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 6.0مقدمة :
إن الميتوكسات  MTXدواء مثبط للمناعة يحتل مكانا" مفتاحيا" في تدبير العديد من األمراض الجلدية االلتهابية
والمناعية.على الرغم من أن الميتوتركسات قد وصفت بشكل واسع في أمراض الجلد منذ , 1960لم يتوجد مرشد نوعي
الستخدام هذا الدواء المهم .وإضافة إلى هذا ,على الرغم من أنه يعتبر دواء قديم  ,فإن التجارب السريرية المضبوطة
المعشاة ( )RCTsالعالية النوعية الحديثة الستخدام  MTXفي الصدف ,بشكل خاص  ,والفهم الجيد لعمل الدواء ,
وللحرائك الدوائية ,وعلم الوراثة الدوائي ,وسميته قد وضعت مرشدات عالجية مؤقتة .
 6.1استقالب الميتوتركسات وآلية التأثير المحتملة :
تبقى آلية عمل  MTXالمحددة في الجالدات االلتهابية لتكون موضوع نقاش أكثر.على أية حال ,إن التطورات الحديثة في
علم الجلد والرثوية قد حسنت هذا الفهم مع التأثيرات المضادة لاللتهاب المفترضة المتواسطة بسبل األدينوزين .باإلضافة
,تثبيط اصطناع الحموض النووية في الخاليا التائية المفعلة و الخاليا الكيراتينية يعزى إلى بعض التأثيرات المعدلة
للمناعة لل . MTXأفضل ما يعتبر  MTXكطليعة دواء حيث يمكن أن يتحول إلى مشتقات بولي غلوتاميل بواسطة أنزيم
بولي غلوتامات المصنع  ,التي تتثبت إنتقائيا" ضمن الخاليا  .هذه عملية حيوية مع إزالة ثماالت الغلوتامات تحت
سيطرة غاما غلوتاميل هيدروالز .قد تضاف أكثر من ثماني ثماالت غلوتامات لل  MTXمع زيادة فعالية الدواء المضادة
لاللتهاب و المعدلة للمناعة مع ميتوتركسات غلوتامات عالية الترتيب (صورة .)1
بعد جرعة فموية وحيدة  ,يصل التركيز األعظمي في المصل خالل  2-1ساعة  .عندما يعطى فمويا " ,يكون التوافر
الحيوي  %70ولكنه قد يتراوح بين  .%70-25يتحسن التوافر الحيوي بالجرعة المحقونة .يستقلب جزء صغير من
الميتوتركسات  ,وطريق اإلطراح الرئيسي يكون عبر الكلى  .بشكل إضافي تثبيط اصطناع الحموض النووية في خاليا
التائية المفعلة  /الخاليا الكيراتينية و جونز كيناز /محوالت اإلشارة ومفعالت طرق نسخ اإلشارة تعزى للتأثيرات المعدلة
للمناعة لل .MTX

 :7.0االستطبابات :
 7.1االستطبابات:

االستطبابات المجازة (المرخصة) :البالغين
لويحة صدافية مزمنة (قوة التوصية ;Aمستوى الدليل  1++انظر الملحق )1
حتى وقت قريب ,إن المعطيات حول فعالية  MTXكانت محصورة ب  RCTsاثنتين بعدد قليل من المرضى مقارنتين بين
MTXو السيكلوسبورين  .أظهرت هذه الدراسات أن %75من تراجع المنطقة األساسية المصابة بالصدف ومشعر الشدة
( )PASI 75لل  MTXكان < %60في كال الدراستين .في إحداهما ,لم يكن هناك اختالف مهم بين نجاح المعالجة ب
MTXمقارنة بالسيكلوسبورين .

Fig 1. A postulated mechanism of action of methotrexate (MTX) in inflammatory dermatosis. 3 MTX is transported into the cell
via the solute carrier family 19, member 1 (SLC19A1). It can be transported actively out of the cell by the adenosine triphosphate
(ATP)-binding cassette transporters, including ATP-binding cassette, subfamily C (CFTR/MRP), members 1–4 (ABCC1–4), and
ATP-binding cassette, subfamily G, member 2 (ABCG2). Within the cell it undergoes polyglutamation (activation) under the
enzymatic control of folylpolyglutamate (FPGS). This is a dynamic process where glutamate residues can be removed by cglutamyl hydrolase (GGH). In the polyglutamated form MTX inhibits aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide
transformylase (ATIC), which is likely to account for some of its anti-inflammatory effects via an intracellular rise in adenosine
acting on a number of adenosine receptors (ADORA), including ADORA A1 and 2a. Inhibition of the folate pathway may not be
as important to its mechanism of action in psoriasis, but MTX also influences the enzyme 5,10-methylenetetrahydrofolate
reductase (MTHFR), which catalyses the conversion of 5,10-methylenetetrahydrofolate (5,10-CH2-THF) to 5methyltetrahydofolate (5-CH3-THF), a cosubstrate for homocysteine remethylation. The polyglutamated form of MTX also
inhibits thymidylate synthase (TYMS), which converts deoxyuridylate (dUMP) to deoxythymidylate (dTMP) in the de novo
pyrimidine biosynthetic pathways

ودراسةRCTs أصبحت متوفرة معطيات تنبؤية عالية النوعية من دراستي, في حقبة األدوية الحيوية, على أية حال
 بالترتيب ) قد قارنت, n= 215n=163, n=110( MTX عشوائية مفتوحة مع دراسة حشدية واسعة للعالج ب
 من%40-37  لدى حواليPASI 75  قد حققتMTX أظهرت هذه المعطيات أن. مرضى عولجوا بأدوية حيوية
MTX  لعالج الصدف المتوسط إلى الشديد وجدت أنMTX  وadalimumab الدراسة األولى المقارنة بين. المرضى
في هذه الدراسة كانت االستجابة للعالج بالغفل.  من المرضى%35.5  لدىPASI 75  أسبوع16 حقق بعد معالجة لمدة
 زادت الشكوك حول إذا ما كانMTX  متدني للPASI 75  هذه الحقيقة اجتمعت على ما يبدو مع,)%18.9( مرتفعة
MTX  أسبوع تقارن بين24  معماة استمرتRCT  تضمنت,  دراسات أوسع.  بشكل حقيقيMTX تعكس فعالية
 ظهرت لتؤكد فعالية,Infliximab  وMTX  أسبوع تقارن16  مفتوحة استمرت لRCT  وأخرىbriakinumab و
 طويلة األمد متناثرةمع مطيات عالية الجودة منMTX إن معطيات فعالية.PASI 75  مستوى%40  لدى حواليMTX
 فقط. 52  والتي وضعت نقطة نهائية للفعالية البدئية إضافية في األسبوع, وحيدةbriakinmumab  وMTX دراسة ل
 خيارا" مستمرا" طويل األمد لعالجMTX  يمكن اعتبار,  ومع ذلك. 52  في األسبوعPASI  من المرضى حققوا%23,9
head to head  ترتكز على دراساتMTX  إن التناقض بين فعالية.الصدف طالما ال توجد مخاوف تتعلق بالسالمة
 أدت على األغلب لتقدير غير دقيق لقياس التأثير في, باكرة مع سيكلوسبورين والمقارنات األخيرة مع األدوية الحيوية
عدم,  اختيار جداول تقسيم الجرعات:  تتضمن العوامل المحتملة اإلضافية. الدراسات الباكرة بسبب العينة الصغيرة
على الرغم من التناقض في مستوى الفعالية. Heydendael et al الوضوح في إضافة حمض الفوليك في دراسة
 المرشد األخير المنشور للعناية بمرضى الصدف من قبل المؤسسة الوطنية للصحة والعناية الفائقة,MTX الحقيقي لل

( )NICEقد أعاد تأكيد وصف  MTXكخط أول جهازيا" لدى المرضى المصابين بأي نمط من الصدف عندما يمكن أن
يؤخذ بعين االعتبار في إطار الحاالت المتتابعة .الصدف الذي ال يسيطر عليه بالمعالجة الموضعية ويعيق بشكل هام
الصحة الجسدية و الفيزيولوجية واالجتماعية و واحد أو أكثر من األوضاع التالية:
.i
.ii
.iii

صدف منتشر (مثال" < %10من مساحة سطح الجسم مصابة أو مجموع .) 10 >PASI
صدف موضع ومترافق مع إعاقة وظيفية هامة و /أو مستويات عالية من الكرب (.مثل إصابة ظفرية شديدة أو
إصابة مواقع معطلة كثيرا").
المعالجة الضوئية غير فعالة ,ال يمكن أن تطبق أو حصل نكس سريع (يعرف النكس السريع بأنه > %50من
شدة مرض األساسي خالل  3أشهر ).

من األهمية بمكان النظر في وجود التهاب المفاصل الصدفي في المرضى الذين يعانون من الصدف ,كما يمكن لل MTX
أن يكون عامل مهم لمعظم نماذج التهاب المفاصل الصدفي ,على الرغم من عدم وجود  . spondyloarthropathyعند
الشك بوجود التهاب مفاصل صدفي لدى مريض صدف يوصى بإجراء استشارة أخصائي أمراض المفاصل باكرا",حيث
يوضع قرار عالجي سريع و فعال وفقا" لمرشدات .NICE

 7.2االستطبابات غير المجازة (غير المرخصة ):البالغين :
في المملكة المتحدة  ,استخدام  MTXلالضطرابات الجلدية مرخص فقط لعالج الصدف  .على أية حال  ,إن الجرعة
المنخفضة من  MTXتستخدم لعالج العديد من الحاالت الجلدية بشكل شائع  .دليل فعاليتها في االضطرابات الجلدية
األخرى مذكور في الفقرات التالية .

 7.2.1أدواء الجلد االلتهابية :
اإلكزيما التأتبية ( قوة التوصية ,Dمستوى الدليل )3
وجدت دراسة  RCTمعماة وحيدة تقارن بين  MTXو  Azathioprinلدى المرضى البالغين الذين يعانون من إكزيما
تأتبية  .في هذه الدراسة ,أعطيت  20MTXمن  42مريض مع معدل تحسن , %42قيست بمشعر الشدة SCOring
) . Atopic Dermatitis (SCORADبدأ المرضى بجرعة  10ملغ أسبوعيا" .كان هذا معاير ب  5,0-2,5ملغ  ,مع
جرعة قصوى  22,5ملغ أسبوعيا" إذا لم يتحقق تحسن  %25في  SCORADمنذ الزيارة األخيرة ( األسبوع - 8- 4- 2
 .)24 – 12أظهرت  MTXأنها تكافئ على األقل  Azathioprineفي األسبوع  . 12باستخدام جرعة  MTXوسطية
 20ملغ أسبوعيا".كلتا المجموعتان لديهما عدد مشابه من اآلثار الجانبية  .لم تالحظ أية أحداث جانبية جدية أو شديدة .
هذه الدراسة كانت مقيدة بقياسها الصغير و ربما تم إهمالها للكشف عن اختاف هام سريريا"بين المجموعتين .في دراسة
مقتوحة على  60مريض ع مجموعة متنوعة جدا" من االضطرابات اإلكزيمائية ,بلغ عن متوسط تراجع  %68من
مساحة اإلكزيما ومجموع مشعر الشدة لدى أولئك الذين تلقوا  MTXبجرعة > 7,5ملغ أسبوعيا"( )n=30مقارنة مع
تراجع  %21لدى أولئك الذين أعطيوا فقط حمض الفوليك  5ملغ يوميا" ( . )n=30في هذه الدراسة  %40من المرضى
لديهم إكزيما تأتبية  %31.لديهم التهاب جلد بالتماس  %12 ,لديهم فقاع  %8 ,لديهم التهاب جلد زهمي  %5 ,حزاز
بسيط مزمن  %3إكزيما نمية .تغفل هذه الدراسة تفاصيل حول كيفية توزيع المرضى عشوائيا"  ,وكانت مقيدة أكثر
بنقص تراكم الجرعة  ,وقصر مدة توهج اإلكزيما لدى بعض المرضى  .هناك دراسة مفتوحة غير مضبوطة تنبؤية على
 12مريض أظهرت تحسن في ست مناطق  ,وست عالمات اللتهاب الجلد التأتبي مجموع (  )SASSADفي  12أسبوع
مع جرعة وسطية  15ملغ أسبوعيا" .وجد أن  MTXجيدة التحمل دون أية أحداث جانبية جدية .هناك سلسلتي حاالت
استرجاعية ل  9مرضى و  20مريض ,بالترتيب .أظهرت كلتا الدراستان أن استجابة المرضى خالل  8 – 3أسابيع  .في
السابق  %66 ,من المرضى حصل لديهم هدأة تامة خالل  3أشهر مع جرعة قصوى  20ملغ أسبوعيا"  .في األخيرة ,
 %65من المرضى حصل لديهم > %70تحسن في التقييم العالمي الفيزيائي ( )PGAمع جرعة وسطية  25ملغ
أسبوعيا".
الساركوئيد الجلدي ( قوة التوصية  ,Dمستوى الدليل )2+
لم توجد  RCTللميتوتركسات في الساركوئيد الجلدي  ,وفقط واحدة أظهرت أن لل  MTXتأثيرات تجنبية للكورتيزون
في الساركوئيد الرئوي الحاد  .على أية حال  ,كان هناك معدل سقوط مرتفع في هذه الدراسة  ,وعندما تم تحليلها على

أسس النية في العالج  ,كان تأثيرها مشابه للعالج بالغفل  .أظهرت دراسة مفتوحة استرجاعية أن الشفاء الكلي للساركوئيد
الجلدي لدى  12من  16في الحاالت المعالجة  ,مع شفاء أعظمي خالل أول  4أشهر من المعالجة  .في هذه الدراسة 15
من  16مريض لديهم ساركوئيد في مناطق أخرى .

