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קליניים פרטים4

טיפוליות התוויות4.1

 טרום שלב( כרונית מיאלוציטית בלוקמיה הוכח)הידרוקסיקרבמיד(להידראה הגידול של משמעותית תגובה
 בשימוש הידריאה. השחלה של לניתוח ניתנת בלתי או גרורתית חוזרת וקרצינומה) פליאטיבי וטיפול טיפול

( קשקש תאי של ראשוניות קרצינומות של מקומית בשליטה לשימוש מיועדת בקרינה לטיפול במקביל
.הרחם צוואר של וקרצינומה השפה למעט, והצוואר הראש של) אפידרמואיד

מתן ואופן מינון4.2

. מינון משטרי נקבעו לא, בילדים והצוואר הראש של וקרצינומות השחלה של קרצינומה של הנדירות בגלל
.מביניהם הנמוך, המטופל של האידיאלי או האמיתי המשקל על להתבסס צריך המינון כל

.יותר נמוך מינון משטר לדרוש עשויים מבוגרים מטופלים

.במינונים התאמות לדרוש עשוי אחרות מיאלוסיות מדכאות תרופות עם הידרוקסיקרביד של בו-זמני שימוש

:מוצקים גידולים

:לסירוגין טיפול
.יֹוְםׁשלְִיׁשִיכל מינוןיחידא בתור הפה דרך במתן ג"ק/ג"מ80

:מתמשך טיפול
.יומי יוםמנָהָיחידא כמו הפה דרך במתן ג"ק/ג"מ30  עד20

 זה מינון במשטר שמטופלים מאחר מופחתת רעילות של היתרון את מציע לסירוגין מינון של הזמנים לוח
.רעילות בגלל הטיפול של מוחלטת להפסקה נדירות לעתים רק נזקקו

 ג"ק/ג"מ80  )והצוואר הראש של קרצינומה(: הקרנה עם במקביל טיפול
.יֹוְםׁשלְִיׁשִיכל מינוןיחידא בתור הפה דרך במתן

 ולהמשיך ההקרנה תחילת לפני ימים שבעה לפחות )Hydrea )hydroxycarbamide במתן להתחיל יש
 נאותה בהשגחה החולה על לשמור שניתן בתנאי, מכן לאחר זמן הגבלת ללא וכן רדיותרפיה טיפול במהלך

.חמורות או חריגות תגובות יוכיחו ולא
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 נחוצה אינה ההקרנה מינון התאמת; המסוים הטיפולי למצב מתאים הנחשב המרבי במינון הקרנה לתת יש
.במקביל בהידריאה משתמשים כאשר כלל בדרך

 טיפול: עמידה כרונית מיאלוציטית לוקמיה
:מתמשך

.מומלץיומי יוםמנָהָיחידא כמו הפה דרך במתן ג"ק/ג"מ30  עד20

. טיפול של שבועות שישה היאHydrea  של האנטי-נאופלסטית היעילות לקביעת נאותה ניסיון תקופת
 יש. זמן הגבלת ללא בטיפול להמשיך יש, הגידול בצמיחת עצירה או הגידול בגודל נסיגה ישנה כאשר

 יורדת הטסיות שספירת או, mm3-2500/ל מתחת יורדת הלבנים הדם תאי ספירת אם הטיפול את להפסיק
 את ולחדש, ימים שלושה לאחר הספירות את שוב לבדוק יש, אלה במקרים. 3מ"מ-100,000/ל מתחת
 ההמטופואטי שהריבאונד מכיוון. נורמליים ערכים לעבר משמעותי באופן עולות הספירות כאשר הטיפול

 משולב טיפול במהלך מהירה חזרה התרחשה לא אם. מנות כמה רק להשמיט צורך יש כלל בדרך, מיידי הוא
; נדיר היה ההקרנה בדחיית הצורך, זאת עם. כן גם להיפסק עלולה ההקרנה, והקרנה הידרוקסיקרביד של

, מתרחשת היא אם, אנמיה. המומלצים ובטכניקה במינון שימוש תוך כלל בדרך נמשך בהקרנות הטיפול
 מכיוון. בהידרוקסיקרבמיד לטיפול להפריע מבלי, מלא דם החלפת עם מתוקנת להיות צריכה

,אחרים אנטי-נאופלסטיים גורמים ידי על או נרחבת הקרנה ידי על להיפגע עשויה שההמטופואזה

 על כלל בדרך נשלטת היא) רירית( המוקרן באתר הריריות הממברנות של מדלקת כתוצאה נוחות אי או כאב
 הטיפול, חמורה התגובה אם. הפה דרך כאבים ומשככי מקומית הרדמה כגון אמצעים ידי

זמנית להידחות, בנוסף, עשוי ההקרנה מינון, ביותר חמור הוא אם; זמנית להיפסק עלול בהידרוקסיקרבמיד
.אלה טיפולים להפסיק צורך היה רחוקות לעתים, זאת עם.

