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Xromi (hydroksikarbamidi) 
Yleistiedot Xromista sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa. 

Mitä Xromi on ja mihin sitä käytetään? 

Xromi on lääke aikuisten, nuorten ja yli 2-vuotiaiden lasten sirppisolusairauteen. Se on perinnöllinen 
sairaus, jossa punasoluista tulee jäykkiä ja tahmeita, ja niiden muoto muuttuu levymäisestä puolikuun 
muotoiseksi, sirppimäiseksi. Xromia käytetään estämään vaso-okklusiivisia komplikaatioita, joita 
syntyy, kun verisuonet tukkeutuvat poikkeavista verisoluista ja veren virtaus kehon eri osiin vaikeutuu. 

Xromi on ns. hybridilääke. Se on siis samanlainen kuin samaa vaikuttavaa ainetta sisältävä 
vertailuvalmiste sillä erotuksella, että se annetaan nieltävänä nesteenä kapseleiden sijaan, ja se on 
hyväksytty eri käyttötarkoituksiin. Xromin vertailuvalmiste on Hydrea. 

Xromin vaikuttava aine on hydroksikarbamidi. 

Miten Xromia käytetään? 

Xromia saa nieltävänä nesteenä, joka sisältää 100 mg/ml hydroksikarbamidia, jota annostellaan 
potilaan painon mukaan. Potilaiden aloitusannos on yleensä 15 mg/vrk kehon painokiloa kohti. Annosta 
suurennetaan tarvittaessa kahdeksan viikon välein enintään 35 mg:aan kehon painokiloa kohti. 
Lääkkeen antamista ja annoksen mittaamista varten on kaksi mittaruiskua: pienempi punainen on 
enintään 300 mg:n (3 ml nestettä) annoksia varten ja isompi valkoinen sitä suurempia annoksia 
varten. Potilaiden on juotava vettä Xromi-annoksen ottamisen jälkeen, jotta koko annos varmasti 
kulkeutuu mahaan. 

Xromi on reseptivalmiste. Terveydenhuollon ammattilaisen, jolla on kokemusta sirppisolusairauden 
hoitamisesta, pitää valvoa hoitoa. Lisätietoja Xromin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai 
apteekista. 

Miten Xromi vaikuttaa? 

Xromin vaikuttava aine hydroksikarbamidi estää joidenkin solujen, kuten verisolujen, kasvua ja 
määrän lisääntymistä. Vaikka hydroksikarbamidin vaikutustapaa sirppisolusairaudessa ei täysin 
tunneta, se voi vähentää kyseisten solujen määrää tautia sairastavien potilaiden veressä ja estää 
punasoluja muuttamasta muotoa. Tämä pienentää verisuonten tukkeutumisen riskiä. 
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Hydroksikarbamidia, joka tunnettiin aikaisemmin nimellä hydroksiurea, on käytetty useiden vuosien 
ajan sirppisolusairauden hoitoon, ja sillä on ollut Hydrea-nimisenä myyntilupa joidenkin syöpätyyppien 
hoitoon useiden vuosikymmenien ajan EU-maissa. 

Mitä hyötyä Xromista on havaittu tutkimuksissa? 

Koska hydroksikarbamidi on aine, jonka käyttö on ollut vakiintunutta monien vuosien ajan EU:ssa, 
yhtiö toimitti hydroksikarbamidin hyötyä ja riskejä koskevaa tietoa julkaistusta kirjallisuudesta sen 
hyväksytyissä käyttöaiheissa. Siihen sisältyi tiedot neljästä sirppisolusairautta koskevasta 
päätutkimuksesta. Kolmessa näistä tutkimuksista, joihin osallistui 384 aikuista ja lasta, 
hydroksikarbamidin osoitettiin pienentäneen merkittävästi vakavien ja kivuliaiden verensaantia 
estävien tukkeumien (vaso-okklusiivisten kriisien) riskiä lumelääkkeeseen verrattuna; neljännessä 
tutkimuksessa, johon osallistui 121 lasta, hydroksikarbamidin osoitettiin vähentävän verisuonivaurioita 
aivoissa ja aivohalvauksen riskiä vähintään yhtä tehokkaasti kuin verensiirtojen käyttöön perustuva 
vakiohoito. 

Yhtiö toimitti tietoa myös erilaisista tukea antavista tutkimuksista, kuten kaikista lääkkeistä 
toimitetaan. Tähän sisältyi tutkimuksia, joiden mukaan lääkevalmiste on laadultaan hyväksyttävä. 
Yhtiö suoritti myös tutkimuksen, joka osoitti, että Xromi on biologisesti samanarvoinen vertailuvalmiste 
Hydreaan nähden. Kaksi lääkettä ovat biologisesti samanarvoisia, kun ne aikaansaavat saman määrän 
vaikuttavaa ainetta kehossa. 

Mitä riskejä Xromiin liittyy? 

Xromin yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin 1 potilaalle 10:stä) ovat 
luuydinsuppressio (heikentynyt kyky tuottaa verisoluja) ja miesten alentunut hedelmällisyys 
oligospermian (alhainen sperman määrä) tai atsoospermian (siittiöiden puuttuminen) vuoksi. 
Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Xromin haittavaikutuksista. 

Xromiaa ei saa antaa ihmisille, joilla on vaikeita munuais- tai maksaongelmia tai joiden verisolujen 
määrä on vaarallisen alhainen. Lääkevalmistetta ei saa käyttää raskauden aikana, ja lääkettä 
käytettäessä imetys on lopetettava. Xromia ei saa myöskään antaa potilaille, jotka käyttävät lääkkeitä 
HIV-infektion hoitoon. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista. 

Miksi Xromi on hyväksytty EU:ssa? 

Yhtiö toimitti ajantasaistetut tiedot, joista ilmenee hydroksikarbamidin hyöty sirppisolusairauden 
komplikaatioiden ehkäisyssä yli 2-vuotiailla potilailla. Hydroksikarbamidin turvallisuutta koskevat 
kysymykset tunnetaan hyvin, ja Xromin on osoitettu olevan biologisesti samanarvoinen myyntiluvan 
saaneen hydroksikarbamidia sisältävän valmisteen kanssa. Näin ollen Euroopan lääkevirasto katsoi, 
että Xromin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Miten voidaan varmistaa Xromin turvallinen ja tehokas käyttö? 

Xromia markkinoiva yhtiö huolehtii, että käyttöön otetaan koulutusohjelma lääkäreitä ja potilaita 
varten, jotta lääkettä käytettäisiin asianmukaisesti ja ehkäistäisiin haittoja, sekä ohjeet, joissa 
kerrotaan asianmukaisen ruiskun käytöstä annostelussa sekä säännöllisten verikokeiden tarpeesta. 

Xromi-valmisteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen on sisällytetty suosituksia ja varoituksia terveydenhuollon ammattilaisten ja 
potilaiden noudatettaviksi. 
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Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Xromin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Xromista 
ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan potilaiden 
suojelemiseksi. 

Muita tietoja Xromista 

Lisää tietoa Xromi-valmisteesta on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa  
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/xromi. 

https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/xromi
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