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Rezumat
Metotrexatul, analog structural al acidului folic, este unul dintre cei mai frecvent folosiţi antimetaboliţi în
patologia oncologică pediatrică. Modul de acţiune şi efectele toxice sunt bine cunoscute în prezent.
Obiective. Studiul realizat şi-a propus să determine modul de eliminare a MTX prin dozarea metotrexatemiei la
24, 48 şi 72 ore prin elaborarea unei regresii logice în scopul prezicerii valorii metotrexatemiei la 96 ore, în
funcţie de valoarea metotrexatemiei la 48h, 72h, valorile TGO TGP, uree, creatinină.
Material şi metodă. Valorile constantelor enunţate au fost determinate în cazul a 40 de pacienţi.
Rezultate şi concluzii. Valoarea metotrexatemiei serice la 96 ore nu depinde nici de valoarea TGO, TGP, uree,
creatinină, nici de valoarea MTX la 48 ore, ci doar de cea înregistrată la 72 ore.
Cuvinte cheie: metotrexatemie, toxicitate

Abstract
Methotrexate, a structural analogue of the folic acid, is one of the most frequently used antimetabolites in the
pediatric oncologic pathology. Its mode of action and toxic eﬀects are well known nowadays.
Objective. Our study aimed to determine the way methotrexate is eliminated by dosing its serum level at 24, 48
and 72 hours by elaborating a logical regression in order to predict serum methotrexate level al 96 hours based on
48 h, 72 h levels and on ALT, AST, urea creatinine levels.
Material and method. These parameters were investigated for 40 patients.
Results and conclusions. Methotrexate serum level at 96 hours does not depend on AST, ALT, urea, creatinine
levels, nor on the methotrexate level determined at 48 hours, it only depends on the methotrexate seric level at 72
hours.
Key words: metotrexate serum level, toxicity

Metotrexatul (MTX) este cel mai larg folosit
antimetabolit în oncologia pediatrică, eficient în
tratarea leucemiei acute limfoblastice (LAL), limfomului

malign non-Hodgkin (LMNH), histiocitozei şi
osteosarcomului.
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MTX este administrat în mod intermitent pe cale orală,
intramusculară, subcutanată, intravenoasă şi
intratecală. Pentru administrarea intravenoasă poate fi
folosită o largă gamă de doze, de la un bolus de 10 mg
la o doză de 33.000 mg/m2 într-o perfuzie intravenoasă
de 20 ore. Doze de 100-300 mg/m2, care sunt de obicei
administrate prin perfuzie continuă, trebuie urmate de
o cură de leucovorină (5-fornyl-tetrahydrofolate)
pentru a preveni dezvoltarea unei toxicităţi severe.

până când site-urile de legare ale enzimei sunt
saturate, ceea ce permite o acumulare intracelulară şi
mai mare a drogului. Acest lucru face ca MTX, ca şi
folaţii naturali, să fie metabolizaţi la derivaţi
poliglutamaţi, care nu pot eflua din celulă. Formarea
poliglutamatului de MTX potenţează citotoxicitatea
medicamentului prin permiterea acumulării de MTX
liber intracelular şi retenţia acestuia în celulă, chiar şi
după ce drogul extracelular este eliminat.

Dozele de încărcare şi de perfuzie necesare pentru a
obţine o concentraţie plasmatică constantă (steadystate) pot fi estimate prin formulele următoare:

Poliglutamaţii de MTX sunt inhibitori mai puternici ai
DHFR şi sunt capabili de a inhiba direct alte enzime din
calea de sinteză a timidinei şi purinelor. Formarea
poliglutamaţilor de MTX este optimă in vitro când
celulele sunt expuse unor concentraţii mari timp
îndelungat, iar copiii cu LAL randomizaţi ce au primit
doze crescute de MTX ca terapie iniţială de inducere au
avut niveluri mai mari de poliglutamat de MTX în
limfoblaşti decât pacienţii ce au primit MTX în doză
mică. Limfoblaştii copiilor cu LAL cu prognostic bun
(vârstă tânără, număr redus de globule albe la
prezentare, sex feminin), tind să acumuleze
poliglutamat de MTX mai eficient decât blaştii
pacienţilor cu risc crescut, ceea ce sugerează că LAL la
pacienţii cu risc scăzut poate fi mai sensibilă la efectele
antileucemice ale MTX. (1-5)

