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IMURAN® (Azathioprine)
Imuran® is een geneesmiddel dat een invloed heeft op het afweersysteem. Het heeft een onderdrukkend effect op de celdeling van ontstekingscellen. Hierdoor kan Imuran® ontstekingen afremmen, pijn
en zwelling verminderen en ochtendstijfheid terugdringen. Imuran®
wordt voorgeschreven aan patiënten met reumatische aandoeningen
zoals reumatoïde artritis, lupus (SLE) en polymyositis.

Werking
Imuran® werkt langzaam en is pas optimaal na zes tot acht weken inname.
Daarom wordt Imuran® in het begin van de behandeling vaak gecombineerd
met andere medicatie zoals pijnstillende en ontstekingsremmende geneesmiddelen. De dosering van Imuran® kan in de loop van de behandeling soms
gewijzigd worden.
Overleg met uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van Imuran®.
Indien gewenst kan Imuran® jarenlang gebruikt worden.

Wijze van inname
Imuran® wordt toegediend onder de vorm van tabletten van 25 of 50 mg in
een of meerdere doseringen daags. De voorgeschreven hoeveelheid wordt
gebaseerd op uw lichaamsgewicht.
U moet de tabletten in het geheel doorslikken met water, bijvoorbeeld
tijdens de maaltijd.
U mag de tabletten niet fijnmaken of erop kauwen.
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Mogelijke nadelige effecten

✗ Spontaan blauwe plekken
Dit is het gevolg van een verminderde aanmaak van bloedplaatjes door
het gebruik van Imuran®. Bloedplaatjes zijn van belang voor een goede
bloedstolling.

De volgende bijverschijnselen kunnen zich voordoen onder behandeling met
Imuran®:
Bijwerkingen op korte termijn
Enkele uren of dagen na het starten met Imuran® kunt u last krijgen van:

✗ Men zal geen behandeling met Imuran® instellen in geval van
zwangerschap of bij patiënten bij wie een zwangerschap op korte
termijn mogelijk is. In geval van zwangerschapswens bespreek dit
met uw reumatoloog.

✗ Leverfunctiestoornissen
Deze kunnen ongemerkt optreden. Verder gevorderde stoornissen kunnen een gele verkleuring van het oogwit of de huid veroorzaken maar zijn
eerder zeldzaam.

✗ Misselijkheid, braken, verminderde eetlust, diarree
Om deze verschijnselen zo veel mogelijk te beperken kunt u de
maaltijden het best nuttigen op tijdstippen dat de klachten minder
zijn. Gebruik lichte maaltijden en eet vaker op een dag. Ook het
innemen van de Imuran® vóór het slapengaan kan deze bijwerkingen verminderen.

✗ Er werden gevallen van vroegtijdige geboorte en van laag geboortegewicht gemeld na blootstelling aan Imuran®, in het bijzonder in combinatie met corticosteroïden. Er werden eveneens
gevallen van miskraam gemeld na inname van Imuran® door moeder of vader.

Waarschuw altijd uw arts bij het optreden
van bovenstaande verschijnselen of bij andere
lichamelijke klachten tijdens de behandeling.

✗ Huiduitslag
Deze uitslag is een uiting van een allergische reactie en zal verdwijnen na het stoppen van Imuran®.

Vermoedt u nevenwerkingen? Vermijd het eigenhandig stopzetten van de therapie en bespreek dit eerst met uw arts.

Aandachtspunten

✗ Als u koorts of blauwe plekken hebt op het lichaam of als u andere lichamelijke veranderingen tijdens de behandeling opmerkt
waarvan u zich afvraagt of ze met het gebruik van Imuran® samenhangen, neem dan contact op met uw reumatoloog.

Bijwerkingen op langere termijn.
Enkele weken of maanden na aanvang van het gebruik van Imuran® kunt u last
krijgen van:
✗ Een verhoogde kans op infecties
Dit wordt veroorzaakt door het effect van het medicijn op het beenmerg
waar bloedcellen worden gemaakt. Er kan een vermindering optreden in
de aanmaak van witte bloedcellen. Deze witte bloedcellen spelen een rol
in het afweermechanisme van ons lichaam.

✗ Door regelmatig bloed te onderzoeken, kunnen vroegtijdig tekenen van lever- of beenmergbeschadiging worden opgespoord.
Hou u daarom goed aan de afspraken voor bloedcontrole (best 2
tot 3-maandelijks).
✗ Als u naast Imuran® urinezuurverlagende middelen gebruikt (bijvoorbeeld bij jicht), moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen.
De dosis Imuran® wordt dan aangepast.
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