
1 ИМЕ НА ПРОДУКТА

хидрея®500 mg твърди капсули

2 КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка капсула съдържа 500 mg хидроксикарбамид (хидроксиурея).

Помощни вещества с известен ефект:

Съдържа лактоза монохидрат 42,2 mg.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3 ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Капсула: 500mg; непрозрачно зелено и розово с маркировка BMS 303, размер 0 капсулна обвивка.

4 КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Значителен туморен отговор към Hydrea(хидроксикарбамид)е доказано при хронична миелоцитна левкемия 
(фаза преди лечение и палиативни грижи) и рецидивиращ метастатичен или неоперабилен карцином на 
яйчника. Hydrea, използвана едновременно с лъчева терапия, е предназначена за използване при локален 
контрол на първични плоскоклетъчни (епидермоидни) карциноми на главата и шията, с изключение на устната, 
и карцином на шийката на матката.

4.2 Доза и начин на приложение
Поради рядкост на карцином на яйчниците и карциноми на главата и шията при деца, режимите на дозиране не са 
установени. Всички дозировки трябва да се основават на действителното или идеалното тегло на пациента, което от 
двете е по-малко.

Пациентите в напреднала възраст може да се нуждаят от по-ниска доза.

Едновременната употреба на хидроксикарбамид с други миелосупресивни средства може да изисква корекция на 
дозите.

Солидни тумори:

Интермитентна терапия:

80 mg/kg, приложени перорално като aединичендоза всекитретиден.

Продължителна терапия:

20 до 30 mg/kg, приложени перорално като aединичендозаежедневно.

Интермитентната схема на дозиране предлага предимството на намалената токсичност, тъй като пациентите на този 
режим на дозиране рядко се налагаха пълно прекратяване на терапията поради токсичност.

Съпътстваща терапия с облъчване: (Карцином на главата и шията) 80 mg/kg, 

приложени перорално като aединичендоза всекитретиден.

Прилагането на Hydrea (хидроксикарбамид) трябва да започне най-малко седем дни преди започване на облъчването и 
да продължи по време на лъчетерапията, както и неограничено време след това, при условие че пациентът може да 
бъде държан под адекватно наблюдение и не показва необичайни или тежки реакции.
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Облъчването трябва да се извършва в максималната доза, която се счита за подходяща за конкретната терапевтична 
ситуация; обикновено не е необходимо коригиране на дозата на облъчване, когато Hydrea се използва едновременно.

Резистентна хронична миелоцитна левкемия: 

Непрекъсната терапия:

20 до 30 mg/kg, приложени перорално като aединичендозаежедневносе препоръчва.

Адекватен пробен период за определяне на антинеопластичната ефективност на Hydrea е шест 
седмици терапия. Когато има регресия в размера на тумора или спиране на туморния растеж, 
терапията трябва да продължи за неопределено време. Терапията трябва да бъде прекъсната, ако 
броят на белите кръвни клетки падне под 2500/mm3или броят на тромбоцитите падне под 100 000/
mm3. В тези случаи броят трябва да се провери отново след три дни и терапията да се възобнови, 
когато броят се повиши значително към нормалните стойности. Тъй като хемопоетичното 
възстановяване е бързо, обикновено е необходимо да се пропуснат само няколко дози. Ако не 
настъпи бързо възстановяване по време на комбинирана хидроксикарбамид и лъчева терапия, 
облъчването може също да бъде прекъснато. Въпреки това, необходимостта от отлагане на 
облъчването е била рядка; лъчетерапията обикновено продължава с препоръчителната дозировка 
и техника. Ако възникне анемия, трябва да се коригира със замяна на цяла кръв, без да се прекъсва 
терапията с хидроксикарбамид. Тъй като хематопоезата може да бъде компрометирана от 
екстензивно облъчване или от други антинеопластични средства,

Болка или дискомфорт от възпаление на лигавиците на мястото на облъчване (мукозит) обикновено се 
контролира чрез мерки като локални анестетици и перорално прилагани аналгетици. Ако реакцията е 
тежка, терапията с хидроксикарбамид може временно да бъде прекъсната; ако е изключително тежка, 
дозата на облъчване може, освен това, временно да бъде отложена. Въпреки това, рядко се е налагало 
прекратяване на тези терапии.

