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RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 
 
 
1.  RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
Immunoprin 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid 
Immunoprin 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid 
 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 75 mg asatiopriini. 
 
Teadaolevat toimet omavad abiained 
Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 54,15 mg laktoosi (monohüdraadina). 
 
Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg asatiopriini. 
 
Teadaolevat toimet omavad abiained 
Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 72,20 mg laktoosi (monohüdraadina). 
 
INN. Azathioprinum 
 
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Õhukese polümeerikattega tablett. 
 
75 mg õhukese polümeerikattega tablett: 
Kollane, ümar, kaksikkumer tablett, poolitusjoonega ühel poolel. 
 
100 mg õhukese polümeerikattega tablett: 
Kollane, piklik, kaksikkumer tablett, poolitusjoonega ühel poolel. 
 
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks, kuid poolitamine ei ole soovitatav (vt lõik 4.2). 
 
 
4.  KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Näidustused 
 
Immunosupressioonravi täiendava ravimina baasravi immunosupressantidele. 
 
Äratõukereaktsiooni ennetamine allogeense neeru, maksa, südame, kopsu või kõhunäärme 
transplantatsiooni puhul kombinatsioonis teiste immunosupressantidega. 
 
Asatiopriini kui immunosupresseerivat antimetaboliiti kasutatakse üksikult või kombinatsioonis 
kortikosteroidide ja/või teiste immuunvastust mõjutavate ravimitega. Ravitoime, sealhulgas steroidi 
annuse vähendamist võimaldav toime, võib ilmneda alles nädalate või kuude möödudes, mis vähendab 
kortikosteroidide suurte annuste ja pikaajalise raviga seotud toksilisust. 
 
Asatiopriin, üksikult, või kombinatsioonis kortikosteroididega ja/või teiste ravimitega, on näidustatud 
alljärgnevate haiguste raskete vormide raviks patsientidel, kes ei talu kortikosteroidravi või kellel 
ravivastus suurtele annustele on ebapiisav: 
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- raske aktiivne reumatoidartriit, mis ei allu ravile teiste vähemtoksiliste ravimitega (haigust 
modifitseerivad antireumaatilised ravimid); 

- raske või keskmise raskusega põletikuline soolehaigus (Crohni tõbi või haavandiline koliit); 
- süsteemne erütematoosne luupus; 
- dermatomüosiit ja polümüosiit; 
- autoimmuunne krooniline aktiivne hepatiit; 
- nodoosne polüarteriit; 
- autoimmuunne hemolüütiline aneemia; 
- krooniline refraktaarne idiopaatiline trombotsütopeeniline purpur. 
 
4.2 Annustamine ja manustamisviis 
 
Annustamine 
 
Transplantatsioon täiskasvanutel 
Sõltuvalt immunosupressiivse ravi skeemist on annus esimesel ravipäeval kuni 5 mg/kg kehakaalu 
kohta ööpäevas. Säilitusannus võib olla vahemikus 1…4 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas ning peab 
olema kohandatud vastavuses kliinilise vajaduse ja hematoloogilise taluvusega. 
 
Tõendid näitavad, et äratõukereaktsiooni ohu tõttu peab ravi Immunopriniga jätkuma määramatu aja, 
isegi kui vajalik annus on väike. 
 
Muud seisundid täiskasvanutel 
Algannus on tavaliselt 1...3 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas ja peab olema kohandatud vastavuses 
kliinilise ravivastusega (mis võib avalduda nädalate või kuude jooksul) ja hematoloogilise taluvusega. 
Ravivastuse ilmnedes peab kaaluma säilitusannuse vähendamist minimaalsele hulgale, mis on vajalik 
ravivastuse säilitamiseks. Kui patsiendi seisund ei parane 3…6 kuu jooksul, tuleb kaaluda ravimi 
manustamise lõpetamist. 
 
Säilitusannus võib olla vahemikus vähem kui 1 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas kuni 3 mg/kg 
kehakaalu kohta ööpäevas, sõltuvalt kliinilisest seisundist ja patsiendi individuaalsest ravivastusest sh 
hematoloogilisest taluvusest. 
 
Põletikulise haigusega patsientidel tuleb ravi kestuseks kaaluda vähemalt 12 kuud ja ravivastus ei 
pruugi kliiniliselt ilmneda enne 3...4-kuulist ravi. 
 
Tavaline annus kroonilise aktiivse hepatiidi raviks on vahemikus 1,0…1,5 mg/kg kehakaalu kohta 
ööpäevas. 
 
Neeru- ja/või maksakahjustusega patsiendid 
Neeru- ja/või maksapuudulikkusega patsientidel tuleb kaaluda annuse vähendamist. Asatiopriin on 
vastunäidustatud raske maksakahjustuse korral (vt lõik 4.3). 
 
Lapsed 
Andmete ebapiisavuse tõttu ei soovitata asatiopriini kasutada juveniilse kroonilise artriidi, süsteemse 
erütematoosse luupuse, dermatomüosiidi ja nodoosse polüartriidi korral. 
 
Teiste näidustuste korral kehtivad lastele ja noorukitele täiskasvanute soovitatavad annused. 
 
Ülekaalulised lapsed 
Ülekaalulised lapsed võivad vajada soovitatud annusevahemiku ülemise piiri annuseid ja seega on 
soovitatav hoolikas ravivastuse jälgimine (vt lõik 5.2). 
 
Eakad 
Spetsiifiline teave asatiopriini taluvuse kohta eakatel puudub. Soovitatakse jälgida neeru- ja 
maksafunktsiooni ning kahjustuse ilmnemisel vähendada annust (vereanalüüsi kontroll vt lõik 4.4). 
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Ravimite koostoimed 
Samaaegsel ravil allopurinooli, oksüpurinooli või tiopurinooliga peab asatiopriini annust vähendama 
veerandini algannusest (vt lõik 4.5). 
 
Ravitulemus võib ilmneda nädalate või kuudega. 
 
Ravimit võib manustada pikka aega, välja arvatud ravimi talumatuse korral. 
 
Ravi asatiopriiniga tuleb alati lõpetada järk-järgult patsiendi seisundit hoolikalt jälgides. 
 
Tablettide poolitamist tuleb vältida. Kui tablettide poolitamine on vajalik, tuleb vältida tableti kontakti 
nahaga ning tabletiosakeste sissehingamist (vt lõigud 4.4 ja 6.6). 
 
Pikaajalise ravi korral võib olla asjakohane kasutada teisi preparaate, mis sisaldavad väiksemas 
koguses toimeainet. 
 
