Azathioprin (Imurel®)
Patient-information
Anvendelse.
Azathioprin anvendes til behandling af leddegigt og en række inflammatoriske bindevævssygdomme.
Virkning.
Azathioprin hæmmer immunsystemet. Herved dæmpes sygdomsaktiviteten. Virkningen viser sig ved
aftagende hævelse, stivhed og smerter i leddene. Ledforandringer og fejlstillinger, som allerede er udviklet,
ændres ikke. Azathioprin virker som regel først efter 2-3 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 Azathioprin efter indtrådt
bedring medfører øget risiko for opblussen af sygdommen.
Hvordan tages Azathioprin?
Azathioprin fås som tabletter, der indtages hele i forbindelse med måltid i 1 eller 2 daglige doser. 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.
Bivirkninger.
De fleste tåler behandlingen uden bivirkninger. Kvalme og opkastninger forekommer, især i starten af
behandlingen. Disse gener svinder oftest selv om behandlingen fortsættes. Svien i munden og diare
forekommer. I de fleste tilfælde kan behandlingen da genoptages i lavere dosering efter en pause. Enkelte
patienter får et kløende udslæt på arme, ben og krop. De bør kontakte Deres læge, der kan vurdere, om
udslættet skyldes Azathioprin. Hvis det er tilfældet, svinder udslættet kort tid efter ophør med behandlingen.
Hvis der opstår feber eller andre tegn på infektion, kontaktes læge. Hvis De får punktformede røde pletter i
huden (blødninger) kontaktes ligeledes læge.
Azathioprin og anden medicin.
Hvis man er i behandling med Allopurinol, et lægemiddel der benyttes ved urinsyregigt, er det nødvendigt at
nedsætte Azathioprindosis. I øvrigt tåles behandlingen godt sammen med andre lægeordinerede
gigtlægemidler, herunder Paracetamol og NSAID. De bør dog altid rådføre Dem med Deres læge, hvis De
anvender andre lægemidler sammen med Azathioprin.
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 6-8 uge
under behandlingen.
Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning.
Azathioprin bør af sikkerhedshensyn ikke anvendes under graviditet og i amningsperioden. En del patienter
har dog gennemført helt normale graviditeter under Azathioprinbehandling, og børnene er født uden
misdannelser. I specielle tilfælde kan behandling under graviditet derfor komme på tale under nøje kontrol.
Almindeligvis bør effektiv svangerskabsforebyggelse anvendes under behandlingen.
Azathioprin og alkohol.
Ingen særlige forholdsregler.
Kirurgiske indgreb.
Behandlingen kan fortsætte i uændret dosis.
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