 7.2.2االضطرابات المناعية الذاتية :
الصالبة الجهازية (صالبة الجلد) (قوة التوصية ,Dمستوى الدليل )3
هناك دراستي  RCTsقيمتا فعالية  MTXفي الصالبة الجهازية لدى البالغين  .األولى اختبرت فعالية MTXبالحقن
العضلي مقارنة بالغفل لدى  29مريض مصابين بالصالبة الجهازية مع إصابة أعضاء أخرى غبر الجلد .كانت الدراسة
مقيدة بقياس العينة الصغير ,وأظهرت أن هناك تحسن في  skine scoreووظيفة الرئة خالل  24أسبوع ولكن هذه
التغيرات لم تكن مهمة إحصائيا  .دراسة  RCTمضبوطة واسعة طبقت العالج بالغفل لدى  71مريض مع صالبة جلدية
منتشرة باكرا"  ,اعتمدت نتائجها األولية على  skine scoreو  ,PGAأظهرت ثانية تحسن أكثر مع  , MTXومع ذلك
لم تكن مهمة إحصائيا" ,هذه الدراسة كانت مضبوطة بشكل جيد ,متعددة المراكز  ,و لكن  ,أغلب الحاالت ,الجرعات
التراكمية لم تكن أكثر من  15ملغ أسبوعيا" .كان هناك دراستين تنبؤيتين مفتوحتين لل  MTXفي الصالبة الجهازية
الجلدية المحدودة  .األولى قيمت تأثير  MTXوالميتيل بريدنيزولون النبضي لدى  15مريض معتمدة على skine score
موضوعي  , visual analogue scores ,التصوير باألمواج فوق الصوتية  ,وعلم النسج المرضي  :تم الحكم على 14
مريض بالتحسن .,الدراسة الثانية درست حاالت مرضى يتناولون  MTXفقط  ,و وجد أن  6من  9مرضى تحسن لديهم
 skine scoreالموضوعي  7,من  8مرضى لديهم أقل ضيقا"بالجلد في نهاية األسبوع  24من العالج .
االضطرابات الفقاعية ( قوة التوصية Dمستوى الدليل ) 3
ال توجد  RCTsللميتوتركسات في الفقاعاني الفقاعي أو الفقاع .توجد ثالثة دراسات مفتوحة تنبؤية صغيرة لل  MTXفي
الفقاعاني بالمشاركة مع كورتيزونات موضعية قوي حتى تحققت الهدأة السريرية ( وسطيا" 3 – 2أسابيع )  .في هذه
الدراسات ,إجمالي  45مريض عولجوا ب  MTXمستخدمة جرعة منخفضة ( 15 – 5ملغ أسبوعيا") مع  11مريض في
إحدى هذه الدراسات استجابوا بشكل جيد جميعهم خالل الشهر األول  .بشكل كلي 35 -34مريض كانوا ضمن الهدأة في
نهاية هذه الدراسات (> 24شهر ).وجدت ثالثة دراسات استرجاعية حشدية لل  MTXفي الفقاعاني الفقاعي  ,هذه
الدراسات استخدمت جرعات منخفضة من  10- 5 MTXملغ أسبوعيا"  .واحدة من هذه الدراسات تتألف من  70مريض
ووجدت  %76من المرضى استمرت الهدأة لديهم عند استخدام  MTXلوحدها على الرغم من أن متوسط المتابعة اقتصر
على  8,5شهر  .الدراسة األوسع تتألف من  138مريض  98,منهم تناولوا  37( MTXمنهم كانوا يشاركونها مع
البريدنيزولون الفموي ) ,مستخدمين جرعة وسطية  5ملغ أسبوعيا" .في الشهر  24من المعالجة  %43,من المرضى
الذين عولجوا ب  MTXكعالج وحيد كانوا ضمن الهدأة ( %35في المجموعة التي شاركت  MTXمع البريدنيزولون
)ومدة وسطية  11شهر ليتحقق ذلك  .اقترحت هذه المعطيات أن  MTXقد تكون فعالة للسيطرة على الفقاعاني الفقاعي ,
إما بالمشاركة مع الكورتيزونات القشرية أو كعالج وحيد .تبرر إجراء  RCTsلتظهر فيما إذا كانت  MTXتغير التقدم
الطبيعي للمرض مقارنة مع الكورتيزونات القشرية لوحدها  .اقترحت دراسة حشدية وحيدة المركز استرجاعية واسعة ل
 185مريض مصابين بالفقاع الشائع تتضمن  53مريض يتلقى  MTXتحسنا" سريريا" لدى  %79من المرضى عندما
استعملت  MTXبجرعات تتراوح بين ( 50 – 10ملغ )أسبوعيا" بالمشاركة مع الكورتيزونات القشرية الفموية .على أية
 ,لم تسجل قياسات موضوعية للتحسن وجرعات  MTXالمعطاة كانت أعلى من التي تعطى روتينيا" في االضطرابات
الجلدية  .هنالك ثالثة دراسات حشدية استرجاعية صغيرة استخدمت  MTXكإضافة على الكورتيزونات القشرية للفقاع
الشائع .أظهرت أن % 76-66ن المرضى يمكن أن يفطموا عن البريدنيزولون بنجاح أو تقلل جرعاتهم خالل 8 – 6
أشهر مستخدمة جرعات  20-10( MTXملغ ) أسبوعيا"  .هناك دراستين وحيدتي المركز استرجاعيتين لل  mtxفي
عالج الذئبة الجلدية متضمنة مرض الذئبة الجلدية تحت الحادة  ,الذئبة القريصية  ,الشرث الذئبي و الذئبة العميقة  .في
األوسع  ,توجد دراسة حشدية على  43مريض عولجوا ب  25,0- 7,5 MTXملغ أسبوعيا" .ثمان وتسعون بالمئة من
المرضى أظهروا تدهور مهم في فعالية المرض  ,مقاسا" بمشعر فعالية الذئبة الجلدية خالل  8أسابيع  .هناك سلسة حاالت
صغيرة من  12مريض لديهم ذئبة جلدية أظهرت هدأة جزئية على األقل في  10مرضى مع شفاء > 75من المناطق
المصابة باستخدام جرعات  25 – 10ملغ أسبوعيا" .

 7.2.3االضطرابات التكاثرية اللمفاوية( :قوة التوصية  cمستوى الدليل )2+
أوصت المرشدات العالجية للمنظمة األوروبية للبحث و معالجة السرطان واتحاد  BADومجموعة اللمفوما الجلدية في
المملكة المتحدة كالهما أوصيا بجرعة منخفضة من  MTXللسيطرة على اللمفوما الجلدية تائية الخاليا البدئية ( )CTCL
في المرحلة  IIBفما أكثر  .ال توجد  RCTsتدعم استخدامها ولكن هناك دراسة استرجاعية ل  69مريض لديهم فطار
فطراني أظهرت أن  %33من المرضى حققوا هدأة جزئية على األقل  .في دراسة حول erythrodemric CTCL
%59,من  29مريض حققوا على األقل هدأة جزئية  .دراسة استرجاعية إضافية لمرضى مصابين ب  CTCLحدث
لديهم تعنيد على المعالجة سابقا" أظهروا استجابة جزئية على األقل في  %66من المرضى عندما شاركوا  MTXمع
. bexarotene

 7.2.4استطبابات أخرى :
استخدمت  MTXفي عالج , lymphomatoid papulosisالنخالية الحزازانية ,فقاع راحي أخمصي  ,ولكن دالئل
فعاليتها محصورة بتقارير حاالت  .اقترحت استطبابات أخرى ممكنة عن طريق تقارير حاالت ,تضمنت الحزاز المسطح
الفموي  ,التهاب الجلد والعضل ,التهابات األوعية الجلدية (متضمنة التهاب األوعية الجلدية العديد العقيدي  ,داء بهجت ,
الحمامى المرتفعة الدائمة ) تقيح الجاد المواتي  ,البلى الفيزيولوجي الشحمي  ,الحبيبوم الحلقي  ,الحاصة البقعية  ,الشري
المزمن مجهول السبب  ,داء هيلي هيلي . langerhans histiocytosis ,
االستطبابات المرخصة وغير المرخصة لالستخدام  MTXلدى البالغين مذكورة بالجدول .1
جدول  :1االستطبابات المرخصة وغير المرخصة لالستخدام MTXلدى البالغين.

قوة التوصية
االستطبابات المرخصة
الصداف
االستطبابات غير المرخصة
الذئبة الحمامية –الجهازية و الجلدية (DLE ,SCLE ,الشرث
الذئبي ,الذئبة العميقة )
الساركوئيد الجلدي
االضطرابات التكاثرية اللمفاوية (تتضمن  , CTCLالفطار
الفطراني ,النخالية الحزازانية LYMPHOMATOID ,
)PAPULOSIS
الحاصة البقعية
اإلكزيما التأتبية
الفقاعاني الفقاعي
الشري المجهول السبب  /العفوي المزمن
التهابات األوعية الصغيرة الجلدية (التهاب األوعية الجلدية
العديد العقيدي  ,داء بهجت  ,الجمامى المرتفعة الدائمة )
التهاب الجلد والعضل
الحبيبوم الحلقي
داء هيلي هيلي
Langerhans cell histiocytosis
البلى الفيزيولوجي الشحمي
الحزاز المسطح الفموي
الفقاع
تقيح الجلد المواتي
الصالبة الجهازية (تتصمن الصالبة الجهازية
المحدودة)/صالبة الجلد الموضعة (القشيعة).

A
B
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

 7.3األطفال :
 7.3.1االستطباب
تستخدم  MTXعند األطفال لنفس الحاالت لدى البالغين لكنها غير مرخصة ألية حالة جلدية  .هناك عدة  RCTsبشكل
خاص لدى األطفال تدعم فاعليتها في الحاالت الجلدية  .في اإلكزيما التأتبية ,هناك RCTمفتوحة صغيرة على  40طفل ,
أعمارهم تتراوح بين  14-8سنة مع التهاب جلد تأتبي شديد  ,وجدت تراجع مكافئ في  SCORADمقارنة مع المعالجة
بالسيكلوسبورين بجرعة  2,5ملغ /كغ لمدة  12أسبوع ,مستخدمة جرعة ثابتة من  MTXهي  7,5ملغ أسبوعيا"  .على
أية حال,السيكلوسبورين و  MTXكالهما استخدما بجرعات منخفضة  ,وهناك نقص عام في التفاصيل الورقية عن كيفية
تحليل النتائج .وجدت ثالثة دراسات حشدية استرجاعية مع تعداد  86طفل استخدموا  MTXلعالج اإلكزيما  ,على الرغم
أن دراسة واحدة تضمنت  16طفال" لديهم صدف أو أمراض جلدية التهابية غير نوعية.تراوحت أعمار األطفال من -2
 18سنة عولجوا بجرعات  MTXألكثر من  12أسبوع  .بلغ عن فعالية  MTXلدى  % 83 -75من األطفال  ,ولكنها
كانت غالبا" شخصية وتنقصها تفاصيل عن كيفية تقييم الفعالية .كانت أشيع اآلثار الجانبية الغثيان وحدثت في 16-14
 %من األطفال في دراستين و لكنها لم تذكر في الدراسة األوسع ل 46طفل .
أظهرت  RCTلدى األطفال تحسن مهم بالعالج ب MTXمقارنة مع العالج بالغفل في صالبة الجلد الموضعة
(القشيعة)خال ل 12شهر باستخدام جرعة  0,5ملغ /كغ أسبوعيا" (هذه تمت مشاركتها مع البريدنيزولون الفموي ألول 3
أشهر لدى جميع األطفال) .هذه الدراسة,التي استخدمت تقييم موضوعي للمرض (  )thermographyأظهرت استجابة
لعالج لدى ثلثي المرضى  ,مثلما عرفت بغياب اإلصابات الجديدة,نقص النسبة المئوية للتغيرات الحرارية لدى %10
على األقل مقارنة بالحالة األساسية  ,تراجع أو نقص امتداد اإلصابات الهدف .
بشكل مفاجئ  ,لم توجد  RCTsلدى األطفال عن  MTXوالصدف  ,على أية حال  ,استخدم بشكل متكرر في الممارسة
السريرية .وتدعم سلسلة حاالت استرجاعية لدى األطفال (ال تزيد أعمارهم عن سنتين ).استخدمت  MTXبشكل فعال
للحاالت األخرى مثل النخالية الحزازانية و  , varioliformis acutaالتهاب الجلد والعضل .

