
1 ÜRÜN ADI

Hydrea®500 mg Sert Kapsüller

2 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her kapsül 500 mg hidroksikarbamid (hidroksiüre) içerir.

Bilinen etkisi olan yardımcı maddeler:

42,2 mg Laktoz Monohidrat içerir.

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakınız.

3 FARMASÖTİK FORM

Kapsül: 500mg; opak yeşil ve pembe işaretli BMS 303, boyut 0 kapsül kabuğu.

4 KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Hydrea'ya önemli tümör yanıtı(hidroksikarbamid)kronik miyelositik lösemide (tedavi öncesi faz 
ve palyatif bakım) ve tekrarlayan metastatik veya ameliyat edilemeyen yumurtalık karsinomunda 
gösterilmiştir. Radyasyon tedavisi ile birlikte kullanılan Hydrea, dudak hariç baş ve boyundaki 
primer skuamöz hücreli (epidermoid) karsinomların ve serviks karsinomlarının lokal kontrolünde 
kullanım amaçlıdır.

4.2 Doz ve uygulama yöntemi
Yumurtalık karsinomunun ve çocuklarda baş ve boyun karsinomlarının nadir görülmesi nedeniyle, 
dozaj rejimleri oluşturulmamıştır. Tüm dozaj, hangisi daha azsa, hastanın gerçek veya ideal ağırlığına 
dayanmalıdır.

Yaşlı hastalar daha düşük bir doz rejimi gerektirebilir.

Hidroksikarbamidin diğer miyelosupresif ajanlarla eşzamanlı kullanımı, doz ayarlaması 
gerektirebilir.

Katı Tümörler:

Aralıklı terapi:
80 mg/kg oral yoldanbekarher dozüçüncügün.

Sürekli terapi:
20 ila 30 mg/kg oral yoldanbekardozgünlük.

Aralıklı dozaj programı, bu dozaj rejimindeki hastalarda toksisite nedeniyle nadiren tedavinin 
tamamen kesilmesini gerektirdiğinden, azaltılmış toksisite avantajı sunar.

Işınlama ile birlikte tedavi: (Baş ve boyun karsinomu) 80 mg/kg 
oral yoldanbekarher dozüçüncügün.

Hydrea (hidroksikarbamid) uygulaması, ışınlamanın başlangıcından en az yedi gün önce başlamalı ve 
radyoterapi sırasında ve ayrıca hastanın yeterli gözlem altında tutulabilmesi ve olağandışı veya 
şiddetli reaksiyonların kanıtlanmaması koşuluyla süresiz olarak devam ettirilmelidir.
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Işınlama, belirli terapötik durum için uygun olduğu düşünülen maksimum dozda verilmelidir; 
Hydrea ile birlikte kullanıldığında ışınlama dozunun ayarlanması genellikle gerekli değildir.

Dirençli Kronik Miyelositik Lösemi: 
Sürekli tedavi:
20 ila 30 mg/kg oral yoldanbekardozgünlüktavsiye edilir.

Hydrea'nın antineoplastik etkinliğini belirlemek için yeterli bir deneme süresi altı haftalık 
tedavidir. Tümör boyutunda gerileme veya tümör büyümesinde duraklama olduğunda 
tedaviye süresiz olarak devam edilmelidir. Beyaz kan hücresi sayısı 2500/mm3'ün altına 
düşerse tedavi kesilmelidir.3veya trombosit sayısı 100.000/mm2'nin altına düşerse3. Bu 
durumlarda, sayımlar üç gün sonra tekrar kontrol edilmeli ve sayımlar önemli ölçüde 
normal değerlere yükseldiğinde tedaviye devam edilmelidir. Hematopoetik geri tepme hızlı 
olduğundan, genellikle sadece birkaç dozun atlanması gerekir. Kombine hidroksikarbamid 
ve ışınlama tedavisi sırasında ani geri tepme meydana gelmediyse, ışınlama da kesilebilir. 
Bununla birlikte, ışınlamanın ertelenmesine duyulan ihtiyaç nadirdir; radyoterapiye 
genellikle önerilen doz ve teknik kullanılarak devam edilmiştir. Anemi oluşursa, 
hidroksikarbamid tedavisini kesmeden tam kan replasmanı ile düzeltilmelidir. Hematopoez, 
yoğun ışınlama veya diğer antineoplastik ajanlar tarafından tehlikeye atılabileceğinden,

Işınlanan bölgedeki (mukozit) mukoza zarının iltihaplanmasından kaynaklanan ağrı veya rahatsızlık, 
genellikle topikal anestezikler ve oral olarak uygulanan analjezikler gibi önlemlerle kontrol edilir. 
Reaksiyon şiddetliyse, hidroksikarbamid tedavisi geçici olarak kesilebilir; aşırı derecede şiddetli ise, 
ışınlama dozu ek olarak geçici olarak ertelenebilir. Bununla birlikte, bu tedavileri sonlandırmak 
nadiren gerekli olmuştur.

