
1 PANGALAN NG PRODUKTO

Hydrea®500 mg Hard Capsules

2 MAAYOS AT MARAMING KOMPOSISYON

Ang bawat kapsula ay naglalaman ng 500 mg ng hydroxycarbamide (hydroxyurea).

Mga excipient na may alam na epekto:

Naglalaman ng Lactose Monohydrate 42.2 mg.

Para sa buong listahan ng mga excipient, tingnan ang seksyon 6.1.

3 PHARMACEUTICAL FORM

Capsule: 500mg; opaque green at pink na may markang BMS 303, size 0 capsule shell.

4 KLINIKAL NA PARTIKULAR

4.1 Mga indikasyon sa paggamot

Makabuluhang tugon ng tumor sa Hydrea(hydroxycarbamide)ay ipinakita sa talamak na myelocytic 
leukemia (phase ng pretreatment at palliative care) at paulit-ulit na metastatic o inoperable na carcinoma 
ng ovary. Ang Hydrea na ginamit kasabay ng irradiation therapy ay inilaan para sa paggamit sa lokal na 
kontrol ng pangunahing squamous cell (epidermoid) na mga carcinoma ng ulo at leeg, hindi kasama ang 
labi, at carcinoma ng cervix.

4.2 Dosis at paraan ng pangangasiwa

Dahil sa pambihira ng carcinoma ng obaryo, at mga carcinoma ng ulo at leeg sa mga bata, ang mga regimen ng dosis ay 
hindi naitatag. Ang lahat ng dosis ay dapat na nakabatay sa aktwal o perpektong timbang ng pasyente, alinman ang 
mas mababa.

Ang mga matatandang pasyente ay maaaring mangailangan ng mas mababang regimen ng dosis.

Ang sabay-sabay na paggamit ng hydroxycarbamide sa iba pang mga myelosuppressive agent ay maaaring mangailangan ng mga pagsasaayos ng mga dosis.

Solid na mga tumor:

Intermittent therapy:

80 mg/kg na ibinibigay nang pasalita bilang awalang asawadosis bawatpangatloaraw.

Patuloy na therapy:

20 hanggang 30 mg/kg na ibinibigay nang pasalita bilang awalang asawadosisaraw-araw.

Ang pasulput-sulpot na iskedyul ng dosis ay nag-aalok ng kalamangan ng pinababang toxicity dahil ang mga pasyente sa 
regimen ng dosis na ito ay bihirang nangangailangan ng kumpletong paghinto ng therapy dahil sa toxicity.

Kasabay na therapy na may pag-iilaw: (Carcinoma ng ulo at leeg) 80 mg/kg na 

ibinibigay nang pasalita bilang awalang asawadosis bawatpangatloaraw.

Ang pangangasiwa ng Hydrea (hydroxycarbamide) ay dapat magsimula nang hindi bababa sa pitong araw bago simulan ang pag-iilaw at 

ipagpatuloy sa panahon ng radiotherapy gayundin nang walang katiyakan pagkatapos kung ang pasyente ay maaaring panatilihin sa 

ilalim ng sapat na obserbasyon at walang ebidensyang kakaiba o malubhang reaksyon.
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Ang pag-iilaw ay dapat ibigay sa pinakamataas na dosis na itinuturing na angkop para sa partikular na sitwasyong panterapeutika; Ang 

pagsasaayos ng dosis ng irradiation ay karaniwang hindi kinakailangan kapag ang Hydrea ay ginagamit nang sabay.

Lumalaban sa Talamak na Myelocytic Leukemia: 

Tuloy-tuloy na therapy:

20 hanggang 30 mg/kg na ibinibigay nang pasalita bilang awalang asawadosisaraw-arawInirerekomenda.

Ang isang sapat na panahon ng pagsubok para sa pagtukoy ng antineoplastic na bisa ng Hydrea ay anim na 
linggo ng therapy. Kapag mayroong pagbabalik sa laki ng tumor o pag-aresto sa paglaki ng tumor, ang therapy 
ay dapat ipagpatuloy nang walang katapusan. Ang therapy ay dapat na maantala kung ang bilang ng puting 
selula ng dugo ay bumaba sa ibaba 2500/mm3, o ang bilang ng platelet ay bumaba sa ibaba 100,000/mm3. Sa 
mga kasong ito, ang mga bilang ay dapat suriing muli pagkatapos ng tatlong araw, at ipagpatuloy ang therapy 
kapag ang mga bilang ay tumaas nang malaki patungo sa mga normal na halaga. Dahil ang hematopoietic 
rebound ay maagap, kadalasan ay kinakailangan na alisin lamang ang ilang mga dosis. Kung hindi nangyari ang 
mabilis na pag-rebound sa panahon ng pinagsamang hydroxycarbamide at irradiation therapy, maaari ding 
maantala ang irradiation. Gayunpaman, ang pangangailangan para sa pagpapaliban ng pag-iilaw ay bihira; Ang 
radiotherapy ay karaniwang ipinagpatuloy gamit ang inirerekomendang dosis at pamamaraan. Ang anemia, 
kung mangyari ito, ay dapat itama sa buong pagpapalit ng dugo, nang hindi nakakaabala sa hydroxycarbamide 
therapy. Dahil ang haematopoiesis ay maaaring makompromiso sa pamamagitan ng malawak na pag-iilaw o ng 
iba pang mga antineoplastic na ahente,

