
פרופסיה
)פינסטריד(

ג"מ1 , טבליות

finasteride(, II(סטרואידים סוג של ספציפי מעכב היא, אזסטרואידים4- סינתטית תרכובת®פרופסיה
-dihydrotestosterone )DHT(. αל טסטוסטרון האנדרוגן את ההופך תאי תוך אנזים-reductase, 5-5α

-17-carboxamide,-1-ene-azaandrost4  הואFinasterideאוקסו)-3-דימתילאתיל(1,1--נ,- .-(5α,17β)הנוסחה 
:היא שלו המבנית הנוסחה372.55.  הוא המולקולרי ומשקלו2O2נ36חC23 היא פינסטריד של האמפירית

ה

 ובממיסים בכלורופורם בחופשיות מסיס הוא. צלזיוס מעלות-250 ל קרובה התכה נקודת עם לבנה גבישית אבקה היא.
Finasteride במים מסיס בלתי כמעט הוא אך, יותר נמוכים אלכוהוליים
 פעילים הלא והמרכיבים פינסטריד של ג"מ1  המכילות סרט מצופות טבליות הן הפה דרך למתןPROPECIA  טבליות

methylcellulose  מתיל, נתרן עמילן גליקולאט, מראש עמילן, מיקרו-גבישית תאית, מונוהידראט לקטוז: הבאים
,hydroxypropylתאית הידרוקסיפרופיל  ,LFברזל תחמוצת, נתרן דוקוסאט, טלק, סטארט מגנזיום, חמצני דו טיטניום 

.אדומה ברזל ותחמוצת צהובה

קלינית פרמקולוגיה

: אדם ובני קופים, חולדות, בעכברים נמצאים נפרדים איזוזימים שניFinasterideII מסוג וספציפי תחרותי מעכב הוא
 מתבטא הללו מהאיזוזימים אחד כל.IIואניreductase, 5α-ל טסטוסטרון האנדרוגן את ההופך תאי תוך אנזים .DHT-סוג

 כולל, העור אזורי רוב של החלב בבלוטות דומיננטי הואאניסוג, אדם בבני. התפתחות ובשלבי ברקמות דיפרנציאלי באופן
 הדם במחזור.reductase5αII- מה כשליש על אחראיDHT- הסוג. הדם במחזוראניreductase5α- סּוג. והכבד הקרקפת

-DHTמה שליש לשני ואחראי, בכבד וכן שיער וזקיקי אפידידימידים, זרע   שלפוחית, בערמונית בעיקר נמצא  isozyme
-reductase5α

( מקוריות ברקמות שימוש. איזוזימה Type-IIה של מועדף עיכוב על מבוסס פינסטריד של הפעולה מנגנון, אדם בבני
 גילו האיזוזימים כל את לעכב פינסטריד של הפוטנציאל את שבדקו מחייבים מחקריםּבמַבַחנֵהָ),וערמונית קרקפת

בהתאמה,IIואניסוג עבור ננומטר-4.2 ו=IC)50 500 איזוזימהאניreductase5α- סוג עלIIהאדם לסוג100  פי של סלקטיביות
 עם אדדוקט ויצירת לדיהידרופינסטריד המעכב של בהפחתה מלווה פינסטריד ידי על העיכוב, האיזוזימים שני עבור).

.+NADPאיטית היא האנזים קומפלקס של התחלופה t)1/2לסוג יום-30 כIIמורכבאנילסוג ימים-14 ו אנזים קומפלקס.(

 אנטי-אסטרוגניות, אסטרוגניות, אנטי-אנדרוגניות, אנדרוגניות השפעות לו ואין לאנדרוגן לקולטן זיקה אין לפינאסטריד
 הרמות. ג"מ1  של טבליה עם פומי מינון מיום שעות24  תוך65%  של לדיכוי ומגיעה, בסרום.IIסוג עיכוב. פרוגסטציוניות או

 הפיזיולוגי בטווח נשארו אלה אך, הבסיס לקו בהשוואה-15% בכ עלו הדם במחזור ואסטרדיול טסטוסטרון של הממוצעות
DHTבריכוז מהירה הפחתה מייצרת . Finasterideוברקמות בסרום  DHTבריכוזי משמעותית ירידה מכך וכתוצאה-DHT, 
reductase5α- ל טסטוסטרון של ההיקפית ההמרה את חוסם

 וכמויות ממוזערים שיער זקיקי מכילה המקריחת הקרקפת), אנדרוגנטית התקרחות( גברית שיער נשירת עם גברים אצל
. אלה בגברים ובנסיוב בקרקפת-DHT ה ריכוזי את מפחית פינסטריד מתן. שעירה לקרקפת בהשוואהDHT  של מוגברות

פינסטריד, הזה המנגנון לפי. הוגדרו לא פינסטריד של הטיפול להשפעת אלו הפחתות של היחסיות התרומות

ר
תיאו
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.גנטית נטייה בעלי חולים באותם אנדרוגנית התקרחות של בהתפתחות מפתח לגורם מפריע הוא כי נראה

 עלPROPECIA  של ההשפעה את פוטוטריכוגרמה באמצעות להעריך שנועד פלצבו מבוקר שבועות48  של מחקר
 התקרחות עם גברים212  נרשמו, קודקודית בהתקרחות) אנאגן( פעיל באופן וצומחות הכוללות קרקפת שערות

 גברים. הקרקפת של המטרה אזור2מ"ס-1 ב ואנאגנית כוללת שיער ספירת התקבלו48,  ובשבועות הבסיס בקו. אנדרוגנטית
, שערות-18 ו שערות7  של והאנאגן הכוללת השיער בספירת ההתחלה מנקודת עליות הראו-PROPECIA ב שטופלו

 השיער בספירת אלו שינויים. בהתאמה, שערות-9 ו שערות10  של ירידות היו בפלסבו שטופלו שלגברים בעוד, בהתאמה
(p>0.001),  אנגן שיער בספירת שערות-27 ו(p>0.001)  הכוללת השיער בספירת שערות17  של קבוצות בין להפרש הביאו

פרמקוקינטיקה -PROPECIA.ב שטופלו לגברים-68% ל הבסיס- ב-62% מ האנאגן השערות בשיעור ולשיפור

קלְִיטהָ
 הייתה ג"מ1  פינסטריד טבליות של הממוצעת הביולוגית הזמינות, בריאים צעירים נבדקים15  בקרב שנערך במחקר

 במצב. מנָהָ(IV).  לווריד להתייחסות ביחס(AUC)  לעקומה מתחת השטח בין היחס על בהתבסס26-170%),  טווח(65%
, טווח( ל"מ/ננוגרם9.2  של ממוצע היה בפלזמה המקסימלי הפינאסטריד ריכוז(n=12),  ליום ג"מ1  של מינון לאחר יציב

mL .(ng•hr/20-154 , טווח(mL ng•hr/53  היה)שעות(AUC 0-24; המינון לאחר שעתיים עד שעה והושג) ל"מ/ננוגרם4.9-13.7
.מהמזון הושפעה לא פינסטריד של הביולוגית הזמינות

הפצה
 קשור הדם במחזור מהפינסטריד-90% כn=15). ; ליטר44-96 , טווח( ליטר76  היה יציב במצב ממוצע הפצה נפח
.מרובה מינון לאחר פינסטריד של איטי הצטברות שלב יש. פלזמה לחלבוני

.הדם-מוח מחסום את חוצהFinasteride  כי נמצא
מתוך(21 -60% ב. שבועות6  במשך ליום ג"מ1  פינסטריד שנטלו גברים-35 ב נמדדו הזרע רמות

מ/ננוגרם0.26  הייתה הממוצעת הפינסטריד רמת). ל"מ/ננוגרם(<0.2  לזיהוי ניתנות היו לא פינסטריד רמות, מהדגימות35)
 של ובהנחה שנמדדה ביותר הגבוהה הזרע רמת באמצעות. ל"מ/ננוגרם1.52  הייתה שנמדדה ביותר הגבוהה והרמה ל"

