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مثوتركسايت

(اسم املاركة)Methoblastin :
ما هو methotrexate؟

 Methotrexateدواء ُيستخدم ملعاجلة التهاب املفاصل الروماتيزمي وكذلك
حاالت الروماتيزم األخرى مثل التهاب مفاصل األطفال ،واللوشب
(( )lupusالذي ُيعرف أيض ًا باسم  ،)SLEوالتهاب املفاصل الصديف.
ُيستخدم  methotrexateلتخفيف االلتهاب يف املفاصل واألمل والورم
املصاح َبني له .وهو ما زال ُيستخدم منذ أكثر من عرشين سنة ملعاجلة
التهاب املفاصل الروماتيزمي .كام أنه ُيستخدم بجرعات عالية جد ًا
( 1000ملغ 5000-ملغ يف اليوم) ملعاجلة بعض الرسطانات.

ما هي الفائدة التي يمكنك أن تتوقعها من عالجك؟

إن  methotrexateأحد أشد العالجات فعالية اللتهاب املفاصل الروماتيزمي.
إذ تتوقف األعراض لدى البعض حيث خيتفي التهاب املفاصل تقريب ًا.

لكن  methotrexateال يعمل فور ًا .إذ قد تالحظ تناقص األمل والتي ّبس
والورم بعد أربعة أسابيع .أما تأثريه من حيث تأخري تلف املفاصل أو جتنبه
فيستغرق بضعة شهور .وقد تُعطى أدوية أخرى لتخفيف أعراضك أثناء
انتظار  methotrexateليؤيت نتيجته.

َ
ستخدم methotrexate؟
كيف ُي

جيوز أخذ  methotrexateعن طريق الفم عىل شكل أقراص أو إعطاؤه كحقنة.

متى جيب استخدامه؟

ُيستخدم  methotrexateمرة يف األسبوع فقط.
يمتص جسمك الدواء عىل أفضل نحو إذا تناولت األقراص يف الليل عىل
معدة خاوية .لكن تناوله يف املساء أو وقت وجبة الطعام يساعد عىل ختفيف
الغثيان.

ما هي اجلرعة؟

تتوفر األقراص بقوة  2.5ملغ أو  10ملغ.
تؤخذ اجلرعة عادة بأكملها يف يوم واحد ،لكن يمكن أيض ًا توزيعها عىل
جرعات منفصلة تؤخذ خالل ذلك اليوم إذا لزم األمر.

هل تؤخذ أدوية أخرى مع methotrexate؟

يوىص بأخذ إضافات حامض الفوليك أو حامض الفولينيك خالل مدة أخذ
 methotrexateألن هذه اإلضافات تق ّلص من إمكانية حصول تأثريات

ملعرفة تفاصيل مكتب التهاب املفاصل املحيل:
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)Methotrexate (Arabic
جانبية .سيرشح لك طبيبك الكمية التي جيب أن تأخذها من إضافات حامض
الفوليك أو حامض الفولينيك ومتى جيب أن تأخذها.

ما هي املدة التي جيب أن يستمر فيها العالج؟

يستمر العالج إىل ما ال هناية طاملا أنه ف ّعال وطاملا مل تظهر تأثريات جانبية له.

إذا توقف استخدام  methotrexateألكثر من عدة أسابيع فإنه قد يكون
هناك احتامل لتدهور حالتك .تابع استخدام عالجك ما مل يرش عليك طبيبك
بخالف ذلك أو ما مل تظهر تأثريات جانبية.

هل هناك أية تأثريات جانبية؟

إذا ظهر أي من التأثريات اجلانبية املدرجة أدناه ناقش األمر مع طبيبك الذي
سينصحك بشأن أي تغيري للجرعة قد يكون رضوري ًا.
جيوز أخذ  methotrexateلفرتات طويلة ،أكثر من عرشين سنة مثالً ،إلدارة
التهاب املفاصل الروماتيزمي.

التأثريات اجلانبية األكثر شيوع ًا:

• غثيان وتقيؤ وإسهال .يمكن ختفيف هذه األعراض إذا استُخدم
 methotrexateمع الطعام أو يف املساء.

• يمكن أن تظهر قروح يف الفم ،لكن استخدام إضافات حامض الفوليك أو
حامض الفولينيك يق ّلل من احتامل ظهورها.

• يمكن أيض ًا حدوث جفاف يف اجللد وأنواع خمتلفة من الطفح اجللدي وزيادة
احلساسية جتاه الشمس .عليك دهن كريم ٍ
واق من الشمس ولبس ق ّبعة
عندما تكون يف الشمس.
• ُأبلغ عن إصابة البعض بتعب خفيف وصداع وتل ّبد الذهن.

تأثريات جانبية أقل شيوع ًا أو نادرة لكنها حُيتمل أن تكون خطرية:
• الكبد :هتدف اختبارات الدم املنتظمة إىل الكشف عن املشاكل مبكر ًا إذا
حصلت .قد حيتاج األمر لتخفيف جرعة  methotrexateأو التوقف عن
استخدامه إذا حدثت مشكلة.
• الرئتان :قد يؤدي  methotrexateإىل التهاب الرئتني.

