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العالجيةالمؤشرات 4.1

مرحلة (المزمن النخاعي الدم ابيضاض في إثباته تم )كارباميدهيدروكسي (لهيدرياكبير بشكل الورم استجابة

مع بالتزامن  Hydreaيستخدم للجراحة. القابل غير أو المنتشر المبيض وسرطان  )الملطفةوالرعاية األولية المعالجة

الرأس في  )البشرة(األولية الحرشفية الخاليا سرطان على المحلية السيطرة في لالستخدام اإلشعاعي العالج

الرحم.عنق وسرطان الشفة باستثناء والرقبة ،

اإلعطاءوطريقة الجرعة 4.2

تعتمد أن يجب الجرعات. أنظمة وضع يتم لم األطفال ، عند والرقبة الرأس وسرطان المبيض سرطان ندرة بسبب

أقل.أيهما للمريض ، المثالي أو الفعلي الوزن على الجرعات جميع

أقل.جرعات نظام إلى المسنون المرضى يحتاج قد

الجرعات.تعديل العظمي للنخاع مثبطة أخرى عوامل مع كارباميد لهيدروكسي المتزامن االستخدام يتطلب قد

الصلبة:األورام

المتقطع:العالج

يوم.الثالثكلجرعة مرتبطةغير أشكل على الفم طريق عن تدار كغ   /مغ80

المستمر:العالج

.اليوميجرعةمرتبطةغير أشكل على الفم طريق عن تدار كجم   /مجم30 إلى 20

التوقف يطلبون ما نادرا ًهذا الجرعات نظام في المرضى ألن السمية انخفاض ميزة المتقطع الجرعات جدول يوفر

السمية.بسبب العالج عن التام

عن تدار كغ   /مغ80  )والرقبةالرأس سرطان (التشعيع: مع المتزامن العالج

يوم.الثالثكلجرعة مرتبطةغير أشكل على الفم طريق

وتستمر اإلشعاعي العالج بدء من األقل على أيام سبعة قبل   )Hydrea )hydroxycarbamideإدارةتبدأ أن يجب

وال الكافية المالحظة تحت المريض يظل أن بشرط ذلك بعد مسمى غير أجل إلى وكذلك اإلشعاعي العالج أثناء

شديدة.أو عادية غير تفاعالت وجود عدم يثبت
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جرعة تعديل يكون ال عادة المعينة ؛ العالجية للحالة مناسبة تعتبر التي القصوى بالجرعة التشعيع إعطاء يجب

متزامن.بشكل  Hydreaاستخدام عند ضرورياً اإلشعاع

المقاوم: المزمن النقوي الدم ابيضاض

المستمر:العالج

به.موصى اليوميجرعةمرتبطةغير أشكل على الفم طريق عن تدار كجم   /مجم30 إلى 20

هناك يكون عندما العالج. من أسابيع ستة هي  Hydreaمن األورام مضادات فعالية لتحديد المناسبة التجربة فترة

العالج يتوقف أن يجب مسمى. غير أجل إلى العالج يستمر أن يجب الورم ، نمو في توقف أو الورم حجم في تراجع

في . 3مم  /100000عن الدموية الصفائح عدد ينخفض   أو ، 3مم  /2500عن البيضاء الدم خاليا عدد انخفض إذا

نحو ملحوظ بشكل األعداد ترتفع عندما العالج واستئناف أيام ، ثالثة بعد األعداد فحص إعادة يجب الحاالت ، هذه

يحدث لم إذا فقط. قليلة جرعات حذف عادة ًالضروري فمن سريع ، للدم المكون االرتداد ألن نظراً الطبيعية. القيم

ومع أيضاً. التشعيع يتوقف فقد اإلشعاعي ، والعالج كارباميد هيدروكسي بين المشترك العالج أثناء سريع انتعاش

والتقنية الجرعة باستخدام اإلشعاعي العالج يستمر ما عادة نادرة ؛ كانت التشعيع تأجيل إلى الحاجة فإن ذلك ،

بالهيدروكسي العالج مقاطعة دون بالكامل ، الدم باستبدال حدوثه ، حالة في الدم ، فقر تصحيح يجب بها. الموصى

لألورام ،مضادة أخرى بعوامل أو المكثف باإلشعاع يتأثر قد الدم تكوين ألن كارباميد.

