
1 

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins 

 

Leukeran 2 mg filmuhúðaðar töflur 

klórambúcíl 

 

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 

upplýsingar. 

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 

- Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 

- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim 

skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða. 

- Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 

 

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 

1. Upplýsingar um Leukeran og við hverju það er notað 

2. Áður en byrjað er að nota Leukeran 

3. Hvernig nota á Leukeran 

4. Hugsanlegar aukaverkanir 

5. Hvernig geyma á Leukeran 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 

 

 

1. Upplýsingar um Leukeran og við hverju það er notað 

 

Leukeran inniheldur virkt efni sem nefnist klórambúcíl en það tilheyrir flokki frumueyðandi lyfja 

(meðferðin er kölluð krabbameinsmeðferð). Lyfið er notað í meðferð gegn tilteknum tegundum 

krabbameina sem hafa áhrif á blóð og eitlakerfi. Lyfið verkar m.þ.a. draga úr fjölda óeðlilegra frumna sem 

myndast í líkamanum. Læknirinn getur útskýrt hvernig Leukeran gæti hjálpað í þínu tilviki. 

 

Leukeran er notað við: 

Hodgkins-sjúkdómi og eitilæxli sem eru ekki af Hodgkins gerð. Saman mynda þeir hóp annarra 

sjúkdóma sem kallast eitilfrumuæxli, en það eru krabbameinssjúkdómar sem eiga sér uppruna í frumum í 

eitlunum. 

Langvinnt eitilfrumu hvítblæði. Sjúkdómur þar sem beinmergur framleiðir mikinn fjölda óeðlilegra hvítra 

blóðkorna. 

Waldenström risaglóbúlíndreyri sem er sjaldgæfur blóðsjúkdómur sem veldur losun á óeðlilegu 

próteini í blóði. 

 

Hafðu samband við lækninn ef þú vilt vita meira um þessa sjúkdóma. 

 

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í 

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð. 

 

2. Áður en byrjað er að nota Leukeran  

 

Ekki má nota Leukeran: 

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir klórambúcíli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 

6). 

 

Varnaðarorð og varúðarreglur 

Leitið ráða hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingnum áður en Leukeran er notað ef: 

- þú hefur nýlega verið bólusett(ur) eða ráðgerir að fara í bólusetningu (sjá Notkun annarra lyfja 

samhliða Leukeran) þar sem líkami þinn gæti átt erfiðara með að berjast gegn sýkingum 

- ráðgert er að þú farir í beinmergsígræðslu (samgena stofnfrumuígræðslu) þar sem 
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langtímanotkun Leukeran getur dregið úr magni stofnfrumna 

- þú hefur nýlega fengið geislameðferð eða annars konar krabbameinsmeðferð 

- þú ert með lifrarsjúkdóm 

- þú ert með nýrnasjúkdóm (nýrungaheilkenni), hefur fengið lyf sem auka hjartslátt eða hefur fengið 

flogakast eða krampa. Ef svo er gætir þú haft aukna tilhneigingu til að fá flogaköst þegar þú tekur 

Leukeran. 

 

Mögulegt er að notkun Leukeran, einkum til lengri tíma, geti aukið hættu á þróun á afleiddu 

blóðkrabbameini. Algengt er að sjúklingar sem þróa slíkt hafi einnig fengið annars konar 

krabbameinsmeðferð eða geislameðferð. Einkenni afleidds blóðkrabbameins eru t.d. þreyta, hiti, sýkingar 

og marblettir. Látið lækninn vita strax og hægt er ef þú hefur einhver þessara einkenna (sjá kafla 4). 

 

Notkun annarra lyfja samhliða Leukeran 

Látið lækninn vita ef þú tekur, hefur nýlega tekið eða gætir tekið: 

- bóluefni sem innihalda lifandi örverur (svo sem bóluefni til inntöku gegn mænusótt, mislingum, 

hettusótt eða rauðum hundum). 

- flúdarabín, pentóstatín eða cladribín, sem eru önnur krabbameinslyf sem eru notuð við 

tilteknum blóðkrabbameinum. 

 

Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð, 

einnig þau sem fengin eru án lyfseðils. Þetta á einnig við um jurtalyf. 

 

Leukeran með mat 

Leukeran skal taka á tóman maga. Sjá kafla 3. 

 

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi 

Ef þú ert þunguð eða með barn á brjósti, telur að þú gætir orðið þunguð eða ráðgerir að verða þunguð, skalt 

þú leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en þú tekur Leukeran. 

Þú mátt ekki taka Leukeran ef þú ráðgerir að eignast barn. Þetta á við bæði karla og konur. 

