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Hydroklortiazid - Risiko for ikke-melanom hudkreft (basalcellekreft 
og plateepitelkreft) 
 
Kjære helsepersonell, 
I samråd med Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Statens legemiddelverk ønsker innehavere av 
markedsføringstillatelser for produkter som inneholder hydroklortiazid å informere om følgende: 
 

Oppsummering: 
• Farmakoepidemiologiske undersøkelser har vist økt risiko for ikke-melanom hudkreft 

(basalcellekarsinom og plateepitelkarsinom) ved eksponering for økende kumulative doser av 
hydroklortiazid  

• Pasienter som bruker hydroklortiazid alene eller i kombinasjon med andre medisiner bør informeres 
om risikoen for ikke-melanom hudkreft og rådes til å sjekke huden regelmessig for eventuelle nye 
lesjoner, samt endringer i eksisterende lesjoner, og melde i fra om eventuelle mistenkelige lesjoner 
på huden.  

• Mistenkelige hudlesjoner bør undersøkes (inkludert histologiske undersøkelser)  
• Pasienter bør rådes til å begrense eksponeringen for sollys og UV-stråler. De bør bruke tilstrekkelig 

beskyttelse når de blir utsatt for sollys og UV-stråler for å minimere risikoen for hudkreft. 
• Det kan også være nødvendig å revurdere bruk av legemidler med hydroklortiazid hos pasienter som 

tidligere har hatt hudkreft. 

 
Bakgrunn for sikkerhetsinformasjonen   
Legemidler som inneholder hydroklortiazid er mye brukt til å behandle hypertensjon, samt hjerte-, lever- og 
nefrogent ødem eller kronisk hjertesvikt. EMAs komite for legemiddelovervåking – (Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee, PRAC) har sett nærmere på data fra litteratur og den europeiske 
bivirkningsdatabasen EudraVigilance. To nye farmakoepidemiologiske undersøkelser utført i danske datakilder 
(inkludert det danske kreftregisteret og det danske reseptregisteret) har vist en kumulativ doseavhengig 
sammenheng mellom hydroklortiazid og ikke-melanom hudkreft (basalcellekarsinom og plateepitelkarsinom). 
En mulig mekanisme for ikke-melanom hudkreft kan være fotosensitive virkninger av hydroklortiazid.  
 
En studie [1] inkluderte en populasjon bestående av 71 533 tilfeller av basalcellekarsinom og 8629 tilfeller av 
plateepitelkarsinom, som ble sammenlignet med henholdsvis 1 430 833 og 172 462 befolkningskontroller. 
Høy hydroklortiazidbruk (≥50 000 mg kumulativt) var assosiert med justert odds ratio på 1,29 (95 % 
konfidensintervall: 1,23-1,35) for basalcellekarsinom og 3,98 (95 % konfidensintervall: 3,68-4,31) for 
plateepitelkarsinom. Et kumulativt dose-respons-forhold ble observert for både basalcellekarsinom og 
plateepitelkarsinom. For eksempel svarer 50 000 mg kumulativ dose til 12,5 mg hydroklortiazid brukt daglig i 
ca. 11 år. 
 
En annen studie [2] viste en mulig sammenheng mellom leppekreft og eksponering for hydroklortiazid: 633 
tilfeller av leppekreft (plateepitelkarsinom i leppe) ble sammenlignet med 63 067 befolkningskontroller ved 
hjelp av en parvis matching strategi. Et kumulativt dose-respons-forhold ble demonstrert med justert odds 
ratio på 2.1 (95 % konfidensintervall: 1,7-2,6) for de som på noe tidspunkt hadde brukt hydroklortiazid (ever 
users), økende til odds ratio på 3.9 (3.0-4.9) ved høy bruk ( ̴25.000 mg) og odds ratio på 7,7 (5,7-10,5) for den 
høyeste kumulative dosen (1̴00 000 mg). 
 
Ikke-melanom hudkreft er sjeldent. Insidensen er avhengig av hudfenotyper og andre faktorer som fører til 
ulik baseline risiko og varierende forekomst i forskjellige land. Beregnet forekomst varierer i Europa og er 
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beregnet til rundt 1 til 34 tilfeller per 100 000 innbyggere per år for plateepitelkarsinom og 30 til 150 per 100 
000 innbyggere per år for basalcellekarsinom. Basert på resultatene fra de to danske epidemiologiske 
studiene kan denne risikoen øke ca. 4 til 7,7 ganger for plateepitelkarsinom og 1,3 ganger for 
basalcellekarsinom, avhengig av kumulativ dose hydroklortiazid. 
 
