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محلول غلیظ برای تهیه محلول جهت انفوزیون

پیش از شـروع مصـرف ایـن دارو محتـوای دفترچه 
راهنمـا را بـه دقت مطالعـه کنید.
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را  راهنمـا  دفترچـه  محتـواي  داربینـا®  مصـرف  شـروع  از  پیـش 
بـه دقـت مطالعـه کنیـد. ایـن دفترچـه راهنمـا دربرگیرنـده پاسـخ 
شـایع ترین سـواالت در مـورد داروی داربینـا® اسـت. در صورتـي کـه 
پاسـخ تمامـي سـواالت شـما در ایـن دفترچـه راهنمـا نیامـده اسـت، 
دارو  ایـن  بگیریـد.  تمـاس  داروسـاز خـود  یـا  پزشـک  بـا  مي توانیـد 
بـراي بیمـاري فعلـي شـما تجویـز شـده اسـت؛ لـذا از مصـرف آن در 
مـوارد مشـابه یـا توصیـه آن بـه دیگـران خـودداري نماییـد. اطالعات 
ایـن دفترچـه راهنمـا در تاریخـی کـه در آخریـن صفحـه آمده اسـت، 
بـه روز رسـانی شـده و ممکـن اسـت در برگیرنـده آخریـن اطالعـات 
علمـی در مـورد داروی شـما نباشـد. بـرای اطـالع از آخریـن داده های 
علمـی در مـورد داروی خـود بـا پزشـک یـا داروسـاز مشـورت کنیـد. 
بروشـور  ایـن  ویرایـش  آخریـن  بـه  دسترسـی  بـرای  همچنیـن 
آدرس بـه  نانوالونـد  داروسـازی  شـرکت  وب سـایت  بـه  می توانیـد 
 www.nanoalvand.com، بخش آموزش به بیمار مراجعه فرمایید.
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داربینا® چیست و حاوي چه ترکیباتي است؟

آن  ژنریـک  نـام  و  داربینـا®  شـما  داروی  اختصاصـی  نـام 
فلودارابیـن فسـفات اسـت. داربینـا® یـک داروی ضد سـرطان 
اسـت کـه در رشـد و گسـترش سـلول های سـرطانی در بدن 

می کنـد. ایجـاد  اختـالل 

داربینـا® در درمـان نوعـی از سـرطان خـون بـه نـام لوسـمی 
CLL( B( اسـتفاده می شـود. لنفوسـیت  مزمـن 

  در ایـن فـرآورده از فلودارابین فسـفات به عنـوان ماده موثره 
و از آب  بـرای تزریـق، دی سـدیم فسـفات انهیدروز و سـدیم 
هیدروکسـاید )بـرای تنظیـم pH محلـول تزریقـی( بـه عنوان 

مواد جانبی اسـتفاده شـده اسـت.

داربینا® در چه مواردي تجویز مي شود؟

داربینـا® در درمـان لوسـمی مزمن لنفوسـیت CLL( B(  به کار 
مـی رود. ایـن دارو معمـوال بعـد از عـدم پاسـخگویی مناسـب 

سـایر داروهـای درمـان سـرطان تجویـز می گردد.

داربینـا® همچنیـن ممکـن اسـت در درمـان سـایر بیماری هـا 
کـه در اینجـا بـه آنها اشـاره نشـده اسـت نیـز بـه کار رود.  

چه افرادی نباید داربینا® را دریافت کنند؟

داروی داربینا® در موارد زیر نباید مصرف شود:

بـه 	  حساسـیتی  واکنـش  سـابقه  گذشـته  در  کـه  افـرادی 
فلودارابیـن فسـفات یا سـایر مواد جانبـی موجود در فـرآورده 

داشـته اند؛
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افـرادی کـه به صـورت همزمان درحـال اسـتفاده از داروی 	 
هستند؛ پنتوسـتاتین 

افـرادی کـه مبتـال بـه نارسـایی شـدید کلیـوی )کلیرانـس 	 
کراتینیـن کمتـر از 30 میلی لیتـر در دقیقـه( هسـتند؛

افرادی که مبتال به آنمی هموالیتیک هستند؛	 

قبـل از دریافـت داروی داربینا® چـه مواردی 
را حتمـا بایـد به پزشـک خـود اطـاع دهید؟

اگـر در گذشـته سـابقه واکنـش حساسـیتی بـه فلودارابین 	 
فسـفات و یـا سـایر اجـزای سـازنده داربینـا® را داشـته اید؛

اگـر سـابقه ي حساسـیت بـه دارو، مـواد غذایـی، رنـگ و یا 	 
هـر مـاده دیگری داریـد و همچنیـن عالمتی از حساسـیت 
را کـه تـا بـه حـال تجربـه کرده ایـد ماننـد: خـارش، کهیر، 

تحریـک پوسـتی، تنگـی نفـس، خس خـس سـینه، سـرفه، 
تـورم صـورت، لب هـا و یـا گلـو و هـر عالمـت دیگری؛ 

اگر دچار مشکالت کبدی و کلیوی هستید؛	 

اگـر دچـار مشـکالت مرتبط با مغز اسـتخوان و یـا مبتال به 	 
ضعف سیسـتم ایمنی هستید؛

اگر در حال حاضر به عفونت مبتال هستید؛	 

اگر سابقه ابتال به آنمی هموالیتیک داشته اید؛	 

اگر سابقه ابتال به اختالالت انعقادی خون داشته اید؛	 

اگر سابقه ابتال به سرطان پوست را دارید؛	 

زونـا، 	  ماننـد  بـه عفونت هـای ویروسـی  ابتـال  اگـر سـابقه 
اپشـتین بـار ویروس و یـا ویروس هایی که سیسـتم اعصاب 
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مرکـزی را درگیـر می کننـد را داشـته اید؛

اگـر اخیـرا واکسـنی دریافـت کرده اید یـا برای شـما تجویز 	 
شـده است؛

اگـر بـاردار هسـتید و یـا قصد بـارداری دارید زیـرا این دارو 	 
می توانـد باعـث آسـیب به جنین شـود؛

اگـر بـه نـوزاد خـود شـیر می دهیـد و یـا قصـد ایـن کار را 	 
دارید؛

اگـر در حـال مصرف هر دارویـی اعم از داروهای نسـخه ای، 	 
داروهـای بـدون نسـخه، مکمل هـای گیاهـی یـا ویتامین ها 

هستید؛

ایمنـی مصـرف داربینـا® در دوران بـارداري و 
شـیردهي چگونه اسـت؟

 مصـرف داربینـا® در دوران بـارداری ممنـوع اسـت. داربینـا® 
می توانـد موجـب آسـیب بـه جنیـن شـود. خانم هـا و آقایـان 
ایـن دارو  ایـن دارو می بایسـت طـی مصـرف  مصرف کننـده 
و حداقـل 6 مـاه پـس از خاتمـه مصـرف دارو از روش هـای 

مطمئـن بـرای جلوگیـری از بـارداری اسـتفاده کننـد.

مصـرف داربینـا® می توانـد بـر قـدرت بـاروری آقایـان اثرگذار 
باشـد. در صـورت وجـود دغدغـه در ایـن خصـوص با پزشـک 

خـود مشـورت نمایید.