Тежкият стомашен дистрес, като гадене, повръщане и анорексия в резултат на комбинирана терапия, 
обикновено може да се контролира чрез временно прекъсване на Hydrea(хидроксикарбамид)администрация; 
рядко се е налагало допълнително прекъсване на облъчването.

Бъбречна недостатъчност

Няма данни, които да подкрепят специфични насоки за коригиране на дозата при пациенти с увредена бъбречна 
функция. Тъй като бъбречната екскреция е път на елиминиране, трябва да се обмисли намаляване на дозата при тази 
популация. Препоръчва се внимателно проследяване на хематологичните параметри.

Чернодробна недостатъчност

Няма данни, които подкрепят специфични насоки за коригиране на дозата при пациенти с увредена чернодробна функция. 

Препоръчва се внимателно проследяване на хематологичните параметри.

Начин на приложение

Забележка: Ако пациентът предпочита или не може да поглъща капсули, съдържанието на капсулите може да се 
изпразни в чаша с вода и да се приеме незабавно. Някои инертен материал, използван като носител в капсулата, може 
да не се разтвори и да плува на повърхността.

Пациентите, които приемат лекарството, като изпразват съдържанието на капсулата във вода, трябва да напомнят, че 
това е мощно лекарство, с което трябва да се работи внимателно. Пациентите трябва да бъдат предупредени да не 
позволяват на праха да влиза в контакт с кожата и лигавиците, включително избягване на вдишване на праха при 
отваряне на капсулите. Хората, които не приемат Hydrea, не трябва да бъдат изложени на него. За да намалите риска от 
излагане, носете ръкавици за еднократна употреба при работа с Hydrea или бутилки, съдържащи Hydrea. Всеки, който 
работи с Hydrea, трябва да мие ръцете си преди и след контакт с бутилката или капсулите. Ако прахът се разлее, той 
трябва незабавно да се избърше с влажна кърпа за еднократна употреба и да се изхвърли в затворен контейнер, като 
найлонов плик, както и празните капсули. Hydrea трябва да се пази далеч от деца и домашни любимци.
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4.3 Противопоказания

Hydrea е противопоказан при пациенти, които са демонстрирали предишна свръхчувствителност към 
хидроксикарбамид или друг компонент от неговата формулировка, изброен в точка 6.1.

Хидроксикарбамид е противопоказан при пациенти с изразена депресия на костния мозък, т.е. 
левкопения (< 2500 WBC/mm3) или тромбоцитопения (< 100 000/mm3) или тежка анемия.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Предупреждения

Лечението с хидроксикарбамид не трябва да се започва, ако функцията на костния мозък е значително 
понижена (вж.4.3 Противопоказания). Може да възникне потискане на костния мозък и като цяло левкопенията 
е първата и най-честа проява. Тромбоцитопенията и анемията се срещат по-рядко и рядко се наблюдават без 
предшестваща левкопения. Въпреки това, възстановяването от миелосупресията е бързо, когато терапията бъде 
прекъсната. Трябва да се има предвид, че депресията на костния мозък е по-вероятна при пациенти, които 
преди това са получавали лъчетерапия или цитотоксични химиотерапевтични средства за рак; 
хидроксикарбамид трябва да се използва с внимание при такива пациенти.

Пациентите, които са получавали лъчева терапия в миналото, може да имат обостряне на еритема след 
облъчване.

Съобщавани са случаи на хемолитична анемия при пациенти, лекувани с хидроксикарбамид за миелопролиферативни 
заболявания(Вижте 4.8 Нежелани лекарствени реакции).Пациентите, които развиват персистираща анемия, трябва 
да бъдат подложени на лабораторни изследвания за хемолиза. При потвърдена диагноза хемолитична анемия, 
хидроксикарбамид трябва да се преустанови.

Тежката анемия трябва да бъде коригирана със замяна на цяла кръв преди започване на терапия с 
хидроксикарбамид.

Тъй като хидроксикарбамид може да причини сънливост и други неврологични ефекти, бдителността може да бъде нарушена 

при шофиране и работа с машини. (Вижте 4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да поддържат адекватен прием на течности. Пациентите трябва да се консултират със 

своя лекар относно пропуснатите дози.