Preparatomtalen (SPC) og pakningsvedlegg for alle berørte produkter vil bli oppdatert for å informere om 
risikoen for ikke-melanom hudkreft forbundet med bruk av hydroklortiazid. 

 
Bivirkningsrapportering 
Rapportering av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å gjøre 
løpende nytte/ risiko-vurderingen av legemidlet. Helsepersonell bes vennligst rapportere eventuelle 
mistenkte bivirkninger til RELIS på meldeskjema: 
Meldeskjema finnes på www.legemiddelverket.no/meldeskjema eller www.relis.no/meldeskjema. 
Bivirkninger kan også rapporteres til innehaveren av markedsføringstillatelsen (se under). 
 

Kontakt med innehavere av markedsføringstillatelsen 
Dersom du skulle ha behov for ytterligere opplysninger knyttet til det ovennevnte, vennligst ta kontakt med 
innehaveren av markedsføringstillatelsen/representant: 

Handelsnavn MT-innehaver Kontaktinformasjon 

Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis Actavis Group PTC 
ehf 

Teva Norway AS 
e-post: Safety.Norway@tevapharm.com 
Tel: + 47 66 77 55 90 Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis Actavis Group PTC 

ehf 

Actelsar HCT Actavis Group PTC 
ehf 

Valsartan/Hydrochlorthiazid Actavis Actavis Group PTC 
ehf 

Atacand Plus AstraZeneca AstraZeneca AS 
e-post: 
medicalinformation.aznordic@astrazeneca.com 
Tlf: 21 00 64 00 

Atacand Plus Mite AstraZeneca 

Zestoretic AstraZeneca 

MicardisPlus Boehringer 
Ingelheim 
International 
GmbH 

Boehringer Ingelheim Norway KS 
e-post (1): medinfo.no@boehringer-ingelheim.com  
e-post (2): WebmasterNorway.OSL@boehringer-
ingelheim.com 
Kontaktperson: Odd Erik Johansen 

Olmetec Comp Daiichi Sankyo 
Europe GmbH 

Daiichi Sankyo Northern Europe GmbH 
e-post: service@daiichi-sankyo.eu  
Tlf: 0049 89 78 080 

Esidrex Juvisé 
Pharmaceuticals 

Biocodex AS 
e-post: info@biocodex.no 

Losartan/Hydrochlorothiazide Krka KRKA Sverige AB Krka Sverige AB 
e-post: Info.SE@krka.biz 
Tlf: 0046 8 643 67 66 

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka KRKA Sverige AB 

Candesartan/Hydrochlorothiazide KRKA, d.d. Novo 
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Handelsnavn MT-innehaver Kontaktinformasjon 
Krka mesto 

Lodoz Merck KGaA Merck Norway 
e-post: medinfo-norway@merckgroup.com  
Tlf.:+47 67 90 35 90  

Renitec Comp Merck Sharp & 
Dohme B.V. 

MSD (Norge) AS 
Medisinsk informasjon 
e-post: msdnorge@msd.no  
Tlf.: +47 32 20 73 00 

Cozaar Comp Merck Sharp & 
Dohme B.V. 

Cozaar Comp Forte Merck Sharp & 
Dohme B.V. 

Teveten Comp Mylan Healthcare 
Norge AS 

Mylan Healthcare Norge AS 
Postboks 194, 1371 Asker 
E-post: Regulatory.norway@mylan.com 

Exforge HCT Novartis 
Europharm 
Limited 

Novartis Norge AS 
e-post: medisinsk.informasjon@novartis.com  

Diovan Comp Novartis Norge 

Hydrochlorothiazide Orion Orion Corporation 
- Espoo 

Orion Pharma AB 
E-post: medinfo@orionpharma.com 
Tlf.: 0046 8 623 64 40 

Candesartan/Hydrochlorothiazide 
Orion 

Orion Corporation 
- Espoo 

Enalapril Comp ratiopharm ratiopharm GmbH Teva Norway AS 
e-post: Safety.Norway@tevapharm.com 
Tel: + 47 66 77 55 90 