التحكم يتم ما وعادة  )المخاطيالغشاء التهاب (المشع الموقع في المخاطية األغشية التهاب من االنزعاج أو األلم

شديداً ، التفاعل كان إذا الفم. طريق عن تناولها يتم التي والمسكنات الموضعي التخدير مثل تدابير طريق عن فيه

جرعة تأجيل ذلك ، إلى باإلضافة يمكن ، للغاية ، شديدة كانت إذا مؤقتاً ؛ كارباميد بالهيدروكسي العالج يتوقف فقد

العالجات.هذه إنهاء الضروري من كان ما نادراً ذلك ، ومع مؤقتاً. اإلشعاع

عن المركب العالج عن الناتج الشهية وفقدان والقيء الغثيان مثل الشديدة ، المعدية الضائقة على السيطرة يمكن

لإلشعاع.إضافية مقاطعة الضروري من كان ما نادرا االدارة؛ )كارباميدهيدروكسي (للهيدرياالمؤقت االنقطاع طريق

كلويقصور

نظراً الكلى. وظائف اختالل من يعانون الذين المرضى في الجرعة لتعديل محددة إرشادات تدعم بيانات توجد ال

بالمراقبة ينصح السكان. من الفئة هذه في الجرعة تقليل مراعاة يجب للتخلص ، طريق هو الكلوي اإلفراز ألن

الدم.لبارامترات الدقيقة

كبديقصور

ينصح الكبد. وظائف اختالل من يعانون الذين المرضى في الجرعة لتعديل محددة إرشادات تدعم بيانات توجد ال

الدم.لبارامترات الدقيقة بالمراقبة

اإلعطاءطريقة

من كوب في الكبسوالت محتويات إفراغ يمكن الكبسوالت ، ابتالع يستطيع ال أو يفضل المريض كان إذا : ملحوظة

السطح.على تطفو وقد الكبسولة ، في المستخدمة الخاملة المواد بعض تذوب ال قد الفور. على وأخذها الماء

يجب فعال دواء هذا أن الماء في الكبسولة محتويات إفراغ طريق عن الدواء يتناولون الذين المرضى تذكير يجب

تجنب ذلك في بما المخاطية ، واألغشية للجلد المسحوق مالمسة بعدم المرضى تحذير يجب بحذر. معه التعامل

لتقليل له.  Hydreaيتناولون ال الذين األشخاص يتعرض أال يجب الكبسوالت. فتح عند المسحوق استنشاق

التي الزجاجات أو  ، Hydreaمع التعامل عند واحدة لمرة تستخدم التي القفازات بارتداء قم التعرض ، مخاطر

أو الزجاجة مالمسة وبعد قبل يديه يغسل أن  Hydreaمع يتعامل شخص أي على يجب . Hydreaعلى تحتوي

والتخلص منها التخلص يمكن رطبة بمنشفة الفور على مسحه يجب المسحوق ، انسكاب حالة في الكبسوالت.

متناول عن  Hydreaإبعاد يجب الفارغة. الكبسوالت وكذلك بالستيكي ، كيس مثل مغلقة ، حاوية في منها

األليفة.والحيوانات األطفال
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االستعمالموانع 4.3

من آخر مكون أي أو كارباميد لهيدروكسي سابقاً حساسية فرط أظهروا الذين المرضى في  Hydreaاستخدام يمُنع

6.1.القسم في المدرجة تركيبته

أقل (البيض الكريات قلة أي العظام ، نخاع في ملحوظ انخفاض من يعانون الذين المرضى في بطالن هو كارباميد هيدروكسي

الشديد.الدم فقر أو  ، )3مم  /100،000(<الصفيحات قلة أو  )3مم  /2500WBC من

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4

تحذيرات

موانع 4.3 انظر(ملحوظ بشكل منخفضة العظم نخاع وظيفة كانت إذا كارباميد بهيدروكسي العالج بدء ينبغي ال
شيوعاً. وأكثر مظهر أول هو عام بشكل البيض الكريات ونقص العظام ، لنخاع تثبيط يحدث قد . )االستعمال

فإن ذلك ، ومع السابق. البيض الكريات نقص دون ترُى ما ونادراً أقل ، بشكل الدم وفقر الصفيحات قلة تحدث

اإلصابة احتمالية أن األذهان عن يغيب أال يجب العالج. توقف عند سريعاً يكون العظم نقي كبت من التعافي

العالج عوامل أو اإلشعاعي العالج تلقي لهم سبق الذين المرضى في احتماالً أكثر تكون العظمي النخاع بتثبيط

المرضى.هؤالء مثل في بحذر كارباميد هيدروكسي استخدام يجب للخاليا ؛ السامة للسرطان الكيميائي

التشعيع.بعد الحمامي تفاقم من يعانون قد الماضي في اإلشعاعي العالج تلقوا الذين المرضى

(النخاعيالتكاثر ألمراض كارباميد بهيدروكسي عولجوا الذين المرضى في االنحاللي الدم فقر حاالت عن اإلبالغ تم
االختبارات لتقييم المستمر الدم بفقر يصابون الذين المرضى يخضع أن يجب .)فيهاالمرغوب غير اآلثار 4.8 انظر

كارباميد.هيدروكسي إيقاف يجب االنحاللي ، الدم لفقر المؤكد التشخيص وضع في الدم. انحالل أجل من المعملية

كارباميد.بهيدروكسي العالج بدء قبل الكامل الدم باستبدال الحاد الدم فقر تصحيح يجب

وتشغيل القيادة في اليقظة يضعف فقد أخرى ، عصبية وتأثيرات النعاس يسبب قد كارباميد هيدروكسي ألن نظراً

.)اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثيرات 4.7 راجع (اآلالت.