Kombine tedaviden kaynaklanan mide bulantısı, kusma ve anoreksi gibi şiddetli mide rahatsızlığı 
genellikle Hydrea'nın geçici olarak kesilmesiyle kontrol edilebilir.(hidroksikarbamid)yönetim; 
nadiren ek radyasyon kesintisi gerekli olmuştur.

Böbrek yetmezliği

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması için özel rehberliği destekleyen hiçbir 
veri yoktur. Renal atılım bir eliminasyon yolu olduğundan, bu popülasyonda dozun azaltılması 
düşünülmelidir. Hematolojik parametrelerin yakından izlenmesi tavsiye edilir.

Karaciğer Yetmezliği

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması için spesifik rehberliği destekleyen hiçbir veri 
yoktur. Hematolojik parametrelerin yakından izlenmesi tavsiye edilir.

Uygulama yöntemi

Not: Hasta kapsülleri tercih ederse veya yutamıyorsa, kapsüllerin içeriği bir bardak suya 
boşaltılıp hemen alınabilir. Kapsülde araç olarak kullanılan bazı inert maddeler 
çözünmeyebilir ve yüzeyde yüzebilir.

Kapsül içeriğini suya boşaltarak ilacı alan hastalara bunun güçlü bir ilaç olduğu ve dikkatle 
kullanılması gerektiği hatırlatılmalıdır. Hastalar, kapsülleri açarken tozu solumaktan 
kaçınmak da dahil olmak üzere, tozun cilt ve mukoza zarlarıyla temas etmesine izin 
vermemeleri konusunda uyarılmalıdır. Hydrea almayan insanlar buna maruz kalmamalıdır. 
Maruz kalma riskini azaltmak için Hydrea'yı veya Hydrea içeren şişeleri tutarken tek 
kullanımlık eldivenler giyin. Hydrea kullanan herkes, şişe veya kapsüllerle temastan önce ve 
sonra ellerini yıkamalıdır. Toz dökülürse, hemen nemli tek kullanımlık bir havluyla silinmeli 
ve boş kapsüller gibi plastik torba gibi kapalı bir kapta atılmalıdır. Hydrea çocuklardan ve 
evcil hayvanlardan uzak tutulmalıdır.
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4.3 Kontrendikasyonlar

Hydrea, daha önce hidroksikarbamit veya bölüm 6.1'de listelenen formülasyonunun herhangi 
bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık sergileyen hastalarda kontrendikedir.

Hidroksikarbamid, belirgin kemik iliği depresyonu, yani lökopeni (< 2500 WBC/mm2) olan hastalarda 
kontrendikedir.3) veya trombositopeni (< 100,000/mm3) veya şiddetli anemi.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
uyarılar

Kemik iliği fonksiyonu belirgin şekilde baskılanmışsa hidroksikarbamid ile tedaviye 
başlanmamalıdır (bkz.4.3 Kontrendikasyonlar). Kemik iliği baskılanması meydana gelebilir ve 
lökopeni genellikle ilk ve en yaygın tezahürüdür. Trombositopeni ve anemi daha az sıklıkla 
meydana gelir ve önceden lökopeni olmaksızın nadiren görülür. Bununla birlikte, tedavi 
kesildiğinde miyelosupresyondan iyileşme hızlıdır. Daha önce radyoterapi veya sitotoksik kanser 
kemoterapötik ajanları almış hastalarda kemik iliği depresyonunun daha olası olduğu akılda 
tutulmalıdır; Bu hastalarda hidroksikarbamid dikkatli kullanılmalıdır.

Geçmişte ışın tedavisi alan hastalarda ışınlama sonrası eritem alevlenmesi olabilir.

