
1 TÊN SẢN PHẨM

Hydrea®Viên nang cứng 500 mg

2 THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG

Mỗi viên nang chứa 500 mg hydroxycarbamide (hydroxyurea).

Tá dược có tác dụng đã biết:

Chứa Lactose Monohydrate 42,2 mg.

Để biết danh sách đầy đủ các tá dược, xem phần 6.1.

3 DẠNG DƯỢC

Viên nang: 500mg; màu xanh lục đục và màu hồng đánh dấu BMS 303, kích thước 0 vỏ nang.

4 BỆNH LÝ LÂM SÀNG

4.1 Chỉ định điều trị
Phản ứng đáng kể của khối u với Hydrea(hydroxycarbamide)đã được chứng minh trong bệnh bạch cầu 
dòng tủy mãn tính (giai đoạn tiền điều trị và chăm sóc giảm nhẹ) và ung thư biểu mô buồng trứng di căn 
hoặc không thể tái phát. Hydrea được sử dụng đồng thời với liệu pháp chiếu xạ nhằm mục đích sử dụng để 
kiểm soát cục bộ ung thư biểu mô tế bào vảy (epidermoid) nguyên phát ở đầu và cổ, ngoại trừ môi và ung 
thư biểu mô cổ tử cung.

4.2 Liều lượng và phương pháp sử dụng

Do sự hiếm gặp của ung thư biểu mô buồng trứng và ung thư biểu mô ở đầu và cổ ở trẻ em, nên chế độ liều lượng chưa 
được thiết lập. Tất cả liều lượng phải dựa trên trọng lượng thực tế hoặc lý tưởng của bệnh nhân, tùy theo mức nào ít 
hơn.

Bệnh nhân cao tuổi có thể yêu cầu một chế độ liều thấp hơn.

Sử dụng đồng thời hydroxycarbamide với các thuốc ức chế tủy khác có thể cần điều chỉnh liều 
lượng.

Khối u rắn:

Liệu pháp ngắt quãng:

80 mg / kg dùng đường uống dưới dạngĐộc thânliều mỗingày thứ bangày.

Liệu pháp liên tục:

20 đến 30 mg / kg dùng đường uống dưới dạngĐộc thânliều lượnghằng ngày.

Liều lượng ngắt quãng mang lại ưu điểm là giảm độc tính vì bệnh nhân đang sử dụng chế 
độ liều lượng này hiếm khi yêu cầu ngừng điều trị hoàn toàn vì độc tính.

Điều trị đồng thời với chiếu xạ: (Ung thư biểu mô ở đầu và cổ) 80 mg / kg dùng 

đường uống dưới dạngĐộc thânliều mỗingày thứ bangày.

Việc sử dụng Hydrea (hydroxycarbamide) nên được bắt đầu ít nhất bảy ngày trước khi bắt đầu chiếu xạ và 
tiếp tục trong quá trình xạ trị cũng như vô thời hạn sau đó với điều kiện là bệnh nhân phải được theo dõi 
đầy đủ và có bằng chứng không có phản ứng bất thường hoặc nghiêm trọng.
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Chiếu xạ nên được thực hiện ở liều tối đa được coi là thích hợp cho tình huống điều trị cụ thể; 
Thường không cần thiết phải điều chỉnh liều lượng chiếu xạ khi sử dụng đồng thời Hydrea.

Bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mãn tính 

kháng: Điều trị liên tục:

20 đến 30 mg / kg dùng đường uống dưới dạngĐộc thânliều lượnghằng ngàyđược khuyến khích.

Thời gian thử nghiệm thích hợp để xác định hiệu quả chống ung thư của Hydrea là sáu tuần 
điều trị. Khi có sự thoái triển về kích thước khối u hoặc ngừng phát triển khối u, nên tiếp tục 
điều trị vô thời hạn. Điều trị nên bị gián đoạn nếu số lượng bạch cầu giảm xuống dưới 
2500 / mm3hoặc số lượng tiểu cầu giảm xuống dưới 100.000 / mm3. Trong những trường 
hợp này, số lượng phải được kiểm tra lại sau ba ngày và liệu pháp được tiếp tục khi số lượng 
tăng lên đáng kể so với giá trị bình thường. Vì quá trình tạo máu phục hồi diễn ra nhanh 
chóng, nên thường chỉ cần bỏ qua một vài liều. Nếu sự phục hồi nhanh chóng không xảy ra 
trong khi điều trị kết hợp hydroxycarbamide và chiếu xạ, thì việc chiếu xạ cũng có thể bị 
gián đoạn. Tuy nhiên, nhu cầu hoãn chiếu xạ là rất hiếm; xạ trị thường được tiếp tục sử 
dụng liều lượng và kỹ thuật được khuyến cáo. Nếu xảy ra thiếu máu, nên điều trị bằng thay 
máu toàn phần, không làm gián đoạn liệu pháp hydroxycarbamide. Bởi vì khả năng tạo 
máu có thể bị tổn hại do chiếu xạ trên diện rộng hoặc bởi các tác nhân chống ung thư khác,

