
بروبيسيا
)فيناسترايد(

مجم1 أقراص ،

وصف

- .)DHT( IIdihydrotestosteroneالستيرويدلنوع محدد مثبط هو آزاستيرويد ، 4-اصطناعي مركب  ، )فيناسترايد(®بروبيسيا

α 5 ، إلى األندروجين التستوستيرون هرمون يحول الخاليا داخل إنزيمreductase-α5

 ،- β( -. ، 17α5)هيللفيناسترايد التجريبية الصيغة  Cن ،4carboxamide-17-ene-1-azaandrost-هو فيناسترايد

dimethylethyl[ -3-oxo1،1-)- 23هي:الهيكلية صيغته 372.55. الجزيئي ووزنه 2ا2ن36ح

ال

وفي الكلوروفورم في بحرية للذوبان قابل إنه مئوية. درجة 250 من قريبة انصهار نقطة مع أبيض بلوري مسحوق فيناسترايد

الماء.في عملياً للذوبان قابل غير ولكنه األقل الكحول مذيبات

النشطة غير والمكونات فيناسترايد من ملغ 1 على تحتوي مغلفة أقراص عن عبارة الفم طريق عن لإلعطاء  PROPECIAأقراص

بروبيل هيدروكسي الصوديوم ، نشا غليكوالت مسبقاً ، المعالج النشا الجريزوفولفين ، السليلوز الالكتوز ، مونوهيدرات التالية:

األصفر الحديديك وأكسيد الصوديوم تركيز تالسيوم التيتانيوم ، أكسيد ثاني  ، LFالسليلوز بروبيل هيدروكسي سلولوز ، ميثيل

األحمر.الحديديك وأكسيد

السريريةالصيدلة

والبشر: والقرود والجرذان الفئران في المتميزة االنزيمات من اثنين على العثور تم IIللنوعومحدد تنافسي مثبط هو فيناسترايد

هذه من كل عن التعبير يتم ثانياً.وأناreductase-α5إلى ، األندروجين التستوستيرون هرمون يحول الخاليا داخل إنزيم   .DHTالنوع

في الدهنية الغدد في السائد هو reductase-α 5إنزيم إن أناالنوعالبشر ، في النمو. ومراحل األنسجة في مختلف بشكل اإلنزيمات

reductase-α5ثلث من يقرب ما عن مسؤول  DHTنوع المتداول. أنايكتبوالكبد. الرأس فروة ذلك في بما الجلد ، مناطق معظم

II إيزوزيم يوجدreductase-α 5 وهو الكبد ، وكذلك الشعر وبصيالت والبربخ المنوية والحويصالت البروستاتا في أساسي بشكل

المنتشر. DHTثلثي عن مسؤول

والبروستاتاالرأس فروة (األصلية األنسجة باستخدام  ، IIللنوعالتفضيلي تثبيطه على الفيناسترايد عمل آلية تعتمد البشر ، في

isozyme. ( بمقدار انتقائية وجود اإليزوزيم من أي تثبيط على فيناسترايد قدرة تفحص التي الملزمة الدراسات كشفت المختبرفي

لكال بالنسبة . )التوالىعلى الثاني ،وأناللنوعنانومتر 4.2 و IC)50=  500إيزوزيم أناالنوععلى α 5اختزال IIالبشريللنوع ضعف 100

. + NADPباستخدام التقريب وتشكيل هيدروفيناستريد ثنائي إلى المثبط بتقليل مصحوباً الفيناسترايد تثبيط يكون اإلنزيمات ،

.)مركبأناللنوعيوم 14 و االنزيم مركب IIللنوعيوماً 30 من يقرب ما 2/1ر(بطيئاً اإلنزيم مركب دوران معدل يكون

االستروجين أو األندروجين مضادات أو الذكورة منشط تأثيرات له وليس األندروجين لمستقبالت تقارب أي فيناسترايد يوجد ال

 ، DHTإلى التستوستيرون لهرمون المحيطي التحويل reductase-α 5يمنع IIالنوعمنع بروجيستيرونية. أو االستروجين مضادات أو

الدم ، في  DHTتركيز في سريعاً انخفاضاً فيناسترايد ينتج واألنسجة. المصل في  DHTتركيزات في كبير انخفاض إلى يؤدي مما

مستويات متوسط   زيادة تمت مجم. 1 قرص باستخدام الفموية الجرعات من ساعة 24 غضون في قمع 65٪ إلى يصل حيث

