
1 PRODUKTNAMN

Hydrea®500 mg hårda kapslar

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 500 mg hydroxikarbamid (hydroxiurea).

Hjälpämnen med känd effekt:

Innehåller laktosmonohydrat 42,2 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Kapsel: 500mg; ogenomskinlig grön och rosa märkt BMS 303, kapselskal storlek 0.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Signifikant tumörrespons på Hydrea(hydroxikarbamid)har visats vid kronisk myelocytisk leukemi 
(förbehandlingsfas och palliativ vård) och återkommande metastaserande eller inoperabelt karcinom 
i äggstockarna. Hydrea som används samtidigt med strålbehandling är avsedd att användas vid lokal 
kontroll av primära skivepitelcancer (epidermoid) i huvud och hals, exklusive läppen och 
livmoderhalscancer.

4.2 Dos och administreringssätt
På grund av sällsynthet av karcinom i äggstockarna och karcinom i huvud och nacke hos barn, har 
doseringsregimer inte fastställts. All dosering ska baseras på patientens faktiska vikt eller idealvikt, beroende på 
vilken som är lägre.

Äldre patienter kan behöva en lägre dosregim.

Samtidig användning av hydroxikarbamid med andra myelosuppressiva medel kan kräva 
dosjusteringar.

Fasta tumörer:

Intermittent terapi:

80 mg/kg administrerat oralt som enendados varjetredjedag.

Kontinuerlig terapi:

20 till 30 mg/kg administrerat oralt som enendadosdagligen.

Det intermittenta doseringsschemat erbjuder fördelen med minskad toxicitet eftersom patienter på denna 
doseringsregim sällan har krävt fullständigt avbrytande av behandlingen på grund av toxicitet.

Samtidig behandling med bestrålning: (Carcinom i huvud och nacke) 80 

mg/kg administrerat oralt som enendados varjetredjedag.

Administrering av Hydrea (hydroxikarbamid) bör påbörjas minst sju dagar innan bestrålningen påbörjas 
och fortsätta under strålbehandlingen samt på obestämd tid efteråt, förutsatt att patienten kan hållas 
under adekvat observation och inte visar några ovanliga eller allvarliga reaktioner.
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Bestrålning bör ges med den maximala dos som anses lämplig för den speciella terapeutiska situationen; 
justering av bestrålningsdosen är vanligtvis inte nödvändig när Hydrea används samtidigt.

Resistent kronisk myelocytisk leukemi: 

Kontinuerlig terapi:

20 till 30 mg/kg administrerat oralt som enendadosdagligenrekommenderas.

En lämplig försöksperiod för att fastställa den antineoplastiska effekten av Hydrea är sex 
veckors behandling. När det finns en regression i tumörstorleken eller stopp i 
tumörtillväxten ska behandlingen fortsätta på obestämd tid. Behandlingen bör avbrytas om 
antalet vita blodkroppar sjunker under 2500/mm3eller så faller trombocytantalet under 100 
000/mm3. I dessa fall bör siffrorna kontrolleras igen efter tre dagar och behandlingen 
återupptas när siffrorna stiger avsevärt mot normala värden. Eftersom den hematopoetiska 
återhämtningen är snabb är det vanligtvis nödvändigt att utesluta några få doser. Om 
omedelbar återhämtning inte har inträffat under kombinerad hydroxikarbamid- och 
strålbehandling, kan bestrålningen också avbrytas. Behovet av att skjuta upp bestrålningen 
har dock varit sällsynt; strålbehandling har vanligtvis fortsatt med den rekommenderade 
dosen och tekniken. Anemi, om den inträffar, bör korrigeras med helblodsersättning, utan 
att avbryta behandlingen med hydroxikarbamid. Eftersom hematopoiesen kan äventyras av 
omfattande bestrålning eller av andra antineoplastiska medel,

Smärta eller obehag från inflammation i slemhinnorna på det bestrålade stället (slemhinneinflammation) 
kontrolleras vanligtvis med åtgärder som topikala anestetika och oralt administrerade analgetika. Om 
reaktionen är allvarlig kan hydroxikarbamidbehandlingen tillfälligt avbrytas; om det är extremt allvarligt 
kan stråldosering dessutom tillfälligt skjutas upp. Det har dock sällan varit nödvändigt att avsluta dessa 
behandlingar.