TPMT defitsiidiga patsiendid 
Tiopuriin-S-metüültransferaasi (TPMT) aktiivsuse päriliku vähenemise või puudusega patsientidel on 
suurem risk asatiopriini raskeks toksilisuseks tavapäraste asatiopriini annuste kasutamisel ja üldiselt 
on neil vaja annust märkimisväärselt vähendada. Homosügootse defitsiidiga patsientidel ei ole 
optimaalset algannust kindlaks tehtud (vt lõik 4.4 „Jälgimine“ ja lõik 5.2). 
 
Enamik heterosügootse TPMT defitsiidiga patsiente taluvad asatiopriini soovitatud annustes, kuid 
mõnel juhul võib olla vajalik annust vähendada. TPMT genotüübi ja fenotüübi määramiseks on olemas 
testid (vt lõik 4.4 „Jälgimine“ ja lõik 5.2). 
 
NUDT15 mutatsiooniga patsiendid 
Päriliku NUDT15 geenimutatsiooniga patsientidel on suurenenud risk 6-merkaptopuriini raske 
toksilisuse tekkeks (vt lõik 4.4). Selliste patsientide annust tuleb tavaliselt vähendada, eriti NUDT15 
mutatsiooniga homosügootidel (vt lõik 4.4). Enne ravi alustamist 6-merkaptopuriiniga tuleb kaaluda 
genotüübi määramist NUDT15 mutatsiooni osas. Igal juhul tuleb verenäitajaid hoolikalt jälgida. 
 
Manustamisviis 
Suukaudne. 
Tablett tuleb võtta koos vähemalt ühe klaasitäie vedelikuga (200 ml). 
Tablette tuleb võtta vähemalt 1 tund enne või 3 tundi pärast sööki või piima tarbimist (vt lõik 5.2 
"Farmakokineetika: imendumine“). 
 
4.3 Vastunäidustused 
 
- Ülitundlikkus asatiopriini, 6-merkaptopuriini (asatiopriini metaboliit) või lõigus 6.1 loetletud 

mis tahes abiainete suhtes. 
- Rasked infektsioonid. 
- Tõsine maksa- või luuüdifunktsiooni kahjustus. 
- Pankreatiit. 
- Elusvaktsiinid, eriti BCG, rõuged, kollapalavik. 
- Rasedus, välja arvatud juhul, kui oodatav kasu ületab riski (vt lõik 4.6). 
- Imetamine (vt lõik 4.6). 
 
4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel 
 
Elusvaktsiinidega immuniseerimine võib põhjustada infektsioone immunosupressiooniga patsientidel. 
Seetõttu on soovitatav patsiente mitte vaktsineerida elusvaktsiinidega enne, kui ravi lõpetamisest 
asatiopriiniga on möödunud vähemalt 3 kuud (vt lõik 4.5). Ribaviriini ja asatiopriini koosmanustamine 
ei ole soovitatav. Ribaviriin võib vähendada efektiivsust ja suurendada asatiopriini toksilisust (vt lõik 
4.5). 
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Jälgimine 
Asatiopriini õhukese polümeerikattega tablettide kasutamisega kaasnevad potentsiaalsed ohud. Neid 
võib määrata ainult siis, kui on võimalik tagada piisav toksilisuse kontroll kogu ravi kestel. 
Eriti hoolikalt tuleb jälgida hematoloogilist ravivastust ja vähendada säilitusannust minimaalseni 
kliinilise vastuse saavutamiseks. 
Esimese 8 ravinädala jooksul on soovitatav teha vähemalt üks kord nädalas või sagedamini täielik 
vereanalüüs, sh trombotsüütide arv, eriti: 

- kui kasutatakse suuri annuseid; 
- eakatel; 
- neerufunktsiooni kahjustuse korral; 
- kerge või mõõduka maksafunktsiooni kahjustuse korral; 
- luuüdifunktsiooni kahjustuse korral; 
- suurenenud põrnaga patsientidel. 

Vererakkude kontrolli sagedust võib hiljem ravi ajal vähendada, kuid soovitatav on korrata täielikku 
vereanalüüsi üks kord kuus või vähemalt iga 3 kuu järel. 
 
Ravi tuleb kohe lõpetada, kui ilmnevad esimesed sümptomid vererakkude arvu ebanormaalsest 
vähenemisest, sest leukotsüütide ja trombotsüütide arvu vähenemine võib jätkuda ka pärast ravi lõppu. 
 
Asatiopriini saavaid patsiente peab teavitama vajadusest kohe informeerida oma arsti 
neeluhaavanditest, palavikust ja mis tahes infektsiooni nähust, ootamatutest verevalumitest või 
verejooksust või teistest müelosupressiooni nähtudest. Kui ravi asatiopriiniga lõpetatakse piisavalt 
vara, on müelosupressioon pöörduv. 
 
Asatiopriin on hepatotoksiline ja maksafunktsiooni teste tuleb läbi viia rutiinselt kogu ravi ajal. 
Sagedasem jälgimine võib olla vajalik eelneva maksahaigusega patsientidel või nendel, kes saavad 
muud hepatotoksilist ravi. 
Patsientidele tuleb öelda, et nad lõpetaks ravi asatiopriiniga kohe, kui tekib ikterus. Verepildi hoolikas 
jälgimine on vajalik, kui asatiopriini manustatakse koos: 

- allopurinooli, oksüpurinooli või tiopurinooliga (vt lõigud 4.2 ja 4.5); 
- aminosalitsülaadi derivaatidega, nagu olsalasiin, mesalasiin või sulfasalasiin (vt lõik 4.5); 
- AKE inhibiitorite, tsimetidiini või indometatsiiniga (vt lõik 4.5); 
- tsütostaatiliste/müelosupressiivsete ainetega (vt lõik 4.5). 

 
Isikud, kellel on ensüüm tiopuriinmetüültransferaasi (TPMT) kaasasündinud puudulikkus (ligikaudu 
10% patsientidest), võivad olla ebatavaliselt tundlikud asatiopriini luuüdi pärssiva toime suhtes ning 
neil on kalduvus luuüdi supressiooni kiireks tekkeks pärast ravi alustamist asatiopriiniga. Olukorda 
halvendab veelgi TPMT-d pärssivate ravimite (nt olsalasiin, mesalasiin või sulfasalasiin) samaaegne 
manustamine. Samuti on teatatud, et TPMT aktiivsuse vähenemine suurendab sekundaarse leukeemia 
ja müelodüsplaasia ohtu isikutel, kes manustavad 6-merkaptopuriini (asatiopriini aktiivne metaboliit) 
kombinatsioonis teiste tsütotoksiliste ravimitega (vt lõik 4.8). Mõned laboratooriumid teevad analüüse 
TPMT puudulikkuse määramiseks, kuigi nende analüüsidega ei tuvastata kõiki patsiente, kellel on risk 
raskeks toksilisuseks. Seega on endiselt vajalik vererakkude hulga hoolikas jälgimine. 
Asatiopriini annust võib olla vajalik vähendada, kui seda kombineeritakse teiste ravimitega, mille 
esmaseks või sekundaarseks toksilisuseks on müelosupressioon (vt lõik 4.5 „Tsütostaatikumid / 
müelosupressiivsed ained“). 
 