750  פי שהם, ליום ננוגרם7.6  עד תהיה נרתיק ספיגת דרך אדם בני של חשיפה, ליום ל"מ5  של זרע מפליטת ספיגה100%
 פינסטריד של מהמינון פחות650  ופי רזוס בקופי חריגות. התפתחותית להתפתחות השפעה ללא מהמינון מהחשיפה נמוך

חומרים חילוף ).הרֵיָֹון,זהירות אמצעי ראה( בגברים הדם במחזור-DHT ה רמות על השפיעה שלא) מיקרוגרם(5

, מטבוליטים שני זוהוbutyl, 5 t- המעכבת מהפעילות-20% מ יותר לא מכילים אשר-αפינסטריד של רדוקטאז.
 באמצעות בעיקר, בכבד נרחב חומרים חילוף עובר3A4. P450  צד שרשרת מונו-קרבוקסילית חומצה של מטבוליטים

Finasteride ציטוכרום האנזים תת-משפחת

הפַרׁשָהָ
, טווח( דקה/ל"מ165  היה הממוצע בפלזמה פינסטריד פינוי(n=15),  בריאים צעירים בנבדקים ורידי תוך עירוי לאחר

14של פומית מנה לאחרn=12). ; שעות3.3-13.4 , טווח( שעות4.5  היה בפלזמה ממוצע חיים מחצית זמן). דקה/ל"מ70-279

בצואה הופרשו51-64%) , טווח(57% ; מטבוליטים של בצורה בשתן הופרש מהמינון32-46%) , טווח(39%  של ממוצע.
)n=6(, באדם  -finasterideC

70. גיל מעל בגברים שעות-8 ו18-60  בגילאי בגברים שעות-5-6 כ הוא ממוצע סופני חיים מחצית זמן

מיוחדות אוכלוסיות
 בנשים לשימוש מיועדת אינה.:מִין 18. לגיל מתחת בחולים נחקרה לאFinasteride  של פרמקוקינטיקה:ילדים

PROPECIA
 אין אלו לממצאים, קשישים אצל ירד פינסטריד של ההסרה ששיעור למרות. בקשישים מינון בהתאמת צורך אין:גרִֵיַאטרִי

.מקטעיםגריאטרי שימוש,זהירות ואמצעי, הפרשה, פרמקוקינטיקהגם ראה. קלינית משמעות

.נחקרה לא פינסטריד של פרמקוקינטיקה על הגזע השפעת:גזע
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 קריאטינין פינוי עם, כרוני כליות ליקוי עם בחולים. כליות ספיקת אי עם בחולים מינון בהתאמת צורך אין:כליות ספיקת אי
 עם.14של בודדת מנה לאחר חלבון וקשירת חיים מחצית זמן, בפלזמה מקסימלי ריכוזAUC, , דקה/ל"מ-55 ל9.0  בין הנעים

 ככל כאשר, שבועות12  במשך ליום ג"מ80  עד המקבלים תקין כליות תפקוד עם גברים אצל היטב נסבל פינסטריד, זאת
 עלייה על בהתבססAUC- רדיואקטיביות של הכולל .)גדולה יותר הרבה תהיה למטבוליטים אלה חולים של החשיפה הנראה

. כליות ליקוי עם בחולים ירדה בשתן מטבוליטים הפרשת. בריאים מתנדבים אצל שהתקבלו לאלה דומים  היו(ב60%  של
 באופן יותר גבוהים היו מטבוליטים של הפלזמה ריכוזי. מטבוליטים של הצואה בהפרשת לעלייה קשורה הייתה זו ירידה

finasterideC- כליות ליקוי עם בחולים משמעותי

 במתן זהירות לנקוט יש. נחקרה לא פינסטריד של הפרמקוקינטיקה על כבד ספיקת אי של ההשפעה:כבד ספיקת אי
PROPECIAבכבד נרחב חומרים חילוף עובר פינסטריד שכן, כבד בתפקודי הפרעות עם בחולים.

)תרופתיות אינטראקציות,זהירות אמצעי גם ראה(תרופתיות אינטראקציות
 המטבולית האנזים מערכת על משפיע אינו שפינסטריד נראה. קלינית חשיבות בעלות תרופתיות אינטראקציות זוהו לא

 תיאופילין, פרופרנולול, דיגוקסין, אנטיפירין כוללות באדם שנבדקו תרכובותP450.  ציטוכרום מקושרות תרופות של
.קלינית משמעות בעלות אינטראקציות נמצאו ולא וורפרין

(SD). ממוצעים פרמקוקינטיים פרמטרים
18-26) גילאי( בריאים בגברים

)SD±( מתכוון
n=15

(26-170%)*65%ביולוגית זמינות
(55)165)דקה/ל"מ( פינוי
76(14)(L) תפוצה נפח

טווח*

מחלקים לא פרמקוקינטיים פרמטרים(SD)  ממוצע
ב ליום ג"מ1  של מרובות מנות לאחר

19-42) גילאי( בריאים גברים
)SD±( מתכוון

)n=12(
AUC )ng•(33.8)53)ל"מ/שעה

mL)(ng9.2(2.6)/ ריכוז שיא
(0.5)1.3)שעות( לשיא זמן

(1.6)4.5)*שעות( חיים מחצית
האחרונה המנה ערכי הם הפרמטרים שאר כל; הראשונה המנה ערכי*

קליניים מחקרים
גברים לימודי

 שיער נשירת( בינונית עד קלה אנדרוגנטית התקרחות עם) קווקזיים(88%  בגברים הוכחהPROPECIA  של היעילות
 כל, אלה במחקרים השיער צמיחת הערכת את לבלבל שעלולה סבוריאה עור דלקת למנוע מנת על-41. ל18  גיל בין) גברית

Gel) T/ זפת בסיס על, תרופתי, מוגדר בשמפו להשתמש הוראה קיבלו, פלצבו או בפינסטריד טופלו אם בין, הגברים
®Neutrogena*ללימודים הראשונות השנתיים במהלך) שמפו.

 היו העיקריות הסיום נקודות שתי. חודשים12  שנמשכו, פלצבו מבוקרי, אקראיים, כפול-סמיות מחקרים שלושה היו
 נאסף, בנוסף. תצלומים ודירוג חוקר הערכת היו המשניות הסיום נקודות שתי; המטופל של עצמית והערכה שיער ספירת

ב נערכו המחקרים שלושת. בקרקפת שאינו גוף שיער וצמיחת) עצמי במילוי שאלון על מבוסס( המיני לתפקוד בנוגע מידע
 בקודקוד שיער נשירת עם גברים כללו מהמחקרים שניים. מלאה לא אך, בינונית עד קלה שיער נשירת עם גברים-1879

 הקרקפת אמצע באזור בינונית עד קלה שיער נשירת עם גברים רשמו השלישיים הגברים(n=1553).  בעיקר בינונית עד קלה
(n=326). קודקוד התקרחות בלי או עם הקדמי

קודקוד קרחת עם בגברים מחקרים
 במחקרי להמשיך נבחרו1215 , בקודקוד ההתקרחות ניסויי שני של הראשונים החודשים12  את שהשלימו הגברים מבין
 הראשונית המחקר בתקופת הןPROPECIA  שקיבלו גברים547  היו. פלצבו מבוקרי, סמיות כפול חודשים12  של הארכה

גברים-60 ו) טיפול של שנתיים עד( הראשונה ההארכה בתקופת והן

Johnson &Johnson  של רשום מסחרי סימן*

3

2932096: אסמכתא מזהה



 בפלצבו-23 ו-PROPECIA ב גברים323  כאשר, נוספות שנים3  במשך נמשכו ההרחבה מחקרי. תקופות לאותן פלצבו קבלת
.המחקר של החמישית לשנה נכנסו

