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METOTREXÁT 
 (4-AMINO-10-METIL-FOLSAV) 

 folilpoliglutamát szintetáz:  a sejtben 
negativ töltésű  polyglutamált(MTXPG) 
forma 
 

 dihidrofolát reduktáz(DHFR) enzim 
kompetitív gátlása 
 

 a purin (adenin, guanin) bioszintézis egy 
vagy több fontos enzimatikus reakcióját 
gátolja (ribonukleotid-transzformiláz 
enzimek: PPAT, GART, ATIC) 

 gátolja a timidilát-szintáz enzimet igy a 
pirimidin szintézist  

 az egy C atomos transzfer reakciók hiánya 
miatt  a sejtek DNS szintézise károsodik 

 az adenozin deamináz (ADA) gátlásával nő 
az adenozin mennyisége  
 

 

A folyamatot katalizáló enzimek kék, a köztes termékek zöld színnel 
jelöltek 

Mikkelsen TS et al:PharmGKB summary:methotrexate. Pharmacogenet Genomics. 2011 ;21: 679–686. 



A MTX ÉS MTX-PG HATÁSAI 
 Immunszuppresszív :  
 -adenozin felszabadulás ↑ 
 -anitgén dependens T-sejt aktivitás ↓  
 
 Citotoxicus: 
 -nukleotid hiányában a gyorsan osztódó 

daganatsejtek elpusztulnak(sejtciklus S 
fázisában lévő sejtekre fejti ki)  

  
 
 Gyulladáscsökkentés: 
 - extracellularis adenozin  felszabadítás  
 - a sejtek redox állapotátnak módosítása 
 -polyaminok gátlása 
  
Bello AE et al.: Recommendations for optimizing methotrexate treatment for patients with rheumatoid arthritis. Open Access Rheumatol 2017.31;9:67-79. 



GYULLADÁSCSÖKKENTÉS 

 AdenosinA2 receptor aktiválás a 
neutrophil, monocyta, macrophag, T-
sejtek, és nkT sejtek-en 

 
 Következmény:  

 Intracellularis cAMP nő  
 

 gátolja az NF-kappaB és a JAK/STAT 
jelátviteli utat  
 

 a proinflammatorikus cytokinek (pl TNF-ek, 
IL-6 csökken  
 

 nő az anti-inflammatorikus cytokin az IL-10 
 
 

+ 

Bello AE et al.: Recommendations for optimizing methotrexate treatment for patients with rheumatoid arthritis. Open Access Rheumatol 2017.31;9:67-79. 

←Adenozin +←Methotrexat 



TOVÁBBI MTX HATÁSOK 

 epidermális sejtosztódás visszaszorítása (psoriasis vulgaris) 
 
 gátolja a granulocyták aktivitását (inf. Hajlam) 
 
 csökkenti a B lymphocyták mennyiségét 
 
 nem gátolja a gyulladáscsökkentő IL-1 szintézisét és szekrécióját, de az aktivitás 

néhány paraméterét igen 
 
 csökkenti  mind az IgA, mind az IgM (RF) koncentrációját (a klinikai javulás csak 

az IgM szintjének csökkenésével függ össze) 
 
 MTX injekció intraarticularisan alig hatásos a steroidhoz képest akut synovitis 

esetén 
 gyulladáscsökkentő hatásának pontos mechanizmusa még ma sem ismert 

 

 



A MTX KEZELÉS EVOLÚCIÓJA 
 1948 Sidney Farber leukémiában progresszió gátló 
 1951-ben RA-ban, Aps-ban és psoriasisban is hatásos 
 Hoffmeister  1972-ben RA-ban bizonyította gyulladás-, és  

fájdalomcsökkentő hatását (ROM is javult) 
 
 a reumatológusok az 1980-as évek elejétől kezdve alkalmazzák- előtte főleg 

steroid!  
 
 a ‘90-es években a biológiai DMARD-ok megjelenésével klinikai 

vizsgálatokban alacsony dózisú MTX-ot hasonlítottak biológiai DMARD-dal : 
hatástalanság miatt korán váltottak MTX-ról 
 

 A klinikai gyakorlatban  a MTX alkalmazásának tendenciáját a 80-as évek 
óta a  következő táblázat mutatja 
 
 
 
 

Bello AE et al.: Recommendations for optimizing methotrexate treatment for patients with rheumatoid arthritis. Open Access Rheumatol 2017.31;9:67-79. 



