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AZATHIOPRINE 

Apa itu Azathioprine ? 

AZATHIOPRINE adalah obat yang 

digunakan untuk menekan  kekebalan 

tubuh ketika transplantasi organ 

(contoh: Transplantasi ginjal), dan  

penyakit autoimun (kondisi ketika 

imun tubuh menyerang terhadap 

tubuh sendiri) seperti rematoid 

artritis. 

 

Bagaimana Cara Penggunaan 

yang Aman ? 

1. Obat ini digunakan sesuai dengan 

instruksi dokter. 

2. Gunakan azathioprine pada 

waktu/jam yang sama  setiap hari 

dan minum dengan air putih.  

3. Jangan minum kurang atau lebih 

dari yang diresepkan dokter. 

 

Bagaimana Jika Lupa Minum ? 

Jika lupa mengkonsumsi maka 

segera minum dan jangan menunda 

waktu minum obat. 

 

Apabila sudah dekat dengan waktu 

minum selanjutnya  (1-2 jam) maka 

jangan minum dua kali lipat dari 

yang seharusnya. 
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Efek Samping Pengatasan 

Mual Hubungi dokter, jika efek 

samping memberat atau 

tetap muncul selama  

penggunaan  

Muntah 

Diare  

Efek Samping Pengatasan 

Kemerahan 

pada kulit Segera hubungi dokter, 

jika efek samping 

tersebut muncul. 

Kelemahan 

Lemah Otot 

Demam 

Captopril, 

Enalapril 

Meningkatkan efek 

samping 

azathioprine 

(anemia) 

Allopurinol Meningkatkan efek 

terapi azathioprine 

Golongan 

siklofosfamid  

Meningkatkan efek 

samping 

hepatotoksik 

Alkohol Meningkatkan efek 

samping 

hepatotoksik 

Cotrimoxazol Meningkatkan efek 

penekanan produksi 

sel darah 

Warfarin Menurunkan efek 

terapi warfarin 

Apa Efek Samping Azathioprine ? 

Azathioprine mungkin menyebabkan 

efek samping , seperti: 

Azathioprine juga mungkin 

menyebabkan efek samping serius, 

seperti: 

Interaksi Azathioprine  

Bagaimana Cara Tepat 

Menyimpan Azathioprine ? 

1. Disimpan di suhu ruangan (25℃) 

2. Hindari penyimpanan di tempat 

lembab (kamar mandi) 

3. Terlindung dari cahaya matahari 

4. Hindari jangkauan dari anak-anak 

5. Jangan diminum jika sudah 

mencapai tanggal kadaluarsa. 

Bagaimana Cara Tepat 

Membuang Obat ?  

Obat dibuang ketika sudah kadaluarsa, 

dan obat yang sudah rusak (berubah bau, 

warna, bentuk, dan rasa). 

1. Keluarkan obat dari 

wadah atau 

kemasannya.  

2. Campurkan obat-

obatan dengan air, 

tanah, sirup, teh, atau 

bubuk kopi.  

Hubungi Apoteker/ Asisten Apoteker di 

Apotek jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 

Unit Pelayanan Informasi Obat & 

Konseling 

Instalasi Farmasi RSUD Dr. Soetomo 

Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 

Surabaya.  

Telp. 031-55-1582. 5033870 

e-mail: pio_soetomo@yahoo.com 

3. Masukkan kedalam 

plastik  

4. Buang ke tempat 

sampah 

5. Hilangkan semua 

informasi pribadi 

pada label di 

kemasan obat 

kosong, kemudian 

buang wadahnya. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