مطمئـن  روش هـای  از  اسـتفاده  علی رغـم  کـه  صورتـی  در 
خاتمـه  از  بعـد  یـا  و  درمـان  حیـن  بـارداری  از  پیشـگیری 
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درمـان، بـارداری فـرد مصرف کننده دارو و یا شـریک جنسـی 
فرصـت  اولیـن  در  بایـد  بیافتـد،  اتفـاق  دارو  مصرف کننـده 

پزشـک معالـج در جریـان قـرار گیـرد.

همزمـان بـا مصـرف داربینـا®  بـه دلیل وجود ریسـک آسـیب 
بـه کـودک شـیرخوار نباید شـیردهی صـورت پذیرد.

آیا داربینا® با سایر داروها تداخل دارد؟

 سـایر داروهـا ممکن اسـت بـا داربینا® تداخل داشـته  باشـند  
لـذا در صورتـی کـه اکنـون در حـال مصـرف هر نـوع دارویی 
فرآورده هـای  نسـخه،  بـدون  نسـخه ای،  داروهـای  از  اعـم 
طبیعـی یـا گیاهـی و ویتامین هـا هسـتید و یـا حتـی اخیـرا 
دارویـی مصـرف کـرده و یـا مصرف دارویـی را قطـع کرده اید، 

بـا پزشـک یـا داروسـاز خـود مشـورت کنید. 

می توانـد  ناتالی زومـب  داروی  بـا  داربینـا®  همزمـان  مصـرف 
ریسـک بـروز عـوارض ناتالی زومـب را افزایـش دهـد.

مصـرف همزمـان داربینـا® بـا برخـی از داروهای سـرکوب کننده 
سیسـتم ایمنی ماننـد تاکرولیموس )جلـدی(، پیمکرولیموس و 
توفاسـیتینیب می توانـد باعث افزایـش عوارض این داروها شـود.

پنتوسـتاتین می توانـد  داروی  داربینـا® بـا  مصـرف همزمـان 
موجـب بـروز مشـکالت شـدید ریـوی شـود.

مصـرف همزمـان داربینا® با واکسـن )زنـده( می تواند ریسـک 
ابتـال بـه عفونـت مرتبـط بـا واکسـن را افزایـش داده و یـا اثر 

بخشـی واکسـن ها ) زنـده و غیـر فعـال( را کاهـش دهد.

دارویـی  تداخـالت  تمامـی  شـامل  شـده  مطـرح  تداخـالت 
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داربینـا® نمی باشـد، لذا در خصـوص تمامی داروهـای مصرفی 
خـود بـا پزشـک معالـج مشـوت کنید.

داربینا® چگونه تجویز مي شود؟

داربینـا® در بیمارسـتان یا مراکـز درمانی ویژه توسـط اعضای 
کادر درمـان برای شـما تجویز می شـود.

داربینـا® بـه صـورت انفوزیـون وریـدی و طـی 30 دقیقـه 	 
بـرای شـما تزریـق خواهـد شـد.

طـی درمـان بـا ایـن دارو پزشـک بـرای شـما آزمایش های 	 
خـون تجویـز خواهـد کـرد و بـر اسـاس نتایـج آزمایـش و 
تعـداد سـلول های خونـی شـما، تنظیم دوز توسـط پزشـک 

صـورت خواهـد گرفت.

اگـر شـما مبتـال بـه بیماری هـای کلیـوی هسـتید و یا سـن 	 
شـما بیشـتر از 65 سال اسـت، آزمایش های سنجش عملکرد 
کلیـه برای شـما صورت خواهد گرفـت و در صورت نیـاز، دوز 
دارو متناسـب بـا عملکـرد کلیـه شـما تنظیم خواهد شـد.

ایـن دارو و سـوزن و سـرنگ های مربـوط بـه آن را دور از 	 
دسـترس کـودکان و حیوانات خانگی قـرار دهید. همچنین 
از مصـرف مجـدد سـوزن، سـرنگ و سـایر مـواد بـکار رفته 

جهـت تزریـق داربینـا® خـودداری نمایید. 

سـوال 	  داربینـا®  مصـرف  نحـوه  بـا  ارتبـاط  در  چنان چـه 
دیگـری در ذهـن داریـد، بـا پزشـک، داروسـاز یـا سـایر 

کنیـد.  مشـورت  درمـان  کادر  اعضـای 
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تزریق  برای  داربینا®  محلول  آماده سازی  نحوه 
وریدی به چه صورت است؟ )ویژه کادر درمان(

محلـول تزریقـی داربینا®  فاقـد مواد نگهدارنـده میکروبی بوده 
و لـذا بالفاصلـه پـس از رقیق سـازی بایـد مـورد مصـرف قرار 
گیـرد. احتیـاط الزم در خصوص آماده سـازی محلـول تزریقی 
تزریقـی  بایـد صـورت گیـرد. محلـول  اسـتریل  بـه صـورت 
می بایسـت از جهـت عـدم وجـود ذرات معلـق و تغییـر رنـگ 
مـورد بررسـی قـرار گیـرد. داربینـا® بایـد شـفاف، بی رنـگ  و 
یـا زرد	قهـوه ای کم رنـگ و عـاری از ذره باشـد. در غیـر ایـن 

صـورت از مصـرف آن خـودداری نماییـد.

میـزان تجویـز شـده توسـط پزشـک بـر اسـاس سـطح بـدن 
بیمـار  می بایسـت در 100 یا 125 میلی لیتر سـرم دکسـتروز 
5 درصـد و یـا سـدیم کلراید 0/9 درصـد رقیـق شـود. محلول 

رقیـق شـده بایـد بالفاصلـه پـس از تهیـه طـی 30 دقیقـه 
انفوزیـون گردد.

داربینا® نباید با سایر داروها ترکیب شود.

دوز داربینـا®، فواصـل تجویـز و طـول دوره 
درمـان چقـدر اسـت؟

داربینـا® بـه صـورت معمول بـه میـزان 25 میلی گرم بـه ازای 
هـر متـر مربع سـطح بدن بیمـار به صـورت انفوزیـون وریدی 
و بـه صـورت روزانه طـی 5 روز متوالـی تجویز می گـردد. این 
دوره 5 روزه هـر 28 روز یـک بار ممکن اسـت تکرار شـود. در 
خصـوص تعـداد دوره هـا و میـزان داروی تجویزی برای شـما،  

پزشـک اطالعـات کامـل را در اختیارتـان می گذارد.
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در صورت مصرف بیش از حد داربینا® چه باید کرد؟

از آنجایـی کـه داروی داربینا® تحت نظارت پزشـک برای شـما 
تجویـز می شـود، احتمـال کمـی وجـود دارد کـه بـه اشـتباه، 

دوز بیشـتری از دارو به شـما تزریق شـود. 

چنان چـه داربینا® بیشـتر از دوزهای درمانی مناسـب به شـما 
تزریـق شـد، بالفاصله پزشـک خود را در جریـان بگذارید. 

طـی مصـرف داربینا® چـه مـوارد احتیاطی را 
بایـد همـواره به خاطر داشـته باشـید؟

خانم هـا و آقایان مصرف کننـده داربینا® در طـول درمان با این 	 
دارو  و حداقـل تـا 6 مـاه پـس از خاتمـه مصرف ایـن دارو باید 
از روش هـای مطمئـن پیشـگیری از بارداری اسـتفاده نمایند.

