans op misselijkheid. U kunt, volgens voorschrift van uw reumatoloog, de volledige
dagdosering ineens nemen of gespreid over de dag.
Bijwerkingen
Het gebruik van azathioprine kan bijwerkingen hebben. En middel dat het afweersysteem
onderdrukt verhoogt het risico op infecties. Bovendien kunnen de ontstekingen ernstiger zijn.
Neem bij koorts of tekenen van een ontsteking (bijvoorbeeld een etterend wondje,
steenpuist, ophoesten van slijm) altijd contact op met de voorschrijvend arts of (bij ernstige
ziekte) de huisarts van wacht. Zeg dat u azathioprine gebruikt. Het kan zijn dat u een
antibioticumkuur nodig heeft.
In de bijsluiter alle bekende bijwerkingen. Dit zijn de meest voorkomende.
Soms
•

Stoornissen in de bloedaanmaak door aantasting van het beenmerg. Dit kan zich
uiten in bloedarmoede, infecties, het spontaan optreden van blauwe plekken of
bloedneuzen.

Zelden
•

Misselijkheid

Zeer zelden
•
•
•
•
•

Irritatie van de lever (stijging van leverenzymen in het bloed).
Haaruitval. Meestal verdwijnt deze bijwerking spontaan bij voortgezet gebruik.
Het ontstaan van tumoren in de lymfeklieren of in de huid.
Overgevoeligheid voor dit middel: huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg meteen
uw arts.
Verhoging van de uw cholesterol en vetten in het bloed.

Neem contact op met uw reumatoloog als u vermoedt dat u een bijwerking van azathioprine
heeft.
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
•
•
•
•

Azathioprine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid.
Azathioprine gaat langs de placenta, het gebruik tijdens de zwangerschap moet
individueel beoordeeld worden.
Overweegt u een zwangerschap, overleg dan eerst met uw reumatoloog.
Tijdens de behandeling met azathioprine mag u geen borstvoeding geven.

Dosering
Let goed op: verzeker u ervan dat u het juiste aantal tabletten gebruikt. Stop niet zomaar
met azathioprine. Overleg met uw reumatoloog als u wilt stoppen met de behandeling.
Verhoog de dosis ook niet zonder overleg met uw reumatoloog.
Bloedonderzoek
Tijdens de behandeling met azathioprine ondergaat u regelmatig bloedcontroles. Hierdoor
kunnen tekenen van lever- of nierfunctiestoornissen of stoornissen in de bloedaanmaak
vroegtijdig worden opgespoord.
Respecteer daarom de afspraken voor bloedafname. Als u niets hoort, is uw bloed in orde en
kunt u doorgaan met het gebruik van azathioprine.
Alcohol
Wees matig met alcohol. U riskeert een grotere kans op leverfunctiestoornissen krijgt.
Overleg het gebruik van alcohol met uw reumatoloog.

Vaccinaties
De griepvaccinatie (griepprik) is mogelijk. Omdat azathioprine uw afweer onderdrukt bent u
mogelijk gevoeliger voor complicaties van influenza. Een griepvaccinatie kan u tegen
influenza beschermen. We adviseren om andere vaccinaties met uw huisarts of reumatoloog
te overleggen.
Zon
Beperk blootstelling van de huid aan zonlicht en UV-straling. Bedek armen en benen met
kledij en gebruik zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 tot 50).
Gebruik van azathioprine samen met andere medicijnen
Azathioprine kan niet met om het even welk medicijn samen gebruikt worden. Vertel uw
huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk ook aan
voedingssuplementen en geneesmiddelen die zonder voorschrift verkrijgbaar zijn. Sommige
medicijnen kunnen de werkzaamheid van azathioprine beïnvloeden en/of sommige
bijwerkingen versterken. Bijvoorbeeld: allopurinol kan de werking en bijwerkingen van
azathioprine versterken. Azathioprine kan de werking van de bloedverdunners
acenocoumarol en fenprocoumon verminderen. Meld uw huisarts dat u azathioprine
gebruikt. Ook de stopzetting van het gebruik en een andere dosering moet u melden.
Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met
uw huisarts of uw reumatoloog.
Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het
Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie www.bcfi.be .

