
1 NUME DE PRODUS

Hydrea®500 mg capsule tari

2 COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare capsulă conține hidroxicarbamidă (hidroxiuree) 500 mg.

Excipienți cu efect cunoscut:

Conține lactoză monohidrat 42,2 mg.

Pentru lista completă a excipienților, vezi pct. 6.1.

3 FORMA FARMACEUTICĂ

Capsula: 500 mg; verde opac și roz marcat BMS 303, dimensiunea 0 înveliș al capsulei.

4 DATE CLINICE

4.1 Indicații terapeutice
Răspuns tumoral semnificativ la Hydrea(hidroxicarbamidă)a fost demonstrată în leucemia mielocitară 
cronică (faza de pretratament și îngrijiri paliative) și carcinomul ovar metastatic sau inoperabil recurent. 
Hydrea utilizată concomitent cu terapia cu iradiere este destinată utilizării în controlul local al 
carcinoamelor cu celule scuamoase (epidermoide) primare ale capului și gâtului, cu excepția buzei, și al 
carcinomului de col uterin.

4.2 Doză și mod de administrare
Din cauza rarității carcinomului ovarului și a carcinoamelor capului și gâtului la copii, regimurile de dozare nu au 
fost stabilite. Toate dozele trebuie să se bazeze pe greutatea reală sau ideală a pacientului, oricare dintre acestea 
este mai mică.

Pacienții vârstnici pot necesita o doză mai mică.

Utilizarea concomitentă a hidroxicarbamidei cu alți agenți mielosupresori poate necesita ajustări ale 
dozelor.

Tumori solide:

Terapie intermitentă:

80 mg/kg administrat oral ca asingurdozați fiecareal treileazi.

Terapie continuă:
20 până la 30 mg/kg administrat oral ca asingurdozazilnic.

Schema de dozare intermitentă oferă avantajul toxicității reduse, deoarece pacienții cu acest regim de 
dozare au necesitat rareori întreruperea completă a terapiei din cauza toxicității.

Terapie concomitentă cu iradiere: (Carcinom al capului și gâtului) 80 

mg/kg administrat oral ca asingurdozați fiecareal treileazi.

Administrarea Hydrea (hidroxicarbamidă) trebuie începută cu cel puțin șapte zile înainte de inițierea 
iradierii și continuată în timpul radioterapiei, precum și pe termen nelimitat ulterior, cu condiția ca 
pacientul să fie ținut sub observație adecvată și să nu prezinte reacții neobișnuite sau severe.
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Iradierea trebuie administrată la doza maximă considerată adecvată pentru situația terapeutică particulară; 
ajustarea dozei de iradiere nu este de obicei necesară atunci când Hydrea este utilizat concomitent.

Leucemie mielocitară cronică rezistentă: 

terapie continuă:

20 până la 30 mg/kg administrat oral ca asingurdozazilniceste recomandat.

O perioadă de probă adecvată pentru determinarea eficacității antineoplazice a Hydrea este 
de șase săptămâni de terapie. Când există regresie în dimensiunea tumorii sau oprire a 
creșterii tumorii, terapia trebuie continuată pe termen nelimitat. Terapia trebuie întreruptă 
dacă numărul de celule albe din sânge scade sub 2500/mm3, sau numărul de trombocite 
scade sub 100.000/mm3. În aceste cazuri, numărătoarea trebuie reverificată după trei zile, 
iar terapia reluată atunci când numărul crește semnificativ spre valorile normale. Deoarece 
revenirea hematopoietică este promptă, de obicei este necesar să se omite doar câteva 
doze. Dacă nu a avut loc rebound prompt în timpul terapiei combinate cu hidroxicarbamidă 
și iradiere, iradierea poate fi, de asemenea, întreruptă. Cu toate acestea, nevoia de amânare 
a iradierii a fost rară; radioterapia a fost de obicei continuată folosind doza și tehnica 
recomandate. Anemia, dacă apare, trebuie corectată prin înlocuire cu sânge integral, fără 
întreruperea terapiei cu hidroxicarbamidă. Deoarece hematopoieza poate fi compromisă de 
iradierea extinsă sau de alți agenți antineoplazici,