• تساقط الشعر :قد يندر حدوث ذلك ،وهو ليس تساقط ًا دائ ًام حيث أن
الشعر سينمو جمدد ًا عند التوقف عن استخدام الدواء.
• الرسطان :أنظر أدناه.

تأثريات جانبية أو مشاكل طويلة املدى يمكن حدوثها:

• الرسطان :ترتفع لدى املصابني بالتهاب املفاصل الروماتيزمي إمكانية
اإلصابة بالورم اللنفاوي (رسطان العقد اللنفاوية) .ليس من الواضح ما
إذا كان  methotrexateيزيد من إمكانية اإلصابة ،لكن مثل هذه الزيادة
إن وجدت ستكون صغرية جد ًا .وقد خيفف  methotrexateمن إمكانية
اإلصابة هبذه الرسطانات وذلك بالتحكّم بالتهاب املفاصل الروماتيزمي،
لكن هذا األمر مل يتم إثباته بعد .لتجنّب الرسطان عموم ًا ،يوىص برتك
التدخني.

• اخلصوبة :ال يؤثر  methotrexateعىل قدرة الشخص عىل اإلنجاب عىل
املدى الطويل .راجع أيض ًا قسم االحتياطات.

سترشح املعلومات التي تصاحب دواء  methotrexateأيض ًا
التأثريات اجلانبية اخلطرية املمكن حدوثها بالتفصيل .حتدث إىل
طبيبك إذا كانت لديك أية خماوف عن أية تأثريات جانبية ممكنة.

ما هي االحتياطات الالزمة؟
اختبارات الدم:

• بام أن  methotrexateقد يؤثر عىل الكبد وخاليا الدم جيب عليك اخلضوع
الختبارات دم بصورة منتظمة خالل فرتة عالجك.

• باإلضافة إىل الكشف عام إذا كانت لديك تأثريات جانبية ،تساعد اختبارات
الدم يف متابعة حالتك لتحديد ما إذا كان العالج ف ّعاالً.
• جيب مراجعة طبيبك إذا ُطلب منك ذلك ألنه يلعب دور ًا هام ًا يف متابعة
حالتك.

جت ّنب العدوى:

• بام أن جهاز املناعة لديك قد يكون ضعيف ًا يزداد احتامل إصابتك ببعض
أنواع العدوى .إذا كان لديك عدوى أو محى مستمرة أخرب طبيبك يف احلال.

األدوية األخرى:

• يمكن أن يتفاعل  methotrexateمع أدوية أخرى .عليك إخبار طبيبك عن
أية أدوية تأخذها حالي ًا أو ختطط ألخذها .وهي تشمل األدوية التي تشرتهيا
بدون وصفة طبية واألدوية العشبية/الطبيعية .عليك أيض ًا أن خترب أصحاب
املهن الصحية اآلخرين عن دوائك عندما تراهم.

• يمكن استخدام األسبريين بأمان باجلرعات الصغرية التي تؤخذ لتجنّب
النوبة القلبية والسكتة الدماغية.
• يمكن أخذ  methotrexateبأمان مع العقاقري غري السرتويدية املضادة
لاللتهابات ) (NSAIDsطاملا كان عمل كليتيك طبيعي ًا.

• يمكن استخدام دواء ختفيف األمل البسيط باراسيتامول خالل استخدام
 methotrexateبرشط أخذه حسب التعليامت.

• يمكن إعطاء معظم اللقاحات بأمان .حتدث إىل طبيبك قبل تلقي أي تلقيح.

الكحول:

يزيد الكحول من إمكانية تلف الكبد خالل فرتة استخدام .methotrexate
وقد ُوجدت عالقة بني استخدام  methotrexateمن جانب املفرطني يف
الرشب وتل ّيف الكبد.
• ال ُيعرف بالتحديد ما هو مستوى الرشب املأمون مع استخدام
 ،methotrexateلكن هناك اتفاق ًا عام ًا عىل أن رشب كأس أو كأسني
مقياسيتني مرة أو مرتني يف األسبوع ال يحُ تمل أن يؤدي إىل مشكلة.

اجلراحة:

إذا استمر الشخص يف أخذ جرعة منخفضة من  methotrexateمرة يف
األسبوع خالل فرتة اجلراحة فإنه ال يبدو أنه سيطرأ تغيري بالنسبة اللتئام اجلرح
أو أن أي التهاب سيزداد.

احلمل واإلرضاع:

• جيب عدم استخدام  methotrexateخالل احلمل ألنه يمكن أن يؤدي
تشوه اجلنني .كام جيب عدم استخدامه أيض ًا خالل فرتة
إىل اإلسقاط أو إىل ّ
اإلرضاع.
• عىل النساء اللوايت يف سن احلمل استخدام وسائل محل ف ّعالة خالل فرتة
استخدام .methotrexate

• عىل النساء اللوايت خيططن للحمل التوقف عن استخدام methotrexate

قبل ثالثة أشهر من حماولة احلمل.

• ال تُعرف املدة املثىل الذي جيب أن يتوقف فيها الرجل الرشيك عن استخدام
 methotrexateقبل حماولة احلمل.
• ال يؤثر  methotrexateعىل قدرة الشخص عىل اإلنجاب عىل املدى
الطويل.
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