الفسيولوجي.النطاق ضمن بقيت لكنها األساس ، بخط مقارنة 15٪ بحوالي المنتشرة واإلستراديول التستوستيرون

مصغرة شعر بصيالت على الصلعاء الرأس فروة تحتوي  ، )الذكوريةالثعلبة (الذكوري الشعر تساقط من يعانون الذين الرجال في

لدى والمصل الرأس فروة في  DHTتركيزات من الفيناسترايد تناول يقلل المشعرة. الرأس بفروة مقارنة  DHTمن متزايدة وكميات

فيناسترايداآللية ، بهذه للفيناسترايد. العالجي التأثير في التخفيضات لهذه النسبية المساهمات تحديد يتم لم الرجال. هؤالء
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وراثيا.ًالمهيئين المرضى هؤالء لدى الوراثي الصلع تطور في رئيسيا ًعامال ًيقطع أنه يبدو

 )النموطور (والنشط الكلي الرأس فروة شعر على بروبيسيا تأثير لتقييم أسبوعاً 48 لمدة الوهمي للتحكم خاضعة دراسة إجراء تم
تعداد على الحصول تم أسبوعاً ، 48 و األساس في الوراثي. الصلع من يعانون رجال 212ً تسجيل تم حيث الرأس ، قمة صلع في

خط من زيادات  PROPECIAبـ عولجوا الذين الرجال أظهر الرأس. فروة من المستهدفة المنطقة 2سم1 في  anagenو الكلي الشعر

وهمي بدواء عولجوا الذين الرجال أن حين في التوالي ، على شعرة ، 18 و شعيرات 7 التنامي طور شعر عدد إجمالي في األساس

شعرة 17 يبلغ المجموعات بين اختالف الشعر عدد في التغييرات هذه عن نتج التوالي. على شعرات 9 و شعرات 10 لديهم انخفض

62٪ من النمو طور شعر نسبة في وتحسن  ، )p (0.001<التنامي طور شعر عدد في شعرة 27 و  )p (0.001<الشعر عدد إجمالي في

الدوائية بالبروبيسيا.المعالجين للرجال 68٪ إلى األساس خط عند

استيعاب

المدى (65٪ مجم 1 فيناسترايد ألقراص البيولوجي التوافر متوسط   كان جيدة ، بصحة يتمتعون شاباً 15 على أجريت دراسة في

بعد الثبات حالة في جرعة. . )(IVالوريدية لإلشارة بالنسبة  )(AUCالمنحنى تحت الواقعة المنطقة نسبة على بناء ً ، ٪)170-26

  /نانوغرام4.9-13.7 المدى ، (مل   /نانوغرام9.2 األقصى فيناسترايد بالزما تركيز متوسط   بلغ  ، )12 =ن (يوم   /ملغ1 مع الجرعات

(مل   /ساعة •نانوغرام 53 كان )ساعة24-0 (بالقاهرةاألمريكية الجامعة الجرعة ؛ بعد ساعتين إلى ساعة من إليه الوصول وتم  )مل
بالغذاء.للفيناسترايد البيولوجي التوافر يتأثر لم . )مل  /ساعة •نانوغرام 20-154 المدى ،

توزيع

الفيناسترايد من 90٪ حوالي يرتبط . )15 =ن لتراً ؛ 44-96 المدى ، (لتراً 76 للتوزيع المستقرة الحالة حجم متوسط   كان

المتعددة.الجرعات بعد للفيناسترايد بطيئة تراكم مرحلة هناك البالزما. ببروتينات المتداول

الدماغي.الدموي الحاجز يعبر فيناسترايد أن وجد

من21 (60٪ في أسابيع. 6 لمدة يوم   /مجم1 الفيناسترايد يتناولون رجال 35ً لدى المنوي السائل مستويات قياس تم

0.26 فيناسترايد مستوى متوسط   كان . )مل  /نانوغرام0.2 (<للكشف قابلة غير فيناسترايد مستويات كانت العينات ، من  )35

وبافتراض قياسه تم المنوي للسائل مستوى أعلى باستخدام مل.   /نانوغرام1.52 كان قياسه تم مستوى وأعلى مل   /نانوغرام

في نانوغرام 7.6 إلى يصل قد المهبلي االمتصاص خالل من البشري التعرض فإن اليوم ، في مل 5 قذف من 100٪ امتصاص