Doza de încărcare (mg/m2) = 15*[MTX] plasmatic (µM).
Doza de perfuzie (mg/m2/h) = 3*[MTX] plasmatic (µM).
Pentru a obţine un nivel plasmatic constant de 10 µM,
doza de încărcare trebuie să fie 150 mg/m2, urmată de
o perfuzie de 30 mg/m2/h.
Farmacologia clinică a MTX a fost extensiv studiată,
acesta fiind probabil cel mai bine înţeles agent
anticancerigen.

MECANISMUL DE ACŢIUNE
MTX este un analog structural al acidului folic, un
cofactor necesar pentru sinteza purinelor şi timidinei.
Ca rezultat al substituirii unei grupări hidroxil cu o
grupare amino, la poziţia 4 a inelului pteridinic al
acidului folic, MTX este un inhibitor al legării
dihidrofolat-reductazei (DHFR), enzimă responsabilă de
convertirea folaţilor la forma lor activă, redusă. În
prezenţa unui exces de MTX, depozitele intracelulare
de tetrafolat sunt reduse, ceea ce duce la scăderea
precursorilor ADN şi la inhibarea sintezei ADN.
Acumularea acidului dihidrofolic parţial oxidat, ce
rezultă din inhibarea DHFR, pare a contribui la
inhibarea sintezei de novo a purinelor. Un determinant
critic al citotoxicităţii MTX este rata sintezei de
timidilat, deoarece sinteza de timidilat din uridilat este
singura reacţie care oxidează cofactorul tetrahidrofolat
la forma inactivă, dihidrofolat. Alt determinant este
concentraţia intracelulară de MTX în exces faţă de
locusurile de legare ale DHFR, deoarece nivelurile
intracelulare ale acestei enzime ţintă sunt de 20-30 de
ori mai mari decât cele necesare pentru menţinerea
rezervei de tetrahidrofolat.

La administarea intramusculară sau subcutanată, MTX
este complet absorbit. (7)

MTX foloseşte aceleaşi procese de transport
transmembranar şi căi metabolice ca şi folaţii. El
competiţionează cu tetrahidrofolaţii pentru un sistem
de transport dependent de energie pentru pătrunderea
în celulă. La poarta de intrare, MTX este rapid şi ferm
legat de enzima ţintă, şi captarea este unidirecţională

Copiii au concentraţii plasmatice de MTX mai mici și au
excretat medicamentul pe cale urinară mai rapid după
o perfuzie intravenoasă de 6 ore decât adulţii. Volumul
de distribuţie este, de asemeni, mai mare la copii. La
grupul de vârstă pediatric, clearence-ul MTX normalizat
cu suprafaţa corporală este, de asemenea, dependent

FARMACOCINETICA
La doze standard orale de 7,5-20 mg/m2, absorbţia
MTX este foarte variabilă. Concentraţii plasmatice
maxime pot apărea la 0,5-5 ore după administrarea
orală. Procentul din doză care este absorbit variază
între 5 şi 97 %. Absorbţia este, de asemenea,
saturabilă, astfel încât, pe măsură ce creşte doza,
absorbţia scade. Creşterea dozei la pacienţii ce au
concentraţii plasmatice scăzute după administarea
dozei orale standard poate să nu suplinească
biodisponibilitatea scăzută. În ciuda acestei variabilităţi
cu doza orală, într-o analiză prospectivă a 127 copii cu
LAL ce au primit MTX oral sau intramuscular, nu s-a
observat o relaţie între rata de reuşită şi parametrii
farmacogenetici ai MTX, cum ar fi concentraţia maximă
plasmatică. Biodisponibilitatea MTX administrat oral
este redusă semnificativ dacă administrarea se face
concomitent cu hrana. (6)
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de vârstă. Copiii sub 10 ani au un clearence de 160 ml/
min/m2, comparativ cu 110 ml/m2 la cei peste 10 ani.
(8)

îndeaproape prin urmărirea funcţiei renale şi a
concentraţiei plasmatice de MTX pentru a determina
doza şi durata administrării de leucovorină.