يتعلق فيما طبيبهم استشارة المرضى على يجب السوائل. من كافية كمية على بالحفاظ المرضى نصح يجب

الفائتة.بالجرعات

العالج أثناء البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في المميت وغير المميت البنكرياس التهاب حدث

أدى الذي الكبدي والفشل الكبدية السمية عن اإلبالغ تم ستافودين. بدون أو مع وديدانوزين ، كارباميد بهيدروكسي

عولجوا الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين المرضى في التسويق بعد ما مراقبة أثناء الوفاة إلى

أغلب في قاتلة كبدية أحداث عن اإلبالغ تم القهقرية. للفيروسات مضادة أخرى وعوامل كارباميد بهيدروكسي

هذا تجنب يجب وستافودين. وديدانوزين كارباميد هيدروكسي من بمزيج عولجوا الذين المرضى في األحيان

المصابين المرضى في الحاالت ، بعض في شديداً كان الذي المحيطية ، األعصاب اعتالل عن اإلبالغ تم المزيج.

ذلك في بما القهقرية ، الفيروسات مضادات مع كارباميد هيدروكسي يتلقون الذين البشرية المناعة نقص بفيروس

ستافودين.بدون أو مع ديدانوزين ،

  /األسناخوالتهاب الرئة والتهاب الرئة وتسلل الرئوي التليف ذلك في بما خاللي رئوي مرض عن اإلبالغ تم

قاتلة. نتيجة مع يترافق وقد النخاعية التكاثرية األورام من عولجوا الذين المرضى في التحسسي األسناخ التهاب

كثب ، عن أخرى تنفسية أعراض أي أو التنفس ضيق أو السعال أو بالحمى يصابون الذين المرضى مراقبة يجب

األحداث لحل بالكورتيكوستيرويدات وعالجه كارباميد هيدروكسي تناول عن فوراً توقف وعالجها. فيها والتحقيق

.)فيهاالمرغوب غير التأثيرات 4.8 انظر (الرئوية

الحمرالكريات شذوذ

بالهيدروكسي العالج من مبكر وقت في ذاتياً محدودة وهي األرومات ، ضخمة الحمر الكريات تكون يرُى ما غالباً

قد الفوليك. حمض نقص أو 12ببفيتامين يرتبط ال لكنه الخبيث ، الدم فقر المورفولوجي التغيير يشبه كارباميد.

اإلعطاء يبرر ما هناك يكون قد وبالتالي ، الفوليك. حمض لنقص العرضي التطور الحمر الكريات كثرة يخفي

استخدام معدل من ويقلل البالزما في الحديد إزالة أيضاً كارباميد هيدروكسي يؤخر قد الفوليك. لحمض الوقائي

الحمراء.الدم خاليا بقاء وقت يغير أنه يبدو ال ولكن الحمراء ، الدم كريات بواسطة الحديد
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ملحوظ.كلوي وظيفي اختالل من يعانون الذين المرضى في بحذر كارباميد هيدروكسي استخدام يجب

الحمر كثرة مثل النقوي ، التكاثر الضطرابات كارباميد بهيدروكسي األمد طويل عالجاً يتلقون الذين المرضى في

المسبب التأثير هذا كان إذا ما المعروف غير من الثانوي. الدم ابيضاض عن اإلبالغ تم الصفيحات ، وكثرة الحقيقية

األساسي.المريض بمرض مرتبطاً أو كارباميد لهيدروكسي ثانوياً الدم لسرطان

اضطرابات من يعانون الذين المرضى في وغنغرينا وعائية تقرحات ذلك في بما جلدي وعائي تسمم حدثت

المرضى في األحيان أغلب في الوعائية السمية هذه عن اإلبالغ تم كارباميد. بهيدروكسي العالج أثناء النقوي التكاثر

للقرح المحتملة الشديدة السريرية النتائج بسبب العالج. حالياً يتلقون أو باإلنترفيرون العالج من تاريخ لديهم الذين

هيدروكسي إيقاف يجب النقوي ، التكاثر مرض من يعانون الذين المرضى في عنها اإلبالغ تم التي الجلدية الوعائية

مذكور.هو كما بديلة خلوية ناقلة عوامل استخدام في البدء ويجب جلدية وعائية تقرحات ظهرت إذا كارباميد

الحملفترة في استخدم

في قوي ماسخ عامل أنه ثبت وقد الحامل للمرأة إعطائه عند للجنين ضرراً كارباميد هيدروكسي يسبب أن يمكن

الجرعة ضعف إلى ثلث تعادل جرعات أعطيت التي والجرذان األرانب نسل في تشوهات لوحظت وقد الحيوانات.

