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Het oncolyticum hydroxycarbamide wordt toegepast bij de behandeling van sikkelcelziekte. Onderzoek toont aan dat
hydroxycarbamide de frequentie van de bij deze ziekte horende pijnaanvallen bij ernstige vormen van de ziekte verlaagt
met gemiddeld 45%. Ook heeft hydroxycarbamide een gunstig effect op het voorkomen van acute chest syndrome, en
vermindert het de noodzaak van bloedtransfusies. Alleen in cohortstudies is aangetoond dat het gebruik van
hydroxycarbamide ook is geassocieerd met een verbeterde overleving. Deze resultaten gelden alleen voor patiënten met
gebruikelijke vormen van sikkelcelziekte. Voor bepaalde subvormen van sikkelcelziekte, zoals HbSC is effectiviteit niet
aangetoond. Er zijn nog geen onderzoeken die aantonen of hydroxycarbamide op lange termijn wel of geen schadelijke
bijwerkingen heeft die het gebruik ervan beperken. Regelmatige controle van het bloedbeeld is noodzakelijk om de juiste
dosering van hydroxycarbamide vast te stellen.
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Op basis van resultaten uit onderzoek bestaat er een goede indicatie hydroxycarbamide
voor te schrijven aan patiënten met ernstige sikkelcelziekte.
Er is een associatie gevonden met verlenging van de levensduur van patiënten met
ernstige sikkelcelziekte en het gebruik van hydroxycarbamide, maar onomstotelijk
bewijs ontbreekt vooralsnog.
Er is nog onvoldoende bekend over teratogeniteit en over de mogelijke bijwerkingen op
de lange termijn.
Bij het voorschrijven van dit middel moet, samen met de patiënt of de ouders van het
patiëntje, een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen de potentiële voor- en
nadelen van het gebruik van hydroxycarbamide.
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