 7.3.2الجرعات :
تكون MTXجيدة التحمل لدى األطفال بشكل عام ,دراسات الجرع لدى األطفال محدودة  ,ولكن الممارسة السريرية
المعيارية توصف حوالي  0,4 -0.2ملغ /كغ أسبوعبا" على الرغم من أن الجرعات األعلى من  0,7ملغ /كغ تستخدم في
بعض الحاالت .تعطى المعالجة ألقصر مدة ممكنة وبأخفض جرعة ضرورية لتحقيق ضبط جيد ويجب أن ال تزيد عن
 25ملغ أسبوعيا" التقليل من إضافة حمض الفوليك إلى مرة في األسبوع يجب أن يؤخذ بعين االعتبار  ,خاصة إذا كان
من المتوقع حدوث مشاكل في تناول األقراص الفموية .

 7.2.3المراقبة :
شكل اآلثار الجانبية مشابهة لها عند البالغين  ,و المراقبة هي نفسها بشكل عام ( انظر القسم  )10.3مع استثناء
 aminoterminal peptide of procollagen IIIالمصلي ( ( )PIIINPمرضى الصدف فقط ,.حيث تكون القيم أعلى
لدى األطفال اآلخذين بالنمو .يجب إجراء اختبار  HIVقبل المعالجة حسب تقدير الطبيب  .ال يوجد دليل في أدب طب
الجلد /طب المفاصل لدعم استخدام خزعات الكبد لدى األطفال مع اختبارات وظائف كبد طبيعية  ,وهذا ما يذكر في
المرشدات العالجية للجمعية البريطانية لعلم الرثية لدى األطفال و اليفعان  .قد تكون البدانة مضاد استطباب نسبي لل
 , MTXحيث يظهر األطفال البدينين خطر متزايد في اضطرابات .LFTs

 8.0مضادات االستطباب :
 8.1مضادات االستطباب النسبية (قوة التوصية  cمستوى الدليل )2+
إن مضادات االستطباب النسبية للمعالجة ب  MTXهي :
.i

اعتالل كلوي خفيف إلى متوسط .

.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.vii
.viii

اضطراب الوظيف الكبدية خفيف إلى متوسط .
قصة التهاب كبد Bو .C
التهاب معدة .
تناول الكحول المفرط .
عدم أهلية المريض .
لقاحات حية حديثة .
شريك ذكر إلمرأة ترغب بالحمل .

 8.2مضادات االستطباب المطلقة :
مضادات االستطبابات المطلقة للمعالجة ب  MTXهي :
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.vii
.viii
.ix
.x
.xi

قصور أو اختالل وظيفة نقي العظم .
موضوع على التحال الدموي .
اختالل الوظيفة الكلوية الشديد .
اختالل الوظيفة الكبدية الشديد  /التشمع .
إمرأة تنوي الحمل أوالحمل أو اإلرضاع الولدي .
حاالت نقص المناعة (في بعض الحاالت نسبي  ,انظر القسم .)9.7
تدرن فعال  /التهاب الكبد الخمجي .
التليف الرئوي ونقص الوظيفة الرئوية الهام .
قرحة هضمية فعالة .
معالجة متزامنة بتريميثوبريم (انظر القسم . )11.7
فرط الحساسية لل .MTX

 9.0االستشارات والمسح قبل المعالجة :
يجب أن يشرح للمرضى حول فوائد ومخاطر المعالجة ب  MTXويجرى مسح لمعرفة مضادات االستطباب المحتملة
قبل البدء بالمعالجة  ,ويجب أن تؤخذ القصة الكاملة الدوائية (انظر القسم )14.0يجب أن ينصحوا بشكل خاص فيما
يتعلق بتناول الكحول (انظر القسم  , ) 9.2الحاجة لتجنب الحمل(انظر القسم , )9.3الحاجة لفحوص دم دورية  ,زيادة
خطر اإلصابة االنتانات والتداخالت الدوائية المحتملة  .من المهم أن يشرح جدول الجرعة األسبوعية الوحيدة بشكل
واضح و يكون مفهوم من قبل المريض.
 9.1معلومات المرضى :
يجب أن يشرح للمرضى حول الجرعة األسبوعية ويجب أن يوصى باستخدام أقراص  2,5ملغ من أجل تجنب السمية
العرضية والتي من المحتمل أن تهدد الحياة .يجب أن يعطى جميع المرضى معلومات مكتوبة حول ما قبل المعالجة ب
 MTXومن المفيد تزويد المريض بكتيب تسجيل يحمله المريض ,كمثال الكتيب الذي أصدر من قبل الوكالة الوطنية
للسالمة المريض  .يجب تحذير المرضى من أن  MTXهو دواء مثبط للمناعة وقد يضطر إليقاف العالج (عادة" موقتا")
إذا طور إنتان متزامن فشل في االستقرار أو االستجابة للعالج التقليدي .
 9.2الكحول:
ال يوجد دليل القتراح مستوى آمن من تعاطي الكحول خالل فترة العالج ب , MTXولكن من المستحسن أن يحد جميع
المرضى من تناولهم للكحول إلى أقل بكثير من المرشدات الوطنية أثناء أخذ .MTXمناقشة واقعية مع المريض حول
االستهالك العرضي للكميات المتواضعة من الكحول  ,خاصة إذا كان لديهم أية عوامل خطورة كبدية أخرى ,بدال" من
عدم تعاطيه أبدا" ,يبدو منطقيا" .السكري والبدانة قد تزيد من خطر االعتالل الكبدي  ,ويجب تقييم الفوائد والمخاطر
بشكل شخصي لكل مريض فبل المعالجة ب  MTXإلى جانب المراقبة الدورية الدموية ( .انظر القسم .)10.0
 9.3الحمل :

MTXدواء ماسخ لألجنة ويسبب اعتالل جنيني مضغي نوعي .لذلك  ,عندما يطبق  ,يجب أن تسأل المرأة عن الحمل و
اإلرضاع  ,ويجب أن ال يحدث حمل خالل المعالجة ب  MTXأو لمدة  3أشهر على األقل بعد أخذه .توصى المريضات
في سن النشاط التناسلي باستخدام طريقتين اثنتين لمنع الحمل خالل هذه الفترة  ,ويجب إجراء اختبار حمل قبل البدء
بالمعالجة .يفرز  MTXمع حليب الثدي و بالتالي يجب عدم استخدامه خالل فترة اإلرضاع .في حال حدوث حمل يجب
أن يطلب إحالة فورية ألخذ رأي أخصائي التوليد .يوجد جدل حول سالمة الرجال الذين شاركوا في إحداث الحمل خالل
المعالجة ب  MTXوالنصيحة العامة المستندة إلى البيانات المرتبطة بالجرعات العالية من  MTXهي االنتظار لمدة 3
أشهر على األقل بعد آخر جرعة . MTXجرعة MTXالمنخفضة تحدث قلة نطاف  ,وتقتر دالئل من دراسات على
الحيوانات أن  MTXتحدث ضرر في تكوين النطاف  ,لذلك لم تختبرعلى اإلنسان  .على أية حال ,هناك دراسات تنبؤية
اعتمدت على المالحظة اشتملت على  42و  139رجل يتناولون جرعات منخفضة من MTXلم تجد خطر متزايد
لإلجهاضات العفوية أو تشوهات جنينية  .لذلك ال يوجد دليل يدعم إنهاء حمل حصل من رجل يتناول جرعة منخفضة من
 . MTXعلى أية حال ,من الحكمة أن ننصح الرجال بتأخير التخطيط لعائلتهم لمدة  3أشهر على األقل بعد آخر جرعة
. MTXيجب اإلبالغ عن أي حمل مرتبط بتعرض األب أو األم لخدمة المعلومات علم المسوخ واألجنة
البريطانية(  )www.uk tis.orgوبذلك أدلة إضافية يمكن أن تجمع .
 9.4اختبارات المسح ما قبل المعالجة :
يجب توعية المرضى للحاجة إليها  ,و أن يكونوا قادرين على االمتثال لها  ,مراقبة الفحوص الدموية الدورية خالل فترة
المعالجة و أن يجرى لهم تعداد دم كامل , FBCفحوص وظائف الكبد  LFTsمتضمنة" ]  PIIINPالمصل (مرضى
الصدف فقط ) [  ,اختبارات التهاب الكبد  Bو  Cالمصلية (انظر القسم .) 9.6ارتفاع  8,0> PIIINPملغ /مل يجب أن
يدفع إلى استقصاءات كبدية إضافية .المرضى الذين لديهم  4,2>PIIINOملغ /مل ولكن < 8ملغ /مل يمكن أن يبدأ
بالعالج ب  ,MTXولكن ارتفاع  PIIINPفي أكثر من  3مناسبات خالل فترة  12شهر يجب إحالته إلى أخصائي أمراض
كبد ألخذ رأيه .عندما يكون هناك شك في حالة حأل نطاقي لدى المريض ,هذا يجب التحقق منه قبل البدء بالعالج
.المرضى الذين يحتاجون لقاحات حية يجب أن يطعموا بها قبل  4أشهر من البدء بالعالج ب ( MTXانظر القسم ) 9.8
.إذا كان المريض مصاب بمرض يؤثر على الرئتين (مثل ساركوئيد ) تجرى صورة شعاعية بسيطة  CXRللصدر
والفحوص الفيزيائية  ,ويناقش مع أخصائي األمراض التنفسية الحاجة إلى إجراء اختبارات وظائف الرئة عند البدء
بالمعالجة .إذا كان لدى المريض مرض رئوي خاللي معروف  ,تعطى  MTXبعد موافقة أخصائي األمراض التنفسية ,
لدى المرضى الكبار بالسن من الحكمة فحص معدل الرشح الكبي التقديري ( )Egfrقبل البدء بالمعالجة .و إنقاص الجرعة
الموصوفة وفقا" لذلك .
 9.5التدرن :
ال يوجد ترافق معروف بين العوامل الحيوية وإعادة تفعيل السل الكامن (  )TBعلى أية حال الرابط بين  MTXو إعادة
تفعيل TBغير محدد بشكل واضح ,و ال يوجد حاليا" دليل من قبل مؤسسة الصحة أو  NICEفيما يتعلق بكون MTX
آمنا" لدى مرضى  TBالكامن  .يجب أن يسأل المرضى عن القصة الشخصية للسل وقصة تعرض ل  . TBعند الشك
بوجود  TBكامن يجب أن يجرى مسح ألي إصابة ب  TBفعالة أو كامنة و أن تعالج إذا كانت إيجابية قبل البدء بالمعالجة
.
 9.6التهابات الكبد الفيروسية  Bو : C
إذا كان لدى المريض دليل على إصابة بالتهاب كبد  Bفعال ( في التهاب الكبد  Bإيجابية المستضد السطحي و سلبية
األضداد السطحية  ,أو أضداد  IGMللمستضد السطحي اللبي اللتهاب الكبد  Bبالمشاركة مع سلبية األضداد
والمستضدات السطحية اللتهاب الكبد ) لديهم خطورة توهج مرضهم إذا عولجوا بأدوية مثبطة للمناعة مثل  MTXو
لذلك هو مضاد استطباب مطلق  .الخمج السابق بالتهاب لكبد ( Bسلبية المستضد السطحي إللتهاب الكبد  , Bولكن سلبية
األضداد اللبية  _+إيجابية األضداد السطحية ) هو مضاد استطباب نسبي للمعالجة .ويجب توعية المرضى بالخطورة
المنخفضة (< )%1إلعادة تفعيل اإلصابة ( اإلنتان ) خالل المعالجة .
اآلثار الطويلة األمد لل  MTXعلى التهاب الكبد  Cالمزمن غير معروفة  ,ولكن التهاب الكبد  Cو  MTXكالهما يمكن
أن تسبب تليف كبدي و بذلك قد يحدث تأثير تآزري يؤدي إلى تطور سريع نحو تليف الكبد  .لذلك  ,مخاظر وفوائد