Đau hoặc khó chịu do viêm màng nhầy tại vị trí được chiếu xạ (viêm niêm mạc) nó thường được kiểm soát 
bằng các biện pháp như thuốc gây tê tại chỗ và thuốc giảm đau đường uống. Nếu phản ứng nghiêm trọng, 
liệu pháp hydroxycarbamide có thể tạm thời bị gián đoạn; nếu nó là cực kỳ nghiêm trọng, liều lượng chiếu 
xạ, ngoài ra, có thể được tạm thời hoãn lại. Tuy nhiên, hiếm khi cần thiết phải chấm dứt các liệu pháp này.

Suy dạ dày nghiêm trọng, chẳng hạn như buồn nôn, nôn mửa và chán ăn do điều trị kết hợp thường 
có thể được kiểm soát bằng cách ngắt quãng tạm thời Hydrea(hydroxycarbamide)sự quản lý; hiếm 
khi việc chiếu xạ bị gián đoạn bổ sung là cần thiết.

Suy thận

Không có dữ liệu hỗ trợ hướng dẫn cụ thể cho việc điều chỉnh liều lượng ở bệnh nhân suy 
giảm chức năng thận. Vì bài tiết qua thận là một con đường thải trừ, nên cân nhắc giảm liều 
ở đối tượng này. Nên theo dõi chặt chẽ các thông số huyết học.

Suy gan

Không có dữ liệu hỗ trợ hướng dẫn cụ thể cho việc điều chỉnh liều lượng ở bệnh nhân suy giảm chức 
năng gan. Nên theo dõi chặt chẽ các thông số huyết học.

Phương pháp điều trị

Ghi chú: Nếu bệnh nhân thích, hoặc không thể nuốt viên nang, có thể đổ hết phần chứa trong viên nang vào một 
cốc nước và uống ngay lập tức. Một số vật liệu trơ được sử dụng làm phương tiện trong viên nang có thể không 
tan và có thể nổi trên bề mặt.

Những bệnh nhân dùng thuốc bằng cách đổ hết chất trong viên nang vào nước nên được 
nhắc nhở rằng đây là một loại thuốc mạnh nên phải được xử lý cẩn thận. Bệnh nhân phải 
được lưu ý không để bột tiếp xúc với da và niêm mạc, kể cả tránh hít phải bột khi mở viên 
nang. Những người không dùng Hydrea không nên tiếp xúc với nó. Để giảm nguy cơ phơi 
nhiễm, hãy đeo găng tay dùng một lần khi xử lý Hydrea, hoặc các chai có chứa Hydrea. Bất 
kỳ ai tiếp xúc với Hydrea nên rửa tay trước và sau khi tiếp xúc với chai hoặc viên nang. Nếu 
bột bị đổ ra ngoài, cần lau ngay bột bằng khăn ẩm dùng một lần và bỏ vào hộp đậy kín, 
chẳng hạn như túi nhựa, cũng như các viên nang rỗng. Hydrea nên tránh xa trẻ em và vật 
nuôi.
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4.3 Chống chỉ định
Hydrea được chống chỉ định ở những bệnh nhân đã chứng minh quá mẫn trước đó với hydroxycarbamide 
hoặc bất kỳ thành phần nào khác của công thức được liệt kê trong phần 6.1.

Hydroxycarbamide được chống chỉ định ở những bệnh nhân bị suy nhược tủy xương rõ rệt, tức là giảm bạch cầu (<2500 
WBC / mm3) hoặc giảm tiểu cầu (<100.000 / mm3), hoặc thiếu máu trầm trọng.

4.4 Các cảnh báo đặc biệt và các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng

Cảnh báo

Không nên bắt đầu điều trị bằng hydroxycarbamide nếu chức năng tủy xương bị suy giảm rõ rệt 
(xem4.3 Chống chỉ định). Ức chế tủy xương có thể xảy ra, và giảm bạch cầu nói chung là biểu 
hiện đầu tiên và phổ biến nhất của nó. Giảm tiểu cầu và thiếu máu ít xảy ra hơn, và hiếm khi 
thấy nếu không có giảm bạch cầu trước đó. Tuy nhiên, sự hồi phục sau suy tủy diễn ra nhanh 
chóng khi liệu pháp bị gián đoạn. Cần lưu ý rằng suy tủy xương có nhiều khả năng xảy ra hơn ở 
những bệnh nhân đã từng được xạ trị hoặc các tác nhân hóa trị liệu ung thư gây độc tế bào; 
hydroxycarbamide nên được sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân này.