Durerea sau disconfortul cauzat de inflamația mucoaselor la locul iradiat (mucozită) este de obicei 
controlată prin măsuri precum anestezice topice și analgezice administrate oral. Dacă reacția este 
severă, terapia cu hidroxicarbamidă poate fi întreruptă temporar; dacă este extrem de severă, doza 
de iradiere poate fi, în plus, amânată temporar. Cu toate acestea, rareori a fost necesară întreruperea 
acestor terapii.

Suferința gastrică severă, cum ar fi greața, vărsăturile și anorexia rezultate în urma terapiei combinate 
poate fi de obicei controlată prin întreruperea temporară a Hydrea.(hidroxicarbamidă)administrare; rareori 
a fost necesară întreruperea suplimentară a iradierii.

Insuficiență renală

Nu există date care să susțină îndrumări specifice pentru ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență renală. 
Deoarece excreția renală este o cale de eliminare, trebuie luată în considerare scăderea dozei la această 
populație. Se recomandă monitorizarea atentă a parametrilor hematologici.

Insuficiență hepatică

Nu există date care să susțină îndrumări specifice pentru ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență hepatică. Se 
recomandă monitorizarea atentă a parametrilor hematologici.

Mod de administrare

Notă: Dacă pacientul preferă sau nu poate înghiți capsule, conținutul capsulelor poate fi golit într-un 
pahar cu apă și luat imediat. Unele materiale inert utilizate ca vehicul în capsulă pot să nu se dizolve și 
să plutească la suprafață.

Pacienților care iau medicamentul prin golirea conținutului capsulei în apă trebuie să li se reamintească faptul că 
acesta este un medicament puternic care trebuie manipulat cu grijă. Pacienții trebuie atenționați să nu permită ca 
pulberea să intre în contact cu pielea și membranele mucoase, inclusiv evitarea inhalării pulberii la deschiderea 
capsulelor. Persoanele care nu iau Hydrea nu ar trebui să fie expuse la acesta. Pentru a reduce riscul de 
expunere, purtați mănuși de unică folosință când manipulați Hydrea sau sticle care conțin Hydrea. Oricine 
manipulează Hydrea trebuie să se spele pe mâini înainte și după contactul cu sticla sau capsule. Dacă pulberea 
este vărsată, trebuie șters imediat cu un prosop umed de unică folosință și aruncată într-un recipient închis, cum 
ar fi o pungă de plastic, la fel ca și capsulele goale. Hydrea trebuie ținută departe de copii și animale de companie.
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4.3 Contraindicații
Hydrea este contraindicată la pacienții care au demonstrat o hipersensibilitate anterioară la 
hidroxicarbamidă sau la orice altă componentă a formulării sale enumerate la pct. 6.1.

Hidroxicarbamida este contraindicată la pacienții cu depresie marcată a măduvei osoase, adică leucopenie 
(< 2500 WBC/mm3) sau trombocitopenie (< 100.000/mm3), sau anemie severă.

4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Avertizări

Tratamentul cu hidroxicarbamidă nu trebuie inițiat dacă funcția măduvei osoase este semnificativ 
deprimată (vezi4.3 Contraindicații). Poate apărea suprimarea măduvei osoase, iar leucopenia este în 
general prima și cea mai frecventă manifestare. Trombocitopenia și anemia apar mai rar și sunt rareori 
observate fără o leucopenie anterioară. Cu toate acestea, recuperarea din mielosupresie este rapidă atunci 
când terapia este întreruptă. Trebuie avut în vedere faptul că deprimarea măduvei osoase este mai 
probabilă la pacienții care au primit anterior radioterapie sau agenți chimioterapeutici pentru cancerul 
citotoxic; hidroxicarbamida trebuie utilizată cu prudență la astfel de pacienți.