По време на терапия с хидроксикарбамид и диданозин, със или без ставудин, е настъпил фатален и нефатален 
панкреатит при HIV-инфектирани пациенти. По време на постмаркетинговото наблюдение при HIV-инфектирани 
пациенти, лекувани с хидроксикарбамид и други антиретровирусни средства, са докладвани хепатотоксичност и 
чернодробна недостатъчност, водеща до смърт. Смъртни чернодробни събития се съобщават най-често при 
пациенти, лекувани с комбинацията от хидроксикарбамид, диданозин и ставудин. Тази комбинация трябва да се 
избягва. Периферна невропатия, която е била тежка в някои случаи, се съобщава при HIV-инфектирани 
пациенти, получаващи хидроксикарбамид в комбинация с антиретровирусни средства, включително диданозин, 
със или без ставудин.

Интерстициално белодробно заболяване, включително белодробна фиброза, белодробна инфилтрация, пневмонит и 
алвеолит/алергичен алвеолит, се съобщава при пациенти, лекувани за миелопролиферативна неоплазма и може да 
бъде свързано с фатален изход. Пациентите, развиващи пирексия, кашлица, диспнея или други респираторни 
симптоми, трябва да бъдат внимателно наблюдавани, изследвани и лекувани. Незабавно преустановете приема на 
хидроксикарбамид и лекувайте с кортикостероиди за разрешаване на белодробните събития (вж. 4.8 Нежелани 
реакции).

Еритроцитни аномалии

Мегалобластна еритропоеза, която се самоограничава, често се наблюдава в началото на терапията с 
хидроксикарбамид. Морфологичната промяна наподобява пернициозна анемия, но не е свързана с витамин В12или 
дефицит на фолиева киселина. Макроцитозата може да маскира случайното развитие на дефицит на фолиева киселина; 
по този начин може да бъде оправдано профилактичното приложение на фолиева киселина. Хидроксикарбамидът може 
също да забави плазмения клирънс на желязо и да намали скоростта на използване на желязо от еритроцитите, но 
изглежда не променя времето за оцеляване на червените кръвни клетки.
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Хидроксикарбамид трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с изразена бъбречна дисфункция.

При пациенти, получаващи продължителна терапия с хидроксикарбамид за миелопролиферативни 
заболявания, като истинска полицитемия и тромбоцитемия, се съобщава за вторична левкемия. Не е известно 
дали този левкемогенен ефект е вторичен спрямо хидроксикарбамид или е свързан с основното заболяване на 
пациентите.

При пациенти с миелопролиферативни нарушения по време на терапия с хидроксикарбамид са се наблюдавали кожни 
васкулитни токсичности, включително васкулитни улцерации и гангрена. Тези васкулитни токсичности се съобщават 
най-често при пациенти с анамнеза или в момента на лечение с интерферон. Поради потенциално тежки клинични 
резултати за кожни васкулитни язви, съобщени при пациенти с миелопролиферативно заболяване, лечението с 
хидроксикарбамид трябва да се преустанови, ако се развият кожни васкулитни улцерации и трябва да се започне 
лечение с алтернативни циторедуктивни средства, както е предписано.

Използване по време на бременност

Хидроксикарбамидът може да причини увреждане на плода, когато се прилага на бременна жена и е доказано, 
че е мощен тератогенен агент при животни. Наблюдавани са малформации при потомството на зайци и 
плъхове, получаващи дози, еквивалентни съответно на една трета до два пъти максималната доза при хора. 
Няма адекватни и добре контролирани проучвания при бременни жени. Ако това лекарство се използва по 
време на бременност или ако пациентката забременее по време на терапия с хидроксикарбамид, пациентката 
трябва да бъде информирана за потенциалната опасност за плода. Жените с детероден потенциал трябва да 
бъдат посъветвани да избягват забременяване, докато приемат хидроксикарбамид.

Използване по време на кърмене

Хидроксикарбамид се екскретира в кърмата. Поради потенциала за сериозни нежелани 
реакции при кърмачета от хидроксикарбамид, кърменето не се препоръчва по време на 
терапия с хидроксикарбамид.

Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността при деца не са установени.

Използване при възрастни хора

Пациентите в напреднала възраст може да са по-чувствителни към ефектите на хидроксикарбамид и може да изискват 
по-ниска доза.

Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността при деца не са установени.

Използване при възрастни хора

Пациентите в напреднала възраст може да са по-чувствителни към ефектите на хидроксикарбамид и може да изискват 
по-ниска доза.

Предпазни мерки

Когато е подходящо, пациентите трябва да бъдат консултирани относно използването на контрацептивни мерки по време на 

терапията.

