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           KISA ÜRÜN BİLGİSİ 
 
 

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI  
 
FLOXUDEM 0.5 g İnfüzyonluk Liyofilize Toz İçeren Flakon  
 
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 
 

      Etkin madde: 
   
  Her flakon 0.5 g floksuridin içerir.  

 
  Yardımcı maddeler: 

 
  Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız. 
 

3. FARMASÖTİK FORM 
 

      Enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz. 
      Renksiz ve saydam flakonda; beyaz  renkli, homojen görünümlü, liyofilize toz. 
 

4. KLİNİK ÖZELLİKLER 
 
4.1. Terapötik Endikasyonlar 
 
Ameliyat ya da başka bir şekilde tedavi edilmesi mümkün olmadığı düşünülen tek bir arter aracılığıyla 
infüzyona yatkın karaciğere metastaz yapmış kolon kanserinin palyatif tedavisinde intraarteriyel 
infüzyonla kullanımında endikedir.  

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli 

      Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi: 
 

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği taktirde, FLOXUDEM’in terapötik doz programı, sürekli 
arteriyel infüzyonu ile 0.1-0.6 mg/kg/gün arasındadır. Daha yüksek doz aralığı (0.1-0.6 mg/kg/gün), 
çoğunlukla, karaciğerin floksuridin’i metabolize etmesi ve bunun sonucunda potansiyel sistemik 
toksisitenin azalması nedeniyle, hepatik arter infüzyonu için kullanılır. 

 
Tedaviye yan etkilerin ortaya çıkışına kadar devam edilir. Yan etkilerin durulmasından sonra tedavi 
sürdürülebilir. 

 
Uygulama Şekli: 
 
FLOXUDEM, 5 mL’lik enjeksiyonluk steril suda çözülür ve 100 mg floksuridin/mL çözeltisi oluşur. Bu 
çözelti, % 5 dekstroz veya % 0.9 sodyum klorür çözeltileri ile seyreltilerek kullanılan infüzyon aracı için 
uygun hacim elde edilir.  
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FLOXUDEM uygulaması için en iyi metot, geniş arterlerdeki basıncın üstesinden gelebilmek ve 
homojen bir infüzyon hızı sağlayabilmek için uygun bir pompanın kullanılmasıdır.  
 
Parenteral preparat; solüsyon ve şişelerin durumu ne durumda olursa olsun kullanılmadan önce partikül 
ve renk bakımından incelenmelidir. 

 
Eğer solüsyon bulanıksa ya da tortu çözülmüyorsa  flakon atılır.  
 
Özel popülasyonlara ilisssskin ek bilgiler: 
 
Böbrek yetmezliği: 

      FLOXUDEM, böbrek yetmezliği olan hastalarda aşırı önlemler alınarak kullanılmalıdır. 
 

Karaciğer yetmezliği: 
FLOXUDEM, karaciğer yetmezliği olan hastalarda aşırı önlemler alınarak kullanılmalıdır. 
 
Pediyatrik popülasyon: 

      FLOXUDEM’in pediyatrik hastalarda güvenirliği ve etkinliği belirlenmemiştir. 
 

Geriyatrik popülasyon: 
65 yaş ve üzeri hastalar, ciddi bir kalp, böbrek ya da karaciğer sorunları olmadığı sürece  
FLOXUDEM ile güvenle tedavi edilebilir. 

4.3. Kontrendikasyonlar 

FLOXUDEM aşağıdaki durumlarda kontrendikedir: 
 

• Floksuridin’e karşı bilinen aşırı duyarlılık gösteren hastalarda, 
• Bastırılmış kemik iliği fonksiyonu olanlarda, 
• Ciddi enfeksiyon potansiyeline sahip  beslenme sorunu olan hastalarda. 

 
4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri 
 
FLOXUDEM ile tedavi sırasında ciddi toksik etkilerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle, tüm hastalar 

tedavinin ilk döneminde hastaneye yatırılmalıdır. 

 
FLOXUDEM, karaciğer veya böbrek fonksiyon yetmezliği  olan ya da geçmişte pelviste yüksek dozda 
ışınlama tedavisi görmüş veya alkilleyici maddeler kullanmış hastalarda aşırı önlemler alınarak 
kullanılmalıdır. 
 
