
a682019.html/meds/druginfo/https://medlineplus.govالصفحة: لهذه  URLعنوان

ميثوتريكسات
)ate) trex" "oh methباسم تنطق

هام:تحذير

السرطان لعالج فقط الميثوتريكسات تتناول أن يجب الحياة. تهدد جداً خطيرة جانبية آثاراً الميثوتريكسات يسبب قد

تناول مخاطر حول طبيبك إلى تحدث أخرى. بأدوية عالجها يمكن ال والتي الخطورة شديدة األخرى الحاالت بعض أو

لحالتك.الميثوتريكسات

كنت وإذا برئتيك المحيطة المساحة في أو معدتك منطقة في زائدة سوائل لديك كان أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

الستيرويدية غير االلتهاب مضادات تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر منه. عانيت أن سبق أو الكلى في مرض من تعاني

NSAIDs)(  خطيرة جانبية آلثار تعرضك خطر من واألدوية الحاالت هذه تزيد قد سلسالت. أو األسبرين ، مثل

العالج إيقاف أو الميثوتريكسات من أقل جرعة إعطائك إلى يحتاج وقد أكبر بعناية طبيبك سيراقبك لميثوتريكسات.

بالميثوتريكسات.

كان أو لديك كان إذا طبيبك أخبر العظم. نخاع ينتجها التي الدم خاليا عدد انخفاض في الميثوتريكسات يتسبب قد

كنت إذا الفور على بطبيبك اتصل لديك. الدم خاليا في أخرى مشكلة أي أو الدم خاليا من نوع أي من قليل عدد لديك

غير نزيف أو كدمات للعدوى ؛ أخرى عالمات أو حمى ، قشعريرة ، الحلق ، التهاب التالية: األعراض من أي من تعاني

التنفس.في ضيق أو شاحب؛ جلد المفرط التعب عادي.

كميات شربت أو تشرب كنت إذا الزمن. من طويلة لفترة تناوله عند خاصة الكبد ، تلف في الميثوتريكسات يتسبب قد

طبيبك يخبرك فقد به ، أصبت أن سبق أو الكبد في بمرض مصاباً كنت إذا أو مضى وقت أي في الكحول من كبيرة

تطور به. إصابتك من أكبر خطر لوجود نظراً الحياة يهدد السرطان من بنوع مصاباً كنت إذا إال الميثوتريكسات تناول بعدم

إذا طبيبك أخبر السكري. بداء مصاباً أو بديناً أو مسناً كنت إذا أيضاً أعلى الكبد بتلف اإلصابة خطر يكون قد الكبد. تلف

  )Accutane( isotretinoinأو  )Imuran( azathioprineأو : )acitretin )Soriataneالتاليةاألدوية من أياً تتناول كنت

الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل .  )Vesanoid( tretinoinأو  )sulfasalazine )Azulfidineأو

قلة الشديد ، التعب غثيان ، التالية: األعراض من أياً واجهت إذا الفور على بطبيبك اتصل الميثوتريكسات. تناول أثناء

أعراض تشبه أعراض أو العينين ، أو الجلد اصفرار المعدة ، من العلوي األيمن الجزء في ألم الشهية ، فقدان الطاقة ،

عالجك وأثناء قبل  )المختبرفي لفحصها الكبد أنسجة من صغيرة قطعة إزالة (الكبد خزعات طبيبك يطلب قد األنفلونزا.

بالميثوتريكسات.
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منه. عانيت أن سبق أو الرئة في مرض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر الرئة. تلف في الميثوتريكسات يتسبب قد

التنفس.في ضيق أو حمى أو جاف سعال التالية: األعراض من أياً واجهت إذا الفور على بطبيبك اتصل

من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر األمعاء. أو المعدة أو الفم بطانة تلف في الميثوتريكسات يتسبب قد

 ]الغليظةاألمعاء [القولون بطانة في وتقرحات تورماً تسبب حالة وهي (التقرحي القولون التهاب أو المعدة في قرحة
الفور: على بطبيبك واتصل الميثوتريكسات تناول عن فتوقف التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا . )والمستقيم

القهوة.يشبه أو الدموي القيء أو الدموي أو القطران أو األسود البراز أو اإلسهال أو الفم تقرحات

الجهاز خاليا في يبدأ الذي السرطان (الليمفاوية الغدد بسرطان اإلصابة خطر زيادة إلى الميثوتريكسات تناول يؤدي قد

أو الميثوتريكسات ، تناول عن تتوقف عندما عالج دون تختفي فقد الليمفاوية ، الغدد بورم مصاباً كنت إذا . )المناعي

الكيميائي.العالج إلى تحتاج قد

على الميثوتريكسات يعمل حيث معينة بمضاعفات تصاب فقد السرطان ، لعالج الميثوتريكسات تتناول كنت إذا