Едновременната употреба на хидроксикарбамид и други миелосупресивни средства или лъчева терапия може да повиши нивото 

на депресия на костния мозък или други нежелани реакции (вж.4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при 

употребаи4.8 Нежелани лекарствени реакции).

Пациентите трябва да бъдат информирани да поддържат адекватен прием на течности и да се консултират с лекар относно 

пропуснатите дози.

Терапията с хидроксикарбамид изисква внимателно наблюдение. Пълният статус на кръвта, включително 
изследване на костния мозък, ако е показано, както и бъбречната и чернодробната функция трябва да се 
определят преди и многократно по време на лечението. Определянето на нивото на хемоглобина, общия брой 
на левкоцитите и броя на тромбоцитите трябва да се извършва поне веднъж седмично през цялото време.
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курс на терапия с хидроксикарбамид. Ако броят на белите кръвни клетки намалее до по-малко от 2500/mm3или 
броят на тромбоцитите до по-малко от 100 000/mm3терапията трябва да бъде прекъсната, докато стойностите се 
покачат значително към нормалните нива. Анемията, ако се появи, трябва да се овладее със замяна на цяла 
кръв, без да се прекъсва терапията с хидроксикарбамид.

4.5 Взаимодействие с други лекарства и други форми на взаимодействие

Едновременната употреба на хидроксикарбамид и други миелосупресивни средства или лъчева терапия може да 
увеличи вероятността от депресия на костния мозък или други нежелани реакции (вж.4.4 Специални предупреждения 
и предпазни мерки при употребаи4.8 Нежелани лекарствени реакции).

Тъй като хидроксикарбамид може да повиши нивото на серумната пикочна киселина, може да се наложи коригиране на дозата 

на урикозуричните лекарства.

Проучванията in vitro показват значително повишаване на активността на цитарабин в клетките, третирани с 
хидроксикарбамид. Не е установено дали това взаимодействие ще доведе до синергична токсичност в клиничните 
условия или необходимостта от промяна на дозите на цитарабин.

Проучванията показват, че има аналитична интерференция на хидроксикарбамид с ензимите (уреаза, уриказа и млечна 
дехидрогеназа), използвани при определянето на урея, пикочна киселина и млечна киселина, което води до фалшиво 
повишени резултати при пациенти, лекувани с хидроксикарбамид. Тъй като хидроксикарбамид може да повиши нивото 
на серумната пикочна киселина, може да се наложи коригиране на дозата на урикозуричните лекарства.

Съществува повишен риск от фатално системно ваксинално заболяване при едновременната употреба на живи 
ваксини. Не се препоръчват живи ваксини при имуносупресирани пациенти.

Ваксинации

Едновременната употреба на Hydrea с жива вирусна ваксина може да потенцира репликацията на ваксиналния вирус и/или 

може да увеличи нежеланата реакция на ваксиналния вирус, тъй като нормалните защитни механизми могат да бъдат 

потиснати от Hydrea. Ваксинацията с жива ваксина при пациент, приемащ Hydrea, може да доведе до тежка инфекция. Отговорът 

на антителата на пациента към ваксините може да бъде намален. Използването на живи ваксини трябва да се избягва и да се 

търси индивидуален съвет от специалист.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Плодовитост

При мъжете са наблюдавани азооспермия или олигспермия, понякога обратима. Пациентите от мъжки пол трябва да 
бъдат информирани за възможността за запазване на спермата преди началото на терапията.

Хидроксикарбамидът може да бъде генотоксичен. Мъжете под терапия се съветват да използват безопасни контрацептивни 

мерки по време на и най-малко 1 година след терапията. (Вижте 4.8 Нежелани реакции)

Жените с репродуктивен потенциал трябва да бъдат съветвани да използват ефективна контрацепция по време на 
терапията и най-малко 6 месеца след терапията.

