
 

 

METHOTREXATE 

(MTX) 

Apa itu Methotrexate 

(MTX)? 

Methotrexate (MTX) merupakan obat 

yang digunakan pada terapi kanker 

dan berfungsi untuk menghambat 

perkembangan sel-sel kanker. Selain 

itu MTX juga digunakan sebagai 

imunosupresan. 

MTX antara lain digunakan pada 

pasien trophoblastic carcinoma, 

Burkitt lymphoma, meningeal 

leukemia, osteocarcoma, kanker 

payudara, kanker leher dan kepala, 

mycosis fungoides, dll.  

Perhatian: 

Sebelum menggunakan MTX 

konsultasikan pada dokter dan 

apoteker apabila Anda sedang 

hamil/merencanakan untuk hamil, 

atau sedang menyusui.  

Bentuk sediaan 

Tersedia dalam bentuk sediaan 

injeksi dan tablet 2,5 mg 

Bagaimana cara 

penggunaan yang aman? 

1. Gunakan obat sesuai petunjuk 

dan dosis yang dianjurkan oleh 

dokter dan apoteker. MTX 

diminum saat perut kosong 

dengan segelas air. 

2. Bila anda lupa minum obat, 

segera minum obat ketika ingat, 

selama masih dalam 12 jam dari 

dosis yang terlupa. Tetapi jika 

lebih dari 12 jam, lewati dosis 

tersebut kemudian lanjutkan 

menggunakan obat sesuai jadwal 

berikutnya.  

JANGAN minum dua dosis 

sekaligus  

3. MTX dapat menurunkan jumlah 

sel-sel darah sehingga tubuh 

rentan terhadap infeksi dan 

terjadi perdarahan. Hubungi 

dokter apabila muncul demam, 

menggigil, atau muncul 

perdarahan dan lebam di kulit  
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Apa efek samping dari 

Methotreaxate (MTX)? 

Interaksi Methotrexate 

dengan obat lain 

Methotrexate dapat berinteraksi 

dengan obat-obat: 

1. Golongan NSAID seperti 

• aspirin 

• diklofenak 

• ibuprofen 

• asam mefenamat 

• ketoprofen 

• dll 

2. Antibiotik 

sulfametoksazole/trimetoprim 

3. Probenecid 

4. Asam folat dan derivatnya 

Konsultasikan pada dokter dan 

apoteker apabila Anda sedang 

menggunakan obat-obat tersebut 

saat Anda mendapat terapi MTX 

Bagaimana cara 
menyimpan dan 

membuang obat? 

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 

rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-

anak. Simpan tablet pada suhu kamar di 

tempat yang sejuk dan kering, jauhkan dari 

sinar matahari langsung 

Obat yang tidak digunakan, dibuang dengan 

cara: 

1. Mengeluarkan obat dari wadah aslinya 

2. Obat digerus/dihancurkan 

3. Larutkan obat dengan air lalu buang 

atau dikubur di tanah 

Mendapatkan Methotraxate HARUS 

DENGAN RESEP DOKTER 

Efek samping Penanganan 

Ruam kulit • Gunakan calamine 
lotion 

• Apabila sangat 
mengganggu, hubungi 
dokter 

Diare • Minum banyak air 

• Makan dan minum 
dalam jumlah sedikit 
namun sering 

Nyeri mulut dan gusi 
berdarah 

• Sikat gigi dengan bulu 
sikat yang halus 

• Ganti pasta gigi 
dengan baking soda 

Beberapa bagian kulit 
menjadi gelap 

Warna kulit akan kembali 
normal setelah terapi 
dihentikan 

Mudah lelah, kadang 
muncul pusing 

Berhati-hati saat 
mengendarai kendaraan 
atau mengoperasikan 
mesin 

Kulit sensitif terhadap 
sinar matahari dan 
mudah terbakar 

• Hindari sinar matahari 
langsung 

• Gunakan pelindung 
seperti topi, baju 
lengan panjang 

• Gunakan tabir surya 
minimal spf 30 