هذا استخدام تم إذا الحوامل. النساء عند جيداً ومضبوطة كافية دراسات توجد ال التوالي. على القصوى ، البشرية

بالخطر المريض إخطار يجب كارباميد ، بالهيدروكسي العالج أثناء المريضة حملت إذا أو الحمل أثناء الدواء

كارباميد.هيدروكسي تناول أثناء الحمل بتجنب اإلنجاب سن في النساء نصح يجب الجنين. على المحتمل

اإلرضاعفي استخدم

هيدروكسي من الرضع عند خطيرة ضائرة تفاعالت حدوث احتمالية بسبب األم. لبن في كارباميد هيدروكسي يفرز

كارباميد.بهيدروكسي العالج أثناء الطبيعية بالرضاعة ينصح ال كارباميد ،

األطفالاستخدام

األطفال.في وفعالية سالمة تثبت لم

المسنينفي استخدم

أقل.جرعة نظام إلى يحتاجون وقد كارباميد ، هيدروكسي لتأثيرات حساسية أكثر المسنون المرضى يكون قد

األطفالاستخدام

األطفال.في وفعالية سالمة تثبت لم

المسنينفي استخدم

أقل.جرعة نظام إلى يحتاجون وقد كارباميد ، هيدروكسي لتأثيرات حساسية أكثر المسنون المرضى يكون قد

احتياطات

العالج.أثناء الحمل منع وسائل باستخدام يتعلق فيما للمرضى المشورة تقديم يجب االقتضاء ، عند

إلى اإلشعاعي العالج أو العظمي للنخاع مثبطة أخرى وعوامل كارباميد لهيدروكسي المتزامن االستخدام يؤدي قد

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4 انظر(األخرى العكسية التفاعالت أو العظم نخاع تثبيط مستوى زيادة
.)فيهاالمرغوب غير اآلثار 4.8 و

الفائتة.بالجرعات يتعلق فيما الطبيب واستشارة السوائل من كافية كمية على بالحفاظ المرضى إبالغ يجب

نخاع فحص ذلك في بما للدم ، الكاملة الحالة تحديد يجب دقيقاً. إشرافاً كارباميد بهيدروكسي العالج يتطلب

تحديد إجراء يجب العالج. أثناء متكرر وبشكل العالج ، قبل والكبد الكلى وظائف وكذلك األمر ، لزم إذا العظام ،

في األقل على واحدة مرة الدموية الصفائح وتعداد البيض ، الكريات عدد وإجمالي الهيموجلوبين ، مستوى

العالج.فترة طوال األسبوع
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عدد يقل أن أو ، 3مم  /2500من أقل إلى البيضاء الدم خاليا عدد انخفض إذا كارباميد. بالهيدروكسي العالج دورة

المستويات نحو ملحوظ بشكل القيم ترتفع حتى العالج يتوقف أن يجب ، 3مم  /100000عن الدموية الصفائح

العالج مقاطعة دون بالكامل ، الدم استبدال طريق عن حدوثه ، حالة في الدم ، فقر معالجة يجب الطبيعية.

كارباميد.بالهيدروكسي

األخرىالتفاعل وأشكال األخرى األدوية مع التفاعل 4.5

إلى اإلشعاعي العالج أو العظمي للنخاع مثبطة أخرى وعوامل كارباميد لهيدروكسي المتزامن االستخدام يؤدي قد

واحتياطات تحذيرات 4.4 انظر(األخرى الضائرة األحداث تفاعالت أو العظم نخاع بتثبيط اإلصابة احتمالية زيادة
.)فيهاالمرغوب غير اآلثار 4.8 ولالستخدامخاصة

دواء جرعة تعديل الضروري من يكون فقد الدم ، في اليوريك حمض مستوى يرفع قد كارباميد هيدروكسي ألن نظراً

اليوريك.حمض

إذا ما كارباميد. بالهيدروكسي المعالجة الخاليا في السيتارابين نشاط في كبيرة زيادة المختبر في الدراسات أظهرت

جرعات تعديل إلى الحاجة إثبات يتم لم أو السريرية البيئة في تآزرية سمية إلى سيؤدي التفاعل هذا كان

السيتارابين.

