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Midostaurin
(mye"doe staw' rin) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Midostaurin, belirli akut miyeloid lösemi türlerini (AML; beyaz kan hücrelerinin bir tür kanseri) tedavi etmek için diğer 
kemoterapi ilaçlarıyla birlikte kullanılır. Midostaurin ayrıca belirli mastositoz türlerinde (çok fazla mast hücresinin 
[belirli bir beyaz kan hücresi türü] bulunduğu bir kan hastalığı) kullanılır. Midostaurin, kinaz inhibitörleri adı verilen 
bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerine çoğalma sinyali veren anormal proteinin etkisini bloke ederek çalışır. Bu, mast 
ve kanser hücrelerinin yayılmasını durdurmaya yardımcı olur.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Midostaurin ağızdan almak için bir kapsül olarak gelir. Genellikle günde iki kez yemekle birlikte alınır. Midostaurin'i 
her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir 
kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Midostaurin'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun 
önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Kapsülleri bütün olarak yutunuz; açmayın veya ezmeyin.

Midostaurin aldıktan sonra kusarsanız, başka bir doz almayınız. Normal doz programınıza devam edin.

Doktorunuz midostaurin dozunuzu azaltabilir veya tedaviniz sırasında bir süre veya kalıcı olarak midostaurin 
almayı bırakmanızı söyleyebilir. Bu, yaşadığınız yan etkilere bağlıdır. Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğiniz 
hakkında doktorunuzla konuşun. Kendinizi iyi hissetseniz bile midostaurin almaya devam edin. Doktorunuzla 
konuşmadan midostaurin almayı kesmeyiniz.

Doktorunuz, her midostaurin dozundan önce bulantı ve kusmayı önlemek için ilaç almanızı 
söyleyebilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?
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Midostaurin almadan önce,

midostaurin'e, diğer ilaçlara veya midostaurin kapsüllerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: boceprevir 
(artık ABD'de bulunmamaktadır; Victrelis); karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, diğerleri); 
klaritromisin (Prevpac'te Biaxin); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, diğerleri); enzalutamid (Xtandi); 
idealalisib (Zydelig); itrakonazol (Onmel, Sporanox); ketokonazol (Nizoral); kobisistat (Tybost, Evotaz'da, 
Genvoya'da, Prezcobix'te, Stribild'de), elvitegravir (Vitekta), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir 
(Norvir, Kaletra'da) gibi insan immün yetmezlik virüsünü (HIV) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar , 
Technivie'de, Viekira'da), sakinavir (Invirase) ve tipranavir (Aptivus); mitotan (Lisodren); nefazodon; fenitoin 
(Dilantin, Phenytek); posakonazol (Noxafil); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de); 
troleandomisin (ABD'de mevcut değildir); ve vorikonazol (Vfend). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da midostaurin ile 
etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları 
doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

Düzensiz kalp atışınız, QT uzaması (düzensiz kalp atışı, bayılma veya ani ölüme neden olabilen bir kalp 
sorunu), akciğer, karaciğer veya böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Kadınsanız, midostaurin alırken ve 
son dozunuzdan sonraki 4 aya kadar hamile kalmamalısınız. Midostaurin almaya başlamadan önce 7 gün 
içinde negatif bir hamilelik testi yaptırmanız gerekecektir. Sizin için işe yarayacak doğum kontrol yöntemleri 
hakkında doktorunuzla konuşun. Erkek iseniz, siz ve kadın partneriniz tedaviniz sırasında doğum kontrolünü 
kullanmalı ve son dozunuzdan sonra 4 ay boyunca doğum kontrolünü kullanmaya devam etmelisiniz. 
Midostaurin alırken siz veya eşiniz hamile kalırsanız derhal doktorunuzu arayın. Midostaurin fetüse zarar 
verebilir.

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Midostaurin alırken ve son dozunuzdan sonraki 4 ay boyunca 
emzirmemelisiniz.

Bu ilacın erkeklerde ve kadınlarda doğurganlığı azaltabileceğini bilmelisiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt yemek ve greyfurt suyu içmek hakkında doktorunuzla konuşun.

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Midostaurin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı

kusma
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ishal

baş ağrısı

burun kanaması

yorgunluk

zayıflık

baş dönmesi

kabızlık

hemoroid

artan terleme

karın ağrısı

dudaklarda veya ağızda ve boğazda beyaz lekeler veya yaralar

ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

sırt, kemik, eklem, uzuv veya kas ağrısı

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

ateş, öksürük, boğaz ağrısı, titreme ve diğer enfeksiyon belirtileri

hızlı, düzensiz veya vuran kalp atışı

nefes darlığı

göğüs ağrısı

kızarma

dudakların, dilin veya boğazın şişmesi

nefes alma veya yutma zorluğu

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

yeni veya kötüleşen öksürük

hırıltı

kahve telvesi gibi görünen kan kusma veya malzeme kusma

olağandışı kanama veya morarma

idrar yaparken yanma veya ağrı

Midostaurin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.
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Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun midostaurin'e verdiği yanıtı kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

Rydapt®
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ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617033.html 5/5

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