استخدام  MTXلدى مرضى التهاب الكبد  Cيحتاج لحساب بشكل حذر ,والمرضى يحتاجون لمراقبة لصيقة لمتابعة
التليف الكبدي .اشتراك أخصائي أمراض الكبد في تدبير هذه الحاالت أساسي  ,ويجب تجنب  MTXلدى مرضى التليف
الكبدي المتقدم و التشمع .
: HIV : 9.7
يجب التحقق من حالة فيروس نقص المناعة المكتسب قبل البدء بالمعالجة ب  , MTXحيث أن المرضى إيجابيي HIV
سوف تزداد لديهم خطورة حدوث نقص البيض و األخماج اإلنتهازية  .الصدف لدى مرضى  HIVغالبا" ما سيكون
شديدا" ومعندا" على العالج ,و في حاالت عديدة  ,فإن السيطرة على الحمل الفيروسي قد تحسن السيطرة على الصدف .
األدوية المثبطة للمناعة لدى المرضى إيجابيي  HIVيجب أن تقل  ,ولكن بعض المرضى المصابين بالصدف الشديد
سيحتاجون لمعالجة جهازية ,و  MTXاستخدمت بدون أحداث جانبية لعالج مثل هؤالء المرضى  ,على الرغم من أن
األدلة محدودة بتقارير حاالت  .لذلك إذا استخدمت لدى هؤالء المرضى  ,يجب أن يكون بحذر ويجب تجنبها لدى
المرضى الذين يعانون من أخماج إنتهازية معروفة  .كل هؤالء المرضى يجب يدبروا بمشاركة مع أي متخصصين
محليين بالخمج ب . HIV
 9.8فيروس الحأل النطاقي :
اإلصابة بالحماق قد تكون أكثر جدية لدى األفراد المثبطين مناعيا" وخطر انتشاره أو حدوث حماق نزفي يزداد .إذا لم
ذكر المريض قصة جدري أو فحوص  VZVالمصلية يجب أن تجرى  .عندما تكون الفحوص المصلية سلبية يجب األخذ
بعين االعتبار التطعيم بلقاح الحأل النطاقي  .أوصت مؤسسة الصحة بأنه ليكي يعطى هذا اللقاح لهؤالء الذين يتلقون حاليا"
مثبطات مناعة يجب أن توقف معالجتهم لمدة  6أشهر قبل إعطاء اللقاح  .يجب البحث عن المشورة من فريق علم األحياء
الدقيقة المحلي و معرفة نمط التطعيم المطلوب تفاصيل إضافية عن التمنيع مذكورة في القسم . 12.1

 10.0الجرعة وطريقة اإلعطاء :
 10.1الجرعة ( :قوة التوصية  Bمستوى الدليل )2++
تتوفر MTXعلى شكل مستحضرات فموية  ,حقن تحت الجلد ,حقن داخل العضل  ,حقن داخل الوريد  ,وهي تعطى مرة
واحدة أسبوعيا" في كل األشكال (انظر القسم  MTX . )9.1الفموي مفضل لدى أغلب أطباء الجلد والمرضى  ,مع جرعة
بدئية تعتمد على الوظيفة الكلوية ,عمر المريض ,األمراض المرافقة  .يمكن إعطاء اعتبار للبدء بالشكل تحت الجلد الذي
قد يكون أقل آثارا" جانبية وأكثر فعالية".استخدمت الجرعة البدئية في أربع  RCTsجيدة التصميم في الصدف تتراوح بين
 15-5ملغ ,مع تراكمات تعتمد على االستجابة للمعالجة .إذا كان التحسن < %25إلى %50من  PASIاألساسي في أول
ستة أسابيع  RCTs ,تزيد الجرعة  5ملغ كل  6 – 4أسابيع حتى الجرعة القصوى  25ملغ في األسبوع  .أوصت NICE
بجرعة MTXتراكمية (تبدأ بجرعة بدئية  10 – 5ملغ مرة أسبوعيا" ) .و تدريجيا" تصل إلى جرعة فعالة إلى أقصى 25
ملغ أسبوعيا" .عند المرضى مع وظيفة كلوية طبيعية ,يمكن النظر في جرعة صيانة أكثر عدوانية  ,مثل البدء بجرعة
 15ملغ مرة أسبوعيا" .لدى كبار السن ولدى مرضى اعتالل الوظيفة الكلوية أو سوء وظيفة نقي العظم  ,الجرعة البدئية
يمكن أن تنقص إلى  2,5ملغ  .يجب تحذير المرضى من أن األمر يستغرق  8 – 4أسابيع على األقل ليتظاهر التأثير
العالجي بمجرد تغيير الجرعة .بعد بلوغ الجرعة القصوى  25ملغ أسبوعيا"  ,تقييم االستجابة للعالج بعد  3أشهر (انظر
القسم 7.0بعض االستطبابات تستغرق وقتا" أطول لالستجابة ) وإيقاف العالج في حال عدم فعاليته  .عندما تتحقق الهدأة
يصبح الهدف إنقاص الدواء إلى أقل جرعة ممكنة تحدث السيطرة على الحالة وتسمح بتحمل جيد .إذا بقي المرض المعالج
فعال بالجرعة األعلى  ,,أو إذا تمت مصادفة اآلثار الجانبية من الجدير باالهتمام النظر في تغيير شكل الحقن تحت الجلد
قبل وقف الدواء .إن الجرعة المستخدمة حقنا" هي نفسها المستخدمة فمويا"  ,على الرغم من إعطاء اعتبار لالختالفات
في التوافر الحيوي والجرعة األقل قد تكون فعالة بنفس القدر .
 10.1.1التوصيات :
لدى األصحاء البالغين  ,يجب األخذ بعين االعتبار البدء بجرعات تتراوح بين  15- 5ملغ أسبوعيا" لدى مرضى اعتالل
الوظيفة الكلوية قد نحتاج لجرعات أقل ويمكن أن نتعامل مع جرعة  5,0- 2,5ملغ أسبوعيا" ( جدول  .) 4حالما تحدث

الهدأة  ,استخدم أخفض جرعة صيانة تحقق السيطرة على الحالة ..فكر باستبداله بدواء بديل أو استخدم  MTXتحت الجلد
في حال تحققت فعالية دنيا خالل  16- 12أسبوع من العالج .
10.2حمض الفوليك ( :قوة التوصية  Aمستوى الدليل )1++
المزاولة فيما يتعلق بإضافة حمض الفوليك خالل العالج ب  MTXيختلف عبر المملكة المتحدة .و هناك نقص في وضوح
الدليل بالنظر إلى جدول الجرعات المالئمة .مرضى الصدف الشديد قد يكون لديهم نفاذ في حمض الفوليك موجود مسبقا"
والذي يمكن أن يترافق مع زيادة مخاطر القلب واألوعية الدموية من خالل فرط سيستئين الدم
. hyperhomocysteinamiaأظهرت الدراسات أن استخدام حمض الفوليك ال يملك تأثير على فعالية MTXعلى
الرغم من أن معظم األدلة من قبل مرضى مصابين بالتهاب المفاصل روماتيزمي عولجوا ب  .MTXجرعة حمض
الفوليك من  RCTsسابقة عن  MTXاستخدمت لعالج الصدف تتراوح بي  5ملغ أسبوعيا" و 5ملغ يوميا" .يقلل استخدام
حمض الفوليك اآلثار الجانبية لل MTXعلى المخاطيات والسبيل المعدي المعوي .وقد يملك تأثير واقي ضد السمية الكبدية
 .التوجد معطيات قاطعة إلثبات أن االختالطات الدموية تنقص بإضافة حمض الفوليك  ..في تحليل بعدي  ,لم
يظهرحمض الفولينيك المضاف أية فوائد على حمض الفوليك بالنظر إلى أن حمض الفولينيك هو أكثر تكلفة  .حليا"يوصى
باستخدام حمض الفوليك  .نظريا":حمض الفوليك قد يزيد قدرة القبط الخلوي لل  MTXعندما يعطيا معا" في نفس
اليوم.التوصيات هي نفسها عند معالجة أمراض الجلد وعند معالجة الصدف .
 10.2.1التوصيات :
يوصى بإضافة حمض الفوليك .
 10.3المراقبة ( :قوة التوصية  Cمستوى الدليل )2+
تعداد دم كامل  ,اختبارات وظائف الكبد  ,بولة دموية  ,شوارد ( )U&Esيجب أن تكرر كل  2 – 1أسبوع في الشهر
األول وحتى تحقيق نظام جرعات ثابت –  FBCيجب أن يجرى قبل إعطاء الجرعة في األسبوع . 2ميل تعداد العدالت و
FBCنحو االرتفاع قد يشير إلى السمية حتى لوكانت القيم المطلقة طبيعية ,ميل ناقالت األمين الكبدية لالرتفاع يجب أن
يالحظ  .عندما يكون المريض على جرعة ثابتة  ,يمكن أن يجرى تقييم كل  3 – 2أشهر  .المرضى مع عوامل خطورة
مثل عدم كفاية الوظيفة الكلوية أو العمر المتقدم قد يحتاجون مراقبة لصيقة أكثر  ,عند البدء بالمعالجة وبعد زيادة الجرعة
 .قد يشير االرتفاع التسلسلي في قيم  PIIINPإلى التليف الكبدي ويقترح ,عندما يكون متوفرا"  ,أن يعا التحليل  4مرات
سنويا" (مرضى الصدف فقط ) (.جدول  2والقسم )9.6

11.0السمية :
 11.1تثبيط نقي العظم  :لحسن الحظ ,إن الوفيات المتعلقة باستخدام  MTXنادرة  ,ولكن عندما تواجهنا تكون غالبا"
ثانوية لتثبيط النقي .مثل تقارير الحالة هذه قليلة وعادة ما تكون في سياق وصف األخطاء و توزيعها ,.ضعف الوظيفة
الكلوية و /أو استخدام دواء مرافق ( انظر القسم. )11.7يجب توعية المرضى إلى الحاجة لإلبالغ عن التظاهرات السمية
لل MTXمثل تقرح الفم  ,وعن أي تغيير في الوصفة مثل استخدام مرافق لمضادات االلتهاب الال ستيروئيدية ()NSAIDs
وأي مرض عارض يحدث تجفاف قد يكون سبب في حذف MTXحتى التعافي .

 11.2السمية الكبدية :
يعرف  MTXبأنه سام كبديا"  ,على الرغم من أهمية هذه السمية الكبدية المحتملة لدى بعض المرضى بالغوا في تقديرها
في الماضي  .يمكن أن تسبب التهاب كبد محرض دوائبا" و االستخدام طويل األمد في الصدف قد يترافق مع التليف
الكبدي خزعة الكبد في التليف الكبدي مقبولة كدليل لحدوث أذية كبدية  ,على الرغم من أن أهميته السريرية عموما "
غير واضحة  ,كما أن أغلب المرضى ال يطورون تشمع كبد وسوء وظيفة كبدية مهم سريريا"  .إن نوعية الدراسات
التي تقييم السمية الكبدية طويلة األمد في األمراض الجلدية قليلة  ,وفي أغلب الحاالت لدى مرضى الصدف خصوصا
حيث أن هناك عوامل معروفة متعددة من الممكن أن تؤدي إلى خطر التليف الكبدي  ,بشكل خاص المتالزمة االستقالبية

