
مثوتركسايت  
)Methoblastin :اسم املاركة(

ما هو methotrexate؟
وكذلك  الروماتيزمي  املفاصل  التهاب  ملعاجلة  ُيستخدم  دواء   Methotrexate 
 )lupus( الروماتيزم األخرى مثل التهاب مفاصل األطفال، واللوشب حاالت 
ُيستخدم الصدفي.   املفاصل  والتهاب   ،)SLE باسم  أيضًا  ُيعرف  ــذي   )ال
املصاحبَي  والــورم  واأللــم  املفاصل  في  االلتهاب  لتخفيف   methotrexate  
املفاصل  التهاب  ملعاجلة  أكثر من عشرين سنة  منذ  ُيستخدم  زال  ما  له.  وهو 
الروماتيزمي.  كما أنه ُيستخدم بجرعات عالية جداً )1000 ملغ – 5000 ملغ 

في اليوم( ملعاجلة بعض السرطانات. 
ما هي الفائدة التي ميكنك أن تتوقعها من عالجك؟

إن methotrexate أحد اشد العالجات فعالية اللتهاب املفاصل الروماتيزمي.  
تقريبًا.   املفاصل  التهاب  يختفي  حيث  البعض  لــدى  ــراض  األعـ تتوقف  إذ 
والتيّبس  األلم  تناقص  تالحظ  قد  إذ  فــوراً.   يعمل  ال   methotrexate لكن 
أو جتنبه  املفاصل  تلف  تأخير  تأثيره من حيث  أما  أسابيع.   أربعة  بعد  والورم 
 فيستغرق بضعة شهور.  وقد ُتعطى أدوية أخرى لتخفيف أعراضك أثناء انتظار

 methotrexate ليؤتي نتيجته.
كيف ُيستخَدم methotrexate؟

إعطاؤه  أو  أقــراص  شكل  على  الفم  طريق  عن   methotrexate أخذ  يجوز 
كحقنة.  يجب احلرص عند التخلص من اإلبر واحلقن.

متى يجب استخدامه؟
أقراص  جسمك  ميتص  فقط.   األسبوع  في  مرة   methotrexate ُيستخدم 
إذا كانت  تناولتها على معدة خاوية.   إذا  نحو  أفضل  methotrexate على 
هناك مشكلة اإلحساس بالغثيان، فإن تناولها في وقت وجبة الطعام ميكن أن 

يساعد على تخفيف هذا األثر اجلانبي وال يقلل من الفوائد بصورة كبيرة.
ما هي اجلرعة؟

تتوفر األقراص بقوة 2.5 ملغ أو 10 ملغ.  تؤخذ اجلرعة عادة بأكملها في يوم 
واحد، لكن ميكن أيضًا توزيعها على جرعات منفصلة تؤخذ خالل ذلك اليوم 

إذا لزم األمر.
هل تؤخذ أدوية أخرى مع methotrexate؟

اجلانبية.   اآلثار  للحد من  الفولينيك  أو حامض  الفوليك  بأخذ حامض  يوصى 
سيشرح لك طبيبك الكمية التي يجب أن تأخذها من إضافات حامض الفوليك 

أو حامض الفولينيك ومتى يجب أن تأخذها.
ما هي املدة التي يجب أن يستمر فيها العالج؟

يستمر العالج إلى ما ال نهاية طاملا أنه فّعال وطاملا لم تظهر تأثيرات جانبية له.  

إذا توقف استخدام methotrexate ألكثر من عدة أسابيع فإنه قد يكون 
هناك احتمال لتدهور حالتك.  تابع استخدام عالجك ما لم يشر عليك 

طبيبك بخالف ذلك أو ما لم تظهر تأثيرات جانبية.
هل هناك أية تأثيرات جانبية؟

طبيبك  مع  األمر  ناقش  أدنــاه  املدرجة  اجلانبية  التأثيرات  من  أي  ظهر  إذا 
 الذي سينصحك بشأن أي تغيير للجرعة قد يكون ضروريًا.  يجوز أخذ
مثاًل،  سنة  وعشرين  خمسة  من  أكثر  طويلة،  لفترات   methotrexate

ملعاجلة التهاب املفاصل الروماتيزمي.
التأثيرات اجلانبية األكثر شيوعًا

اسُتخدم  إذا  األعــراض  هذه  تخفيف  ميكن  وإسهال.   وتقيؤ  •   غثيان 
methotrexate مع الطعام أو في املساء.

•   ميكن أن تظهر قروح في الفم، لكن استخدام إضافات حامض الفوليك 
أو حامض الفولينيك يقلل من احتمال ظهورها.