Hogyan alakult a MTX ‘elsőként 
választandó szer’ statusa  

Sokka T.:Increases in use of methotrexate since the 1980s. Clin Exp Rheumatol 2010;28(5 Suppl 61):S13-20 



A betegség diagnózisa és a MTX 
elkezdése között eltelt idő  

Sokka T.:Increases in use of methotrexate since the 1980s. Clin Exp Rheumatol 2010;28(5 Suppl 61):S13-20 



MTX DÓZISOK VÁLTOZÁSA 
  1980-as években RA-ban a MTX maximális ajánlott dózisa 15 mg / hét 

kombinációban is  
 A 90-es és 2000-es évek eleje 12,5/hét-20mg/hét  
 
 2014-es 7 RCT meta-analizise (732 beteg, 12-52 hét, MTX monoth.,  7,5-25 

mg/hét): jelentős javulás az ACR50 válaszadási arányban, a radiológiai 
progresszió szignifikánsan csökkent (3 izület), a total Sharp score-ban nem volt 
különbség 

 
 Jelenleg: magasabb kezdeti dózis(10-15 mg), gyors feltitrálás a max.-ra Legalább 6 

hónapig adni kell, a pontos válasz megítéléséhez ( ha a beteg 3 hónapon keresztül reagál a kezelésre) 

 Nem toxicusabb mint a lassabb titrálás! (nincs több AE) 
 
 A legkisebb még hatásos dózis nincs az EULAR/ACR ajánlásokban, mert az 

oralis felszívódás rendkivül nagy változatosságot mutat! 
 
 
 

 
 

Bello AE et al.: Recommendations for optimizing methotrexate treatment for patients with rheumatoid arthritis. Open Access Rheumatol 2017.31;9:67-79. 



Nemzetközi ajánlás a MTX kezeléshez 3E Initiative 
Visser K, et al: Ann Rheum Dis 2009>68:1085-93 

Level of 
evidence 

Grade of 
recommendation 

Agreement 
mean (SD) 

MTX-t indításakor: rizikók felmérése (beleértve az alkoholfogyasztást), a betegek oktatása, 
GOT, GPT, albumin, vérkép, a kreatinin, a mellkasi röntgen kötelező; a HIV, a hepatitisz B / 
C, éhomi glükóz,  lipidprofil és a terhességi vizsgálat ajánlott 

4 C 8.2 (1.9) 

Po MTX-t kezdődózis: 10-15 mg / hét, 5 mg 2-4 héten át, max: 20-30mg/hét, a klinikai 
válasz és a tolerálhatóság függvényében; parenterális alk. nem megfelelő klinikai válasz 
vagy intolerancia esetén  

2b B 7.8 (2.6) 

Erősen ajánlott legalább heti 5 mg folsav  1a- A 7.5 (2.7) 

MTX indításakor vagy a dózis növelésekor aGOT, GPT, CN, vérkép 1-1,5 havonta kell 
kontrollálni, stabil dózis elérését követően 1-3 havonta; a mellékhatásokat és rizikó 
tényezőket minden viziten kontrollálni 

4 C 8.1 (2.1) 

 MTX-et le kell állítani, ha a GOT/GPT emelkedése meghaladja a normálérték felső 
határának háromszorosát, de az normalizálódás után alacsonyabb dózissal újraindítható. 
Ha a GOT/GPT tartósan emelkedett a 3xN, a MTX adagját módosítani kell; ha az 
elhagyást követően a  GOT/GPT (3xN) tartósan hepatológiai kivizsgálás szükséges 

2b C 7.4 (2.3) 

Az elfogadható biztonsági profil alapján az MTX hosszú távú használatra 
alkalmas  

2b B 8.7 (1.9) 

DMARD naív betegeknél a hatásosság / toxicitást figyelembe véve  a MTX monoterápia  
javasolható, hatástalanság esetén kombinálni kell más csDMARD-dal. 

1a- A 8.3 (2.1) 

MTX adható mint szteroid-megtakarító szer, óriássejtes arteritisben és polymyalgia 
rheumaticában, SLE-ben, JIA-ban, dermatomyositisben 

1b B 7.7 (2.1) 

Az MTX biztonságosan folytatható a perioperatív periódusban az elektív ortopédiai 
műtéten áteső rheumatoid arthritis-es betegeknél 

1b B 8.8 (1.9) 

Az MTX-t nem szabad a tervezett terhességet megelőzően legalább 3 hónapig alkalmazni 
a férfiak és nők esetében, és nem szabad terhesség vagy szoptatás alatt használni 

4 C 8.2 (2,7) 



A MTX KEZELÉS NEHÉZSÉGEI 

A MTX hatásosságát csökkenti:  

 
 intolerancia 
 nem megfelelő biohasznosulás 
 nem megfelelő adherencia  

Inefektivitás 



INTOLERANCIA 
Frequency of methotrexate intolerance in rheumatoid 
arthritis patients using methotrexate intolerance severity 
score (MISS questionnaire) 
Nibah Fatimah1,2 . Babur Salim1 . Amjad Nasim1 . Kamran Hussain1 . Harris Gul1 . Sarah Niazi1 
Clin Rheumatol (2016) 35:1341–1345  

Percentage of MTX tolerance and intolerance in 
RA subjects. Intolerance is calculated with 
patients having a MISS score of 6 or above in the 
study sample 

Figure shows quota of subjects with each symptom diagnostic  of  
intolerance to MTX 