Những bệnh nhân đã từng được điều trị bằng chiếu xạ trước đây có thể bị ban đỏ sau chiếu 
xạ.

Các trường hợp thiếu máu tan máu ở những bệnh nhân được điều trị bằng hydroxycarbamide cho các bệnh tăng 
sinh tủy đã được báo cáo(Xem 4.8 Tác dụng không mong muốn).Những bệnh nhân bị thiếu máu dai dẳng nên 
làm các xét nghiệm đánh giá tình trạng tan máu. Trong trường hợp chẩn đoán xác định thiếu máu tan máu, nên 
ngừng dùng hydroxycarbamide.

Thiếu máu nặng phải được điều chỉnh bằng thay máu toàn phần trước khi bắt đầu điều trị bằng 
hydroxycarbamide.

Vì hydroxycarbamide có thể gây buồn ngủ và các ảnh hưởng đến thần kinh khác, nên sự tỉnh táo có thể bị suy giảm khi 
lái xe và vận hành máy móc. (Xem 4.7 Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc).

Bệnh nhân nên được khuyên duy trì lượng nước đầy đủ. Bệnh nhân nên tham khảo ý kiến   
bác sĩ về các liều đã quên.

Viêm tụy cấp gây tử vong và không do béo đã xảy ra ở bệnh nhân nhiễm HIV khi điều trị bằng 
hydroxycarbamide và didanosine, có hoặc không có stavudine. Nhiễm độc gan và suy gan dẫn đến tử vong 
đã được báo cáo trong quá trình giám sát sau tiếp thị ở bệnh nhân nhiễm HIV được điều trị bằng 
hydroxycarbamide và các thuốc kháng retrovirus khác. Các biến cố gan gây tử vong được báo cáo thường 
xuyên nhất ở những bệnh nhân được điều trị bằng sự kết hợp của hydroxycarbamide, didanosine và 
stavudine. Nên tránh sự kết hợp này. Bệnh thần kinh ngoại vi, nghiêm trọng trong một số trường hợp, đã 
được báo cáo ở bệnh nhân nhiễm HIV dùng hydroxycarbamide kết hợp với thuốc kháng retrovirus, bao 
gồm didanosine, có hoặc không có stavudine.

Bệnh phổi mô kẽ bao gồm xơ phổi, thâm nhiễm phổi, viêm màng phổi và viêm phế nang / viêm 
phế nang dị ứng đã được báo cáo ở những bệnh nhân được điều trị ung thư tăng sinh tủy và có 
thể dẫn đến tử vong. Bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng hô hấp khác 
cần được theo dõi, điều tra và điều trị chặt chẽ. Ngừng ngay hydroxycarbamide và điều trị bằng 
corticosteroid để giải quyết các biến cố ở phổi (Xem 4.8 Tác dụng không mong muốn).

Sự bất thường về tế bào máu

Hồng cầu Megaloblastic tự giới hạn thường thấy sớm trong quá trình điều trị hydroxycarbamide. Sự 
thay đổi hình thái giống như bệnh thiếu máu ác tính, nhưng không liên quan đến Vitamin B12hoặc 
thiếu axit folic. Macrocytosis có thể che giấu sự phát triển ngẫu nhiên của sự thiếu hụt axit folic; do 
đó, việc sử dụng axit folic dự phòng có thể được đảm bảo. Hydroxycarbamide cũng có thể làm chậm 
quá trình thanh thải sắt trong huyết tương và làm giảm tốc độ sử dụng sắt của hồng cầu, nhưng nó 
dường như không làm thay đổi thời gian tồn tại của hồng cầu.
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Hydroxycarbamide nên được sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân bị rối loạn chức năng thận rõ rệt.

Ở những bệnh nhân được điều trị dài hạn với hydroxycarbamide cho các rối loạn tăng sinh tủy, chẳng hạn như 
bệnh đa hồng cầu và bệnh tăng tiểu cầu, bệnh bạch cầu thứ phát đã được báo cáo. Người ta vẫn chưa biết liệu 
tác dụng gây bệnh bạch cầu này là thứ phát sau hydroxycarbamide hay liên quan đến bệnh cơ bản của bệnh 
nhân.

Độc tính mạch máu da bao gồm loét mạch và hoại thư đã xảy ra ở những bệnh nhân bị rối loạn tăng sinh 
tủy trong khi điều trị bằng hydroxycarbamide. Các độc tính trên hệ mạch máu được báo cáo thường xuyên 
nhất ở những bệnh nhân có tiền sử hoặc hiện đang điều trị bằng interferon. Do các kết quả lâm sàng 
nghiêm trọng có thể xảy ra đối với các vết loét mạch máu ở da được báo cáo ở những bệnh nhân bị bệnh 
tăng sinh tủy, nên ngừng sử dụng hydroxycarbamide nếu các vết loét mạch máu trên da phát triển và nên 
bắt đầu sử dụng các thuốc tạo tế bào thay thế như đã được phát hiện.