در صورتـی که حین تزریـق داربینا®، به صـورت تصادفی دارو 	 
بـا پوسـت، بینـی و یـا دهان شـما تماس پیـدا کـرد ناحیه را 
بـه صـورت کامـل بـا آب و صابون بشـویید. در صـورت تماس 
دارو بـا چشـم، چشـم ها بایـد بـا آب فراوان شسـته شـوند. از 

استنشـاق محلول تزریقـی پخش شـده بپرهیزید.

قبـل از انجـام هـر مداخلـه  دندانپزشـکی و یـا سـایر اعمال 	 
جراحـی بـه دندانپزشـک یـا پزشـک جـراح خـود مصـرف 
دارویتـان را اطـالع دهیـد. همچنیـن تمامـی اعضـای کادر 
درمـان از جملـه پرسـتار و داروسـاز خـود را نیـز در جریان 

مصـرف ایـن دارو قـرار دهید.

تـا زمانـی کـه از  عـدم اثرگـذاری ایـن دارو بر هوشـیاری و 	 
قـدرت بینایـی خـود اطمینـان حاصـل نکردیـد از رانندگی 
و کار بـا دسـتگاه هایی کـه نیـاز بـه دقـت و تمرکـز دارنـد 
بپرهیزیـد. ایـن دارو در بعضـی بیماران باعث بـروز عالئمی 
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همچـون گیجـی و تغییـرات در قـدرت بینایـی می گـردد.

بـدن شـما 	  ایـن دارو ممکـن اسـت  بـا  در طـول درمـان 
دچـار واکنش هـای خودایمنـی شـود کـه می توانـد جـدی 
و تهدیدکننـده حیـات باشـد. در صـورت بـروز این مشـکل 
ممکن اسـت پزشـک شـما درمـان را متوقف کـرده و جهت 

رفـع مشـکل داروهـای دیگـری تجویـز نماید.

ایـن دارو ممکـن اسـت باعـث بـروز مشـکالت جدی سیسـتم 	 
عصبی شـود. در برخی موارد این مشـکالت ممکن است منجر 
بـه نابینایی، کمـا و تهدید حیات شـود. در صورتی که عوارضی 
همچـون تشـنج، تغییـر در بینایـی و یـا احسـاس پریشـانی و 
گیجـی را تجربـه کردید حتما پزشـک خـود را مطلع سـازید.

بـا توجه به احتمال ابتال به سـرطان پوسـت بـه دنبال مصرف 	 
ایـن دارو در خصـوص تمامـی عالئـم پوسـتی پیش آمـده به 

دنبـال مصـرف این دارو با پزشـک خـود مشـورت نمایید.

 بـا توجه بـه افزایش احتمـال ابتال به عفونت بـه دنبال مصرف 	 
ایـن دارو، دسـت های خـود را مرتـب بشـویید و از نزدیـک 
شـدن بـه افـراد بیمـار و یـا مبتـال به عفونـت خـودداری کنید 
و چنان چـه دچـار عالئـم عفونـت )نظیـر تـب، لـرز، گلـودرد و 

بثـورات پوسـتی( شـدید پزشـک خـود را درجریـان بگذارید.

از انجـام فعالیت هایـی کـه ریسـک جراحـت و یـا خونریزی 	 
را در شـما بـاال می برنـد خـودداری کنید. در هنـگام اصالح 
و یـا مسـواک زدن جهـت جلوگیـری از بـروز خونریـزی به 

صورت ویـژه مراقبـت کنید.

قبل از دریافت هرگونه واکسن حتما با پزشک خود مشورت 	 
نمایید. مصرف همزمان واکسن ها و داربینا® می تواند شانس ابتال 

به عفونت را افزایش داده و یا عملکرد واکسن را مختل کند.
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بیمـاران مبتـال به سـرطان کـه ایـن دارو را مصـرف می کنند 	 
ریسـک بیشـتری بـرای بـروز یـک عارضه نـادر امـا خطرناک 
بـه نام سـندرم لیـز توموری را دارنـد. در صورت بـروز عالئمی 
ماننـد  افزیـش ضربـان قلـب و یـا ضربـان غیرطبیعـی قلب، 
از هـوش رفتـن، سـختی در دفـع ادرار، ضعـف و یـا گرفتگـی 
ماهیچه ای، ناراحتی معده، اسـتفراغ، اسـهال، عـدم توانایی در 
خـوردن غـذا و بی حالی سـریعا پزشـک خـود را مطلع سـازید.

مصـرف داربینـا® ممکـن اسـت باعـث بـروز عارضـه مغـزی 	 
خطرنـاک لوکوانسـفالوپاتی مولتی فوکال پیشـرونده شـود. این 
عارضـه ممکـن اسـت باعـث ناتوانـی و تهدیدکننـده حیـات 
باشـد. در صورتـی که عالئمی مانند گیجی، مشـکالت حافظه، 
افسـردگی، تغییـر در شـیوه عملکـرد، تغییـر در قـدرت بدنـی 
یـک سـمت بـدن نسـبت به سـمت دیگـر، اختـالل در تکلم و 
یـا قدرت تفکر، تغییـر در تعادل بدن و تغییـر در قدرت بینایی 

را تجربـه کردیـد سـریعا پزشـک خـود را مطلع سـازید. 

در صورتـی کـه همزمـان با مصـرف داربینـا® نیاز بـه انتقال 	 
خـون داشـتید، حتما پزشـک خـود را در خصـوص مصرف 

ایـن دارو مطلع سـازید.

افـرادی کـه بـاالی 65 سـال هسـتند، ممکن اسـت بیشـتر 	 
در معـرض عـوارض جانبـی داربینـا® قـرار گیرنـد، در ایـن 

خصـوص بایـد احتیـاط الزم صـورت گیـرد.

مصـرف ایـن دارو می تواند بر اسـپرم اثرگذار باشـد و این مورد 	 
می توانـد بر توانایی آقایان برای بچه دار شـدن اثرگذار باشـد.

از 	  بایـد جهـت جلوگیـری  آقایـان مصرف کننـده داربینـا® 
بـاردار شـدن شـریک جنسـی خـود از روش هـای مطمئـن 
پیشـگیری از بـارداری اسـتفاده کننـد. ایـن پیشـگیری تـا 
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مدتـی بعـد از خاتمـه درمـان نیـز بایـد ادامه پیـدا کند. در 
برخـی از منابع پزشـکی بـه جلوگیری از بـارداری تا حداقل 
6 ماه پس از خاتمه درمان اشـاره شـده اسـت، در خصوص 

ایـن زمـان با پزشـک خـود مشـورت نمایید. 

داربینـا® می توانـد به مایعات بـدن )ادرار، مدفوع، اسـتفراغ( 	 
وارد شـود. حداقل 48 سـاعت بعـد از تزریـق دارو از تماس 
بـدن خـود  دیگـر سـطوح  یـا  و  بـا دسـت  مایعـات  ایـن 

جلوگیـری نمایید.

افـرادی کـه مراقبـت از بیمـار را بـر عهـده دارنـد بایـد در 	 
زمـان نظافـت بیمـار از مایعـات بـدن، حمـل زباله هـا و یـا 
تعویـض لبـاس و پوشـینه بهداشـتی بیمـار از دسـت کش 
پالسـتیکی اسـتفاده کننـد و دسـت های خـود را قبل و بعد 
از پوشـیدن دسـت کش بشـویند. لبـاس و ملحفـه ی بیمـار 

بایـد بـه صـورت جداگانه شسـته  شـود.