Pacienții care au primit terapie cu iradiere în trecut pot prezenta o exacerbare a eritemului post-
iradiere.

Au fost raportate cazuri de anemie hemolitică la pacienții tratați cu hidroxicarbamidă pentru boli 
mieloproliferative.(Vezi 4.8 Reacţii adverse).Pacienții care dezvoltă anemie persistentă trebuie să aibă 
teste de laborator evaluate pentru hemoliză. În cazul diagnosticului confirmat de anemie hemolitică, 
administrarea hidroxicarbamidei trebuie întreruptă.

Anemia severă trebuie corectată cu înlocuirea sângelui integral înainte de a începe terapia cu 
hidroxicarbamidă.

Deoarece hidroxicarbamida poate provoca somnolență și alte efecte neurologice, vigilența poate fi afectată la conducerea vehiculelor și la 

folosirea utilajelor. (Vezi pct. 4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje).

Pacienții trebuie sfătuiți să mențină un aport adecvat de lichide. Pacienții trebuie să se consulte cu medicul 
lor cu privire la dozele omise.

Pancreatita fatală și nefatală au apărut la pacienții infectați cu HIV în timpul terapiei cu 
hidroxicarbamidă și didanozină, cu sau fără stavudină. În timpul supravegherii după punerea pe piață 
au fost raportate hepatotoxicitate și insuficiență hepatică care a dus la deces la pacienții infectați cu 
HIV tratați cu hidroxicarbamidă și alți agenți antiretrovirali. Evenimentele hepatice fatale au fost 
raportate cel mai adesea la pacienții tratați cu combinația de hidroxicarbamidă, didanozină și 
stavudină. Această combinație trebuie evitată. Neuropatia periferică, care a fost severă în unele 
cazuri, a fost raportată la pacienții infectați cu HIV cărora li s-a administrat hidroxicarbamidă în 
asociere cu agenți antiretrovirali, inclusiv didanozină, cu sau fără stavudină.

La pacienții tratați pentru neoplasm mieloproliferativ au fost raportate boli pulmonare interstițiale, 
inclusiv fibroză pulmonară, infiltrație pulmonară, pneumonită și alveolită/alveolită alergică și pot fi 
asociate cu un rezultat fatal. Pacienții care dezvoltă pirexie, tuse, dispnee sau alte simptome 
respiratorii trebuie monitorizați, investigați și tratați îndeaproape. Întrerupeți imediat 
hidroxicarbamidă și tratați cu corticosteroizi pentru a rezolva evenimentele pulmonare (vezi 4.8 
Reacții adverse).

Anomalii eritrocitare
Eritropoieza megaloblastică, care este autolimitată, este adesea observată la începutul cursului terapiei cu 
hidroxicarbamidă. Modificarea morfologică seamănă cu anemie pernicioasă, dar nu are legătură cu vitamina B12

sau deficit de acid folic. Macrocitoza poate masca dezvoltarea accidentală a deficitului de acid folic; astfel, 
administrarea profilactică a acidului folic poate fi justificată. Hidroxicarbamida poate întârzia, de asemenea, 
clearance-ul plasmatic al fierului și poate reduce rata de utilizare a fierului de către eritrocite, dar nu pare să 
modifice timpul de supraviețuire a celulelor roșii din sânge.
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Hidroxicarbamida trebuie utilizată cu prudență la pacienții cu disfuncție renală marcată.

La pacienții care primesc terapie pe termen lung cu hidroxicarbamidă pentru tulburări 
mieloproliferative, cum ar fi policitemia vera și trombocitemia, a fost raportată leucemie secundară. 
Nu se știe dacă acest efect leucemogen este secundar hidroxicarbamidei sau asociat cu boala de bază 
a pacienților.