Floksuridin için gebeler üzerinde yeterli ve iyi kontrollü yapılmış hiçbir çalışma yoktur. Gebelik 
döneminde floksuridin kullanılırsa veya floksuridin kullanımı sırasında gebe kalınırsa, hasta, ilacın 
fetusa olası zararı konusunda bilgilendirilmeli; çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlara gebe 
kalmamaları önerilmelidir.  
 
Kombinasyon tedavisi: Beslenmeyi engelleyerek  veya kemik iliği fonksiyonunu deprese ederek 
hastanın stresini artıracak herhangi bir tedavi, floksuridin’in toksisitesini çoğaltacaktır. 
 
Floksuridin dar güvenlik sınırına sahip yüksek toksik etkili bir maddedir. Bu nedenle, toksisite 
olmaksızın tedavinin olanaksızlığı nedeniyle, hastalar yakından denetlenmelidir.  
 
Hastaların özenle seçilmesi ve dikkatli olarak yapılan doz ayarlamalarına rağmen, FLOXUDEM 
kullanılması sonucunda ciddi hematolojik toksisite, gastrointestinal  kanama ve hatta ölüm oluşabilir.  
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Ciddi toksisite zayıf risk hastalarda olası olmakla birlikte, göreceli olarak iyi koşullardaki hastalarda bile 
bazen ölümlere rastlanabilmektedir. 

 
Aşağıdaki toksisite belirtileri göründüğü anda tedavi hemen kesilmelidir. 

 
• Myokardiyal iskemi, 
• Stomatit veya özofagofarenjit, ilk ortaya çıkan belirtide, 
• Lökopeni (WBC’nin 3500’ün altına düşmesi) veya beyaz kan hücrelerinin hızla düşmesi, 
• Kontrol edilemeyen kusma, 
• İshal, bağırsaklarda sık sık hareketlenme olması veya sulu dışkı, 
• Gastrointestinal ülser ve kanama, 
• Trombositopeni (trombosit sayısının 100.000’in altına düşmesi), 
• Herhangi bir yerde kanama. 

 
Hastalar beklenen toksik etkiler konusunda, özellikle karşılıklı konuşularak bilgilendirilmelidir. 
Tedavinin bir sonucu olarak, genellikle geçici olan saç dökülme olasılığının bulunduğuna ilişkin hastalar 
uyarılmalıdır. 

 
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri 
 
Beslenmeyi engelleyerek  veya kemik iliği fonksiyonunu deprese ederek hastanın stresini artıracak 
herhangi bir tedavi, floksuridin’in toksisitesini çoğaltacaktır. Ekinase (echinaceae) ve alkilleyici tipte 
antineoplastik ilaçlar (örneğin; klorambusil, siklofosfamid, melfalan) birlikte kullanıldığında aralarında 
ciddi bir farmakodinamik etkileşme görülebilir. Bu nedenle, FLOXUDEM  bu tür ilaçlarla birlikte 
kullanılmamalıdır. 
 
Laboratuvar Test Etkileşimleri: FLOXUDEM ile tedavi sırasında beyaz kan hücreleri sayısı ile trombosit 
sayısı yakından izlenmelidir. Ayrıca FLOXUDEM uygulaması sonucunda; anemi, lökopeni, 
trombositopeni; alkali fosfataz, serum transaminaz, serum bilirubin ve laktik dehidrojenaz’da 
yükselmeler oluşabilir. 
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: 
 
Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir. 
 
Pediyatrik popülasyon: 
Pediyatrik popülasyona ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir. 

      4.6. Gebelik ve laktasyon 

Genel tavsiye 
 
Gebelik kategorisi: D. 
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) 
 
FLOXUDEM’in gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerindeki etkisine ilişkin yeterli ve iyi kontrollü 
yapılmış hiçbir çalışma yoktur. 
 
FLOXUDEM gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. 
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Gebelik dönemi 
 
Gebeler üzerinde yeterli ve iyi kontrollü yapılmış hiçbir çalışma yoktur. Floksuridin’e bağlı olarak 
herhangi bir teratojenik kanıt bulunmamasına rağmen, DNA sentezini engelleyen metotreksat ve 
aminopterin vb. ilaçların teratojenik etkiye sahip oldukları bilinmektedir. Bu nedenle FLOXUDEM 
gebeler üzerinde ancak, potansiyel yararının,  fetusa olabilecek potansiyel riskten çok daha fazla olması 
halinde kullanılabilir.  
 