 נשלטות להיות עשויות משולב מטיפול הנובעות ואנורקסיה הקאות, בחילות כגון, חמורה קיבה מצוקת
 הכרחית הייתה נדירות לעתים; מנִהלָ)הידרוקסיקרבמיד(Hydrea של זמנית הפסקה ידי על כלל בדרך

.ההקרנה של הנוספת ההפרעה

כליות ספיקת אי

 שהפרשת כיוון. לקוי כליות תפקוד עם בחולים מינון להתאמת ספציפית בהדרכה התומכים נתונים אין
 אחר צמוד מעקב לבצע מומלץ. זו באוכלוסייה המינון את להפחית לשקול יש, סילוק מסלול היא הכליה

.המטולוגיים פרמטרים

כבד ספיקת אי

 מקרוב לעקוב מומלץ. לקוי כבד תפקוד עם בחולים מינון להתאמת ספציפית בהדרכה התומכים נתונים אין
.המטולוגיים פרמטרים אחר

ניהול שיטת

 ולקחת מים לכוס הכמוסות תוכן את לרוקן ניתן, כמוסות לבלוע מסוגל אינו או, מעדיף החולה אם: הערה
.השטח פני על לצוף ועלול, להתמוסס שלא עלול בקפסולה ככלי המשמש כלשהו אינרטי חומר. מיד

 שיש חזקה בתרופה מדובר כי למים הקפסולה תכולת ריקון ידי על התרופה את הנוטלים לחולים להזכיר יש
 כולל, והריריות העור עם במגע לבוא לאבקה לאפשר שלא המטופלים את להזהיר יש. בזהירות בה לטפל

 להיחשף צריכים לאHydrea  נוטלים שאינם אנשים. הקפסולות פתיחת בעת האבקה משאיפת הימנעות
 בבקבוקים או, בהידריאה הטיפול בעת פעמיות חד כפפות ללבוש, לחשיפה הסיכון את להפחית כדי. לזה

הקפסולות או הבקבוק עם מגע ואחרי לפני ידיים לשטוף צריך בהידריאה שמטפל מי כל. הידריאה המכילים
, ניילון שקית כמו, סגור בכלי אותה ולזרוק לחה פעמית חד במגבת מיד אותה לנגב יש, האבקה נשפכת אם.

.מחמד וחיות מילדים הידריאה את להרחיק יש. הריקות הקפסולות את גם וכך
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נגד התוויות4.3

 שלו בניסוח אחר מרכיב לכל או להידרוקסיקרבמיד יתר רגישות בעבר שהוכיחו בחולים אסורה הידריאה
6.1. בסעיף המפורט

) mmWBC3/2500 (<  לויקופניה כלומר, העצם במוח דיכאון עם בחוליםHydroxycarbamide  נגד התווית
.חמורה אנמיה או), 100,000mm3/(<  טרומבוציטופניה או

לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4

אזהרות

). נגד התוויות4.3 ראה( ניכר באופן מדוכא העצם מח תפקוד אם הידרוקסיקרביד עם טיפול להתחיל אין
. שלה ביותר והנפוץ הראשון הביטוי כלל בדרך היא ולוקופניה, להתרחש עלול עצם מח דיכוי

. קודמת לויקופניה ללא רחוקות לעתים ונראות, יותר נמוכה בתדירות מתרחשות ואנמיה טרומבוציטופניה
 סביר עצם מח דיכאון כי לזכור יש. מופסק הטיפול כאשר מהירה היא המיאלוס מדיכוי ההחלמה, זאת עם
ב להשתמש יש; ציטוטוקסי לסרטן כימותרפיים חומרים או הקרנות טיפולי בעבר שקיבלו בחולים יותר

hydroxycarbamide-כאלה בחולים בזהירות.