بـا توجـه بـه اهمیـت آزمایش هـای دوره ای حیـن درمـان با 	 
داربینـا® کـه بـرای سـنجش تعـداد سـلول های خونی شـما 
تجویـز می گـردد، حتما تمامـی آزمایش های تجویز شـده را 
انجـام داده و پزشـک خـود را در جریـان نتایـج آن قـرار دهید.

زنـده 	  واکسـن های  دریافـت  از  دارو  مصـرف  بـا  همزمـان 
خـودداری نماییـد و از تمـاس با افـرادی که اخیرا واکسـن 
)زنـده( دریافـت نموده انـد بپرهیزیـد. از واکسـن های زنـده 
موجـود در کشـور می تـوان بـه واکسـن سـه گانه سـرخک، 
سـرخجه و اوریـون )MMR(، واکسـن خوراکی فلـج اطفال، 

آبله مرغـان، زونـا و واکسـن حصبـه اشـاره کـرد.

در صورتـی کـه همزمان با مصـرف داربینا® باید جداسـازی 	 
سـلول های بنیـادی برای شـما صـورت گیرد حتمـا مصرف 

ایـن دارو را به پزشـک خود اطـالع دهید.
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پزشک خود را در جریان تمامی داروهای مصرفی اعم از نسخه ای 	 
و غیر نسخه ای )گیاهی، مکمل، ویتامین و...( قرار دهید.

بـروز چـه عائمـی را بایـد فـورا به پزشـک 
دهید؟ اطـاع 

در صـورت بـروز هرگونـه عالئم حساسـیتی شـامل تحریک 	 
پوسـتی، کهیـر، خـارش، قرمـزی، پوسـت پوسـت شـدن 
پوسـت همـراه یـا بـدون تـب، خس خس سـینه، احسـاس 
تنگـی سـینه و یا گلو، احسـاس سـختی در تنفـس و تکلم، 
خشـونت غیرعـادی صدا، تورم دهـان، صـورت، لب ها، زبان 

و یـا گلـو فـورا با پزشـک خـود تمـاس بگیرید.

در صـورت بـروز هرگونـه عالئـم مربـوط بـه عارضـه جـدی و 	 
تهدیدکننـده حیات استیون	جانسـون یا توکسـیک اپیدرمال 
نکروالیزیـس ماننـد قرمـزی و تورم در پوسـت، تاول، پوسـت 

انداختـن همـراه یـا بـدون تـب،  قرمـزی یـا خـارش چشـم، 
سـوزش در دهـان یـا گلو، بینی و یا چشـم ها سـریعا به مراکز 
درمانـی مراجعـه کـرده و مصـرف داروی خـود را اطـالع دهید.

در صـورت بـروز عالئـم ابتـال بـه عفونـت نظیـر تب بـاالی 38 	 
درجـه سـانتی گراد، لـرز، گلـو درد شـدید، گـوش درد، درد 
سـینوس ها، سـرفه، تشـدید خلط یـا تغییـر رنـگ آن، درد در 
هنـگام ادرار کـردن، زخم هـای دهانـی، زخم هایـی کـه خـوب 
نمی شـوند و درد یـا خـارش مقعـد بالفاصلـه بـا پزشـک خود 
تمـاس بگیریـد. این عالئـم می توانند نشـانه بروز عفونت باشـند. 

در صـورت بـروز عالئم خونریـزی مانند اسـتفراغ خونی و یا 	 
اسـتفراغ تیـره رنگ، سـرفه همـراه با خون، وجـود خون در 
ادرار، مدفـوع تیـره یا قرمز رنـگ، خونریزی لثـه، خونریزی 
غیرطبیعـی از واژن، کبـودی بدون دلیل یا گسـترش یافتن 

کبـودی ، خونریـزی که کنترل نمی شـود.
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همچنیـن در صـورت بروز عالئـم زیر فورا با پزشـک خود تماس 
بگیرید:

احساس خستگی شدید یا ضعف	 
ادرار تیره و زردی پوست و چشم ها	 
ناتوانـی در دفـع ادرار، قطـع ادرار یـا کم شـدن غیرطبیعی 	 

ادرار حجم 
تهوع، استفراغ، مشکالت حرکتی و اختالل در بینایی و تکلم	 
تنگی نفس و سرفه	 
احساس درد یا فشار در قفسه سینه	 
احساس پریشانی	 
هرگونه تغییر غیرطبیعی در پوست	 
تغییر در رنگ و یا اندازه خال های پوستی	 

احساس سوزش، بی حسی، و یا سوزن سوزن شدن غیرطبیعی  	 
پوست

ناتوانی در خوردن غذا	 
تورم در ناحیه دست و پا	 
درد در ناحیه پایین کمر و وجود خون در ادرار	 
بی حسـی اطـراف دهان، افزایـش یا کاهش ضربـان قلب، از 	 

هـوش رفتن و ضربـان قلب ضعیف
ضعـف ماهیچه ای، خشـکی و گرفتگی ماهیچـه ای و افزایش 	 

واکنش هـای ماهیچه هـای بدن

سـرگیجه، تغییـرات خلق، افزایش تشـنگی، تـورم، افزایش 	 
سریع وزن

مشـکالت بینایی، سـردرد یا درد پشـت چشـم ها، تغییرات 	 
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رفتاری، گیجی، پریشـانی، تشـنج

عـوارض جانبـی و یـا هرگونـه مشـکلی کـه بـه مـرور زمان 	 
بهبـود نیافتـه و یـا بدتر شـود.

داربینا® ممکن است چه اثرات نامطلوبي داشته 
باشد؟

ماننـد تمامـی داروهـای دیگـر، داربینـا® نیـز می توانـد موجب 
بـروز عـوارض ناخواسـته ای شـود. قابـل ذکـر اسـت کـه ایـن 

عـوارض در همـه افـراد مصرف کننـده بـروز نخواهـد کـرد.

اینجـا نـام بـرده می شـوند، همـه عـوارض  عوارضـی کـه در 
احتمالـی داربینـا® را شـامل نمی شـوند. جهت کسـب اطالعات 
بیشـتر در این زمینه از پزشـک یا داروسـاز خود کمک بگیرید.

آیا مي دانید منظور از عوارض بسیار شایع چیست؟

افـراد   10٪ از  عارضـه اي بسـیار شـایع اسـت کـه در بیـش 
مصرف کننـده دارو اتفـاق بیافتـد یـا بـه عبارتي از هـر 10 نفر 

حداقـل یـک نفـر ایـن عارضـه را تجربـه کننـد.

