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metotreksat
olarak telaffuz edilir (meth'' oh trex' yedi)

ÖNEMLİ UYARI:

Metotreksat çok ciddi, yaşamı tehdit eden yan etkilere neden olabilir. Metotreksatı yalnızca kanser 
veya çok şiddetli olan ve diğer ilaçlarla tedavi edilemeyen bazı diğer durumları tedavi etmek için 
almalısınız. Durumunuz için metotreksat almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Mide bölgenizde veya akciğerlerinizin etrafındaki boşlukta aşırı sıvı olup olmadığını veya daha 
önce olup olmadığını ve böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin. Aspirin, kolin 
magnezyum trisalisilat (Tricozal, Trilisate), ibuprofen (Advil, Motrin), magnezyum salisilat 
(Doan's), naproksen (Aleve, Naprosyn) veya salsalat. Bu koşullar ve ilaçlar, metotreksatın ciddi 
yan etkilerini geliştirme riskinizi artırabilir. Doktorunuz sizi daha dikkatli izleyecek ve size daha 
düşük dozda metotreksat vermesi veya metotreksat tedavinizi durdurması gerekebilir.

Metotreksat, kemik iliğiniz tarafından yapılan kan hücrelerinin sayısında azalmaya neden olabilir. 
Herhangi bir kan hücresi tipiniz veya kan hücrelerinizde başka bir probleminiz varsa veya daha önce 
olduysa doktorunuza söyleyiniz. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız hemen 
doktorunuzu arayın: boğaz ağrısı, titreme, ateş veya diğer enfeksiyon belirtileri; olağandışı morarma 
veya kanama; aşırı yorgunluk; soluk ten; veya nefes darlığı.

Metotreksat, özellikle uzun süre alındığında karaciğer hasarına neden olabilir. Çok miktarda alkol 
içtiyseniz veya daha önce içtiyseniz veya karaciğer hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz, 
doktorunuz size yaşamı tehdit eden bir kanser türü olmadıkça metotreksat almamanızı söyleyebilir çünkü 
daha yüksek bir risk altındadır. karaciğer hasarı geliştirir. Yaşlıysanız, obezseniz veya şeker hastalığınız 
varsa karaciğer hasarı geliştirme riskiniz daha yüksek olabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini 
alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz: asitretin (Soriatane), azatioprin (Imuran), izotretinoin (Accutane), 
sülfasalazin (Azulfidin) veya tretinoin (Vesanoid). Metotreksat alırken alkollü içeceklerin güvenli kullanımı 
hakkında doktorunuza danışın. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız hemen doktorunuzu 
arayın: mide bulantısı, aşırı yorgunluk, enerji eksikliği, iştahsızlık, midenin sağ üst kısmında ağrı, ciltte veya 
gözlerde sararma veya grip benzeri semptomlar. Doktorunuz metotreksat ile tedavinizden önce ve 
tedaviniz sırasında karaciğer biyopsileri (laboratuvarda incelenmek üzere küçük bir karaciğer dokusu 
parçasının alınması) isteyebilir.
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Metotreksat akciğer hasarına neden olabilir. Akciğer hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza 

söyleyin. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız derhal doktorunuzu arayın: kuru öksürük, ateş veya 

nefes darlığı.

Metotreksat, ağzınızın, midenizin veya bağırsaklarınızın astarına zarar verebilir. Mide ülseri 
veya ülseratif kolit (kolon [kalın bağırsak] ve rektum zarında şişme ve yaralara neden olan bir 
durum) olup olmadığınızı doktorunuza söyleyin. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini 
yaşarsanız, metotreksat almayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın: ağız yaraları, ishal, siyah, 
katran veya kanlı dışkı veya kanlı veya kahve telvesine benzeyen kusma.

Metotreksat almak, lenfoma (bağışıklık sistemi hücrelerinde başlayan kanser) geliştirme 
riskinizi artırabilir. Lenfoma geliştirirseniz, metotreksat almayı bıraktığınızda tedavisiz geçebilir 
veya kemoterapi ile tedavi edilmesi gerekebilir.

