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Xromi (hydroksykarbamid) 
Przegląd wiedzy na temat leku Xromi i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest lek Xromi i w jakim celu się go stosuje 

Xromi jest lekiem stosowanym u osób dorosłych i młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat z 
niedokrwistością sierpowatokrwinkową, chorobą genetyczną, w przebiegu której czerwone krwinki stają 
się sztywne i lepkie, a ich kształt zmienia się z dysku na półksiężyc (sierp). Xromi stosuje się w celu 
zapobiegania powikłaniom zatorowym w naczyniach krwionośnych – problemom występującym 
wówczas, gdy naczynia krwionośne zostają zablokowane przez nieprawidłowe krwinki czerwone, 
ograniczając rozprowadzanie krwi po organizmie. 

Lek Xromi jest „lekiem hybrydowym”. Oznacza to, że jest podobny do „leku referencyjnego” 
zawierającego tę samą substancję czynną, ale podawany jest w postaci płynu do połknięcia, a nie 
kapsułek i zatwierdzony w innych zastosowaniach. Lekiem referencyjnym dla Xromi jest Hydrea. 

Substancją czynną leku Xromi jest hydroksykarbamid. 

Jak stosować lek Xromi 

Xromi jest dostępny w postaci płynu do połknięcia, zawierającego 100 mg/ml hydroksykarbamidu, a 
dawki zależą od masy ciała pacjenta. Zazwyczaj początkowa dawka to 15 mg/kg masy ciała pacjenta 
raz na dobę. W razie konieczności dawkę zwiększa się co 8 tygodni maksymalnie do 35 mg/kg masy 
ciała. Do opakowania leku dołączone są dwie strzykawki doustne do odmierzania dawki: mniejsza, 
czerwona strzykawka do odmierzania dawek wynoszących maksymalnie 300 mg (3 ml płynu) i 
większa, biała strzykawka do odmierzania większych dawek. Dawki leku Xromi pacjenci powinni popić 
wodą tak, aby lek w całości znalazł się w żołądku. 

Lek wydawany na receptę. Leczenie powinna nadzorować osoba z personelu medycznego z 
doświadczeniem w leczeniu pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową. Więcej informacji o 
sposobie stosowania leku Xromi znajduje się w ulotce dla pacjenta lub udzieli ich lekarz lub 
farmaceuta. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact


 
Xromi (hydroksykarbamid)  
EMA/244342/2019 Strona 2/3 
 

Jak działa lek Xromi 

Substancja czynna leku Xromi, hydroksykarbamid, blokuje wzrost i reprodukcję niektórych komórek, 
takich jak komórki krwi. Chociaż sposób, w jaki działa ona w tej chorobie, nie jest do końca 
wyjaśniony, hydroksykarbamid może zmniejszać liczbę komórek krążących we krwi oraz zapobiegać 
zmianie kształtu czerwonych krwinek u pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową. Ogranicza 
to ryzyko zablokowania naczyń krwionośnych. 

Hydroksykarbamid, znany wcześniej jako hydroksymocznik, stosowany jest od wielu lat w leczeniu 
niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, a od kilkudziesięciu lat jest dopuszczony w krajach UE do 
stosowania pod nazwą Hydrea w leczeniu niektórych rodzajów raka. 

Korzyści ze stosowania leku Xromi wykazane w badaniach 

Ponieważ hydroksykarbamid jest substancją o ugruntowanej pozycji, stosowaną od wielu lat w UE, 
firma przedstawiła informacje pochodzące z opublikowanej literatury na temat korzyści i ryzyka 
wiążących się ze stosowaniem hydroksykarbamidu w zatwierdzonych zastosowaniach. Obejmowało to 
informacje z 4 badań głównych nad niedokrwistością sierpowatokrwinkową: z 3 badań z udziałem 384 
osób dorosłych i dzieci, u których wykazano, że hydroksykarbamid znacznie ograniczył ryzyko 
przypadków poważnego i bolesnego zablokowania przepływu krwi (zatorów naczyniowych) w 
porównaniu z leczeniem pozorowanym, oraz z czwartego badania z udziałem 121 dzieci, które 
wykazało, że hydroksykarbamid jest co najmniej równie skuteczny jak standardowe leczenie 
polegające na przetoczeniu krwi w zmniejszaniu uszkodzeń naczyń krwionośnych w mózgu oraz ryzyka 
udaru. 

Firma dostarczyła również informacje z szeregu badań pomocniczych. Podobnie jak w przypadku 
każdego leku obejmowało to badania wykazujące, że jakość leku była możliwa do przyjęcia. Firma 
przeprowadziła również badanie, w którym wykazano, że lek Xromi jest biorównoważny w stosunku do 
leku referencyjnego Hydrea. Dwa leki są biorównoważne, kiedy osiągają takie same stężenia substancji 
czynnej w organizmie. 

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Xromi 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Xromi (mogące wystąpić u więcej niż 
1 na 10 pacjentów) to zahamowanie czynności szpiku kostnego (ograniczona zdolność do wytwarzania 
komórek krwi) oraz zmniejszona płodność z powodu oligospermii (mała liczba plemników) lub 
azoospermii (brak spermy). Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku 
Xromi znajduje się w ulotce dla pacjenta. 

Leku Xromi nie wolno stosować u osób, u których występują poważne zaburzenia czynności nerek lub 
wątroby, albo niebezpiecznie niska liczba komórek krwi. Nie wolno stosować go w ciąży. Karmienie 
piersią należy przerwać na okres przyjmowania leku. Leku Xromi nie wolno również stosować u 
pacjentów przyjmujących leki przeciwko zakażeniu wirusem HIV. Pełny wykaz ograniczeń znajduje się 
w ulotce dla pacjenta. 

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Xromi w UE 

Firma przedstawiła zaktualizowane informacje udowadniające korzyści hydroksykarbamidu w 
zapobieganiu powikłaniom niedokrwistości sierpowatokrwinkowej u pacjentów w wieku powyżej 2 lat. 
Kwestie bezpieczeństwa związane z hydroksykarbamidem są dobrze zrozumiane. Wykazano, że Xromi 
jest biorównoważny w stosunku do zatwierdzonego leku zawierającego hydroksykarbamid. Europejska 
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Agencja Leków (EMA) uznała zatem, że korzyści płynące ze stosowania leku Xromi przewyższają 
ryzyko i może on być dopuszczony do stosowania w UE. 

Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego 
stosowania leku Xromi 

Firma wprowadzająca lek Xromi do obrotu uruchomi program edukacyjny dla lekarzy i pacjentów w 
zakresie prawidłowego stosowania leku i zapobiegania szkodliwym skutkom, w tym wskazówki 
dotyczące używania odpowiedniej strzykawki dozującej oraz konieczności wykonywania regularnych 
badań krwi. 

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Xromi w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego i w Ulotce dla pacjenta zawarto również zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla 
personelu medycznego i pacjentów. 

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane na temat stosowania leku Xromi są stale monitorowane. 
Zgłaszane działania niepożądane leku Xromi są starannie oceniane i podejmowane są wszystkie 
czynności konieczne do ochrony pacjentów. 

Inne informacje dotyczące leku Xromi 

Dalsze informacje na temat leku Xromi znajdują się na stronie internetowej Agencji pod 
adresem: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/xromi. 

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