ونزعة واليوريكاز ، اليورياز ، (اإلنزيمات مع كارباميد لهيدروكسي تحليلياً تداخالً هناك أن الدراسات أظهرت

نتائج إلى يؤدي مما الالكتيك ، وحمض البوليك وحمض اليوريا تحديد في المستخدمة  )الالكتيكالهيدروجين

يرفع قد كارباميد هيدروكسي ألن نظراً كارباميد. بهيدروكسي عولجوا الذين المرضى في خاطئ بشكل مرتفعة

اليوريك.حمض دواء جرعة تعديل الضروري من يكون فقد الدم ، في اليوريك حمض مستوى

باللقاحات ينصح ال الحية. للقاحات المتزامن االستخدام مع المميت الجهازي اللقاح مرض من متزايد خطر هناك

المناعة.كبت من يعانون الذين للمرضى الحية

التطعيمات

من يزيد قد أو   /واللقاح فيروس تكاثر تحفيز إلى حي فيروس لقاح مع  Hydreaلـ المتزامن االستخدام يؤدي قد

بلقاح التطعيم يؤدي قد . Hydreaبواسطة تثبيتها يتم قد الطبيعية الدفاع آليات ألن اللقاح لفيروس الضار التفاعل

يجب للقاحات. المضادة لألجسام المريض استجابة تنخفض قد شديدة. إصابة إلى  Hydreaيتناول مريض في حي

المتخصصة.الفردية المشورة وطلب الحية اللقاحات استخدام تجنب

والرضاعةوالحمل الخصوبة 4.6

خصوبة

الذكور المرضى إبالغ يجب الرجال. عند األحيان ، بعض في عكسه يمكن الذي النطاف ، نقص أو النطاف فقد لوحظ

العالج.بدء قبل المنوية الحيوانات على الحفاظ بإمكانية

اآلمنة الحمل منع وسائل باستخدام للعالج يخضعون الذين الرجال ينُصح للجينات. ساماً كارباميد هيدروكسي يكون قد

)فيهاالمرغوب غير اآلثار 4.8 انظر (األقل. على واحدة بسنة وبعده العالج أثناء

أثناء الفعالة الحمل منع وسائل الستخدام اإلنجاب على القدرة ذوات اإلناث من للمرضى المشورة تقديم يجب

العالج.بعد األقل على أشهر 6 ولمدة العالج

حمل

في قوي ماسخ عامل أنه ثبت وقد الحامل للمرأة إعطائه عند للجنين ضرراً كارباميد هيدروكسي يسبب أن يمكن

الجرعة ضعف إلى ثلث تعادل جرعات أعطيت التي والجرذان األرانب نسل في تشوهات لوحظت وقد الحيوانات.

هذا استخدام تم إذا الحوامل. النساء عند جيداً ومضبوطة كافية دراسات توجد ال التوالي. على القصوى ، البشرية

بالخطر المريض إخطار يجب كارباميد ، بالهيدروكسي العالج أثناء المريضة حملت إذا أو الحمل أثناء الدواء

كارباميد.هيدروكسي تناول أثناء الحمل بتجنب اإلنجاب سن في النساء نصح يجب الجنين. على المحتمل
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الطبيعيةالرضاعة

هيدروكسي من الرضع عند خطيرة ضائرة تفاعالت حدوث احتمالية بسبب األم. لبن في كارباميد هيدروكسي يفرز

كارباميد.بهيدروكسي العالج أثناء الطبيعية بالرضاعة ينصح ال كارباميد ،

اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثيرات 4.7

اليقظة ، في ضعف هناك يكون فقد أخرى ، عصبية وتأثيرات النعاس يسبب قد كارباميد هيدروكسي ألن نظراً

الفردية.حساسيتهم معرفة يتم حتى أو األعراض هذه حدوث حالة في اآلالت تشغيل أو القيادة بعدم المرضى ينُصح

فيهاالمرغوب غير اآلثار 4.8

الدم

ونقص الدم ، وفقر البيض ، الكريات قلة (العظم نخاع تثبيط هي األول المقام في العكسية التفاعالت كانت

.)لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4 نرى(االنحاللي. الدم فقر . )األحيانبعض في الصفيحات

الهضميالجهاز

واإلمساك.واإلسهال والقيء والغثيان الشهية وفقدان الفم التهاب الضائرة المعوية المعدية األعراض تشمل

الجلدية

جلدي طفح جلدي ، تقرح محيطية ، حمامي الوجه ، في حمامي حطاطي ، بقعي طفح الجلدية التفاعالت تشمل

تصبغ تصبغ ، فرط وجود لوحظ الثعلبة. تحدث ما نادراً الجلدية. الحمامية الذئبة والعضالت ، الجلد التهاب يشبه

عدة بعد المرضى بعض لدى وثعلبة بنفسجية ، حطاطات قشور ، واألظافر ، الجلد في ضمور حمامي ، األظافر ،

الجلد.لسرطان نادرة حاالت عن اإلبالغ تم كما كارباميد. بهيدروكسي األمد طويل اليومي الوقائي العالج من سنوات

العصبية

والدوخة الصداع على واقتصرت عصبية اضطرابات تحدث ما نادراً معتدل. نعاس إلى الكبيرة الجرعات تؤدي قد

