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Methotrexate
binibigkas bilang (meth'' oh trex' ate)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Methotrexate ay maaaring magdulot ng napakaseryoso, nakamamatay na epekto. Dapat ka lamang uminom ng 

methotrexate upang gamutin ang kanser o ilang iba pang mga kondisyon na napakalubha at hindi maaaring gamutin sa ibang 

mga gamot. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng methotrexate para sa iyong kondisyon.

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng labis na likido sa lugar ng iyong tiyan o sa espasyo sa 

paligid ng iyong mga baga at kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa bato. Sabihin din sa iyong doktor kung 

umiinom ka ng nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) tulad ng aspirin, choline magnesium trisalicylate 

(Tricosal, Trilisate), ibuprofen (Advil, Motrin), magnesium salicylate (Doan's), naproxen (Aleve, Naprosyn), o salsalate. 

Ang mga kundisyon at gamot na ito ay maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ka ng malubhang epekto 

ng methotrexate. Susubaybayan ka ng iyong doktor nang mas maingat at maaaring kailanganin kang bigyan ng mas 

mababang dosis ng methotrexate o itigil ang iyong paggamot na may methotrexate.

Ang methotrexate ay maaaring magdulot ng pagbaba sa bilang ng mga selula ng dugo na ginawa ng iyong bone marrow. Sabihin sa iyong 

doktor kung mayroon ka o mayroon kang mababang bilang ng anumang uri ng mga selula ng dugo o anumang iba pang problema sa 

iyong mga selula ng dugo. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: pananakit 

ng lalamunan, panginginig, lagnat, o iba pang mga palatandaan ng impeksiyon; hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo; labis na 

pagkapagod; maputlang balat; o kakapusan sa paghinga.

Ang Methotrexate ay maaaring magdulot ng pinsala sa atay, lalo na kapag ito ay kinuha sa loob ng mahabang panahon. Kung 

umiinom ka o nakainom na ng maraming alak o kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa atay, maaaring sabihin sa iyo ng iyong 

doktor na huwag uminom ng methotrexate maliban kung mayroon kang isang uri ng cancer na nagbabanta sa buhay dahil may 

mas mataas na panganib na ikaw ay bumuo ng pinsala sa atay. Ang panganib na magkaroon ka ng pinsala sa atay ay maaari ding 

mas mataas kung ikaw ay matanda na, napakataba, o may diabetes. Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga 

sumusunod na gamot: acitretin (Soriatane), azathioprine (Imuran), isotretinoin (Accutane), sulfasalazine (Azulfidine), o tretinoin 

(Vesanoid). Tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng mga inuming may alkohol habang umiinom ka ng 

methotrexate. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: pagduduwal, 

matinding pagod, kawalan ng enerhiya, kawalan ng gana sa pagkain, pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan, paninilaw ng 

balat o mata, o mga sintomas na tulad ng trangkaso. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng mga biopsy sa atay (pag-aalis ng 

isang maliit na piraso ng tisyu ng atay na susuriin sa isang laboratoryo) bago at sa panahon ng iyong paggamot sa methotrexate.
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Ang Methotrexate ay maaaring magdulot ng pinsala sa baga. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa 

baga. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: tuyong ubo, lagnat, o 

igsi ng paghinga.

Ang methotrexate ay maaaring magdulot ng pinsala sa lining ng iyong bibig, tiyan, o bituka. Sabihin sa iyong 

doktor kung mayroon o nagkaroon ka na ng mga ulser sa tiyan o ulcerative colitis (isang kondisyon na nagdudulot 

ng pamamaga at mga sugat sa lining ng colon [large intestine] at tumbong). Kung makaranas ka ng alinman sa 

mga sumusunod na sintomas, ihinto ang pag-inom ng methotrexate at tawagan kaagad ang iyong doktor: mga 

sugat sa bibig, pagtatae, itim, dumi, o dumi ng dugo, o suka na duguan o mukhang butil ng kape.

Ang pag-inom ng methotrexate ay maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ka ng lymphoma (kanser na nagsisimula sa 

mga selula ng immune system). Kung magkakaroon ka ng lymphoma, maaari itong mawala nang walang paggamot kapag 

huminto ka sa pag-inom ng methotrexate, o maaaring kailanganin itong gamutin ng chemotherapy.

Kung umiinom ka ng methotrexate upang gamutin ang kanser, maaari kang magkaroon ng ilang mga komplikasyon habang ang methotrexate 

ay gumagana upang sirain ang mga selula ng kanser. Susubaybayan ka ng iyong doktor nang mabuti at gagamutin ang mga komplikasyong ito 

kung mangyari ang mga ito.