Allvarlig magbesvär, såsom illamående, kräkningar och anorexi till följd av kombinerad behandling, kan 
vanligtvis kontrolleras genom tillfälligt avbrott av Hydrea(hydroxikarbamid)administrering; sällan har 
ytterligare avbrott av bestrålningen varit nödvändig.

Njurinsufficiens

Det finns inga data som stöder specifik vägledning för dosjustering hos patienter med nedsatt 
njurfunktion. Eftersom renal utsöndring är en elimineringsväg, bör man överväga att minska dosen hos 
denna population. Noggrann övervakning av hematologiska parametrar rekommenderas.

Leverinsufficiens

Det finns inga data som stöder specifik vägledning för dosjustering hos patienter med nedsatt leverfunktion. 
Noggrann övervakning av hematologiska parametrar rekommenderas.

Administreringssätt

Notera: Om patienten föredrar eller inte kan svälja kapslar, kan innehållet i kapslarna tömmas i ett 
glas vatten och tas omedelbart. En del inert material som används som vehikel i kapseln kanske inte 
löses upp och kan flyta på ytan.

Patienter som tar läkemedlet genom att tömma innehållet i kapseln i vatten bör påminnas om att 
detta är ett potent läkemedel som måste hanteras med försiktighet. Patienter måste varnas för att 
inte låta pulvret komma i kontakt med hud och slemhinnor, inklusive att undvika att andas in pulvret 
när kapslarna öppnas. Personer som inte tar Hydrea ska inte utsättas för det. För att minska risken 
för exponering, använd engångshandskar när du hanterar Hydrea eller flaskor som innehåller 
Hydrea. Alla som hanterar Hydrea bör tvätta händerna före och efter kontakt med flaskan eller 
kapslarna. Om pulvret spills ska det omedelbart torkas upp med en fuktig engångshandduk och 
slängas i en sluten behållare, såsom en plastpåse, liksom de tomma kapslarna. Hydrea bör hållas 
borta från barn och husdjur.
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4.3 Kontraindikationer

Hydrea är kontraindicerat hos patienter som har visat en tidigare överkänslighet mot 
hydroxikarbamid eller någon annan komponent i dess formulering som anges i avsnitt 6.1.

Hydroxikarbamid är kontraindicerat hos patienter med markant benmärgsdepression, dvs leukopeni (< 
2500 WBC/mm3) eller trombocytopeni (< 100 000/mm3), eller svår anemi.

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning

Varningar

Behandling med hydroxikarbamid ska inte påbörjas om benmärgsfunktionen är markant försvagad 
(se4.3 Kontraindikationer). Benmärgssuppression kan förekomma, och leukopeni är i allmänhet 
dess första och vanligaste manifestation. Trombocytopeni och anemi förekommer mer sällan, och ses 
sällan utan föregående leukopeni. Återhämtningen från myelosuppressionen är dock snabb när 
behandlingen avbryts. Man bör komma ihåg att benmärgsdepression är mer sannolikt hos patienter 
som tidigare har fått strålbehandling eller cytotoxiska cancerkemoterapeutiska medel; 
hydroxikarbamid ska användas med försiktighet till sådana patienter.

Patienter som har fått strålbehandling tidigare kan ha en förvärring av erytem efter 
bestrålning.

Fall av hemolytisk anemi hos patienter som behandlats med hydroxikarbamid för 
myeloproliferativa sjukdomar har rapporterats(Se 4.8 Biverkningar).Patienter som utvecklar 
ihållande anemi bör ha laboratorietester utvärderade för hemolys. Vid bekräftad diagnos av 
hemolytisk anemi, bör hydroxikarbamid sättas ut.

Allvarlig anemi måste korrigeras med helblodsersättning innan behandling med 
hydroxikarbamid påbörjas.

Eftersom hydroxikarbamid kan orsaka dåsighet och andra neurologiska effekter, kan vakenhet försämras vid bilkörning och 
användning av maskiner. (Se 4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner).

Patienter bör rådas att bibehålla tillräckligt vätskeintag. Patienter bör rådgöra med sin läkare 
angående missade doser.