Dispariţia plasmatică a MTX este multifazică, cu un
timp de înjumătăţire de 8-12 ore. Retenţia
medicamentului în colecţie de fluide extravasculare
mari, ca ascita, sau lichidul pleural, este asociată cu o
prelungire a timpului de înjumătăţire, ca rezultat al
eliberării lente în circulaţie a drogului reţinut. Această
expunere prelungită la drog poate creşte toxicitatea.

TOXICITATE

MTX este eliminat primar prin excreţie renală, suferind
filtrare glomerulară şi reabsorbţie şi secreţie tubulară.
Aproximativ 70-90% din doză este excretat nemodificat
în urină, mai ales în primele 6 ore. Clearence-ul renal al
MTX îl poate depăşi pe cel al creatininei. La pacienţii cu
disfuncţie renală semnificativă, clearence-ul MTX este
întârziat, ducând la o expunere prelungită şi o toxicitate
severă. MTX în doză mare nu trebuie administrat
pacienţilor la care clearence-ul de creatinină este mai
scăzut de 50-70% din cel normal. Terapia cu doza mică
de MTX trebuie oprită la pacienţii ce au un nivel al
creatininei serice mai mare de 2 mg/dl. Orice pacient
suspectat de a avea disfuncţie renală şi care primeşte
MTX trebuie să aibă nivelul plasmatic al MTX
îndeaproape monitorizat şi să primească leucovorină
dacă clearence-ul medicamentului este întârziat.
MTX este, de asemenea, metabolizat în ficat la 7-hidroxiMTX. Deşi aceasta este o cale minoră de eliminare,
concentraţiile plasmatice de 7-hidroxi-MTX pot fi
echivalente sau le pot depăşi pe cele de MTX după
perfuzia intravenoasă cu MTX doză mare, probabil
datorită clearence-ului mai redus de metabolit.
7-Hidroxi-MTX poate compromite citotoxicitatea MTX,
competiţionând cu el la transportul celular şi la
poliglutamare. Totuşi, odată poliglutamat, 7-hidroxi-MTX
pare a fi capabil să se lege la DHFR, inhibând-o.
Clearence-ul MTX nu este semnificativ alterat în cadrul
unei disfuncţii hepatice, dar modificarea dozei de MTX la
pacienţi cu teste funcţionale hepatice anormale este
indicată pentru a evita lezarea hepatică adiţională.
Clearence-ul total metabolic şi renal al MTX este de
aproximativ 100 ml/min/m2, dar poate varia. La
pacienţii cu clearence de creatinină normal, nu există o
bună corelare între clearence-ul MTX şi cel al
creatininei. Disfuncţia tubulară renală, care nu este
măsurată prin clearence-ul de creatinină, poate fi cauza
acestui fenomen. O doză test mică de MTX poate
prezice cu mai multă acurateţe kinetică şi concentraţia
steady-state a unei perfuzii intravenoase cu doză mare
de MTX. Un management optim dictează că fiecare
cură de MTX în doză mare să fie monitorizată
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Efectele primare toxice ale MTX sunt mielosupresia şi
mucozităţile orointestinale, care apar la 5-14 zile după
administrare. Dezvoltarea reacţiilor toxice este legată
de concentraţia medicamentului şi de durata de
expunere. La pacienţii ce primesc o perfuzie