Kanseri tedavi etmek için metotreksat alıyorsanız, metotreksat kanser hücrelerini yok etmeye çalıştığı için 

bazı komplikasyonlar gelişebilir. Doktorunuz sizi dikkatle izleyecek ve ortaya çıkarsa bu komplikasyonları 

tedavi edecektir.

Metotreksat ciddi veya yaşamı tehdit eden cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi 

biriyle karşılaşırsanız, derhal doktorunuzu arayın: ateş, kızarıklık, kabarcıklar veya soyulma cilt.

Metotreksat bağışıklık sisteminizin aktivitesini azaltabilir ve ciddi enfeksiyonlar gelişebilir. Herhangi bir 
enfeksiyon tipiniz olup olmadığını ve bağışıklık sisteminizi etkileyen herhangi bir rahatsızlığınız olup 
olmadığını doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, yaşamı tehdit eden kanseriniz olmadıkça metotreksat 
almamanız gerektiğini söyleyebilir. Boğaz ağrısı, öksürük, ateş veya titreme gibi enfeksiyon belirtileri 
yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın.

Kanser için radyasyon tedavisi görürken metotreksat alırsanız, metotreksat radyasyon 
tedavisinin cildinize, kemiklerinize veya vücudunuzun diğer kısımlarına zarar verme riskini 
artırabilir.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun metotreksata tepkisini 

kontrol etmek ve yan etkileri şiddetli hale gelmeden önce tedavi etmek için tedavinizden önce, tedavi sırasında ve 

sonrasında bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Siz veya eşiniz hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Kadınsanız, 
metotreksat almaya başlamadan önce hamilelik testi yaptırmanız gerekecektir. Tedaviniz sırasında veya 
kısa bir süre sonra sizin veya eşinizin hamile kalmaması için güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanın. 
Erkekseniz, siz ve kadın partneriniz metotreksat almayı bıraktıktan sonra 3 ay boyunca doğum kontrolünü 
kullanmaya devam etmelisiniz. Kadınsanız, metotreksat almayı bıraktıktan sonra başlayan bir adet 
döneminiz olana kadar doğum kontrolünü kullanmaya devam etmelisiniz. Siz veya eşiniz hamile kalırsanız 
derhal doktorunuzu arayın. Metotreksat, fetüse zarar verebilir veya ölüme neden olabilir.
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Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Metotreksat, diğer tedavilerle kontrol edilemeyen şiddetli sedef hastalığını (vücudun bazı bölgelerinde kırmızı, 
pullu lekelerin oluştuğu bir cilt hastalığı) tedavi etmek için kullanılır. Metotreksat ayrıca dinlenme, fizik tedavi ve 
bazen diğer ilaçlarla birlikte kullanılır ve şiddetli aktif romatoid artriti (RA; vücudun kendi eklemlerine saldırdığı, 
ağrıya, şişmeye ve fonksiyon kaybına neden olduğu bir durum) tedavi etmek için kontrol edilemez. diğer bazı 
ilaçlar. Metotreksat ayrıca rahimde döllenmiş bir yumurtanın çevresinde oluşan dokularda başlayan kanserler, 
meme kanseri, akciğer kanseri, belirli baş ve boyun kanserleri, belirli lenfoma türleri ve lösemi (kanser) dahil 
olmak üzere belirli kanser türlerini tedavi etmek için kullanılır. beyaz kan hücrelerinde başlar). Metotreksat, 
antimetabolitler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Metotreksat, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatarak 
kanseri tedavi eder. Metotreksat, pulların oluşmasını durdurmak için cilt hücrelerinin büyümesini yavaşlatarak 
sedef hastalığını tedavi eder. Metotreksat, bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltarak romatoid artriti tedavi 
edebilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Metotreksat ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Doktorunuz metotreksatı ne sıklıkla almanız 
gerektiğini size söyleyecektir. Program, sahip olduğunuz duruma ve vücudunuzun ilaca nasıl tepki 
verdiğine bağlıdır.