Fatal och icke-fatal pankreatit har inträffat hos HIV-infekterade patienter under behandling med 
hydroxikarbamid och didanosin, med eller utan stavudin. Hepatotoxicitet och leversvikt som leder till 
dödsfall har rapporterats under övervakning efter marknadsföring hos HIV-infekterade patienter som 
behandlats med hydroxikarbamid och andra antiretrovirala medel. Fatala leverhändelser rapporterades 
oftast hos patienter som behandlats med kombinationen hydroxikarbamid, didanosin och stavudin. Denna 
kombination bör undvikas. Perifer neuropati, som i vissa fall var allvarlig, har rapporterats hos HIV-
infekterade patienter som fått hydroxikarbamid i kombination med antiretrovirala medel, inklusive 
didanosin, med eller utan stavudin.

Interstitiell lungsjukdom inklusive lungfibros, lunginfiltration, pneumonit och alveolit/allergisk alveolit   har 
rapporterats hos patienter som behandlats för myeloproliferativ neoplasm och kan vara associerade med 
dödlig utgång. Patienter som utvecklar pyrexi, hosta, dyspné eller andra luftvägssymtom bör övervakas 
noggrant, undersökas och behandlas. Avbryt omedelbart behandlingen med hydroxikarbamid och 
behandla med kortikosteroider för att lösa pulmonella händelser (se 4.8 Biverkningar).

Erytrocytavvikelser
Megaloblastisk erytropoes, som är självbegränsande, ses ofta tidigt under behandlingen med 
hydroxikarbamid. Den morfologiska förändringen liknar perniciös anemi, men är inte relaterad 
till vitamin B12eller folsyrabrist. Makrocytosen kan maskera den tillfälliga utvecklingen av 
folsyrabrist; därför kan profylaktisk administrering av folsyra vara motiverad. Hydroxikarbamid 
kan också fördröja plasmajärnclearance och minska erytrocyternas järnutnyttjande, men det 
verkar inte förändra överlevnadstiden för röda blodkroppar.
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Hydroxikarbamid ska användas med försiktighet hos patienter med markant njurfunktionsnedsättning.

Hos patienter som får långtidsbehandling med hydroxikarbamid för myeloproliferativa störningar, 
såsom polycytemia vera och trombocytemi, har sekundär leukemi rapporterats. Det är okänt om 
denna leukemogena effekt är sekundär till hydroxikarbamid eller associerad med patientens 
underliggande sjukdom.

Kutan vaskulitisk toxicitet inklusive vaskulitiska sår och gangren har förekommit hos patienter med 
myeloproliferativa störningar under behandling med hydroxikarbamid. Dessa vaskulitiska toxiciteter 
rapporterades oftast hos patienter med en historia av eller som för närvarande får 
interferonbehandling. På grund av potentiellt allvarliga kliniska utfall för de kutana vaskulitiska såren 
som rapporterats hos patienter med myeloproliferativ sjukdom, bör hydroxikarbamid avbrytas om 
kutana vaskulitiska sår utvecklas och alternativa cytoreduktiva medel bör inledas enligt åtal.

Använd under graviditet

Hydroxikarbamid kan orsaka fosterskador när det administreras till en gravid kvinna och har visats 
vara ett potent teratogent medel hos djur. Missbildningar har observerats hos avkommor till kaniner 
och råttor som fått doser motsvarande en tredjedel till två gånger den maximala humandosen. Det 
finns inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Om detta läkemedel används 
under graviditet eller om patienten blir gravid under behandling med hydroxikarbamid, ska patienten 
informeras om den potentiella risken för fostret. Kvinnor i fertil ålder bör rådas att undvika att bli 
gravida medan de tar hydroxikarbamid.

Använd vid amning

Hydroxikarbamid utsöndras i modersmjölk. På grund av risken för allvarliga biverkningar hos 
ammande spädbarn från hydroxikarbamid, rekommenderas inte amning under 
hydroxikarbamidbehandling.

Pediatrisk användning

Säkerhet och effektivitet hos barn har inte fastställts.

Används hos äldre

Äldre patienter kan vara mer känsliga för effekterna av hydroxikarbamid och kan behöva en lägre 
dosregim.

Pediatrisk användning

Säkerhet och effektivitet hos barn har inte fastställts.