و الكحول  .المعطيات من الدراسات الحشدية التي تعتمد على المالحظة طويلة االمد المنشورة هي معرضة بشكل كبير
من التحيز كنتيجة لهذه المتغيرات المربكة ,اختيار التحيز و التصميم االسترجاعي  .دراسة منهجية وتحليلية بعدية
استنتجت أن المعالجة ب MTXفي الصدف يترافق مع زيادة خط التليف الكبدي ب % 25ولكن لم يوجد دليل أن الجرعة
التراكمية من  , MTXالسكري  ,البدانة أو الكحولية تزيد هذا الخطر .
تحليل بعدي سابق يتضمن تعداد سكاني مختلط و تصميم دراسة مختلفة استنتجت أن التليف الكبدي كان مترافقا" مع
السكري والبدانة والكحولية ولكن ليست مع جرعة  MTXتراكمية .في المزاولة ,عند استخدام  ,MTXالسريريين (
والمرضى )يحتاجون أن يبقى في أذهانهم أن االستخدام الطويل األمد من MTXيترافق مع خطر متزايد لتليف الكبد ,
وهذا الخطر يكون أكبر عند أولئك الذين لديهم مرض كبدي سابق .
 11.2.1مراقبة السمية الكبدية  (:قوة التوصية  Cمستوى الدليل )2+
إن المعيار الذهبي لتقييم التليف الكبدي هو النسيج الكبدي  .خزعات الكبد تترافق مع إمراضية هامة و خطر الموت ,
يقدر أن يكون واحد باأللف في مراجعات حسابات المملكة المتحدة األخيرة.كما أن قسم صغير فقط من الكبد يمكن أن
يفحص  ,هناك قلق من أن النتائج من خزعة الكبد قد ال تمثل كل العضو ,و أكثر من ذلك اإلجراء باهظ الثمن ,
االستخدام الروتيني لخزعة الكبد لمراقبة السمية الكبدية ل  MTXلم يعد يوصى بها .وظائف الكبد المعيارية تبدو غير
كافية لوحدها لمراقبة تطور التليف الكبدي  ,على الرغم من أنها مفيدة في كشف التهاب الكبد المحرض ب  .MTXهناك
دراسة منهجية قدرت أن اختبارات وظائف الكبد المعيارية حساسيها  %38و نوعيتها %83لكشف التليف الكبدي .
Serum aminoterminal peptide of procollagen III 11.2.2
معرفة أن القيم المعيارية لوظائف الكبد غير كافية لكشف التليف المحرض باألدوية لدى المرضى قادت إلى تطوير
واسمات لتليف الكبد لكي نراقب هؤالء المرضى PIIINP .هو واسم حيوي مصلي للتليف وقيم فقط لدى المرضى
المصابين بالصدف الذين عولجوا ب  MTXحيث تقرر في سالسل حاالت كبير عديدة  .هو واسم حساس للتليف ولكنه
غير حساس نسبيا"  .في دراسة ل  87مريض لديهم صدف تمت مراقبتهم بخزعات كبد متسلسلة ألكثر من  6سنوات  ,لم
يوجد دليل نسيجي للتليف عند هؤالء المرضى مع قي PIIINPطبيعية بشكل ثابت .في دراسة مشابهة تقارن قياسات
PIIINPمتسلسلة والنسيج الكبدي لدى  70مريض مصابين بالصدف تمت مراقبتهم ألكثر من  11سنة  ,القياسات الطبيعية
المتسلسلة لل PIIINPكانت مترافقة مع غياب تليف الكبد  ,في أربع مرضى جميعهم كان لديهم تليف كشف بالنسيج
الكبدي  ,قيم PIIINPالمتسلسلة كانت غير طبيعية .قد ترتفع قيم PIIINPكنتيجة لتنشيط إعادة قولبة العظم بعد عملية
جراحة عظمية  ,كسور هيكلية  ,تآكالت ناتجة التهاب مفاصل صدفي  ,أو لدى األطفال اآلخذين بالنمو  .علة أية حال فإن
العديد من المرضى المصابين بالتهاب مفاصل  ,لم تكن لديهم قيم مرتفعة  ,و بالتالي ليحظوا بطمأنة أنه ال يوجد لديهم
تليف كبدي فعال  .قد تكون أيضا" أقل واقعية لدى المدخنين  .تحليل بعدي قدر حساسية قياسات  PIIINPالمتسلسلة
لكشف التليف %77مع نوعية . %91,5القيمة التنبؤية السلبية لقياسات PIIINPمتسلسلة طبيعية  %97مع قيمة تنبؤية
إيجابية  . %50هذا التحليل افترض انتشار التليف الكبدي بنسبة  . %10والذي هو أقل من الدراسات األحدث  .تحليل
بعدي (  )Meta analysisأحدث قدر حساسية ونوعية قياس وحيد ل  PIIINPوقرر معدالت ل  77- 74بأنها 85- 77
%بالترتيب  .قياسات متسلسلة لل  PIIINPأظهرت أنها طريقة فعالة مكلفة لمراقبة التليف الكبدي لهذا التعداد .إذا وجدت
مستويات غير طبيعية ل  ,PIIINPعندها يجب التفكير بأخذ رأي أخصائي أمراض الكبد و  /أو سحب  .MTXيجب أن
يؤخذ هذا القرار في سياق خطر /فائدة الخزعة الكبدية و خطر  /فائدة المعالجة البديلة .يجب مالحظة أن قياس PIIINP
التسلسلي قد درس فقط لدى المرضى الذين أعطيوا  MTXلعالج الصدف وليس في  RCTsكل الدراسات كانت بعدد قليل
نسبيا"  ,واسترجاعية ( ما عدا  Boffa et alالتي كانت تنبؤية )و تعاني من التحيز المثبت .هذه الدراسات التي قيمن
قياسات  PIIINIمتسلسلة واستخدامها قياس وحيد أظهرت أنها غير منطقية .و مصداقيها في الحاالت الجلدية األخرى التي
عولجت ب ( MTXمثل الساركوئيد والتهاب الجلد التأتبي ) غير معروفة .
تصوير الكبد باألمواج فوق الصوتية غير قادر على كشف التليف الكبدي حتى يتطور إلى تشمع وتحدث تغيرات
تشريحية كبيرة في حج الكبد وتدفق الدم  ,على الرغم من أنها قد تكون مفيدة في كشف تشحم الكبد و لتقييم مرضى مع
اختبارات وظائف كبد غير طبيعية .طرق التصوير األخرى مثل المرنان المغناطيسي والتصوير بالنظائر المشعة  ,بدت
غير حساسة لتقييم التليف الخفي .

(Transient elastographyالتصوير المرن العابر) هو تقنية تقيس صالبة الكبد باستخدام نبض فوق صوتي .قد يكون
صعب تقنيا" لدى بعض المرضى البدناء وهو متوافر حاليا" في المراكز التخصصية  .على أية حال ,وقد أظهرت أنها
ذات حساسية ونوعية لكشف التليف الكبدي لدى المرضى المصابين بالتهاب الكبد  . cوبدرجة أقل أمراض الكبد الكحولية
و التهاب الكبد التشحمي غير الكحولي .يوجد دراسة وحيدة عن استخدامها في المسح عن التليف الكبدي عند المرضى
المصابين بالصدف المعالجين ب  . MTXاقترحت أن صحتها يمكن أن تتحسن عن طريق مشاركة مجموعها ()Score
مع الواسم الحيوي المصلي للتليف مثل  .Fibrotestو  Fibrotestهو خوارزمية حاصلة على براءة اختراع تحسب
خطر التليف الكبدي معتمدا" على عمر المريض ,جنسه ,وعدد من الوسائط الكيماوية الحيوية ,من ضمنها األالنين ترانس
أميناز  ,هابتوغلوبين  .أبو ليبو بروتين  , A1غاما غلوبولين ترانس ببتيداز  ,والبيلروبين الكلي .هناك دراسة استرجاعية
قارنت بين الواسم الحيوي للتليف الكبدي المعزز مع PIIINPو بلغت أنه فعال كما  PIIINPفي مسح تليف الكبد .استخدام
هذه الفحوصات لم تكن ذات مصداقية في الدراسات الحشدية (كوهرت ) الواسعة لمرضى الصدف المعالجين ب .MTX
 11.2.3التوصيات :
تتضمن التوصيات األساسية الموصى بها  PIIINPالمصلي  LFTs ,المعيارية ,والتفكير بعوامل خطورة أخرى للمرض
الكبدي (مرض الكبد التشحمي ,الكحولية ,الخ ) .مراقبة  PIIINP ,LFTsكل  3أشهر على األقل (مرضى الصدف فقط )
والتفكير بإحالته ألخذ رأي أخصائي عندما تكون غير طبيعية (جدول .) 2بشكل خاص فيما يتعلق ب  , PIIINPالرجوع
لمزيد من التقييم المتخصص في :
.i
.ii
.iii

إذا كان  8>PIIINPملغ  /ليتر في مناسبتين .
إذغ كانت ثالثة قياسات > 4,2ملغ  /ليتر خالل فترة  12شهر أو
إذا كان > 10مغ  /ليتر في مناسبة واحدة .
اإلجراء الروتيني لخزعة الكبد لمراقبة السمية الكبدية لل  MTXال يوصى بها .
جدول  2اإلجراء الموصى به لنتائج االختبارات غير الطبيعية (قوة التوصية  Cمستوى الدليل )2+

Total WBC count < 3 9 109 cells L_1
_Neutrophils < 1_0 9 109 cells L_1
Platelets < 100 9 cells L_1
MCV > 105 Fl
زيادة ASTو  ALTأقل من ضعفي الطبيعي
ASTو  ALTأكبر من  3 – 2أضعاف الطبيعي
زلة تنفسية حديثة أو متزايدة أو سعال جاف
التهاب حلق شديد  ,كدمات غي طبيعية .

حجب /تقليل جرعة MTXالنظر في مناقشة أخصائي أمراض الدم.
حجب /تقليل جرعة MTXالنظر في مناقشة أخصائي أمراض الدم
حجب /تقليل جرعة MTXالنظر في مناقشة أخصائي أمراض الدم
فكر بحجب  /تقليل جرعة MTXافحص B12المصل الفوالت
وفحوص الوظيفة الدرقية .النظر في مناقشة أخصائي أمراض الدم .
إعادة  LFTsبعد 4 – 2أسبوع
حجب  /تقليل جرعة  MTXفكر بعوامل خطورة أخرى
فكر بمناقشة أخصائي هضمية
حجب  /تقليل جرعة  MTXإعادة صورة الصدر الشعاعية
وظائف الرئة مناقشة مع أخصائي أمراض تنفسية
حجب MTXتأكد من  FBCفورا".

,اختبارات

11.3رئويا" ( :قوة التوصية  Dمستوى الدليل ) 4
أمراض الرئة الخاللية هي اختالط نادر للمعالجة ب  MTXلعالج التهاب المفاصل الروماتيزمي وحتى نادرا"
بالنسبة للمرضى الصدف  .السمية الرئوية الناتجة عن العالج ب  MTXال تتعلق بالجرعة التراكمية  MTXو ال
تترافق مع نقي العظم و السمية الكبدية  ,بلغ عن حاالت وفيات .
األعراض غير نوعية وتتضمن سعال جاف و زلة تنفسية  .قدر حدوثها ب  % 0.03من المرضى  ,ولكن الدراسات
الكبرى تغفلها .وجود مرض رئوي سابق  ,التهاب مفاصل صدفي وتدخين السجائر هي عوامل خطورة ألمراض
الرئة الخاللية المترافقة مع  MTXلدى مرضى الصدف .
 11.3.1التوصيات :

يجب التحقيق في تاريخ المرض الرئوي و أعراض الجهاز التنفسي عند البدء ب MTXوفي الزيارات الالحقة .
صورة شعاعية للصدر و استجواب إضافي و /أو استشارات تنفسية ضرورية إذا :
.i
.ii

حدثت أعراض .
عمر المريض > 40سنة و مدخن للسجائر أو لديه خلفية مرضية تضعه في خطر حدوث اختالطات
تنفسية مثل الساركوئيد .

 11.4كلويا"( :قوة التوصية  Dمستوى الدليل )3
تطرح  MTXكلويا" بشكل رئيسي  .ترشح في األنابيب الكلوية وتخضع لإلفراز الفعال و إعادة االمتصاص من األنابيب
الكلوية .اقترح تحليل العديد من التجارب في أدب التهاب المفاصل الروماتيزمي أن الوظيفة الكلوية الرئيسية تؤثر في
خطورة اآلثار الجانبية من  .MTXيترافق سوء الوظيفة الكلوية مع زيادة السمية .تثبيط النقي هو السبب األهم في خلل
الوظيفة الكبدية  .لذلك ,تقييم الوظيفة الكلوية مع معدل الرشح الكبي التقديري ( )e GFRيوصى به عند البدء األساسي
جدول  .3يجب مالحظة أن (  )e GFRقد يكون غير منطقي عندما تكون كتلة الجسم طرفية (العبي كمال األجسام ,
اضطرابات ضمور العضال ت )وكرياتينين المصل يمكن أن يرتفع حتى في وجود وظيفة كلوية طبيعية .االستقراء من
المبادئ التوجيهية في األدب الروماتيزمي ,كانت التوصيات بتجنب  MTXعند أولئك الذين لديهم تصفية الكرياتينين
< 20مل  /د و لتخفيض الجرعة في أولئك الذين لديهم تصفية كرياتينين بين  50 – 20مل  /د (جدول .)4
جدول  3دليل معدل الرشح الكبي ( )GFRفي المرض الكلوي المزمن.
G1
G2
G3a
G3b
G4
G5

الوصف
طبيعي أو عالي
تنقص بشكل خفيف
تنقص بشكل خفيف إلى متوسط
تنقص بشكل متوسط إلى شديد
تنقص بشكل شديد
قصور كلوي