 הראשונים החודשים12  במשךPROPECIA  שקיבלו גברים65  היו, הטיפול הפסקת של ההשפעה את להעריך מנת על
 נוספים הרחבה במחקרי המשיכו הללו מהגברים חלק. החודשים12  של הראשונה ההארכה בתקופת פלצבו מכן ולאחר

 שקיבלו גברים543  היו, לבסוף. המחקר של החמישית לשנה נכנסו גברים32  כאשר-PROPECIA, ב לטיפול חזרה והוחלפו
 מהגברים חלק. החודשים12  של הראשונה ההארכה בתקופתPROPECIA  ואחריהם הראשונים החודשים12  במשך פלצבו

 ראה( המחקר של החמישית לשנה נכנסו גברים290  כאשרPROPECIA,  שקיבלו נוספים הרחבה במחקרי המשיכו הללו
).למטה איור

 עם בגברים אלו מחקרים בשני. פעילה שיער נשירת של מייצג אזור של צילומיות הגדלות ידי על הוערכה השיער ספירת
 בעוד-PROPECIA, ב שטופלו בגברים חודשים-12 ו6  לאחר השיער בספירת משמעותיות עליות הוכחו, קודקוד התקרחות

 שיער107  של הבדל היה חודשים12  לאחר. בפלסבו שטופלו באלה ההתחלה מנקודת משמעותית שיער נשירת שהוכחה
 השיער ספירת). 2מ"ס' (5.1 אינץ1  בקוטר מעגל בתוך[n=672])  פלצבו לעומת,PROPECIA ]n=679[) p>0.001  מפלסבו
 הטיפול קבוצות בין שיער138  של הבדל מכך וכתוצאה, שנתיים עד למשךPROPECIA  הנוטלים גברים באותם נשמרה

PROPECIA ]n=433[) p>0.001,פלצבו לעומת  ([n=47]ב שטופלו בגברים. אזור באותו ,PROPECIA-המרבי השיפור 
, איטית בירידה מלווה הראשוני שהשיפור למרות. הראשונות השנתיים במהלך הושג לבסיס בהשוואה השיער בספירת

 הייתה הפלצבו בקבוצת שהירידה מכיוון, כן על יתר. המחקרים שנות5  לאורך הבסיס לקו מעל נשמרה השיער ספירת
 שיער277  של הבדל מכך וכתוצאה, המחקרים כל לאורך לגדול המשיך גם הטיפול קבוצות בין ההבדל, יותר מהירה

PROPECIA ]n=219[) p>0.001,פלצבו לעומת  ([ n=15]שנים5  לאחר )למטה איור ראה.(

12  של הראשונית הפלצבו תקופת בתום השיער בספירת ירידה הייתה-)PROPECIA )n=425 ל מפלצבו שעברו לחולים
 פחותה הייתה השיער בספירת זו עלייה-PROPECIA. ב טיפול של אחת שנה לאחר השיער בספירת עלייה ואחריה, חודשים

 בגברים טיפול של שנה לאחר שנצפתה) המקורי הבסיס קו מעל שערות(91  מהעלייה) המקורי הבסיס קו מעל שערות(56
 בין דומה הייתה, הטיפול התחלת למועד ביחס, השיער בספירת שהעלייה למרות-PROPECIA. ל תחילה באקראי שחולקו

. הראשוני במחקר-PROPECIA ב בטיפול שהחלו בחולים יותר גבוהה אבסולוטית שיער ספירת הושגה, הללו הקבוצות שתי
.הנותרות הלימודים שנות3  לאורך נשמר זה יתרון

 השיער בספירת ירידה ככל מוגדרת( נוספת שיער נשירת הייתה הפלצבו בקבוצת מהגברים-58% ל, חודשים12  לאחר
 בקבוצת מהגברים72% , שנתיים עד שטופלו בגברים-PROPECIA. ב שטופלו מהגברים-14% ל בהשוואה), מהבסיס
 בקבוצת מהגברים100% , שנים5  לאחר-PROPECIA. ב שטופלו מהגברים17%  לעומת, שיער נשירת הפגינו הפלצבו
-PROPECIA.ב שטופלו מהגברים35%  לעומת, שיער נשירת הפגינו הפלצבו
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 תפיסת על שאלות שכלל, בעצמו שנשלח שאלון מתוך במרפאה ביקור בכל התקבלה המטופל של עצמית הערכה
 במראה ושיפור שיער בנשירת ירידה, השיער בכמות עלייה הדגימה זו עצמית הערכה. ומראה שיער נשירת, שיער צמיחת

 השיפור כאשר(p>0.05),  חודשים3  לאחר כבר נצפה לפלסבו בהשוואה כללי שיפור-PROPECIA. ב שטופלו גברים אצל
.שנים5  במשך נשמר

 זו הערכה. מטופל ביקור בכל הקרקפת בשיער ירידות או עליות הערכת נקודות7  של סולם על התבססה החוקר הערכת
 חודשים3  לאחר כבר לפלסבו בהשוואה-PROPECIA ב שטופלו בגברים שיער בצמיחת יותר משמעותיות עליות הראתה

.(p>0.001)ב שטופלו מהגברים65%  דירגו החוקרים, חודשים12  לאחר PROPECIA-מוגברת שיער צמיחת כבעלי 
 צמיחת כבעלי-PROPECIA ב שטופלו מהגברים80%  דירגו החוקרים, שנתיים לאחר. הפלצבו בקבוצת-37% ל בהשוואה

ב שטופלו מהגברים77%  דירגו החוקרים, שנים5  לאחר. בפלסבו שטופלו מהגברים-47% ל בהשוואה מוגברת שיער
PROPECIA-בפלסבו שטופלו מהגברים-15% ל בהשוואה, מוגברת שיער צמיחת כבעלי.

 תוך הקרקפת בשיער ירידות או עליות על בהתבסס מסונוורת בצורה הראש של סטנדרטיים צילומים דירג עצמאי פאנל
 הייתה-PROPECIA ב שטופלו מהגברים-48% ל, חודשים12  לאחר. החוקר הערכת כמו נקודות7  של סולם באותו שימוש
ב שטופלו מהגברים-66% ב שיער בצמיחת עלייה הוכחה, שנתיים לאחר. בפלסבו שטופלו מהגברים-7% ל בהשוואה עלייה

,PROPECIA-ב שטופלו מהגברים48% , שנים5  לאחר. בפלסבו שטופלו מהגברים-7% ל בהשוואה PROPECIA-הפגינו 
 כאובד דורגו-10% ו) מהבסיס שיער נשירת של נוספת גלויה התקדמות אין( שינוי כחסרי דורגו42% , שיער בצמיחת עלייה
 אחרות תוצאות ,שיער בצמיחת עלייה הראו בפלסבו שטופלו מהגברים6% , השוואה לשם. . לבסיס בהשוואה שיער

קודקודים קרחת במחקרי

 שינויים לזהות כדי בקודקוד ההתקרחות ניסויי בשני שהשתתפו מטופלים ידי על בעצמו נמסר מיני תפקוד שאלון
 עניין( תחומים4  מתוך-3 ב פלצבו לטובת סטטיסטית מובהקים הבדלים נמצאו12,  בחודש. המיני בתפקוד יותר עדינים

.המין מחיי כללית רצון שביעות על בשאלה משמעותי הבדל נראה לא, זאת עם). מיניות בעיות של ותפיסה זקפה, מיני

 לאPROPECIA  כי נראה. בקרקפת שאינו גוף שיער צמיחת על נחקרו מטופלים, קודקוד התקרחות מחקרי משני באחד
.בקרקפת שאינו גוף שיער על משפיעה
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הקדמי הקרקפת אמצע באזור שיער נשירת עם בגברים מחקר
 אמצע באזור שיער נשירת עם בגבריםPROPECIA  של היעילות את להעריך שנועד, חודשים12  שנמשך מחקר
 בשיפורים לוו השיער בספירת עליות. לפלסבו בהשוואה השיער בספירת משמעותית עלייה גם הראה, הקדמי הקרקפת
 אמצע באזור התקבלו שיער ספירות. סטנדרטיים צילומים סמך על ודירוגים חוקר הערכת, המטופל של העצמית בהערכה
.הקדמי השיער קו או הביטמפורלית הנסיגה אזור את כללו ולא, הקדמי הקרקפת