Бременност

Хидроксикарбамидът може да причини увреждане на плода, когато се прилага на бременна жена и е доказано, 
че е мощен тератогенен агент при животни. Наблюдавани са малформации при потомството на зайци и 
плъхове, получаващи дози, еквивалентни съответно на една трета до два пъти максималната доза при хора. 
Няма адекватни и добре контролирани проучвания при бременни жени. Ако това лекарство се използва по 
време на бременност или ако пациентката забременее по време на терапия с хидроксикарбамид, пациентката 
трябва да бъде информирана за потенциалната опасност за плода. Жените с детероден потенциал трябва да 
бъдат посъветвани да избягват забременяване, докато приемат хидроксикарбамид.
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Кърмене

Хидроксикарбамид се екскретира в кърмата. Поради потенциала за сериозни нежелани 
реакции при кърмачета от хидроксикарбамид, кърменето не се препоръчва по време на 
терапия с хидроксикарбамид.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Тъй като хидроксикарбамидът може да причини сънливост и други неврологични ефекти, може да бъде нарушена бдителността, 

пациентите се съветват да не шофират или да работят с машини, ако се появят тези симптоми или докато се установи индивидуалната им 

чувствителност.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Хематологични

Нежеланите реакции са основно потискане на костния мозък (левкопения, анемия и понякога тромбоцитопения). 
Хемолитична анемия. (Виж4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба).

Стомашно-чревни

Неблагоприятните стомашно-чревни симптоми включват стоматит, анорексия, гадене, повръщане, 
диария и запек.

Дерматологичен

Дерматологичните реакции включват макулопапулозен обрив, лицева еритема и периферен еритем, кожни 
язви, кожни обриви, подобни на дерматомиозит, кожен лупус еритематозус. Алопеция се среща рядко. 
Хиперпигментация, пигментация на ноктите, еритема, атрофия на кожата и ноктите, лющене, виолетови папули 
и алопеция са наблюдавани при някои пациенти след няколко години продължителна ежедневна поддържаща 
терапия с хидроксикарбамид. Рядко се съобщава и за рак на кожата.

Неврологични

Големи дози могат да предизвикат умерена сънливост. Неврологични нарушения са се появявали рядко и са 
били ограничени до главоболие, замаяност, дезориентация, халюцинации и конвулсии.

Бъбречна

Понякога хидроксикарбамид може да причини временно увреждане на бъбречната тубулна функция, придружено от 
повишаване на серумните нива на пикочна киселина, BUN и креатинин. Рядко се появява дизурия.

Нарушения на опорно-двигателния апарат и съединителната тъкан

Системен лупус еритематозус.

Дихателни

Интерстициална белодробна болест, пневмонит, алвеолит, алергичен алвеолит, кашлица.

Свръхчувствителност

Треска, предизвикана от лекарства

Висока температура (> 39°C), изискваща хоспитализация в някои случаи, се съобщава едновременно със стомашно-
чревни, белодробни, мускулно-скелетни, хепатобилиарни, дерматологични или сърдечно-съдови прояви. Началото 
обикновено настъпва в рамките на 6 седмици след започване и отзвучава незабавно след прекратяване на лечението с 
хидроксикарбамид. При повторно приложение треската се появи отново в рамките на 24 часа.
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Друго

Докладвани са също треска, втрисане, неразположение, астения, азооспермия, олигоспермия, холестаза, 
хепатит, синдром на туморен лизис и повишаване на чернодробните ензими.

Рядко се съобщава за връзката на хидроксикарбамид с развитието на остри белодробни 
реакции, състоящи се от дифузни белодробни инфилтрати, фиброза, белодробен оток, треска и 
диспнея.

При пациенти с миелопролиферативни нарушения по време на терапия с хидроксикарбамид са се наблюдавали кожни 

васкулитни токсичности, включително васкулитни улцерации и гангрена. Тези васкулитни токсичности се съобщават най-често 

при пациенти с анамнеза за или понастоящем получаващи реакции на лечение с интерферон (вж.4.4 Специални 

предупреждения и предпазни мерки при употреба).

Съобщени са фатален и нефатален панкреатит и хепатотоксичност, както и тежка периферна невропатия при 
HIV-инфектирани пациенти, които са получавали хидроксикарбамид в комбинация с антиретровирусни средства, 
по-специално диданозин плюс ставудин. Пациенти, лекувани с хидроксикарбамид в комбинация с диданозин, 
ставудин и индинавир, показват среден спад на CD4 клетките от приблизително 100/mm3

(виж4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба).