Pananakit o kakulangan sa ginhawa mula sa pamamaga ng mga mucous membrane sa lugar na na-irradiated (mucositis) na kadalasang 

kinokontrol nito sa pamamagitan ng mga hakbang gaya ng topical anesthetics at oral administration na analgesics. Kung malubha ang 

reaksyon, maaaring pansamantalang maantala ang hydroxycarbamide therapy; kung ito ay napakalubha, ang dosis ng irradiation ay 

maaaring, bilang karagdagan, ay pansamantalang ipagpaliban. Gayunpaman, bihirang kinakailangan na wakasan ang mga therapy na 

ito.

Ang matinding pagkabalisa sa tiyan, tulad ng pagduduwal, pagsusuka at anorexia na nagreresulta mula sa pinagsamang 
therapy ay maaaring karaniwang kontrolado ng pansamantalang pagkagambala ng Hydrea(hydroxycarbamide)pangangasiwa; 
bihirang kinakailangan ang karagdagang pagkagambala ng pag-iilaw.

Kakulangan sa Bato

Walang data na sumusuporta sa partikular na gabay para sa pagsasaayos ng dosis sa mga pasyenteng may kapansanan sa pag-
andar ng bato. Dahil ang renal excretion ay isang landas ng pag-aalis, dapat isaalang-alang ang pagbawas ng dosis sa 
populasyon na ito. Ang malapit na pagsubaybay sa mga parameter ng hematologic ay pinapayuhan.

Hepatic Insufficiency

Walang data na sumusuporta sa partikular na gabay para sa pagsasaayos ng dosis sa mga pasyenteng may kapansanan sa hepatic 

function. Ang malapit na pagsubaybay sa mga parameter ng hematologic ay pinapayuhan.

Paraan ng pangangasiwa

Tandaan: Kung ang pasyente ay mas gusto, o hindi makalunok ng mga kapsula, ang mga nilalaman ng mga kapsula ay maaaring ibuhos 

sa isang basong tubig at inumin kaagad. Ang ilang hindi gumagalaw na materyal na ginamit bilang sasakyan sa kapsula ay maaaring 

hindi matunaw, at maaaring lumutang sa ibabaw.

Ang mga pasyente na umiinom ng gamot sa pamamagitan ng pag-alis ng laman ng kapsula sa tubig ay dapat ipaalala na ito ay 
isang mabisang gamot na dapat pangasiwaan nang may pag-iingat. Ang mga pasyente ay dapat na babalaan na huwag 
hayaang madikit ang pulbos sa balat at mauhog na lamad, kabilang ang pag-iwas sa paglanghap ng pulbos kapag binubuksan 
ang mga kapsula. Ang mga taong hindi umiinom ng Hydrea ay hindi dapat malantad dito. Upang bawasan ang panganib ng 
pagkakalantad, magsuot ng mga disposable gloves kapag humahawak ng Hydrea, o mga bote na naglalaman ng Hydrea. Ang 
sinumang humahawak ng Hydrea ay dapat maghugas ng kanilang mga kamay bago at pagkatapos makipag-ugnay sa bote o 
mga kapsula. Kung ang pulbos ay natapon, dapat itong agad na punasan ng isang mamasa-masa na disposable towel at itapon 
sa isang saradong lalagyan, tulad ng isang plastic bag, gayundin ang mga walang laman na kapsula. Ang Hydrea ay dapat na 
ilayo sa mga bata at alagang hayop.
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4.3 Contraindications

Ang Hydrea ay kontraindikado sa mga pasyente na nagpakita ng nakaraang hypersensitivity sa 
hydroxycarbamide o anumang iba pang bahagi ng formulation nito na nakalista sa seksyon 6.1.

Ang hydroxycarbamide ay kontraindikado sa mga pasyente na may markang bone marrow depression, ibig sabihin, 
leukopenia (< 2500 WBC/mm3) o thrombocytopenia (< 100,000/mm3), o matinding anemya.

4.4 Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit

Mga babala

Ang paggamot na may hydroxycarbamide ay hindi dapat simulan kung ang function ng bone marrow ay kapansin-
pansing depressed (tingnan ang4.3 Contraindications). Maaaring mangyari ang pagsugpo sa utak ng buto, at ang 
leukopenia sa pangkalahatan ay ang una at pinakakaraniwang pagpapakita nito. Ang thrombocytopenia at anemia ay 
hindi gaanong nangyayari, at bihirang makita nang walang naunang leukopenia. Gayunpaman, ang paggaling mula sa 
myelosuppression ay mabilis kapag ang therapy ay nagambala. Dapat itong isipin na ang bone marrow depression ay 
mas malamang sa mga pasyente na dati nang nakatanggap ng radiotherapy o cytotoxic cancer chemotherapeutic 
agents; Ang hydroxycarbamide ay dapat gamitin nang maingat sa mga naturang pasyente.

