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A metotrexát kezelés EULAR/ACR/T2T 
stratégiája: a kívánatos gyakorlat  

Az adagot gyorsan kell emelni, a szükséges 25–30 mg/hét összdózisig, a 
bevitel lehet per os, vagy szubkután (hatékonyság tekintetében utóbbinak 
vannak előnyei), folsav-szupplementáció kötelező. 

Amennyiben nem érjük el a terápiás célt, rossz prognosztikai faktorok megléte 
esetén bDMARD vagy tsDMARD hozzáadása javasolt; a jelenlegi gyakorlat 
szerint bDMARD-dal kezdünk.  

Ha a beteg tartós remisszióban van, a bdMARD-terápia csökkentése 
megfontolandó, különösen akkor, ha az csDMARD-dal kombinált.  

Ha a beteg tartós remisszióban van, a csDMARD-terápia megfontolandó a 
beteggel egyetértésben, a dózis óvatos csökkentése,  az intervallumok 
növelése. A terápiát teljesen ne hagyjuk el, mert a patogenetikai folyamat a 
betegség rosszabbodását eredményezheti.  

 



A metotrexát poliglutamát komplexe gátolja a timin 
bázis keletkezését, ezáltal a nukleinsav szintézist, 

közvetve a sejtosztódást 

Cronstein B: How does methotrexate suppress inflammation? Clin Exp Rheumatol 2010;28 
(Suppl. 61):S21-S23. 



A metotrexát közvetve gátolja az adenozin átalakítását, az excretált 
adenozin az adenozin receptorok útján az adott célsejt funkcióit 

módosítja, többnyire gátolja, így több támadásponton, szerteágazó 
gyulladásgátló hatást fejt ki 

Friedman B, Cronstein B: Methotrexate mechanism in treatment of rheumatoid arthritis. 
Joint Bone Spine 2018;doi.org/10.1016/j.jbspin.2018.07.0 



A metotrexát révén fokmozottan termelődő adenozin az adenozin 
receptorokon keresztül közvetve aktiválja az ABC1 transzportert, 

amely eltávolítja a koleszterint az M2 makrofágokból 
(foam cell, habsejtek), ezáltal kardioprotektív hatású 

Coomes E, Chan ESL, Reiss  AB: Methotrexate in atherogenesis and cholesterol  
metabolism. Cholesterol 2011;ID 503028. 

 



A metotrexát újonnan igazolt hatásmódjai 

Spurlock III CF, Olsen NJ, Aune TM: Will Understanding Methotrexate Modes of Action Teach us About Rheumatoid 
Arthritis? in: Autoimmunity - Pathogenesis, Clinical Aspects and Therapy of Specific Autoimmune Diseases. Chapter 8 

175-199. doi.org/10.5772  



A metotrexát p os bevitele során a bélből való felszívódás a 
transzport korlátja miatt csak alacsonyabb szérum szinteket 

eredményez a parenterális bevitellel szemben 

Bello AE,  Perkins EL, Jay R  et al: Recommendations for optimizing methotrexate 
treatment for patients with rheumatoid arthritis. Open Access Rheum Res Rev 2017:67–79. 



A  plazma-koncentráció határozza meg a fehérvérsejtek aktív 
metotrexát tartalmát, amely egyre hosszabb a poliglutamát 

(MTX-PG) láncok formájában jelenik meg 

Korell B, Duffull SB, Dalrymple JM et al: Comparison of intracellular methotrexate kinetics in red blood cells with the 
kinetics of other cell types. Br J Clin Pharmacol 2013;77:493–497. 



A metorexátot a folát karrier juttatja a sejtekbe, 
az ABC transzporter család MRP proteinjei ATP 

felhasználásával folyamatosan távolítják el a sejtből 

Slot AJ, Molinski SV, Cole SPC: Mammalian multidrug-resistance proteins (MRPs). Essays  
Biochem 2011;50:179–207.  

Zheng H, Chen Z-S, Belinsky MG et al: Transport of methotrexate (MTX) and folates by multidrug resistance protein (MRP) 3 and MRP1: 
effect of polyglutamylation on MTX transport1. Cancer Res 2001;61:7225–7232. 



A sejtek egyensúlyi metotrexát koncentrációját a befelé és kifelé irányuló 
transzportja alakítja ki, amely stabil, rugalmatlan. 