Комбинирана хидроксикарбамид и лъчева терапия

Нежеланите реакции, наблюдавани при комбинирана хидроксикарбамид и лъчева терапия, са подобни на тези, 
съобщени при употребата на хидроксикарбамид самостоятелно. Тези ефекти включват основно депресия на 
костния мозък (анемия и левкопения) и стомашно дразнене. Почти всички пациенти, получаващи адекватен 
курс на комбинирана хидроксикарбамид и лъчева терапия, ще демонстрират съпътстваща левкопения. Намален 
брой тромбоцити (<100 000/mm3) са се срещали рядко и само при наличие на изразена левкопения. Съобщава се 
също за стомашен дистрес при самостоятелно облъчване и в комбинация с терапия с хидроксикарбамид.

Трябва да се има предвид, че само терапевтичните дози на облъчване предизвикват същите нежелани реакции като 
хидроксикарбамид; комбинираната терапия може да доведе до увеличаване на честотата и тежестта на тези нежелани 
реакции.

Въпреки че възпалението на лигавиците на мястото на облъчване (мукозит) се приписва само на 
облъчване, някои изследователи смятат, че по-тежките случаи се дължат на комбинирана терапия.

Докладване на предполагаеми нежелани реакции

Съобщаването за предполагаеми нежелани реакции след разрешаване на лекарството е важно. Позволява 
непрекъснато наблюдение на съотношението полза/риск на лекарството. От здравните специалисти се изисква да 
съобщават за всякакви предполагаеми нежелани реакцииhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting

4.9 Предозиране

Съобщава се за остра кожно-лигавична токсичност при пациенти, приемащи хидроксикарбамид в доза, няколко 
пъти по-висока от обичайната препоръчвана доза. Наблюдават се болезненост, виолетова еритема, отоци по 
дланите и стъпалата, последвани от лющене на ръцете и краката, интензивна генерализирана 
хиперпигментация на кожата и тежък остър стоматит.

В случай на предозиране извършете незабавна стомашна промивка, последвана от поддържаща 
кардиореспираторна терапия. Необходим е дългосрочен мониторинг на хемопоетичната система.

За съвет относно управлението на предозирането, моля, свържете се с Националния център по отравяния на 0800 POISON (0800 

764766).

5 ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: други антинеопластични средства, ATC код: L01XX05
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Точният механизъм, чрез който хидроксикарбамидът произвежда своите цитотоксични ефекти, понастоящем не може 
да бъде описан. Въпреки това, докладите от различни изследвания върху тъканни култури, плъхове и хора подкрепят 
хипотезата, че хидроксикарбамидът причинява незабавно инхибиране на синтеза на ДНК, без да се намесва в синтеза 
на рибонуклеинова киселина или протеин. Тази хипотеза обяснява защо при определени условия хидроксикарбамидът 
може да предизвика тератогенни ефекти.

Предполагат се три механизма на действие за повишена ефективност от едновременната употреба на терапия с 
хидроксикарбамид с облъчване върху плоскоклетъчни (епидермоидни) карциноми на главата и шията.Инвитро
проучвания, използващи клетки от китайски хамстер, предполагат, че хидроксикарбамид (1) е смъртоносен за нормално 
радиорезистентни клетки в S-стадий и (2) задържа други клетки от клетъчния цикъл в етапа на G1 или пред-ДНК синтез, 
където те са най-податливи на ефектите на облъчване. Третият механизъм на действие е теоретизиран въз основа на
инвитроизследвания на HeLa клетки; изглежда, че хидроксикарбамид чрез инхибиране на синтеза на ДНК, 
възпрепятства нормалния процес на възстановяване на клетките, увредени, но не убити от облъчване, като по този 
начин намалява степента им на оцеляване; Синтезът на РНК и протеин не е показал промяна.

5.2 Фармакокинетични свойства

След перорално приложение при хора хидроксикарбамидът се абсорбира лесно от стомашно-чревния тракт. 
Лекарството достига пикови серумни концентрации в рамките на 2 часа. Приблизително 80% от пероралната или 
интравенозна доза от 7 до 30 mg/kg може да бъде възстановена в урината в рамките на 12 часа.

Хидроксикарбамид преминава през кръвно-мозъчната бариера.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Фармакология и токсикология на животните

Устната LD50хидроксикарбамид е 7330 mg/kg при мишки и 5780 mg/kg при плъхове, дадени като единични дози.