Meðferð með Leukeran er ekki ráðlögð meðan á meðgöngu stendur þar sem það getur valdið ófædda 

barninu miklum skaða. 

Þú mátt ekki vera með barn á brjósti meðan þú tekur Leukeran. 

 

Frjósemi 

Leukeran getur haft áhrif á eggjastokka og sæði sem getur valdið ófrjósemi (vangetu til að eignast 

barn). Hjá konum geta blæðingar hætt (tíðateppa) og hjá körlum getur framleiðsla sæðisfrumna stöðvast 

alveg (geldsæði). 

 

Notið áreiðanlegar getnaðarvarnir til að forðast þungun ef annað hvort þú eða félagi þinn tekur 

Leukeran. Leitaðu ráða hjá lækninum. 

 

Akstur og notkun véla 

Engar upplýsingar liggja fyrir um áhrif Leukeran á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því 

sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum 

er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða 

lyfjafræðing. 

 

Leukeran töflur innihalda laktósa 

Leukeran töflur innihalda laktósa, sem er ein gerð af sykri. Ef læknirinn hefur sagt þér að þú sért með óþol 

fyrir einhverjum sykrum skalt þú ráðgast við hann áður en þú tekur þetta lyf. 
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3. Hvernig nota á Leukeran 

 

Aðeins læknir sem er sérfræðingur í meðferð krabbameina má gefa þér Leukeran. Læknirinn mun segja 

þér hversu mikið og hve oft þú þarft að taka lyfið. Skammturinn er reiknaður út eftir líkamsþyngd þinni 

og sjúkdómi. 

 

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita 

upplýsinga hjá lækninum. 

 

 Leukeran er tekið inn um munn. Matur hefur áhrif á upptöku Leukeran og það er því best að taka 

Leukeran á fastandi maga (einni klst. fyrir máltíð eða þremur klst. eftir máltíð). 
 Töflurnar skal gleypa heilar með glasi af vatni. 

 Töflurnar má ekki brjóta, mylja eða tyggja. 

 

Skammturinn af Leukeran fer eftir stöðu sjúkdómsins (sjá kafla 1). 

- Læknirinn getur ákveðið að breyta skammtinum meðan á meðferð stendur eftir þínum þörfum. 

Læknirinn getur valið að breyta skammti ef þú ert aldraður, eða ef þú ert með nýrna- eða 

lifrarsjúkdóm. Ef þú ert eldri einstaklingur getur þurft að fylgjast með starfsemi nýrna eða lifrar 

meðan á meðferð stendur. 

- Læknirinn gæti viljað taka reglulega hjá þér blóðprufur meðan á meðferð með Leukeran stendur til að 

athuga frumufjölda í blóðinu og lyfjaskammtinum gæti verið breytt eftir niðurstöðunum. 

 

Hodgkins sjúkdómur 

 Venjulegur skammtur er 0,2 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag fyrir fullorðna og börn. 

 

Non-Hodgkins eitilfrumuæxli 

 Venjulegur skammtur er 0,1 til 0,2 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag fyrir fullorðna og börn. Lítið 

er vitað um skammta handa börnum. 

 

Langvinnt eitilfrumuhvítblæði 

 Venjulegur upphafsskammtur er 0,15 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag. 

Það má einnig gefa með hléum: 10 mg/m2 líkamsyfirborðs í 5-7 daga í hverjum mánuði í ½-1 ár 

samfara stera- eða ónæmismeðferð. 

 

Waldenström risaglóbúlíndreyri 

 Venjulegur upphafsskammtur er 6 til 12 mg (0,1 mg/kg) á sólarhring. Sumir þurfa langtímameðferð 

með Leukeran. Ef þú ert í langtíma meðferð er venjulegur skammtur 2 til 8 mg á dag. Fylgdu 

leiðbeiningum læknisins vandlega. 

 

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um 

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa 

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). 

Mundu að taka lyfjapakkninguna með þér, jafnvel þótt hún sé tóm. 

Of stór skammtur getur valdið óróleika, eirðarleysi, ósamhæfðum líkamshreyfingum og alvarlegum 

krömpum. 

 

Ef gleymist að taka Leukeran 

Látið lækninn vita. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka. 

 

Ef hætt er að taka Leukeran 

Hættið ekki að taka Leukeran nema að fyrirmælum læknisins. 

Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins. 
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4. Hugsanlegar aukaverkanir 

 

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá 

öllum. 