Toxicitățile vasculitice cutanate, inclusiv ulcerații vasculitice și gangrena, au apărut la pacienții cu tulburări 
mieloproliferative în timpul tratamentului cu hidroxicarbamidă. Aceste toxicități vasculitice au fost 
raportate cel mai adesea la pacienții cu antecedente sau care au primit în prezent terapie cu interferon. 
Datorită rezultatelor clinice potențial severe pentru ulcerele vasculitice cutanate raportate la pacienții cu 
boală mieloproliferativă, administrarea hidroxicarbamidei trebuie întreruptă dacă se dezvoltă ulcerații 
vasculitice cutanate și trebuie inițiați agenți citoreductori alternativi conform indicațiilor.

Utilizare în sarcină

Hidroxicarbamida poate provoca vătămări fetale atunci când este administrată la o femeie însărcinată și s-a 
demonstrat că este un agent teratogen puternic la animale. Au fost observate malformații la puii de iepuri 
și șobolani cărora li s-au administrat doze echivalente cu o treime până la dublul dozei maxime la om. Nu 
există studii adecvate și bine controlate la femeile însărcinate. Dacă acest medicament este utilizat în 
timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne gravidă în timpul tratamentului cu hidroxicarbamidă, pacienta 
trebuie informată cu privire la pericolul potențial al fătului. Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie sfătuite să 
evite să rămână gravide în timp ce iau hidroxicarbamidă.

Utilizare în alăptare

Hidroxicarbamida se excretă în laptele uman. Din cauza potențialului de reacții adverse grave la 
sugarii care alăptează de la hidroxicarbamidă, alăptarea nu este recomandată în timpul tratamentului 
cu hidroxicarbamidă.

Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea la copii nu au fost stabilite.

Utilizare la vârstnici

Pacienții vârstnici pot fi mai sensibili la efectele hidroxicarbamidei și pot necesita o doză mai 
mică.

Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea la copii nu au fost stabilite.

Utilizare la vârstnici

Pacienții vârstnici pot fi mai sensibili la efectele hidroxicarbamidei și pot necesita o doză mai 
mică.

Precauții

Atunci când este cazul, pacienții trebuie consiliați cu privire la utilizarea măsurilor contraceptive în timpul terapiei.

Utilizarea concomitentă a hidroxicarbamidei și a altor agenți mielosupresori sau radioterapie poate crește 
nivelul de deprimare a măduvei osoase sau alte reacții adverse (vezi4.4 Atenționări și precauții speciale 
pentru utilizareși4.8 Reacții adverse).

Pacienții trebuie informați să mențină un aport adecvat de lichide și să consulte medicul cu privire la dozele 
omise.

Terapia cu hidroxicarbamidă necesită o supraveghere atentă. Starea completă a sângelui, inclusiv examinarea 
măduvei osoase, dacă este indicată, precum și funcția renală și hepatică trebuie determinată înainte și în mod 
repetat în timpul tratamentului. Determinarea nivelului de hemoglobină, a numărului total de leucocite și a 
numărului de trombocite trebuie efectuate cel puțin o dată pe săptămână pe parcursul întregii perioade.
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curs de terapie cu hidroxicarbamidă. Dacă numărul de celule albe din sânge scade la mai puțin de 2500/
mm3, sau numărul de trombocite mai mic de 100 000/mm3, terapia trebuie întreruptă până când valorile 
cresc semnificativ spre niveluri normale. Anemia, dacă apare, trebuie tratată cu înlocuirea sângelui 
integral, fără întreruperea terapiei cu hidroxicarbamidă.

4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Utilizarea concomitentă a hidroxicarbamidei și a altor agenți mielosupresori sau radioterapie poate 
crește probabilitatea depresiei măduvei osoase sau a altor reacții adverse (vezi pct.4.4 Atenționări și 
precauții speciale pentru utilizareși4.8 Reacții adverse).

Deoarece hidroxicarbamida poate crește nivelul seric de acid uric, poate fi necesară ajustarea dozei 
de medicație uricozuric.