NUDT15 mutatsiooniga patsiendid 
Kaasasündinud NUDT15 geenimutatsiooniga patsientidel on tavaannuses tiopuriini raviga suurenenud 
risk 6-merkaptopuriini raske toksilisuse, nagu varajane leukopeenia ja alopeetsia, tekkeks. Sellisel 
juhtudel on tavaliselt vajalik annuse vähendamine, eriti NUDT15 mutatsiooni homosügootidel (vt lõik 
4.2). NUDT15 c415C >T esinemissagedus on erinevates etnilistes rühmades erinev, ligikaudu 10% 
ida-aasia populatsioonis, 4% hispaanlastel, 0,2% eurooplastel ja 0% aafriklastel. Igal juhul on vajalik 
hoolikalt jälgida vererakkude arvu. 
 
Neeru- ja/või maksakahjustus 
Ettevaatus on vajalik, kui asatiopriini manustatakse neeru- ja/või maksakahjustusega patsientidele. 
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Nendel patsientidel tuleb kaaluda annuse vähendamist ja hoolikalt jälgida hematoloogilist ravivastust 
(vt lõik 4.2). 
 
Leschi-Nyhani sündroom 
Piiratud andmed viitavad asatiopriini ebaefektiivsusele päriliku 
hüpoksantiinguaniinfosforibosüültransferaasi puudulikkusega patsientidel (Leschi-Nyhani sündroom). 
Seetõttu ei ole metabolismi kõrvalekallete tõttu asatiopriini nendel patsientidel soovitav kasutada. 
 
Mutageensus ja kantserogeensus 
Kromosoommutatsioone on täheldatud nii mees- kui naispatsientidel, keda on ravitud asatiopriiniga. 
Raske on hinnata asatiopriini rolli nende mutatsioonide tekkes. 
Asatiopriiniga ravitud isikute järglastel on täheldatud lümfotsüütides kromosomaalseid 
kõrvalekaldeid, mis ajapikku kaovad. Kui välja arvata väga harvad juhud, ei ole asatiopriiniga ravitud 
isikute järglastel täheldatud füüsilisi kõrvalekaldeid. Asatiopriinil ja pika lainepikkusega 
ultraviolettkiirgusel on sünergistlik klastogeenne toime asatiopriini erinevate häirete raviks saanud 
patsientidel. 
 
Kantserogeensus (vt ka lõik 4.8) 
Immunosupressiivset ravi (sh asatiopriin) saavatel patsientidel on suurem risk lümfoproliferatiivsete 
häirete ja teiste pahaloomuliste kasvajate, eriti nahavähi (melanoom ja mitte-melanoom), sarkoomide 
(Kaposi ja mitte-Kaposi sarkoom) ja in situ emakakaelavähi, tekkeks. Suurem risk näib olevat seotud 
immunosupressiivse ravi tugevuse ja kestusega. On kirjeldatud, et immunosupressiivse ravi 
katkestamisel võib lümfoproliferatiivne häire osaliselt taanduda. 
 
Seetõttu tuleb mitut immunosupressanti (sealhulgas tiopuriinid) sisaldavat raviskeemi kasutada 
ettevaatusega, sest see võib põhjustada lümfoproliferatiivseid häireid, mis mõnel juhul on lõppenud 
surmaga. Mitme samaaegselt manustatava immunosupressandi kombinatsioon suurendab Epsteini-
Barri viirusega (EBV) seotud lümfoproliferatiivsete häirete tekkimise riski. 
Nahavähi suurenenud riskiga patsientidel tuleb minimeerida kokkupuudet päikesevalguse ja UV-
kiirgusega. Patsiendid peavad kandma kaitsvat riietust ja kasutama suure kaitsefaktoriga kaitsekreemi. 
On teateid hepatospleenilisest T-rakulisest lümfoomist, kui asatiopriini kasutati üksi või koos TNF-i 
vastaste ainete või teiste immunosupressantidega. Kuigi enamik neist teatatud juhtudest tekkis 
põletikulise soolehaigusega patsientidel, on teatatud juhte ka teistel patsientidel (vt lõik 4.8). 
 
Makrofaagide aktivatsiooni sündroom 
Makrofaagide aktivatsiooni sündroom (MAS) on tuntud eluohtlik haigus, mis võib tekkida 
autoimmuunhaiguse, eelkõige põletikulise soolehaigusega patsientidel, ja asatiopriini kasutamine võib 
selle haiguse tekkimise vastuvõtlikkust suurendada. Kui MAS tekib või on selle kahtlus, tuleb 
hindamise ja raviga alustada nii kiiresti kui võimalik ning ravi asatiopriiniga tuleb katkestada. Arstid 
peavad olema eriti tähelepanelikud selliste infektsioonide, nagu EBV ja tsütomegaloviirus (CMV), 
sümptomite suhtes, kuna teadaolevalt võivad need MAS-i käivitada. 
 
Varizella zoster’i viirusinfektsioon (vt ka lõik 4.8) 
Immunosupressantide manustamisel võib infektsioon varizella zoster’i viirusega (VZV, tuulerõuged ja 
vöötohatis) muutuda raskeks. Eriline ettevaatus on vajalik eelkõige järgneva suhtes: 
Enne ravi alustamist immunosupressantidega peab raviarst kontrollima, kas patsiendil on anamneesis 
VZV. 
Eelneva kokkupuute kindlakstegemiseks võib olla kasulik seroloogiline määramine. Patsiendid, kellel 
anamnees puudub, peavad vältima kontakti isikutega, kellel on tuulerõuged või vöötohatis. 
Kui patsient puutub kokku VZV-ga, tuleb vältida tema haigestumist tuulerõugetesse või vöötohatisse. 
Kaaluda võib passiivset immuniseerimist varizella zoster’i immunoglobuliiniga (VZIG). 
Kui patsient nakatub VZV-ga, tuleb rakendada asjakohaseid meetmeid, mis võivad hõlmata 
viirusvastast ravi ja toetavat ravi. 
 
Progresseeruv multifokaalne leukoentsefalopaatia (PML) 
Asatiopriini ja teisi immunosupressante samal ajal saavatel patsientidel on teatatud PML-ist, JC-
viiruse põhjustatud oportunistlikust infektsioonist. PML-ile viitavate esimeste nähtude ja sümptomite 
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ilmnemisel tuleb immunosupressiivne ravi katkestada ja viia läbi diagnoosi määramiseks asjakohane 
hindamine (vt lõik 4.8). 
 