Laktasyon dönemi 
 
İlacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. FLOXUDEM ile tedavi gören anneler,  
floksuridin,  DNA ve RNA sentezini engellediği için, emzirmeye ara vermelidirler.  
 
Üreme yeteneği / Fertilite 
 
Floksuridin’in doğum öncesi ve sonrası gelişimi üzerindeki etkileri hayvanlar üzerinde çalışılmamıştır. 
Bununla birlikte DNA, RNA ve protein sentezini engelleyen ürünlerin, doğum öncesi ve sonrası gelişim 
üzerinde yan etkiye sahip olmaları beklenebilir. 
 
4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler 
  
FLOXUDEM’in araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. 

 
4.8. İstenmeyen etkiler 
 
Yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. En yaygın yan etkiler; infüzyonun ilk 48 saatinde görülen ateş 
(vücut sıcaklığında 1-2ºC artış) ve asemptomatik hipokalsemidir. Ateş genellikle kendiliğinden düşer ve 
tedavi gerektirmez. 
 
Advers ilaç reaksiyonları, en sık görülen advers reaksiyon ilk sırada olacak şekilde sıklıklarına göre 
aşağıda sıralanmıştır. Her sıklık grubunda advers reaksiyonlar azalan ciddiyet derecesine göre 
sıralanmıştır. 
 
Bunlar; çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila ≤ 1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila ≤ 1/100); seyrek 
(≥1/10.000 ila ≤1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin 
edilemiyor) olarak sınıflandırılır. 

 
Kan ve lenf sistemi hastalıkları 
Seyrek: BSP (bromsülfoftalein), protrombin, toplam proteinler, sedimentasyon hızı ve trombositopeni 

 
Kardiyak hastalıklar 
Çok seyrek: Miyokard iskemisi 

 

Gastrointestinal hastalıklar 
Yaygın: Bulantı, kusma, enterit, diyare, stomatit 
Seyrek: Duodenal ülser, duodenit, gastrit, kanama, gastroenterit, dil iltihabı, farenjit, anoreksi, kramplar, 
karın ağrısı, akalkuloz safra kesesi iltihabı gibi iç ve dış hepatik safra kesesi sklerozu 
 
 
 



5 
  

 
 
 
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları 
Yaygın: Yerel cilt kızarıklığı 
Yaygın olmayan: Saç dökülmesi, deri döküntüsü 
Seyrek: Cilt iltihabı, spesifik olmayan cilt toksisitesi 
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar 
Seyrek: Arteriyel anevrizma, arteriyel iskemi, arteriyel tromboz, embolizm, fibromiyosit, tromboflebit, 
hepatik nekroz, abse, kateter tarafında enfeksiyon, kateter tarafında kanama; kateter tıkanması, yerinden 
çıkması, sızdırması 

 
Aşağıdaki yan etkiler ise floksuridin kullanımı sonucunda bildirilmemiş olup, 5-florourasil uygulaması 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Fakat bu iki ilacın farmakolojik olarak benzerlikleri nedeniyle, 
floksuridin uygulaması ile de oluşabileceği konusunda dikkatli olunmalıdır:  
 
Pansitopeni, agranülositoz, myokardiyal iskemi, anjina, anaflaksi, genel alerjik reaksiyonlar, akut 
serebral sendrom, oküler ataksi, baş ağrısı, cilt kuruması, cilt çatlaması, prüritik makülopapüler cilt 
döküntüsü, ciltte pigmentasyon artışı, damar pigmentasyonu, gözyaşı kanalında daralma, görsel 
değişiklikler, gözyaşında artış, ışığa karşı aşırı duyarlık, konfüzyon, öfori, burunda yoğun kanama, tırnak 
sorunları (tırnak kaybı gibi). 

 
4.9. Doz aşımı ve tedavisi 

 
FLOXUDEM’in doz aşımı, uygulama yolu nedeniyle olası değildir. Yine de; mide bulantısı, kusma, 
ishal, gastrointestinal ülser ve kanama, kemik iliği depresyonu (trombositonemi, lökopeni ve 
agranülositoz içeren) gibi bilinen yan etkiler için önlemler alınmalıdır.  