 (GFRمل /د 1,73/م)2-
>90
89 - 60
59 - 45
44 -30
29 -15
<15

جدول  4جرعة الميتوتركسات المعتمدة على معدل الرشح الكبي .
(GFRمل /د  1,73/م) 2-
>90
50 – 20
<20

الجرعة
جرعة اعتيادية
نصف الجرعة
تجنب MTX

الحمى و اإلسهال واستخدام بعض األدوية (انظر القسم  ) 11.7يمكن أن يؤهب لسوء مفاجئ في الوظيفة الكلوية .يجب أن
يحذر المرضى من حذف جرعات  MTXإذا كان لديهم خطر حدوث التجفاف  .مضادات االلتهاب الالستيروئيدية توصف
كمرافق شائع عند مرضى التهاب المفاصل الصدفي وقد تؤهب لخلل في الوظيفة الكلوية (انظر القسم .)11.7إذا طور
المرضى سوء وظيفة كلوية  ,يجب مراقبة  FBCبشكل لصيق ويؤخذ بعين االعتبار تخفيض الجرعة.مرضى التحال
بشكل خاص على خطر حدوث نقص كريات مميت .هذا التأثير ال ينتج فقط عن تراكم MTXولكن يحدث بآلية مناعية .
إجراء التحال الدموي و  haemoperfusionو فصادة البالزما قد يكون غير فعال في االنسمام ب 11.4.1 .MTX
التوصيات :
يجب النظر في تخفيض جرعة  MTXعند هؤالء الذين لديهم وظيفة كلوية دون المستوى األمثل .تجنب MTXلدى
مرضى التحال ومع تصفية كلوية ج 20مل  /د.
 11.5الغثيان ( :قوة التوصية  Bمستوى الدليل )2++
الغثيان واحد من أشيع اآلثار الجانبية لل  , MTXيحدث لدى أكثر من  %25من المرضى  .يميل ليحدث خالل 24- 12
ساعة من تلقي الدواء وهو معتمد على الجرعة .قد يكون خفيفا" ولكن قد يكون شديدا" أيضا" بشكل كاف للحد من

المعالجة .النصيحة االعتيادية هي بأخذ الدواء قبل وقت النوم أو مع الطعام  ,إضافة حمض الفوليك ألكثر من  5ملغ
يوميا" أظهرت تراجع في الغثيان .على الرغم من أن هذا لم يكرر في دراسات أخرى ,Ondansetron .يعطى بجرعة
 8ملغ قبل ساعتين من جرعة  MTXوتكراره بعد  24 – 12ساعة إذا تطلب االمر يمكن أن يكون طريقة فعالة لتدبير
الغثيان GRANISETRON .هو بديل مضاد ل  5-HT3الذي من الممكن أن يكون مساعدا" في الغثيان المحرض ب
 MTXلمرضى التهاب المفاصل الرثياني إعطاء MTXحقنا" قد يقلل من الغثيان ويجب أخذه بعين االعتبار .
 11.6خطر التسرطن :
تستخدم  MTXكعامل عالج كيماوي كما أنها تثبط االصطناع داخل الخلوي للفوالت و كما أنها هي سامة للخاليا
السرطانية السريعة النمو .هنالك جدل كبير حول إذا ما كان  MTXيحمل في طياته أي خطر متزايد من تطور خباثة على
المدى الطويل لجرعة منخفضة منها لعالج حاالت التهابية مزمنة .هناك أدبيات متناقضة حول خطر الخباثة المرتبط
بجرعات قليلة من  , MTXمع معظم الجدل حول ارتباط محتمل مع اللمفوما .في دراسة طويلة األمد على  248مريض
صدف (متوسط المتابعة  7سنوات ) يتناولون جرعة منخفضة من  MTXتم تقييمهم حول تطور الخباثات  10,مرضى
طوروا تنشؤات خبيثة ومن ضمنها مريضين لمفوما .استنتج المؤلفون أن  ,MTXعندما استخدمت في عالج الصدف ,
ال يبدو أنها تسهم في تطوير تنشؤات خبيثة حيث كانت معدالت تتفق مع تلك المتوقعة في أي عدد من السكان .وبالمقابل
في دراسة حشدية معتمدة على السكان أجريت في المملكة المتحدة في  2003لدى مرضى صدف  ,كان هناك زيادة نسبية
في خطورة تطوير اللمفوما تقدر  2,95ضعف مقارنة مع أولئك الذين ال يعانون من الصدف .بلغ Sternأ ن نسبة حدوث
اللمفوما في المرضى الذين يتلقون البسورالين بالمشاركة مع األشعة فوق البنفسجية )PUVA( Aازدادت فقط عند
المرضى الذين يعالجون بجرعات تراكمية عالية من  36=>(MTXشهر من التعرض )عندما قورنت مع تلك المتوقعة
في التعداد العام .إن القضية الرئيسية مع هذه الدراسات هي إمكانية الخطأ في تصنيف اللمفوما الجلدية تائية الخاليا
 CTCLكما في الصدف .
ومع ذلك ,في تصنيف منظمة الصحة العالمية للتنشؤات اللمفاوية تتضمن تظاهرة األمراض اللمفاوية التكاثرية المترافقة
مع MTXمعروفة ب , MTX – LPDالتي تعرف بأنها تكاثر لمفاوي أو لمفوما لدى مريض مثبط مناعيا" ب  MTXهذه
اعتمدت على موجودات تقارير متعددة للمرض  ,األغلبية العظمى تعاني من التهاب مفاصل رثياني والعديد منهم كانوا
إيجابيي فيروس إبيشتاين بار وموضوعين على جرعات منخفضة من  ,MTXطوروا اضطرابات تكاثرية لمفاوية تكون
عكوسة بوقف  .MTXبصورة شاملة  ,خطر الخباثة المترافق مع جرعة  MTXمنخفضة تستخدم لدى مرضى الصدف
تبدو مشابهة لمعدالت باقي السكان ولكن من المستحسن توخي الحذر من تطور اللمفوما .
 11.7التداخالت الدوائية :
عادة ما ينتج حدوث التداخالت الدوائية لل  MTXعن تغيير في الحرائك الدوائية مثل إزاحة البروتين الرابط ونقص
التصفية الكلوية  ,ولكن يمكن أن يظهر كنتيجة للمشاركة بين آليات مختلفة (جدول )5يجب على كل المرضى الذين بدؤوا
ب  MTXأن يحصلوا على قصة دوائية مفصلة ومراجعة مفصلة للتداخالت الدوائية المحتملة .ترتبط  MTXبدئيا"
بألبومين المصل و لذلك فإن األدوية التي تزيحه مثل الصادات الحيوية قد مستويات  MTXالمصلية  .تصفية MTX
الرئيسية كلوية  ,ولذلك فإن التداخالت غالبا ما تكون هامة لدى المرضى الذين يشكون من نقص في الوظيفة الكلوية ,
مثل كبار السن  .كما يمكن  MTXأن تكون سامة كبديا" يجب الحذر عندما توصف مع باقي األدوية التي تحدث أيضا"
سمية كبدية  ,مثل الكحولية و  Azathioprineو الريتينوئيدات  .بعض التداخالت الدوائية األشيع توصف في الفقرات
الالحقة  ,ولكن وصفها بالمشاركة مع األدوية الحيوية (  .)biologicsسيكلوسبورين  ,أشعة فوق البنفسجية )UVB(B
والريتينوئيدات تمت مناقشتها في مكان ما .
 11.7.1األدوية المضادة لاللتهاب غير الستيروئيدية :
يمكن األدوية المضادة لاللتهاب الالستيروئيدية أن تنقص اإلطراح الكلوي لل  MTXمؤدية إلى السمية هناك تقارير حالة
نشرت متابعة عن إمراضية و مواتية هامة تالية لوصف بعض  NSAIDsبالمشاركة مع  ,MTXفي متابعة خاصة
استخدمت  . naproxen – ibuprofen – diclofenac – indometacinعلى أية حال ,هؤالء المرضى كانوا
يتناولون غالبا" أدوية أخرى قد تتداخل مع ( MTXمثل  ,)trimethoprim –allopurinolهناك دراسة ل

Stewartو  Evansفشلت في إظهار أية زيادة في السمية لدى  15مريض يتناولون جرعات منخفضة من  MTXو
. naproxen
بعض  ,NSAIDsمثل , celecoxibال تتداخل مع  MTXعندما يكون ممكنا"  ,يجب تجنب استخدام  NSIADsالتي
تتداخل مع  .MTXولكن في حال كان ضروريا" أن توصف بمشاركتها ,يجب أن تجرى مراقبة دموية كل شهرين على
األقل .
جدول  5األدوية المعروفة التي تتداخل مع MTXوتزيد السمية .
اآللية
تنقص التصفية الكلوية

السمية الكبدية

تنقص البروتين الرابط للMTX

نقص حمض الفوليك

أمثلة عن أدوية قد تزيد السمية
العديد من NSAIDs
Saicylates
Penicillin
Ciclosporin
Probenicid
Proton pump inhibitors
(نقص محتمل)
Statins
Alcohol
Azathioprine
Tetracyclines
Phenytoin
Penicillin
Tetracyclines
Sulfonamides
Probenicid
Salicylates
Retinoids
Trimethoprim
Sulfonamides
Barbiturates
Nitrofurantoin

 11.7.2الصادات الحيوية :
تأتي أغلب التداخالت الدوائية الحاصلة من مرافقة استخدام trimethoprimو sulfamethoxazole
) (cotrimoxazoleمع جرعة منخفضة من  MTXمنتجة تثبيط نقي العظم  .أظهرت تقارير حاالت أن  MTXو
 trimethoprimيمكن أن تسبب تثبيط مناعي  ,على الرغم من أن أغلب الحاالت التي بلغ عنها لدى كبار السن الذين
غالبا"ما يملكون درجة من اعتالل الوظيفة الكلوية .تجنب  cotrimoxazoleو  trimethoprimواألدوية المضادة
للفوالت األخرى عند المرضى الذين يتناولون .MTXالصادات الحيوية األخرى  ,من ضمنها البنسلينات  ,التتراسكلينات
 ,سيبروفلوكساسين  ,أظهرت زيادة في مستويات  MTXعند استخدام جرعات عالية من . MTXولكن هذه ال تبدو قضية
في الممارسة السريرية  .المرضى الذين يتناولون الصادات الحيوية لمدة طويلة ألجل بعض الحاالت مثل العد قد يتطلب
مراقبة أكثر تكرارا"  ,ولكن في حال إعطاء الصادات الحيوية لعالج اإلنتانات الشديدة أو إنتان لم يستجب للمعالجة
المنهجية ,يجب إيقاف  MTXحتى يتعافى المريض ويكتمل الشوط العالجي للصادات الحيوية .
انظر الجدول  6لمعرفة توصيات استخدام MTXفي الممارسة السريرية .

جدول  6توصيات في حاالت سريرية محددة.
االستطبابات
الصداف
الذئبة الحمامية –الجهازية و الجلدية (DLE ,SCLE ,
الشرث الذئبي ,الذئبة العميقة )
الساركوئيد الجلدي
االضطرابات التكاثرية اللمفاوية (تتضمن CTCL
 ,الفطار الفطراني ,النخالية الحزازانية LYMPHOMATOID,
) PAPULOSIS
الحاصة البقعية
اإلكزيما التأتبية
الفقاعاني الفقاعي
الشري المجهول السبب  /العفوي المزمن
التهابات األوعية الصغيرة الجلدية (التهاب
األوعية الجلدية العديد العقيدي  ,داء بهجت ,
الجمامى المرتفعة الدائمة )
التهاب الجلد والعضل
الحبيبوم الحلقي
داء هيلي هيلي
Langerhans cell histiocytosis
البلى الفيزيولوجي الشحمي
الحزاز المسطح الفموي
الفقاع
تقيح الجلد المواتي
الصالبة الجهازية (تتصمن الصالبة
الجهازية المحدودة)/صالبة الجلد الموضعة
(القشيعة).