.ההקרנה שלאחר אריתמה של מהחמרה לסבול עלולה בעבר קרינה טיפול שקיבלו מטופלים

(מיאלופרוליפרטיביות מחלות עבור בהידרוקסיבמיד שטופלו בחולים המוליטית אנמיה של מקרים דווחו
 להערכת מעבדה בדיקות לעבור צריכים מתמשכת אנמיה המפתחים חולים.)רצויות לא תופעות4.8  ראה

ב הטיפול את להפסיק יש, המוליטית אנמיה של מאושרת אבחנה של במצב. המוליזה
.hydroxycarbamide-

.הידרוקסיבמיד עם טיפול התחלת לפני מלא דם תחליף עם חמורה אנמיה לתקן יש

 להיפגע עלולה הערנות, אחרות נוירולוגיות ולהשפעות לנמנום לגרום עלול שהידרוקסיקרבמיד מאחר
).במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על השפעות4.7  ראה(. מכונות ובהפעלת בנהיגה

 לגבי שלהם הרופא עם להתייעץ צריכים מטופלים. נאותה נוזלים צריכת על לשמור לחולים   להמליץ יש
.שהוחמצו מנות

 הידרוקסיבמיד עם טיפול במהלך-HIV ב הנגועים בחולים התרחשה קטלנית ולא קטלנית לבלב דלקת
 לאחר מעקב במהלך דווחו למוות הגורמת כבד ספיקת ואי בכבד רעילות. סטבודין בלי או עם, ודידאנוזין

 כבד אירועי. אחרות אנטי-רטרו-ויראליות ובתרופות בהידרוקסיקרבמיד שטופלו-HIV ב נגועים בחולים שיווק
 יש-stavudine. וhydroxycarbamide, didanosine  של בשילוב שטופלו בחולים לרוב דווחו קטלניים
-HIV ב נגועים בחולים דווחה, מסוימים במקרים חמורה שהייתה, היקפית נוירופתיה. זה משילוב להימנע
.סטבודין בלי או עם, דידאנוזין כולל, אנטי-רטרו-ויראליות תרופות עם בשילוב הידרוקסיקרביד שקיבלו

 אלרגית/מכתש ודלקת ריאות דלקת, ריאות חדירת, ריאתי פיברוזיס כולל אינטרסטיציאלית ריאה מחלת
 לחקור, לעקוב יש. קטלנית לתוצאה קשורה להיות ועשויה במיאלופרוליפרטיבית שטופלו בחולים דווחו
 את מיד הפסק. אחרים נשימתיים תסמינים או נשימה קוצר, שיעול, פיירקסיה המפתחים בחולים ולטפל
4.8  ראה( הריאתיים האירועים את לפתור כדי בקורטיקוסטרואידים וטפל בהידרוקסיקרבמיד הטיפול
).רצויות לא תופעות

אריתרוציטים מומים

 הטיפול של מוקדם בשלב קרובות לעתים נראית, עצמה את המגבילה, מגלובלסטית אריתרופואיזיס
 בחומצה מחסור אוB12 לויטמין קשור אינו אך, מזיקה לאנמיה דומה המורפולוגי השינוי. בהידרוקסיבמיד

 של מניעתי מתן, לפיכך; פולית בחומצה מחסור של מקרית התפתחות להסוות עשוי המאקרוציטוזיס. פולית
 ולהפחית בפלזמה הברזל פינוי את לעכב גם עשויHydroxycarbamide . מוצדק להיות עשוי פולית חומצה

 הדם תאי של ההישרדות זמן את משנה שהוא נראה לא אך, אריתרוציטים ידי על הברזל ניצול קצב את
.האדומים
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.בולטת כלייתית הפרעה עם בחולים בזהירותHydroxycarbamide - ב להשתמש יש

 כגון, מיאלופרוליפרטיביות הפרעות עבור הידרוקסיבמיד עם טווח ארוך טיפול המקבלים בחולים
 היא הזו הלוקמוגנית ההשפעה אם ידוע לא. משנית לוקמיה על דווח, וטרומבוציטמיה ורה פוליציטמיה

.החולים של הבסיסית למחלה קשורה או להידרוקסיקרביד משנית

 מיאלופרוליפרטיביות הפרעות עם בחולים התרחשו וגנגרנה דם כלי כיבים כולל עוריים דם כלי רעילות
 שמקבלים או של היסטוריה עם בחולים לרוב דווחו אלו דם כלי רעילות. הידרוקסיקרביד עם טיפול במהלך
 בחולים שדווחו עוריים דם כלי כיבים עבור חמורות פוטנציאליות קליניות תוצאות עקב. באינטרפרון טיפול
 כלי של כיבים מתפתחים אם בהידרוקסיקרבמיד הטיפול את להפסיק יש, מיאלופרוליפרטיבית מחלה עם
.האישום לפי חלופיות ציטו-רדוקטיביות בתרופות להתחיל ויש עוריים דם