آیا مي دانید منظور از عوارض شایع چیست؟

عارضه اي شـایع اسـت که در ٪10	5 افـراد مصرف کننده دارو 
بیافتد.  اتفاق 

آیا مي دانید منظور از عوارض نادر چیست؟

عارضـه اي نادر اسـت کـه در کمتـر از ٪ 5 افـراد مصرف کننده 
دارو اتفـاق بیافتد. 
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عوارض بسیار شایع داربینا® عبارتند از:

اِِدم	 

خسـتگی، عالئم مرتبط با سیسـتم عصبی، درد، لرز، بی حسـی 	 
در پوست

راش پوستی، افزایش تعریق	 

تهوع و استفراغ، بی اشتهایی، اسهال، خونریزی گوارشی	 

عفونت مجاری ادراری	 

کاهش سـلول های خونی )آنمی، نوتروپنی، ترومبوسایتوپنی(، 	 
سرکوب مغز استخوان

ابتال به عفونت	 

ضعف، درد ماهیچه ای	 

اختالل بینایی	 

سرفه، پنومونی، تنگی نفس، عفونت مجاری تنفسی فوقانی	 

تب	 

عوارض شایع داربینا® عبارتند از: 

آنژیـن پکتوریـس، آریتمی قلبی، نارسـایی قلبی، مشـکالت 	 
عمیـق  ترومبـوز  تاکـی کاردی،  قلبـی،  و  مغـزی  عـروق 

وریـدی، التهـاب عـروق، حمـالت ایسـکمیک گـذرا

خسـتگی، سـردرد، اختـالل خـواب، افسـردگی، اختـالل در 	 
تفکر قـدرت 
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ریزش مو، خارش، سبوره	 

افزایش قند خون، از دست دادن آب بدن	 

التهـاب دهـان و لب هـا، سـنگ کیسـه صفـرا، التهـاب مری، 	 
یبوسـت، التهـاب در مخـاط لولـه گـوارش، دشـواری در بلع غذا

سـختی و یـا درد هنـگام ادرار، کاهش سـرعت تخلیه ادرار، 	 
وجـود خـون در ادرار، دفـع پروتئین در ادرار

خونریزی، سندرم لیز توموری	 

نارسایی کبدی، تغییر در نتایج آزمایش های عملکرد کبد	 

واکنش های آنافیالکسی	 

پوکی استخوان، دردهای ماهیچه ای	مفصلی	 

کاهش شنوایی	 

نارسایی کلیوی، تغییر در نتایج آزمایش های عملکرد کلیه	 

فارنژیـت، التهـاب مجـاری تنفسـی ناشـی از واکنش هـای 	 
حساسـیتی، سـرفه همـراه بـا خون، سـینوزیت، برونشـیت، 

خونریـزی بینـی، کاهـش اکسـیژن در بـدن

عوارض نادر داربینا® عبارتند از :

 مشـکالت انعقادی خون، لوسـمی میلوئید حاد، سندرم دیسترس 
تنفسی بزرگساالن، پریشانی، آنمی هموالیتیک و ترومبوسایتوپنی 
با منشـا مشـکالت خودایمنـی، نابینایی، نارسـایی مغز اسـتخوان، 
خونریـزی مغزی، کما، گیجی، ابتال به اپشـتین بار ویـروس، اریتما 
مولتی فرم، سـندرم اِوانس، درد کمر و پهلو، سیسـتیت هموراژیک، 
زونـا، افزایـش پتاسـیم خـون، افزایـش فسـفات خـون، افزایـش 
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اوره خـون، کاهـش کلسـیم خـون، افزایـش آنزیم هـای کبـدی، 
سرطان پوسـت، اسـیدوز متابولیک، سـندرم میلودیسپالستیک، 
میلوفیبروزیـس، ابتـال بـه عفونت هـای فرصـت طلـب، التهـاب 
عصـب بینایی، بیماری هـای پانکـراس، کاهش سـلول های خونی، 
تـاول با منشـا مشـکالت خودایمنـی، تجمـع مایع اطـراف قلب، 
نوروپاتـی محیطـی، پنومونـی، لوکوانسـفالوپاتی مولتی فـوکال 
پیشـرونده، فیبروزیس ریوی، خونریزی ریوی، نارسـایی تنفسـی، 
اپیدرمـال  توکسـیک  استیون	جانسـون،  سـندرم  تشـنج، 
نکروالیزیـس، دفـع کریسـتال اوره در ادرار، افتادگی مچ دسـت

داربینا® را در چه شرایطي باید نگهداري کرد؟ 

تا 8 درجه سانتی گراد  دارو را در یخچال و در دمای بین 2 
و جهت محافظت از نور تا زمان مصرف درون جعبه نگهداری 

نمایید. دارو را از یخ زدگی محافظت نمایید.

فـرآورده باید شـفاف، بی رنگ یـا زرد	قهوه ای کم رنـگ  وعاری 
از ذره باشـد، در غیـر این صورت از مصـرف آن خودداری کنید. 

فـرآورده بـرای یک بـار مصـرف اسـت. باقیمانـده دارو را پس 
از مصـرف دور بریزیـد.

داربینـا® نبایـد بعـد از موعـد تاریـخ انقضا که بـر روی آن درج 
شـده اسـت، مصرف شود. 

نـکات کلـی که ضمـن مصـرف داربینـا® باید 
همـواره به یاد داشـته باشـید

در صورتـي کـه عالئـم و مشـکالت مربـوط بـه بیماریتـان 	 
بهبـود نیافتـه و یـا بدتـر شـد، با پزشـک خـود تمـاس بگیرید.

داروهـاي خـود را با دیگران سـهیم نشـوید و نیـز از مصرف 	 
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داروهـاي افـراد دیگر خـودداري کنید.

از مصـرف داربینـا® در شـرایطي بـه جـز موارد تجویز شـده 	 
توسـط پزشـک خـودداري کنید.

تمـام داروهـاي خـود از جملـه داربینـا® را بـه دور از دیـد 	 
و دسـترس کـودکان و نیـز حیوانـات خانگـي قـرار دهیـد.

روش صحیح دور انداختن داروهاي بالاستفاده را بیاموزید.	 

قبـل از شـروع مصـرف هـر داروي جدیدي اعـم از داروهاي 	 
نسـخه اي، بـدون نسـخه، فرآورده هـاي طبیعـي یـا گیاهـي 
و ویتامین هـا، بـا پزشـک یا داروسـاز خـود مشـورت کنید. 

چنان چـه در مـورد داربینـا® سـوالي در ذهـن داریـد که در 	 
ایـن دفترچـه به آن پاسـخی داده نشـده اسـت، با پزشـک، 

داروسـاز و یـا سـایر اعضـاي کادر درمان تمـاس بگیرید.

هشدار براي اعضاي کادر درمان

و  آماده سـازي  سایتوتوکسـیک،  داروهـاي  سـایر  ماننـد 
کارکـردن بـا داربینا® نیازمنـد رعایت احتیاط هاي ویژه اسـت. 
جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر می توانیـد بـه گایدالین هـای 
مفیـد بیـن المللی کـه توسـط OSHA ،NIOSH و ASHP ارائه 
شـده اسـت و یا از اطالعاتی که در بروشـور انگلیسـی فرآورده 

آورده شـده اسـت، اسـتفاده بفرماییـد.
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Concentrate for Solution for 
IV Infusion

Read all of this leaflet carefully for 
complete instruction
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WARNING: SEVERE BONE MARROW 
SUPPRESSION, CNS TOXICITY, HEMOLYTIC 
ANEMIA, AND PULMONARY TOXICITY

FLUDARABINE PHOSPHATE should be 
administered under the supervision of a 
qualified physician experienced in the use of 
antineoplastic therapy.

