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Hvat er Azathioprin og Puri-Nethol 

 

Azathioprin og Puri-Nethol verða nevnd undir einum, tí 

Azathioprin verður broytt til Puri-Nethol, tá ið heilivágurin 

er viðgjørdur í kroppinum. 100 mg av Azathioprin svarar til 

50 mg av Purinethol.  

 

Í lítlum mongdum tarna Azathioprin og Puri-Nethol 

órinsverjuna (immunverjuna), og tí hava hesi evnini verið 

nýtt í mong ár til transplantatiónssjúklingar. Seinni hevur 

tað víst seg, at Azathioprin og Puri-Nethol eru effektiv at 

viðgera gikta-, livra- og tarmbrunasjúkur.  

 

Hvussu virka Azathioprin og Purinethol 

 

Azathioprin og Purinethol ávirka kyknur við stuttari livitíð. 

Tað eru fyrst og fremst kyknur, ið ávirka bruna, ið verða 

tarnaðar. Tað ganga 2-3 mánaðir, áðrenn fullur virknaður 

sæst av Azathioprin og Purinethol. 

 

Hvørji hjáárin kunnu síggjast við Azathioprin og Purinethol  

 

Tað verður altíð byrjað við Azathioprin, og flestu sjúklingar 

tola viðgerðina uttan hjáárin. Nøkur fá fáa vaml, og tá ber til 

at skifta frá Azathioprin til Purinethol.  
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Hjá uppaftur færri kann livurin ella brisið (búkspýttkertulin) 

ávirkast, og tá má viðgerðin steðgast. 

 

Mergurin kann ávirkast, og tað kann viðføra ígerð 

(infektión), blóðmangul og bløðingar, ið kunnu verða 

lívshættisligar, um sjúklingurin ikki beinanvegin kemur í 

viðgerð.  

 

Onkuntíð hava sjúklingar sjúkueyðkenni, ið týða upp á 

ovurviðkvæmi, har sjúklingurin gerst illa fyri við vamli, 

spýggju, leysum lívi (diaré), fepri, vødda- og liðapínu. 

 

Húðin gerst viðkvom, og tí má ansast eftir sólskáldan við at 

nýta sólkrem. 

 

Kanningar í samband við viðgerð við Azathioprin og 

Purinethol 

 

Hóast viðgerðin við Azathioprin ella Purinethol gongur væl 

og kanska hevur gjørt tað í fleiri mánaðir ella ár, er tað 

framvegis ein lítil vági fyri, at tú knappliga fært álvarsliga 

ávirkan av merginum. Tí er týdningarmikið at taka heilivágin 

rætt og at taka regluligar blóðroyndir. 

 

Tá ið viðgerðin byrjar, skal tú taka blóðroyndir aftan á eina, 

tvær og fýra vikur, og eftir hetta triðja hvønn mánað.  

 



Ert tú í viðgerð við Allopurinol (móti urinsýrugikt), skal tú boða 

læknanum frá um hetta, tí tá skal Azathioprin- ella 

Purinetholmongdin skal lækkast til 25%. 

 

Bæði Azathioprin og Purinethol kunnu nýtast undir graviditeti 

og bróstageving. 

 

Vinarliga 

Gastroenterologiskt Ambulatorium G3 

 

tel 304500, www.ls.fo 