قوة التوصية
A

C
C

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D
D

 12.0ظروف خاصة :
 12.1التطعيم ( :)Vaccinations
يمكن أن تكون اللقاحات الحمية الحية عند األشخاص المثبطين مناعيا" سببا" مؤهبا" لإلنتان  .لذلك  ,اللقاحات الحصبة
والنكاف والحصبة األلمانية والحماق  ,شلل األطفال الفموي ,التيفوئيد  ,عصات , calmette – Guerinوالحمى
الصفراء يجب تجنبها لدى المرضى الذين يتناولون . MTXيجب أن تعطى اللقاحات الحية قبل البدء ب  MTXبأربع
أسابيع على األقل  ,و األضداد  .يجب التحقق من حالة الحماق إذا كان تاريخ اإلصابة السابقة غير واضح.أوصت مؤسسة
الصحة بأنه عندما تكون هناك حاجة إلعطاء اللقاحات الحية لألشخاص الذين وضعهم على مثبط مناعي بأنه يجب أن
يوقف لمدة 6أشهر قبل إعطاء اللقاح .اللقاحات المعطلة آمنة إذا أعطيت خالل المعالجة  ,ولكن مستوى التمنيع الذي يحقق
قد يكون أقل من التي تحققها في حال عدم تناول  .MTXكما أن  MTXتحدث تثبيط مناعي  ,المرضى لديهم خطورة
أعلى لإلصابة باإلنتانات ولذلك يجب أن يشجع على تلقي اللقاح السنوي لالنفلونزا (يجب أن ال يكون لقاح اإلنفلونزا
الجديد الذي يعطى لألطفال) ولقاح المكورات الرئوية كل  5سنوات  .معلومات إضافية يمكن أن توجد في Green Book
لمؤسسة الصحة البريطانية (التطعيم ضد األمراض اإلنتانية ).
 12.2الجراحة :
نشرت دراسات تنبؤية معشاة في أدب الروماتيزم تقارن بين خطورة اإلنتان أو االختالطات الجراحية لدى المرضى الذين
يواصلون العالج ب  MTXقبل البدء بجراحة عظمية انتخابية مع أولئك الذين أوقفوا  .MTXلم يظهر أن خطر اإلنتان
أو االختالطات ما بعد العمل الجراحي تأثرت بعد الجراحة في  64و  388مريض من المرضى  ,بالترتيب  .لم توجد
دراسات بحثت في االختالطات حول  /ما بعد العمل الجراحي لدى المرضى الذين يتناولون جرعات منخفضة من MTX
الستطبابات جلدية  ,أو لدى مرضى لديهم جراحة عامة لذلك  ,افترض أنه عندما تكون MTXتضبط مرض جلدي
فردي ,يمكن أن يستمر بها خالل الفترة ما حول العمل الجراحي  .على أية حال  ,عندما يكون المرضى سيخضعون

لجراحة كبرى ولديهم أمراض مرافقة مثل السكري  ,والتي ممكن أن تغير خطورة اإلنتان  ,استخدام دواء مثبط مناعي
مثل MTXيزيد خطر اإلنتان نظريا"  ,واتخاذ القرار في االستمرار بالعالج على أساس كل حالة على حدة.
 12.3الجرعة الزائدة :
تتضمن أعراض الجرعة الزائدة من  MTXالتهاب مخاطيات  ,إسهال  ,حمامى  ,تقرح ونادرا"  ,تنخر جلدي  ,وقد
يتطلب  23 – 6يوما" ليتظاهر .أقراص  MTXتوزع  2,5ملغ و  10ملغ  ,وكالهما أقراص صغيرة بنفس المظهر
.الجرع ة الزائدة غير مقصودة لذلك من الممكن التباس بعيارات األقراص ويجب توعية المرضى ذلك .لتجنب مثل هذا
التباس  ,يوصى بأن ترصف فقط أقراص بعيار  2,5ملغ  ,الجرعة يجب أن تكتب بكاملها بحروف واضحة إلزالة أي
لبس حول موضع النقطة العشرية .تكرار الجرعات يمكن أن يسبب التخليط حيث أن  MTXتعطي نموذجيا" مرة
أسبوعيا" بدال"من مرة يوميا"  .في حالة تناول جرعة زائدة  ,المعالجة المبكرة قد تكون منقذة للحياة .إذا تم تناول 1ملغ /
كغ من ( MTXأو أكثر ) خالل ساعة المريض يجب أن يعطى الفحم الفعال .يجب أن ينقل المريض إلى المشفى  ,و أن
يجرى لهم قياس مستويات  MTXفي المصل على األقل بعد  4ساعات من تناولها.و أن يعطى فولينات الكالسيوم folinic
 acidبأسرع ما يمكن . .يعطى حمض الفولينيك بالتسريب الوريدي  ,مستخدما"جرعة بدئية أكثر من  100ملغ /م 2إذا
كانت جرعة  MTXغير معروفة ,جرعات فموية  /وريدية الحقة كل  6ساعات (انظر  toxobaseللجرعات الواجب
إعطاؤها عندما تكون مستويات MTXمتوفرة ) .وهذه أكثر فعالية عندما يبدأ بها بعد عدة ساعات من تناول جرعة MTX
 ,مع فعالية مشكوك بها بعد أكثر  24ساعة .يجب المتابعة بها حتى تصبح مستويات  0.05<MTXمول  /ليتر ,أو
الشذوذات الدموية تعود إلى الطبيعي و تشفى التقرحات الفموية .يجب تمييه المرضى بشكل جيد لتحسين التصفية الكلوية
لل  , MTXيجب أخذ قلونة البول ببيكربونات الصوديوم بعين االعتبار لمنع ترسب  MTXفي األنابيب الكلوية  .يمكن
أن يستخدم العامل المحرض لمستعمرات المحببات البشري مثل  Filgrastimلتثبيط تسمم النقي  .يعطى تحت الجلد
بجرعة  5ميكروغرام /كغ/اليوم لتسريع تعافي النقي .هناك خطورة عالية للوفيات مترافقة مع الجرعة الزائدة من MTX
 ,و يجب أن يراقب المرضى بحذر لمالحظة عالمات اإلنتان ويعالجوا وفقا" لها.
 12.2تاريخ السرطان :
هناك معرفة قليلة عن تأثير إعطاء  MTXلمن لديهم قصة سرطان .ينصح بأنه حيث يخضع المرضى للمتابعة النشطة
للسرطان,يجب أن يستشار الفريق و يجب أن يناقش قرار البدء ب  MTXمعهم قبل البدء بالمعالجة .
 12.5اإلنتانات العارضة :
تترافق الجرعة المنخفضة من  MTXمع خطر متزايد لإلنتان ,بشكل محدد ذات الرئة ,إنتان النسج الرخوة والجلد و
إنتانات المجاري البولية .دراسة معشاة بتعمية مزدوجة عند مرضى التهاب مفاصل رثياني أظهرت معدل مشابه لالنتانات
ل %7من المرضى يتناولون  MTXأو  Azathioprineفي سياق عالج التهاب مفاصل رثياني  ,مع أغلب االنتانات
التي تحدث خالل فترة  18شهر األولى  .يوصى بأن توقف  MTXمؤقتا" خالل االنتانات الشديدة أو عندما ال يستجيب
االنتان للمعالجة المنهجية  ,ولكن يمكن أن يعاد استخدمها عند شفاء االنتان .بلغ عن حدوث األخماج االنتهازية لدى
المرضى الذين يتناولون , MTXهذه تظهر في أي وقت  ,عادة خالل  12أسبوع األولى من المعالجة ,ويبقى الخطر على
امتداد الشوط العالجي .وجدت أغلب التقارير لدى مرضى التهاب مفاصل رثياني ممن كانوا يتعالجون بأدوية مرافقة ,
ولكن األخماج االنتهازية نادرا" ما بلغ عنها لدى المرضى المعالجين من الصدف.يجب أن ال يتابع ب  MTXلدى
المرضى الذين طوروا األخماج االنتهازية .

 13.0الوصفات المرافقة :
 12.1األدوية الحيوية:
إن أي مشاركة بين أي معالجة حيوية و MTXغير مرخصة  ,على أية حال  ,هذه الممارسة تتم بشكل متزايد ,في محاولة
لتحسين فعالية وإنقاص خطر توليد مناعة مرتبطة باألدوية الحيوية وحيدة النسيلة في معالجة الصدف .تم إثبات أن MTX
آمنة مع فعالية محتملة عندما استخدمت بالمشاركة مع مضادات العامل المنخر للورم ( . )TNFتمت مشاركة MTX
أيضا" مع  , Ustekinumabعادة في جهود مبذولة للمحافظة أو تحسين الفعالية  Zachariae et la .عشوائية على 59

مريض ,كان لديهم استجابة غير متكافئة للمعالجة ب , MTXلتلقي إما  etanerceptمع جدول جرعات  MTXمدبب
,أو المعالجة التشاركية طيلة فترة الدراسة  24أسبوع  .أظهرت بشكل هام أن أكثر المرضى في مجموعة المشاركة
حققوا PASI 75مقارنة مع المرضى الذين خضعوا لجدول جرعات MTXمدبب .لم تحدد طريقة مراقبة آمنة أكثر مالئمة
للمعالجة التشاركية بين MTXواألدوية الحيوية  .المرشدات العالجية المتفق عليها راجعت هذا الموضوع و أوصت بأن
كل المعالم التي تمت مراقبتها لكل دواء كعالج وحيد يجب أن تقييم للمعالجة التشاركية  ,مع فترة مراقبة حددت بالدواء
مع معايير مراقبة صارمة.
استطبابات  MTXفي طب الجلد آخذة بالتوسع و كمثال وحيد الدور المحتمل لل MTXفي تقليل تشكيل أضداد مضادة
للدواء مضادة للعالجات الحيوية وبالتالي فعالية طويلة األمد للعقار الحيوي.ظهر نقص في توليد المناعة عند تزامن
استخدام  MTXمع  anti –TNFفي التهاب المفاصل الرثوي  ,داء كرون . Spondyloarthropathy ,المعطيات
نفسها غير متوفرة لدى مرضى الصدف  ,ولكنها تبدي غالبا"تناقص مشابه في تشكيل أضداد للدواء قد يشاهد .
 12.3سيكلوسبورين:
تمت المشاركة بين  MTXوسيكلوسبورين في دراسات عديدة ,مع تعداد كلي .124دراسة واحدة وزعت المرضى
عشوائيا" مرضى الصدف والتهاب المفاصل الصدفي ليتلقوا إما  MTXودواء غفل أو  MTXو سيكلوسبورين  .أظهرت
هذه الدراسة اختالف هام إحصائيا" بين المجموعتين في .PASIونتائج التهاب المفاصل الصداي في تفضيل المعالجة
التشاركية .في الدراسات المتبقية غير المضبوطة ,بلغ عن تأثير مفيد للمعالجة التشاركية بين MTXو سيكلوسبورين في
أربعة منها .ذكرت دراسة سلسلة حاالت وحيدة أن ثالثة من أربعة مرضى ساءت لديهم الصداف  ,والتي حدثت بعد
إنقاص جرعة سيكلوسبورين بسبب اآلثار الجانبية.هناك اعتبارات سالمة إضافية وبشكل خاص ,زيادة اآلثار المثبطة
للمناعة  ,مع مشاركة هذين الدوائين  ,مثل هذه المعالجة التشاركية لن يوصى بها بشكل روتيني.السيناريو األشيع
الستخدام كال الدوائين عندما يتم االنتقال من معالجة إلى أخرى .الدليل على استخدام هذه المشاركة الدوائية الستطبابات
أخرى متناثر وال يمكن تقديم أية توصية.
 13.3األشعة فوق البنفسجية :B
أظهرت  RCTأن المشاركة بين  MTXو  UVBفعالة بشكل مهم أكثر من  UVBلوحدها في عالج الصدف ,سامحة
بعالجات أقل مقارنة ب  UVBلوحدها.تمت مشاركة  MTXأيضا" مع  ,PUVAولكنها تملك خطورة أعلى لحدوث
سرطانات جلد الحقة لدى هؤالء المرضى  ,على أية حال,من غير المعروف إذا كانت سرطانات الجلد تتعزز بعد
المشاركة بين  MTXو . UVBيجب توعية السريريين بأن جرعات MTXالعالية والمنخفضة يمكن أن تترافق مع إعادة
تنشيط ضوئي لل  MTXنادرا".في تظاهرة التحساس الذاتي  ,شخص يتناول  5-2 MTXأيام بعد جرعات شعاعية من
األشعة فوق البنفسجية مولدة للحمامى (حيث بدأت الحمامى بالخمود ) و هذه تحرض حمامى شديدة وفي بعض األحيان
نفاطات في مناطق تعرضت سابقا"ل  UVولكن ليس في المناطق المحمية من .UVتؤخذ  MTXفورا" بعد التعرض
لجرعات تحت محمرة من  UVBأو  PUVAقد بلغ عن إحداثها رد فعل حمامي متأخر يستمر  24ساعة و الذي قد تنتج
عن تثبيط فوري لطرق إصالح .DNA
 13.4الريتينوئيدات :
ال دراسات RCTاختبرت فعالية وسالمة المعالجة التشاركية بين MTXو الريتينوئيدات ألي استطباب  ,دالئل عن
استخدامها بالمشاركة موجودة فقط  .في تقارير حاالت كال  MTXوالريتينوئيدات سامة كبديا" وهذا نادرا" ما يتهيج إذا
وصفوا بالمشاركة .على أية حال  ,توصف الريتينوئيدات في بعض المناسبات باالشتراك مع MTXلتأثير جيد .بشكل
متكرر أكثر  ,يوصفان معا" لفترة قصيرة من الزمن عندما يكون المرضى في حالة انتقال بين هذين العالجين  ,كما أن
كال الدوائين يمكن أن يستغرق مدة أسابيع ليكون فعال .وصفهما معا" لفترة قصيرة يمكن أن يمنع توهج الصدف ويهدئ
من السورات .ولكن المراقبة الدموية يجب أن تجرى بشكل متكرر لكشف أية سمية كبدية .