حدوثها.حالة في المضاعفات هذه ويعالج بعناية طبيبك سيراقبك السرطانية. الخاليا تدمير

فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا للحياة. مهددة أو خطيرة جلدية فعل ردود الميثوتريكسات يسبب قد

الجلد.تقشير أو بثور أو جلدي طفح أو حمى الفور: على بطبيبك

نوع أي لديك كان إذا طبيبك أخبر خطيرة. بعدوى تصاب وقد لديك ، المناعة جهاز نشاط من الميثوتريكسات يقلل قد

يجب ال أنه طبيبك يخبرك قد لديك. المناعة جهاز على تؤثر حالة أي من عانيت أن سبق أو لديك كان وإذا العدوى من

التهاب مثل العدوى عالمات من تعاني كنت إذا الحياة. يهدد بسرطان مصاباً كنت إذا إال الميثوتريكسات تناول عليك

الفور.على بطبيبك فاتصل القشعريرة ، أو الحمى أو السعال أو الحلق

أن خطر من الميثوتريكسيت يزيد فقد للسرطان ، اإلشعاعي بالعالج عالجك أثناء الميثوتريكسات تتناول كنت إذا

الجسم.من أخرى أجزاء أو العظام أو الجلد تلف في اإلشعاعي العالج يتسبب

وبعده وأثناءه العالج قبل المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

شديدة.تصبح أن قبل الجانبية اآلثار وعالج للميثوتريكسات جسمك استجابة من للتحقق

قبل الحمل اختبار إجراء إلى تحتاج سوف أنثى ، كنت إذا للحمل. تخططين أو حامال ًشريكك أو أنت كنت إذا طبيبك أخبر

بعده أو العالج أثناء شريكك أو أنت تحملي ال حتى النسل لتحديد موثوقة طريقة استخدم الميثوتريكسات. تناول في البدء

التوقف بعد أشهر 3 لمدة الحمل منع وسائل استخدام في وشريكتك أنت تستمر أن يجب ذكراً ، كنت إذا وجيزة. بفترة

دورة لديك يكون حتى الحمل منع وسائل استخدام في االستمرار عليك يجب أنثى ، كنت إذا الميثوتريكسات. تناول عن

على بطبيبك فاتصل حامال ً، شريكك أو أنت أصبحت إذا الميثوتريكسات. تناول عن التوقف بعد بدأت واحدة شهرية

للجنين.موتاً أو ضرراً الميثوتريكسات يسبب قد الفور.
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الدواء؟هذا وصف لماذا

ال  )الجسممناطق بعض في متقشرة حمراء بقع فيه تتشكل جلدي مرض (الشديدة الصدفية لعالج الميثوتريكسات يستخدم

الطبيعي والعالج الراحة مع جنب إلى جنباً أيضاً الميثوتريكسات يستخدم األخرى. العالجات طريق عن عليها السيطرة يمكن

يسبب مما مفاصله ، الجسم فيها يهاجم حالة  ؛ (RAالشديد النشط الروماتويدي المفاصل التهاب لعالج األخرى األدوية وأحياناً

أيضاً الميثوتريكسات يستخدم األخرى. األدوية بعض طريق عن عليها السيطرة يمكن ال التي  )الوظيفةوفقدان والتورم األلم

الرحم ، في المخصبة البويضة حول تتكون التي األنسجة في تبدأ التي السرطانات ذلك في بما السرطان من معينة أنواع لعالج

الليمفاوية ، الغدد سرطان من معينة وأنواع والرقبة ، الرأس سرطان من معينة وأنواع الرئة ، وسرطان الثدي ، وسرطان

مضادات تسمى األدوية من فئة إلى الميثوتريكسات ينتمي . ء)البيضاالدم خاليا في يبدأ الذي  )السرطان(الدم وسرطان

طريق عن الصدفية الميثوتريكسات يعالج السرطانية. الخاليا نمو إبطاء طريق عن السرطان الميثوتريكسات يعالج األيض.

جهاز نشاط تقليل طريق عن الروماتويدي المفاصل التهاب الميثوتريكسات يعالج قد القشور. تكون لمنع الجلد خاليا نمو إبطاء

المناعة.

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

فيها تتناول أن يجب التي المرات بعدد طبيبك سيخبرك الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز الميثوتريكسات يأتي

للدواء.جسمك يستجيب وكيف حالتك على الزمني الجدول يعتمد الميثوتريكسات.