Sử dụng trong thai kỳ

Hydroxycarbamide có thể gây hại cho thai nhi khi dùng cho phụ nữ có thai và đã được chứng minh là 
tác nhân gây quái thai mạnh ở động vật. Các dị tật đã được quan sát thấy ở con của thỏ và chuột được 
cho với liều tương ứng từ một phần ba đến hai lần liều tối đa của con người, tương ứng. Không có 
nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát ở phụ nữ có thai. Nếu thuốc này được sử dụng trong thời kỳ mang 
thai hoặc nếu bệnh nhân có thai khi đang điều trị bằng hydroxycarbamide, bệnh nhân cần được cảnh 
báo về nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi. Phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên tránh mang thai khi 
dùng hydroxycarbamide.

Sử dụng trong thời kỳ cho con bú

Hydroxycarbamide được bài tiết qua sữa mẹ. Do khả năng xảy ra các phản ứng có hại nghiêm 
trọng ở trẻ bú mẹ từ hydroxycarbamide, không khuyến cáo cho con bú trong khi điều trị bằng 
hydroxycarbamide.

Sử dụng cho trẻ em

An toàn và hiệu quả ở trẻ em chưa được thiết lập.

Sử dụng ở người cao tuổi

Bệnh nhân cao tuổi có thể nhạy cảm hơn với tác dụng của hydroxycarbamide, và có thể yêu cầu chế độ liều 
thấp hơn.

Sử dụng cho trẻ em

An toàn và hiệu quả ở trẻ em chưa được thiết lập.

Sử dụng ở người cao tuổi

Bệnh nhân cao tuổi có thể nhạy cảm hơn với tác dụng của hydroxycarbamide, và có thể yêu cầu chế độ liều 
thấp hơn.

Các biện pháp phòng ngừa

Khi thích hợp, bệnh nhân nên được tư vấn về việc sử dụng các biện pháp tránh thai trong quá trình điều trị.

Sử dụng đồng thời hydroxycarbamide và các thuốc ức chế tủy khác hoặc xạ trị có thể làm tăng mức độ suy tủy 
xương hoặc các phản ứng có hại khác (xem4.4 Các cảnh báo đặc biệt và các biện pháp phòng ngừa khi sử 
dụngvà4.8 Tác dụng không mong muốn).

Bệnh nhân nên được thông báo để duy trì lượng nước đầy đủ và tham khảo ý kiến   bác sĩ về các liều 
đã quên.

Điều trị bằng hydroxycarbamide cần có sự giám sát chặt chẽ. Tình trạng toàn bộ của máu, bao gồm 
kiểm tra tủy xương, nếu được chỉ định, cũng như chức năng thận và chức năng gan phải được xác 
định trước và lặp lại trong quá trình điều trị. Việc xác định mức hemoglobin, tổng số lượng bạch cầu 
và số lượng tiểu cầu nên được thực hiện ít nhất một lần một tuần trong suốt

Hydrea v11.0 4



liệu trình hydroxycarbamide. Nếu số lượng bạch cầu giảm xuống dưới 2500 / mm3, hoặc số lượng 
tiểu cầu dưới 100 000 / mm3, liệu pháp nên được gián đoạn cho đến khi các giá trị tăng lên đáng kể so 
với mức bình thường. Thiếu máu, nếu xảy ra, nên được kiểm soát bằng thay máu toàn phần, không 
làm gián đoạn liệu pháp hydroxycarbamide.

4.5 Tương tác với các loại thuốc khác và các hình thức tương tác khác

Sử dụng đồng thời hydroxycarbamide và các chất ức chế tủy khác hoặc xạ trị có thể làm tăng khả năng suy 
tủy xương hoặc các phản ứng có hại khác (xem4.4 Các cảnh báo đặc biệt và các biện pháp phòng ngừa 
khi sử dụngvà4.8 Tác dụng không mong muốn).

Vì hydroxycarbamide có thể làm tăng nồng độ axit uric trong huyết thanh, có thể cần điều chỉnh liều lượng 
của thuốc tăng uricosin.