Ang mga pasyente na nakatanggap ng irradiation therapy sa nakaraan ay maaaring magkaroon ng exacerbation ng post-irradiation 

erythema.

Ang mga kaso ng haemolytic anemia sa mga pasyente na ginagamot sa hydroxycarbamide para sa myeloproliferative disease ay 
naiulat(Tingnan ang 4.8 Hindi kanais-nais na mga epekto).Ang mga pasyente na nagkakaroon ng paulit-ulit na anemia ay 
dapat magkaroon ng mga pagsusuri sa laboratoryo para sa hemolysis. Sa setting ng nakumpirma na diagnosis ng haemolytic 
anemia, ang hydroxycarbamide ay dapat na ihinto.

Ang matinding anemia ay dapat itama sa buong pagpapalit ng dugo bago simulan ang therapy na may 
hydroxycarbamide.

Dahil ang hydroxycarbamide ay maaaring magdulot ng pag-aantok at iba pang mga epekto sa neurologic, ang pagiging alerto ay maaaring makapinsala sa 

pagmamaneho at pagpapatakbo ng makinarya. (Tingnan ang 4.7 Mga epekto sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina).

Dapat payuhan ang mga pasyente na mapanatili ang sapat na paggamit ng likido. Ang mga pasyente ay dapat kumunsulta sa kanilang 

manggagamot tungkol sa mga napalampas na dosis.

Ang nakamamatay at hindi nakamamatay na pancreatitis ay naganap sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV sa panahon ng 
therapy na may hydroxycarbamide at didanosine, mayroon o walang stavudine. Ang hepatotoxicity at hepatic failure na 
nagreresulta sa kamatayan ay naiulat sa panahon ng post-marketing surveillance sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV na 
ginagamot ng hydroxycarbamide at iba pang antiretroviral agents. Ang mga nakamamatay na hepatic na kaganapan ay 
madalas na naiulat sa mga pasyente na ginagamot sa kumbinasyon ng hydroxycarbamide, didanosine, at stavudine. Ang 
kumbinasyong ito ay dapat na iwasan. Ang peripheral neuropathy, na malala sa ilang mga kaso, ay naiulat sa mga pasyenteng 
nahawaan ng HIV na tumatanggap ng hydroxycarbamide kasama ng mga antiretroviral agent, kabilang ang didanosine, na 
mayroon o walang stavudine.

Ang interstitial lung disease kabilang ang pulmonary fibrosis, lung infiltration, pneumonitis, at alveolitis/allergic alveolitis 
ay naiulat sa mga pasyenteng ginagamot para sa myeloproliferative neoplasm at maaaring nauugnay sa nakamamatay 
na resulta. Ang mga pasyenteng nagkakaroon ng pyrexia, ubo, dyspnea, o iba pang sintomas sa paghinga ay dapat na 
masusing subaybayan, imbestigahan at gamutin. Kaagad na ihinto ang hydroxycarbamide at gamutin ang mga 
corticosteroids upang malutas ang mga kaganapan sa baga (Tingnan ang 4.8 Hindi kanais-nais na mga epekto).

Erythrocytic Abnormalities

Ang megaloblastic erythropoiesis, na naglilimita sa sarili ay madalas na nakikita nang maaga sa kurso ng 
hydroxycarbamide therapy. Ang morphological na pagbabago ay kahawig ng pernicious anemia, ngunit hindi nauugnay 
sa Vitamin B12o kakulangan sa folic acid. Maaaring itago ng macrocytosis ang incidental development ng folic acid 
deficiency; kaya, ang prophylactic administration ng folic acid ay maaaring kailanganin. Ang hydroxycarbamide ay 
maaari ring maantala ang plasma iron clearance at bawasan ang rate ng paggamit ng iron ng mga erythrocytes, ngunit 
hindi ito lumilitaw na binabago ang oras ng kaligtasan ng pulang selula ng dugo.
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Ang hydroxycarbamide ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may markang renal dysfunction.

Sa mga pasyente na tumatanggap ng pangmatagalang therapy na may hydroxycarbamide para sa myeloproliferative 
disorder, tulad ng polycythemia vera at thrombocythemia, ang pangalawang leukemia ay naiulat. Hindi alam kung ang 
leukemogenic effect na ito ay pangalawa sa hydroxycarbamide o nauugnay sa pinag-uugatang sakit ng mga pasyente.