Ksantiini oksüdaasi inhibiitorid 
Kui koos asatiopriiniga manustatakse allopurinooli, oksüpurinooli ja/või tiopurinooli, peab asatiopriini 
annust vähendama ühe neljandikuni tavaannusest (vt lõigud 4.2 ja 4.5). 
 
B-hepatiit (vt lõik 4.8) 
Immunosupressante saavatel B-hepatiidi kandlusega patsientidel (määratletud kui patsiendid, kellel on 
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen [HBsAg] positiivne kauem kui 6 kuu jooksul) või dokumenteeritud 
varasema HBV-infektsiooniga patsientidel on HBV replikatsiooni reaktiveerumise risk, millega 
kaasneb asümptomaatiline HBV DNA ja ALAT sisalduse suurenemine seerumis. Vajaduse korral 
tuleb järgida kohalikke ravijuhiseid, sealhulgas profülaktilist ravi suukaudsete HBV vastaste 
ravimitega. 
 
Neuromuskulaarsed blokaatorid 
Eriti hoolikas tuleb olla asatiopriini samaaegsel manustamisel neuromuskulaarsete blokaatoritega, 
nagu atrakuurium, rokuroonium, tsisatrakuurium või suksametoonium (tuntud ka kui suktsinüülkoliin) 
(vt lõik 4.5). Anestesioloogid peavad kontrollima, kas patsientidele manustati enne kirurgilist 
operatsiooni asatiopriini. 
 
Laktoos 
Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega, täieliku laktaasipuudulikkusega või glükoos-galaktoosi 
malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada. 
 
Immunoprin sisaldab naatriumi 
Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes õhukese polümeerikattega tabletis, see 
tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“. 
 
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Vaktsiinid 
Asatiopriini immunosupressiivne toime võib põhjustada atüüpilise ja potentsiaalselt kahjuliku vastuse 
elusvaktsiinidele. Seetõttu on soovitatav patsiente mitte vaktsineerida elusvaktsiinidega enne, kui ravi 
lõpetamisest asatiopriiniga on möödunud vähemalt 3 kuud (vt lõik 4.4). 
Tõenäoline on vähenenud vastus surmatud vaktsiinidele ja sellist vastust B-hepatiidi vaktsiinile on 
täheldatud patsientidel, keda on ravitud asatiopriini ja kortikosteroidide kombinatsiooniga. 
Väikesearvuline kliiniline uuring on näidanud, et asatiopriini standardannused ei mõjuta kahjulikult 
ravivastust polüvalentsele pneumokokkvaktsiinile, hinnatuna spetsiifilise antikapsulaarse antikeha 
keskmise kontsentratsiooni alusel. 
 
Samal ajal manustatavate ravimpreparaatide toime asatiopriinile 
Ribaviriin 
Ribaviriin inhibeerib ensüümi inosiinmonofosfaatdehüdrogenaasi (IMPDH), mis põhjustab aktiivsete 
6-tioguaniinnukleotiidide väiksemat produktsiooni. Asatiopriini ja ribaviriini koosmanustamise järel 
on teatatud raskest müelosupressioonist, seega ei ole koosmanustamine soovitatav (vt lõigud 4.4 ja 
5.2). 
 
Tsütostaatilised/müelosupressiivsed ained (vt lõik 4.4) 
Võimalusel tuleb vältida tsütostaatikumide või võimaliku müelosupressiivse toimega ainete, nagu 
penitsillamiin, samaaegset manustamist. See kehtib ka müelosupressiivse ravi kohta, mis lõpetati 
vahetult enne asatiopriiniga ravi alustamist. Asatiopriini ja ko-trimoksasooli koostoimete kohta, mis 
põhjustavad tõsiseid hematoloogilisi kõrvalekaldeid, on olemas vastukäivad kliinilised teated. 
 
On olnud teateid, et asatiopriini samaaegne manustamine AKE inhibiitoritega võib põhjustada 
hematoloogilisi kõrvalekaldeid. 
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On pakutud, et tsimetidiin ja indometatsiin võivad avaldada müelosupressiivset toimet, mida võib 
tugevdada asatiopriini samaaegne manustamine. 
 
Allopurinool/oksüpurinool/tiopurinool ja teised ksantiini oksüdaasi inhibiitorid 
Allopurinool, oksüpurinool ja tiopurinool pärsivad ksantiin oksüdaasi aktiivsust ning see toob kaasa 
bioloogiliselt aktiivse 6-tioinosiinhappe vähenenud konverteerimise bioloogiliselt inaktiivseks 6-
tiouurhappeks. 
Allopurinooli, oksüpurinooli ja/või tiopurinooli samaaegsel manustamisel 6-merkaptopuriiniga või 
asatiopriiniga tuleb 6-merkaptopuriini või asatiopriini annust vähendada 25% algannusest (vt lõik 4.2). 
 
Mittekliiniliste andmete järgi võivad teised ksantiini oksüdaasi inhibiitorid, näiteks febuksostaat, 
asatiopriini toimet pikendada, mille tagajärjel võib tugevneda luuüdi supressioon. Kuna andmed 
asatiopriini annuse vastavaks vähendamiseks on ebapiisavad, ei ole samaaegne manustamine 
soovitatav. 
 
Aminosalitsülaat 
In vitro ja in vivo on tõendeid, et aminosalitsülaadi derivaadid (nt olsalasiin, mesalasiin või 
sulfasalasiin) inhibeerivad TPMT ensüümi. Seega tuleb aminosalitsülaadi derivaatide samaaegsel 
kasutamisel kaaluda asatiopriini väiksemate annuste kasutamist (vt ka lõik 4.4). 
 
Metotreksaat 
Metotreksaat (20 mg/m2 suukaudselt) suurendas 6-merkaptopuriini AUC-d ligikaudu 31% ja 
metotreksaat (2 või 5 g/m2 intravenoosselt) suurendas 6-merkaptopuriini AUC-d vastavalt 69% ja 
93%. Seega, kui asatiopriini manustatakse koos suure annuse metotreksaadiga, tuleb annust 
kohandada, et säilitada sobiv valgete vereliblede arv. 
 
Teised immunosupressandid 
Asatiopriini kombinatsiooni korral teiste immunosupressantidega, nagu tsüklosporiin või takroliimus, 
peab arvestama ülemäärase immunosupressiooni suurenenud riskiga. 
 
Infliksimab 
Koostoimet on täheldatud asatiopriini ja infliksimabi vahel. Esimestel nädalatel pärast infliksimabi 
infusiooni täheldati asatiopriini saavatel patsientidel mööduvat 6-TGN-i (6-tioguaniinnukelotiid – 
asatiopriini aktiivne metaboliit) sisalduse suurenemist ja leukotsüütide keskmise arvu vähenemist, mis 
taastusid 3 kuu pärast eelnevate näitudeni. 
 