5 (فيناسترايد جرعة من مرة 650 وأقل  Rhesusقرود في شذوذ للنمو. التأثير عدم لجرعة التعرض من أقل مرة 750 وهو اليوم ،

الغذائيالتمثيل  .)حملالتحذيرات ،انظر (الرجال لدى المتداولة  DHTمستويات على تأثير لها يكن لم التي  )ميكروغرام

التعرف تم . A4 3P450السيتوكروم إنزيم فصيلة طريق عن أساسي بشكل الكبد ، في واسع نطاق على فيناسترايد استقالب يتم

أحادي الكربوكسيليك وحمض بيوتيل تي-من الجانبية السلسلة أحادي هيدروكسيل أحادي مستقلبات وهما مستقلبين ، على

لفيناسترايد.α 5لالختزال المثبط النشاط من 20٪ من أكثر تمتلك ال والتي الكربوكسيل ،

إفراز

(دقيقة   /مل165 فيناسترايد من البالزما تصفية متوسط   كان  ، )15 =ن (األصحاء الشباب في الوريد في التسريب بعد
. )12 =العدد ساعة ؛ 3.3-13.4 المدى ، (ساعة 4.5 البالزما في النهائي النصف عمر متوسط   كان . )دقيقة  /مل70-279 المدى ،

شكل على البول في الجرعة من  ٪)32-46المدى ، (٪ 39  متوسط إفراز يتم  ، )6 =ن (اإلنسان في .فيناسترايد 14منفموية جرعة بعد

-Cالبراز في  ٪)51-64المدى (57٪ إخراج تم مستقلبات ؛

الذين الرجال عند ساعات 8 و عاماً 60 و 18 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال عند ساعات 5-6 حوالي النهائي النصف عمر متوسط   يبلغ

عاماً.70 عن أعمارهم تزيد

الخاصونالسكان

جنس: عاماً.18 عن أعمارهم تقل الذين المرضى لدى لفيناستريد الدوائية الحرائك فحص يتم لم اطفال:اخصائي

النساء.عند لالستعمال محدد غير بروبيسيا

أن إال السن ، كبار لدى الفيناسترايد من التخلص معدل انخفاض من الرغم على السن. كبار عند الجرعة تعديل يلزم ال الشيخوخة:

أقسام.الشيخوخةاستخدام واالحتياطات ،، اإلخراجالدواء ، حركية أيضاأنظر إكلينيكية. أهمية ذات ليست النتائج هذه

للفيناسترايد.الدوائية الحرائك على العرق تأثير دراسة يتم لم سباق:
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المزمن ، الكلوي القصور من يعانون الذين المرضى في الكلوي. القصور مرضى عند الجرعة تعديل الضروري من ليس كلوي:قصور

والعمر األقصى ، البالزما وتركيز بالقاهرة ، األمريكية والجامعة دقيقة ،   /مل55 إلى 9.0 من تتراوح الكرياتينين تصفيات مع

انخفض األصحاء. المتطوعون عليها حصل التي لتلك مماثلة  finasteride-Cكانت 14منواحدة جرعة بعد البروتين وربط النصفي ،

تركيزات كانت البراز. في المستقلبات إفراز في بزيادة االنخفاض هذا ارتبط الكلوي. القصور مرضى عند البول في المستقلبات إفراز

إجمالي في ٪ 60 بنسبة زيادة على بناء ً(الكلوي القصور من يعانون الذين المرضى في ملحوظ بشكل أعلى البالزما في المستقلبات

من يعانون الذين الرجال لدى جيد بشكل الفيناسترايد تحمل تم فقد ذلك ، ومع . )بالقاهرةاألمريكية بالجامعة اإلشعاعي النشاط

هؤالء تعرض يكون أن المفترض من حيث أسبوعاً 12 لمدة يوم   /ملغ80 إلى يصل ما يتلقون الذين الطبيعية الكلى وظائف

بكثير.أكبر للمستقلبات المرضى

في بروبيسيا إعطاء في الحذر توخي يجب للفيناستريد. الدوائية الحرائك على الكبدي القصور تأثير دراسة يتم لم كبدي:قصور

الكبد.في كبير بشكل فيناسترايد أيض يتم حيث الكبد ، وظائف في تشوهات من يعانون الذين المرضى

)األدويةتفاعل التحذيرات ،أيضاً انظر (األدويةتفاعل
المرتبط الدواء استقالب إنزيم نظام على يؤثر فيناسترايد أن يبدو ال إكلينيكية. أهمية ذات دوائية تفاعالت أي تحديد يتم لم