الطفح  من  مختلفة  ــواع  وأن اجللد  في  جفاف  حــدوث  أيضًا  •   ميكن 
من  واٍق  كرمي  دهن  عليك  الشمس.   جتاه  احلساسية  وزيادة  اجللدي 

الشمس ولبس قّبعة عندما تكون في الشمس.
•  ُأبلغ عن إصابة البعض بتعب خفيف وصداع وتلّبد الذهن.

تأثيرات جانبية أقل شيوعًا أو نادرة لكنها ُيحتمل أن تكون 
خطيرة:

•   الكبد: ميكن أن يؤدي methotrexate إلى التهاب الكبد والتسبب 
في اإلصابة بأحد أنواع االلتهاب الكبدي الوبائي  تهدف اختبارات الدم 

املنتظمة إلى الكشف عن املشاكل مبكراً إذا حصلت.
قد يحتاج األمر لتخفيف جرعة methotrexate أو التوقف عن استخدامه 

إذا حدثت مشكلة.
•   الرئتان: قد يؤدي methotrexate إلى التهاب الرئتي.

•   تساقط الشعر: قد يندر حدوث ذلك، وهو ليس تساقطًا دائمًا حيث 
أن الشعر سينمو مجدداً عند التوقف عن استخدام الدواء.

•  السرطان: أنظر أدناه.
تأثيرات جانبية أو مشاكل طويلة املدى ميكن حدوثها:

إمكانية  الروماتيزمي  املفاصل  بالتهاب  املصابي  ترتفع لدى  •   السرطان: 
اإلصابة بالورم اللمفاوي )سرطان العقد اللمفاوية(.  ليس من الواضح 
ما إذا كان methotrexate يزيد من إمكانية اإلصابة، لكن مثل هذه 
 methotrexate الزيادة إن وجدت ستكون صغيرة جداً.  وقد يخفف
من إمكانية اإلصابة بهذه السرطانات وذلك بالتحّكم بالتهاب املفاصل 

Methotrexate (Arabic)

لالتصال مبكتب التهاب املفاصل احمللي اخلاص بك:
www.arthritisaustralia.com.au  1800 011 041
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التي  بــاملــراجــع  كاملة  قائمة  على  احملــلــي  املفاصل  التهاب  مكتب  مــن  احلــصــول  ميكن  املــصــدر:    .2015 مــايــو  استعرض   .2007 أستراليا  املفاصل  التهاب  ملؤسسة  محفوظة  الطبع  حــقــوق   ©
 Australian Practice Nurses Associationو  Australian Physiotherapy Associationو  Australian General Practice Network من  كل  ساهم  النشرة.   هــذه  إعــداد  في   اسُتخدمت 
املعلومات هذه. وقد قدمت وزارة الصحة باحلكومة األسترالية متوياًل لدعم هذا  وPharmaceutical Society of Australia وRoyal Australian College of General Practitioners في إعداد نشرة 
املشروع. مت احلصول على املعلومات الواردة في هذه النشرة من مصادر مختلفة وقامت جمعية الروماتيزم األسترالية مبراجعتها. واملقصود بها أن تكون أداة تعليمية، وهي ال تغطي كل االستخدامات أو 
اإلجراءات أو االحتياطات أو التأثيرات اجلانبية أو التفاعالت مع األدوية املذكورة. وال ُيقصد بهذه املعلومات أن تكون مشورة طبية للمشاكل الفردية وال إلجراء تقييم فردي ألخطار وفوائد استخدام دواء 
معّي. ميكن إعادة إنتاج هذه النشرة برّمتها ولكن ال ميكن تغييرها بدون إذن من ARA. مت استخدام منشور صادر عن NHMRC بعنوان: كيف تعرض األدلة على املستهلكي: إعداد منشورات املستهلكي 

(2000) في إعداد هذه النشرة.

باراسيتامول خالل استخدام  البسيط  •   ميكن استخدام دواء تخفيف األلم 
methotrexate بشرط أخذه حسب التعليمات.

أي  تلقي  قبل  طبيبك  إلى  بأمان.  حتدث  اللقاحات  معظم  إعطاء  •    ميكن 
تلقيح.

االستخدام مع الكحول
ــخــدام ــالل فـــتـــرة اســت ــد خــ ــكــب ــف ال ــل ــة ت ــي ــكــان ــن إم  يـــزيـــد الـــكـــحـــول مـ

من   methotrexate استخدام  بي  ُوجدت عالقة  وقد    .methotrexate
جانب املفرطي في الشرب وتلّيف الكبد.

