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METOTREKSAATTI

( TREXAN®, METHOTREXATE®, METOJECT®, EBETREX® )

Käyttötarkoitus

Metotreksaatti on nivelreuman hoidossa tällä hetkellä yleisimmin käytetty reumalääke. Sen on osoitettu tehokkaasti vähentävän nivelreuman
oireita, niveltulehduksia ja nivelten vaurioitumista. Metotreksaattia
käytetään myös selkärankareuman, nivelpsoriaasin, sidekudossairauksien ja muiden niveltulehdustautien hoitoon.
Metotreksaattia käytetään yleisesti yhdessä muiden reumalääkkeiden
kanssa mutta sitä voidaan käyttää myös ainoana lääkkeenä.

Vaikutustapa

Metotreksaatti vähentää immuunijärjestelmän solujen toimintaa ja aktivaatiota.
Metotreksaatin suotuisa vaikutus tulee suhteellisen hitaasti 1-3 kuukauden kuluttua
hoidon aloittamisesta. Metotreksaattia käytetään myös pahanlaatuisten kasvainten
hoitoon, mutta tällöin käytetyt annokset ovat huomattavasti suurempia.
Reumatautien hoidossa käytetty pieniannoksinen metotreksaatti
ei toimi
solunsalpaajana vaan ainoastaan hillitsee immuunijärjestelmän liiallista toimintaa.

Ottotapa

Lääke otetaan tavallisesti suun kautta tabletteina yhtenä annoksena kerran
viikossa säännöllisesti samana viikonpäivänä. Tabletit suositellaan ottamaan
ruokailun yhteydessä runsaan nesteen kera. Maitotuotteita suositellaan vältettäväksi
2 tuntia ennen ja jälkeen metotreksaatti annosta. Maidon samanaikainen käyttö voi
huonontaa lääkkeen imeytymistä.
Lääke voidaan antaa myös pistoksena lihakseen tai ihon alle, mikäli tableteista
aiheutuu mahasuolikanavan ärsytysoireita tai annos on yli 20 mg viikossa.

Annostus

Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella esimerkiksi 5 – 7.5 mg kerran viikossa.
Annosta voidaan nostaa yksilöllisesti lääkärin ohjeen mukaan aina annokseen 25 mg
kerran viikossa.

Sivuvaikutukset

Metotreksaatti on yleensä hyvin siedetty ja suurimmalla osalla sitä käyttävistä ei ole
minkäänlaisia sivuvaikutuksia. Yleisin metotreksaatti hoidon aikana esiintyvä
haittavaikutus on pahoinvointi. Sitä voi esiintyä lääkityksen alkuvaiheessa ja se usein
vähenee lääkitystä jatkettaessa. Muita mahdollisia metotreksaatin aiheuttamia
sivuvaikutuksia ovat vatsakipu, ripuli tai ärsytys suun limakalvoilla.
Harvinaisempia sivuvaikutuksia ovat lievä hiusten lähtö tai ihottumat sekä
reumakyhmyjen ilmaantuminen. Harvinaisina sivuvaikutuksina voi tulla keuhkooireita kuten yskää, hengenahdistusta tai kuumetta. Tällöin lääkitys on syytä
keskeyttää ja on hakeuduttava lääkärin arvioon.
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Foolihapon käyttö

Foolihappo on B-vitamiini, jota käytetään metotreksaattihoidon tukena.
Yleisimmin käytetään 5 mg foolihappotabletteja (Acid. folic®, Folvite®), joita
otetaan yksi tabletti kerran viikossa yleensä 4-6 tuntia metotreksaatin oton jälkeen.
Foolihappo saattaa vähentää
metotreksaatin mahdollisesti aiheuttamaa
pahoinvointia, maksaentsyyminousuja ja limakalvo- oireita.

Hoidon seuranta

Metotreksaatti voi aiheuttaa sivuvaikutuksia joita ei itse voinnissaan havaitse.
Tällaisia ovat maksa-arvojen (Alat, Afos) nousu ja veren valkosolujen (leukosyytit)
lasku. Sen vuoksi näiden määrää veressä täytyy seurata.
Seurantaverikokeet otetaan kotipaikkakunnan terveyskeskuksessa.
Kokeet otetaan 2 viikon välein 2 kuukautta ja sen jälkeen 1-2 kuukauden välein
niin kauan kuin metotreksaatti on käytössä.
Ottakaa yhteys terveyskeskukseen sairaanhoitajaan lääkeseurantakokeiden
sopimiseksi. Seurantakokeiden tulokset kysytään terveyskeskuksesta.
Ohje otettavista seurantakokeista:
TVK, (Hb, Leuk + diffi, Trom), Alat, Afos
Laajemmat kokeet suositellaan otettavaksi 4-6 kk:n välein:
La, Crp, TVK, Alat, Afos, Krea, PLV-2

Raskaus ja imetys

Raskauden ehkäisystä on huolehdittava. Lääkityksen lopettamista suositellaan sekä
miehille että naisille 3 kuukautta ennen suunniteltua raskautta. Raskauden ja
imetyksen aikana metotreksaattia ei saa käyttää.

Alkoholi

Alkoholin käyttö metotreksaattihoidon aikana voi lisätä maksasivuvaikutuksia.

Lääkkeiden
yhteisvaikutukset

Metotreksaatilla voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.
Esimerkiksi virtsatieinfektioiden estoon käytetty trimetopriimi sekä penisilliini
tehostavat metotreksaatin vaikutusta ja niitä onkin syytä välttää. Jos sinulle
aloitetaan uusi lääkitys muista mainita metotreksaatin käytöstä lääkärille.
Kipulääkkeeksi metotreksaattipäivänä suositellaan parasetamolia
(esim. Panadol®, Para-Tabs®).

Reseptin uusiminen

Reseptin uusiminen tapahtuu terveyskeskuksessa.

Muuta huomioitavaa

Kuumeisen tai muuten vakavan infektion aikana metotreksaatti on syytä
tauottaa.
Selvitä ennen rokotusta soveltuuko rokote annettavaksi samanaikaisesti
reumalääkityksesi kanssa vai pitääkö lääkitystä tauottaa.
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