ولم ووارفارين وثيوفيلين وبروبرانولول وديجوكسين أنتيبيرين اإلنسان على اختبارها تم التي المركبات تشمل . P450بالسيتوكروم

سريرياً.مغزى ذات تفاعالت على العثور يتم

الدواءحركية معلمات  )(SDيعني

ً)عاما26 إلى 18 من (األصحاء الرجال في

)SD±(يعني
15 =ن

* )٪170-26(٪65البيولوجيالتوافر
)55(165)دقيقة  /مل(التخليص

)L)(76)14التوزيع حجم
نطاق *

الجزئيةغير الدواء حركية معلمات  )(SDمتوسط

فييوم   /مجم1 متعددة جرعات بعد

ً)عاما42 و 19 بين أعمارهم تتراوح الذين (األصحاء الرجال

)SD±(يعني
)12 =ن (

)33.8(53)مل  /ساعة•( AUCنغ
)2.6(9.2)مل  /نانوغرام(الذروة تركيز

)0.5(1.3)ساعات(الذروة حتى الوقت
)1.6(4.5* )ساعات(العمر نصف

األخيرةالجرعة قيم هي األخرى المعلمات جميع األولى. الجرعة قيم  *

السريريةالدراسات

الرجالفي دراسات

من الشعر تساقط (المتوسط   إلى الخفيف الوراثي بالصلع المصابين  )قوقازيين88٪ (الرجال لدى بروبيسيا فعالية إثبات تم

الشعر نمو تقييم يربك قد الذي الدهني الجلد التهاب من الوقاية أجل من عاماً. 41 و 18 بين أعمارهم تتراوح الذين  )الذكوريالنمط

قائم طبي محدد شامبو باستخدام الوهمي ، الدواء أو بالفيناسترايد عالجهم تم سواء الرجال ، جميع توجيه تم الدراسات ، هذه في

الدراسة.من سنتين أول خالل  )الشامبو*Gel)/  T ®Neutrogenaالقطران على

هما األساسيتان النهاية نقطتا كانت شهراً. 12 لمدة بالغفل مضبوطة عشوائية ، التعمية ، مزدوجة دراسات ثالث هناك كانت

تم ذلك ، إلى باإلضافة الصور. وتقييمات المحقق تقييم هما الثانويتان النهاية نقطتا كانت للمريض. الذاتي والتقييم الشعر عدد

أجريت الرأس. فروة غير الجسم شعر ونمو  ً)ذاتياإجراؤه تم استبيان على بناء ً(الجنسية بالوظيفة المتعلقة المعلومات جمع

دراستان أدرجت كامل. بشكل ليس ولكن ، المتوسط   إلى الخفيف الشعر تساقط من يعانون رجال 1879ً على الثالث الدراسات

تساقط لديهم المسجلون الثالث الرجال . )1553 =العدد (المتوسط   إلى الخفيف الرأس شعر تساقط من الغالب في يعانون رجاال ً

.)326 =العدد (الرأس قمة صلع بدون أو مع األمامية الرأس فروة منتصف منطقة في للشعر متوسط   إلى خفيف

الرأسصلع من يعانون الذين الرجال في دراسات

مزدوجة التمديد دراسات في االستمرار 1215 اختار الرأس ، في الصلع تجربتي من شهراً 12 أول أكملوا الذين الرجال بين من

(األولى التمديد وفترات األولية الدراسة من لكل بروبيسيا يتلقون رجال 547ً هناك كان شهراً. 12 لمدة بالغفل والمراقبة التعمية
رجال60ً و  )العالجمن سنتين حتى

*
Johnson & Johnsonلشركة مسجلة تجارية عالمة
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على 23 و  PROPECIAفي رجال 323ً مع إضافية ، سنوات 3 لمدة التمديد دراسات استمرت الفترات. لنفس الوهمي الدواء تلقي

الدراسة.من الخامسة السنة دخلوا الوهمي العالج

أول في وهمي بدواء متبوعاً األولى شهراً 12 لمدة بروبيسيا تلقوا رجال 65ً هناك كان العالج ، عن التوقف تأثير تقييم أجل من

بـ العالج إلى أخرى مرة تحويلهم وتم إضافية موسعة دراسات في الرجال هؤالء بعض استمر شهراً. 12 مدتها تمديد فترة