Miyeloproliferatif hastalıklar için hidroksikarbamid ile tedavi edilen hastalarda hemolitik anemi 
vakaları bildirilmiştir.(Bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler).Persistan anemi gelişen hastalarda hemoliz 
açısından değerlendirilen laboratuvar testleri yapılmalıdır. Hemolitik aneminin doğrulanmış tanısı 
durumunda, hidroksikarbamid kesilmelidir.

Hidroksikarbamid ile tedaviye başlamadan önce şiddetli anemi tam kan replasmanı ile 
düzeltilmelidir.

Hidroksikarbamid uyuşukluğa ve diğer nörolojik etkilere neden olabileceğinden, araç ve makine kullanırken 
uyanıklık bozulabilir. (Bkz. 4.7 Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkiler).

Hastalara yeterli sıvı alımını sürdürmeleri tavsiye edilmelidir. Hastalar, unutulan dozlarla ilgili olarak 
doktorlarına danışmalıdır.

Stavudinli veya stavudinsiz, hidroksikarbamid ve didanosin tedavisi sırasında HIV ile enfekte 
hastalarda ölümcül ve ölümcül olmayan pankreatit meydana gelmiştir. Hidroksikarbamid ve diğer 
antiretroviral ajanlarla tedavi edilen HIV ile enfekte hastalarda pazarlama sonrası gözetim sırasında 
ölümle sonuçlanan hepatotoksisite ve karaciğer yetmezliği bildirilmiştir. Ölümcül hepatik olaylar en 
sık olarak hidroksikarbamid, didanosin ve stavudin kombinasyonu ile tedavi edilen hastalarda rapor 
edilmiştir. Bu kombinasyondan kaçınılmalıdır. Stavudinli veya stavudinsiz didanosin dahil 
antiretroviral ajanlarla kombinasyon halinde hidroksikarbamid alan HIV ile enfekte hastalarda bazı 
vakalarda şiddetli olan periferik nöropati bildirilmiştir.

Miyeloproliferatif neoplazm için tedavi edilen hastalarda pulmoner fibroz, akciğer infiltrasyonu, 
pnömonit ve alveolit/alerjik alveolit   dahil interstisyel akciğer hastalığı rapor edilmiştir ve 
ölümcül sonuçlarla ilişkili olabilir. Ateş, öksürük, dispne veya diğer solunum semptomları gelişen 
hastalar yakından izlenmeli, araştırılmalı ve tedavi edilmelidir. Hidroksikarbamidi derhal bırakın 
ve pulmoner olayları çözmek için kortikosteroidlerle tedavi edin (Bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler).

Eritrositik Anormallikler

Kendi kendini sınırlayan megaloblastik eritropoez, genellikle hidroksikarbamid tedavisi sırasında 
erken görülür. Morfolojik değişiklik pernisiyöz anemiye benzer, ancak Vitamin B ile ilgili değildir.12

veya folik asit eksikliği. Makrositoz, tesadüfi folik asit eksikliği gelişimini maskeleyebilir; bu nedenle, 
folik asidin profilaktik uygulaması garanti edilebilir. Hidroksikarbamid ayrıca plazma demir klirensini 
geciktirebilir ve eritrositler tarafından demir kullanım oranını azaltabilir, ancak kırmızı kan hücresi 
hayatta kalma süresini değiştirdiği görülmemektedir.
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Belirgin böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda hidroksikarbamid dikkatli kullanılmalıdır.

Polisitemi vera ve trombositemi gibi miyeloproliferatif bozukluklar için hidroksikarbamid ile uzun 
süreli tedavi gören hastalarda sekonder lösemi bildirilmiştir. Bu lösemojenik etkinin 
hidroksikarbamide sekonder mi yoksa hastanın altta yatan hastalığıyla mı ilişkili olduğu 
bilinmemektedir.

Hidroksikarbamid ile tedavi sırasında miyeloproliferatif bozuklukları olan hastalarda vaskülitik 
ülserasyonlar ve kangren dahil olmak üzere kutanöz vaskülitik toksisiteler meydana gelmiştir. Bu 
vaskülitik toksisiteler en sık olarak interferon tedavisi öyküsü olan veya şu anda almakta olan 
hastalarda rapor edilmiştir. Miyeloproliferatif hastalığı olan hastalarda bildirilen kutanöz vaskülitik 
ülserler için potansiyel olarak ciddi klinik sonuçlar nedeniyle, kutanöz vaskülitik ülserasyonlar gelişirse 
hidroksikarbamid kesilmeli ve iddia edildiği gibi alternatif sitoredüktif ajanlar başlatılmalıdır.