Används hos äldre

Äldre patienter kan vara mer känsliga för effekterna av hydroxikarbamid och kan behöva en lägre 
dosregim.

Försiktighetsåtgärder

När det är lämpligt ska patienterna rådfrågas om användningen av preventivmedel under 
behandlingen.

Samtidig användning av hydroxikarbamid och andra myelosuppressiva medel eller strålbehandling kan 
öka nivån av benmärgsdepression eller andra biverkningar (se4.4 Särskilda varningar och 
försiktighetsmått vid användningoch4.8 Biverkningar).

Patienter bör informeras om att bibehålla tillräckligt vätskeintag och att rådfråga läkare angående missade 
doser.

Behandling med hydroxikarbamid kräver noggrann övervakning. Blodets fullständiga status, 
inklusive benmärgsundersökning, om så är indicerat, samt njurfunktion och leverfunktion bör 
bestämmas före och upprepade gånger under behandlingen. Bestämning av hemoglobinnivån, 
totala leukocytantal och trombocytantal bör utföras minst en gång i veckan under hela
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behandling med hydroxikarbamid. Om antalet vita blodkroppar minskar till mindre än 2500/mm3eller 
trombocytantalet till mindre än 100 000/mm3, bör behandlingen avbrytas tills värdena stiger avsevärt 
mot normala nivåer. Anemi, om den inträffar, bör hanteras med helblodsersättning, utan att avbryta 
behandlingen med hydroxikarbamid.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner

Samtidig användning av hydroxikarbamid och andra myelosuppressiva medel eller strålbehandling kan 
öka sannolikheten för benmärgsdepression eller andra biverkningar (se4.4 Särskilda varningar och 
försiktighetsmått vid användningoch4.8 Biverkningar).

Eftersom hydroxikarbamid kan höja serumurinsyranivån kan dosjustering av urikosurisk 
medicin vara nödvändig.

In vitro-studier har visat en signifikant ökning av cytarabinaktivitet i hydroxikarbamidbehandlade celler. Huruvida 
denna interaktion kommer att leda till synergistisk toxicitet i den kliniska miljön eller behovet av att modifiera 
cytarabindoserna har inte fastställts.

Studier har visat att det finns en analytisk interferens av hydroxikarbamid med enzymerna (ureas, 
urikas och mjölksyradehydrogenas) som används vid bestämning av urea, urinsyra och mjölksyra, 
vilket ger falskt förhöjda resultat av dessa hos patienter som behandlas med hydroxikarbamid. 
Eftersom hydroxikarbamid kan höja serumurinsyranivån kan dosjustering av urikosurisk medicin vara 
nödvändig.

Det finns en ökad risk för dödlig systemisk vaccinsjukdom vid samtidig användning av levande vaccin. Levande 
vacciner rekommenderas inte till immunsupprimerade patienter.

Vaccinationer

Samtidig användning av Hydrea och ett levande virusvaccin kan förstärka replikationen av vaccinviruset 
och/eller kan öka vaccinvirusets biverkning eftersom normala försvarsmekanismer kan hämmas av Hydrea. 
Vaccination med ett levande vaccin hos en patient som tar Hydrea kan resultera i allvarlig infektion. 
Patientens antikroppssvar på vacciner kan minska. Användning av levande vacciner bör undvikas och 
individuell specialistrådgivning bör sökas.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Fertilitet

Azoospermi eller oligspermi, ibland reversibel, har observerats hos män. Manliga patienter bör informeras 
om möjligheten till konservering av spermier innan behandlingen påbörjas.

Hydroxikarbamid kan vara genotoxiskt. Män under behandling rekommenderas att använda säkra 
preventivmedel under och minst 1 år efter behandlingen. (Se 4.8 Biverkningar)

Kvinnliga patienter med reproduktionspotential bör rådas att använda effektiva preventivmedel under 
behandlingen och i minst 6 månader efter behandlingen.