בהריון שימוש

 חזק טרטוגני כגורם והוכח בהריון לאישה מנוהל הוא כאשר לעובר לנזק לגרום עלול הידרוקסיקרבמיד
 שניים פי עד לשליש ערך שווה מינון שקיבלו וחולדות ארנבות של בצאצאים נצפו מומים. חיים בבעלי

 שימוש נעשה אם. בהריון בנשים ומבוקרים נאותים מחקרים אין. בהתאמה, האדם של המרבי מהמינון
 את ליידע יש, בהידרוקסיקרבמיד טיפול בזמן להריון נכנסת המטופלת אם או ההיריון במהלך זו בתרופה

 מלהיכנס להימנע הפוריות בגיל לנשים   להמליץ יש. העובר של הפוטנציאלית הסכנה לגבי המטופלת
.הידרוקסיבמיד נטילת בזמן להריון

בהנקה שימוש

 יונקים תינוקות אצל חמורות שליליות לתגובות הפוטנציאל בגלל. אם בחלב מופרש הידרוקסיקרבמיד
.בהידרוקסיקרבמיד טיפול במהלך מומלצת לא הנקה, מהידרוקסיקרביד

בילדים שימוש

.הוכחו לא בילדים ויעילות בטיחות

בקשישים שימוש

 מינון משטר לדרוש ועשויים, הידרוקסיקרביד של להשפעות יותר רגישים להיות עשויים קשישים חולים
.יותר נמוך

בילדים שימוש

.הוכחו לא בילדים ויעילות בטיחות

בקשישים שימוש

 מינון משטר לדרוש ועשויים, הידרוקסיקרביד של להשפעות יותר רגישים להיות עשויים קשישים חולים
.יותר נמוך

זהירות אמצעי

.הטיפול במהלך מניעה באמצעי השימוש לגבי למטופלים לייעץ יש, מתאים הדבר כאשר

 להגביר עלול בהקרנות טיפול או אחרות מיאלוסיות מדכאות ובתרופות בהידרוקסיקרביד בו-זמני שימוש
 מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4 ראה( אחרות שליליות תגובות או העצם מח דיכאון רמת את

).רצויות לא תופעות4.8 ולשימוש

.שהוחמצו מנות לגבי הרופא עם ולהתייעץ נאותה נוזלים צריכת על לשמור המטופלים את ליידע יש

 מח בדיקת לרבות, הדם של המלא המצב את לקבוע יש. צמודה השגחה דורש הידרוקסיקרביד עם טיפול
 רמת קביעת. ושוב שוב ובמהלכו, הטיפול לפני כבד ותפקודי כליות תפקודי גם כמו, בכך צורך יש אם, עצם

 לאורך בשבוע פעם לפחות להתבצע צריכה הדם טסיות וספירת הכוללת הלויקוציטים ספירת, ההמוגלובין
.התקופה כל

v11.0Hydrea4



 שספירת או, 3מ"מ-2500/מ לפחות יורדת הלבנים הדם תאי ספירת אם. הידרוקסיקרביד טיפול של קורס
 רמות לעבר משמעותי באופן יעלו שהערכים עד הטיפול את להפסיק יש, 3מ"מ-100,000/מ נמוכה הטסיות
.בהידרוקסיקרבמיד לטיפול להפריע מבלי, מלא דם בהחלפת לטפל יש, אנמיה מתרחשת אם. נורמליות

אינטראקציה של אחרות וצורות אחרות תרופות עם אינטראקציה4.5

 עלול בהקרנות טיפול או אחרות מיאלו-דכאוניות מדכאות ותרופות הידרוקסיקרביד של בו-זמני שימוש
 זהירות ואמצעי אזהרות4.4 ראה( אחרות לוואי לתופעות או העצם מח לדיכאון הסבירות את להגביר

).רצויות לא תופעות4.8 ולשימוש מיוחדים

 מינון בהתאמת צורך שיהיה ייתכן, בסרום השתן חומצת רמת את להעלות עלול שהידרוקסיקרבמיד מאחר
uricosuric. תרופות של

 האם. בהידרוקסיקרביד שטופלו בתאים ציטארבין בפעילות משמעותית עלייה הראו במבחנה מחקרים
.הוכח לא ציטארבין מינוני בשינוי הצורך או הקלינית בסביבה סינרגטית לרעילות תוביל זו אינטראקציה