Ang Methotrexate ay maaaring magdulot ng seryoso o nagbabanta sa buhay na mga reaksyon sa balat. Kung makaranas ka ng 

alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: lagnat, pantal, paltos, o pagbabalat ng balat.

Maaaring bawasan ng Methotrexate ang aktibidad ng iyong immune system, at maaari kang magkaroon ng malubhang impeksyon. 

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng impeksyon at kung mayroon ka o nagkaroon na ng anumang kondisyon na 

nakakaapekto sa iyong immune system. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na hindi ka dapat uminom ng methotrexate maliban kung 

mayroon kang kanser na nagbabanta sa buhay. Kung nakakaranas ka ng mga palatandaan ng impeksyon tulad ng namamagang 

lalamunan, ubo, lagnat, o panginginig, tawagan kaagad ang iyong doktor.

Kung umiinom ka ng methotrexate habang ginagamot ka ng radiation therapy para sa cancer, maaaring pataasin ng 

methotrexate ang panganib na ang radiation therapy ay magdudulot ng pinsala sa iyong balat, buto, o iba pang 

bahagi ng iyong katawan.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa 

lab bago, habang, at pagkatapos ng iyong paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa methotrexate at upang 

gamutin ang mga side effect bago sila maging malala.

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw o ang iyong kapareha ay buntis o planong magbuntis. Kung ikaw ay babae, kakailanganin mong 

kumuha ng pregnancy test bago ka magsimulang uminom ng methotrexate. Gumamit ng maaasahang paraan ng birth control para 

hindi ka mabuntis o ang iyong kapareha sa panahon o sa ilang sandali pagkatapos ng iyong paggamot. Kung ikaw ay lalaki, ikaw at 

ang iyong babaeng kapareha ay dapat na patuloy na gumamit ng birth control sa loob ng 3 buwan pagkatapos mong ihinto ang 

pag-inom ng methotrexate. Kung ikaw ay babae, dapat kang magpatuloy sa paggamit ng birth control hanggang sa magkaroon ka 

ng isang regla na nagsimula pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng methotrexate. Kung ikaw o ang iyong kapareha ay nabuntis, 

tawagan kaagad ang iyong doktor. Ang Methotrexate ay maaaring magdulot ng pinsala o kamatayan sa fetus.
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hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang methotrexate ay ginagamit upang gamutin ang malubhang psoriasis (isang sakit sa balat kung saan nabubuo ang mga mapula at scaly patch 

sa ilang bahagi ng katawan) na hindi makontrol ng ibang mga paggamot. Ginagamit din ang methotrexate kasama ng pahinga, physical therapy, at 

kung minsan ang iba pang mga gamot upang gamutin ang malubhang aktibong rheumatoid arthritis (RA; isang kondisyon kung saan inaatake ng 

katawan ang sarili nitong mga kasukasuan, na nagiging sanhi ng pananakit, pamamaga, at pagkawala ng paggana) na hindi makontrol ng ilang iba 

pang mga gamot. Ginagamit din ang methotrexate upang gamutin ang ilang uri ng kanser kabilang ang mga kanser na nagsisimula sa mga tisyu 

na nabubuo sa paligid ng fertilized na itlog sa matris, kanser sa suso, kanser sa baga, ilang kanser sa ulo at leeg, ilang uri ng lymphoma, at leukemia 

(kanser na nagsisimula sa mga puting selula ng dugo). Ang Methotrexate ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na antimetabolites. 

Ginagamot ng Methotrexate ang kanser sa pamamagitan ng pagpapabagal sa paglaki ng mga selula ng kanser. Ginagamot ng Methotrexate ang 

psoriasis sa pamamagitan ng pagpapabagal sa paglaki ng mga selula ng balat upang pigilan ang pagbuo ng mga kaliskis. Maaaring gamutin ng 

Methotrexate ang rheumatoid arthritis sa pamamagitan ng pagpapababa sa aktibidad ng immune system.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Methotrexate ay dumarating bilang isang tableta upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung gaano 

kadalas ka dapat uminom ng methotrexate. Ang iskedyul ay depende sa kondisyon na mayroon ka at kung paano tumugon ang iyong katawan sa 

gamot.

Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na uminom ng methotrexate sa isang umiikot na iskedyul na nagpapalit-palit ng ilang 

araw kapag umiinom ka ng methotrexate nang ilang araw o linggo kapag hindi ka umiinom ng gamot. Sundin nang mabuti ang 

mga direksyong ito at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung hindi mo alam kung kailan iinom ang iyong gamot.

Kung umiinom ka ng methotrexate upang gamutin ang psoriasis o rheumatoid arthritis, maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na 

uminom ng gamot minsan sa isang linggo. Bigyang-pansin ang mga direksyon ng iyong doktor. Ang ilang mga tao na nagkamali sa pag-

inom ng methotrexate isang beses araw-araw sa halip na isang beses lingguhan ay nakaranas ng napakatinding epekto o namatay.

Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na 

hindi mo naiintindihan. Uminom ng methotrexate nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng 

mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Kung umiinom ka ng methotrexate upang gamutin ang psoriasis o rheumatoid arthritis, maaaring simulan ka ng iyong doktor 

sa mababang dosis ng gamot at unti-unting taasan ang iyong dosis. Maingat na sundin ang mga direksyong ito.

Kung umiinom ka ng methotrexate upang gamutin ang rheumatoid arthritis, maaaring tumagal ng 3 hanggang 6 na linggo para magsimulang bumuti ang 

iyong mga sintomas, at 12 linggo o mas matagal pa para maramdaman mo ang buong benepisyo ng methotrexate. Ipagpatuloy ang pag-inom ng 

methotrexate kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag ihinto ang pagkuha ng methotrexate nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din minsan ang methotrexate upang gamutin ang Crohn's disease (kondisyon kung saan inaatake ng immune system 

ang lining ng digestive tract, na nagdudulot ng pananakit, pagtatae, pagbaba ng timbang at lagnat), multiple sclerosis (MS; 

kondisyon kung saan inaatake ng immune system ang mga ugat, nagdudulot ng kahinaan, pamamanhid, pagkawala ng 

koordinasyon ng kalamnan, at mga problema sa paningin, pagsasalita, at kontrol sa pantog), at iba pang autoimmune
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mga sakit (mga kondisyong nabubuo kapag hindi sinasadyang inatake ng immune system ang malulusog na selula sa katawan). 

Tanungin ang iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng methotrexate,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa methotrexate, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 
sangkap sa methotrexate tablets. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang mga gamot 
na nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA at alinman sa mga sumusunod: ilang antibiotic tulad ng 
chloramphenicol (chloromycetin), penicillins, at tetracyclines; folic acid (magagamit nang nag-iisa o bilang isang 
sangkap sa ilang multivitamins); iba pang mga gamot para sa rheumatoid arthritis; phenytoin (Dilantin); probenecid 
(Benemid); sulfonamides tulad ng co-trimoxazole (Bactrim, Septra), sulfadiazine, sulfamethizole (Urobiotic), at 
sulfisoxazole (Gantrisin); at theophylline (Theochron, Theolair). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang 
mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng alinman sa mga kondisyong binanggit sa seksyong 
MAHALAGANG BABALA o mababang antas ng folate sa iyong dugo.

huwag magpasuso habang umiinom ka ng methotrexate.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 
methotrexate.

planong iwasan ang hindi kailangan o matagal na pagkakalantad sa sikat ng araw o ultraviolet light (tanning bed at sunlamp) at 

magsuot ng pamproteksiyon na damit, salaming pang-araw, at sunscreen. Maaaring gawing sensitibo ng Methotrexate ang iyong 

balat sa sikat ng araw o ultraviolet light. Kung mayroon kang psoriasis, maaaring lumala ang iyong mga sugat kung ilalantad mo 

ang iyong balat sa sikat ng araw habang umiinom ka ng methotrexate.

walang anumang pagbabakuna sa panahon ng iyong paggamot na may methotrexate nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan 

ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa 

napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Methotrexate ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagkahilo
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antok

sakit ng ulo

namamaga, malambot na gilagid

nabawasan ang gana

namumulang mata

pagkalagas ng buhok

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung naranasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito o 

ang mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

malabong paningin o biglaang pagkawala ng paningin

mga seizure

pagkalito

kahinaan o kahirapan sa paggalaw ng isa o magkabilang panig ng katawan

pagkawala ng malay

Ang Methotrexate ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, 

at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na 

paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong 

parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga 

programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga 

lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan 

ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa 

kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.

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

n kaso ng emergency/overdose
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Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng 

seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa 

muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Rheumatrex®

Trexall®

mga pangalan

Amethopterin

MTX

Huling Binago - 04/15/2017
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