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Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη
Μεθοτρεξάτη
Glucosamine(Greek)
and chondroitin (Greek)
Methotrexate

Αυτό το φυλλάδιο
έχει
γραφτεί για να παράσχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τη γλυκοζαμίνη
(Εμπορικά
ονόματα:
Methoblastin)
(glucosamine) και τη χονδροϊτίνη (chondroitin) σε άτομα
με αρθρίτιδα.
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Ηπληροφορίες
μεθοτρεξάτη (methotrexate)
είναι
ένα αποτελεσματικότητα
φάρμακο που χρησιμοποιείταιαυτών

για τη θεραπευτική αγωγή της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (rheumatoid
Για πόσο καιρό συνεχίζεται η θεραπευτική αγωγή;
arthritis)
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εξετάσετε τα στοιχεία σε σχέση με την πάθησή σας. Υπήρξαν σοβαρές
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στοιχεία του χόνδρου. Ο χόνδρος καλύπτει και προστατεύει
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Πιστεύεται ότι αυτά τα συμπληρώματα μπορεί να είναι
Λαμβάνονται άλλα φάρμακα με τη μεθοτρεξάτη;
χρήσιμα για άτομα με οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ), όπου έχει
Συνιστώνται συμπληρώματα φολικού οξέος ή φολινικού οξέος
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• Τριχόπτωση: Συμβαίνει σπανίως. Δεν είναι μόνιμη και τα μαλλιά
θα ξαναφυτρώσουν όταν σταματήσετε το φάρμακο.
• Καρκίνος: δείτε παρακάτω.

•

Μακροπρόθεσμες πιθανές παρενέργειες ή προβλήματα:
• Καρκίνος: Άτομα που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λεμφώματος (καρκίνου των
λεμφαδένων). Δεν είναι σαφές αν η μεθοτρεξάτη αυξάνει
περαιτέρω αυτό τον κίνδυνο, αλλά κάθε πρόσθετος κίνδυνος είναι
πιθανόν να είναι πολύ μικρός. Η μεθοτρεξάτη μπορεί να μειώσει
τον κίνδυνο αυτών των καρκίνων ελέγχοντας τη ρευματοειδή
αρθρίτιδα, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Για γενική πρόληψη του
καρκίνου, συνιστάται διακοπή του καπνίσματος.
• Γονιμότητα: Η μεθοτρεξάτη δεν επηρεάζει την ικανότητα ενός
ατόμου να κάνει παιδιά σε μακροπρόθεσμη βάση. Δείτε επίσης τις
Προφυλάξεις.
Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το φάρμακο μεθοτρεξάτης σας
θα περιγράφουν λεπτομερώς και τις πιθανές σοβαρές παρενέργειες
που μπορεί να εμφανιστούν. Μιλήστε στο γιατρό σας αν έχετε
ανησυχίες για οποιεσδήποτε ενδεχόμενες παρενέργειες.

Ποιες προφυλάξεις είναι απαραίτητες;
Εξετάσεις αίματος:

• Δεδομένου ότι η μεθοτρεξάτη μπορεί να επηρεάζει το συκώτι και
τα κύτταρα του αίματος, πρέπει να κάνετε τακτικές εξετάσεις
αίματος κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής σας αγωγής.
• Εκτός από την παρακολούθησή σας για παρενέργειες, οι εξετάσεις
αίματος βοηθούν στην παρακολούθηση της πάθησής σας για να
καθορίζεται αν είναι αποτελεσματική η θεραπεία.
• Πρέπει να βλέπετε το γιατρό σας αν σας το υπέδειξαν, καθώς
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της πάθησής σας.

Αποφυγή λοιμώξεων:

• Λόγω του ότι το ανοσοποιητικό σας σύστημα μπορεί να είναι
καταβεβλημένο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης
ορισμένων λοιμώξεων. Αν έχετε κάποια λοίμωξη ή επίμονο πυρετό,
ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας.