Asatiopriini toime teistele ravimitele 
Antikoagulandid 
Varfariini ja fenprokumarooni antikoagulantse toime pärssimisest on teatatud samaaegsel 
manustamisel asatiopriiniga, seega võib olla vajalik antikoagulantide suuremate annuste manustamine. 
Soovitatav on teha hüübivusteste, kui antikoagulante manustatakse samal ajal koos asatiopriiniga. 
 
Neuromuskulaarsed blokeerivad ained 
Asatiopriini antagonistlik toime mittedepolariseerivatele müorelaksantidele, nagu kuraare, 
d-tubokurariin ja pankuroonium, on kliiniliselt tõestatud. Eksperimentaalandmed kinnitavad, et 
asatiopriin neutraliseerib d-tubokurariini esilekutsutud neuromuskulaarse blokaadi, ning näitavad, et 
asatiopriin võimendab depolariseerivate ainete esilekutsutud neuromuskulaarset blokaadi (vt lõik 4.4). 
 
4.6  Fertiilsus, rasedus ja imetamine 
 
Fertiilsus 
Asatiopriini ravi spetsiifiline toime inimese fertiilsusele ei ole teada. 
 
Rasedus 
Loomkatsetes on ilmnenud asatiopriinist tingitud väärarendid. Embrüotoksilisuse uuringutes avaldas 
asatiopriin mitmel loomaliigil teratogeenset või lootele surmavat toimet (vt lõik 5.3). On näidatud 
asatiopriini ja selle metaboliitide olulist transplatsentaalset ja transamniootilist ülekannet emalt lootele. 
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Asatiopriini ei tohi ilma hoolika kasu ja riski hindamiseta manustada rasedatele patsientidele või 
nendele, kes võivad lähiajal rasestuda. 
 
Raseduse ajal asatiopriini saanud emade vastsündinutel on täheldatud leukopeeniat ja/või 
trombotsütopeeniat. Raseduse ajal on soovitatav ema hoolikas hematoloogiline jälgimine ja annuse 
vähendamine leukopeenia korral. Reproduktiivses eas mees- ja naispatsiendid peavad kasutama 
kontratseptsiooni meetodeid ravi ajal asatiopriiniga ja vähemalt kolm kuud pärast selle lõppu. 
See kehtib ka kroonilisest ureemiast tingitud kahjustatud fertiilsusega patsientide kohta, sest pärast 
transplantatsiooni fertiilsus tavaliselt normaliseerub. 
On teateid, et asatiopriin mõjutab emakasisese kontratseptiivse vahendi efektiivsust. Seetõttu on 
soovitatav kasutada kontratseptsiooniks teisi või lisameetodeid. 
 
Pärast in utero kokkupuudet asatiopriini ja prednisolooni kombinatsiooniga on täheldatud 
immuunfunktsiooni ajutist nõrgenemist. Teatatud on intrauteriinse arengu pidurdumisest ja 
enneaegsetest sündidest seoses asatiopriini ja prednisolooni kombinatsioonraviga. Asatiopriini selliste 
omaduste pikaajaline mõju ei ole teada, kuid paljudel praeguseks 10-aastaseks kasvanud lastel, kes 
intrauteriinse arengu käigus asatiopriiniga kokku puutusid, ei ole esinenud mingeid probleeme. 
 
Imetamine 
Asatiopriini aktiivset metaboliiti 6-merkaptopuriini on leitud asatiopriiniga ravitavate naiste 
ternespiimas ja rinnapiimas. Asatiopriini kasutamine imetamise ajal on vastunäidustatud (vt lõik 4.3). 
 
4.7 Toime reaktsioonikiirusele 
 
Puuduvad andmed asatiopriini mõjust autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele. 
Ravimpreparaadi farmakoloogiast lähtuvalt ei saa kahjulikku mõju nendele tegevustele ennustada. 
 
4.8 Kõrvaltoimed 
 
Kõrvaltoimed tekivad eeldatavasti ligikaudu 15% patsientidest. Kõrvaltoimed, nende esinemissagedus 
ja raskusaste võivad sõltuda asatiopriini annusest ja ravi kestusest, samuti patsiendi haigusest või 
kaasnevast ravist. 
 
Asatiopriini peamine kõrvaltoime on annusest sõltuv, üldiselt pöörduv luuüdi funktsiooni pärssimine, 
mis avaldub leukopeenia, trombotsütopeenia ja aneemiana. Leukopeenia võib tekkida rohkem kui 50% 
kõigist asatiopriini konventsionaalsete annustega ravitavatest patsientidest. 
 
Kõrvaltoimed on grupeeritud esinemissageduse alusel alljärgnevalt: 
Väga sage (≥1/10) 
Sage (≥1/100 kuni <1/10) 
Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) 
Harv (≥1/10000 kuni <1/1000) 
Väga harv (<1/10000) 
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). 
 
Infektsioonid ja infestatsioonid 
Väga sage:  viirus-, seen- ja bakteriaalsed infektsioonid siiratud elundiga patsientidel, kes 
saavad kombinatsioonravi asatiopriini ja teiste immunosupressantidega. 
Aeg-ajalt:  viirus-, seen- ja bakteriaalsed infektsioonid teistes patsientide rühmades. 
 
Asatiopriini monoteraapiana või kombinatsioonis teiste immunosupressantidega, eriti 
kortikosteroididega, saavatel patsientidel on täheldatud suurenenud kalduvust viirus-, seen- ja 
bakteriaalsete infektsioonide tekkeks, sh rasked või atüüpilised varicella, herpes zoster ja teiste 
nakkustekitajate põhjustatud infektsioonid (vt ka lõik 4.4). 
Väga harv:  pärast asatiopriini ja teiste immunosupressantide kombinatsiooni kasutamist on 
teatatud JC-viirusega seotud PML-ist (vt lõik 4.4). 
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Hea-, pahaloomulised ja täpsustamata kasvajad (sh tsüstid ja polüübid) 
Harv:  kasvajad, sh lümfoproliferatiivsed häired, nahavähid (melanoom ja mitte-
melanoom), sarkoomid (Kaposi ja mitte-Kaposi sarkoom) ning emakakaelavähk in situ, äge 
müeloidleukeemia ja müelodüsplaasia (vt ka lõik 4.4). 
 