Graviditet

Hydroxikarbamid kan orsaka fosterskador när det administreras till en gravid kvinna och har visats 
vara ett potent teratogent medel hos djur. Missbildningar har observerats hos avkommor till kaniner 
och råttor som fått doser motsvarande en tredjedel till två gånger den maximala humandosen. Det 
finns inga adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Om detta läkemedel används 
under graviditet eller om patienten blir gravid under behandling med hydroxikarbamid, ska patienten 
informeras om den potentiella risken för fostret. Kvinnor i fertil ålder bör rådas att undvika att bli 
gravida medan de tar hydroxikarbamid.
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Amning

Hydroxikarbamid utsöndras i modersmjölk. På grund av risken för allvarliga biverkningar hos 
ammande spädbarn från hydroxikarbamid, rekommenderas inte amning under 
hydroxikarbamidbehandling.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Eftersom hydroxikarbamid kan orsaka dåsighet och andra neurologiska effekter, kan vakenhet vara nedsatt, 
rekommenderas patienter att inte köra bil eller använda maskiner om dessa symtom uppstår eller tills deras individuella 
känslighet är känd.

4.8 Biverkningar
Hematologiska

Biverkningar har främst varit benmärgsdepression (leukopeni, anemi och ibland trombocytopeni). 
Hemolytisk anemi. (Ser4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning).

Gastrointestinala

Skadliga gastrointestinala symtom inkluderar stomatit, anorexi, illamående, kräkningar, diarré och 
förstoppning.

Dermatologiska

Dermatologiska reaktioner inkluderar makulopapulära utslag, ansiktserytem och perifert erytem,   hudsår, 
dermatomyositliknande hudutslag, kutan lupus erythematosus. Alopeci förekommer sällan. 
Hyperpigmentering, nagelpigmentering, erytem,   atrofi av hud och naglar, fjällning, violetta papler och 
alopeci har observerats hos vissa patienter efter flera år av långvarig daglig underhållsbehandling med 
hydroxikarbamid. Hudcancer har också rapporterats sällan.

Neurologiska

Stora doser kan ge måttlig dåsighet. Neurologiska störningar har förekommit sällan och var 
begränsade till huvudvärk, yrsel, desorientering, hallucinationer och kramper.

Njur

Hydroxikarbamid kan ibland orsaka tillfällig försämring av njurtubulärfunktionen åtföljd av 
förhöjda serumurinsyra-, BUN- och kreatininnivåer. Dysuri förekommer sällan.

Muskuloskeletala och bindvävssjukdomar

Systemisk lupus erythematosus.

Andningsorgan

Interstitiell lungsjukdom, pneumonit, alveolit, allergisk alveolit, hosta.

Överkänslighet

Läkemedelsinducerad feber

Hög feber (> 39°C) som i vissa fall kräver sjukhusvistelse har rapporterats samtidigt med gastrointestinala, 
pulmonella, muskuloskeletala, hepatobiliära, dermatologiska eller kardiovaskulära manifestationer. 
Insjuknande inträffade vanligtvis inom 6 veckor efter start och försvann omedelbart efter avslutad 
behandling med hydroxikarbamid. Vid ny administrering återkom feber inom 24 timmar.
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Övrig

Feber, frossa, sjukdomskänsla, asteni, azoospermi, oligospermi, kolestas, hepatit, 
tumörlyssyndrom och förhöjda leverenzymer har också rapporterats.

Sambandet mellan hydroxikarbamid och utvecklingen av akuta lungreaktioner bestående 
av diffusa lunginfiltrat, fibros, lungödem, feber och dyspné har rapporterats i sällsynta fall.

Kutan vaskulitisk toxicitet inklusive vaskulitiska sår och gangren har förekommit hos patienter med 
myeloproliferativa störningar under behandling med hydroxikarbamid. Dessa vaskulitiska toxiciteter 
rapporterades oftast hos patienter med en historia av eller som för närvarande får 
interferonbehandlingsreaktioner (se4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning).

Fatal och icke-fatal pankreatit och hepatotoxicitet och allvarlig perifer neuropati har rapporterats hos 
HIV-infekterade patienter som fått hydroxikarbamid i kombination med antiretrovirala medel, särskilt 
didanosin plus stavudin. Patienter som behandlats med hydroxikarbamid i kombination med 
didanosin, stavudin och indinavir visade en medianminskning av CD4-celler på cirka 100/mm3

(ser4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning).

