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5. Αζαθιοπρίνη
5.1 Περιγραφή
Η Αζαθιοπρίνη είναι ένα φάρμακο που μειώνει το ανοσοποιητικό
σύστημα .
Δρα παρεμβαίνοντας στην παραγωγή του DNA , μια διαδικασία που
χρειάζονται όλα τα κύτταρα για την διαίρεση τους. Η αναστολή του
ανοσοποιητικού συστήματος είναι κυρίως λόγο της δράσης του
φαρμάκου στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης κατηγορίας Λευκών
Αιμοσφαιρίων ( Λεμφοκύτταρα )

5.2 Δοσολογία - Τρόποι Χορήγησης
Χορηγείται από το στόμα με δοσολογία 2-3mg / κιλό /ανά μέρα , με
μάξιμουμ τα 150 mg την μέρα

5.3 Παρενέργειες
Παρόλο που η Αζαθιοπρίνη είναι καλύτερα ανεκτή από ότι η
Κυκλοφωσφαμίδη, μπορεί να έχει παρενέργειες που χρειάζονται στενή
παρακολούθηση. Η γαστροεντερική τοξικότητα ( στοματικά έλκη
,ναυτία , εμετός , διάρροια ,επιγάστριος πόνος ) δεν είναι συνηθισμένα.
Ηπατική τοξικότητα μπορεί να παρουσιαστεί αλλά είναι σπάνια . Η
μείωση στον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων ( λευκοπενία ) μπορεί να
παρουσιαστεί και συνήθως σχετίζεται με την δοσολογία . Λιγότερο
συχνή είναι η μείωση στα αιμοπετάλια και στα ερυθρά αιμοσφαίρια
.Περίπου 10% των ασθενών είναι ψηλού ρίσκου με αιματολογικές
επιπλοκές – κυτταροπενία - η μείωση στα λευκά αιμοσφαίρια , ερυθρά
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αιμοσφαίρια η αιμοπετάλια ) λόγο πιθανής γενετικής ανωμαλίας
(έλλειψη ενζύμου TPMT). Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί πριν την έναρξη
της θεραπείας και ο έλεγχος του αριθμού των αιμοκυττάρων μπορεί να
γίνει 7-10 μέρες μετά την έναρξη της θεραπείας και σε τακτά μηνιαία
διαστήματα η κάθε δίμηνο .
Η μακροχρόνια χρήση της Αζαθιοπρίνης μπορεί θεωρητικά να
συνδέεται με την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου , αλλά τα δεδομένα
δεν είναι καταληκτικά .
Όπως όλους τους ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες , η θεραπεία
εκθέτει τον ασθενή σε αυξημένες πιθανότητες λοιμώξεων . Ιδιαίτερα η
μόλυνση από έρπη ζωστήρα παρουσιάζεται με μεγαλύτερη συχνότητα
σε ασθενείς που είναι σε θεραπεία με Αζαθιοπρίνη .

5.4 Κύριες ενδείξεις στις Παιδορευματολογικές παθήσεις
Νεανικός Συστημικός ερυθηματώδης λύκος
Παιδιατρικές Συστημικές Αγγειίτιδες
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