 ודהידרוגנאז אוריקאז, אוריאה( האנזימים עם הידרוקסיקרביד של אנליטית הפרעה קיימת כי הראו מחקרים
 באופן מוגברות לתוצאות שגורם מה, לקטית וחומצה שתן חומצת, אוריאה בקביעת המשמשים) לקטית
 חומצת רמת את להעלות עשוי שהידרוקסיקרביד מאחר. בהידרוקסיבמיד שטופלו בחולים אלו של שגוי

uricosuric. תרופות של מינון בהתאמת צורך שיהיה ייתכן, בסרום השתן

 אינם חיים חיסונים. חיים בחיסונים מקביל שימוש עם קטלנית מערכתית חיסון למחלת מוגבר סיכון קיים
.חיסוני דיכוי עם בחולים מומלצים

חיסונים

 עלול או/ו החיסון וירוס של השכפול את להגביר עלול חי וירוס נגד חיסון עםHydrea  של בו-זמני שימוש
 על מדוכאים להיות עשויים נורמליים הגנה שמנגנוני מכיוון החיסון וירוס של השליליה התגובה את להגביר

 של הנוגדנים תגובת. חמור לזיהום לגרום עלולHydrea  הנוטל בחולה חי חיסון עם חיסוןHydrea.  ידי
 של פרטני ייעוץ ולבקש חיים בחיסונים משימוש להימנע יש. מופחתת להיות עלולה לחיסונים המטופל
.מומחה

והנקה הריון, פוריות4.6

פוריות

 האפשרות על גברים מטופלים ליידע יש. גברים אצל נצפתה, הפיכה לפעמים, אוליגספרמיה או אזוספרמיה
.הטיפול תחילת לפני זרע שימור של

 ולפחות הטיפול במהלך בטוחים מניעה באמצעי להשתמש מומלץ בטיפול לגברים. גנוטקסי להיות עשוי
Hydroxycarbamide) רצויות לא תופעות4.8  ראה(. לאחריו שנה

6  ולפחות הטיפול במהלך יעיל מניעה באמצעי להשתמש רבייה פוטנציאל בעלות למטופלות   להמליץ יש
.הטיפול לאחר חודשים

הרֵיָֹון

 חזק טרטוגני כגורם והוכח בהריון לאישה מנוהל הוא כאשר לעובר לנזק לגרום עלול הידרוקסיקרבמיד
 שניים פי עד לשליש ערך שווה מינון שקיבלו וחולדות ארנבות של בצאצאים נצפו מומים. חיים בבעלי

 שימוש נעשה אם. בהריון בנשים ומבוקרים נאותים מחקרים אין. בהתאמה, האדם של המרבי מהמינון
 את ליידע יש, בהידרוקסיקרבמיד טיפול בזמן להריון נכנסת המטופלת אם או ההיריון במהלך זו בתרופה

 מלהיכנס להימנע הפוריות בגיל לנשים   להמליץ יש. העובר של הפוטנציאלית הסכנה לגבי המטופלת
.הידרוקסיבמיד נטילת בזמן להריון
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הנקה

 יונקים תינוקות אצל חמורות שליליות לתגובות הפוטנציאל בגלל. אם בחלב מופרש הידרוקסיקרבמיד
.בהידרוקסיקרבמיד טיפול במהלך מומלצת לא הנקה, מהידרוקסיקרביד

במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על השפעות4.7

, להיפגע עלולה הערנות, אחרות נוירולוגיות ולהשפעות לנמנום לגרום עלול שהידרוקסיקרבמיד מאחר
 שלהם האישית שהרגישות עד או מתרחשים אלו תסמינים אם מכונות להפעיל או לנהוג לא לחולים מומלץ
.ידועה

רצויות לא תופעות4.8

המטולוגית

המוליטית אנמיה). טרומבוציטופניה ולעיתים אנמיה, לוקופניה( העצם במח דיכאון בעיקר היו לוואי תגובות
).לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4 לרִאְֹות(.

העיכול מערכת

.ועצירות שלשולים, הקאות, בחילות, אנורקסיה, סטמטיטיס כוללים העיכול במערכת שליליים תסמינים

דרמטולוגי

 פריחות, בעור כיב, היקפית ואריתמה בפנים אריתמה, מקולופפולרית פריחה כוללות דרמטולוגיות תגובות
, היפרפיגמנטציה. רחוקות לעתים מתרחשת התקרחות. עורית זאבת, דרמטומיוזיטיס דמוי עור דמויות

 נצפו והתקרחות סגול סגולות, קשקשים, והציפורניים העור של ניוון, אריתמה, הציפורניים של פיגמנטציה
 העור סרטן. הידרוקסיבמיד עם טווח ארוך יומי תחזוקה טיפול של שנים מספר לאחר מהחולים חלק אצל
.נדירות לעתים גם דווח