Kombinerad hydroxikarbamid och bestrålningsterapi

Biverkningar som observerats vid kombinerad hydroxikarbamid och strålbehandling liknar de som 
rapporterats vid användning av enbart hydroxikarbamid. Dessa effekter inkluderar främst 
benmärgsdepression (anemi och leukopeni) och magirritation. Nästan alla patienter som får en adekvat 
kur av kombinerad hydroxikarbamid och strålbehandling kommer att uppvisa samtidig leukopeni. Minskat 
trombocytantal (<100 000/mm3) har förekommit i sällsynta fall och endast i närvaro av markerad leukopeni. 
Magbesvär har också rapporterats med enbart bestrålning och i kombination med 
hydroxikarbamidbehandling.

Man bör komma ihåg att enbart terapeutiska doser av bestrålning ger samma biverkningar som 
hydroxikarbamid; kombinerad behandling kan orsaka en ökning av förekomsten och svårighetsgraden av dessa 
biverkningar.

Även om inflammation i slemhinnorna på det bestrålade stället (slemhinneinflammation) tillskrivs 
enbart bestrålning, tror vissa forskare att de allvarligare fallen beror på kombinationsbehandling.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter godkännande av läkemedlet. Det möjliggör 
fortsatt övervakning av nytta/risk-balansen för läkemedlet. Sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera 
alla misstänkta biverkningarhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting

4.9 Överdosering

Akut mukokutan toxicitet har rapporterats hos patienter som får hydroxikarbamid i en dos som är flera 
gånger högre än den vanliga rekommenderade dosen. Ömhet, violett erytem,   ödem på handflatorna och 
fotsulorna följt av fjällning av händer och fötter, intensiv generaliserad hyperpigmentering av huden och 
svår akut stomatit observerades.

Vid överdosering genomför omedelbar magsköljning, följt av stödjande kardiorespiratorisk 
behandling. Långtidsövervakning av det hemopoetiska systemet är nödvändig.

För råd om hantering av överdosering vänligen kontakta National Poisons Center på 0800 POISON 
(0800 764766).

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: andra antineoplastiska medel, ATC-kod: L01XX05
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Den exakta mekanismen genom vilken hydroxikarbamid producerar sina cytotoxiska effekter kan för 
närvarande inte beskrivas. Rapporterna från olika studier inom vävnadsodling, råttor och människa ger 
dock stöd till hypotesen att hydroxikarbamid orsakar en omedelbar hämning av DNA-syntesen utan att 
störa syntesen av ribonukleinsyra eller protein. Denna hypotes förklarar varför hydroxikarbamid under 
vissa förhållanden kan inducera teratogena effekter.

Tre verkningsmekanismer har postulerats för ökad effektivitet av samtidig användning av 
hydroxikarbamidbehandling med bestrålning på skivepitelcancer (epidermoid) i huvud och hals.In vitro
studier som använder kinesiska hamsterceller tyder på att hydroxikarbamid (1) är dödlig för normalt 
radioresistenta S-celler och (2) håller andra celler i cellcykeln i G1- eller pre-DNA-syntesstadiet där de är 
mest mottagliga för effekterna av bestrålning. Den tredje verkningsmekanismen har teoretiserats utifrånin 
vitrostudier av HeLa-celler; det verkar som att hydroxikarbamid genom hämning av DNA-syntes hindrar 
den normala reparationsprocessen av celler som skadats men inte dödats av bestrålning, och därigenom 
minskar deras överlevnadsgrad; RNA och proteinsyntes har inte visat någon förändring.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering till människa absorberas hydroxikarbamid lätt från mag-tarmkanalen. 
Läkemedlet når maximala serumkoncentrationer inom 2 timmar. Cirka 80 % av en oral eller 
intravenös dos på 7 till 30 mg/kg kan återvinnas i urinen inom 12 timmar.

Hydroxikarbamid passerar blod-hjärnbarriären.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Djurfarmakologi och toxikologi

Den muntliga LD50av hydroxikarbamid är 7330 mg/kg hos möss och 5780 mg/kg hos råttor, givet som 
engångsdoser.