PROPECIA ،  شهراً 12 لمدة الوهمي العالج تلقوا رجال 543ً هناك كان أخيراً ، الدراسة. من الخامسة السنة في رجال 32ً دخل حيث

تلقوا إضافية إضافية دراسات في الرجال هؤالء بعض واصل شهراً. 12 مدتها تمديد فترة أول في  PROPECIAيليهم األولى

.)أدناهالشكل انظر (الدراسة من الخامسة السنة رجال 290ً دخل حيث بروبيسيا ،

الرجال على الدراستين هاتين في النشط. الشعر لتساقط تمثيلية لمنطقة فوتوغرافية تكبيرات خالل من الشعر عدد تقييم تم

بـ عولجوا الذين الرجال لدى شهراً 12 و 6 عمر في الشعر عدد في كبيرة زيادات إثبات تم الرأس ، قمة في صلع من يعانون الذين

PROPECIA ،  فرق هناك كان شهراً ، 12 في وهمي. بدواء عولجوا الذين أولئك في األساس خط من للشعر كبير تساقط ظهر بينما

(بوصة 1 قطرها دائرة داخل  ])n =672 [الوهمي الدواء مقابل  n ، >0.001 p[ PROPECIA =679 (]الوهمي الدواء من شعر 107
138 اختالف إلى أدى مما عامين ، إلى تصل لمدة بروبيسيا تناولوا الذين الرجال هؤالء عند الشعر عدد على الحفاظ تم . )2)سم5.1

الرجال في المنطقة. نفس في  ])n =47 [الوهمي الدواء مقابل  n ، >0.001 p[ PROPECIA =433 (]العالج مجموعات بين شعرة

أن من الرغم على األولين. العامين خالل األساس بخط مقارنة الشعر عدد في تحسن أقصى تحقيق تم ببروبيسيا ، عولجوا الذين

الدراسات. من الخمس السنوات طوال األساس خط فوق الشعر عدد على الحفاظ تم فقد بطيء ، انخفاض أعقبه األولي التحسن

الزيادة في أيضاً العالج مجموعات بين االختالف استمر أسرع ، كان الوهمي الدواء مجموعة في االنخفاض ألن نظراً ذلك ، على عالوة

5 في   ])n =15 [الوهمي الدواء مقابل  n ، >0.001 p[ PROPECIA =219 (]شعرة 277 اختالف إلى أدى مما الدراسات ، طوال

.)أدناهالشكل انظر (سنوات

فترة نهاية في الشعر عدد في انخفاض لديهم كان  )425 =العدد ( PROPECIAإلى الوهمي العالج من تحولوا الذين المرضى

عدد في الزيادة هذه كانت . PROPECIAمع العالج من واحد عام بعد الشعر عدد في زيادة تليها شهراً ، 12 مدتها التي الوهمي العالج

من واحد عام بعد لوحظت التي  )األصلياألساس خط فوق شعرة 91 (الزيادة من  )األصلياألساس خط فوق شعرة 56 (أقل الشعر

بوقت مقارنة الشعر ، عدد في الزيادة أن من الرغم على . PROPECIAلـ البداية في عشوائياً اختيارهم تم الذين الرجال لدى العالج

بـ العالج بدأوا الذين المرضى في أعلى مطلق شعر عدد تحقيق تم فقد المجموعتين ، هاتين بين للمقارنة قابلة كانت العالج ، بدء

PROPECIA  الدراسات.من المتبقية الثالث السنوات خالل الميزة هذه على الحفاظ تم األولية. الدراسة في

عدد في انخفاض أي بأنه يعُرفَّ (إضافي شعر تساقط من الوهمي الدواء مجموعة في الرجال من 58٪ عانى شهراً ، 12 عمر في

أظهر سنتين ، إلى تصل لمدة عولجوا الذين الرجال في ببروبيسيا. عولجوا الذين الرجال من 14٪ بـ مقارنة  ، )األساسخط من الشعر

أظهر سنوات ، 5 في ببروبيسيا. عولجوا الذين الرجال من 17٪ بـ مقارنة الشعر ، تساقط الوهمي الدواء مجموعة في الرجال من ٪72

ببروبيسيا.عولجوا الذين الرجال من 35٪ بـ مقارنة الشعر ، تساقط الوهمي الدواء مجموعة في الرجال من ٪100
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تصورهم حول أسئلة تضمن والذي ذاتياً ، إجراؤه تم استبيان من للعيادة زيارة كل في للمريض الذاتي التقييم على الحصول تم