Studiile in vitro au arătat o creștere semnificativă a activității citarabinei în celulele tratate cu 
hidroxicarbamidă. Nu a fost stabilit dacă această interacțiune va conduce la toxicitate sinergică în cadrul 
clinic sau necesitatea modificării dozelor de citarabină.

Studiile au arătat că există o interferență analitică a hidroxicarbamidei cu enzimele (urează, uricază și 
dehidrogenază lactică) utilizate în determinarea ureei, acidului uric și acidului lactic, rezultând 
rezultate fals crescute ale acestora la pacienții tratați cu hidroxicarbamidă. Deoarece 
hidroxicarbamida poate crește nivelul seric de acid uric, poate fi necesară ajustarea dozei de 
medicamente uricozurice.

Există un risc crescut de boală sistemică letală prin vaccin cu utilizarea concomitentă de vaccinuri vii. 
Vaccinurile vii nu sunt recomandate la pacientii imunosupresivi.

Vaccinări

Utilizarea concomitentă a Hydrea cu un vaccin cu virus viu poate potența replicarea virusului vaccinal și/sau 
poate crește reacția adversă a virusului vaccinal, deoarece mecanismele normale de apărare pot fi 
suprimate de Hydrea. Vaccinarea cu un vaccin viu la un pacient care ia Hydrea poate duce la infecție severă. 
Răspunsul anticorpilor pacientului la vaccinuri poate fi scăzut. Trebuie evitată utilizarea vaccinurilor vii și 
trebuie solicitat sfatul specialistului individual.

4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Fertilitate

La bărbați au fost observate azoospermie sau oligspermie, uneori reversibile. Pacienții de sex masculin trebuie 
informați cu privire la posibilitatea conservării spermei înainte de începerea terapiei.

Hidroxicarbamida poate fi genotoxică. Bărbații aflați în tratament sunt sfătuiți să utilizeze măsuri 
contraceptive sigure în timpul și cel puțin 1 an după terapie. (Vezi 4.8 Reacții adverse)

Pacienții cu potențial de reproducere trebuie sfătuiți să utilizeze metode contraceptive eficiente în timpul tratamentului 
și timp de cel puțin 6 luni după tratament.

Sarcina

Hidroxicarbamida poate provoca vătămări fetale atunci când este administrată la o femeie însărcinată și s-a 
demonstrat că este un agent teratogen puternic la animale. Au fost observate malformații la puii de iepuri 
și șobolani cărora li s-au administrat doze echivalente cu o treime până la dublul dozei maxime la om. Nu 
există studii adecvate și bine controlate la femeile însărcinate. Dacă acest medicament este utilizat în 
timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne gravidă în timpul tratamentului cu hidroxicarbamidă, pacienta 
trebuie informată cu privire la pericolul potențial al fătului. Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie sfătuite să 
evite să rămână gravide în timp ce iau hidroxicarbamidă.
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Alăptarea

Hidroxicarbamida se excretă în laptele uman. Din cauza potențialului de reacții adverse grave la 
sugarii care alăptează de la hidroxicarbamidă, alăptarea nu este recomandată în timpul tratamentului 
cu hidroxicarbamidă.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Deoarece hidroxicarbamida poate provoca somnolență și alte efecte neurologice, vigilența poate fi afectată, pacienții sunt 
sfătuiți să nu conducă vehicule sau să folosească utilaje dacă apar aceste simptome sau până când susceptibilitatea lor 
individuală este cunoscută.

4.8 Reacții adverse
hematologice

Reacțiile adverse au fost în primul rând deprimarea măduvei osoase (leucopenie, anemie și, ocazional, 
trombocitopenie). Anemia hemolitică. (Vedea4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare).

Gastrointestinal

Simptomele gastrointestinale adverse includ stomatită, anorexie, greață, vărsături, diaree și 
constipație.