 
İlaca spesifik bir antidot tedavisi bulunmamaktadır. Floksuridin’in aşırı dozuna maruz kalan hastalar, 
hematolojik açıdan en az 4 hafta gözetim altında tutulmalıdır. Anormallikler ortaya çıktığı zaman uygun 
tedavi uygulanır. 

 
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 

 
5.1. Farmakodinamik özellikler 
 
Farmakoterapötik grup: Antineoplastikler ve İmmünomodülatör Ajanlar 

      ATC kodu: L01B 
 

Floksuridin döneme özgü-faz spesifik antineoplastik bir ilaçtır. Karaciğere metastaz yapmış kolon 
kanserinin tedavisi için hepatik arter yoluyla verilen hemen hemen tek ilaçtır. Floksuridin, florourasil (5- 
FU)’nun bir deoksiribonükleik asit türevidir. Floksuridin’in kimyasal yapısı 2’-deoksi-5-florouridin olup 
antimetabolit olarak etki gösterir. Ancak, etki mekanizması metotreksat, sitarabin, merkaptopürin veya 
tiyoguanin gibi diğer antimetabolitlerden ayrılır. 
 
Floksuridin intra-arteriyel  enjeksiyon yoluyla hızlı olarak verildiğinde,  hızla 5-florourasil’e katabolize 
olur. Bu nedenle, floksuridinin hızlı enjeksiyonu 5-florourasilinkine benzer toksik ve antimetabolik 
etkiler meydana getirir.  
 
Floksuridin asıl etkisini  deoksiribonükleik  asidin (DNA) sentezini engelleyerek gösterir. Daha az 
miktarda da ribonükleik asidin (RNA) oluşumunu engeller. Bununla birlikte, floksuridin sürekli intra-
arteriyel infüzyonla verildiği zaman, floksuridin monofosfata doğrudan anabolizması ve böylece 
DNA’nın engellenmesi artar. 
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Hücre döngüsünün S fazında en aktif olan hücre döngüsü-faz spesifik bir ajandır. Floksuridin, sürekli 
intra-arteriyel infüzyonla verilmesini takiben, timidin kinaz tarafından 5-florodeoksiüridin-5’-
monofosfat (FdUMP)’a dönüştürülür. FdUMP folinik asidin intraselüler metabolitlerinden biri olan 
metilentetrahidrofolat (CH2-THF) varlığında timidilat sentaz (TS) ile sıkı, fakat geri dönebilir kovalan 
bağ oluşturur. Bu bağlanma urasilden timidilat oluşumunu inhibe eder. Timidilat, DNA sentezi için 
gerekli olan dört deoksiribonükleotidden biri olan timidin trifosfat (dTTP)’nin prekürsörü olarak 
gereklidir. Böylece, timidilat eksikliği hücre bölünmesini inhibe eden dTTP tükenmesine yol açar. 
Folinik asit (lökoverin) ile kombine edildiğinde, antitümör etkileri üçlü TS, FdUMP ve CH2-THF 
kompleksinin stablizasyonuna bağlı olarak artar. Floksuridin hızlı intra-arteriyel enjeksiyonla (sürekli 
infüzyona tercih edilen) verildiğinde, 5-florourasil (5-FU)ya katabolize olur. Böylece, hızlı enjeksiyon, 
5- FU’nun yaptığı gibi toksik ve antimetabolik etkiler oluşturur. Florourasil, 5-floroüridin-5’-trifosfat 
(FUTP) ve FdUMP’ye dönüşüme uğrar. Nükleer transkripsiyonel enzimler RNA sentezi sırasında üridin 
trifosfat (UTP) yerine yanlışlıkla FUTP katılımı yapabilir. Böylece, RNA prosesi ve protein sentezi 
bozulur. 
 
5.2. Farmakokinetik özellikler 

Genel özellikler 

Floksuridin’in enjeksiyonu hızlı yapıldığında florourasil gibi etki gösterir. Fakat yavaş olan 
infüzyonunda ve intra-arteriyel yolla uygulandığı zaman, aktif floksuridin monofosfata dönüşür ve DNA 
sentesinin inhibisyonunda artışı sağlar. Karaciğerden bir kez geçişte daha yüksek bir yüzdesi sistemik 
dolaşımdan uzaklaştırılmasına bağlı olarak sistemik toksisite potansiyeli düşük olduğundan, floksuridin 
intrahepatik yolla uygulamada 5-FU’ya tercih edilir. 
 

