
dakomitinib (Rx)
Marka ve Diğer İsimler: Vizimpro
Sınıflar: Antineoplastikler, Tirozin Kinaz İnhibitörü; 
Antineoplastikler, EGFR İnhibitörü

Dozaj ve Kullanımlar

Yetişkin Pediatrik

Dozaj Formları ve Güçlü Yönleri

tablet

15 mg
30mg
45 mg

Kucuk hucreli olmayan akciger kanseri

FDA onaylı bir testle saptanan epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) ekson 19 delesyon veya ekson 
21 L858R ikame mutasyonları olan metastatik küçük olmayan akciğer kanseri (NSCLC) olan hastaların birinci 
basamak tedavisi için endikedir

45 mg PO qGün

Hastalık progresyonuna veya kabul edilemez toksisite oluşana kadar devam edin

Ayrıca bkz. Yönetim

Dozaj Değişiklikleri

İlk doz azaltma: 30 mg qDay

İkinci doz azaltma: 15 mg qDay

İnterstisyel akciğer hastalığı (ILD)

Herhangi bir derece: Tedaviyi kalıcı olarak sonlandırın

İshal

Derece 2: Derece ≤1 olana kadar tedaviyi durdurun; daha sonra aynı doz seviyesinde tedaviye 
devam edin
Tekrarlayan Derece 2 VEYA Derece ≥3 için: Derece ≤1 olana kadar ara verin; daha sonra tedaviye 
azaltılmış bir dozda devam edin

Dermatolojik advers reaksiyonlar
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Derece 2: Kalıcı dermatolojik advers reaksiyonlar için tedaviyi durdurun; Derece ≤1'e iyileşme 
üzerine aynı doz seviyesinde tedaviye devam edin
Tekrarlayan kalıcı Derece 2 VEYA Derece ≥3 dermatolojik advers reaksiyonlar için Derece ≤1'e iyileşme 
sağlanana kadar ara verin; daha sonra tedaviye azaltılmış bir dozda devam edin

Diğer advers reaksiyonlar

Derece 3 veya 4: Derece ≤2 olana kadar tedaviyi durdurun; daha sonra tedaviye azaltılmış bir dozda 
devam edin

Böbrek yetmezliği

Hafif veya orta (CrCl 30-89 mL/dk, Cockcroft-Gault denklemi ile hesaplanmıştır): Doz 
ayarlaması gerekli değildir
Şiddetli (CrCl <30 mL/dk): Önerilen doz belirlenmedi

Karaciğer yetmezliği

Hafif, orta veya şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh A, B veya C) olan hastalarda 
doz değişikliği önerilmez.

Dozlama Konuları

Hasta seçimi

Tümör numunelerinde bir EGFR ekson 19 delesyonu veya ekson 21 L858R ikame 
mutasyonunun varlığına göre tedavi için hastaları seçin
NSCLC'de EGFR mutasyonlarının tespiti için FDA onaylı testler hakkında bilgi şu adreste mevcuttur: 
http://www.fda.gov/CompanionDiagnostics

Güvenlik ve etkinlik belirlenmedi

SİZİN İÇİN EN İYİ SEÇİMLER
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