При проучвания за подостра и хронична токсичност при плъхове, най-последователните патологични находки са 
очевидна дозозависима лека до умерена хипоплазия на костния мозък, както и белодробна конгестия и петна на белите 
дробове. При най-високите нива на дозиране (1260 mg/kg/ден за 37 дни, след това 2520 mg/kg/ден за 40 дни) се 
наблюдава атрофия на тестисите с липса на сперматогенеза. При няколко животни се наблюдава увреждане на 
чернодробните клетки с мастна метаморфоза. При кучето, лека до изразена депресия на костния мозък е постоянна 
находка, освен при по-ниски нива на дозиране. Освен това, при по-високи дози (140 до 420 mg или 140 до 1260 mg/kg/
седмица, давани 3 или 7 дни седмично в продължение на 12 седмици), са открити забавяне на растежа, леко повишени 
стойности на кръвната захар и хемосидероза на черния дроб или далака, се наблюдава обратимо спиране на 
сперматогените. във висшето, често смъртоносни, дози (400 до 800 mg/kg/ден за 7 до 15 дни), кръвоизлив и конгестия са 
открити в белите дробове, мозъка и пикочните пътища. Сърдечносъдови ефекти (промяна в сърдечната честота, 
кръвно налягане, ортостатична хипотония, промени в ЕКГ) и хематологични промени (лека хемолиза, лека 
метхемоглобинемия) са наблюдавани при някои видове лабораторни животни при дози, надвишаващи клиничните 
нива.

Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта

Хидроксикарбамидът е недвусмислено генотоксичен и предполагаем трансвидов канцероген, което предполага 
канцерогенен риск за хората. При пациенти, получаващи продължително хидроксикарбамид за 
миелопролиферативни заболявания, като истинска полицитемия и тромбоцитемия, се съобщава за вторична 
левкемия; не е известно дали този левкемогенен ефект е вторичен спрямо хидроксикарбамид или основното 
заболяване на пациентите. Рак на кожата също се съобщава при пациенти, приемащи продължително 
хидроксикарбамид.

6 ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Лимонена киселина,

лактоза,
Магнезиев стеарат,
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натриев фосфат,
Желатин и,
Оцветители за капсули (титанов диоксид, еритрозин, индиго кармин и жълт железен оксид). 
Печатарско мастило: OPACODE 1-S-277002.

6.2 Несъвместимости

Не е приложимо.

6.3 Срок на годност

Бутилка, стъкло: 36 месеца от датата на производство, съхранявани при или под 30°C

Бутилка, пластмаса, HDPE със защитена от деца капачка: 18 месеца от датата на производство, съхранявана при или под 30°C.

6.4 Специални предпазни мерки при съхранение

Да се   съхранява под 30°C; избягвайте прекомерна топлина; дръжте бутилката плътно затворена. Дозирайте в херметически затворени контейнери.

6.5 Естество и съдържание на контейнера

Бутилка, стъкло, 100 капсули.

Бутилка, пластмаса, HDPE със защитена от деца капачка, 100 капсули.

Не всички видове опаковки може да се предлагат на пазара.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне

За да сведете до минимум риска от дермално излагане, винаги носете непроницаеми ръкавици, когато боравите с 
бутилки, съдържащи капсули Hydrea. Това включва всички манипулационни дейности в клинични условия, аптеки, 
складове и домашни здравни заведения, включително по време на разопаковане и инспекция, транспортиране в 
рамките на съоръжение и подготовка и приложение на дозата.

Всяко неизползвано лекарство или отпадъчни материали трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7 МЕДИЦИНСКИ ГРАФИК

Предписание

8 СПОНСОР

Частна чанта Bristol-Myers Squibb 
(NZ) Limited 92518
Окланд 1141

Тел: безплатен 0800 167 567

9 ДАТА НА ПЪРВО ОДОБРЕНИЕ

31 декември 1969 г.

10 ДАТА НА РЕВИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

20 декември 2021 г.

ОБОБЩАЯ ТАБЛИЦА НА ПРОМЕНИТЕ

Разделът е променен Резюме на новата информация
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4.2 Дозировка

метод
администрация

и
на

Подравнете текста с индикационната формулировка

4.6 Плодовитост,

бременност и
лактация

Добавете следния текст:
Жените с репродуктивен потенциал трябва да бъдат съветвани да използват ефективна 
контрацепция по време на терапията и най-малко 6 месеца след терапията.
Текстът е преместен от Cancinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility и е 
добавен текст към раздел 4.8.

®Hydrea е регистрирана търговска марка на Bristol-Myers Squibb Company
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