Ang mga nakakalason na vasculitic sa balat kabilang ang mga vasculitic ulceration at gangrene ay naganap sa mga pasyenteng 
may myeloproliferative disorder sa panahon ng therapy na may hydroxycarbamide. Ang mga vasculitic toxicity na ito ay madalas 
na naiulat sa mga pasyente na may kasaysayan ng o kasalukuyang tumatanggap ng interferon therapy. Dahil sa potensyal na 
malubhang klinikal na kinalabasan para sa cutaneous vasculitic ulcers na iniulat sa mga pasyente na may myeloproliferative 
disease, ang hydroxycarbamide ay dapat na ihinto kung ang cutaneous vasculitic ulcerations ay bubuo at ang mga alternatibong 
cytoreductive agent ay dapat na simulan ayon sa indikasyon.

Gamitin sa pagbubuntis

Ang hydroxycarbamide ay maaaring magdulot ng pinsala sa pangsanggol kapag ibinibigay sa isang buntis at napatunayang 
isang makapangyarihang teratogenic agent sa mga hayop. Ang mga malformation ay naobserbahan sa mga supling ng mga 
kuneho at daga na binigyan ng mga dosis na katumbas ng isang-katlo hanggang dalawang beses ang maximum na dosis ng 
tao, ayon sa pagkakabanggit. Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. Kung ang 
gamot na ito ay ginagamit sa panahon ng pagbubuntis o kung ang pasyente ay buntis habang nasa hydroxycarbamide therapy, 
ang pasyente ay dapat na alamin ang potensyal na panganib ng fetus. Ang mga babaeng may potensyal na manganak ay dapat 
payuhan na iwasang mabuntis habang umiinom ng hydroxycarbamide.

Gamitin sa paggagatas

Ang hydroxycarbamide ay excreted sa gatas ng tao. Dahil sa potensyal para sa malubhang masamang reaksyon sa mga 
sanggol na nagpapasuso mula sa hydroxycarbamide, hindi inirerekomenda ang pagpapasuso sa panahon ng 
hydroxycarbamide therapy.

Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo sa mga bata ay hindi pa naitatag.

Gamitin sa mga Matatanda

Ang mga matatandang pasyente ay maaaring mas sensitibo sa mga epekto ng hydroxycarbamide, at maaaring mangailangan ng mas mababang 

regimen ng dosis.

Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo sa mga bata ay hindi pa naitatag.

Gamitin sa mga Matatanda

Ang mga matatandang pasyente ay maaaring mas sensitibo sa mga epekto ng hydroxycarbamide, at maaaring mangailangan ng mas mababang 

regimen ng dosis.

Mga pag-iingat

Kung naaangkop, dapat payuhan ang mga pasyente tungkol sa paggamit ng mga contraceptive measures sa panahon ng 
therapy.

Ang sabay-sabay na paggamit ng hydroxycarbamide at iba pang myelosuppressive agent o radiation therapy ay maaaring tumaas ang 

antas ng bone marrow depression o iba pang masamang reaksyon (tingnan ang4.4 Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa 

paggamitat4.8 Hindi kanais-nais na mga epekto).

Dapat ipaalam sa mga pasyente na mapanatili ang sapat na paggamit ng likido at kumunsulta sa doktor tungkol sa mga 
napalampas na dosis.

Ang therapy na may hydroxycarbamide ay nangangailangan ng malapit na pangangasiwa. Ang kumpletong katayuan ng dugo, 
kabilang ang pagsusuri sa bone marrow, kung ipinahiwatig, pati na rin ang pag-andar ng bato at pag-andar ng atay ay dapat 
matukoy bago, at paulit-ulit sa panahon ng paggamot. Ang pagpapasiya ng antas ng hemoglobin, kabuuang bilang ng 
leukocyte, at bilang ng platelet ay dapat isagawa nang hindi bababa sa isang beses sa isang linggo sa buong
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kurso ng hydroxycarbamide therapy. Kung ang bilang ng puting selula ng dugo ay bumaba sa mas mababa sa 2500/mm3, o ang 
bilang ng platelet sa mas mababa sa 100 000/mm3, ang therapy ay dapat na maantala hanggang ang mga halaga ay tumaas 
nang malaki patungo sa mga normal na antas. Ang anemia, kung mangyari ito, ay dapat pangasiwaan ng buong pagpapalit ng 
dugo, nang hindi nakakaabala sa hydroxycarbamide therapy.

4.5 Pakikipag-ugnayan sa ibang mga gamot at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan

Ang sabay-sabay na paggamit ng hydroxycarbamide at iba pang mga myelosuppressive agent o radiation therapy ay maaaring 
magpataas ng posibilidad ng bone marrow depression o iba pang masamang epekto (tingnan ang4.4 Mga espesyal na babala 
at pag-iingat para sa paggamitat4.8 Hindi kanais-nais na mga epekto).

Dahil maaaring itaas ng hydroxycarbamide ang antas ng serum ng uric acid, maaaring kailanganin ang pagsasaayos ng 
dosis ng uricosuric na gamot.

Ang mga pag-aaral sa vitro ay nagpakita ng isang makabuluhang pagtaas sa aktibidad ng cytarabine sa mga cell na ginagamot ng 

hydroxycarbamide. Kung ang pakikipag-ugnayan na ito ay hahantong sa synergistic toxicity sa klinikal na setting o ang pangangailangan 

na baguhin ang mga dosis ng cytarabine ay hindi pa naitatag.