MISS Kérdőív (5 elem) hasi fájdalom, 
émelygés, hányás, fáradtság és pszichés 
tünetek(nyugtalanság, ingerlékenység). 
Mindegyik tünetet az MTX bevétele után 
értékeli (több órától 1 napig) Az elemek 
amplitúdója 0-tól 3-ig: nem volt panasz, enyhe, 
közepes és súlyos. Intolerancia≥ 6 



AZ NTOLERANCIA CSÖKKENTÉSE 
 Per os → sc. MTX  
     egyénre szabott lehetőség: po equivalens sc dozis mellet a beadás gyakorisága 

csökkenthető (pl. 20 mg-os Metoject injectio 10 naponta szoros DAS28 kontroll, 
remisszió) 

 Dózis-csökkentés 
  limitáció: 
  - po. dosis és GI mellékhatások között nincs szoros kapcsolat 
  - alacsonyabb MTX dózis csökkenti a hatékonyságot (nincs erős bizonyíték) 
 Váltás más csDMARD-ra 
 - kevésbé hatásosak, leflunomid kivételével 
 Váltás bDMARD és tsDMARD-ra? 
 - csak akkor ha előbbi lehetőségek nem  hatásosak 
 - olyan biologikumra ahol nem szükséges a MTX-ot adni(tocilizumab,tofacitinib) 
  



BIOHASZNOSULÁS 

 Biohasznosulást csökkenti: 
 - GI intolerancia * 
 - limitált felszívódás a  
   béltraktusból 
 Javaslat:  
 egyénre szabott th.: 
  - po. → sc-ra equivalens 

dózis váltáskor 
  -a DAS függvényében  
   titrálni a dózist és a  
   beadás intervallumát  

 MTX po.  >15mg/ hét plató:az átlag görbe 
alatti terület (AUC) nem változik nagyobb 
dózisoknál sem 

Schiff MH, et al. Ann Rheum Dis. 2014;73:1549-51. 
* Goodman SM, et al.: Clin Exp Rheumatol. 2015;33: 272–278. 
 



ADHERENCIA 
 po. MTX adherenia  alacsony(251betegből 42 %                              nem 

felírás szerint szedte), mert elfelejtette(33%),                                       ha jól 
volt nem szedte(24%), nem érezte hosszú távon biztonságosnak(24%). 
 

 A nonadherent csoportban 53% szedett alacsonyabb adagot és 52% 
kihagyott adagokat 
 

 6 008 beteg  MTX-t szedő betegek 50% 1 éven belül abbahagyta 
(átl.szedési idő:150 nap)  
 

 24 479, MTX-kezelés ~ 50% egy éven belül abbahagyta 
 

 14 932 RA-s (Tennessee M. adatbázis 1995-2004), a perzisztencia 
hasonló volt az összes csDMARD-nál, kivéve a szulfaszalazint, a MTX-
adherencia az etanercepttel és az adalimumabbal volt hasonló és jobb 
volt, mint az infliximabé 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bello AE et al.: Recommendations for optimizing methotrexate treatment for patients with rheumatoid arthritis. Open Access Rheumatol 2017.31;9:67-79. 



    ADHERENCIA JAVÍTÁSA 
 Adherencia mérése: ic.MTX-poyglutamátok HPLC  
 módszerrel 

 
 Oktatás és a tanácsadás 

 
 Sc MTX po helyett, javul a terápia hűség 

 
 CATCH (Canadian Early Arthritis Cohort ) study: 666 beteg, 417 po és 249 sc MTX.  
 Első évben a po MTX szedők 77%-a a sc 49%-a változtatta meg a MTX th.-t 

 
 Sc-re váltók 51%-a 5 év múlva is a sc MTX-on volt   

 
 Egyénre szabott th.: a beadás intervallumának hosszabbítása  pl. egy hét helyett 

10-12 naponta  20-25 mg Metoject sc (Eü.emelt!) Költséghatékonyság!! 
                                                     



A MTX OPTIMALIZÁLÁSA 
ÖSSZEFOGLALÁS 

  Magas kezdeti dózis és gyors feltitrálás, javíthatja a po. MTX választ és nem 
veszélyezteti a biztonságot 

 A po. metotrexátot megfelelő dózis-titrálással legalább 6 hónapig folytatni 
kell a klinikai válasz pontos megítéléséhez (ha a beteg 3 hónapon keresztül 
reagál a kezelésre) 

  Po. MTX sikertelenség esetén az intolerancia, nonadherencia  az 
inefektivitás miatt, javasolt a sc MTX-re való áttérés  

 A sc MTX-tal kezdés, mivel kedvező a biohasznosulása és a 
farmakodinámiája  

  A sc indítás vagy a po→ sc váltás javítja a kezelés persistenciáját 
 Po→ sc MTX váltásnál kerülni kell az egyidejű dózis emelést, ami elérhető a 

beadás intervallumának növelésével, ha magasabb dózisú inj-t adunk 
költséghatékonyság miatt 

 Ha egy beteg tolerálta az MTX monoterápiát, de nem reagált megfelelően, 
kombinálni lehet, de meg kell őrizni az MTX korábbi dózisát és a beadási 
módot,majd szükség esetén titrálni 
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