intravenoasă cu MTX de 6 ore, o concentraţie a MTX la
48 ore mai mare de 1µM a fost asociată cu dezvoltarea
unei toxicităţi severe. Această toxicitate poate fi
prevenită prin administrarea la timp a leucovorinei.
Prin monitorizarea adecvată şi administrarea de
leucovorină până când concentraţia plasmatică de MTX
scade sub 0,1 µM, toxicitatea MTX în doză mare poate
fi evitată la majoritatea pacienţilor.
Nefrotoxicitatea observată la administrarea de MTX
doză mare poate întârzia clearence-ul de MTX şi
potenţa efectele toxice. Lezarea renală poate fi
datorată precipitării MTX sau 7-HO-MTX în urina acidă
sau unui efect direct toxic pe tubul renal. Precipitarea
drogului poate fi prevenită prin hidratarea viguroasă
intravenoasă şi alcalinizarea urinii.
Dezvoltarea disfuncţiei renale în timpul terapiei cu MTX
doză mare este o urgenţă medicală. Pacienţii trebuie
îndeaproape monitorizaţi şi doza de leucovorină
trebuie crescută în paralel cu concentraţia plasmatică
de MTX. Hemodializa nu s-a dovedit folositoare pentru
eliminarea drogului la pacienţi cu disfuncţie renală
decât dacă este folosită în mod repetat. Enzima
bacteriană recombinată, carboxipeptidaza-G2
catabolizează MTX la metaboliţi inactivi şi reprezintă o
abordare nouă şi folositoare pentru salvarea pacienţilor
ce dezvoltă nefrotoxicitate la MTX, prin crearea unei căi
alternative de eliminare. (9)
Toxicitatea hepatică, constând în creşteri tranzitorii ale
transaminazelor serice şi, mai rar, hiperbilirubinemie, a
fost asociată cu doze standard şi mari de MTX, dar este
mai frecventă şi mai severă la terapia cu doze mari.
Fibroza hepatică a fost observată mai ales la pacienţi ce
primesc terapie cronică cu MTX doză scăzută.
Alte efecte secundare includ o dermatită caracterizată
de eritem şi descuamare, reacţii alergice şi pneumonie
acută. Osteopatia MTX se manifestă prin dureri osoase,
osteoporoză şi risc crescut de fracturare.
Neurotoxicitatea dată de MTX doză mare include o
encefalopatie acută „de stocare“ şi leucoencefalopatie
cronică, în particular în asociere cu iradierea craniană.
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REZISTENŢA
Mecanismele de rezistenţă la MTX identificate
experimental includ: transport membranar deficitar,
niveluri crescute ale enzimei ţintă DHFR, o afinitate
alterată a DHFR pentru MTX, o scădere a poliglutamării
MTX şi scăderea activităţii timidilat-sintetazei. Creşteri
ale nivelurilor enzimei ţintă au fost asociate cu
amplificarea genei ce codează DHFR, fenomen care a
fost, de asemeni, documentat pentru limfoblaştii
pacienţilor care au prezentat rezistenţă clinică la MTX.
Pacienţii nou diagnosticaţi, a căror măduvă conţine
subpopulaţii cu hiperproducţie de DHFR au avut
remisiuni de mai scurtă durată comparativ cu pacienţii ai
căror limfoblaşti au exprimat niveluri scăzute de DHFR.