Άλλα φάρμακα:

• Η μεθοτρεξάτη μπορεί να αλληλεπιδρά με άλλα φάρμακα. Θα
πρέπει να ενημερώνετε το γιατρό σας για όλα τα φάρμακα που
παίρνετε ή σχεδιάζετε να πάρετε. Αυτό περιλαμβάνει φάρμακα
που χορηγούνται χωρίς συνταγή ή φάρμακα από βότανα /

•

•
•

φυσιοπαθητικής. Θα πρέπει επίσης να αναφέρετε τη θεραπευτική
σας αγωγή όταν βλέπετε άλλους επαγγελματίες υγείας.
Η ασπιρίνη μπορεί να χρησιμοποιείται ακίνδυνα στις χαμηλές
δόσεις που λαμβάνονται για την πρόληψη καρδιακής προσβολής
και εγκεφαλικού επεισοδίου (συμφόρησης).
Η μεθοτρεξάτη μπορεί να λαμβάνεται με ασφάλεια μαζί με
Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη φάρμακα (Non-Steroidal
Anti-inflammatory drugs - NSAID), εφόσον η νεφρική σας
λειτουργία είναι φυσιολογική.
Το απλό παυσίπονο παρακεταμόλης μπορεί να χρησιμοποιείται
ενώ παίρνετε μεθοτρεξάτη, εφόσον το παίρνετε σύμφωνα με τις
οδηγίες.
Τα περισσότερα εμβόλια μπορούν να χορηγούνται με ασφάλεια.
Μιλήστε στο γιατρό σας πριν κάνετε οποιαδήποτε εμβόλια.

Αλκοόλ:

Το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο ηπατικής βλάβης ενόσω παίρνετε
μεθοτρεξάτη. Η χρήση μεθοτρεξάτης σε βαρείς πότες έχει
συσχετιστεί με κίρρωση του ήπατος.
• Δεν είναι γνωστό ακριβώς ποιο επίπεδο κατανάλωσης
οινοπνευματωδών είναι ασφαλές όταν παίρνετε μεθοτρεξάτη,
ωστόσο υπάρχει γενική συμφωνία ότι η κατανάλωση 1-2
τυποποιημένων ποτών μία ή δύο φορές την εβδομάδα είναι
απίθανο να προκαλεί πρόβλημα.

Χειρουργική επέμβαση:

Αν συνεχίσετε να παίρνετε χαμηλή δόση μεθοτρεξάτης μία φορά
την εβδομάδα κατά την περίοδο της χειρουργικής επέμβασης, δεν
θα πρέπει να υπάρχει αλλαγή στην επούλωση της πληγής ή να
αυξάνεται ο κίνδυνος μόλυνσης.

Εγκυμοσύνη και θηλασμός:

• Η μεθοτρεξάτη δεν θα πρέπει να λαμβάνεται κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης καθώς μπορεί να προκαλέσει αποβολή ή
παραμόρφωση του εμβρύου. Επίσης, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται
όταν θηλάζετε.
• Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν
αποτελεσματική αντισύλληψη ενόσω παίρνουν μεθοτρεξάτη.
• Οι γυναίκες που σχεδιάζουν να μείνουν έγκυες θα πρέπει να
σταματήσουν τη μεθοτρεξάτη τρεις μήνες πριν επιχειρήσουν να
συλλάβουν.
• Δεν είναι γνωστή η καλύτερη περίοδος για να σταματήσει ο άνδρας
τη μεθοτρεξάτη πριν προσπαθήσει ένα ζευγάρι να συλλάβει.
• Η μεθοτρεξάτη δεν επηρεάζει μακροπρόθεσμα την ικανότητα
ενός ατόμου να κάνει παιδιά.
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Το τοπικό σας Γραφείο Αρθρίτιδας διαθέτει πληροφορίες, εκπαίδευση και υποστήριξη για ανθρώπους που έχουν αρθρίτιδα

Freecall (Δωρεάν κλήση) 1800 011 041 www.arthritisaustralia.com.au
Αποποίηση ευθύνης: Αυτό το φυλλάδιο εκδόθηκε από το Σύνδεσμο Αρθρίτιδας Αυστραλίας για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντί ιατρικών συμβουλών.