Lümfoproliferatiivsete häirete ja muude pahaloomuliste kasvajate, eeskätt nahavähi (melanoom ja 
mitte-melanoom), sarkoomide (Kaposi ja mitte-Kaposi sarkoom) ning in situ emakakaelavähi tekkeoht 
suureneb patsientidel, kes saavad immunosupressiivseid ravimeid, eriti agressiivset ravi saavatel 
siiratud elundiga patsientidel, ning sellise ravi korral peab kasutama väiksemaid efektiivseid annuseid. 
Mitte-Hodgkini lümfoomi tekkeohu suurenemine pärsitud immuunsusega reumatoidartriidiga 
patsientidel üldpopulatsiooniga võrreldes näib vähemalt osaliselt olevat tingitud haigusest enesest. 
Harva on teatatud ägeda müeloidleukeemia ja müelodüsplaasia tekkest (mõned juhud seoses 
kromosoommutatsioonidega). 
Väga harv:  hepatospleeniline T-rakuline lümfoom põletikulise soolehaigusega patsientidel, kes 
saavad asatiopriini koos TNF-blokaatoritega. 
 
Vere ja lümfisüsteemi häired 
Väga sage:  luuüdi funktsiooni pärssimine, leukopeenia. 
Sage:  trombotsütopeenia. 
Aeg-ajalt:  aneemia. 
Harv:  agranulotsütoos, pantsütopeenia, aplastiline aneemia, megaloblastiline aneemia, 
erütrotsüütide hüpoplaasia. 
 
Asatiopriini manustamine võib olla seotud annusest sõltuva ja üldjuhul pöörduva luuüdi funktsiooni 
pärssimisega, mis sagedamini avaldub leukopeeniana, kuid mõnikord ka aneemia ja 
trombotsütopeeniana ning harva agranulotsütoosi, pantsütopeenia ja aplastilise aneemiana. Need 
esinevad eeskätt patsientidel, kellel on eelsoodumus müelotoksilisuse tekkeks, nt TPMT vaeguse ja 
neeru- või maksapuudulikkusega patsiendid ning patsientidel, kes ei vähenda asatiopriini annust 
samaaegsel ravil allopurinooliga. 
Asatiopriini manustamisega seoses on tekkinud pöörduv, annusest sõltuv erütrotsüütide keskmise 
mahu ja hemoglobiinisisalduse suurenemine. Täheldatud on ka luuüdi megaloblastilisi muutusi, kuid 
raske megaloblastiline aneemia ja erütrotsüütide hüpoplaasia on tekkinud harva. 
 
Immuunsüsteemi häired 
Aeg-ajalt:  ülitundlikkusreaktsioonid. 
Väga harv:  Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs. 
 
Asatiopriini manustamisega seoses on juhuti kirjeldatud mitmeid erinevaid kliinilisi sündroome, mis 
on ilmselt ülitundlikkuse idiosünkraatilised manifestatsioonid. Kliinilisteks nähtudeks on üldine halb 
enesetunne, pearinglus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, palavik, lihaskangus, eksanteem, 
nahalööve, nodoosne erüteem, vaskuliit, lihas- ja liigesvalud, hüpotensioon, neeru- ja 
maksafunktsiooni häired ning kolestaas (vt „Maksa ja sapiteede häired“).  
Mitmel juhul on ravi taasalustamine kinnitanud seost asatiopriiniga. Asatiopriini kohene ärajätmine ja 
vajadusel vereringet toetavate ravimeetmete asjakohane rakendamine on enamikul juhtudest viinud 
paranemiseni. 
Väga harva on esinenud surmajuhtumeid, mille puhul on esinenud kaasuv raske patoloogia. Pärast 
ülitundlikkusreaktsiooni tekkimist asatiopriinile tuleb hoolikalt kaaluda ravi jätkamise vajadust 
individuaalsel alusel. 
 
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired 
Väga harv:  pöörduv pneumoniit. 
 
Seedetrakti häired 
Sage:  iiveldus. 
Aeg-ajalt:  pankreatiit. 
Väga harv:  transplantatsioonipatsientidel on kirjeldatud koliidi, divertikuliidi ja 
sooleperforatsioonide teket ning põletikulise soolehaigusega patsientidel rasket kõhulahtisust. 
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Vähesed patsiendid kogevad iiveldust asatiopriini esmakordsel manustamisel. Seda saab leevendada, 
manustades tablette pärast sööki. 
Immunosupressiivset ravi saavatel transplantatsioonipatsientidel on kirjeldatud tõsiseid seedetrakti 
tüsistusi, sealhulgas koliiti, divertikuliiti ja sooleperforatsiooni. Nende kõrvaltoimete etioloogia ei ole 
aga täielikult kindlaks tehtud ja on võimalik seos glükokortikosteroidide suurte annustega. Põletikulise 
soolehaigusega patsientide ravimisel asatiopriiniga on kirjeldatud rasket kõhulahtisust, mis tekib 
uuesti ravi taasalustamisel. 
 
Väikesel osal asatiopriiniga ravitud patsientidest on tekkinud pankreatiit, eelkõige neil, kellel on 
siirdatud neer või esineb põletikuline soolehaigus. Pankratiidi teket on raske seostada ühe konkreetse 
ravimi manustamisega, ehkki juhuti on manustamise taasalustamine kinnitanud seost asatiopriiniga. 
 
Maksa ja sapiteede häired 
Aeg-ajalt:  kolestaas ja maksafunktsiooni näitajate muutused. 
Harv:  eluohtlik maksakahjustus. 
 
Asatiopriini manustamisega seoses on mõnikord tekkinud kolestaas ja maksafunktsiooni häired, mis 
üldjuhul taanduvad ravi ärajätmisel. See võib olla seotud ülitundlikkusreaktsiooni sümptomitega (vt 
„Immuunsüsteemi häired“). 
Asatiopriini pikaajalise manustamisega seoses on harva kirjeldatud eluohtliku maksakahjustuse teket, 
ennekõike transplantatsioonipatsientidel. Histoloogiline leid näitab sinusoidide laienemist, maksa 
pelioosi, venooklusiivset haigust ja nodulaarset regeneratiivset hüperplaasiat. Venooklusiivse haiguse 
kliinilise kahtluse korral tuleb asatiopriini manustamine püsivalt lõpetada. Mõnel juhul on asatiopriini 
ärajätmine viinud maksakahjustuse histoloogilise leiu ja sümptomite ajutise või püsiva taandumiseni. 
 
Naha ja nahaaluskoe kahjustused 
Harv:  alopeetsia. 
Asatiopriini ja teisi immunosupressante kasutavatel patsientidel on mitmel korral kirjeldatud juuste 
väljalangemist. Paljudel juhtudel on see taandunud spontaanselt, vaatamata ravi jätkumisele. 
Asatiopriini ravi ja alopeetsia vaheline seos ei ole kindel. 
Teadmata:  äge febriilne neutrofiilne dermatoos (Sweeti sündroom), 
valgusülitundlikkusreaktsioon. 
 
Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine 
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teatada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See 
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võimalikest 
kõrvaltoimetest teatada www.ravimiamet.ee kaudu. 
 