Irbesartan/Hydrochlorothiazide 
Sandoz 

Sandoz AS- 
København 

Sandoz AS 
e-post: info.norge@sandoz.com 

Candemox comp Sandoz AS- 
København 

Valsartan/Hydrochlorothiazide 
Sandoz 

Sandoz AS- 
København 

Losartan/Hydrochlorothiazide 
Sandoz 

Sandoz AS- 
København 

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz Sandoz GmbH 

CoAprovel Sanofi Clir SNC sanofi-aventis Norge AS 
Tel: +47 46 91 80 01  
e-post: medinfo-norge@sanofi.com 
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Handelsnavn MT-innehaver Kontaktinformasjon 

Normorix Mite Takeda AS Takeda AS 
e-post: infonorge@takeda.com  

Losartan/Hydrochlorothiazide Teva Teva Sweden AB Teva Norway AS 
e-post: Safety.Norway@tevapharm.com 
Tel: + 47 66 77 55 90 

 

Følgende endringer vil bli inkludert i preparatomtalen til produktene nevnt 
ovenfor (forslag til ny tekst er understreket): 
4.4. Advarsler og forsiktighetsregler  
Ikke-melanom hudkreft  
I to epidemiologiske studier fra det danske «Cancerregister» er det sett en økning i risiko for ikke-melanom 
hudkreft (basalcellekarsinom og epitelcellekarsinom) i pasienter med høy kumulativ dose av hydroklorotiazid 
(HCTZ).  
Fotosensitiserende effekter av HCTZ kan virke som en mulig mekanisme for ikke-melanom hudkreft.  
Pasienter som tar HCTZ bør informeres om risikoen for ikke-melanom hudkreft, samt rådes til å sjekke huden 
sin regelmessig for nye lesjoner, og raskt ta kontakt med lege ved mistenksomme hudforandringer. 
Forebyggende tiltak er begrenset eksponering for sol og ultrafiolett stråling (UV). Ved eksponering for sol og 
UV, bør pasienten informeres om å bruke tilstrekkelig beskyttelse for å minimere risikoen for ikke-melanom 
hudkreft. Mistenksomme hudforandringer bør undersøkes umiddelbart, om nødvendig med histologiske 
undersøkelser av biopsier. Hos pasienter med ikke-melanom hudkreft i anamnesen bør forskrivning av HCTZ 
revurderes (se også pkt. 4.8).  
4.8. Bivirkninger  
Ondartet svulst, malign og uspesifisert (inkludert cyster og polypper)  
Frekvens “ikke kjent”: Ikke-melanom hudkreft (basalcellekarsinom og epitelcellekarsinom)  
Beskrivelse av utvalgte bivirkninger  
Ikke-melanom hudkreft: Basert på tilgjengelig data fra epidemiologiske studier, er det sett en sammenheng 
mellom bruk av HCTZ i høye kumulative doser og forekomst av ikke-melanom hudkreft (se også pkt. 4.4 og 
5.1).  
5.1. Farmakodynamiske egenskaper  
Ikke-melanom hudkreft: Basert på tilgjengelig data fra epidemiologiske studier, er det sett en sammenheng 
mellom bruk av HCTZ i høye kumulative doser og forekomst av ikke-melanom hudkreft. En studie omfattet en 
populasjon bestående av 71 533 tilfeller av basalcellekarsinom (BCC) og 8629 tilfeller av epitelcellekarsinom 
(SCC). Begge gruppene ble sammenlignet med henholdsvis 1 430 833 og 172 462 befolkningskontroller. Høy 
bruk av HCTZ (≥50 000 mg kumulativ dose) ble assosiert med justert odds ratio (OR) på 1,29 (95 % KI: 1,23-
1,35) for BCC og SCC. En annen studie viste en mulig sammenheng mellom leppekreft (SCC) og eksponering 
for HCTZ: 633 tilfeller av leppekreft ble sammenlignet med 63 067 befolkningskontroller ved bruk av en parvis 
matching strategi. Studien demonstrerte at risikoen økte med økende kumulativ dose, med en justert OR på 
2,1 (95 % KI: 1,7-2,6), økende til OR på 3,9 (3,0-4,9) ved høy bruk (~25 000 mg) og OR på 7,7 (5,7-10,5) for den 
høyeste kumulative dosen (~100 000 mg) (se også pkt. 4.4). 
 
Referanser: 
[1] Pedersen et al., Hydrochlorothiazide use and risk of nonmelanoma skin cancer: A nationwide case-
control study from Denmark. J Am Acad Dermatol 2018;78:673-681 
[2] Pottegard A, Hallas J, Olesen M, Svendsen MT, Habel LA, Friedman GD, Friis S. Hydrochlorothiazide 
use is strongly associated with risk of lip cancer. J Intern Med 2017; 282: 322–331. 
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