في وتحسن الشعر ، تساقط في وانخفاض الشعر ، كمية في زيادة الذاتي التقييم هذا أظهر والمظهر. الشعر وفقدان الشعر لنمو

مع  ، )P (0.05<أشهر 3 من مبكر وقت في الوهمي بالدواء مقارنة العام التحسن لوحظ ببروبيسيا. عولجوا الذين الرجال لدى المظهر

سنوات.5 مدى على التحسن استمرار

هذا أظهر مريض. زيارة كل في الرأس فروة شعر في النقصان أو الزيادات لتقييم نقاط 7 من مقياس على المحقق تقييم استند

مبكر وقت في الوهمي الدواء مع مقارنة  PROPECIAبـ عولجوا الذين الرجال لدى الشعر نمو في ملحوظ بشكل أكبر زيادات التقييم

الشعر نمو من زادوا أنهم على ببروبيسيا عولجوا الذين الرجال من 65٪ الباحثون صنف شهراً ، 12 في . )P (0.001<أشهر 3 من

أنهم على ببروبيسيا عولجوا الذين الرجال من 80٪ الباحثون صنف عامين ، غضون في الوهمي. الدواء مجموعة في 37٪ بـ مقارنة

الذين الرجال من 77٪ الباحثون صنف سنوات ، 5 في وهمي. بدواء عولجوا الذين الرجال من 47٪ بـ مقارنة الشعر نمو من زادوا

وهمي.بدواء عولجوا الذين الرجال من 15٪ بـ مقارنة الشعر ، نمو من زادوا أنهم على ببروبيسيا عولجوا

باستخدام الرأس فروة شعر في النقصان أو الزيادات على بناء ًأعمى بطريقة للرأس المعيارية الصور بتقييم مستقلة لجنة قامت

بـ مقارنة زيادة ببروبيسيا عولجوا الذين الرجال من 48٪ شهد شهراً ، 12 عمر في المحقق. تقييم مثل السبع النقاط مقياس نفس

بـ عولجوا الذين الرجال من 66٪ في الشعر نمو في زيادة ظهرت عامين ، غضون في وهمي. بدواء عولجوا الذين الرجال من ٪7

PROPECIA ،  بـ عولجوا الذين الرجال من 48٪ أظهر سنوات ، 5 في وهمي. بدواء عولجوا الذين الرجال من 7٪ بـ مقارنة

PROPECIA  10٪ و  )األساسخط من الشعر لتساقط واضح تطور يوجد ال (يتغيروا لم أنهم على 42٪ وصنُف الشعر ، نمو في زيادة

في زيادة وهمي بدواء عولجوا الذين الرجال من 6٪ أظهر المقابل ، في األساس . بخط مقارنة الشعر فقدوا أنهم على تصنيفهم تم

الرأسصلع دراسات في أخرى نتائج  الشعر ،نمو

التغييرات من المزيد عن للكشف الرأس صلع تجربتي في المشاركين المرضى قبل من ذاتياً الجنسية الوظيفة استبيان إجراء تم

(مجاالت 4 من 3 في الوهمي الدواء لصالح إحصائية داللة ذات فروق على العثور تم 12 ، الشهر في الجنسية. الوظيفة في الدقيقة
عن العام الرضا عن السؤال في كبير اختالف أي يالحظ لم ذلك ، ومع . )الجنسيةالمشاكل وإدراك واالنتصاب ، الجنسي ، االهتمام

الجنسية.الحياة

أن يبدو ال الرأس. فروة غير الجسم شعر نمو حول المرضى استجواب تم الرأس ، قمة في للصلع دراستين من واحدة في

الرأس.فروة غير الجسم شعر على يؤثر بروبيسيا
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األماميةالرأس فروة منتصف منطقة في الشعر تساقط من يعانون الذين الرجال على الدراسة

منطقة في الشعر تساقط من يعانون الذين الرجال لدى بروبيسيا فعالية لتقييم مصممة شهراً ، 12 مدتها دراسة أظهرت

مصحوبة الشعر عدد في الزيادات كانت الوهمي. بالدواء مقارنة ًالشعر عدد في ملحوظة زيادات األمامية ، الرأس فروة منتصف

الشعر تعداد على الحصول تم القياسية. الصور على بناء ًوالتصنيفات المحققين ، وتقييم للمريض ، الذاتي التقييم في بتحسينات