Ipinakita ng mga pag-aaral na mayroong analytical interference ng hydroxycarbamide sa mga enzymes (urease, uricase, 
at lactic dehydrogenase) na ginagamit sa pagtukoy ng urea, uric acid at lactic acid, na nagbibigay ng maling pagtaas ng 
mga resulta nito sa mga pasyenteng ginagamot ng hydroxycarbamide. Dahil maaaring itaas ng hydroxycarbamide ang 
antas ng serum ng uric acid, maaaring kailanganin ang pagsasaayos ng dosis ng uricosuric na gamot.

Mayroong mas mataas na panganib ng nakamamatay na systemic vaccine na sakit sa sabay-sabay na paggamit ng mga live na bakuna. Ang mga 

live na bakuna ay hindi inirerekomenda sa mga pasyenteng immunosuppressed.

Mga pagbabakuna

Ang sabay-sabay na paggamit ng Hydrea na may live na bakuna sa virus ay maaaring magpalakas sa pagtitiklop ng virus ng bakuna at/o 

maaaring magpapataas ng masamang reaksyon ng virus ng bakuna dahil ang mga normal na mekanismo ng depensa ay maaaring 

pigilan ng Hydrea. Ang pagbabakuna ng isang live na bakuna sa isang pasyente na kumukuha ng Hydrea ay maaaring magresulta sa 

matinding impeksyon. Maaaring bumaba ang tugon ng antibody ng pasyente sa mga bakuna. Ang paggamit ng mga live na bakuna ay 

dapat na iwasan at humingi ng payo ng indibidwal na espesyalista.

4.6 Fertility, pagbubuntis at paggagatas

Pagkayabong

Ang Azoospermia o oligspermia, kung minsan ay nababaligtad, ay naobserbahan sa mga lalaki. Ang mga pasyenteng lalaki ay 
dapat ipaalam tungkol sa posibilidad ng pag-iingat ng tamud bago magsimula ang therapy.

Ang hydroxycarbamide ay maaaring genotoxic. Ang mga lalaking nasa ilalim ng therapy ay pinapayuhan na gumamit ng mga ligtas na contraceptive measures 

sa panahon at hindi bababa sa 1 taon pagkatapos ng therapy. (Tingnan ang 4.8 Hindi kanais-nais na mga epekto)

Ang mga babaeng pasyente na may potensyal na reproductive ay dapat payuhan na gumamit ng epektibong pagpipigil sa pagbubuntis sa panahon ng therapy 

at nang hindi bababa sa 6 na buwan pagkatapos ng therapy.

Pagbubuntis

Ang hydroxycarbamide ay maaaring magdulot ng pinsala sa pangsanggol kapag ibinibigay sa isang buntis at napatunayang 
isang makapangyarihang teratogenic agent sa mga hayop. Ang mga malformation ay naobserbahan sa mga supling ng mga 
kuneho at daga na binigyan ng mga dosis na katumbas ng isang-katlo hanggang dalawang beses ang maximum na dosis ng 
tao, ayon sa pagkakabanggit. Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. Kung ang 
gamot na ito ay ginagamit sa panahon ng pagbubuntis o kung ang pasyente ay buntis habang nasa hydroxycarbamide therapy, 
ang pasyente ay dapat na alamin ang potensyal na panganib ng fetus. Ang mga babaeng may potensyal na manganak ay dapat 
payuhan na iwasang mabuntis habang umiinom ng hydroxycarbamide.
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pagpapasuso

Ang hydroxycarbamide ay excreted sa gatas ng tao. Dahil sa potensyal para sa malubhang masamang reaksyon sa mga 
sanggol na nagpapasuso mula sa hydroxycarbamide, hindi inirerekomenda ang pagpapasuso sa panahon ng 
hydroxycarbamide therapy.

4.7 Mga epekto sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina

Dahil ang hydroxycarbamide ay maaaring magdulot ng antok at iba pang mga epekto sa neurologic, ang pagiging alerto ay maaaring may kapansanan, 

pinapayuhan ang mga pasyente na huwag magmaneho o magpaandar ng makinarya kung mangyari ang mga sintomas na ito o hanggang sa malaman ang 

kanilang indibidwal na pagkamaramdamin.

4.8 Hindi kanais-nais na mga epekto

Hematological

Ang mga salungat na reaksyon ay pangunahin na ang bone marrow depression (leukopenia, anemia, at paminsan-minsan ay 
thrombocytopenia). Haemolytic anemia. (Tingnan4.4 Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit).

Gastrointestinal

Kasama sa masamang gastrointestinal na sintomas ang stomatitis, anorexia, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, at paninigas ng 
dumi.