בגברים קליניים מחקרים סיכום
 הגברים כל. אנדרוגנטית התקרחות של בינוניות עד קלות דרגות עם41  עד18  בגילאי בגברים נערכו קליניים מחקרים

 הראשונות השנתיים במהלך) שמפו*Gel) T®Neutrogena/ זפת בסיס על שמפו קיבלו בפלסבו או-PROPECIA ב שטופלו
 שיער בספירת נטו לעלייה והוביל-PROPECIA ב שטופלו בחולים חודשים3  לאחר כבר נראה קליני שיפור. ללימודים
 של הנוספת ההתקדמות את האט-PROPECIA ב הטיפול, שנים5  עד של קליניים במחקרים. מחודשת וצמיחה הקרקפת

.המחקרים שנות5  לאורך לגדול המשיך הטיפול קבוצות בין ההבדל, כללי באופן. הפלצבו בקבוצת שנצפתה שיער נשירת

מגברים קליניים נתונים של אתני ניתוח
91  היו מהבסיס השיער בספירת הממוצעים השינויים, קודקודים התקרחות על המחקרים שני של משולב בניתוח

(n=84),  שחורים בקרב שערות-27  לעומת49 (n=1185),  קווקזים בקרב) פלצבו לעומת(PROPECIA  שערות-19  לעומת
 בקרב שערות-15  לעומת-67 ו(n=45)  היספנים בקרב שערות5  לעומת67 (n=17),  אסייתים בקרב שערות-38  לעומת53

PROPECIA,  טיפול עם גזעיות קבוצות בין שיפור הראתה המטופל של עצמית הערכה(n=20).  אחרות אתניות קבוצות
.כללי באופן מרוצים שהיו, שחורים גברים אצל והקודקוד הקדמי השיער קו של רצון שביעות למעט

נשים לימודי
 פלצבו או-)PROPECIA )n=67 ב שטופלו אנדרוגנטית התקרחות עם המעבר גיל לאחר נשים137  שכלל במחקר

(n=70)הערכת, מטופלים של עצמית הערכה, שיער בספירת שיפור היה לא. יעילות להוכיח היה ניתן לא, חודשים12  במשך 
).ושימוש אינדיקציות ראה( הפלצבו לקבוצת בהשוואה-PROPECIA ב שטופלו בנשים סטנדרטיים צילומים דירוג או חוקר

ושימוש אינדיקציות

 בגילאי בגברים הוכחו ויעילות בטיחות. בלבד גבריםPROPECIA ב) אנדרוגנטית( גברית שיער בנשירת לטיפול מיועדת
 מחקרים,קלינית פרמקולוגיה ראה( הקדמי הקרקפת אמצע ואזור הקודקוד של בינונית עד קלה שיער נשירת עם41  עד18

).קליניים

.בי-זמני במיתון יעילות הוכחה לא
).נגד והתוויותקליניים מחקרים, PROPECIA קלינית פרמקולוגיה ראה( לנשים מיועדת אינה

).בילדים שימושPROPECIA זהירות אמצעי ראה( לילדים מיועדת אינה,

נגד התוויות

PROPECIA הבאים במקרים אסורה:
 סוג מעכבי של היכולת בגלל. בהריון להיות עלולות או הן כאשר לנשים נגד התווית הואFinasteride - ב שימוש. הרֵיָֹון

-reductase 5α IIל טסטוסטרון של ההמרה את לעכב ,DHT-של החיצוני המין באיבר להפרעות לגרום עלול פינסטריד 
 נטילת בזמן הריון מתרחש אם או, ההריון במהלך זו בתרופה משתמשים אם. פינסטריד המקבל בהריון אישה של זכר עובר

 סיכון-  נשים של חשיפה, אזהרות גם ראה(. הזכר לעובר הפוטנציאלית הסכנה על ההרה האישה את ליידע יש, התרופה
 ההריון במהלך שניתנו פינסטריד של נמוכים מינונים, נקבות בחולדות.) הרֵיָֹוןולמטופלים מידע,זהירות ואמצעי; זכר לעובר

.זכרים בצאצאים החיצוניים המין באיברי חריגות יצרו

.זו תרופה של מרכיב לכל יתר רגישות

אזהרות

( נשים או) בילדים שימושPROPECIA זהירות ואמצעי; ושימוש אינדיקציות ראה( ילדים בחולים לשימוש מיועדת אינה,
).וטיפול אחסון,אספקה ואיך;הרֵיָֹוןולמטופלים מידע,זהירות אמצעי; זכר לעובר סיכון-  נשים של חשיפה, אזהרות גם ראה
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זכר לעובר סיכון-  נשים של חשיפה
 האפשרות בגלל בהריון להיות שעלולות או בהריון כשהן שבורות או מעוכות פרופסיה בטבליות לטפל צריכות לא נשים

 החומר עם מגע וימנעו מצופותPROPECIA  טבליות. זכר לעובר מכן שלאחר הפוטנציאלי והסיכון פינסטריד ספיגת של
ולמטופלים מידע,זהירות אמצעי; נגד התוויות גם ראה(. נמחצו או נשברו לא שהטבליות בתנאי, רגיל טיפול במהלך הפעיל

.)וטיפול אחסון,אספקה ואיך;הרֵיָֹון

זהירות אמצעי

כללי
בכבד נרחב חומרים חילוף עובר פינסטריד שכן, כבד בתפקודי הפרעות עם בחוליםPROPECIA  במתן זהירות לנקוט יש

.
למטופלים מידע

 האפשרות בגלל בהריון להיות שעלולות או בהריון כשהן שבורות או מעוכות פרופסיה בטבליות לטפל צריכות לא נשים
 החומר עם מגע וימנעו מצופותPROPECIA  טבליות. זכר לעובר מכן שלאחר הפוטנציאלי והסיכון פינסטריד ספיגת של

 סיכון-  נשים של חשיפה, אזהרות; נגד התוויות גם ראה(. נמעכו או נשברו לא שהטבליות בתנאי, רגיל טיפול במהלך הפעיל
).וטיפול אחסון,אספקה ואיך;הרֵיָֹון,זהירות אמצעי; זכר לעובר

. מהפטמות הפרשות או כאבים, גושים כגון, שלהם בחזה שינוי כל על מיידית לדווח למטופליהם להורות הרופאים על
).לוואי תגובות ראה( וניאופלזמה רגישות, חזה הגדלת כולל, בחזה שינויים דווחו

.למטופל לאריזה תוספת גם ראה
-PROPECIA ב הטיפול תחילת לפני המטופל של האריזה תוספת את לקרוא שלהם למטופלים להורות הרופאים על

-PROPECIA.ל בנוגע המטופלים של העדכני למידע מודעים שהם כך, מתחדש שהמרשם פעם בכל שוב אותו ולקרוא

מעבדה/תרופות בדיקות של אינטראקציות
 לא וגם, תירוקסין או התריס בלוטת מגרה הורמון, הדם במחזור הקורטיזול רמות על השפעה הייתה לא לפינאסטריד

 בצפיפות ליפופרוטאין, נמוכה בצפיפות ליפופרוטאין, כולל כולסטרול, למשל( בפלסמה השומנים פרופיל על השפיעה
 קלינית משמעות בעלי שינויים זוהו לא, פינסטריד עם במחקרים. בעצמות מינרלים צפיפות על או) וטריגליצרידים גבוהה

 את שינה לא בפינסטריד טיפול, בריאים במתנדבים. פרולקטין או(FSH)  זקיקים מגרה הורמון )luteinizing )LH, בהורמון
.הושפע לא ההיפותלמוס-היפופיזה-אשך שציר כך על שמעיד מה, גונדוטרופין משחרר להורמון-FSH וLH  של התגובה

 אנטיגן של הממוצע הערך, שנים18-41  בגילאי בגברים) ג"מ(PROPECIA finasteride, 1  עם קליניים במחקרים
PROSCAR  עם קליניים במחקרים , עוד12.  בחודשmL ng/-0.5 ל הבסיס בקוmL ng/-0.7 מ ירד(PSA)  לערמונית ספציפי

finasteride, 5)הערמונית של שפירה היפרפלזיה להם שיש מבוגרים בגברים בשימוש) ג"מ  ,(BPH)ה רמות PSA-בכ ירדו
 ממצאים. הערמונית סרטן בנוכחות בסרום-PSA ב לירידה גם לגרום עלול שזה הראוPROSCAR  עם אחרים מחקרים-50%.