 14.0قائمة الفحوصات لوصف الميتوتركسات :

 14.1قبل وصف :MTX
.i
.ii
.iii

.iv

.v
.vi
.vii
.viii
.ix

أخذ قصة دوائية كاملة .
التأكد من عدم وجود مضادات استطباب الستخدام (.MTXالقسم  8.1و 8.2جدول )7
التأكد من نتائج االستقصاءات األساسية (قسم * U&E /e GFR * FBC * :)9.4اختبارات الكبد الدموية .
*الفحوص المصلية اللتهاب الكبد Cو (.Bانظر القسم * )9.6الفحوص المصلية ل HIVخاصة مجموعات
عالية الخطورة (القسم * ) 9.7الفحوص المصلية ل (VZVفي حال عدم وجود قصة حماق .القسم * )9.8صورة
شعاعية بسيطة للصدر بدئية معتمدة .
أعطي اعتبارا" خاصا" للتالي *:األطفال (القسم * ) 7.3اعتالل الوظيفة الكلوية والكبدية ( 9.6و 11.2و)11.4
*الحمل واإلرضاع الوالدي (.قسم * ) 9.3غير ممنع ب  –VZVيتطلب التمنيع (قسم * .)12.1غير ممنع
بالتهاب الكبد  Bيؤخذ باالعتبار التمنيع في مجموعات الخطورة (قسم * )9.6إيجابية (HIVقسم )9.7
عندما يكون ممكنا"  ,تكوين خطة لمدة العالج والسحب المفترض .
أكمل قائمة الفحوصات بما يجب أن تخبر به المريض قبل البدء بوصف .MTX
زود المريض بنشرة معلومات (إذا لم تعطى سابقا")وبسجل متوفر لمالحظات الحالة .
زود المريض بكتيب مراقبة مريض .MTX
رتب للمريض التطعيم بلقاح اإلنفلونزا (السنوي) والمكورات العقدية (كل  5سنوات ) قبل المعالجة .

جدول  7ملخص مضادات االستطباب.
مضادات االستطباب (قوة التوصية )C
مضادات االستطباب النسبية
اعتالل كلوي خفيف إلى متوسط
اعتالل وظيفة الكبد خفيف إلى متوسط
قصة التهاب كبد Bو C
التهاب معدة
تعاطي كحول زائد
عدم أهلية المريض
لقاحات حية حديثة
شريك ذكر إلمرة ترغب بالحمل

مضادات االستطباب المطلقة
قصور أو خلل وظيفة النقي
مرضى التحال الدموي
اعتالل وظيفة كلوية شديد
اعتالل وظيفة كبدية شديد /تشمع
إمرأة تحاول الحمل ,الحمل ,ترضع
حاالت نقص المناعة (في بعض الحاالت نسبي)
تدرن فعال ,خمج بالتهاب كبدي فيروسي
تليف رئوي أو نقص مهم في الوظيفة الرئوية
تقرح هضمي فعال
معالجة متزامنة بالتريميثوبريم
فرط الحساسية ل MTX

 14.2ماذا تخبر المريض قبل البدء المعالجة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

اشرح لمريض جدول الجرعات األسبوع وعيار األقراص التي وصفت للمريض  2,5ملغ
(قسم.)9.1
اشرح أن بداية الفائدة العالجية لل MTXقد ال تتظاهر حتى  3-2أسبوع.
انصح  . i :تمنيع الحمل و . iiالحاجة إلى وسيلة منع حمل فعالة (قسم .)9.3
التأكيد على الحاجة إلى مراقبة السمية باختبارات دموية منتظمة  .المرضى غير القدرين عل االمتثال
يجب أن ال يعطوا الدواء (قسم .)10.3
اشرح عن االستخدام الستطبابات مرخصة وغير مرخصة .لالستطباب غير المرخص ,اشرح
بوضوح سبب وصف الدواء (قسم .)7.0
انصح المريض أن يجري استشارة طبية إذا تطور أي عالمات أو أعراض سمية ,MTXتثبيط نقي
العظم ,اعتالل كبدي ,خاصة ,حذر المريض من  .iالحمى /المرض الشبيه باالنفلونزا .iiالتقرحات
الفموية . iiiالتعب . ivتكدم غير مفسر أو نزف لثوي .vالغثيان –اإلقياء – األلم البطني أو اغمقاق
بلون البول .viسعال أو عسرة تنفس .
انصح بضرورة أخذ لقاح المكورات الرئوية ولقاح اإلنفلونزا السنوي (قسم )12.1
انصح المريض بالحد من تعاطي الكحول (قسم )9.2

 .9حذر من التداخالت الدوائية المحتملة للدواء ,فصل فيها في نشرة المعلومات (قسم )11.7

 15.0اعتبارات عملية واقتصادية :
MTXدواء مثبط للمناعة غير باهظ الثمن استخدم لتدبير العديد من األمرض الجلدية متوفر بشكل أقراص الحقن (كملح
الصوديوم) السعر في المملكة المتحدة مقتبس من كتيب الوصفات الوطني البريطاني (نوفمبر  24 )2015قرص بعيار
 2.5ملغ هو  2.40يورو .و  2.92يورو ثمن  48قرص ,المحلول الملحي :أمبول  2مل بسعر6,00يوروو لعيار 2,5
ملغ /مل و  2,62يورو ألمبول  25ملغ /مل .اعتمادا"على هذه األشكال ولمتوسط جرعة  20ملغ أسبوعيا" ,التكلفة
السنوية المترافقة مع نموذج األقراص ستكون  41,60 – 25,31يورو  .كل أخصائيي الرعاية الطبية الذين يبدؤن
بالعالج ب  MTXيحتاجون احتساب التكلفة اإلضافية المرتبطة باستقصاءات المراقبة الدورية و األساسية ,كما الترتيبات
المحلية واللوجستية لمثل هذه االستقصاءات (جدول)8
جدول  8الجرعات و طرق اإلعطاء والمراقبة الموصى بها لدى المرضى الذين يتناولون .MTX
الجرعات وطرق األعطاء
والمراقبة
الجرعة

التوصيات

قوة التوصية

لدى األصحاء البالغين,البدء ب MTXبجرعة بين 15-5ملغ أسبوعيا"
المرضى مع االعتالل وظيفة كلوية (جدول  )4قد يحتاجون لجرعات أدنى,وقد يبدؤن
بجرعات  5.0-2,5أسبوعيا" .عندما تحقق الهدأة ,استخدم أخفض جرعة صيانة لضبط الحالة
فكر بدواء بديل أو استخدم  MTXتحت الجلد إذا تحققت الفعالية األدنى خالل  16-12أسبوع من
بدء المعالجة.
يوصى بإضافة حمض الفوليك .

A

 ,LFTs,FBCيجب تكرارها كل  14-7يوم للشهر أول.بمجرد استقرارالعالج ,يمن التقييم كل  3-2أشهر

C

مراقبة السمية
الكبدية

يوصى بتقييم أساسي يتضمن PIIINPالمصليLFTs ,المعيارية ,وفكر بعوامل الخطورة األخرى ألمراض
الكبد (مرض الكبد التشحمي .الكحول ,الخ ) مراقبة ,PIIINP ,LFTsكل  3أشهر على األقل (مرضى
الصداف) وفكر بإحالة فورية ألخصائي إذا كانت شاذة (انظر المراقبة الدورية في األعلى ),خاصة بالنسبة
ل .PIIINPإحالة إلى األمام لمزيد من التقييم المتخصص* :إذا كان  8>PIIINPملغ /ليتر في مناسبتين
و *إذا كانت ثالثة قياسات > 4,2ملغ  /ليتر خالل فترة  12شهر أو* إذا كان > 10مغ /ليتر
في مناسبة واحدة .اإلجراء الروتيني لخزعة الكبد لمراقبة السمية الكبدية لل MTXال يوصى
بها.

C

المراقبة الرئوية

يجب التحقيق في تاريخ المرض الرئوي و أعراض الجهاز التنفسي عند البدء ب MTX
وفي الزيارات الالحقة  .صورة شعاعية للصدر و استجواي إضافي و /أو استشارات
تنفسية ضرورية إذا *حدثت أعراض *.عمر المريض > 40سنة
ومدخن للسجائر أو* لديه خلفية مرضية تضعه في خطر حدوث اختالطات تنفسية
مثل الساركوئيد

D

حمض الفوليك
المراقبة الدورية

مراقبة الوظيفة
الكلوية

يجب النظر في تخفيض جرعة  MTXعند هؤالء الذين لديهم وظيفة كلوية دون المستوى األمثل
تجنب MTXلدى مرضى التحال ومع تصفية كلوية ج 20مل /د.

B

D

 16.0اتجاهات مستقبلية :
MTXتستخدم في طب الجلد منذ أكثر من  50سنة من خالل استطبابات عديدة .على الرغم من هناك مساحات عديدة
متبقية حول سالمة وفعالية استخدمها يمكن أن تحسن أكثر وتفهم بشكل أفضل  ,بما في ذلك  ,ولكن ليس على سبيل
الحصر:
.i
.ii

آلية عمل  MTXفي أمراض الجلد االلتهابية .
حرائك دوائية مفهومة أكثر للدواء قد تقود إلى جرعات مباشرة أكثر في أمراض الجلد االلتهابية .

.iii
.iv
.v
.vi

الفائدة الحقيقية لل  MTXفي العديد من األمراض الجلدية حيث أن معطيات RCTناقصة  ,مثال عنها حاالت
تنفط الجلد من الساركوئيد الجلدي .
جدول الجرعات األمثل وطريقة إعطاء .MTX
إذا كانت العوامل الوراثية  /الالبنيوية تؤثر على فعالية وسالمة .MTX
التقدم في طرق التصوير و الواسمات (المشعرات) لتسمح بمراقبة غير غازية للتليف الكبدي .

17.0نقاط التدقيق الموصى بها:
يجب على األطباء الذين يصفون  MTXاستخدام التدقيق لتقييم رعايتهم مقابل معايير محددة  .المعايير التالية مقترحة :
 .1في آخر  20مريض متعاقبين بدؤوا بالعالج ب  MTXهل هناك توثيق واضح لقصة دوائية كاملة ؟
 .2في آخر  20مريض متعاقبين بدؤوا بالعالج ب  MTXهل هناك توثيق لتوفير معلومات المريض المكتوبة
وكتيب المراقبة ؟
 .3في آخر  20مريض متعاقبين بدؤوا بالعالج ب  MTXهل هناك توثيق واضح لنتائج االستقصاءات األساسية
. iv LFTs.iii U&E.ii FBC.iالفحوص المصلية اللتهاب الكبد  Bو v .Cا.لفحوص المصلية ل .HIV
.viالفحوص المصلية ل  ,VZVفي حال عدم وجود قصة حماق .
إن نقاط التدقيق الموصى ل  20حالة في القسم لتقليل االختالف في النتائج الذي يحصل بسبب مريض واضح ,
وتسمح بالمقارنة بين الوحدات المختلفة .على أية حال  ,األقسام غير القادرة على تحقيق هذه التوصيات قد تختار
التدقيق في كل الحاالت التي شوهدت قبل  12شهر .

 8.0الخالصة :
استخدمت  MTXالستطبابات عديدة في طب الجلد مع نجاح متفاوت .تتواجد دالئل على نوعيتها العالية تسمح
بالدفاع عن استخدامها في عالج البالغين المصابين بالصدف الذين يحتاجون معالجة جهازية  .من أجل باقي الحاالت
الدالئل أقل قوة ولكن  ,ومع ذلك ,فإن لل  MTXدور هام في اإلكزيما التأتبية المعندة  ,الذئبة القريصية  ,كمثال
.إضافة  ,تطلب دراسات جيدة التنظيم ألغلب االستطبابات األخرى المعطاة أدناه و تطلب تجارب متعددة المراكز
تعاونية أو دراسات لفهم كيفية كون  MTXناجعة حقيقة لمثل هذه الحاالت .لعقود عديدة تأسس لسالمة , MTX
ولكننا ما زلنا نبحث عن تقييم أفضل إلمكانية السمية الكبدية و جدول الجرعات المطلوبة إلضافة حمض الفوليك .