נוירולוגי

 לכאבי והוגבלו רחוקות לעתים התרחשו נוירולוגיות הפרעות. בינוני לנמנום לגרום עלולים גדולים מינונים
.ועוויתות הזיות, התמצאות חוסר, סחרחורת, ראש

הּכַלְיָֹות ׁשלֶ

 הצינורית בתפקוד זמנית לפגיעה לגרום לעיתים עלולBUN , רחוקות לעתים מתרחשת דיסוריה. וקריאטינין.
Hydroxycarbamide בסרום שתן חומצת ברמות בעליות המלווה הכלייתית

חיבור ורקמות ושלד שרירים הפרעות

.מערכתית אדמנתית זאבת

הנשימה מערכת

.שיעול, אלרגית דלקת, מכתשית דלקת, ריאות דלקת, אינטרסטיציאלית ריאות מחלת

יתר רגישות

סמים ידי על הנגרמת חום

 במערכת לביטויים במקביל דווח מסוימים במקרים אשפוז המצריך) צלזיוס מעלות39  מעל( גבוה חום
 התפרצות. קרדיווסקולריים או דרמטולוגיים, הכבד-ובילאריים, והשלד השרירים, הריאתית, העיכול

ב הטיפול הפסקת לאחר מיד וחלפה הטיפול מתחילת שבועות6  תוך כלל בדרך התרחשה
.hydroxycarbamide-שעות24  תוך להופיע חוזר חום חוזר מתן לאחר.
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ַאחרֵ

, הפטיטיס, כולסטזיס, אוליגוספרמיה, אזוספרמיה, אסתניה, חולשה, צמרמורות, חום על דווח כן כמו
.הכבד באנזימי ועלייה הגידול של תמוגה תסמונת

 ריאתיים מחדירים המורכבות חריפות ריאתיות תגובות של התפתחות עם הידרוקסיקרביד של הקשר
.רחוקות לעתים רק דווח נשימה וקוצר חום, ריאות בצקת, פיברוזיס, מפוזרים

 מיאלופרוליפרטיביות הפרעות עם בחולים התרחשו וגנגרנה דם כלי כיבים כולל עוריים דם כלי רעילות
 תגובות של היסטוריה עם בחולים לרוב דווחו אלו דם כלי רעילות. הידרוקסיקרבמיד עם טיפול במהלך
).לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4 ראה( כעת שקיבלו או באינטרפרון טיפול

-HIV ב נגועים בחולים דווחו חמורה היקפית ונוירופתיה בכבד ורעילות קטלנית ולא קטלנית לבלב דלקת
 חולים. סטבודין בתוספת דידאנוזין בפרט, אנטי-רטרו-ויראליות תרופות עם בשילוב הידרוקסיבמיד שקיבלו
כ שלCD4  בתאי חציונית ירידה הראו ואינדינביר סטבודין, דידנוזין עם בשילוב בהידרוקסיקרבמיד שטופלו

3.מ"מ-100/

).לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4 לרִאְֹות(

והקרנה הידרוקסיקרבמיד של משולב טיפול

 בשימוש שדווחו לאלו דומות והקרנה הידרוקסיקרביד של משולב בטיפול שנצפו לוואי תגובות
. בקיבה וגירוי), ולוקופניה אנמיה( העצם במח דיכאון בעיקר כוללות אלו תופעות. בלבד בהידרוקסיקרבמיד

 לויקופניה יגידו והקרנה הידרוקסיבמיד של משולב טיפול של הולם קורס המקבלים החולים כל כמעט
ניכרת לוקופניה בנוכחות ורק רחוקות לעיתים התרחשו) mm3(<100,000/ הטסיות במספר ירידה. במקביל

.הידרוקסיקרבמיד טיפול עם ובשילוב בלבד הקרנה עם גם דווחה קיבה מצוקה.

; הידרוקסיקרבמיד כמו שליליות תגובות אותן את מייצרים בלבד הקרנה של טיפוליים שמינונים לזכור יש
.הללו הלוואי תופעות ובחומרת בשכיחות לעלייה לגרום עלול משולב טיפול

 סבורים מהחוקרים חלק, בלבד להקרנה מיוחסת) רירית( המוקרן במקום הריריות של שדלקת למרות
.משולב מטיפול נובעים יותר החמורים שהמקרים

לוואי לתופעות חשד על דיווח

התועלת מאזן אחר מתמשך מעקב מאפשר הוא. חשוב התרופה אישור לאחר לוואי לתופעות חשד על דיווח
לוואי לתופעות חשד כל על לדווח מתבקשים הבריאות בתחום מקצוע אנשי. התרופה של סיכון/