4.9 Üleannustamine 
 
Sümptomid ja nähud 
Asatiopriini üleannustamise põhisümptomiteks on seletamatud infektsioonid, neeluhaavandid, 
verevalumid ja verejooksud tulenevalt luuüdi pärssimisest, mis võivad olla maksimaalsed 9...14 päeva 
pärast. Nende sümptomite avaldumine on iseloomulikum kroonilise üleannustamise kui ühekordse 
akuutse üleannustamise korral. Teatatud on patsiendist, kes võttis ühekordse üleannusena 7,5 g 
asatiopriini. Selle üleannustamise kohesteks toksilisusilminguteks olid iiveldus, oksendamine ja 
kõhulahtisus, millele järgnesid kergekujuline leukopeenia ja kerged kõrvalekalded maksafunktsiooni 
näitajates. Paranemine oli komplikatsioonideta. 
 
Ravi 
Kuna spetsiifilist antidooti ei ole, tuleb hoolikalt jälgida vererakkude arvu ning rakendada vajaduse 
korral üldisi toetavaid meetmeid ja teha vereülekanne. Aktiivsed meetmed (nagu aktiivsöe 
manustamine) ei pruugi asatiopriini üleannustamise korral olla efektiivsed, v.a juhul, kui seda saab 
rakendada 60 minuti jooksul pärast allaneelamist. Edasine ravi peab toimuma vastavalt kliinilisele 
näidustusele või mida soovitab riiklik mürgistusteabekeskus. Dialüüsi kasulikkus asatiopriini 
üleannustamisega patsientidel ei ole teada, kuid asatiopriin on osaliselt dialüüsitav. 
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5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
Farmakoterapeutiline rühm: kasvajavastased immunomoduleerivad ained; ATC-kood L04AX01 
 
Toimemehhanism 
Asatiopriin on 6-merkaptopuriini (6-MP) eelravim. 6-MP on inaktiivne, kuid toimib kui puriini 
antagonist ja vajab immunosupressiooni avaldumiseks rakulist ülesvõttu ning rakusisest anabolismi 
tioguaniinnukleotiidideks (TGN). TGN-id ja teised metaboliidid (nt 6-metüülmerkaptopuriini 
ribonukleotiidid) inhibeerivad de novo puriini sünteesi ja puriinnukleotiidide interkonversiooni. TGN-
id lülitatakse ka nukleiinhapetesse ja see toime vastutab ravimi immunosupressiivse toime eest. Teised 
asatiopriini võimalikud toimemehhanismid hõlmavad mitmete nukleiinhapete biosünteesi 
signaalradade inhibeerimist, millega ennetatakse nende rakkude proliferatsioon, mis on seotud 
immuunvastuse määramise ning võimendamisega. 
Nende mehhanismide tõttu võib asatiopriini ravitoime ilmneda alles pärast mitmenädalast või -kuulist 
ravi. 
Metüülnitroimidasoolosa aktiivsus ei ole lõplikult selge. Siiski on ilmnenud, et paljudes süsteemides 
on metüülnitroimidasool võrreldes 6-MP-ga muutnud asatiopriini aktiivsust.  
 
5.2 Farmakokineetilised omadused 
 
Imendumine 
Asatiopriini imendumine on mittetäielik ja varieeruv. 6-MP absoluutse biosaadavuse mediaan 
(vahemik) pärast 50 mg asatiopriini manustamist on 47% (27…80%). Asatiopriini imendumise ulatus 
on sarnane kogu seedetraktis, sh maos, tühisooles ja umbsooles. Kuid 6-MP imendumine pärast 
asatiopriini manustamist varieerub ja imendumiskohad erinevad, suurim imendumise ulatus on 
tühisooles, seejärel maos ja siis umbsooles. 
Kuigi ei ole tehtud uuringuid toidu mõjust asatiopriinile, on läbi viidud farmakokineetilisi uuringuid 6-
MP-ga, mis on asjakohased ka asatiopriini puhul. 6-MP keskmine biosaadavus oli ligikaudu 26% 
väiksem, kui seda manustati koos toidu või piimaga, võrreldes sellega, kui paastuti üle öö. 6-MP ei ole 
piimas stabiilne ksantiin oksüdaasi juuresoleku tõttu (30% lagunemine 30 minuti jooksul). Asatiopriini 
tuleb võtta vähemalt 1 tund enne või 3 tundi pärast sööki või piima joomist (vt lõik 4.2). 
 
Jaotumine 
Asatiopriini püsikontsentratsiooni jaotusruumala (Vdss) ei ole teada. 6-MP keskmine (±SD) ilmne Vdss 
on 0,9 (±0,8) l/kg, kuid see võib olla suurem, sest 6-MP eritub kogu kehast (ja mitte ainult maksas). 
6-MP kontsentratsioon seljaajuvedelikus on pärast 6-MP i.v. või suukaudset manustamist väike või 
ebaoluline. 
 
Biotransformatsioon 
Asatiopriin laguneb in vivo kiiresti glutatioon-S-transferaasi toimel 6-MP-ks ja 
metüülnitroimidasoolosaks. 6-MP läbib kergesti rakumembraane ja see metaboliseeritakse ulatuslikult 
mitmes mitmeetapilises signaalrajas aktiivseteks ning inaktiivseteks metaboliitideks, kusjuures ükski 
ensüüm ei ole domineeriv. Kompleksse metabolismi tõttu ei seleta ühe ensüümi inhibeerimine kõiki 
efektiivsuse puudumise ja/või väljendunud müelosupressiooni juhte. Peamised 6-MP või selle 
järgnevate metaboliitide metabolismi eest vastutavad ensüümid on: polümorfne ensüüm tiopuriin-S-
metüültransferaas (TPMT) (vt lõik 4.4 „Aminosalitsülaadid“), ksantiin oksüdaas (vt lõik 4.5 
„Allopurinool/oksüpurinool/tiopurinool“), inosiinmonofosfaatdehüdrogenaas (IMPDH) (vt lõik 4.5 
„Ribaviriin“) ja hüpoksantiinguaniinfosforibosüültransferaas (HPRT). Teised aktiivsete ja inaktiivsete 
metaboliitide moodustumisega seotud ensüümid on guanosiinmonofosfaatsüntetaas (GMPS, mis 
moodustab TGN-e) ja inosiintrifosfaatpürofosfataas (ITPase). Asatiopriini ennast metaboliseerib ka 
aldehüüdoksüdaas, et moodustuks 8-hüdroksüasatiopriin, mis võib olla aktiivne. On olemas ka mitmeid 
inaktiivseid metaboliite, mis moodustuvad teiste radade kaudu. On tõendeid, et polümorfismid nendes 
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geenides, mis kodeerivad erinevaid asatiopriini metabolismis osalevaid ensüüme, võivad ennustada 
asatiopriini ravi kõrvaltoimeid. 
Tiopuriin-S-metüültransferaasi (TPMT) aktiivsus on pöördvõrdeliselt seotud punastest verelibledest 
pärit 6-MP-st saadud tioguaniinnukleotiidi kontsentratsiooniga, suurem tioguaniinnukleotiidi 
kontsentratsioon põhjustab suuremat vähenemist valgete vereliblede ja neutrofiilide arvus. TPMT 
defitsiitsusega isikutel tekib väga suur tsütotoksiline tioguaniinnukleotiidi kontsentratsioon. 
 