Dermatologic

Reacțiile dermatologice includ erupții cutanate maculopapulare, eritem facial și eritem periferic, ulcerații ale pielii, 
erupții cutanate asemănătoare dermatomiozitei, lupus eritematos cutanat. Alopecia apare rar. 
Hiperpigmentarea, pigmentarea unghiilor, eritemul, atrofia pielii și a unghiilor, descuamare, papule violet și 
alopecie au fost observate la unii pacienți după câțiva ani de tratament zilnic de întreținere pe termen lung cu 
hidroxicarbamidă. Cancerul de piele a fost, de asemenea, raportat rar.

Neurologic

Dozele mari pot produce somnolență moderată. Tulburările neurologice au apărut rar și s-
au limitat la cefalee, amețeli, dezorientare, halucinații și convulsii.

Renal

Hidroxicarbamida poate determina ocazional afectarea temporară a funcției tubulare renale, însoțită de 
creșteri ale concentrațiilor serice ale acidului uric, ale BUN și ale creatininei. Disuria apare rar.

Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv

Lupus eritematos sistemic.

Respirator

Boală pulmonară interstițială, pneumonită, alveolită, alveolită alergică, tuse.

Hipersensibilitate

Febră indusă de medicamente

Febră ridicată (> 39°C) care necesită spitalizare în unele cazuri a fost raportată concomitent cu manifestări 
gastrointestinale, pulmonare, musculo-scheletice, hepatobiliare, dermatologice sau cardiovasculare. 
Debutul a avut loc de obicei în decurs de 6 săptămâni de la inițiere și s-a rezolvat imediat după întreruperea 
tratamentului cu hidroxicarbamidă. La readministrare, febra a reapărut în 24 de ore.
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Alte

Au fost raportate, de asemenea, febră, frisoane, stare de rău, astenie, azoospermie, oligospermie, colestază, 
hepatită, sindrom de liză tumorală și creșterea enzimelor hepatice.

Asocierea hidroxicarbamidei cu dezvoltarea reacțiilor pulmonare acute constând în infiltrate 
pulmonare difuze, fibroză, edem pulmonar, febră și dispnee a fost raportată rar.

Toxicitățile vasculitice cutanate, inclusiv ulcerații vasculitice și gangrena, au apărut la pacienții cu tulburări 
mieloproliferative în timpul tratamentului cu hidroxicarbamidă. Aceste toxicități vasculitice au fost raportate cel 
mai adesea la pacienții cu antecedente sau care au primit în prezent reacții la terapia cu interferon (vezi4.4 
Atenționări și precauții speciale pentru utilizare).

La pacienţii infectaţi cu HIV care au primit hidroxicarbamidă în asociere cu agenţi antiretrovirali, în 
special didanozină plus stavudină, au fost raportate pancreatită fatală şi nefatală, hepatotoxicitate şi 
neuropatie periferică severă. Pacienții tratați cu hidroxicarbamidă în asociere cu didanozină, 
stavudină și indinavir au prezentat o scădere mediană a celulelor CD4 de aproximativ 100/mm3

(vedea4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare).

Terapia combinată cu hidroxicarbamidă și iradiere

Reacțiile adverse observate cu hidroxicarbamidă combinată și terapia cu iradiere sunt similare cu cele 
raportate la utilizarea hidroxicarbamidei în monoterapie. Aceste efecte includ în primul rând deprimarea 
măduvei osoase (anemie și leucopenie) și iritația gastrică. Aproape toți pacienții care primesc un curs 
adecvat de terapie combinată cu hidroxicarbamidă și iradiere vor demonstra leucopenie concomitentă. 
Scăderea numărului de trombocite (<100.000/mm3) au apărut rar și numai în prezența unei leucopenii 
marcate. S-a raportat detresă gastrică numai cu iradierea și în combinație cu terapia cu hidroxicarbamidă.

Trebuie avut în vedere că numai dozele terapeutice de iradiere produc aceleași reacții adverse ca și 
hidroxicarbamida; terapia combinată poate determina o creștere a incidenței și severității acestor reacții 
adverse.