 עלייה כל. בפינסטריד שטופלו גברים הערכת בעת בסרוםPSA  של נכונה פרשנות לצורך בחשבון להילקח צריכים אלה
 להעריך ויש הערמונית סרטן של נוכחות על לאותת עשויה-PROPECIA ב השימוש בזמן מהשפל-PSA ה ברמות מאושרת

ב לטיפול ציות אי. רדוקטאז5α- מעכב נוטלים שאינם לגברים התקין בטווח עדיין הללו הערכים אם גם, בקפידה אותה
PROPECIA-בדיקת תוצאות על גם להשפיע עשוי .PSA

תרופתיות אינטראקציות

 המטבולית האנזים מערכת על משפיע אינו שפינסטריד נראה. קלינית חשיבות בעלות תרופתיות אינטראקציות זוהו לא
 תיאופילין, פרופרנולול, דיגוקסין, אנטיפירין כוללות באדם שנבדקו תרכובותP450.  ציטוכרום מקושרות תרופות של

.קלינית משמעות בעלות אינטראקציות נמצאו ולא וורפרין

 ג"מ1  של פינסטריד במינוני במקביל שימוש נעשה, ספציפיים אינטראקציה מחקרי בוצעו שלא למרות:אחר נלווה טיפול
 אנגיוטנסין ממיר אנזים מעכבי, כאבים משככיα,  חוסמי, אצטילסליצילית חומצה, פרצטמול עם קליניים במחקרים יותר או

,(ACE)משתנים, לב חנקות, ערוצים חוסמי- סידן, בטא חוסמי, בנזודיאזפינים, פרכוסים נוגדי ,H2מעכבי, אנטגוניסטים -CoA
HMGגם המכונה( סינתטאז פרוסטגלנדין מעכבי, רדוקטאז  ,(NSAIDsלאינטראקציות עדות ללא קווינולון של זיהומים ונוגדי 

.קלינית מבחינה משמעותיות שליליות

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה
 של מינונים שקיבלוDawley Sprague- בחולדות חודשים24  שנמשך במחקר גידולית להשפעה עדות נצפתה לא

האלה המינונים. נקבות אצל יום/ג"ק/ג"מ-320 ו בזכרים ליום ג"ק/ג"מ160  עד של פינסטריד
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 של לאדם המומלץ המינון את שקיבל באדם שנצפו מאלה-2192 ו888  פי של בחולדות בהתאמה מערכתית חשיפה יצרה
(0.05  לאדם)שעות(AUC 0-24 וממוצע חיים בעלי עבור)שעות(0-24 מחושבAUC  על התבססו החשיפה חישובי כל. ליום ג"מ1

).ל"מ/שעה•מיקרוגרם
 אדנומות של בשכיחות עלייה נצפתהp)≥ (0.05 סטטיסטית מובהקCD, 1- בעכברי חודשים19  של קרצינוגניות במחקר

 פי( ליום ג"ק/ג"מ25  של במינון בעכברים). האנושית מהחשיפה1824  פי( ליום ג"ק/ג"מ250  של במינון באשך ליידיג תאי
 עלייה נצפתה) לאדם מהחשיפה312  פי( ליום ג"ק/ג"מ40 ≥של במינון ובחולדות) מוערך, האנושית מהחשיפה184

( בסרוםLH  ברמות עלייה לביןLeydig  בתאי המתרבים השינויים בין חיובי מתאםLeydig.  תאי של היפרפלזיה בשכיחות
 ליידיג בתאי שינויים נראו לא. פינסטריד של גבוהים במינונים שטופלו המכרסמים מיני בשני הוכח) השליטה מעל2-3  פי

( ליום ג"ק/ג"מ-45 ו ליום ג"ק/ג"מ20  של במינונים שנה במשך בפינסטריד שטופלו בכלבים או בחולדות לתרופות הקשורים
 פי( יום/ג"ק/ג"מ2.5  של במינון חודשים19  במשך שטופלו עכברים ב או) לאדם מהחשיפה, בהתאמה-2800, ו240  פי

).מוערך, האנושית מהחשיפה18.4

an- ב או, יונקים תאי של מוטגנזה בדיקת, חיידקים של מוטגנזה בדיקתּבמַבַחנֵהָ-anב למוטגניות עדות נצפתה לא
 הייתה, סיני אוגר של שחלות בתאי שימוש תוך, כרומוזומים סטיית בדיקתּבמַבַחנֵהָב. אלקלייןelution  בדיקתּבמַבַחנֵהָ

 בסטיית לטיפול הקשורה עלייה נצפתה לא, בעכברים כרומוזומים סטיית בדיקתvivoin  ב. כרומוזומים בסטיות קלה עלייה
 במחקרי שנקבע כפי) לאדם מהחשיפה1824  פי( ליום ג"ק/ג"מ250  של הנסבל המרבי במינון פינסטריד עם כרומוזומים

.הקרצינוגניות

 עד במשך) לאדם מהחשיפה4344  פי( ליום ג"ק/ג"מ80  של במינון בפינסטריד שטופלו מינית בוגרים זכרים בארנבות
ג"מ-80 ב שטופלו מינית בוגרים זכרים בחולדות. השפיכה נפח או הזרע ספירת, הפוריות על השפעה נראתה לא, שבועות12

 של שבועות12  או6  לאחר הפוריות על משמעותיות השפעות היו לא), לאדם מהחשיפה488  פי( פינסטריד של יום/ג"ק/
 משמעותית וירידה, בפוריות, בפוריות ניכרת ירידה הייתה, שבועות30  או24  עד נמשך הטיפול כאשר, זאת עם; טיפול

 לא. הטיפול מהפסקת שבועות6  תוך הפיכות היו הללו התופעות כל. והערמונית הזרע   שלפוחית של במשקל הקשורה
 בחולדות בפוריות זו ירידה. ארנבות או בחולדות הזדווגות ביצועי על או אשכים על לתרופה הקשורה השפעה נראתה
 יצירת לאי מכך וכתוצאה) זרע   ושלפוחית ערמונית( הנלווים המין אברי על להשפעתה משנית היא בפינסטריד שטופלו

הרֵיָֹון .באדם רלוונטי אינו אך בחולדות תקינה לפוריות חיוני הזרע פקק. זרע פקק

X קטגוריה הריון: טרטוגניות השפעות
.נגד התוויות ראה

PROPECIA בנשים לשימוש מיועדת אינה.
 פי( יום/ג"ק/ג"מ-100 ל ליום ג"ק/מיקרוגרם100  בין הנעים במינונים6-20  הריון בימי בהריון לחולדות פינסטריד מתן

. הזכרים מהצאצאים-100% ל-3.6 ב היפוספדיאס של מינון תלוית להתפתחות הביא) מוערך, האנושית מהחשיפה1-684
 והתפתחות המקדימה ההפרדה את דחתה, והזרע הערמונית במשקל ירידה עם זכרים צאצאים הולידו בהריון חולדות
 במרחק וירידה) מוערך, האנושית מהחשיפה0.2  פי( יום/ג"ק/מיקרוגרם30 ≥בשעה פינסטריד ניתן כאשר חולפת פטמות