أيام لعدة الميثوتريكسات تتناول عندما أيام عدة يتناوب متناوب زمني لجدول وفقاً الميثوتريكسات بتناول طبيبك يخبرك قد

الدواء.تتناول متى تعرف ال كنت إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية التعليمات هذه اتبع الدواء. تتناول ال عندما أسابيع أو

واحدة مرة الدواء بتناول طبيبك يخبرك فقد الروماتويدي ، المفاصل التهاب أو الصدفية لعالج الميثوتريكسات تتناول كنت إذا

يومياً واحدة مرة الخطأ طريق عن الميثوتريكسات تناولوا الذين األشخاص بعض طبيبك. لتوجيهات جيداً انتبه األسبوع. في

ماتوا.أو جداً شديدة جانبية آثار من عانوا أسبوعياً واحدة مرة من بدال ً

خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً الميثوتريكسات

من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ فقد الروماتويدي ، المفاصل التهاب أو الصدفية لعالج الميثوتريكسات تتناول كنت إذا

بعناية.التعليمات هذه اتبع تدريجيا.ً جرعتك ويزيد الدواء

تبدأ حتى أسابيع 6 إلى 3 من األمر يستغرق فقد الروماتويدي ، المفاصل التهاب لعالج الميثوتريكسات تتناول كنت إذا

تناول في استمر الميثوتريكسات. من الكاملة باالستفادة تشعر حتى أكثر أو أسبوعاً 12 و التحسن ، في األعراض

طبيبك.مع التحدث دون الميثوتريكسات تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى الميثوتريكسات

الدواءلهذا استخدامات هناك

الجهاز بطانة المناعي الجهاز فيها يهاجم التي الحالة (كرون مرض لعالج األحيان بعض في أيضاً الميثوتريكسات يستخدم

حالة المتعدد ؛ العصبي التصلب مرض (المتعدد والتصلب  ، )والحمىالوزن وفقدان واإلسهال األلم يسبب مما الهضمي ،

والكالم الرؤية في ومشاكل العضلي التنسيق وفقدان والخدر الضعف في التسبب األعصاب ، المناعي الجهاز فيها يهاجم

األخرىالذاتية المناعة وأمراض  )المثانةفي والتحكم
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اسأل . )الخطأطريق عن الجسم في السليمة الخاليا المناعي الجهاز يهاجم عندما تتطور التي الحاالت (األمراض

لحالتك.الدواء هذا استخدام مخاطر عن طبيبك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الميثوتريكسات ،تناول قبل

أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو الميثوتريكسات تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي أو طبيبك اسأل الميثوتريكسات.

التي العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

مثل الحيوية المضادات بعض يلي: مما وأي  "هامتحذير "قسم في المدرجة األدوية ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها

بعض في كمكون أو بمفرده متوفر (الفوليك حمض والتتراسيكلين ؛ والبنسلين  )كلوروميسيتين(الكلورامفينيكول

 ؛ )(Benemidالبروبينسيد  ؛ )ديالنتين(الفينيتوين الروماتويدي. المفاصل اللتهاب أخرى أدوية  ؛ )المتعددةالفيتامينات

(وسلفيسوكسازول  ، )أوروبيوتيك(سلفاميثيزول سلفاديازين ،  ، )سيبتراباكتريم ، (الكوتريموكسازول مثل السلفوناميدات
مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد . )Theochron ، (Theolairوالثيوفيلين  ؛ )جانتريسين

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية

منخفض مستوى أو هام تحذير قسم في المذكورة الحاالت من أي من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

دمك.في الفوليك حمض من

الميثوتريكسات.تناول أثناء الثدي من ترضع ال

تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

الميثوتريكسات.

والمصابيح التسمير أسرة (البنفسجية فوق األشعة أو الشمس ألشعة المطول أو الضروري غير التعرض لتجنب خطط

بشرتك الميثوتريكسات يجعل قد الشمس. من والواقي الشمسية والنظارات الواقية المالبس وارتداء  )الشمسية

جلدك عرضّت إذا تقرحاتك تسوء فقد بالصدفية ، مصاباً كنت إذا البنفسجية. فوق األشعة أو الشمس ألشعة حساسة

الميثوتريكسات.تناول أثناء الشمس ألشعة

طبيبك.مع التحدث دون بالميثوتريكسات عالجك أثناء لقاحات أي تأخذ ال

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً الميثوتريكسات يسبب قد

تختفي:

دوخة
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النعاس

الراسصداع

اللثةتورم

الشهيةقلة

حمراءعيون

الشعرتساقط

قسم في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل هام ، تحذير

المفاجئالرؤية فقدان أو الرؤية وضوح عدم

النوبات

ارتباك

كليهماأو الجسم جانبي أحد تحريك في صعوبة أو ضعف

الوعيفقدان

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً الميثوتريكسات يسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً الغرفة

اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع تناولها. من

للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة برنامج خالل من

/]c4Rm4p(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك. في االستعادة برامج على
c4Rm4p ]http://goo.gl/http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ، من

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.orgوصولهم.

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
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عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

®روماتركس

®تريكسال

هناكأسماء

أميثوبترين

MTX

15/04/2017- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