Các nghiên cứu in vitro đã cho thấy sự gia tăng đáng kể hoạt động của cytarabine trong các tế bào được xử lý 
bằng hydroxycarbamide. Liệu sự tương tác này sẽ dẫn đến độc tính hiệp đồng trên lâm sàng hay nhu cầu điều 
chỉnh liều cytarabine vẫn chưa được thiết lập.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có sự can thiệp phân tích của hydroxycarbamide với các enzym (urease, 
uricase và lactic dehydrogenase) được sử dụng trong việc xác định urê, axit uric và axit lactic, làm cho kết 
quả tăng sai ở những bệnh nhân được điều trị bằng hydroxycarbamide. Vì hydroxycarbamide có thể làm 
tăng nồng độ axit uric trong huyết thanh, có thể cần điều chỉnh liều lượng của thuốc tăng uricosin.

Tăng nguy cơ mắc bệnh toàn thân do vắc xin gây tử vong khi sử dụng đồng thời vắc xin sống. Vắc xin sống 
không được khuyến cáo ở những bệnh nhân bị ức chế miễn dịch.

Chủng ngừa

Sử dụng đồng thời Hydrea với vắc xin vi rút sống có thể thúc đẩy sự nhân lên của vi rút vắc xin và / hoặc có 
thể làm tăng phản ứng có hại của vi rút vắc xin vì các cơ chế bảo vệ bình thường có thể bị Hydrea ngăn 
chặn. Việc chủng ngừa bằng vắc-xin sống ở bệnh nhân đang dùng Hydrea có thể bị nhiễm trùng nặng. 
Phản ứng kháng thể của bệnh nhân với vắc xin có thể giảm. Nên tránh sử dụng vắc-xin sống và tìm kiếm lời 
khuyên của bác sĩ chuyên khoa.

4.6 Khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú

Khả năng sinh sản

Azoospermia hoặc oligspermia, đôi khi có thể hồi phục được, đã được quan sát thấy ở nam giới. Bệnh nhân nam 
nên được thông báo về khả năng bảo tồn tinh trùng trước khi bắt đầu điều trị.

Hydroxycarbamide có thể gây độc cho gen. Nam giới đang điều trị được khuyến cáo sử dụng các biện pháp tránh thai an 
toàn trong và ít nhất 1 năm sau khi điều trị. (Xem 4.8 Tác dụng không mong muốn)

Bệnh nhân nữ có khả năng sinh sản nên được tư vấn để sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả trong 
khi điều trị và ít nhất 6 tháng sau khi điều trị.

Thai kỳ

Hydroxycarbamide có thể gây hại cho thai nhi khi dùng cho phụ nữ có thai và đã được chứng minh là 
tác nhân gây quái thai mạnh ở động vật. Các dị tật đã được quan sát thấy ở con của thỏ và chuột được 
cho với liều tương ứng từ một phần ba đến hai lần liều tối đa của con người, tương ứng. Không có 
nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát ở phụ nữ có thai. Nếu thuốc này được sử dụng trong thời kỳ mang 
thai hoặc nếu bệnh nhân có thai khi đang điều trị bằng hydroxycarbamide, bệnh nhân cần được cảnh 
báo về nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi. Phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên tránh mang thai khi 
dùng hydroxycarbamide.
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Cho con bú

Hydroxycarbamide được bài tiết qua sữa mẹ. Do khả năng xảy ra các phản ứng có hại nghiêm 
trọng ở trẻ bú mẹ từ hydroxycarbamide, không khuyến cáo cho con bú trong khi điều trị bằng 
hydroxycarbamide.

4.7 Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc

Vì hydroxycarbamide có thể gây buồn ngủ và các tác dụng thần kinh khác, nên sự tỉnh táo có thể bị suy giảm, bệnh nhân được 
khuyến cáo không nên lái xe hoặc vận hành máy móc nếu những triệu chứng này xảy ra hoặc cho đến khi biết tính nhạy cảm của 
cá nhân họ.

4.8 Tác dụng không mong muốn

Haematological

Các phản ứng có hại chủ yếu là suy tủy xương (giảm bạch cầu, thiếu máu và đôi khi giảm tiểu cầu). Thiếu 
máu tan huyết. (Xem4.4 Các cảnh báo đặc biệt và các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng).

Tiêu hóa

Các triệu chứng bất lợi về đường tiêu hóa bao gồm viêm miệng, chán ăn, buồn nôn, nôn, tiêu chảy và 
táo bón.

Da liễu

Các phản ứng ngoài da bao gồm phát ban dát sẩn, ban đỏ ở mặt và ban đỏ ngoại vi, loét da, 
phát ban da giống như viêm da, lupus ban đỏ trên da. Rụng tóc hiếm khi xảy ra. Tăng sắc 
tố, sắc tố móng, ban đỏ, teo da và móng, đóng vảy, sẩn tím và rụng tóc đã được quan sát 
thấy ở một số bệnh nhân sau vài năm điều trị duy trì hàng ngày với hydroxycarbamide. Ung 
thư da cũng hiếm khi được báo cáo.