Deși inflamația membranelor mucoase la locul iradiat (mucozită) este atribuită numai 
iradierii, unii investigatori consideră că cazurile mai severe se datorează terapiei combinate.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Permite 
monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt 
rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectatăhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting

4.9 Supradozaj

Toxicitate acută mucocutanată a fost raportată la pacienții cărora li s-a administrat hidroxicarbamidă la o 
doză de câteva ori mai mare decât doza uzuală recomandată. S-au observat dureri, eritem violet, edem la 
palme și tălpi, urmate de descuamări ale mâinilor și picioarelor, hiperpigmentare generalizată intensă a 
pielii și stomatită acută severă.

În caz de supradozaj se aplică imediat lavaj gastric, urmat de terapie cardiorespiratorie de 
susținere. Este necesară monitorizarea pe termen lung a sistemului hemopoietic.

Pentru sfaturi privind gestionarea supradozajului, vă rugăm să contactați Centrul Național de Otrăviri la 0800 POISON 
(0800 764766).

5 PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alți agenți antineoplazici, Cod ATC: L01XX05
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Mecanismul precis prin care hidroxicarbamida își produce efectele citotoxice nu poate fi descris în 
prezent. Cu toate acestea, rapoartele diferitelor studii în cultura de țesut, șobolani și om susțin 
ipoteza că hidroxicarbamida provoacă o inhibare imediată a sintezei ADN-ului fără a interfera cu 
sinteza acidului ribonucleic sau a proteinei. Această ipoteză explică de ce, în anumite condiții, 
hidroxicarbamida poate induce efecte teratogene.

Au fost postulate trei mecanisme de acțiune pentru creșterea eficacității utilizării concomitente a terapiei cu 
hidroxicarbamidă cu iradiere pe carcinoamele cu celule scuamoase (epidermoide) ale capului și gâtului.In vitro
studiile care utilizează celule de hamster chinezesc sugerează că hidroxicarbamida (1) este letală pentru celulele 
în stadiul S în mod normal radiorezistente și (2) deține alte celule ale ciclului celular în stadiul de sinteză G1 sau 
pre-ADN, unde sunt cele mai susceptibile la efecte. de iradiere. Al treilea mecanism de acțiune a fost teoretizat pe 
bazain vitrostudii ale celulelor HeLa; se pare că hidroxicarbamida, prin inhibarea sintezei ADN-ului, împiedică 
procesul normal de reparare a celulelor deteriorate, dar nu ucise prin iradiere, scăzând astfel rata de 
supraviețuire a acestora; ARN și sinteza proteinelor nu au prezentat nicio modificare.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

După administrarea orală la om, hidroxicarbamida este ușor absorbită din tractul gastrointestinal. 
Medicamentul atinge concentrațiile plasmatice maxime în 2 ore. Aproximativ 80% dintr-o doză orală sau 
intravenoasă de 7 până la 30 mg/kg poate fi recuperată în urină în decurs de 12 ore.

Hidroxicarbamida traversează bariera hemato-encefalică.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Farmacologie și toxicologie animale

LD oral50de hidroxicarbamidă este de 7330 mg/kg la șoareci și 5780 mg/kg la șobolan, administrată în doze unice.