/reportinghttps://nzphvc.otago.ac.nz

יתר מנת4.9

. הרגיל המומלץ מהמינון כמה פי גבוה במינון הידרוקסיבמיד שקיבלו בחולים דווחה חריפה רירית רעילות
, והרגליים הידיים של קשקשים ואחריהן הרגליים וכפות הידיים בכפות בצקת, סגולה אריתמה, כאבים נצפו

.חמורה חריפה וסטומטיטיס העור של אינטנסיבית כללית היפרפיגמנטציה

 צורך יש. קרדיו-נשימה תומך טיפול מכן ולאחר, מיידית קיבה שטיפת לבצע יש, יתר מינון של במקרה
.ההמופואטית המערכת של טווח ארוך במעקב

0800 )764766  בטלפון הלאומי הרעלים למרכז לפנות נא יתר מנת ניהול בנושא ייעוץ לקבלת
.POISON )0800

פרמקולוגיים מאפיינים5

פרמקודינמיות תכונות5.1

ATC: L01XX05 קוד, אחרות אנטי-נאופלסטיות תרופות: תרופתית קבוצה
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 הציטוטוקסיות ההשפעות את מייצרhydroxycarbamide  שבאמצעותו המדויק המנגנון את לתאר ניתן לא
 כי להשערה תמיכה נותנים אדם ובני חולדות, רקמות בתרבית שונים מחקרים על הדיווחים, זאת עם. שלו

 ריבונוקלאית חומצה של לסינתזה להפריע מבלי-DNA ה סינתזת של מיידי לעיכוב גורם הידרוקסיקרבמיד
 להשפעות לגרום עשוי הידרוקסיקרביד, מסוימים בתנאים, מדוע מסבירה זו השערה. חלבון של או

.טרטוגניות

 על הקרנה עם הידרוקסיקרבמיד בטיפול בו-זמני שימוש של היעילות להגברת הונחו פעולה מנגנוני שלושה
 אוגר בתאי המשתמשים מחקריםּבמַבַחנֵהָ.והצוואר הראש של) אפידרמואיד( קשקש תאי של קרצינומות

 תאים מחזיק(2) - ו כלל בדרך לרדיו עמידים לתאים קטלני(1)  שהידרוקסיקרבמיד כך על מצביעים סיני
 מנגנון. הקרנה של להשפעות ביותר רגישים הם שבו-DNA טרום אוG1  סינתזת בשלב התא במחזור אחרים
 עיכוב ידי על הידרוקסיקרביד כי נראהHeLa;  תאי על מחקריםּבמַבַחנֵהָבסיס על הועלה השלישי הפעולה
 מקטין ובכך, בהקרנה נהרגו לא אך שניזוקו תאים של הנורמלי התיקון תהליך את מעכב-DNA, ה סינתזת

.שינוי שום הראתה לא וחלבוניםRNA  סינתזת; שלהם ההישרדות שיעור את

פרמקוקינטיות תכונות5.2

 שיא לריכוזי מגיעה התרופה. העיכול ממערכת בקלות נספג הידרוקסיקרביד, באדם אוראלי מתן לאחר
12  תוך בשתן להתאושש עשוי ג"ק/ג"מ30  עד7  של ורידי תוך או פומי ממינון-80% כ. שעתיים תוך בסרום
.שעות

.הדם-מוח מחסום את חוצה הידרוקסיקרבמיד

פרה-קליניים בטיחות נתוני5.3

חיים בעלי של וטוקסיקולוגיה פרמקולוגיה

 כמנה הניתנים, בחולדות ג"ק/ג"מ-5780 ו בעכברים ג"ק/ג"מ7330  הואhydroxycarbamide  של50בעל-פה-LD ה
.בודדת

 קלה היפופלזיה היו ביותר העקביים הפתולוגיים הממצאים, בחולדות וכרוניים תת-חריפים רעילות במחקרי
 הגבוהות המינון ברמות. הריאות של וכתמים ריאתי גודש גם כמו, במינון הקשורה העצם מח של בינונית עד

 אשכים ניוון התרחשה), ימים40  למשך יום/ג"ק/ג"מ2520  ואז ימים37  למשך יום/ג"ק/ג"מ(1260  ביותר
, הכלב אצל. שומנית מטמורפוזה עם הכבד לתאי נזק צוין חיים בעלי בכמהspermatogenesis.  היעדר עם