 הקריטית התקופה). מוערך, האנושית מהחשיפה0.02  פי( יום/ג"ק/מיקרוגרם3 ≥בשעה פינסטריד ניתן כאשר האנוגניטלי
 השפעות הם לעיל שתוארו השינויים. להריון16-17  ימים הוגדרה זכרים בחולדות אלו להשפעות לגרום ניתן שבמהלכה
 מחסור עם זכרים בתינוקות שדווחו לאלה ודומים רדוקטאז5α- מעכביIIסוג של לסוג השייכות תרופות של צפויות תרופתיות

.ברחם-5αפינסטריד של כלשהו למינון שנחשפו בצאצאים חריגות נצפו לא. רדוקטאזIIמסוג גנטי

 חולדות של מהזדווגות הנובעים נקבות או זכרים צאצאים) F)1 הראשון המשפחתי בדור התפתחותיות חריגות נצפו לא
 של במינון פינסטריד מתן. מטופלות לא נקבות עם) האנושית מהחשיפה488  פי; ליום ג"ק/ג"מ(80  בפינסטריד שטופלו זכר

 בפוריות קלה לירידה הביא ההנקה ותקופת המאוחרים ההיריון במהלך) מוערך, האנושית מהחשיפה20  פי( ליום ג"ק/ג"מ3
.נקבות בצאצאים השפעות נראו לא. זכרים צאצאיםF-1ב

"ק/ג"מ100  עד של במינונים להריון6-18  מהימים ברחםלפינסטריד שנחשפו ארנבים בעוברים למומים עדויות נצפו לא
 על השפעות, זאת עם). הגוף פנים שטח השוואת על בהתבסס, ליום ג"מ1  של לאדם המומלץ מהמינון1908  פי( ליום ג

.המין מערכת התפתחות של הקריטית התקופה במהלך נחשפו לא שהארנבות מכיוון צפויות היו לא הזכריים המין איברי

 ימי( הרזוס בקוף הוערכו והעוברית העוברית ההתפתחות תקופת במהלך לפינסטריד חשיפה של ההשפעותברחםה
 לקופים פינסטריד של ורידי תוך מתן. ארנבות או חולדות מאשר האדם התפתחות את יותר המנבא מין20-100),  הריון

לפינסטריד בהריון נשים של ביותר הגבוהה המשוערת מהחשיפה250  פי לפחות( ליום ננוגרם800  עד של במינונים בהריון
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 כאישור. זכרים בעוברים הפרעות ללא הובילו לא) הגוף שטחי השוואת על בהתבסס, ליום ג"מ1  שנטלו גברים של מזרע
 בהריון לקופים יום/ג"ק/ג"מ2  של פינסטריד מינון של פומי מתן, האנושי העובר להתפתחות הרזוס מודל של הרלוונטיות

 הקשורות חריגות נצפו ולא זכרים בעוברים אחרות חריגות נצפו לא. זכרים בעוברים החיצוניים המין באברי להפרעות הביא
.מינון בכל נקבה ממין בעוברים לפינסטריד

מניקות אמהות
PROPECIA בנשים לשימוש מיועדת אינה.

בילדים שימוש .אם בחלב מופרש פינסטריד אם ידוע לא

PROPECIA ילדים בחולים לשימוש מיועדת אינה.
גריאטרי שימוש .הוכחו לא ילדים בחולים ויעילות בטיחות

5  פינסטריד של הפרמקוקינטיקה על בהתבסס. ומעלה65  בני נבדקים כללו לאPROPECIA  עם קלינית יעילות מחקרי
 היעילות, זאת עם). פרמקוקינטיקה,קלינית פרמקולוגיה ראה(PROPECIA  עבור בקשישים מינון בהתאמת צורך אין, ג"מ

.הוכחה לא בקשישיםPROPECIA  של

שליליות תגובות

גברית שיער בנשירת בטיפול) ג"מ1  פינסטריד(PROPECIA  עבור קליניים מחקרים
 )PROPECIA )n=945 שנטלו מהמטופלים1.4% , חודשים12  של-PROPECIA ל מבוקרים קליניים ניסויים בשלושה

n).934= ; פלצבו עבור(1.6%  בהחלט או כנראה, אולי לתרופות קשורות שנחשבו שליליות חוויות עקב הופסקו

ב שטופלו מהחולים1% ≥ב לתרופות קשורות בהחלט או כנראה, כאפשרות שדווחו קליניות שליליות חוויות
PROPECIA-1. בטבלה מוצגים פלצבו או

1 שולחן
(%)1  בשנה) ג"מ1  פינסטריד(PROPECIA  עבור לתרופות הקשורות שליליות חוויות

זכר בדפוס שיער נשירת

פרופסיה
N=945

דמה תרופת

N=934

1.81.3המיני בחשק ירידה

1.30.7זיקפה של לקוי תפקוד

שפיכה הפרעת
)השפיכה בנפח ירידה(

1.2
(0.8)

0.7
(0.4)

 שליליות מיניות חוויות עקב הפסקה
לתרופות הקשורות

1.20.9

 דיווחו גברים945  מתוך3.8%( PROPECIA, 36 -)ב הטיפול שבמהלך הראה קליניות שליליות חוויות של משולב ניתוח
 ההחלמה(p=0.04).  בפלסבו שטופלו גברים934  מתוך(2.1%) -20 ל בהשוואה הללו השליליות מהחוויות יותר או אחת על

 השכיחות. בטיפול שהמשיכו אלו וברוב הללו הלוואי תופעות עקב-PROPECIA ב הטיפול את שהפסיקו בגברים התרחשה
-PROPECIA.ב לטיפול החמישית השנה עד0.3% ≤-ל ירדה לעיל השליליות מהחוויות אחת כל של

11%) (- ל"מ0.3  של השפיכה בנפח חציונית ירידה נצפתה, בריאים בגברים יום מדי ג"מ1  פינסטריד של במחקר
5  פי במינון שפינסטריד הראו נוספים מחקרים שני. טיפול של שבועות48  לאחר פלצבו עבור8%) (- ל"מ-0.2 ל בהשוואה

, השפיכה בנפח לפלסבו בהשוואה25%) (- ל"מ-0.5 כ של משמעותית חציונית לירידה הביא) ליום ג"מ(PROPECIA 5  של
.הטיפול הפסקת לאחר הפיך היה זה אך

 בחולים אשכים וכאבי יתר רגישות תגובות, בחזה והגדלה רגישות של השכיחותPROPECIA,  עם הקליניים במחקרים
.בפלסבו שטופלו חולים של מאלו שונות היו לא בפינסטריד שטופלו

)ג"מ1  פינסטריד(PROPECIA  עבור שיווק לאחר ניסיון
; והפנים השפתיים של ונפיחות אורטיקריה, גרד, פריחה הכוללות יתר רגישות תגובות; דּכִָאֹון; בחזה והגדלה רגישות

 ניתן תמיד לא, ברור לא בגודל מאוכלוסיה מרצון מדווחות אלו שתגובות מכיוון. גברים אצל השד וסרטן; באשכים כאב
 ומחקרי מבוקרים קליניים ניסוייםלרִאְֹות. לתרופות לחשיפה סיבתי קשר לבסס או התדירות את אמין באופן להעריך
.5finasteride  הערמונית של שפירה בהיפרפלזיה בטיפול) ג"מ(®PROSCAR עבור טווח ארוכי פתוחים הארכה
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 בהיפרפלזיה בטיפול) ג"מ5  פינסטריד(®PROSCAR עבור טווח ארוכי פתוחים הארכה ומחקרי מבוקרים קליניים ניסויים
הערמונית של שפירה

 הגילאים בין חולים3040 , שנים4  בן מבוקר קליני מחקר )PROSCAR )PLESS, של טווח ארוכת ובטיחות יעילות במחקר
PROSCAR 5  על(1524  שנים4  של תקופה במשך בטיחות לגבי הוערכו מוגדלת וערמונית סימפטומטיBPH  עם78  עד45
 בפלסבו שטופלו) מטופלים(32 -2.1% ו ג"מPROSCAR -5 ב שטופלו) מטופלים(57 3.7% ). פלצבו על-1516 ו ליום ג"מ