Hamilelikte kullanım

Hidroksikarbamid, hamile bir kadına uygulandığında fetal zarara neden olabilir ve hayvanlarda güçlü 
bir teratojenik ajan olduğu kanıtlanmıştır. Sırasıyla maksimum insan dozunun üçte biri ila iki katına 
eşdeğer dozlar verilen tavşanların ve sıçanların yavrularında malformasyonlar gözlenmiştir. Gebe 
kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Bu ilaç hamilelik sırasında kullanılırsa 
veya hasta hidroksikarbamid tedavisi sırasında hamile kalırsa, hasta fetüsün potansiyel tehlikesi 
konusunda bilgilendirilmelidir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlara hidroksikarbamid alırken 
hamile kalmaktan kaçınmaları tavsiye edilmelidir.

Laktasyonda kullanım

Hidroksikarbamid insan sütüne geçer. Emziren bebeklerde hidroksikarbamidden 
kaynaklanan ciddi advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, hidroksikarbamid tedavisi 
sırasında emzirme önerilmez.

Pediatrik Kullanım

Çocuklarda güvenlik ve etkinlik oluşturulmamıştır.

Yaşlılarda Kullanım

Yaşlı hastalar hidroksikarbamidin etkilerine daha duyarlı olabilir ve daha düşük doz rejimi 
gerektirebilir.

Pediatrik Kullanım

Çocuklarda güvenlik ve etkinlik oluşturulmamıştır.

Yaşlılarda Kullanım

Yaşlı hastalar hidroksikarbamidin etkilerine daha duyarlı olabilir ve daha düşük doz rejimi 
gerektirebilir.

Önlemler

Uygun olduğunda, hastalara tedavi sırasında kontraseptif önlemlerin kullanımı konusunda danışmanlık 
verilmelidir.

Hidroksikarbamid ve diğer miyelosupresif ajanların veya radyasyon tedavisinin eşzamanlı kullanımı, kemik 
iliği depresyonu veya diğer advers reaksiyonların seviyesini artırabilir (bkz.4.4 Özel kullanım uyarıları ve 
önlemlerive4.8 İstenmeyen etkiler).

Hastalar yeterli sıvı alımını sürdürmeleri ve unutulan dozlar konusunda doktora danışmaları konusunda 
bilgilendirilmelidir.

Hidroksikarbamid ile tedavi yakın gözetim gerektirir. Gerekirse kemik iliği muayenesi de dahil 
olmak üzere kanın tam durumu ile böbrek fonksiyonu ve karaciğer fonksiyonu tedaviden önce 
ve tedavi sırasında tekrar tekrar belirlenmelidir. Hemoglobin düzeyi, toplam lökosit sayıları ve 
trombosit sayımlarının tespiti, tedavi süresince en az haftada bir kez yapılmalıdır.
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hidroksikarbamid tedavisinin seyri. Beyaz kan hücresi sayısı 2500/mm3'ün altına düşerse3veya 
trombosit sayısının 100.000/mm'den az olması3, değerler önemli ölçüde normal seviyelere 
yükselene kadar tedaviye ara verilmelidir. Anemi oluşursa, hidroksikarbamid tedavisini 
kesmeden tam kan replasmanı ile tedavi edilmelidir.

4.5 Diğer ilaçlarla etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri
Hidroksikarbamid ve diğer miyelosupresif ajanların veya radyasyon tedavisinin eşzamanlı kullanımı, 
kemik iliği depresyonu veya diğer advers olay reaksiyonlarının olasılığını artırabilir (bkz.4.4 Özel 
kullanım uyarıları ve önlemlerive4.8 İstenmeyen etkiler).

Hidroksikarbamid, serum ürik asit seviyesini yükseltebileceğinden, ürikosürik ilaç dozunun 
ayarlanması gerekebilir.

In vitro çalışmalar, hidroksikarbamid ile tedavi edilen hücrelerde sitarabin aktivitesinde önemli bir artış 
olduğunu göstermiştir. Bu etkileşimin klinik ortamda sinerjistik toksisiteye yol açıp açmayacağı veya 
sitarabin dozlarını değiştirme ihtiyacı belirlenmemiştir.