Thần kinh

Liều lượng lớn có thể gây buồn ngủ vừa phải. Rối loạn thần kinh hiếm khi xảy ra và chỉ giới 
hạn ở đau đầu, chóng mặt, mất phương hướng, ảo giác và co giật.

Thận

Hydroxycarbamide đôi khi có thể gây suy giảm tạm thời chức năng ống thận kèm theo tăng 
nồng độ acid uric, BUN và creatinin huyết thanh. Khó tiểu hiếm khi xảy ra.

Rối loạn cơ xương và mô liên kết

Lupus ban đỏ hệ thống.

Hô hấp

Bệnh phổi kẽ, viêm phổi, viêm phế nang, viêm phế nang dị ứng, ho.

Quá mẫn cảm

Sốt do thuốc
Sốt cao (> 39 ° C) cần nhập viện trong một số trường hợp đã được báo cáo đồng thời với các 
biểu hiện tiêu hóa, phổi, cơ xương khớp, gan mật, da liễu hoặc tim mạch. Khởi phát thường 
xảy ra trong vòng 6 tuần kể từ khi bắt đầu và giải quyết nhanh chóng sau khi ngừng 
hydroxycarbamide. Sau khi dùng lại, sốt tái phát trong vòng 24 giờ.
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Khác

Sốt, ớn lạnh, khó chịu, suy nhược, azoospermia, oligospermia, ứ mật, viêm gan, hội chứng 
ly giải khối u và tăng men gan cũng đã được báo cáo.

Mối liên quan của hydroxycarbamide với sự phát triển của các phản ứng cấp tính ở phổi bao 
gồm thâm nhiễm phổi lan tỏa, xơ hóa, phù phổi, sốt và khó thở đã được báo cáo hiếm khi xảy ra.

Độc tính mạch máu da bao gồm loét mạch và hoại thư đã xảy ra ở những bệnh nhân bị rối loạn tăng sinh tủy 
trong khi điều trị bằng hydroxycarbamide. Các độc tính mạch máu này được báo cáo thường xuyên nhất ở những 
bệnh nhân có tiền sử hoặc hiện đang điều trị các phản ứng với interferon (xem4.4 Các cảnh báo đặc biệt và các 
biện pháp phòng ngừa khi sử dụng).

Viêm tụy gây tử vong và không tử vong và nhiễm độc gan, và bệnh thần kinh ngoại biên nặng đã được báo 
cáo ở những bệnh nhân nhiễm HIV dùng hydroxycarbamide kết hợp với các thuốc kháng retrovirus, đặc 
biệt là didanosine cộng với stavudine. Bệnh nhân được điều trị bằng hydroxycarbamide kết hợp với 
didanosine, stavudine và indinavir cho thấy sự suy giảm trung bình trong tế bào CD4 khoảng 100 / mm3

(xem4.4 Các cảnh báo đặc biệt và các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng).

Kết hợp Hydroxycarbamide và Liệu pháp chiếu xạ

Các phản ứng có hại quan sát được khi sử dụng hydroxycarbamide kết hợp và liệu pháp chiếu xạ 
tương tự như các phản ứng được báo cáo khi sử dụng hydroxycarbamide đơn thuần. Những tác dụng 
này chủ yếu bao gồm suy tủy xương (thiếu máu và giảm bạch cầu), và kích ứng dạ dày. Hầu hết tất cả 
các bệnh nhân nhận đủ liệu trình kết hợp hydroxycarbamide và chiếu xạ sẽ bị giảm bạch cầu đồng 
thời. Số lượng tiểu cầu giảm (<100.000 / mm3) hiếm khi xảy ra và chỉ khi có giảm bạch cầu rõ rệt. Đau 
dạ dày cũng đã được báo cáo khi chỉ chiếu xạ và kết hợp với liệu pháp hydroxycarbamide.

Cần lưu ý rằng chỉ riêng liều chiếu xạ điều trị cũng tạo ra các phản ứng có hại tương tự như 
hydroxycarbamide; liệu pháp kết hợp có thể làm tăng tỷ lệ mắc và mức độ nghiêm trọng của các tác 
dụng phụ này.

Mặc dù tình trạng viêm màng nhầy tại vị trí được chiếu xạ (viêm niêm mạc) được cho là do chiếu xạ đơn 
thuần, một số nhà điều tra cho rằng những trường hợp nghiêm trọng hơn là do điều trị kết hợp.

