
Ev →İlaçlar, Otlar ve Takviyeler → Daktinomisin

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682224.html

daktinomisin
(dak ti noe mye' sin) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Dactinomisin enjeksiyonu, kanser için kemoterapi ilaçları verme konusunda deneyimli bir 
doktor gözetiminde bir hastane veya tıbbi tesiste yapılmalıdır.

Dactinomisin sadece damar içine uygulanmalıdır. Ancak çevre dokulara sızarak ciddi tahrişe veya 
hasara neden olabilir. Doktorunuz veya hemşireniz bu reaksiyon için uygulama sitenizi izleyecektir. 
Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: İlacın enjekte edildiği 
yerde ağrı, kaşıntı, kızarıklık, şişlik, su toplaması veya yaralar.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Dactinomisin, çocuklarda Wilms tümörünü (çocuklarda görülen bir tür böbrek kanseri) ve 
rabdomiyosarkomu (kaslarda oluşan kanser) tedavi etmek için diğer ilaçlar, cerrahi ve/veya radyasyon 
tedavisi ile birlikte kullanılır. Dactinomisin ayrıca belirli testis kanseri türlerini ve Ewing sarkomunu 
(kemiklerde veya kaslarda bir kanser türü) tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Dactinomisin 
ayrıca tek başına veya gestasyonel trofoblastik tümörleri (hamileyken bir kadının rahminde oluşan bir 
tümör türü) tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Dactinomisin, vücudun belirli bir bölgesinde 
yer alan belirli kanserli tümör türlerini tedavi etmek için de kullanılabilir. Dactinomisin, sadece kanser 
kemoterapisinde kullanılan bir antibiyotik türüdür.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Dactinomisin, tıbbi bir tesiste doktor veya hemşire tarafından damardan (damar içine) enjekte edilecek sıvı ile 
karıştırılacak bir toz olarak gelir. Tedavinin uzunluğu, sahip olduğunuz kanser türüne, aldığınız diğer ilaçların 
türlerine ve vücudunuzun tedaviye ne kadar iyi yanıt verdiğine bağlıdır. Bazı yan etkiler yaşarsanız, doktorunuzun 
tedavinizi durdurması veya geciktirmesi gerekebilir. Dactinomisin, bir tümörün bulunduğu bölgeyi tedavi etmek için 
bir doktor tarafından vücudun veya organın belirli bir bölümüne doğrudan enjekte edilebilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.
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bu ilacın kullanım alanları

Dactinomisin bazen bir tür yumurtalık kanserini (yumurtaların oluştuğu dişi üreme organlarında başlayan 
bir kanser) tedavi etmek için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında 
doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

daktinomisin almadan önce,
daktinomisin'e, diğer ilaçlara veya daktinomisin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini 
ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin.

Suçiçeği veya herpes zoster (zona) varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen daktinomisin 
enjeksiyonu almanızı istemeyecektir.

Radyasyon tedavisi aldıysanız veya şu anda alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Dactinomisin alırken hamile kalmamalı veya emzirmemelisiniz. Dactinomisin alırken hamile kalırsanız 
doktorunuzu arayın. Dactinomisin fetüse zarar verebilir.

Doktorunuzla konuşmadan herhangi bir aşı olmayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

kusma

karın ağrısı

ishal

saç kaybı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

kurdeşen

döküntü

nefes alma veya yutma zorluğu

mide bulantısı

Aşırı yorgunluk

olağandışı kanama veya morarma

ağız ve boğazda yaralar
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enerji eksikliği

iştah kaybı

midenin sağ üst kısmında ağrı

cilt veya gözlerin sararması

ateş, boğaz ağrısı, devam eden öksürük ve tıkanıklık veya diğer enfeksiyon belirtileri

olağandışı kanama veya morarma

siyah ve katranlı tabureler

dışkıda kırmızı kan

Dactinomisin, başka kanserler geliştirme riskinizi artırabilir. Daktinomisin enjeksiyonu almanın riskleri 
hakkında doktorunuzla konuşun.

Daktinomisin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

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).

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.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
mide bulantısı

kusma

ishal

ağız ve boğazda yaralar

ateş, boğaz ağrısı, titreme veya diğer enfeksiyon belirtileri

siyah ve katranlı tabureler

dışkıda kırmızı kan

mide bulantısı

Aşırı yorgunluk

olağandışı kanama veya morarma

enerji eksikliği

iştah kaybı
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midenin sağ üst kısmında ağrı

cilt veya gözlerin sararması

grip benzeri semptomlar

azalmış idrara çıkma

yüzün, kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

kabarcıklar veya kızarıklık

kurdeşen

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

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

kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

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

Kozmegen®

diğer isimler

aktinomisin
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