FLUDARABINE PHOSPHATE can severely 
suppress bone marrow function. When 
used at high doses in dose ranging studies 
in patients with acute leukemia, fludarabine 
phosphate injection was associated with 
severe neurologic effects, including blindness, 
coma, and death. This severe central nervous 
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system toxicity occurred in 36% of patients 
treated with doses approximately four times 
greater (96 mg/m2 /day for 5 to 7 days) 
than the recommended dose. Similar severe 
central nervous system toxicity, including 
coma, seizures, agitation and confusion, has 
been reported in patients treated at doses 
in the range of the dose recommended for 
chronic lymphocytic leukemia.

Instances of life-threatening and sometimes 
fatal autoimmune phenomena such as hemolytic 
anemia, autoimmune thrombocytopenia/
thrombocytopenic purpura (ITP), Evans 
syndrome, and acquired hemophilia have been 
reported to occur after one or more cycles of 

treatment with fludarabine phosphate. Patients 
undergoing treatment with FLUDARABINE 
PHOSPHATE should be evaluated and closely 
monitored for hemolysis.

Use of FLUDARABINE PHOSPHATE Injection 
in combination with pentostatin is not 
recommended. 

1. INDICATIONS AND USAGE 

FLUDARABINE PHOSPHATE, is indicated for the 
treatment of adult patients with B-cell chronic 
lymphocytic leukemia (CLL) who have not 
responded to or whose disease has progressed 
during treatment with at least one standard 
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alkylating-agent containing regimen. The safety 
and effectiveness of FLUDARABINE PHOSPHATE 
in previously untreated or non-refractory 
patients with CLL have not been established.

2. DOSAGE AND ADMINISTRATION

2.1. Recommended Dose

The recommended adult dose of 
FLUDARABINE PHOSPHATE Injection is 25 
mg/m2 administered intravenously over a 
period of approximately 30 minutes daily 
for five consecutive days. Each 5-day course 
of treatment should commence every 28 
days. Dosage may be decreased or delayed 

based on evidence of hematologic or non-
hematologic toxicity. Physicians should 
consider delaying or discontinuing the drug 
if neurotoxicity occurs.

A number of clinical settings may predispose 
to increased toxicity from FLUDARABINE 
PHOSPHATE. These include advanced age, renal 
impairment, and bone marrow impairment. 
Such patients should be monitored closely 
for excessive toxicity and the dose modified 
accordingly.

The optimal duration of treatment has not 
been clearly established. It is recommended 
that three additional cycles of FLUDARABINE 

http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=973efa93-7f9d-440a-a09f-521cf331b5e7
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PHOSPHATE be administered following the 
achievement of a maximal response and 
then the drug should be discontinued. 

2.2. Renal Impairment 

Adjustments to the starting dose are 
recommended to provide appropriate drug 
exposure in patients with creatinine clearance 
30 to 79 mL/min, as estimated by the Cockroft-
Gault equations. These adjustments are based 
on a pharmacokinetic study in patients with 
renal impairment. FLUDARABINE PHOSPHATE 
should not be administered to patients with 
creatinine clearance less than 30 mL/min.

Starting Dose Adjustment for Renal 
Impairment

Creatinine Clearance Starting: Dose

≥ 80 mL/min 25 mg/m2 (full dose)

50 to 79 mL/min 20 mg/m2

30 to 49 mL/min 15 mg/m2

< 30 mL/min Do not administer

Renally impaired patients should be 
monitored closely for excessive toxicity and 
the dose modified accordingly.
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2.3. Preparation of Solutions 

FLUDARABINE PHOSPHATE solution may be 
further diluted in 100 or 125 mL of 5% dextrose 
injection or 0.9% sodium chloride injection for 
administration by intravenous infusion.

FLUDARABINE PHOSPHATE contains no 
antimicrobial preservative and should be 
used immediately after dilution. Care must 
be taken to assure sterility of infusion 
solutions. Parenteral drug products should 
be inspected visually for particulate matter 
and discoloration prior to administration, 
whenever solution and container permit.

FLUDARABINE PHOSPHATE should not be 

mixed with other drugs.

3. DOSAGE FORMS AND STRENGTHS

FLUDARABINE PHOSPHATE, is supplied as a 
50 mg/2 mL (25 mg/mL) sterile solution.

4. CONTRAINDICATIONS

- Hypersensitivity to the active substance or 
to any of the excipients

- Renal impairment with creatinine clearance 
< 30 ml/min

- Decompensated hemolytic anemia
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- concurrent use with pentostatin

5. WARNINGS AND PRECAUTIONS

5.1. Dose Dependent Neurologic Toxicities

There are clear dose dependent toxic effects 
seen with FLUDARABINE PHOSPHATE. Dose 
levels approximately 4 times greater (96 mg/m2 
/day for 5 to 7 days) than that recommended for 
CLL (25 mg/m2 /day for 5 days) were associated 
with a syndrome characterized by delayed 
blindness, coma and death. Similar severe 
central nervous system toxicity, including coma, 
seizures, agitation and confusion, has been 
reported in patients treated at doses in the 

range of the dose recommended for chronic 
lymphocytic leukemia.

The effect of chronic administration of 
FLUDARABINE PHOSPHATE on the central 
nervous system is unknown.

FLUDARABINE PHOSPHATE may reduce the ability 
to drive or use mechanical equipment, since 
fatigue, weakness, visual disturbances, confusion, 
agitation and seizures have been observed.

5.2. Bone Marrow Suppression

Severe bone marrow suppression, notably 
anemia, thrombocytopenia and neutropenia, 
has been reported in patients treated with 
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FLUDARABINE PHOSPHATE.  Cumulative 
myelosuppression may be seen. While 
chemotherapy-induced myelosuppression 
is often reversible, administration of 
FLUDARABINE PHOSPHATE requires careful 
hematologic monitoring.

Several instances of trilineage bone 
marrow hypoplasia or aplasia resulting in 
pancytopenia, sometimes resulting in death, 
have been reported in adult patients. The 
duration of clinically significant cytopenia 
in the reported cases has ranged from 
approximately 2 months to approximately 
1 year. These episodes have occurred both 
in previously treated or untreated patients.

5.3. Autoimmune Reactions

Instances of life-threatening and 
sometimes fatal autoimmune phenomena 
such as hemolytic anemia, autoimmune 
thrombocytopenia/thrombocytopenic purura 
(ITP), Evans syndrome, and acquired hemophilia 
have been reported to occur after one or more 
cycles of treatment with fludarabine phosphate 
in patients with or without a previous history of 
autoimmune hemolytic anemia or a positive 
Coombs’ test and who may or may not be 
in remission from their disease. Steroids 
may or may not be effective in controlling 
these hemolytic episodes. The majority 
of patients rechallenged with fludarabine 
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phosphate developed a recurrence in the 
hemolytic process. The mechanism(s) which 
predispose patients to the development of this 
complication has not been identified. Patients 
undergoing treatment with FLUDARABINE 
PHOSPHATE should be evaluated and closely 
monitored for hemolysis. Discontinuation of 
therapy with FLUDARABINE PHOSPHATE is 
recommended in case of hemolysis.