Çalışmalar, hidroksikarbamidin üre, ürik asit ve laktik asit tayininde kullanılan enzimlerle (üreaz, 
ürikaz ve laktik dehidrojenaz) analitik bir etkileşimi olduğunu ve bunların hidroksikarbamid ile 
tedavi edilen hastalarda hatalı olarak yüksek sonuçlar verdiğini göstermiştir. Hidroksikarbamid, 
serum ürik asit seviyesini yükseltebileceğinden, ürikosürik ilaç dozunun ayarlanması gerekebilir.

Canlı aşıların eşzamanlı kullanımı ile ölümcül sistemik aşı hastalığı riski artar. Bağışıklığı 
baskılanmış hastalarda canlı aşılar önerilmez.

aşılar

Hydrea'nın canlı bir virüs aşısı ile birlikte kullanımı, aşı virüsünün replikasyonunu güçlendirebilir 
ve/veya normal savunma mekanizmaları Hydrea tarafından baskılanabileceğinden aşı virüsünün 
ters reaksiyonunu artırabilir. Hydrea alan bir hastada canlı aşı ile aşılama ciddi enfeksiyona 
neden olabilir. Hastanın aşılara karşı antikor yanıtı azalabilir. Canlı aşıların kullanımından 
kaçınılmalı ve bireysel uzman tavsiyesi aranmalıdır.

4.6 Doğurganlık, hamilelik ve emzirme

Doğurganlık

Erkeklerde bazen geri dönüşümlü olan azospermi veya oligspermi gözlenmiştir. Erkek hastalar 
tedaviye başlamadan önce sperm koruma olasılığı konusunda bilgilendirilmelidir.

Hidroksikarbamid genotoksik olabilir. Tedavi altındaki erkeklere, tedavi sırasında ve tedaviden en az 1 yıl sonra 
güvenli doğum kontrol önlemleri almaları tavsiye edilir. (Bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler)

Üreme potansiyeli olan kadın hastalara, tedavi sırasında ve tedaviden sonra en az 6 ay boyunca etkili 
doğum kontrolü kullanmaları tavsiye edilmelidir.

Gebelik

Hidroksikarbamid, hamile bir kadına uygulandığında fetal zarara neden olabilir ve hayvanlarda güçlü 
bir teratojenik ajan olduğu kanıtlanmıştır. Sırasıyla maksimum insan dozunun üçte biri ila iki katına 
eşdeğer dozlar verilen tavşanların ve sıçanların yavrularında malformasyonlar gözlenmiştir. Gebe 
kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Bu ilaç hamilelik sırasında kullanılırsa 
veya hasta hidroksikarbamid tedavisi sırasında hamile kalırsa, hasta fetüsün potansiyel tehlikesi 
konusunda bilgilendirilmelidir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlara hidroksikarbamid alırken 
hamile kalmaktan kaçınmaları tavsiye edilmelidir.
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Emzirme

Hidroksikarbamid insan sütüne geçer. Emziren bebeklerde hidroksikarbamidden 
kaynaklanan ciddi advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, hidroksikarbamid tedavisi 
sırasında emzirme önerilmez.

4.7 Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkiler

Hidroksikarbamid uyuşukluğa ve diğer nörolojik etkilere neden olabileceğinden, uyanıklık bozulabileceğinden, 
hastalara bu semptomlar ortaya çıkarsa veya bireysel duyarlılıkları bilinene kadar araç veya makine 
kullanmamaları tavsiye edilir.

4.8 İstenmeyen etkiler

hematolojik

Olumsuz reaksiyonlar öncelikle kemik iliği depresyonu (lökopeni, anemi ve bazen 
trombositopeni) olmuştur. Hemolitik anemi. (Görmek4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

gastrointestinal

Olumsuz gastrointestinal semptomlar stomatit, anoreksi, bulantı, kusma, ishal ve kabızlığı 
içerir.

dermatolojik

Dermatolojik reaksiyonlar arasında makülopapüler döküntü, yüzde eritem ve periferik eritem, cilt 
ülserasyonu, dermatomiyozit benzeri deri döküntüleri, kutanöz lupus eritematozus bulunur. Alopesi 
nadiren görülür. Hidroksikarbamid ile uzun süreli günlük idame tedavisinden sonra bazı hastalarda 
hiperpigmentasyon, tırnak pigmentasyonu, eritem, deri ve tırnaklarda atrofi, pullanma, mor papüller 
ve alopesi gözlenmiştir. Deri kanseri de nadiren bildirilmiştir.