األمامي.الشعر خط منطقة أو الصدغي الركود منطقة تشمل ولم األمامية ، الرأس فروة منتصف منطقة في

الرجالعند السريرية الدراسات ملخص

الوراثي. الصلع من متوسطة إلى خفيفة درجات مع 41 و 18 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال على السريرية الدراسات أجريت

أول خالل  )شامبو*®جل  /تينيوتروجينا (القطران على يحتوي شامبواً وهمي دواء أو ببروبيسيا عولجوا الذين الرجال جميع تلقى

إلى وأدى  PROPECIAبـ عولجوا الذين المرضى في أشهر 3 إلى يصل مبكر وقت في السريري التحسن شوهد الدراسة. من سنتين

ببروبيسيا العالج أدى سنوات ، 5 إلى تصل لمدة السريرية الدراسات في الشعر. نمو وإعادة الرأس فروة شعر عدد في صافية زيادة

مجموعات بين االختالف استمر عام ، بشكل الوهمي. الدواء مجموعة في لوحظ الذي الشعر لتساقط اإلضافي التقدم إبطاء إلى

الدراسات.من سنوات 5 مدار على الزيادة في العالج

الرجالمن السريرية للبيانات العرقي التحليل

شعرة -19 مقابل 91 األساس خط من الشعر عدد تغيرات متوسط   كان الرأس ، في الصلع حول للدراستين مشترك تحليل في

شعرة -38 مقابل 53  ، )84 =ن (السود بين شعراً -27 مقابل 49  ، )1185 =ن (القوقازيين بين  )الوهميالدواء مقابل بروبيسيا (

المجموعات بين شعرة -15 مقابل 67 و  )45 =ن (األسبانية األصول ذوي بين شعيرات 5 مقابل 67  ، )17 =ن (اآلسيويين بين

باستثناء  ، PROPECIAعالج باستخدام العرقية المجموعات عبر تحسناً للمريض الذاتي التقييم أظهر . )20 =ن (األخرى العرقية

عام.بشكل راضين كانوا الذين السود ، الرجال عند والقمة األمامي الشعر خط إرضاء

النساءفي الدراسة

(وهمي دواء أو  )67 =ن (ببروبيسيا عولجن اللواتي األندروجينية بالثعلبة مصابات اليأس سن بعد امرأة 137 شملت دراسة في
تقييم أو للمريض ، الذاتي التقييم أو الشعر ، عدد في تحسن هناك يكن لم الفعالية. إثبات يمكن ال شهراً ، 12 لمدة  )70 =ن

االستطبابات انظر (الوهمي الدواء مجموعة مع بالمقارنة بالبروبيسيا المعالجات النساء في المعيارية الصور تصنيفات أو المحقق ،

.)واالستخدام

واالستخداماالستطبابات

الذين الرجال لدى والفعالية األمان إثبات تم . فقطالرجال في )الوراثيالصلع (الذكري الشعر تساقط لعالج بروبيسيا يستعمل

فروة منتصف ومنطقة الرأس منطقة في متوسط   إلى خفيف شعر تساقط من يعانون والذين عاماً 41 و 18 بين أعمارهم تتراوح

.)السريريةالدراسات السريرية ،الصيدلة انظر (األمامية الرأس

النقطي.الزماني الركود حالة في الفاعلية إثبات يتم لم

.)وموانعالسريريةالدراسات ، السريريةالصيدلة انظر (النساء عند بروبيسيا إلى اإلشارة يتم لم

.)األطفالاستخدام التحذيرات ،انظر (األطفال عند بروبيسيا إلى اإلشارة يتم لم

موانع

التالية:الحاالت في بروبيسيا يستعمل ال

النوع من α 5النوع اختزال مثبطات لقدرة نظراً يحملن. أن يحتمل أو يكونن عندما النساء عند الفيناسترايد استخدام يمُنع حمل.