 המינון ברמות, בנוסף. יותר הנמוכות המינון ברמות למעט עקבי ממצא היה עצם במח בולט עד קל דיכאון
12  במשך בשבוע ימים7  או3  שניתנו שבוע/ג"ק/ג"מ1260  עד140  או ג"מ420  עד(140  יותר הגבוהות
 צוין, הטחול או הכבד של והמוזידרוזיס, בדם הגלוקוז בערכי קלה עלייה, בגדילה עיכוב נמצאו), שבועות
15  עד7  למשך יום/ג"ק/ג"מ800  עד(400  מינונים, קטלניים קרובות לעתים, יותר בגבוהה. הפיך זרע מעצר
 לחץ, הלב בקצב שינוי( קרדיווסקולריות השפעות. השתן ובדרכי במוח, בריאות נמצאו וגודש דימום), ימים
 מעטהמוגלובינמיה, קלה המוליזה( המטולוגיים ושינויים-EKG) ב שינויים, אורתוסטטי דם לחץ יתר, הדם
.הקליניות הרמות על העולים במינונים מעבדה חיות של מהמינים בחלק נצפו) קלה

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה

 לוקמיה על דווח, וטרומבוציטמיה ורה פוליציטמיה כגון, מיאלופרוליפרטיביות הפרעות עבור ארוך לטווח.
 של הבסיסית למחלה או להידרוקסיקרבמיד משנית היא הזו הלוקמוגנית ההשפעה אם ידוע לא; משנית
 חד הואhydroxycarbamide  ארוך לטווח הידרוקסיקרבמיד שקיבלו בחולים גם דווח העור סרטן. החולים
 המקבלים בחולים. אדם לבני מסרטן סיכון שמשמעותו משוער מסרטן וחומר גנוטוקסיק משמעי

Hydroxycarbamide

תרופתיים פרטים6

העזר חומרי רשימת6.1

,לִימֹון חּומצתַ
,לקטוז

,סטיארט מגנזיום
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,פוספט נתרן
,ו לטין'ג

 דיו). צהוב ברזל ותחמוצת קרמין אינדיגו, אריתרוזין, חמצני דו טיטניום( כמוסות צבעי
S.OPACODE-1 277002-: להדפסה

התאמה אי6.2

.ישים לא

מדף חיי6.3

מתחת או30°C  של בטמפרטורה מאוחסן הייצור מתאריך חודשים36 : זכוכית, בקבוק

 או צלזיוס מעלות30  של בטמפרטורה מאוחסן הייצור מתאריך חודשים18 : ילדים בפני עמיד מכסה עםHDPE , פלסטיק, בקבוק
.מתחת

לאחסון מיוחדים זהירות אמצעי6.4

.אטומים במיכלים מחלקים. היטב סגור הבקבוק את לשמור; מוגזם מחום הימנע-30°C; ל מתחת אחסן

המיכל ותכולת אופי6.5

.כמוסות100 , זכוכית, בקבוק

.כמוסות100 , ילדים בפני עמיד פקק עםHDPE , פלסטיק, בקבוק

.משווקים להיות עשויים האריזה סוגי כל לא

לסילוק מיוחדים זהירות אמצעי6.6

 המכילים בבקבוקים טיפול בעת אטומות כפפות תמיד ללבוש יש, עורית לחשיפה הסיכון את למזער כדי
 ובמסגרות במחסנים, מרקחת בבתי, קליניות במסגרות הטיפול פעילויות כל את כולל זהHydrea.  כמוסות

.מינון ומתן והכנה מתקן בתוך הובלה, ובדיקה פריקה במהלך לרבות, ביתיים בריאות שירותי של

.המקומיות לדרישות בהתאם בשימוש שאינה פסולת או תרופה כל להשליך יש

לרפואה זמנים לוח7

מרִׁשםָ

חסות נותן8

 בריסטול-מאיירס של מוגבל פרטי תיק
92518(NZ)  סקוויב
1141 אוקלנד

167567 0800  חינם: טלפון

הראשון האישור תאריך9

1969. בדצמבר31

הטקסט עדכון תאריך10

2021. בדצמבר20

שינויים של סיכום טבלת

חדש מידע סיכוםהשתנה הסעיף
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מינון4.2
שיטה
מנִהלָ

ו
ׁשלֶ

חיווי נוסח עם טקסט יישר

,פוריות4.6
ו הריון

חלֲבִָיּות

:הבא הטקסט את הוסף
 יעיל מניעה באמצעי להשתמש רבייה פוטנציאל בעלות למטופלות   להמליץ יש

.הטיפול לאחר חודשים6  ולפחות הטיפול במהלך
 להפניה טקסט והוסיף בפוריות פגיעה, מוטגנזה, מקרצינוגנזה טקסט הועבר
4.8. לסעיף

® Squibb-Myers Bristolחברת של רשום מסחרי סימן הוא Hydrea
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