Nörolojik

Büyük dozlar orta derecede uyuşukluğa neden olabilir. Nörolojik rahatsızlıklar nadiren meydana geldi ve baş 
ağrısı, baş dönmesi, oryantasyon bozukluğu, halüsinasyonlar ve kasılmalarla sınırlıydı.

böbrek

Hidroksikarbamid bazen serum ürik asit, BUN ve kreatinin düzeylerinde yükselmelerin eşlik ettiği 
renal tübüler fonksiyonun geçici olarak bozulmasına neden olabilir. Dizüri nadiren görülür.

Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu bozuklukları

Sistemik lupus eritematoz.

Solunum

İnterstisyel akciğer hastalığı, pnömoni, alveolit, alerjik alveolit, öksürük.

aşırı duyarlılık

İlaç kaynaklı ateş
Bazı vakalarda hastaneye yatmayı gerektiren yüksek ateş (>39°C), gastrointestinal, pulmoner, kas-
iskelet sistemi, hepatobiliyer, dermatolojik veya kardiyovasküler belirtilerle birlikte bildirilmiştir. 
Başlangıç   tipik olarak 6 hafta içinde meydana geldi ve hidroksikarbamidin kesilmesinden hemen 
sonra düzeldi. Yeniden uygulama üzerine 24 saat içinde ateş yeniden ortaya çıktı.

Hydrea v11.0 6



Başka

Ateş, titreme, halsizlik, asteni, azospermi, oligospermi, kolestaz, hepatit, tümör lizis 
sendromu ve hepatik enzimlerin yükselmesi de bildirilmiştir.

Diffüz pulmoner infiltratlar, fibrozis, pulmoner ödem, ateş ve dispneden oluşan akut 
pulmoner reaksiyonların gelişimi ile hidroksikarbamidin ilişkisi nadiren bildirilmiştir.

Hidroksikarbamid ile tedavi sırasında miyeloproliferatif bozuklukları olan hastalarda vaskülitik ülserasyonlar ve 
kangren dahil olmak üzere kutanöz vaskülitik toksisiteler meydana gelmiştir. Bu vaskülitik toksisiteler en sık 
olarak interferon tedavisi reaksiyonları öyküsü olan veya şu anda almakta olan hastalarda rapor edilmiştir (bkz.
4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Antiretroviral ajanlar, özellikle didanosin artı stavudin ile kombinasyon halinde hidroksikarbamid alan HIV 
ile enfekte hastalarda ölümcül ve ölümcül olmayan pankreatit ve hepatotoksisite ve şiddetli periferik 
nöropati bildirilmiştir. Didanosin, stavudin ve indinavir ile kombinasyon halinde hidroksikarbamid ile tedavi 
edilen hastalar, CD4 hücrelerinde yaklaşık 100/mm3'lük bir medyan düşüş göstermiştir.3
(görmek4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Kombine Hidroksikarbamid ve Işınlama Tedavisi

Kombine hidroksikarbamid ve ışınlama tedavisi ile gözlenen advers reaksiyonlar, tek başına 
hidroksikarbamid kullanımı ile bildirilenlere benzerdir. Bu etkiler öncelikle kemik iliği depresyonu 
(anemi ve lökopeni) ve mide tahrişini içerir. Yeterli bir kombine hidroksikarbamid ve ışın tedavisi 
kürü alan hemen hemen tüm hastalar, eşzamanlı lökopeni gösterecektir. Trombosit sayısında 
azalma (<100.000/mm3) nadiren ve sadece belirgin lökopeni varlığında meydana gelmiştir. Tek 
başına ışınlama ve hidroksikarbamid tedavisi ile kombinasyon halinde mide rahatsızlığı da 
bildirilmiştir.

Terapötik ışınlama dozlarının tek başına hidroksikarbamid ile aynı advers reaksiyonları ürettiği 
akılda tutulmalıdır; kombine tedavi, bu yan etkilerin insidansında ve şiddetinde bir artışa neden 
olabilir.

Işınlanan bölgedeki mukoza zarının iltihaplanması (mukozit) tek başına ışınlamaya bağlansa da, bazı 
araştırmacılar daha ciddi vakaların kombinasyon tedavisine bağlı olduğuna inanmaktadır.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

İlacın ruhsatlandırılmasından sonra şüpheli advers reaksiyonların bildirilmesi önemlidir. İlacın yarar/
risk dengesinin sürekli izlenmesini sağlar. Sağlık uzmanlarından herhangi bir şüpheli advers 
reaksiyonu bildirmeleri istenirhttps://nzphvc.otago.ac.nz/raporlama

4.9 Doz aşımı
Önerilen olağan dozun birkaç katı dozda hidroksikarbamid alan hastalarda akut 
mukokutanöz toksisite bildirilmiştir. Ağrı, menekşe eritem, avuç içi ve ayak tabanlarında 
ödem, ardından el ve ayaklarda pullanma, ciltte yoğun jeneralize hiperpigmentasyon ve 
şiddetli akut stomatit gözlendi.