اســتــخــدام مــع  ــون  ــأم امل ــشــرب  ال مــســتــوى  هــو  مــا  بالتحديد  ــعــرف  ُي  •   ال 
methotrexate، لكن هناك اتفاقًا عامًا على أن شرب كأس أو كأسي 

مقياسيتي مرة أو مرتي في األسبوع ال ُيحتمل أن يؤدي إلى مشكلة.
اجلراحة:

في  مرة   methotrexate من  منخفضة  أخذ جرعة  في  الشخص  استمر  إذا 
األسبوع خالل فترة اجلراحة فإنه ال يبدو أنه سيطرأ تغيير بالنسبة اللتئام اجلرح 

أو أن أي التهاب سيزداد.
االستخدام مع احلمل واإلرضاع:

•   يجب عدم استخدام methotrexate خالل احلمل ألنه ميكن أن يؤدي 
إلى اإلسقاط أو إلى تشّوه اجلني.  كما يجب عدم استخدامه أيضًا خالل 

فترة اإلرضاع.
•   على النساء اللواتي في سن احلمل استخدام وسائل فّعالة ملنع احلمل خالل 

.methotrexate فترة استخدام
ــف عـــن اســتــخــدام ــوق ــت ــســاء الــلــواتــي يــخــطــطــن لــلــحــمــل ال ــن  •   عــلــى ال

methotrexate قبل ثالثة أشهر من محاولة احلمل.

استخدام عــن  الشريك  الــرجــل  فيه  يتوقف  أن  يجب  وقــت  أفضل   •   إن 
methotrexate قبل محاولة احلمل هو غير معروف.

املدى  على  اإلجناب  على  الشخص  قدرة  على   methotrexate يؤثر  •   ال 
الطويل.

اتصل مبكتب التهاب املفاصل احمللي للحصول على مزيد من 
نشرات املعلومات عن التهاب املفاصل.

الروماتيزمي،  لكن هذا األمر لم يتم إثباته بعد.  لتجّنب السرطان عمومًا، 
يوصى بترك التدخي.  

•   اخلصوبة: ال يؤثر methotrexate على قدرة الشخص على اإلجناب على 
املدى الطويل.  راجع أيضًا قسم االحتياطات.

ستشرح املعلومات التي تصاحب دواء methotrexate أيضًا التأثيرات 
اجلانبية اخلطيرة املمكن حدوثها بالتفصيل.  حتدث إلى طبيبك إذا كانت 

لديك أية مخاوف عن أية تأثيرات جانبية ممكنة.
ما هي االحتياطات الالزمة؟

اختبارات الدم:
methotrexate قد يؤثر على الكبد وخاليا الدم، يجب عليك  •   مبا أن 

اخلضوع الختبارات دم بصورة منتظمة خالل فترة عالجك.  
تساعد  جانبية،  تأثيرات  لديك  كانت  إذا  عما  الكشف  إلى  •   باإلضافة 

اختبارات الدم في متابعة حالتك لتحديد ما إذا كان العالج فّعااًل.
•   يجب مراجعة طبيبك إذا ُطلب منك ذلك ألنه يلعب دوراً هامًا في متابعة 

حالتك.
مخاطر العدوى:

•   مبا أن جهاز املناعة لديك قد يكون ضعيفًا يزداد احتمال إصابتك ببعض 
أنواع العدوى.   إذا كان لديك عدوى أو حمى مستمرة أخبر طبيبك في 

احلال.
االستخدام مع األدوية األخرى:

•   ميكن أن يتفاعل methotrexate مع أدوية أخرى.  عليك إخبار طبيبك 
عن أية أدوية تأخذها حاليًا أو تخطط ألخذها.  وهي تشمل األدوية التي 
تشتريها بدون وصفة طبية واألدوية العشبية/الطبيعية.  عليك أيضًا أن 

تخبر أصحاب املهن الصحية اآلخرين عن دوائك عندما تراهم.
لتجّنب  تؤخذ  التي  الصغيرة  باجلرعات  بأمان  األسبرين  استخدام  •   ميكن 

النوبة القلبية والسكتة الدماغية. 
املضادة  السترويدية  غير  العقاقير  مع  بأمان   methotrexate أخذ  •   ميكن 

لاللتهابات (NSAIDs) طاملا كان عمل كليتيك طبيعيًا.

اخبر طبيبك عن أية أدوية تأخذها حاليًا أو تخطط ألخذها.  وهي تشمل األدوية التي تشتريها بدون وصفة طبية واألدوية 
العشبية/الطبيعية.  عليك أيضًا أن تخبر أصحاب املهن الصحية اآلخرين عن دوائك عندما تراهم.

تتوفر معلومات وتوعية ودعم لدى مكتب التهاب املفاصل احمللي لألشخاص املصابني بالتهاب املفاصل.
www.arthritisaustralia.com.au   1800 011 041   خط املساعدة

إبراء من املسئولية: نشرت مؤسسة التهاب املفاصل األسترالية هذه النشرة بغرض تقدمي املعلومات فقط وال يجب استخدامها بداًل من املشورة الطبية.

1800 011 041 www.arthritisaustralia.com.au

1633_English Template.indd   1 18/3/10   2:11:48 PM