والتشنجات.والهلوسة واالرتباك

كلوي

حمض في بارتفاع مصحوباً الكلوية األنبوبية الوظيفة في مؤقتاً ضعفاً أحياناً كارباميد هيدروكسي يسبب قد

البول.عسر يحدث ما نادرا والكرياتينين.  BUNومستويات الدم في اليوريك

الضاموالنسيج الهيكلية العضلية االضطرابات

الجهازية.الحمامية الذئبة

تنفسي

السعال.التحسسي ، األسناخ التهاب األسناخ ، التهاب الرئة ، التهاب الخاللي ، الرئة مرض

الحساسيةفرط

المخدراتعن الناجمة الحمى

بالتزامن الحاالت بعض في المستشفى دخول تتطلب التي  )مئويةدرجة 39  (>الحرارة درجة ارتفاع عن اإلبالغ تم

واألوعية القلب أو الجلدية واألمراض الصفراوية والكبد الهيكلية والعضلية والرئوية المعوية المعدية المظاهر مع

هيدروكسي تناول عن التوقف بعد الفور على حلها وتم البدء من أسابيع 6 غضون في عادة ًالبداية تحدث الدموية.

ساعة.24 غضون في الحدوث عاود الحمى تناول إعادة عند كارباميد.
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آخر

الكبد ، التهاب صفراوي ، ركود النطاف ، قلة النطاف ، فقد وهن ، توعك ، قشعريرة ، حمى ، عن اإلبالغ تم كما

الكبدية.األنزيمات وارتفاع الورم ، تحلل متالزمة

منتشر رئوي ارتشاح من تتكون حادة رئوية تفاعالت بتطور كارباميد هيدروكسي ارتباط عن اإلبالغ تم ما نادرا ً

التنفس.وضيق وحمى رئوية ووذمة وتليف

اضطرابات من يعانون الذين المرضى في وغنغرينا وعائية تقرحات ذلك في بما جلدي وعائي تسمم حدثت

المرضى في األحيان أغلب في الوعائية السمية هذه عن اإلبالغ تم كارباميد. بهيدروكسي العالج أثناء النقوي التكاثر

خاصة واحتياطات تحذيرات 4.4 انظر(حالياً يتلقونها أو اإلنترفيرون عالج تفاعالت من تاريخ لديهم الذين
.)لالستخدام

المرضى في الحاد المحيطي العصبي واالعتالل الكبدية ، والسمية المميت وغير المميت البنكرياس التهاب عن اإلبالغ تم

للفيروسات المضادة العوامل مع باالشتراك كارباميد هيدروكسي تلقوا الذين البشرية المناعة نقص بفيروس المصابين

مع باالشتراك كارباميد بهيدروكسي عولجوا الذين المرضى أظهر ستافودين. إلى باإلضافة ديدانوزين سيما وال القهقرية ،

3مم  /100حوالي يبلغ  CD4خاليا في متوسطاً انخفاضاً وإندينافير وستافودين ديدانوزين

.)لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4 نرى(

اإلشعاعيوالعالج كارباميد هيدروكسي بين الجمع

اإلبالغ تم التي لتلك مماثلة اإلشعاعي والعالج المشترك كارباميد هيدروكسي مع لوحظت التي العكسية التفاعالت

ونقص الدم فقر (العظام نخاع تثبيط األول المقام في اآلثار هذه وتشمل وحده. كارباميد هيدروكسي باستخدام عنها

والعالج كارباميد هيدروكسي من كافية دورة يتلقون الذين المرضى جميع تقريبا المعدة. وتهيج  ، )البيضالكريات

نادراً  )3مم  /100،000(<الدموية الصفائح عدد انخفاض المتزامنة. البيض الكريات قلة سيظهرون اإلشعاعي

لإلشعاع التعرض عند المعدة في ضائقة حدوث عن أيضاً اإلبالغ تم الملحوظة. البيض الكريات قلة وجود في وفقط

كارباميد.بالهيدروكسي العالج مع وباالقتران وحده

مثل الضائرة التفاعالت نفس وحدها تنتج اإلشعاع من العالجية الجرعات أن االعتبار في يؤخذ أن يجب

الجانبية.اآلثار هذه وشدة حدوث زيادة في المركب العالج يتسبب قد كارباميد ؛ هيدروكسي

التشعيع إلى يعُزى  )المخاطيالغشاء التهاب (المشع الموقع في المخاطية األغشية التهاب أن من الرغم على

المركب.العالج إلى ترجع خطورة األكثر الحاالت أن الباحثين بعض يعتقد وحده ،

بهاالمشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ

المستمرة بالمراقبة يسمح الدواء. من إذن على الحصول بعد بها المشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ المهم من