.ביותר השכיחות המדווחות הלוואי תופעות שהן, המיני לתפקוד הקשורות שליליות מתגובות כתוצאה הטיפול את הפסיקו

, החוקר ידי על לתרופה קשורות בהחלט או הנראה ככל שנחשבו היחידות הקליניות הלוואי תגובות את מציגה2  טבלה
 הבדל היה לא, המחקר של2-4  בשנים. המחקר שנות4  במשך מפלסבו ויותרPROSCAR-≤ 1%ב השכיחות הייתה שעבורן

.שפיכה והפרעת המיני בחשק ירידה, אימפוטנציה של בשכיחות הטיפול קבוצות בין משמעותי

2 שולחן
) ג"מ5 פינסטריד( PROSCARעבור לתרופות הקשורות שליליות חוויות

הערמונית של שפירה היפרפלזיה

1 שנה
(%)

-4*ו3 2,  שנים
(%)

5, פינסטרידדמה תרופתג"מ5 , פינסטריד
ג"מ

דמה תרופת

8.13.75.15.1עקֲרָּות
ירד

לִיּבִידֹו
6.43.42.62.6

ירד
של נפח

להְתִּפְרַץֵ
3.70.81.50.5

הפַלטָהָ
הפרעה

0.80.10.20.1

שד
הגַדלָהָ

0.50.11.81.1

שד
רֹוך

0.40.10.70.3

0.50.20.50.1פריחה
2-4 שנים משולבת*
N= 1524  בהתאמה, פלצבו לעומת פינסטריד-1516, ו

5  עם שנים5  של הפתוחות והרחבות פלצבו מבוקרי, אחת שנה בניBPH III  שלב במחקרי השליליים החוויה פרופילי
PROSCARו ג"מ PLESS-דומים היו.

 שליליות חוויות על חדשים דיווחים. ג"מPROSCAR -5 ב מוגבר טיפול משך עם שליליות בחוויות לעלייה עדות אין
.הטיפול משך עם פחתו לתרופות הקשורות מיניות

 שנים6  עד4  של מחקר במהלך. כיום ידוע אינו גברית בשד ניאופלזיה לבין בפינסטריד טווח ארוך שימוש בין הקשר
 שלא בגברים לא אך-PROSCAR ב שטופלו בגברים שד סרטן של מקרים4  היו, גברים3047  שכלל ומשווה פלצבו מבוקר
 בגברים שד סרטן של מקרים2  היו, גברים3040  שכלל, פלצבו מבוקר, שנים4  בן נוסף במחקר-PROSCAR. ב טופלו

-PROSCAR.ב שטופלו בגברים מקרים על דווח לא אך, בפלסבו שטופלו

 זמינים הערמונית מחט ביופסיית של נתונים היו-9060 ל, בריאים גברים18,882  שכלל שנים7  של פלצבו מבוקר בניסוי
 מחט בביופסיית שזוהו7-10  של גליסון ציוני עם הערמונית בסרטן חלו גברים6.4%( PROSCAR, 280  )בקבוצת. לניתוח
כ סווגו-98% כ, זה במחקר שאובחנו הערמונית סרטן של המקרים כלל מתוך. הפלצבו בקבוצת גברים(5.1%) 237  לעומת

intracapsular-)שלב  T1או  .(T2מהספרות זה מידע. ידועה אינה אלו ממצאים של הקלינית המשמעות  CM) PJ, Tangen
IM, Goodman ,Thompsonהערמונית סרטן התפתחות על פינסטריד השפעת. ועוד.  Med J EnglN (349:213-22;2003

 לפתח הסיכון להפחתת מאושר אינוPROSCAR . כמצוין-PROSCAR ב משתמשים כאשר רופאים ידי על לשקול מסופק
.הערמונית סרטן

יתר מינון

 במשך ליום ג"מ80  עד פינסטריד של מרובים ומינונים ג"מ400  עד פינסטריד של בודדים מינונים, קליניים במחקרים
 של יתר במנת ספציפי טיפול על   להמליץ ניתן לא, נוסף ניסיון לקבלת עד. שליליות לתגובות הובילו לא חודשים שלושה

.פינסטריד
2ר"מ/ג"מ1500  של בודדים פומיים במינונים ונקבות זכרים בעכברים נצפתה משמעותית קטלניות

(1000 2ר"מ/ג"מ-5900 ו) ג"ק/ג"מ(400 2ר"מ/ג"מ2360  של בודדים פומיים במינונים וזכרים נקבות ובחולדות) ג"ק/ג"מ(500
.בהתאמה), ג"ק/ג"מ
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וניהול מינון

 לתת ניתן. ביום פעם הפה דרך ג"מ1  הוא המומלץ המינון
.ארוחות בלי או עם פרופסיה

 להמשיך מומלץ. בהטבה שמבחינים לפני יותר או חודשים שלושה למשך יומיומי בשימוש צורך יש, כללי באופן
12  תוך ההשפעה להיפוך מובילה הטיפול הפסקת. לעת מעת מחדש להעריך יש אשר, תועלת על לשמור כדי להשתמש

.חודשים

מסופק איך

ו אחד בצד" מסוגנן"P  לוגו עם בסרט מצופות, מתומנות, שזופות טבליות הן, ג"מPROPECIA, 1  טבליות- 6642 ' מס
PROPECIA-הבא באופן מסופקים הם. השני בצד:

NDC 0006-0071-31יובש חומר עם(30  של שימוש יחידת בקבוקי( NDC P
0006-0071-54ROפAK® -אחסון ).יובש חומר עם(90  של שימוש יחידת בקבוקי 

וטיפול
 לטפל צריכות לא נשים. לחות מפני והגן סגור המיכל את שמור, )15-30°C )59-86°F. החדר בטמפרטורת אחסן

 פינסטריד ספיגת של האפשרות בגלל בהריון להיות שעלולות או בהריון כשהן שבורות או מעוכות פרופסיה בטבליות
רגיל טיפול במהלך הפעיל החומר עם מגע וימנעו מצופותPROPECIA  טבליות. זכר לעובר מכן שלאחר הפוטנציאלי והסיכון

 מידע,זהירות ואמצעי; זכר לעובר סיכון-  נשים של חשיפה, אזהרות ראה(. נמעכו או נשברו לא שהטבליות בתנאי,
).הרֵיָֹון ולמטופלים

2010 בדצמבר הוצא

5,547,9575,571,817; : ב"בארה פטנטים מספרי
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®פרופסיה
PROPECIAג"מ1 , טבליות 

 )finasteride(על מטופל מידע
)פרו-פי-שה(®

פינסטריד: כללי שם
)עיניים כעין סנפיר(

.בלבד גברים ידי על לשימוש מיועד®פרופסיה

 את מחדש שאתה פעם בכל-PROPECIA ב הכלול המידע את קרא, כן כמו. פרופסיה ליטול שתתחיל לפני זה עלון קרא אנא
 שלך והרופא אתה. שלך הרופא עם זהירים דיונים במקום בא אינו זה עלון, זכור. השתנה שמשהו למקרה, שלך המרשם
.סדירות ובבדיקות שלך התרופות את לקחת מתחיל אתה כאשר-PROPECIA ב לדון צריכים

PROPECIA? משמשת למה

PROPECIA הקדמי הקרקפת אמצע ובאזור בקודקוד גברית שיער בנשירת לטיפול משמשת.