Emilim: 
Floksuridin gastrointestinal sistemden çok az absorbe olmaktadır. Bu nedenle sadece enjeksiyon yoluyla 
kullanılır. Floksuridin bir hepatik arter kateteri yardımıyla sürekli intra-arteriyel infüzyonla uygulanır. 
 
Dağılım: 
Ana ilaç ve metabolitleri tüm vücuda geniş ölçüde dağılır ve kan-neyin engelini önemli ölçüde aşarlar. 
Serebrospinal sıvıdaki konsantrasyonları birkaç saat süreyle devam eder. Assitlere ve plöral efüzyonlara 
dağılımı iyidir. 

 
Biyotransformasyon: 
Az bir bölümü dokularda aktif metabolitine dönüşürken, geri kalan kısmı (% 80) karaciğerde parçalanır. 
Floksuridin, sürekli intra-arteriyel infüzyonla verilmesini takiben, karaciğerde, timidin kinaz tarafından 
5-florodeoksiüridin-5’-monofosfat (FdUMP)’a dönüştürülür. 
 
Eliminasyon: 
Bir bölümü akciğerlerde karbon dioksit olarak elimine edilir ve geri kalanı idrarla (% 60-90) 
metabolitleri (değişmemiş olarak ya da florourasil, α-floro-β-ureidopropiyonik asit, dihidroflorourasil, α-
floro-β-guanidopropiyonik asit ve α-floro-β-alanin) halinde atılır.  
 
Floksuridin’in intra-arteriyel infüzyonunun farmakokinetik bilgileri bulunmamaktadır. 
 
Hastalardaki karakteristik özellikler 

 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Karaciğer veya böbrek fonksiyonunun risk altında olması doz 
ayarlamasını gerektirmez. FLOXUDEM, bu tür yetmezliği olan hastalarda aşırı önlemler alınarak 
kullanılmalıdır. 
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Pediyatrik popülasyon: 
FLOXUDEM’in çocuklarda kullanımı ile ilgili hiç bir klinik deneyim yoktur. 
 
Geriyatrik popülasyon: 
Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir. 
 
5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri 

 
Karsinojenez: Floksuridinin karsinojenik potansiyelini değerlendirmek için hayvanlar üzerinde uzun 
surely çalışmalar yapılmamıştır. Eldeki veriler, floksuridinin insanlardaki karsinojenik riski 
değerlendirmek açısından yetersizdir. 
 
Mutajenez: Fare embryolarından fibroblastların onkojenik transformasyonları floksuridin tarafından in 
vitro olarak indüklenme birlikte, onkojenisite ve mutajenisite arasındaki ilişki net değildir.Floksuridinin 
vitro olarak ve Drosofila test sisteminde insan lökositlerinde mutajenik  olabileceği de gösterilmiştir. 
 
Fertilite bozukluğu: Hayvanlarda floksuridinin fertilite ve genel üreme performansı üzerindeki etkileri 
çalışılmamıştır. Bununla birlikte, RNA ve protein sentezini engelleyen ürünlerin, doğum öncesi ve 
sonrası gelişim üzerinde yan etkiye sahip olmaları beklenebilir. 
 

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ 
 
6.1. Yardımcı maddelerin listesi 

 
Enjeksiyonluk su 
 
6.2. Geçimsizlikler 

       
FLOXUDEM’in bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır. 

 
6.3. Raf ömrü 

 
24 ay 

 
6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar 

 
Flakonlar 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan korunarak saklanmalıdır. 
 
Rekonstitüe çözelti buzdolabında (2°-8°C) 2 haftaya kadar saklanabilir.  

 
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği 

 
Bromobütil kauçuk tıpa üzerine flip-off kapak ve  alüminyum kapşonlu, renksiz,  tip I cam flakon içerir. 

 
6.6. Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler 

 
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj 
ve Ambalaj Atıklarının Kontrol Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir. Çevreyi korumak 
amacıyla kullanılmayan FLOXUDEM şehir suyuna veya çöpe atılmamalıdır.  
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