ore – la 2,8% din cazuri (Tabelul 1, Fig. 1). Curba generală
de eliminare a metotrexatului este ilustrată în Fig. 2.
TABELUL 1. Valoarea metotrexatemiei în lot la 48, 72 şi 96 de
ore
lot 2
MTX-48 ore
MTX-72 ore
MTX-96 ore

12
33
35

≤ 0,15
33.3%
91.7%
97.2%

24
3
1

> 0,15
66.7%
8.3%
2.8%

Total
36
36
36

INTERACŢIUNI MEDICAMENTOASE
Câteva medicamente au fost asociate cu o toxicitate
crescută la coadministrarea cu MTX. Cea mai
importantă acţiune include agenţi ce interferă cu
excreţia MTX prin competiţie pentru secreţia tubulară.
Aceste medicamente sunt: probenecid, salicilaţi,
peniciline, indometacin, ketoprofen, ibuprofen.

FIGURA 1. Valoarea metotrexatemiei în lot la 48, 72 şi 96 ore

Drogurile nefrotoxice, ca aminoglicozidele şi cisplatinul,
pot altera, de asemenea, clearence-ul MTX. Interacţiuni
farmacodinamice ce duc la efecte citotoxice sinergice
au fost raportate la MTX+fluorouracil, MTX+citarabină,
MTX+asparaginază.

EXPERIENŢA CLINICII IV PEDIATRIE,
SECŢIA ONCOLOGIE, ÎN FOLOSIREA
METOTREXATULUI
Am realizat un studiu retrospectiv in lunile ianuarieiulie 2005 care și-a propus să determine modul de
eliminare a MTX prin dozarea metotrexatemiei la 24,48
și 72 ore. Lotul de studiu a fost format din 40 pacienţi
cu vârste cuprinse între 2 ani și 3 luni și 17 ani și 8 luni,
diagnosticaţi cu LAL, aflaţi la acel moment în tratament
cu MTX.
După administrarea de metotrexat în tratamentul
leucemiei acute limfoblastice este indicată
determinarea metotrexatemiei serice; dacă valoarea
înregistrată la 48 ore este mai mare de 0,15 mmol/l. Se
administrează calciu folinat (leucovorină) pentru a
diminua toxicitatea metotrexatului și se recomandă
măsurarea metotrexatemiei la 72 ore; dacă valoarea
determinată la 72 ore a scăzut sub 0,15 mmol/l, riscul
toxic este considerat acceptabil, în caz contrar mai
administrându-se o doză de leucovorină.
Valoarea metotrexatemiei serice la 48 ore a fost
patologică la 66,7% din copii, la 72 ore – la 8,3%, și la 94

FIGURA 2. Curba de eliminare a metotrexatului în lot

Am elaborat o regresie logică, în scopul prezicerii valorii
metotrexatemiei la 96 ore, în funcţie de valoarea
metotrexatemiei la 48h, 72h, valorile TGO TGP, uree,
creatinină. Am definit încadrarea pacienţilor în una din
următoarele categorii de eliminare a MTX: ușor,
intermediar, lent și foarte lent, în funcţie de valoarea
metotrexatemiei la 72 ore.
Concluzia analizei setului de date este că valoarea
metotrexatemiei serice la 96 ore nu depinde nici de
valoarea TGO, TGP, uree, creatinină, nici de valoarea
MTX la 48 ore, ci doar de cea înregistrată la 72 ore.
Cea mai plauzibilă explicaţie pentru faptul că unii
pacienţi elimină întotdeauna cu dificultate
metotrexatul, în ciuda unei hidratări corecte şi a
administrării de doze corecte de folinat rămâne aceea
că sunt acetilatori lenţi. Aceştia prezintă un defect
genetic al enzimei N-acetiltransferaza 2 (NAT2), care
joacă un rol important în detoxifierea, activarea şi
metabolizarea unor medicamente.
Vol. 6, Nr. 1, An 2013
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TABELUL 2. Model matema c de prezicere a valorii metotrexatemiei la 96 ore în funcţie de valoarea la 48, 72 ore,
TGO, TGP, uree, crea nină

Threshold

[MTX96h_categ = 1]
[MTX96h_categ = 2]
[MTX96h_categ = 3]
Location
MTX48h
MTX72h
TGO
TGP
uree
creatinină
Link function: Logit.

Parametri estimaţi
Eroare
Estimat
Wald
standard
6,487
6,761
0,921
8,590
6,964
1,521
38,062
14,832
6,586
1,214
3,515
0,119
36,144
14,427
6,277
0,019
0,166
0,013
0,005
0,109
0,002
-1,150
9,314
0,015
-0,045
9,232
0,000