Doz aşımı durumunda, hemen gastrik lavaj uygulayın ve ardından destekleyici 
kardiyorespiratuar tedavi uygulayın. Hemopoietik sistemin uzun süreli izlenmesi gereklidir.

Doz aşımı yönetimi konusunda tavsiye için lütfen 0800 POISON (0800 764766) numaralı telefondan Ulusal Zehirler Merkezi ile 
iletişime geçin.

5 FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: diğer antineoplastik ajanlar, ATC Kodu: L01XX05
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Hidroksikarbamidin sitotoksik etkilerini ürettiği kesin mekanizma şu anda tarif edilemez. Bununla 
birlikte, doku kültürü, sıçanlar ve insan üzerinde yapılan çeşitli çalışmaların raporları, 
hidroksikarbamidin ribonükleik asit veya protein sentezine müdahale etmeden DNA sentezinin ani bir 
inhibisyonuna neden olduğu hipotezini desteklemektedir. Bu hipotez, belirli koşullar altında 
hidroksikarbamidin neden teratojenik etkilere neden olabileceğini açıklar.

Baş ve boyundaki skuamöz hücreli (epidermoid) karsinomlarda hidroksikarbamid tedavisinin ışınlama ile birlikte 
kullanımının artan etkinliği için üç etki mekanizması öne sürülmüştür.Laboratuvar ortamındaÇin hamsteri hücrelerini 
kullanan çalışmalar, hidroksikarbamidin (1) normalde radyo-dirençli S-evresindeki hücreler için öldürücü olduğunu ve (2) 
hücre döngüsünün diğer hücrelerini, etkilere en duyarlı oldukları G1 veya DNA öncesi sentez aşamasında tuttuğunu 
göstermektedir. ışınlama. Üçüncü etki mekanizması şu temele dayalı olarak teorize edilmiştir:laboratuvar ortamında
HeLa hücrelerinin çalışmaları; görünen o ki, hidroksikarbamid, DNA sentezinin inhibisyonu yoluyla, hasar görmüş ancak 
ışınlama yoluyla öldürülmemiş hücrelerin normal onarım sürecini engellemekte, böylece hayatta kalma oranlarını 
azaltmaktadır; RNA ve protein sentezi hiçbir değişiklik göstermedi.

5.2 Farmakokinetik özellikler
İnsanda oral uygulamadan sonra, hidroksikarbamid, gastrointestinal sistemden kolayca emilir. 
İlaç 2 saat içinde en yüksek serum konsantrasyonlarına ulaşır. 7 ila 30 mg/kg'lık oral veya 
intravenöz dozun yaklaşık %80'i 12 saat içinde idrarda geri kazanılabilir.

Hidroksikarbamid kan-beyin bariyerini geçer.

5.3 Klinik öncesi güvenlik verileri

Hayvan Farmakolojisi ve Toksikolojisi

sözlü LD50Tek doz olarak verilen hidroksikarbamit farelerde 7330 mg/kg ve sıçanlarda 5780 mg/kg'dır.

Sıçanlarda yapılan subakut ve kronik toksisite çalışmalarında, en tutarlı patolojik bulgular, belirgin dozla 
ilişkili hafif ila orta dereceli kemik iliği hipoplazisinin yanı sıra pulmoner tıkanıklık ve akciğerlerde 
beneklenmeydi. En yüksek doz seviyelerinde (37 gün boyunca 1260 mg/kg/gün, ardından 40 gün boyunca 
2520 mg/kg/gün), spermatogenez olmaksızın testiküler atrofi meydana geldi. Birkaç hayvanda yağlı 
metamorfozlu hepatik hücre hasarı kaydedildi. Köpekte, hafif ila belirgin kemik iliği depresyonu, düşük 
dozaj seviyeleri dışında tutarlı bir bulguydu. Ek olarak, daha yüksek doz seviyelerinde (12 hafta boyunca 
haftada 3 veya 7 gün verilen 140 ila 420 mg veya 140 ila 1260 mg/kg/hafta), büyüme geriliği, kan şekeri 
değerlerinde hafif artış ve karaciğer veya dalak hemosiderozu bulundu, geri dönüşümlü spermatojenik 
arrest kaydedildi. Daha yüksekte, akciğerlerde, beyinde ve idrar yolunda sıklıkla öldürücü dozlar (7 ila 15 
gün boyunca 400 ila 800 mg/kg/gün), kanama ve tıkanıklık bulundu. Klinik seviyeleri aşan dozlarda bazı 
laboratuvar hayvanı türlerinde kardiyovasküler etkiler (kalp hızı, kan basıncı, ortostatik hipotansiyon, EKG 
değişiklikleri) ve hematolojik değişiklikler (hafif hemoliz, hafif methemoglobinemi) gözlenmiştir.

Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması

Hidroksikarbamid, kesinlikle genotoksiktir ve insanlar için kanserojen bir risk anlamına gelen bir 
transpecies kanserojen olduğu varsayılır. Polisitemi vera ve trombositemi gibi miyeloproliferatif 
bozukluklar için uzun süreli hidroksikarbamid alan hastalarda ikincil lösemi bildirilmiştir; bu 
lösemojenik etkinin hidroksikarbamit'e mi yoksa hastanın altta yatan hastalığına mı sekonder 
olduğu bilinmemektedir. Uzun süreli hidroksikarbamid alan hastalarda da cilt kanseri 
bildirilmiştir.

6 FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Sitrik asit,
Laktoz,
Magnezyum stearat,
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Sodyum Fosfat,
jelatin ve,
Kapsül renklendiriciler (Titanyum dioksit, eritrosin, indigo karmin ve demir oksit sarısı). Baskı 
mürekkebi: OPACODE 1-S-277002.

6.2 Uyumsuzluklar
Uygulanamaz.

6.3 Raf ömrü

Şişe, cam: 30°C veya altında saklanan üretim tarihinden itibaren 36 ay

Şişe, plastik, HDPE, Çocuklara dayanıklı kapaklı: 30°C veya altında saklanan üretim tarihinden itibaren 18 ay.

6.4 Depolama için özel önlemler
30°C'nin altında saklayın; aşırı ısıdan kaçının; şişeyi sıkıca kapalı tutun. Hava geçirmez kaplarda dağıtın.

6.5 Konteynerin doğası ve içeriği
Şişe, bardak, 100 kapsül.

Şişe, plastik, Çocuklara dayanıklı kapaklı HDPE, 100 kapsül.

Tüm paket türleri pazarlanmayabilir.

6.6 İmha için özel önlemler
Deriye maruz kalma riskini en aza indirmek için Hydrea kapsülleri içeren şişeleri tutarken her zaman 
su geçirmez eldivenler giyin. Bu, ambalajdan çıkarma ve inceleme, bir tesis içinde taşıma ve doz 
hazırlama ve uygulama dahil olmak üzere klinik ortamlar, eczaneler, depolar ve evde sağlık bakım 
ortamlarındaki tüm elleçleme faaliyetlerini içerir.

Kullanılmayan herhangi bir ilaç veya atık malzeme, yerel gerekliliklere uygun olarak atılmalıdır.

7 TIP TAKVİMİ

reçete

8 SPONSORLUK

Bristol-Myers Squibb (NZ) Sınırlı 
Özel Çanta 92518
Auckland 1141

Tel: Ücretsiz 0800 167 567

9 İLK ONAY TARİHİ

31 Aralık 1969.

10 METİN REVİZYON TARİHİ

20 Aralık 2021.

DEĞİŞİKLİK ÖZET TABLOSU

Bölüm değişti Yeni bilgilerin özeti
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4.2 Dozaj
yöntem
yönetim

ve
nın-nin

Metni gösterge ifadesiyle hizalayın

4.6 Doğurganlık,
hamilelik ve
emzirme

Aşağıdaki metni ekleyin:
Üreme potansiyeli olan kadın hastalara, tedavi sırasında ve tedaviden sonra en az 
6 ay boyunca etkili doğum kontrolü kullanmaları tavsiye edilmelidir.
Karsinogenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması bölümündeki metin taşındı ve 
referans bölüm 4.8'e metin eklendi.

®Hydrea, Bristol-Myers Squibb Company'nin tescilli ticari markasıdır.
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