سلبية فعل ردود أي عن اإلبالغ الصحية الرعاية في المتخصصين من يطُلب للدواء. المخاطر   /الفوائدلتوازن

reporting/https://nzphvc.otago.ac.nzبهامشتبه

زائدةجرعة 4.9

عن أضعاف عدة بجرعة كارباميد هيدروكسي يتلقون الذين المرضى في حادة مخاطية جلدية سمية عن اإلبالغ تم

يتبعها القدم وباطن اليد راحة في وذمة بنفسجية ، حمامي تقرحات ، وجود لوحظ بها. الموصى المعتادة الجرعة

الشديد.الحاد بالفم والتهاب معمم ، شديد جلدي تصبغ وفرط والقدمين ، اليدين في تقشر

طويلة المراقبة التنفسي. والجهاز للقلب داعم عالج يتبعه للمعدة ، فوري غسيل إجراء يتم الزائدة ، الجرعة حالة في

ضرورية.للدم المكونة لنظام المدى

764766  )0800على للسموم الوطني بالمركز االتصال يرجى الزائدة ، الجرعة إدارة بشأن المشورة على للحصول

POISON )0800.

صيدالنيةخصائص 5

الدوائيةالديناميكية الخصائص 5.1

ATC: L01XX05كود األخرى ، األورام مضادات العالجية: المجموعة
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ذلك ، ومع للخاليا. السامة آثاره كارباميد هيدروكسي بها ينتج التي الدقيقة اآللية وصف الحاضر الوقت في يمكن ال

هيدروكسي بأن القائلة الفرضية تدعم واإلنسان والفئران األنسجة زراعة في المختلفة الدراسات تقارير فإن

البروتين. أو الريبي النووي الحمض تخليق في التدخل دون النووي الحمض لتخليق فورياً تثبيطاً يسبب كارباميد

ماسخة.تأثيرات إحداث في معينة ، ظروف ظل في كارباميد ، هيدروكسي يتسبب قد لماذا الفرضية هذه تشرح

على التشعيع مع كارباميد بهيدروكسي للعالج المتزامن االستخدام فعالية لزيادة عمل آليات ثالث افتراض تم

الهامستر خاليا تستخدم التي الدراسات تشير المختبرفي والرقبة.الرأس في  )البشرة(الحرشفية الخاليا سرطان

خاليا يحمل  )2(و طبيعي بشكل لإلشعاع المقاومة  Sالمرحلة لخاليا قاتل  )1(كارباميد هيدروكسي أن إلى الصينية

من للتأثيرات عرضة أكثر تكون حيث النووي الحمض تخليق قبل ما مرحلة أو  G1في الخلية دورة من أخرى

كارباميد هيدروكسي أن يبدو هيال. خاليا دراسات المختبرفي أساسعلى للعمل الثالثة النظرية وضع تم التشعيع.

قتلها يتم لم ولكن التالفة للخاليا الطبيعي اإلصالح عملية يعيق النووي ، الحمض تخليق تثبيط طريق عن

تغيير.أي البروتين وتخليق الريبي النووي الحمض يظهر لم بقائها ؛ معدل تقليل وبالتالي باإلشعاع ،

الدواءحركية خواص 5.2

إلى الدواء يصل الهضمي. الجهاز من بسهولة كارباميد هيدروكسي يمتص اإلنسان ، في الفم طريق عن تناوله بعد

إلى 7 من وريدية أو فموية جرعة من 80٪ من يقرب ما استعادة يمكن ساعتين. غضون في المصل تركيزات ذروة

ساعة.12 خالل البول في كجم   /مجم30

الدماغي.الدموي الحاجز يعبر كارباميد هيدروكسي

السريريةقبل السالمة بيانات 5.3

الحيوانيةوالسموم العقاقير علم

وحيدة.كجرعات تعطى الجرذان ، في كغم   /ملغم5780 و الفئران في كغم   /ملغم7330 كارباميد هيدروكسي من 50الفمطريق عن  LDال

تنسج نقص هي اتساقاً األكثر المرضية النتائج كانت الفئران ، في والمزمنة الحادة تحت السمية دراسات في

أعلى عند الرئتين. في وتبقع رئوي احتقان إلى باإلضافة بالجرعة مرتبط العظم نخاع في متوسط   إلى خفيف

ضمور حدث  ، ً)يوما40 لمدة يوم   /كجم  /مجم2520 ثم يوماً 37 لمدة يوم   /كجم  /مجم1260 (الجرعة مستويات

الدهني. التحول مع الكبدية الخاليا تلف لوحظ الحيوانات من العديد في المنوية. الحيوانات تكوين عدم مع الخصية

المنخفضة. الجرعات مستويات باستثناء ثابتة نتيجة الملحوظ إلى الخفيف العظم نخاع اكتئاب كان الكلب ، في

مع أسبوع   /كجم  /مجم1260 إلى 140 أو مجم 420 إلى 140 (األعلى الجرعة مستويات عند ذلك ، إلى باإلضافة