Dermatological

Kabilang sa mga dermatologic na reaksyon ang maculopapular rash, facial erythema, at peripheral erythema, skin 
ulceration, dermatomyositis-like skin rashes, cutaneous lupus erythematosus. Ang alopecia ay bihirang mangyari. Ang 
hyperpigmentation, nail pigmentation, erythema, atrophy ng balat at mga kuko, scaling, violet papules, at alopecia ay 
naobserbahan sa ilang mga pasyente pagkatapos ng ilang taon ng pang-araw-araw na maintenance therapy na may 
hydroxycarbamide. Ang kanser sa balat ay bihira ding naiulat.

Neurological

Ang malalaking dosis ay maaaring magdulot ng katamtamang pag-aantok. Ang mga kaguluhan sa neurological ay bihirang 
nangyari at limitado sa pananakit ng ulo, pagkahilo, disorientasyon, guni-guni, at kombulsyon.

Renal

Ang hydroxycarbamide paminsan-minsan ay maaaring magdulot ng pansamantalang kapansanan sa renal tubular function na 
sinamahan ng pagtaas ng serum uric acid, BUN, at mga antas ng creatinine. Ang dysuria ay bihirang mangyari.

Mga karamdaman sa musculoskeletal at connective tissue

Systemic lupus erythematosus.

Panghinga

Interstitial lung disease, pneumonitis, alveolitis, allergic alveolitis, ubo.

Hypersensitivity

Lagnat na dulot ng droga

Ang mataas na lagnat (> 39°C) na nangangailangan ng pag-ospital sa ilang mga kaso ay naiulat na kasabay ng mga 
pagpapakita ng gastrointestinal, pulmonary, musculoskeletal, hepatobiliary, dermatological o cardiovascular. 
Karaniwang nangyayari ang simula sa loob ng 6 na linggo ng pagsisimula at nalutas kaagad pagkatapos ng paghinto ng 
hydroxycarbamide. Sa muling pangangasiwa, muling naganap ang lagnat sa loob ng 24 na oras.
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Iba pa

Ang lagnat, panginginig, karamdaman, asthenia, azoospermia, oligospermia, cholestasis, hepatitis, tumor 
lysis syndrome, at elevation ng hepatic enzymes ay naiulat din.

Ang kaugnayan ng hydroxycarbamide sa pag-unlad ng mga talamak na reaksyon sa baga na binubuo ng 
nagkakalat na pulmonary infiltrates, fibrosis, pulmonary edema, lagnat, at dyspnoea ay bihirang naiulat.

Ang mga nakakalason na vasculitic sa balat kabilang ang mga vasculitic ulceration at gangrene ay naganap sa mga pasyenteng may 

myeloproliferative disorder sa panahon ng therapy na may hydroxycarbamide. Ang mga vasculitic toxicity na ito ay madalas na naiulat sa 

mga pasyente na may kasaysayan ng o kasalukuyang tumatanggap ng mga reaksyon ng interferon therapy (tingnan ang4.4 Mga 

espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit).

Ang nakamamatay at hindi nakamamatay na pancreatitis at hepatotoxicity, at malubhang peripheral neuropathy ay 
naiulat sa mga pasyenteng nahawaan ng HIV na nakatanggap ng hydroxycarbamide kasama ng mga antiretroviral 
agent, lalo na ang didanosine plus stavudine. Ang mga pasyente na ginagamot ng hydroxycarbamide kasama ng 
didanosine, stavudine, at indinavir ay nagpakita ng median na pagbaba sa CD4 cells na humigit-kumulang 100/mm3

(tingnan4.4 Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit).

Pinagsamang Hydroxycarbamide at Irradiation Therapy

Ang mga salungat na reaksyon na sinusunod sa pinagsamang hydroxycarbamide at irradiation therapy ay katulad ng 
mga iniulat sa paggamit ng hydroxycarbamide lamang. Pangunahing kasama sa mga epektong ito ang bone marrow 
depression (anemia at leukopenia), at gastric irritation. Halos lahat ng mga pasyente na tumatanggap ng sapat na kurso 
ng pinagsamang hydroxycarbamide at irradiation therapy ay magpapakita ng kasabay na leukopenia. Nabawasan ang 
bilang ng platelet (<100,000/mm3) ay bihirang nangyari at sa pagkakaroon lamang ng may markang leukopenia. Ang 
pagkabalisa sa tiyan ay naiulat din na may pag-iilaw lamang at kasama ng hydroxycarbamide therapy.

Dapat itong isipin na ang mga panterapeutika na dosis ng pag-iilaw lamang ay gumagawa ng parehong mga salungat na reaksyon gaya 

ng hydroxycarbamide; Ang pinagsamang therapy ay maaaring magdulot ng pagtaas sa saklaw at kalubhaan ng mga side effect na ito.

Bagama't ang pamamaga ng mga mucous membrane sa lugar na na-irradiated (mucositis) ay iniuugnay sa pag-iilaw 
lamang, naniniwala ang ilang investigator na ang mas malalang mga kaso ay dahil sa kumbinasyon ng therapy.

Pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon

Ang pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon pagkatapos ng pahintulot ng gamot ay mahalaga. Pinapayagan nito ang patuloy na 

pagsubaybay sa balanse ng benepisyo/panganib ng gamot. Hinihiling sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na mag-ulat ng 

anumang pinaghihinalaang masamang reaksyonhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting

4.9 Labis na dosis

Ang talamak na mucocutaneous toxicity ay naiulat sa mga pasyente na tumatanggap ng hydroxycarbamide sa isang 
dosis ng ilang beses na lampas sa karaniwang inirerekomendang dosis. Soreness, violet erythema, edema sa mga palad 
at talampakan na sinundan ng scaling ng mga kamay at paa, matinding generalised hyperpigmentation ng balat, at 
matinding acute stomatitis ay naobserbahan.

Sa kaso ng labis na dosis, ipatupad ang agarang gastric lavage, na sinusundan ng supportive cardiorespiratory 
therapy. Ang pangmatagalang pagsubaybay sa hemopoietic system ay kinakailangan.

Para sa payo sa pamamahala ng labis na dosis, mangyaring makipag-ugnayan sa National Poisons Center sa 0800 POISON (0800 
764766).

5 PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1 Mga katangian ng pharmacodynamic

Pharmacotherapeutic group: iba pang antineoplastic agent, ATC Code: L01XX05
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Ang tumpak na mekanismo kung saan ang hydroxycarbamide ay gumagawa ng mga cytotoxic effect nito, sa kasalukuyan, ay hindi 

mailalarawan. Gayunpaman, ang mga ulat ng iba't ibang pag-aaral sa tissue culture, daga at tao ay nagbibigay ng suporta sa hypothesis 

na ang hydroxycarbamide ay nagdudulot ng agarang pagsugpo ng DNA synthesis nang hindi nakakasagabal sa synthesis ng ribonucleic 

acid o ng protina. Ipinapaliwanag ng hypothesis na ito kung bakit, sa ilalim ng ilang partikular na kundisyon, ang hydroxycarbamide ay 

maaaring magdulot ng mga teratogenic effect.

Tatlong mekanismo ng pagkilos ang nai-postulate para sa pagtaas ng bisa ng kasabay na paggamit ng hydroxycarbamide 
therapy na may irradiation sa squamous cell (epidermoid) carcinomas ng ulo at leeg.Sa vitroAng mga pag-aaral na gumagamit 
ng mga Chinese hamster cell ay nagmumungkahi na ang hydroxycarbamide (1) ay nakamamatay sa mga normal na radio-
resistant na S-stage na mga cell at (2) ay nagtataglay ng iba pang mga cell ng cell cycle sa G1 o pre-DNA synthesis stage kung 
saan sila ay pinaka-madaling kapitan sa mga epekto. ng pag-iilaw. Ang ikatlong mekanismo ng pagkilos ay na-teorya batay sasa 
vitropag-aaral ng mga selula ng HeLa; lumilitaw na ang hydroxycarbamide sa pamamagitan ng pagsugpo sa synthesis ng DNA, 
ay humahadlang sa normal na proseso ng pag-aayos ng mga cell na nasira ngunit hindi pinapatay ng pag-iilaw, at sa gayon ay 
binabawasan ang kanilang survival rate; Ang RNA at protein synthesis ay hindi nagpakita ng pagbabago.

5.2 Mga katangian ng pharmacokinetic

Pagkatapos ng oral administration sa tao, ang hydroxycarbamide ay madaling hinihigop mula sa gastrointestinal tract. Ang 
gamot ay umabot sa pinakamataas na konsentrasyon ng serum sa loob ng 2 oras. Humigit-kumulang 80% ng isang oral o 
intravenous na dosis na 7 hanggang 30 mg/kg ay maaaring mabawi sa ihi sa loob ng 12 oras.

Ang hydroxycarbamide ay tumatawid sa hadlang ng dugo-utak.

5.3 Preclinical na data ng kaligtasan

Pharmacology at Toxicology ng Hayop

Ang oral LD50ng hydroxycarbamide ay 7330 mg/kg sa mga daga at 5780 mg/kg sa mga daga, na ibinibigay bilang isang solong 
dosis.

Sa subacute at talamak na toxicity na pag-aaral sa daga, ang pinaka-pare-parehong pathological na natuklasan ay isang maliwanag na 

nauugnay sa dosis na banayad hanggang katamtamang bone marrow hypoplasia pati na rin ang pulmonary congestion at mottling ng 

mga baga. Sa pinakamataas na antas ng dosis (1260 mg/kg/araw sa loob ng 37 araw pagkatapos ay 2520 mg/kg/araw sa loob ng 40 

araw), naganap ang testicular atrophy na walang spermatogenesis. Sa ilang mga hayop, ang pinsala sa hepatic cell na may mataba na 

metamorphosis ay nabanggit. Sa aso, ang banayad hanggang sa may markang bone marrow depression ay isang pare-parehong 

paghahanap maliban sa mas mababang antas ng dosis. Bukod pa rito, sa mas mataas na antas ng dosis (140 hanggang 420mg o 140 

