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AZATHIOPRINE [آزاتیوپرین] 
  ھمچنین بھ نامImuran ،Teva-Azathioprine شودنیز شناختھ می .Apo-azathioprine 
 داردشود، وجود بھ صورت قرص خوراکی یا سوسپانسیون کھ بھ صورت ویژه توسط داروخانھ ساختھ می 

 ?What does the medication look like  ظاھر دارو بھ چھ شکل است؟
لطفاً اگر . ھای زیر نبینیدھای مختلفی برای این دارو وجود دارد و ممکن است دقیقاً مارک خود را در میان مارکمارک

 سؤالی دارید با داروسازان عمل پیوند خود مشورت کنید.
 

 
 ?What is this medication for  موارد مصرف این دارو چیست؟

Azathioprine شود تا از پس زدن اندام پیوندی شما دارویی است کھ برای کاھش سیستم ایمنی بدن شما استفاده می
  کند تا نتوانند بھ اندام جدید آسیب برسانند.تر میھای سفید خون شما را ضعیفگلبولاین دارو   جلوگیری شود.

 
 ?How should I take this medication  این دارو را باید چگونھ مصرف کنم؟

 مھم است کھ داروھای خود را ھر روز در ساعت معینی مصرف کنید تا مقدار (سطح دارو) در بدن شما ثابت بماند.
 مصرف کنید روزی یکبار: این دارو را azathioprineبرای 

 صبح) 9(بھ عنوان مثال  
 ھای مصرف داروی شما:زمان

___________________________ 
 

• Azathioprine  بھ کاھش  تواندمصرف آن ھمراه با غذا می. مصرف کرد با غذا یا بدون غذا توانمیرا
ثابت قدم باشید، اگر آن  توان با معده خالی آن را مصرف کرد.ناراحتی معده کمک کند، اما در صورت تمایل می

کنید، ھمیشھ با معده میکنید، ھمیشھ آن را با غذا مصرف کنید؛ اگر با معده خالی مصرف را با غذا مصرف می
  خالی مصرف کنید.

 benazepril (Lotensin®)، captoprilمانند:  ACEھای داروھای فشار خون تحت عنوان مھارکننده •
(Capoten®) ،captopril (Vasotec®)، fosinopril (Monopril®)، lisinopril (Zestril ، 

Prinivil®) ،quinapril (Accupril®) ،ramipril (Altace) ® ،trandolapril (Mavik®) ،
)perindopril (Coversyl®  ممکن است در صورت مصرف ھمراه باazathioprineھای سفید و ، گلبول

  قرمز خون را کاھش دھند.
در صورت شروع مصرف ھر یک از این داروھا، حتماً بھ تیم عمل پیوند خود اطالع دھید زیرا ممکن 

 .است بررسی بیشتر خون ضروری باشد
 بایدکھ الزم است قبل از آن چیزی نخورید (ناشتایی)، ھمچنان  یا روال طبی در صورت نیاز بھ انجام عمل •

 داروھای پیوند خود را با یک جرعھ آب در زمان معمول خود مصرف کنید.
را ھمزمان با  febuxostat (Uloric®)و  allopurinol (Zyloprim®)داروھای نقرس بھ نام  •

با  این کار ممکن است منجر بھ عوارض جانبی بسیار شدیدی شود! ؛مصرف نکنید azathioprineمصرف 
  داروساز عمل پیوند خود تماس بگیرید.

اگر باردار ھستید یا قصد باردار شدن دارید، باید در اسرع وقت با پزشک یا تیم پیوند خود مشورت  :ھ یاد داشتھ باشیدب
 کنید.

 
 

 Azathioprine 50 گرمی                       میلی 
  قرص سفید                                    قرص زرد روشن 
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 :Missed Dose or Vomited Dose  شده: باال آوردهشده یا دوز فراموش 
، بھ محض بھ یاد آوردن داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را اگر یک نوبت دوز را فراموش کردید

اگر کمتر از نصف مدت زمان تا نوبت بعدی مانده، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و  در زمان مقرر مصرف کنید.
داروی خود را دو برابر نکنید یا دوز اضافی  داروی خود را طبق برنامھ مقرر از نوبت بعدی ادامھ دھید.مصرف 

  مصرف نکنید.

ھای بیشتر فوراً با تیم پیوند خود تماس ، برای دستورالعملفراموش کردیدداروھای ضد پس زدن را  روز 1بیش از اگر 
  بگیرید.

یا مشاھده کردید کھ مقداری از دارو باال آمده است، مصرف  استفراغ کردیددقیقھ پس از مصرف دارو  30اگر ظرف 
 در غیر این صورت، مصرف داروی خود را فقط طبق برنامھ مقرر از نوبت بعدی ادامھ دھید.. دارو را تکرار کنید

    برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

What are some possible side effects of this medication? 

 کنترل عوارض جانبی
سوزش سر معده، حالت تھوع، استفراغ 

 و اسھال
معده شما را ناراحت می کند، آن را ھمراه با غذا مصرف  azathioprineبینید کھ اگر می

اگر این موضوع آزاردھنده شد بھ  شود.این مشکل معموال با ادامھ مصرف برطرف می. کنید
 خود اطالع دھید.پزشک یا تیم پیوند 

Azathioprine تواند تعداد می
ھای قرمز و ھای سفید، گلبولگلبول
  ھای شما را کاھش دھد.پالکت

 
ممکن است ریسک عفونت و خونریزی 

 شما باال برود

  ھای خونی شما انجام خواھد شد.آزمایش خون منظم برای بررسی تعداد سلول
  مشورت کنید:در صورت داشتن موارد زیر با پزشک خود 

 
 ھا یا عالئم عفونت (تب یا لرز، سرفھ، گلودرد یا درد یا مشکل در دفع ادرار)نشانھ •
  رنگ، استفراغ خون یا ادرار خونی)عالئم خونریزی (کبودی، مدفوع قیری •
 ھای قرمز خون (ضعف یا خستگی، غش کردن، سبکی سر)عالئم کاھش گلبول •

 
ھای فعال (مانند سرماخوردگی/آنفوالنزا) ھ عفونتسعی کنید از تماس نزدیک با افرادی ک

 ھایتان را مرتباً شستشو دھید.دست دارند خودداری کنید.
  است. غیرمعمولاین یک عارضھ جانبی  آسیب کبدی

در صورت مشاھده زرد شدن پوست یا چشم یا درد معده یا شکم بھ پزشک خود اطالع 
 خون منظم خواھید داشت. برای نظارت بر عملکرد کبدتان آزمایش دھید.

اگر ھر یک از این موارد آزاردھنده یا ماندگار . معمول استاین یک عارضھ جانبی غیر پشت شدن یا ریزش موکم
 ھستند با پزشک خود مشورت کنید.

ھا را افزایش مصرف این دارو ممکن است خطر ابتال بھ سرطان پوست و سایر سرطان سرطان
برای اطالعات  یص سرطان، تیم پیوند خود را مطلع سازید.لطفاً در صورت تشخ دھد.

 بیشتر، لطفاً بھ بخش "خطر سرطان" مراجعھ کنید.
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