5.4. Transfusion Associated Graft-Versus 
-Host Disease

Transfusion-associated graft-versus-host 
disease has been observed after transfusion 
of non-irradiated blood in FLUDARABINE 

PHOSPHATE treated patients. Fatal outcome 
as a consequence of this disease has been 
reported. Therefore, to minimize the risk 
of transfusion-associated graft-versus-
host disease, patients who require blood 
transfusion and who are undergoing, 
or who have received, treatment with 
FLUDARABINE PHOSPHATE injection should 
receive irradiated blood only.

5.5. Pulmonary Toxicity

Based on a clinical investigation using 
fludarabine phosphate in combination 
with pentostatin (deoxycoformycin) for the 
treatment of refractory chronic lymphocytic 
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leukemia (CLL) in adults, there was an 
unacceptably high incidence of fatal pulmonary 
toxicity. Therefore, the use of FLUDARABINE 
PHOSPHATE injection in combination with 
pentostatin is not recommended.

5.6. Male Fertility and Reproductive Outcomes

Males with female sexual partners of 
childbearing potential should use contraception 
during and after cessation of FLUDARABINE 
PHOSPHATE therapy. FLUDARABINE 
PHOSPHATE may damage testicular tissue 
and spermatozoa. Possible sperm DNA 
damage raises concerns about loss of fertility 
and genetic abnormalities in fetuses. The 

duration of this effect is uncertain.

5.7. Tumor lysis syndrome

Tumor lysis syndrome has been associated 
with fludarabine phosphate treatment. This 
syndrome has been reported in CLL patients 
with large tumor burdens. Since FLUDARABINE 
PHOSPHATE can induce a response as early 
as the first week of treatment, precautions 
should be taken in those patients at risk of 
developing this complication.

5.8. Renal Impairment

FLUDARABINE PHOSPHATE must be 
administered cautiously in patients with 
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renal impairment. The total body clearance of 
2-fluoro-ara-A has been shown to be directly 
correlated with creatinine clearance. Patients 
with creatinine clearance 30 to 79 mL/min 
should have their FLUDARABINE PHOSPHATE 
dose reduced and be monitored closely for 
excessive toxicity. FLUDARABINE PHOSPHATE 
should not be administered to patients with 
creatinine clearance less than 30 mL/min.

In patients aged 65 years or older, creatinine 
clearance should be measured before start 
of treatment.

5.9. Vaccination

During and after treatment with FLUDARABINE 

PHOSPHATE, vaccination with live vaccines 
should be avoided.

5.10. Infection

Serious and sometimes fatal infections, 
including opportunistic infections and 
reactivations of latent viral infections such 
as VZV (herpes zoster) and Epstein-Barr 
virus have been reported with fludarabine 
phosphate. Prophylactic anti-infectives should 
be considered for patients with an increased 
risk for developing opportunistic infections. 
Use with caution in patients with documented 
infection, fever, immunodeficiency, or with a 
history of opportunistic infection.
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5.11. Progressive multifocal leukoencephalopathy

Progressive multifocal leukoencephalopathy 
(PML) (usually fatal) due to JC virus has been 
reported; most cases were in patients who 
had received prior and/or other concurrent 
chemotherapy. Onset may be a few weeks 
or may be delayed up to 1 year. Evaluate any 
neurological change promptly.

5.12. Skin cancer

The worsening or flare up of pre-existing skin 
cancer lesions as well as new onset of skin 
cancer has been reported in some patients 
during or after fludarabine phosphate therapy.

6. ADVERSE REACTIONS

>10%: 

Cardiovascular: Edema (8% to 19%)

Central nervous system: Fatigue (10% to 
38%), neurological signs and symptoms 
(doses >96 mg/m2 /day for 5 to 7 days: 36%; 
doses <125 mg/m2/cycle: <1%; characterized 
by cortical blindness, coma, and paralysis; 
symptom onset may be delayed for 3 to 4 
weeks), pain (20% to 22%), chills (11% to 
19%), paresthesia (4% to 12%)

Dermatologic: Skin rash (15%), diaphoresis 
(1% to 13%)
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Gastrointestinal: Nausea and vomiting (31% to 
36%), anorexia (7% to 34%), diarrhea (13% to 
15%), gastrointestinal hemorrhage (3% to 13%)

Genitourinary: Urinary tract infection (2% to 
15%)

Hematologic & oncologic: Anemia (60%), 
neutropenia (grade 4: 59%; nadir: ~13 days), 
thrombocytopenia (55%; nadir: ~16 days), 
bone marrow depression (nadir: 10 to 14 days; 
recovery: 5 to 7 weeks; dose-limiting toxicity)

Infection: Infection (33% to 44%)

Neuromuscular & skeletal: Weakness (9% to 
65%), myalgia (4% to 16%)

Ophthalmic: Visual disturbance (3% to 15%)

Respiratory: Cough (10% to 44%), pneumonia 
(16% to 22%), dyspnea (9% to 22%), upper 
respiratory tract infection (2% to 16%)

Miscellaneous: Fever (60% to 69%)

1% to 10%: 

Cardiovascular: Angina pectoris (≤6%), 
cardiac arrhythmia (≤3%), cardiac failure 
(≤3%), cerebrovascular accident (≤3%), 
myocardial infarction (≤3%), supraventricular 
tachycardia (≤3%), deep vein thrombosis 
(1% to 3%), phlebitis (1% to 3%), aneurysm 
(≤1%), transient ischemic attacks (≤1%)
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Central nervous system: Malaise (6% to 
8%), headache (≤3%), sleep disorder (1% to 
3%), cerebellar syndrome (≤1%), depression 
(≤1%), difficulty thinking (≤1%)

Dermatologic: Alopecia (≤3%), pruritus (1% 
to 3%), seborrhea (≤1%)

Endocrine & metabolic: Hyperglycemia (1% 
to 6%), dehydration (≤1%)

Gastrointestinal: Stomatitis (≤9%), cholelithiasis 
(≤3%), esophagitis (≤3%), constipation (1% 
to 3%), mucositis (≤2%), dysphagia (≤1%)

Genitourinary: Dysuria (3% to 4%), urinary 
hesitancy (≤3%), hematuria (2% to 3%), 

proteinuria (≤1%)

Hematologic & oncologic: Hemorrhage 
(≤1%), tumor lysis syndrome (≤1%)

Hepatic: Abnormal hepatic function tests 
(1% to 3%), hepatic failure (≤1%)

Hypersensitivity: Anaphylaxis (≤1%)

Neuromuscular & skeletal: Osteoporosis 
(≤2%), arthralgia (≤1%)

Otic: Hearing loss (2% to 6%)

Renal: Renal failure (≤1%), renal function 
test abnormality (≤1%)
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Respiratory: Pharyngitis (≤9%), hypersensitivity 
pneumonitis (≤6%), hemoptysis (1% to 6%), 
sinusitis (≤5%), bronchitis (≤1%), epistaxis 
(≤1%), hypoxia (≤1%)

<1% (Limited to important or life-threatening): 

Acquired blood coagulation disorder, acute 
myelocytic leukemia (usually associated with 
prior or concurrent treatment with other 
anticancer agents), adult respiratory distress 
syndrome, agitation, autoimmune hemolytic 
anemia, autoimmune thrombocytopenia, 
blindness, bone marrow aplasia (trilineage), 
bone marrow depression (trilineage), 
cerebral hemorrhage, coma, confusion, 