 

Ef þú finnur fyrir einhverju eftirtalinna einkenna skalt þú strax hafa samband við lækninn eða fara 

beint á sjúkrahús: 

- merkjum um hita eða sýkingu (særindum í hálsi, særindum í munni eða þvagvandamálum) 

- hvers kyns óvæntum blæðingum eða marblettum, þar sem þetta getur þýtt að framleiddar séu of fáar 

blóðfrumur af tiltekinni gerð 

- ef þér skyndilega líður illa (jafnvel þótt þú sért ekki með hita) 

- ef þér fer að finnast þú óskaplega þreytt(ur) 

- ef þú finnur fyrir dofa eða máttleysi í vöðvum 

- ef þú færð útbrot, blöðrur á húð, særindi í munni eða augum og ert með háan hita. 

 

Mjög algengar (hafa áhrif á fleiri en 1 af hverjum 10 sjúklingum): 

- Fækkun blóðfrumna og beinmergsbæling, sem getur valdið almennri vanlíðan, fölva, 

blæðingum úr húð og slímhimnum, marblettum og sýkingum - hafið strax samband við 

lækninn. 

Algengar (hafa áhrif á færri en 1 af hverjum 10 einstaklingum): 

- afleiddur blóðkrabbi - hvítblæði getur komið fram eftir langtíma notkun 

- fækkun rauðra blóðkorna eða blóðleysi, sem getur valdið þreytu, magnleysi eða mæði 

- krampar (hjá börnum) með nýrnasjúkdóm sem nefndur er nýrungaheilkenni 

- ógleði, uppköst, niðurgangur og sáramyndun í munni. 

Sjaldgæfar (hafa áhrif á færri en 1 af hverjum 100 einstaklingum): 

- Húðútbrot. 

 

Mjög sjaldgæfar (hafa áhrif á færri en 1 af hverjum 1.000 einstaklingum): 

- ofnæmiseinkenni svo sem ofsakláði 

- bólgnun í andliti, hálsi og vörum, útbrot sem líkjast blöðrum 

- bólgur í húð ásamt hita (Stevens-Johnson-heilkenni) - hafðu strax samband við lækninn, 

alvarleg húðflögnun (drep í húðþekju) - hafðu strax samband við lækninn 

- lifrarsýking (lifrareitrun) 

- gulnun í augnhvítu eða húð (gula) 

- hiti 

- krampar. 

 

Koma örsjaldan fyrir (hafa áhrif á færri en 1 af hverjum 10.000 einstaklingum): 

- óafturkræf bilun í beinmerg - líkami þinn gæti hætt að framleiða blóðfrumur 

- hreyfitruflanir, taugasjúkdómur sem getur valdið náladofa eða dofa í höndum og fótum 

- andnauð vegna aukningar á bandvef í lungunum (bandvefsmyndun í lungum) - látið lækninn vita 

- þurr hósti vegna bólgu í lungnabandvef - látið lækninn vita, blöðrubólga. 

 

Tíðni ekki þekkt: (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) 

- tíðir hætta 

- ekkert sæði í sæðisvökva. 

 

Tilynning aukaverkana 

Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem 

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, 

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um 

öryggi lyfsins. 

 

 

http://www.lyfjastofnun.is/
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5. Hvernig geyma á Leukeran 

 

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 

Geymið í kæli (2°C – 8°C) 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er 

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 

 

Ef læknirinn segir þér að hætta að taka töflurnar er mikilvægt að skila því sem eftir er af lyfinu í apótek 

þar sem því verður fargað í samræmi við leiðbeiningar um förgun hættulegra efna. Þú mátt aðeins 

geyma töflurnar ef það er samkvæmt fyrirmælum læknisins. 

 

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki 

um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið. 

 

 

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar  

 

Leukeran inniheldur 

- Virka innihaldsefnið er klórambúcíl. Hver Leukeran tafla inniheldur 2 mg af klórambúcíli. 

- Önnur innihaldsefni eru vatnsfrír laktósi, örkristallaður sellulósi, vatnsfrí kísilkvoða, 

sterínsýra, hýprómellósi, títandíoxíð (E171), gult og rautt járnoxíð (E172), makrógól. 

 

Lýsing á útliti Leukeran og pakkningastærðir 

Leukeran 2 mg er brún, hringlaga, filmuhúðuð tafla. Í töfluna eru greyptir stafirnir “GX EG3” á 

annarri hliðinni og “L” á hinni. 

Leukeran fæst í brúnum töfluglösum með barnaöryggi og 25 töflum. 

 

Markaðsleyfishafi og framleiðandi 

Markaðsleyfishafi 

Aspen Pharma Trading Limited 3016 

Lake Drive, 

Citywest Business Campus, Dublin 24, Írland 

Sími: 003531 6308400 

 

Framleiðandi 

EXCELLA GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 12, 90537 Feucht, Þýskaland 

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í apríl 2018. 