Genotüübi testimisega saab määrata patsiendi alleelse mustri. Praegu selgitavad 3 alleeli, TPMT*2, 
TPMT*3 ja TPMT*3C, ligikaudu 95% TPMT vähenenud aktiivsusega patsientidest. Ligikaudu 0,3% 
(1 : 300) patsientidest on kaks TPMT geeni mittefunktsionaalset alleeli (homosügootne defitsiitsus) ja 
neil on väga vähene või mittetuvastatav ensüümi aktiivsus. Ligikaudu 10% patsientidest on üks TMPT 
mittefunktsionaalne alleel (heterosügootsus), mis põhjustab vähese või keskmise TPMT aktiivsuse ja 
90% isikutel on normaalne TPMT aktiivsus kahe funktsionaalse alleeliga. Ligikaudu 2% isikutest võib 
TPMT aktiivsus olla väga suur. Fenotüübi testimine määrab tiopuriinnukleotiidide sisalduse või 
TPMT aktiivsuse punastes verelibledes ja võib olla samuti informatiivne (vt lõik 4.4). 
 
Eritumine 
Pärast 100 mg 35S-asatiopriini suukaudset manustamist eritus 24 tunni pärast 50% radioaktiivsusest 
uriiniga ja 12% roojaga. Uriinis oli peamiseks ühendiks inaktiivne oksiiditud metaboliit tiouurhape. 
Vähem kui 2% eritus uriiniga kui asatiopriin või 6-MP. Asatiopriinil on tervetel vabatahtlikel suur 
ekstraktsioonisuhe kogukliirensiga rohkem kui 3 l/min. Puuduvad andmed asatiopriini renaalse 
kliirensi või poolväärtusaja kohta. 6-MP renaalne kliirens ja poolväärtusaeg on vastavalt 191 
ml/min/m2 ja 0,9 h. 
 
Patsientide erirühmad 
 
Eakad 
Spetsiifilisi uuringuid eakatel ei ole läbi viidud (vt lõik 4.2). 
 
Ülekaalulised lapsed 
USA kliinilises uuringus jagati 18 last (vanuses 3…14 aastat) võrdselt kahte rühma: kehakaalu ja 
kasvu suhe üle või alla 75 protsentiili. Kõik lapsed oli 6-MP säilitusravil ja annus arvutati kehapinna 
alusel. 6-MP keskmine AUC (0 - ∞) oli üle 75 protsentiili rühmas 2,4 korda madalam kui alla 
75 protsentiili rühmas. Seega võivad ülekaalulisteks peetud lapsed vajada asatiopriini annusevahemiku 
ülemise piiri annuseid ja soovitav on hoolikas ravivastuse jälgimine (vt lõik 4.2). 
 
Neerukahjustusega patsiendid 
Uuringud asatiopriiniga ei ole näidanud erinevusi 6-MP farmakokineetikas ureemiliste patsientide ja 
neerusiirikuga patsientide vahel. Kuna asatiopriini aktiivsete metaboliitide kohta neerukahjustuse 
korral on vähe teada, tuleb neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel kaaluda annuse vähendamist (vt 
lõik 4.2). Asatiopriin ja/või selle metaboliidid on hemodialüüsiga eemaldatavad, 8-tunnise dialüüsiga 
eritus ligikaudu 45% radioaktiivsetest metaboliitidest. 
 
Maksakahjustusega patsiendid 
Uuring asatiopriiniga viidi läbi kolmel neerusiirikuga patsientide rühmal: maksahaigus puudub, esineb 
maksakahjustus (kuid puudub tsirroos) ja esineb maksakahjustus ning tsirroos. Uuring näitas, et 
võrreldes maksakahjustuseta patsientidega on 6-merkaptopuriini ekspositsioon maksakahjustusega 
(kuid ilma tsirroosita) patsientidel 1,6 korda suurem ja maksakahjustuse ning tsirroosiga patsientidel 6 
korda suurem. Seega tuleb maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel kaaluda annuse vähendamist 
(vt lõik 4.2). 
 
5.3 Prekliinilised ohutusandmed 
 
Mitmetel erineva tundlikkusastmega loomaliikidel on täheldatud teratogeensust või embrüotoksilisust. 
Küülikutel tekitas 5…15 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas 6…14. tiinuspäeval skeletianomaaliad, 
hiirtel ja rottidel põhjustas 1…2 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas 3…12. päeval embrüo hukkumise. 
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6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu 
 
Tableti sisu: 
Mikrokristalliline tselluloos (E460) 
Laktoosmonohüdraat 
Maisitärklis 
Povidoon K25 (E1201) 
Naatriumkroskarmelloos 
Magneesiumstearaat (E572) 
Kolloidne veevaba ränidioksiid 
 
Tableti kate: 
Polüvinüülalkohol 
Talk (E553b) 
Makrogool 3350 
Polüsorbaat 80 (E433) 
 
6.3 Sobimatus 
 
Ei kohaldata. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 
4 aastat. 
 
6.4 Säilitamise eritingimused 
 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
 
6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu 
 
Õhukese polümeerikattega tabletid on pakendatud keeratava polüetüleenkorgiga polüetüleenplastist 
konteinerisse. 
 
Pakendi suurused 
50 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti pakendis. 
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi käsitlemiseks ja hävitamiseks 
 
Kahjustamata kattega tablettide käsitlemisega ei kaasne ohtu. Sel juhul ei ole vajalik rakendada erilisi 
ettevaatusabinõusid. 
 
Kui tabletid on poolitanud meditsiinipersonal, tuleb siiski rangelt järgida tsütotoksiliste ainete 
käsitlemise juhiseid (vt lõigud 4.2 ja 4.4). 
 
Nii ravimi ülejääk kui ka kokkupuutunud abimaterjal tuleb ajutiselt hoida asjakohaselt märgistatud 
anumas. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. 
 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Sandoz d.d. 
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Verovškova 57 
SI-1000 Ljubljana 
Sloveenia 
 
 
8. MÜÜGILOA NUMBRID 
 
75 mg: 710310 
100 mg: 710510 
 
 
9.  ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/ MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 22.10.2010 
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 13.02.2018 
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Juuni 2021 