Doktorunuz size metotreksat aldığınız birkaç gün ile ilacı almadığınız günler veya haftalar arasında 
değişen dönüşümlü bir programda metotreksat almanızı söyleyebilir. Bu talimatları dikkatlice izleyin 
ve ilacınızı ne zaman alacağınızı bilmiyorsanız doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Sedef hastalığı veya romatoid artrit tedavisi için metotreksat alıyorsanız, doktorunuz ilacı haftada bir 
almanızı söyleyebilir. Doktorunuzun talimatlarına çok dikkat edin. Yanlışlıkla haftada bir yerine günde 
bir kez metotreksat alan bazı kişiler çok ciddi yan etkiler yaşadı veya öldü.

Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 
eczacınızdan açıklamasını isteyin. Metotreksatı aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha 
fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Sedef hastalığı veya romatoid artrit tedavisi için metotreksat alıyorsanız, doktorunuz size düşük dozda 
ilaca başlayabilir ve dozunuzu kademeli olarak artırabilir. Bu yönergeleri dikkatlice izleyin.

Romatoid artrit tedavisi için metotreksat alıyorsanız, semptomlarınızın düzelmeye başlaması 3 ila 6 hafta 
ve metotreksatın tam faydasını hissetmeniz 12 hafta veya daha uzun sürebilir. Kendinizi iyi hissetseniz 
bile metotreksat almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan metotreksat almayı kesmeyin.

bu ilacın kullanım alanları

Metotreksat bazen Crohn hastalığını (bağışıklık sisteminin sindirim sistemi zarına saldırarak ağrıya, 
ishale, kilo kaybına ve ateşe neden olduğu durum), multipl skleroz (MS; bağışıklık sisteminin sinirlere 
saldırdığı durum) tedavisinde de kullanılır. zayıflığa, uyuşmaya, kas koordinasyonu kaybına ve 
görme, konuşma ve mesane kontrolü ile ilgili sorunlara neden olur) ve diğer otoimmün
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hastalıklar (bağışıklık sistemi yanlışlıkla vücuttaki sağlıklı hücrelere saldırdığında gelişen 
durumlar). Doktorunuza durumunuz için bu ilacı kullanmanın risklerini sorun.

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Metotreksat almadan önce,

metotreksata, diğer ilaçlara veya metotreksat tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. İçindekiler listesi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen 
ilaçlardan ve aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: kloramfenikol 
(kloromisetin), penisilinler ve tetrasiklinler gibi belirli antibiyotikler; folik asit (tek başına veya bazı 
multivitaminlerde bileşen olarak bulunur); romatoid artrit için diğer ilaçlar; fenitoin (Dilantin); 
probenesid (Benemid); ko-trimoksazol (Bactrim, Septra), sülfadiazin, sülfametizol (Ürobiyotik) ve 
sülfizoksazol (Gantrisin) gibi sülfonamidler; ve teofilin (Theochron, Theolair). Doktorunuzun 
ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

ÖNEMLİ UYARI bölümünde belirtilen durumlardan herhangi birine sahipseniz veya daha önce olduysa veya 
kanınızda düşük düzeyde folat varsa doktorunuza söyleyin.

metotreksat alırken emzirmeyin.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine metotreksat kullandığınızı 
söyleyin.

güneş ışığına veya ultraviyole ışığa (bronzlaşma yatakları ve güneş lambaları) gereksiz veya uzun süreli maruz 
kalmaktan kaçınmayı ve koruyucu giysiler, güneş gözlüğü ve güneş kremi giymeyi planlayın. Metotreksat cildinizi 
güneş ışığına veya ultraviyole ışığa duyarlı hale getirebilir. Sedef hastalığınız varsa, metotreksat alırken cildinizi güneş 
ışığına maruz bırakırsanız yaralarınız daha da kötüleşebilir.

Metotreksat ile tedaviniz sırasında doktorunuzla konuşmadan herhangi bir aşı olmayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, 
kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Metotreksat yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa 
doktorunuza söyleyin:

baş dönmesi

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682019.html 4/6



22/04/22, 14:42 Metotreksat: MedlinePlus İlaç Bilgileri

uyuşukluk

baş ağrısı

şişmiş, hassas diş etleri

iştah azalması

kızarmış gözler

saç kaybı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

bulanık görme veya ani görme kaybı

nöbetler

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

vücudun bir veya iki tarafını hareket ettirmede zayıflık veya zorluk

bilinç kaybı

Metotreksat başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında 
ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

yerde.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n acil/aşırı doz vakası
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Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.
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