Epstein-Barr-associated lymphoproliferative 
disorder, erythema multiforme, Evans 
syndrome, flank pain, hemorrhagic cystitis, 
herpes zoster (reactivation), hyperkalemia, 
hyperphosphatemia, hyperuricemia, 
hypocalcemia, immune thrombocytopenia 
(autoimmune), increased liver enzymes, 
interstitial pneumonitis, malignant neoplasm 
of skin (new-onset or exacerbation), 
metabolic acidosis, myelodysplastic 
syndrome (usually associated with prior or 
concurrent treatment with other anticancer 
agents), myelofibrosis, opportunistic 
infection, optic neuritis, optic neuropathy, 
pancreatic disease (pancreatic enzymes 
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abnormal), pancytopenia, pemphigus, 
pericardial effusion, peripheral neuropathy, 
pneumonitis, progressive multifocal 
leukoencephalopathy (PML), pulmonary 
fibrosis, pulmonary hemorrhage, reactivation 
of latent Epstein-Barr virus, respiratory 
distress, respiratory failure, seizure, Stevens-
Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, 
urate crystalluria, wrist-drop

7. DRUG INTERACTIONS

7.1. Risk X (Avoid Combination)

BCG (Intravesical), Cladribine, Deferiprone, 
Dipyrone, Natalizumab, Pentostatin, 

Pimecrolimus, Tacrolimus (Topical), Vaccines 
(Live)

7.2. Risk D (Consider therapy modification)

Baricitinib, Echinacea, Fingolimod, Imatinib, 
Leflunomide, Lenograstim, Lipegfilgrastim, 
Nivolumab, Palifermin, Roflumilast, 
Sipuleucel-T, Tofacitinib, Vaccines (Inactivated) 
7.3. Risk C (Monitor therapy)

Chloramphenicol (Ophthalmic), Clozapine, 
Coccidioides immitis Skin Test, Denosumab, 
Ocrelizumab, Pidotimod, Promazine, 
Siponimod, Tertomotide, Trastuzumab, 
Mesalamine
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8. USE IN SPECIAL POPULATIONS

8.1. Pregnancy

Pregnancy Risk Factor: D

Adverse events were observed in animal 
reproduction studies. Based on the mechanism 
of action, FLUDARABINE PHOSPHATE may 
cause fetal harm if administered during 
pregnancy. Effective contraception should 
be used to avoid pregnancy during and after 
treatment for women and men with female 
partners of reproductive potential. Men and 
women, who are fertile, must use effective 
contraception during treatment and for at 
least 6 months afterwards.

8.2. Nursing Mothers

It is not known whether FLUDARABINE 
PHOSPHATE is excreted in human milk. 
Because many drugs are excreted in human 
milk and because of the potential for serious 
adverse reactions including tumorigenicity in 
nursing infants, a decision should be made to 
discontinue nursing or discontinue the drug, 
taking into account the importance of the 
drug for the mother.

8.3. Pediatric use

Safety and effectiveness in children have not 
been established.
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8.4. Patients with Renal Impairment

The total body clearance of the principal 
metabolite 2-fluoro-ara-A correlated with 
the creatinine clearance, indicating the 
importance of the renal excretion pathway 
for the elimination of the drug.

Renal clearance represents approximately 
40% of the total body clearance. Patients 
with creatinine clearance 30 to 79 mL/min 
should have their FLUDARABINE PHOSPHATE 
dose reduced and be monitored closely for 
excessive toxicity. Due to insufficient data, 
FLUDARABINE PHOSPHATE should not be 
administered to patients with creatinine 

clearance less than 30 mL/min

9. OVERDOSAGE

High doses of fludarabine phosphate have been 
associated with an irreversible central nervous 
system toxicity characterized by delayed 
blindness, coma and death. High doses are also 
associated with severe thrombocytopenia and 
neutropenia due to bone marrow suppression. 
There is no known specific antidote for 
FLUDARABINE PHOSPHATE overdosage. 
Treatment consists of drug discontinuation 
and supportive therapy. 
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10. DESCRIPTION

DARBINA® (FLUDARABINE PHOSPHATE) 
Injection contains FLUDARABINE PHOSPHATE 
and is a sterile, clear, colorless or slightly 
brownish-yellow solution in a clear glass vial, 
DARBINA® is available as 50mg/2mL single-
use vials. DARBINA® contains FLUDARABINE 
PHOSPHATE as active ingredient and 
Disodium phosphate anhydrous   and Water 
for Injection as inactive ingredients. Sodium 
hydroxide is used to adjust the pH.

11. CLINICAL PHARMACOLOGY

11.1. Mechanism of Action

Fludarabine phosphate is rapidly 
dephosphorylated to 2-fluoro-ara-A and 
then phosphorylated intracellularly by 
deoxycytidine kinase to the active triphosphate, 
2-fluoro-ara-ATP. This metabolite appears 
to act by inhibiting DNA polymerase alpha, 
ribonucleotide reductase and DNA primase, 
thus inhibiting DNA synthesis. The mechanism of 
action of this antimetabolite is not completely 
characterized and may be multi-faceted.
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11.2. Pharmacokinetic

Distribution: Vss: 11 to 96 L/m2

Protein binding: 2-fluoro-ara-A: ~19% to 29%

Metabolism: IV: Fludarabine phosphate is rapidly 
dephosphorylated in the plasma to 2-fluoro-
ara-A (active metabolite), which subsequently 
enters tumor cells and is phosphorylated by 
deoxycytidine kinase to the active triphosphate 
derivative (2-fluoro-ara-ATP)

Half-life elimination: 2-fluoro-ara-A: Adults: 
~20 hours

Excretion:  Urine (primarily)

12. HOW SUPPLIED / STORAGE AND HANDLING

12.1. How supplied

DARBINA® is a sterile, nonpyrogenic, clear 
solution containing 50 mg Fludarabine 
phosphate per 2 mL (25mg/1 mL) supplied in 
one single-dose vial.

12.2. Storage Conditions

Store in refrigerator at 2 to 8° C. Keep vial in 
outer carton in order to protect from light. 
Do not freeze.

12.3. Handling and Disposal

Follow guidelines for handling and disposal 
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for cytotoxic drugs, including the use of 
gloves and other protective clothing to 
prevent skin contact. Several guidelines on 
this subject have been published. References 
for some of these guidelines are as below:

• NIOSH Alert: Preventing occupational 
exposures to antineoplastic and other 
hazardous drugs in healthcare settings. 
2004. U.S. Department of Health and Human 
Services, Public Health Service, Centers for 
Disease Control and Prevention, National 
Institute for Occupational Safety and Health, 
DHHS (NIOSH) Publication No. 2004-165.

• OSHA Technical Manual, TED 1-0.15A, Section 

VI: Chapter 2. Controlling Occupational 
Exposure to Hazardous Drugs. OSHA, 1999.

• American Society of Health-System 
Pharmacists. (2006) ASHP Guidelines on 
Handling Hazardous Drugs. Am J Health-
Syst Pharm. 2006; 63:1172-1193.

Disclaimer: This leaflet was last approved 
in July 2019. This content should not be 
considered complete and may not include all 
the information needed to use FLUDARABINE 
PHOSPHATE for injection safely and effectively.

To access the latest revision of this 
prescribing information, please visit our 
website: www.nanoalvand.com
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