Báo cáo các phản ứng phụ nghi ngờ

Báo cáo các phản ứng có hại nghi ngờ sau khi cho phép dùng thuốc là rất quan trọng. Nó cho phép tiếp tục 
theo dõi cân bằng lợi ích / nguy cơ của thuốc. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được yêu cầu báo cáo bất 
kỳ phản ứng phụ nghi ngờ nàohttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting

4.9 Quá liều
Độc tính cấp trên niêm mạc đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng hydroxycarbamide với liều 
lượng vượt quá nhiều lần so với liều khuyến cáo thông thường. Quan sát thấy đau nhức, ban đỏ tím, 
phù nề ở lòng bàn tay và lòng bàn chân, bàn tay và bàn chân, tăng sắc tố da toàn thân dữ dội và viêm 
miệng cấp tính nặng.

Trong trường hợp quá liều, thực hiện rửa dạ dày ngay lập tức, sau đó là điều trị hỗ trợ tim 
mạch. Theo dõi lâu dài hệ thống tạo máu là cần thiết.

Để được tư vấn về cách xử trí quá liều, vui lòng liên hệ với Trung tâm Chống độc Quốc gia qua số 0800 POISON 
(0800 764766).

5 TÍNH CHẤT DƯỢC LỰC HỌC

5.1 Đặc tính dược lực học
Nhóm dược lý trị liệu: các chất chống ung thư khác, Mã ATC: L01XX05
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Hiện tại, không thể mô tả được cơ chế chính xác mà hydroxycarbamide tạo ra tác dụng gây độc tế bào. Tuy 
nhiên, các báo cáo của các nghiên cứu khác nhau trong nuôi cấy mô, chuột và người ủng hộ giả thuyết 
rằng hydroxycarbamide gây ra sự ức chế ngay lập tức tổng hợp DNA mà không ảnh hưởng đến quá trình 
tổng hợp axit ribonucleic hoặc protein. Giả thuyết này giải thích tại sao, trong những điều kiện nhất định, 
hydroxycarbamide có thể gây ra tác dụng gây quái thai.

Ba cơ chế hoạt động đã được công nhận để tăng hiệu quả của việc sử dụng đồng thời liệu pháp 
hydroxycarbamide với chiếu xạ trên các khối ung thư biểu mô tế bào vảy (epidermoid) ở đầu và cổ.Trong ống 
nghiệmcác nghiên cứu sử dụng tế bào chuột đồng của Trung Quốc cho thấy hydroxycarbamide (1) có khả năng 
gây chết các tế bào giai đoạn S thường kháng vô tuyến và (2) giữ các tế bào khác của chu kỳ tế bào trong giai 
đoạn tổng hợp G1 hoặc tiền DNA, nơi chúng dễ bị ảnh hưởng nhất chiếu xạ. Cơ chế hoạt động thứ ba đã được lý 
thuyết hóa trên cơ sởtrong ống nghiệmcác nghiên cứu về tế bào HeLa; Dường như hydroxycarbamide bằng cách 
ức chế tổng hợp DNA, cản trở quá trình sửa chữa bình thường của các tế bào bị tổn thương nhưng không bị giết 
bởi chiếu xạ, do đó làm giảm tỷ lệ sống sót của chúng; Sự tổng hợp RNA và protein không cho thấy sự thay đổi.

5.2 Đặc tính dược động học
Sau khi uống ở người, hydroxycarbamide được hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa. Thuốc đạt nồng 
độ đỉnh trong huyết thanh trong vòng 2 giờ. Khoảng 80% liều uống hoặc tiêm tĩnh mạch từ 7 đến 30 
mg / kg có thể được phục hồi trong nước tiểu trong vòng 12 giờ.

Hydroxycarbamide vượt qua hàng rào máu não.

5.3 Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng

Dược lý học và Độc chất Động vật

LD miệng50của hydroxycarbamide là 7330 mg / kg ở chuột nhắt và 5780 mg / kg ở chuột cống, dùng một liều duy nhất.

Trong các nghiên cứu về độc tính bán cấp và mãn tính ở chuột, các phát hiện bệnh lý nhất quán là giảm sản 
tủy xương từ nhẹ đến trung bình liên quan đến liều lượng rõ ràng cũng như tắc nghẽn phổi và đốm ở phổi. 
Ở liều cao nhất (1260 mg / kg / ngày trong 37 ngày sau đó 2520 mg / kg / ngày trong 40 ngày) xảy ra hiện 
tượng teo tinh hoàn không sinh tinh. Ở một số động vật, tổn thương tế bào gan với biến chất béo đã được 
ghi nhận. Ở chó, suy tủy xương từ nhẹ đến rõ rệt là một phát hiện nhất quán ngoại trừ ở liều lượng thấp 
hơn. Ngoài ra, ở các mức liều cao hơn (140 đến 420mg hoặc 140 đến 1260 mg / kg / tuần, dùng 3 hoặc 7 
ngày hàng tuần trong 12 tuần), trẻ chậm phát triển, tăng nhẹ giá trị đường huyết, và gan hoặc lá lách bị 
nhiễm trùng huyết, sự bắt giữ sinh tinh có thể đảo ngược đã được ghi nhận. Ở cấp độ cao hơn, thường gây 
chết người, liều (400 đến 800 mg / kg / ngày trong 7 đến 15 ngày), xuất huyết và xung huyết được tìm thấy 
ở phổi, não và đường tiết niệu. Tác dụng trên tim mạch (thay đổi nhịp tim, huyết áp, hạ huyết áp thế đứng, 
thay đổi điện tâm đồ) và thay đổi huyết học (tan máu nhẹ, methemoglobin huyết nhẹ) đã được quan sát 
thấy ở một số loài động vật thí nghiệm ở liều vượt quá mức lâm sàng.

Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản

Hydroxycarbamide là chất gây độc gen rõ ràng và là chất gây ung thư cho các loài vận chuyển được cho là 
có nguy cơ gây ung thư cho con người. Ở những bệnh nhân dùng hydroxycarbamide dài hạn do rối loạn 
tăng sinh tủy, chẳng hạn như bệnh đa hồng cầu và tăng tiểu cầu, bệnh bạch cầu thứ phát đã được báo cáo; 
Không rõ liệu tác dụng gây bệnh bạch cầu này có phải là thứ phát sau hydroxycarbamide hay bệnh cơ bản 
của bệnh nhân hay không. Ung thư da cũng đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng hydroxycarbamide 
dài hạn.

6 CÁC THÀNH PHẦN DƯỢC LIỆU

6.1 Danh sách tá dược

Axit citric,
Lactose,
Chất Magiê Stearate,
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Natri photphat,
Gelatine và,
Chất tạo màu viên nang (Titanium dioxide, erythrosine, chàm carmine và oxit sắt màu vàng). 
Mực in: OPACODE 1-S-277002.

6.2 Sự không tương thích

Không áp dụng.

6.3 Thời hạn sử dụng

Chai, thủy tinh: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, bảo quản ở nhiệt độ hoặc dưới 30 ° C

Chai, nhựa, HDPE có nắp chống trẻ em: 18 tháng kể từ ngày sản xuất được bảo quản ở nhiệt độ hoặc dưới 30 ° C.

6.4 Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi bảo quản

Bảo quản dưới 30 ° C; tránh nhiệt độ quá cao; đậy chặt nắp chai. Phân phối trong các vật chứa kín khí.

6.5 Bản chất và nội dung của vật chứa

Chai, thủy tinh, 100 viên.

Chai, nhựa, HDPE có nắp chống Trẻ em, 100 viên.

Không phải tất cả các loại gói đều có thể được bán trên thị trường.

6.6 Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối với việc thải bỏ

Để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với da, luôn đeo găng tay không thấm nước khi xử lý các chai có chứa viên 
nang Hydrea. Điều này bao gồm tất cả các hoạt động xử lý trong các cơ sở y tế, nhà thuốc, phòng kho và cơ 
sở chăm sóc sức khỏe tại nhà, bao gồm trong quá trình mở gói và kiểm tra, vận chuyển trong cơ sở cũng 
như chuẩn bị và quản lý liều lượng.

Bất kỳ loại thuốc hoặc chất thải không sử dụng nào đều phải được xử lý theo yêu cầu của địa phương.

7 LỊCH THUỐC

Đơn thuốc

8 NHÀ TÀI TRỢ

Túi cá nhân có giới hạn Bristol-Myers 
Squibb (NZ) 92518
Auckland 1141

ĐT: Tổng đài miễn phí 0800 167 567

9 NGÀY PHÊ DUYỆT ĐẦU TIÊN

Ngày 31 tháng 12 năm 1969.

10 NGÀY XEM LẠI VĂN BẢN

Ngày 20 tháng 12 năm 2021.

BẢNG TỔNG HỢP CÁC THAY ĐỔI

Phần đã thay đổi Tóm tắt thông tin mới
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4.2 Liều lượng
phương pháp

sự quản lý

và
của

Căn chỉnh văn bản với từ ngữ chỉ dẫn

4.6 Khả năng sinh sản,

mang thai và
cho con bú

Thêm văn bản sau:
Bệnh nhân nữ có khả năng sinh sản nên được tư vấn để sử dụng các biện pháp 
tránh thai hiệu quả trong khi điều trị và ít nhất 6 tháng sau khi điều trị.
Đã chuyển văn bản từ Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản và văn bản 
được thêm vào phần tham chiếu 4.8.

®Hydrea là thương hiệu đã đăng ký của Công ty Bristol-Myers Squibb
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