في الجلوكوز قيم في طفيفة وزيادة النمو ، في تأخر على العثور تم  ، ً)أسبوعا12 لمدة أسبوعياً أيام 7 أو 3 إعطاء

(مميتة جرعات على العثور تم األعلى ، في لالنعكاس. القابل المنوي توقيف لوحظ الطحال ، أو الكبد وتضخم الدم ،
البولية. والمسالك والدماغ الرئتين في واحتقان ونزيف  ً)يوما15 إلى 7 لمدة يوم   /كجم  /مجم800 إلى 400

الدم ضغط وانخفاض الدم ، وضغط القلب ، ضربات معدل في تغير (الدموية واألوعية القلب على تأثيرات لوحظت

بعض في  )الطفيفالدم وميتيموغلوبين بسيط ، دم انحالل (الدموية والتغيرات  )القلبرسم وتغيرات االنتصابي ،

السريرية.المستويات تتجاوز بجرعات المختبر حيوانات أنواع

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ،

وجود يعني مما مسرطنة مادة أنها المفترض ومن فيه لبس ال بشكل للجينات سامة مادة هو كارباميد هيدروكسي

التكاثر الضطرابات الطويل المدى على كارباميد هيدروكسي يتلقون الذين المرضى في لإلنسان. مسرطنة مخاطر

إذا ما المعروف غير من الثانوي. الدم سرطان عن اإلبالغ تم الصفيحات ، وكثرة الحقيقية الحمر كثرة مثل النقوي ،

عن اإلبالغ تم للمرضى. األساسي المرض أو كارباميد لهيدروكسي ثانوياً الدم لسرطان المسبب التأثير هذا كان

الطويل.المدى على كارباميد هيدروكسي يتلقون الذين المرضى في أيضاً الجلد سرطان

صيدالنيةتفاصيل 6

السواغاتقائمة 6.1

الستريك،حمض

الالكتوز ،

المغنيسيوم ،ستيرات
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الصوديوم،فوسفات

و ،الجيالتين

. )األصفرالحديد وأكسيد النيلي القرمزي اإلريثروسين ، التيتانيوم ، أكسيد ثاني (الكبسولة ملونات

.277002S 1-OPACODE-الطباعة: حبر

التوافقعدم 6.2

ينطبق.ال

االفتراضيالعمر 6.3

مئويةدرجة 30 من أقل أو عند تخزينها يتم التصنيع تاريخ من شهراً 36 الزجاج: الزجاجة ،

مئوية.درجة 30 من أقل أو عند المخزن التصنيع تاريخ من شهراً 18 لألطفال: مقاوم غطاء مع  HDPEبالستيكية ، زجاجة

للتخزينخاصة احتياطات 6.4

الغلق.محكمة الحاويات عن االستغناء بإحكام. مغلقة بالزجاجة احتفظ الزائدة الحرارة تجنب مئوية ؛ درجة 30 من أقل تخزين

ومحتوياتهاالحاوية طبيعة 6.5

كبسولة.100 زجاجية عبوة

كبسولة.100 لألطفال ، مقاوم غطاء مع  HDPEبالستيكية ، عبوة

العبوات.أنواع جميع تسويق يتم ال قد

للتخلصخاصة احتياطات 6.6

على تحتوي التي الزجاجات مع التعامل عند منفذة غير قفازات دائماً ارتد الجلدي ، التعرض مخاطر لتقليل

وإعدادات والمخازن والصيدليات السريرية البيئات في المناولة أنشطة جميع يشمل وهذا . Hydreaكبسوالت

وإدارتها.الجرعة وإعداد المنشأة داخل والنقل والتفتيش التفريغ أثناء ذلك في بما المنزلية ، الصحية الرعاية

المحلية.للمتطلبات وفقاً مستخدمة غير نفايات أو دواء أي من التخلص يجب

األدويةجدول 7

روشتة

الراعي8

المحدودة سكويب مايرز بريستول حقيبة

92518الخاصة

1141أوكالند

08001667567المجاني الرقم الهاتف:

األولىالموافقة تاريخ 9

1969.ديسمبر 31

النصمراجعة تاريخ 10

2021.ديسمبر 20

للتغييراتموجز جدول

الجديدةالمعلومات ملخصالقسمتغير
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الجرعة4.2
طريقة
االدارة

و
من

اإلشارةصياغة مع النص محاذاة

الخصوبة ،4.6
والحمل

الرضاعة

التالي:النص يضاف
الستخدام اإلنجاب على القدرة ذوات اإلناث من للمرضى المشورة تقديم يجب

العالج.بعد األقل على أشهر 6 ولمدة العالج أثناء الفعالة الحمل منع وسائل

القسم إلى نص وإضافة الخصوبة وضعف والطفرات التسرطن من النص نقل تم

4.8.المرجعي

®Squibb Myers-Bristol  لشركة مسجلة تجارية عالمة هيHydrea
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