Se disting 3 categorii de persoane: acetilatori rapizi,
intermediari şi lenţi.
Boala este transmisă autosomal recesiv. În populaţia
europeană, fenotipurile sunt distribuite în mod egal, în
timp ce 50% din populaţia Americii este formată din
acetilatori lenţi. Acetilatorii lenţi sunt cei cu mutaţii în
ambele alele ale genei (două alele nefuncţionale NAT2).
Aceştia au o capacitate de metabolizare extrem de
scăzută a medicamentelor, nivelul drogului în sânge
fiind astfel mai mare pe o perioadă de timp mai lungă;
pacienţii sunt predispuşi la efecte adverse severe,
atunci când sunt trataţi cu doze standard ale acestor
compuşi. La aceşti pacienţi se recomandă administrarea
de doze reduse cu 20-50%. Nu se administrează
deodată două sau mai multe droguri care se
metabolizează prin aceeaşi cale.
Acetilatorii intermediari sunt pacienţi heterozigoţi, care
pot fi trataţi cu respectivii compuşi, dar la doze mai
mici. Nici la aceşti pacienţi nu se administrează deodată
două sau mai multe droguri care se metabolizează prin
aceeaşi cale.
Acetilatorii rapizi metabolizează medicamentele
incriminate în mod normal; pot primi tratamente cu
doze standard.
Acetaminofenul este un inhibitor al NAT2, în timp ce
acidul retinoic este un inductor al NAT2.
Pentru a reduce toxicitatea metotrexatului se
administrează calciu folinat, cu formula moleculară
C20H21CaN7O7.
Calciul folinat este un derivat al acidului tetrahidrofolic,
care este un metabolit şi forma activă a acidului folic.
Acidul folinic intră în celulele normale în detrimentul
celor canceroase după administrarea de metotrexat şi
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df

Sig.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,337
0,217
0,010
0,730
0,012
0,908
0,967
0,902
0,996

95% interval de confidenţă
Limită inf.
Limită sup.
-6,763
19,738
-5,059
22,240
8,992
67,131
-5,675
8,104
7,869
64,420
-0,307
0,345
-0,210
0,219
-19,406
17,105
-18,140
18,050

antagonizează efectul acestuia, reducând efectele
toxice. Intrarea preferenţială în celulele normale se
face prin diferenţele existente în mecanismul de
transport membranar. Calciul folinat este convertit la
5-metil-tetrahidrofolat, care este metabolitul activ.
Eliminarea este logaritmică.
Calciul folinat se administrează pentru reducerea
toxicităţii în tratamentul cu metotrexat doza înaltă, în
supradoza de metotrexat şi în tratamentul unor anemii
megaloblastice. Este contraindicat în anemia
pernicioasă şi a anemiilor megaloblastice datorate
deficitului de vitamina B12.
Reacţiile adverse sunt rare şi includ hiperpirexie,
urticarie, reacţii anafilactoide, greţuri, vărsături.
Se administrează cât mai precoce în cazurile de
supradoză de metotrexat, iar după administrarea de
doze terapeutice de MTX, calciul folinat se
administrează în funcţie de valoarea metotrexatemiei,
câte 15 mg la fiecare 6 ore, 10 doze, iar în caz de
eliminare lentă a MTX, câte o doză până când
metotrexatemia scade sub 0,05 microM. Pacienţii cu
eliminare întârziată a metotrexatului pot dezvolta
insuficienţă renală acută, de aceea metotrexatemia şi
creatinina trebuie dozate cel puţin o dată pe zi, şi
trebuie efectuate în mod corect hidratarea şi
alcalinizarea urinii. În caz de supradoză de metotrexat,
se administrează calciu folinat 10 mg/m2 intravenos sau
intramuscular la fiecare 6 ore, până când
metotrexatemia scade sub 0,01 microM.

CONCLUZII
Valoarea metotrexatemiei serice la 96 de ore nu
depinde nici de valoarea TGO, TGP, uree, creatinină, nici
de valoarea MTX la 48 de ore, ci doar de cea
înregistrată la 72 de ore.

PRACTICA FARMACEUTICĂ
Cea mai plauzibilă explicaţie pentru faptul că unii
pacienţi elimină întotdeauna cu dificultate
metotrexatul, în ciuda unei hidratări corecte şi a

administrării de doze corecte de folinat rămâne aceea
că sunt acetilatori lenţi.
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