Vitatott, hogy a poliglutamát komplex hossza szerepet játszik-e a 
biológiai és a klinikai hatásosságban 

de Rotte MCFJ, den Boer E, Buletovic Calasan M et al: Personalized medicine of    methotrexate therapy. Ned Tijdschr 
Klin Chem Labgeneesk 2012; 37: 50-53 

purin szintézis ↓ 

adenozin↑ 

citokin termelés ↓ 

folát anyagcsere ↓ 



A metotrexát az intracelluláris egyensúlyi koncentrációban az 
adagolástól és az időtartamtól (terápia-intenzitás) és a beviteli 
módtól függően egyre hosszabb poliglutamát láncokat képez 

Dervieux T, Zablocki R, Kremer J: Red blood cell methotrexate polyglutamates emerge as a function of dosage intensity and  route of administration during 
pulse methotrexate therapy in rheumatoid arthritis. Rheumatology 2010;49:2337–2345. 

Hawwa AF, AlBawab A, Rooney M et al: Methotrexate polyglutamates as a potential marker of adherence to long-term therapy in children with juvenile 
idiopathic arthritis and juvenile dermatomyositis: an observational, cross-sectional study. Arthritis Res Ther 2015;17:295. 



A metotrexát klinikai hatásossága intracelluláris 
egyensúlyi állapotban a sejten belüli nagyobb 

koncentrációval függ össze 

Angelis-Stoforidis P,  Vajda FJE, Christophidis N: Methotrexate polyglutamate levels in 
circulating erythrocytes and polymorphs correlate with clinical efficacy in rheumatoid 

arthritis. Clin Exp Rheumatol 1999;17:313-320. 



Metotrexát elhagyásának okai  248 RA-s betegnél 
13 év alatt 

Terhesség 

Más betegség 

Javulás 
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Egyéb mellékhatás 

Laboratóriumi eltérés 

Nodulosis 

Pneumonia 

Más tüdőbetegség 

Émelygés 

Bőrkiütés 

Aphtosis 

Gyomor-bél panaszok 

Összes mellékhatás 

A betegek százalékában 

Subesinghe S, Scott IC: Key findings from studies of methotrexate tapering and  withdrawal in rheumatoid arthritis. 
Expert Rev Clin Pharmacol 2015;8:751-760. 



A TNF-gátló/metotrexát kombinációban a metotrexát 
csökkentése nem kockázatos 

Manders SHM, van de Laar MAFJ, Rongen-van Dartel SAA et al: Tapering and discontinuation of methotrexate in 
patients with RA treated with TNF inhibitors: data from the DREAM registry.RMD Open 2015;1:e000147. 



Tocilizumab mellett a metotrexát csökkentése nem 
kockázatos 

Edwards CJ, Őstör, AJK, Naisbett-Groet B et al: Tapering versus steady-state methotrexate in combination with 
tocilizumab for rheumatoid arthritis: a randomized, double-blind trial. Rheumatology 2018;57:84 -91. 



A TNF-gátló/MTX kombináció mellett a 
legnagyobb az adherencia 

Martínez-Feito A, Plasencia-Rodríguez Ch, Navarro-Compán V et al: The effect of methotrexate versus other disease-
modifying anti-rheumatic drugs on serum drug levels and clinical response in patients with rheumatoid arthritis 

treated with tumor necrosis factor inhibitors. Clinical Rheumatology 2019;38:949–954. 



A TNF-gátló/metotrexát kombináció eredményezi a 
legtöbb remissziót, ACR20 választ 
és a radiológiai non-progressziót 

Subesinghe S, Scott IC: Key findings from studies of methotrexate tapering and  withdrawal in rheumatoid arthritis. 
Expert Rev Clin Pharmacol 2015;8:751-760. 



 Következtetések és üzenet 

Gyors feltöltés, ha gyors hatás szükséges, parenteralis metotrexát ajánlott 

Az intracelluláris metotrexát koncentráció a hatásosság döntő  tényezője, ez a sejtbe és 
a kifelé irányuló transzport egyéni egyensúlyától függő „steady state” 

A sejt egyensúlyi állapota merev, rugalmatlan, az adagolás változtatása csak hetek-
hónapok után változtatja meg 

Az alultöltés jele a hatástalanság, adagemelés, parenterálisra váltás ajánlott 

A túltöltés jele a makrocitás anémia, a neutrofil csökkenés, a hajhullás, az aphtosis, a 
gyomor- bél fekély, ezek tüneti kezelést igényelnek (folsav, granulocita kolónia stimuláló 
faktor, stb), a metotrexát elhagyása csak lassan érvényesül 

A folyamatos kezeléssel elért egyensúlyi állapot, javulás vagy remisszió mellett a 
fenntartó metotrexát adag ritkított adása ajánlott, bármely beviteli formában 

A metotrexát monoterápiát  tartós remisszió esetén se szüntessük be teljesen 
(fellobbanás kockázata miatt) – a biológiai terápiával kombináltat sem (a radiológiai 
progresszió és anti-drug ellenanyag gátlása miatt) 

 



Köszönöm a figyelmet! 