hanggang 1260 mg/kg/linggo na binigay ng 3 o 7 araw bawat linggo sa loob ng 12 linggo), ang pagpapahina ng paglaki, bahagyang 

tumaas na mga halaga ng glucose sa dugo, at haemosiderosis ng atay o pali ay natagpuan, nabanggit ang reversible spermatogenic 

arrest. Sa mas mataas, kadalasang nakamamatay, mga dosis (400 hanggang 800 mg/kg/araw sa loob ng 7 hanggang 15 araw), 

pagdurugo at pagsisikip ay natagpuan sa baga, utak, at daanan ng ihi. Ang mga epekto sa cardiovascular (pagbabago sa rate ng puso, 

presyon ng dugo, orthostatic hypotension, mga pagbabago sa EKG) at mga pagbabago sa haematological (bahagyang hemolysis, 

bahagyang methemoglobinemia) ay naobserbahan sa ilang mga species ng mga hayop sa laboratoryo sa mga dosis na lumampas sa 

mga antas ng klinikal.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility

Ang hydroxycarbamide ay walang alinlangan na genotoxic at isang ipinapalagay na transpecies na carcinogen na 
nagpapahiwatig ng carcinogienic na panganib sa mga tao. Sa mga pasyente na tumatanggap ng pangmatagalang 
hydroxycarbamide para sa myeloproliferative disorder, tulad ng polycythemia vera at thrombocythemia, ang pangalawang 
leukemia ay naiulat; hindi alam kung ang leukemogenic effect na ito ay pangalawa sa hydroxycarbamide o ang pinagbabatayan 
na sakit ng mga pasyente. Ang kanser sa balat ay naiulat din sa mga pasyenteng tumatanggap ng pangmatagalang 
hydroxycarbamide.

6 PHARMACEUTICAL PARTIKULARS

6.1 Listahan ng mga excipients

sitriko acid,
Lactose,
Magnesium stearate,

Hydrea v11.0 8



sodium phosphate,
Gelatine at,
Mga pangkulay ng kapsula (Titanium dioxide, erythrosine, indigo carmine at iron oxide yellow). 
Tinta sa pag-print: OPACODE 1-S-277002.

6.2 Mga hindi pagkakatugma

Hindi maaari.

6.3 Buhay ng istante

Bote, salamin: 36 na buwan mula sa petsa ng paggawa na nakaimbak sa o mas mababa sa 30°C

Bote, plastik, HDPE na may takip na lumalaban sa Bata: 18 buwan mula sa petsa ng paggawa na nakaimbak sa o mas mababa sa 30°C.

6.4 Mga espesyal na pag-iingat para sa pag-iimbak

Mag-imbak sa ibaba 30°C; maiwasan ang labis na init; panatilihing nakasara nang mahigpit ang bote. Ibuhos sa mga lalagyan ng air-tight.

6.5 Kalikasan at nilalaman ng lalagyan

Bote, baso, 100 kapsula.

Bote, plastik, HDPE na may takip na lumalaban sa Bata, 100 kapsula.

Hindi lahat ng uri ng pakete ay maaaring ibenta.

6.6 Mga espesyal na pag-iingat para sa pagtatapon

Upang mabawasan ang panganib ng pagkakalantad sa balat, palaging magsuot ng hindi tinatablan ng guwantes kapag humahawak ng mga bote 

na naglalaman ng mga kapsula ng Hydrea. Kabilang dito ang lahat ng aktibidad sa pangangasiwa sa mga klinikal na setting, parmasya, bodega, at 

mga setting ng pangangalagang pangkalusugan sa bahay, kabilang ang pag-unpack at inspeksyon, transportasyon sa loob ng pasilidad at 

paghahanda at pangangasiwa ng dosis.

Ang anumang hindi nagamit na gamot o basura ay dapat itapon alinsunod sa mga lokal na pangangailangan.

7 Iskedyul ng GAMOT

Reseta

8 SPONSOR

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

Tel: Toll free 0800 167 567

9 PETSA NG UNANG PAGPAPATIBAY

31 Disyembre 1969.

10 PETSA NG REBISYON NG TEKSTO

20 Disyembre 2021.

BUOD TALAAN NG MGA PAGBABAGO

Binago ang seksyon Buod ng bagong impormasyon

Hydrea v11.0 9



4.2 Dosis
paraan
pangangasiwa

at
ng

I-align ang text sa indication wording

4.6 Fertility,
pagbubuntis at
paggagatas

Idagdag ang sumusunod na teksto:

Ang mga babaeng pasyente na may potensyal na reproductive ay dapat payuhan na gumamit ng epektibong pagpipigil 

sa pagbubuntis sa panahon ng therapy at nang hindi bababa sa 6 na buwan pagkatapos ng therapy.

Inilipat ang text mula sa Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility at idinagdag na 
text sa reference na seksyon 4.8.

®Ang Hydrea ay isang rehistradong trade mark ng Bristol-Myers Squibb Company
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