În studiile de toxicitate subacută și cronică la șobolan, cele mai consistente constatări patologice au fost o 
hipoplazie aparentă ușoară până la moderată a măduvei osoase, asociată cu doza, precum și congestie 
pulmonară și pete ale plămânilor. La cele mai mari doze (1260 mg/kg/zi timp de 37 de zile apoi 2520 mg/kg/zi 
timp de 40 de zile), a apărut atrofia testiculară cu absența spermatogenezei. La mai multe animale s-a observat 
afectarea celulelor hepatice cu metamorfoză grasă. La câine, depresia uşoară până la marcată a măduvei osoase 
a fost o constatare consistentă, cu excepţia dozelor mai mici. În plus, la doze mai mari (140 până la 420 mg sau 
140 până la 1260 mg/kg/săptămână administrate 3 sau 7 zile pe săptămână timp de 12 săptămâni), s-au găsit 
întârzieri de creștere, valori ușor crescute ale glicemiei și hemosideroză a ficatului sau a splinei, a fost observat 
stopul spermatogen reversibil. În partea superioară, adesea letale, doze (400 până la 800 mg/kg/zi timp de 7 
până la 15 zile), hemoragie și congestie au fost găsite în plămâni, creier și tractul urinar. Efecte cardiovasculare 
(modificarea ritmului cardiac, tensiunii arteriale, hipotensiune arterială ortostatică, modificări EKG) și modificări 
hematologice (ușoară hemoliză, ușoară methemoglobinemie) au fost observate la unele specii de animale de 
laborator la doze care depășesc nivelurile clinice.

Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii

Hidroxicarbamida este genotoxică fără echivoc și un presupus cancerigen transspecie care implică un risc 
carcinogenic pentru oameni. La pacienții cărora li se administrează hidroxicarbamidă pe termen lung pentru 
tulburări mieloproliferative, cum ar fi policitemia vera și trombocitemia, a fost raportată leucemie secundară; nu 
se știe dacă acest efect leucemogen este secundar hidroxicarbamidei sau bolii de bază a pacienților. Cancer de 
piele a fost, de asemenea, raportat la pacienții cărora li s-a administrat hidroxicarbamidă pe termen lung.

6 DATE FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Acid citric,
Lactoză,
stearat de magneziu,
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Fosfat de sodiu,
gelatina si,
Coloranți pentru capsule (dioxid de titan, eritrozină, indigo carmin și galben de oxid de fier). Cerneală de 
imprimare: OPACODE 1-S-277002.

6.2 Incompatibilități

Nu se aplică.

6.3 Perioada de valabilitate

Flacon, sticlă: 36 de luni de la data fabricației depozitat la sau sub 30°C

Flacon, plastic, HDPE cu capac rezistent la copii: 18 luni de la data fabricației depozitat la sau sub 
30°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se pastra la temperaturi sub 30°C; evitați căldura excesivă; ține sticla bine închisă. Distribuiți în recipiente etanșe.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon, sticla, 100 capsule.

Flacon, plastic, HDPE cu capac rezistent la copii, 100 capsule.

Este posibil ca nu toate tipurile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminare

Pentru a minimiza riscul expunerii cutanate, purtați întotdeauna mănuși impermeabile atunci când manipulați 
sticlele care conțin capsule Hydrea. Acestea includ toate activitățile de manipulare în medii clinice, farmacii, 
depozite și setări de asistență medicală la domiciliu, inclusiv în timpul despachetului și inspecției, transportul în 
cadrul unei unități și pregătirea și administrarea dozelor.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7 PROGRAMA MEDICINA

Reteta medicala

8 SPONSOR

Geanta privată Bristol-Myers Squibb 
(NZ) Limited 92518
Auckland 1141

Tel: gratuit 0800 167 567

9 DATA PRIMEI OMOLOGĂRI

31 decembrie 1969.

10 DATA REVIZIUNII TEXTULUI

20 decembrie 2021.

TABEL REZUMAT AL MODIFICĂRILOR

Secțiunea schimbată Rezumatul informațiilor noi
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4.2 Dozare
metodă
administrare

și
de

Aliniați textul cu formularea indicației

4.6 Fertilitatea,
sarcina si
alăptarea

Adăugați următorul text:
Pacienții cu potențial de reproducere trebuie sfătuiți să utilizeze metode contraceptive 
eficiente în timpul tratamentului și timp de cel puțin 6 luni după tratament.
Text mutat din Carcinogeneză, Mutageneză, Deteriorarea Fertilității și text 
adăugat la secțiunea de referință 4.8.

®Hydrea este o marcă înregistrată a Bristol-Myers Squibb Company
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