I subakuta och kroniska toxicitetsstudier på råtta var de mest konsekventa patologiska fynden en 
uppenbar dosrelaterad mild till måttlig benmärgshypoplasi såväl som lungstockning och fläckar i 
lungorna. Vid de högsta dosnivåerna (1260 mg/kg/dag i 37 dagar sedan 2520 mg/kg/dag i 40 dagar), 
inträffade testikelatrofi med frånvaro av spermatogenes. Hos flera djur noterades levercellsskada 
med fettmetamorfos. Hos hunden var mild till markerad benmärgsdepression ett konsekvent fynd 
förutom vid de lägre dosnivåerna. Dessutom, vid de högre dosnivåerna (140 till 420 mg eller 140 till 
1260 mg/kg/vecka givet 3 eller 7 dagar i veckan i 12 veckor), upptäcktes tillväxthämning, något ökade 
blodsockervärden och hemosideros i levern eller mjälten, reversibelt spermatogent stopp noterades. 
I det högre, ofta dödliga, doser (400 till 800 mg/kg/dag i 7 till 15 dagar), blödningar och trängsel 
hittades i lungorna, hjärnan och urinvägarna. Kardiovaskulära effekter (förändring i hjärtfrekvens, 
blodtryck, ortostatisk hypotoni, EKG-förändringar) och hematologiska förändringar (lätt hemolys, lätt 
methemoglobinemi) observerades hos vissa arter av försöksdjur vid doser som översteg de kliniska 
nivåerna.

Karcinogenes, Mutagenes, Nedsatt fertilitet

Hydroxikarbamid är otvetydigt genotoxiskt och ett förmodat cancerframkallande ämne som innebär en 
cancerframkallande risk för människor. Hos patienter som får långtidshydroxikarbamid för 
myeloproliferativa störningar, såsom polycytemi vera och trombocytemi, har sekundär leukemi 
rapporterats; det är okänt om denna leukemogena effekt är sekundär till hydroxikarbamid eller patientens 
underliggande sjukdom. Hudcancer har också rapporterats hos patienter som fått långtidsbehandling med 
hydroxikarbamid.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Citronsyra,
Laktos,
Magnesiumstearat,
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Natriumfosfat,
Gelatin och,
Kapselfärgämnen (Titandioxid, erytrosin, indigokarmin och järnoxidgul). 
Tryckfärg: OPACODE 1-S-277002.

6.2 Inkompatibiliteter

Inte tillämpbar.

6.3 Hållbarhet

Flaska, glas: 36 månader från tillverkningsdatum förvarad vid eller under 30°C

Flaska, plast, HDPE med barnsäkert lock: 18 månader från tillverkningsdatum förvarad vid eller under 30°C.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras under 30°C; undvika överdriven värme; förvara flaskan väl stängd. Fördela i lufttäta behållare.

6.5 Förpackningstyp och innehåll
Flaska, glas, 100 kapslar.

Flaska, plast, HDPE med barnsäkert lock, 100 kapslar.

Alla förpackningstyper kanske inte kommer att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

För att minimera risken för hudexponering, använd alltid ogenomträngliga handskar när du hanterar 
flaskor som innehåller Hydrea-kapslar. Detta inkluderar all hanteringsverksamhet i kliniska miljöer, apotek, 
lagerrum och hemsjukvård, inklusive under uppackning och inspektion, transport inom en anläggning och 
dosberedning och administrering.

Eventuellt oanvänt läkemedel eller avfall ska kasseras i enlighet med lokala krav.

7 MEDICINSCHEMA

Recept

8 SPONSOR

Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 
Private Bag 92518
Auckland 1141

Tel: Avgiftsfritt 0800 167 567

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE

31 december 1969.

10 DATUM FÖR REVISION AV TEXTEN

20 december 2021.

SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER FÖRÄNDRINGAR

Avsnitt ändrat Sammanfattning av ny information
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4.2 Dosering
metod
administrering

och
av

Rikta in texten med indikationstexten

4.6 Fertilitet,
graviditet och
laktation

Lägg till följande text:
Kvinnliga patienter med reproduktionspotential bör rådas att använda effektiva 
preventivmedel under behandlingen och i minst 6 månader efter behandlingen.
Flyttade text från Carcinogenes, Mutagenes, Impairment of Fertility och 
la text till referensavsnitt 4.8.

®Hydrea är ett registrerat varumärke som tillhör Bristol-Myers Squibb Company
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