.ילדים או נשים לשמשלאֹוצריךבלבד גבריםPROPECIA ידי על לשימוש מיועדת

?גברית שיער נשירת מהי

 או/ו שיער קו לנסיגת גורם זה, קרובות לעתים. בקרקפת שיער דילול חווים גברים בו שכיח מצב היא גברית שיער נשירת
.לחייהם-20 ה בשנות גברים אצל בהדרגה כלל בדרך מתחילים אלה שינויים. הראש של העליון בחלק התקרחות

 של זה לסוג מתייחסים רופאים. הורמונליות בהשפעות ותלויה מתורשה נובעת גברית שיער שנשירת מאמינים רופאים
.אנדרוגנטית כאלופציה שיער נשירת

:קליניים מחקרים תוצאות

 שיער נשירת של בינוניות עד מתונות כמויות עם41  עד18  בגילאי גברים1800  מעל חקרו רופאים, חודשים12  במשך
 שהביאו, נוספים הארכה במחקרי השתתפו הראש של העליון בחלק שיער נשירת עם-1200 כ, אלה גברים מתוך. מתמשכת

 הקרקפת שערות מספר את הגדילו או שמרוPROPECIA  שנטלו גברים, כללי באופן. שנים חמש עד של כולל מחקר לזמן
שנותרו הטיפול שנות לאורך נשמר, המחקר לתחילת בהשוואה, השיפור. הראשונה בשנה בשיערם בשיפור והבחינו הנראות

.לרדת המשיכהPROPECIA  נטלו שלא בגברים השיער ספירת.

 מלבד אחרים במקומות השיער על משפיעה לא-PROPECIA ש נראה. גוף שיער צמיחת על נחקרו מטופלים, אחד במחקר
.הקרקפת

?בשבילי תעבוד פרופסיה האם

 או דקים אזורים למילוי ועוזרת, לטיפול הראשונה בשנה הקרקפת שערות מספר את מגדילהPROPECIA , הגברים רוב עבור
, ישתנו שהתוצאות למרות. שיער בנשירת בהאטה להבחין עשוייםPROPECIA  הנוטלים גברים, בנוסף. בקרקפת מקריחים

 בנסיגת בטיפול פועלת-PROPECIA ש לכך מספקות ראיות אין. שאיבדת השיער כל את בחזרה להצמיח תוכל לא כלל בדרך
.הראש צידי משני הטמפורלי באזור שיער קו

 זמן ייקח, לכן. חודש מדי סנטימטר כחצי רק צומח בריא שיער, בממוצע. זמן לאורך בהדרגה מתרחשת גברית שיער נשירת
.כלשהי השפעה לראות

. פרופסיה מנטילת תועלת שתראה לפני יותר או חודשים שלושה במשך יום מדי פרופסיה ליטול שתצטרך ייתכן
PROPECIAעשר שנים במשך עבורך עבדה לא התרופה אם. אותה לקחת תמשיך אם רק הארוך בטווח לעבוד יכולה 

 תוך שצברת השיער את שתאבד להניח סבירPROPECIA,  לקחת תפסיק אם. יועיל לא נוסף שטיפול להניח סביר, חודשים
.שלך הרופא עם כך על לדון עליך. הטיפול מהפסקת חודשים12
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 להילקח צריכה לא פרופסיה. המעבר גיל לאחר בנשים אנדרוגנית מהתקרחות כתוצאה שיער בנשירת בטיפול יעילה אינה.
PROPECIA נשים ידי על

 אחר עקוב ?פרופסיה ליטול עלי כיצד

.שלך הרופא הוראות

.יום בכל הפה דרך אחת טבליה קח•

.אוכל בלי או עם פרופסיה לקחת יכול אתה•

.כרגיל הבאה הטבליה את קח פשוט. נוספת טבליה לקחת לאֹזאת עשה, פרופסיה ליטול שכחת אם•

.ביום אחת מפעם יותר זה את לוקח אתה אם יותר טוב או יותר מהר לעבוד לאֹזאת תעשה פרופסיה

?פרופסיה לקחת לאֹכדאי למי

 לגבי אזהרהראה( נשים ידי על אותו ליטול ואסורבלבד גבריםPROPECIA גברית שיער בנשירת לטיפול מיועדת•
).והריון פרופסיה

.ילדים ידי על פרופסיה ליטול אין•

.מהמרכיבים לאחד שאלרגי מי כל•

.והריון פרופסיה לגבי אזהרה

:בהריון להיות עשויות או שנמצאות נשים•

-PROPECIAב להשתמש אסור-

PROPECIA. של שבורות או מרוסקות בטבליות לטפל אין-

 הדבר, העור דרך אם ובין בבליעה אם בין-PROPECIA, ב הפעיל החומר את סופגת זכר תינוק עם בהריון אישה אם
ב הפעיל החומר עם במגע באה בהריון אישה אם. הזכר התינוק של המין באיברי תקינות לאי לגרום עלול

,PROPECIA-טבליות. לרופא לפנות יש  PROPECIAרגיל טיפול במהלך הפעיל החומר עם מגע וימנעו מצופות ,
.נמעכו או נשברו לא שהטבליות בתנאי

PROPECIA? של האפשריות הלוואי תופעות מהן

 היוPROPECIA  של הלוואי תופעות, קליניים במחקרים. לוואי לתופעות לגרום עלולהPROPECIA , מרשם מוצרי כל כמו
 או אחד על דיווחו אלה גברים. מסוימות מיניות לוואי תופעות חוו גברים של קטן מספר. הגברים רוב על השפיעו ולא נדירות

 הללו הלוואי מתופעות אחת כל. הזרע בכמות ירידה, וכן; זקפה בהשגת קושי; למין תשוקה פחות: הבאים מהדברים יותר
 רוב אצל נעלמו גם הם. פרופסיה ליטול שהפסיקו גברים אצל חלפו הללו הלוואי תופעות. מהגברים-2% מ בפחות התרחשה

.פרופסיה ליטול שהמשיכו הגברים

 של ונפיחות כוורות, גירוד, פריחה כולל אלרגיות תגובות; דּכִָאֹון; בחזה והגדלה רגישות: הבאים הדברים דווחו כללי בשימוש
 לרופא מיידית לדווח עליך. גברים אצל שד סרטן, נדירים ובמקרים; באשכים כאב; שפיכה עם בעיות; והפנים השפתיים

 או אלו לוואי תופעות על בהקדם שלך לרופא ספר. מהפטמות הפרשות או כאבים, גושים כגון שלך בחזה שינוי כל על שלך
.אחרות חריגות לוואי תופעות כל

 מוערכת להיות צריכה שלהן ביותר הנמוכה מהנקודה המעקב .PROPECIA נטלת לא אם לרופא לספר גם עליך•
 על בקפידה להיבדק יצטרכוPSA- נוטלים שאינם גברים של התקין בטווח עדיין הבדיקה תוצאות אם גם בקפידה

 לספר עליךPROPECIA- ה רמות את מפחיתה ,PSA-ה ברמות שינוייםPSA- ה ברמות עלייה כל. שלך ה/הרופא ידי
 )Antigen בדיקת לך בוצעה אם. הערמונית סרטן לבדיקת ,PSA ש מכיוון. פרופסיה נוטל שאתה שלך ה/לרופא

-Specific PSA )Prostateהנקראת דם בדיקת על להשפיע יכולה PROPECIA
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 ה בדיקת תוצאות על להשפיע עלול שהדבר מכיוון שנקבע כפי .PSA-שלך הרופא עם שוחח, נוסף למידע.
PROPECIA

.וטיפול אחסון

 טבליות.החדר בטמפרטורת יבש במקום אותו אחסן. סגור המיכל את ושמור המקורי במיכלPROPECIA  את שמור
PROPECIAנמעכו או נשברו לא שהטבליות בתנאי, רגיל טיפול במהלך הפעיל החומר עם מגע וימנעו מצופות.

 ידם מהישג התרופות וכלPROPECIA  את הרחק. לך רק נרשם זה. אחר אחד לאף שלך-PROPECIA ה טבליות את תיתן אל
.ילדים של

 בשום בטוח לא שאתה או כלשהן שאלות לך יש הזה העלון קריאת לאחר אם. פרופסיה על מידע של תקציר מספק זה עלון
.שלך הבריאות שירותי ספק או הרוקח, הרופא עם שוחח, דבר

(ET).19:00  עד8:30 , שישי עד שני1-888-637-2522,

www.propecia.com
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