التناسلية األعضاء في تشوهات حدوث في فيناسترايد يتسبب فقد  ، DHTإلى التستوستيرون هرمون تحويل تثبيط على الثاني

هذا تناول أثناء الحمل حدث إذا أو الحمل ، أثناء الدواء هذا استخدام تم إذا فيناسترايد. تتلقى حامل المرأة ذكر لجنين الخارجية

الجنين على مخاطر - النساء تعرض التحذيرات ، أيضاً انظر (الذكر. الجنين على المحتمل بالخطر الحامل المرأة إخطار يجب الدواء ،

إلى الحمل أثناء الفيناسترايد من المنخفضة الجرعات أدت الجرذان ، إناث في  .)حملوللمرضىمعلومات واالحتياطات ،الذكوري ؛

الذكور.ذرية في الخارجية التناسلية األعضاء في تشوهات حدوث

الدواء.هذا مكونات من أي تجاه الحساسية فرط

تحذيرات

األطفالاستخدام واالحتياطات ،واالستخدام ؛ االستطبابات انظر (األطفال مرضى في لالستخدام  PROPECIAإلى اإلشارة يتم لم

يتم وكيف حمل؛وللمرضىمعلومات االحتياطات ،الذكري ؛ بالجنين اإلصابة لخطر النساء تعرض التحذيرات ، أيضاً انظر (النساء أو  )

.)والمناولةالتخزين التوريد ،
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بالجنيناإلصابة لخطر النساء تعرض

بسبب يحملن أن يحتمل أو حوامل يكونن عندما المكسورة أو المكسورة بروبيسيا أقراص مع يتعاملن أال النساء على يجب

المادة مالمسة وتمنع مغلفة  PROPECIAأقراص الذكر. الجنين على الالحقة المحتملة والمخاطر فيناسترايد امتصاص إمكانية

وللمرضىمعلومات االحتياطات ،االستعمال ؛ موانع أيضاً انظر (األقراص. سحق أو كسر يتم أال بشرط العادية ، المناولة أثناء الفعالة

.)والمناولةالتخزين التوريد ،يتم وكيف حمل؛

احتياطات

عام

فيناسترايد أيض يتم حيث الكبد ، وظائف في تشوهات من يعانون الذين المرضى في بروبيسيا إعطاء في الحذر توخي يجب

الكبد.في واسع نطاق على

للمرضىمعلومات

بسبب يحملن أن يحتمل أو حوامل يكونن عندما المكسورة أو المكسورة بروبيسيا أقراص مع يتعاملن أال النساء على يجب

المادة مالمسة وتمنع مغلفة  PROPECIAأقراص الذكر. الجنين على الالحقة المحتملة والمخاطر فيناسترايد امتصاص إمكانية

- النساء تعرض التحذيرات ، االستعمال ؛ موانع أيضاً انظر (األقراص. سحق أو كسر يتم أال بشرط العادية ، المناولة أثناء الفعالة

)والمناولة.التخزين التوريد ،يتم وكيف حمل؛االحتياطات ،الذكري ؛ الجنين على مخاطر

عن اإلبالغ تم الحلمة. إفرازات أو األلم أو الكتل مثل ثديهم في تغييرات أي عن الفوري لإلبالغ مرضاهم توجيه األطباء على يجب

.)العكسيةالتفاعالت انظر (واألورام والحنان الثدي تضخم ذلك في بما الثدي في تغيرات

المريض.حزمة إدراج أيضاً انظر

يتم مرة كل في أخرى مرة وقراءتها  PROPECIAبـ العالج بدء قبل المريض حزمة نشرة لقراءة مرضاهم توجيه األطباء على يجب

.PROPECIAبـ يتعلق فيما للمرضى الحالية بالمعلومات دراية على يكونوا حتى الطبية الوصفة تجديد فيها

المختبر  /المخدراتاختبار تفاعالت

على يؤثر ولم الدرقية ، الغدة هرمون أو الدرقية للغدة المنبه الهرمون أو الكورتيزول مستويات على تأثير أي للفيناسترايد يكن لم

الدهنية والبروتينات الكثافة منخفضة الدهنية والبروتينات الكلي الكوليسترول المثال ، سبيل على (البالزما في الدهون مستوى

أي عن الكشف يتم لم فيناسترايد ، على أجريت التي الدراسات في العظام. في المعادن كثافة أو  )الثالثيةوالدهون الكثافة عالية

األصحاء ، المتطوعين في البروالكتين. أو  )(FSHللجريب المنبه الهرمون أو  )(LHالملوتن الهرمون في سريرياً مغزى ذات تغييرات

- النخامي - الوطائي المحور أن إلى يشير مما التناسلية الغدد إفراز لهرمون  FSHو  LHاستجابة من بالفيناسترايد العالج يغير لم

يتأثر.لم الخصوي

عاماً ، 41 و 18 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال في  )مجم1 فيناسترايد ، ( PROPECIAباستخدام السريرية الدراسات في

  /نانوغرام0.5 إلى األساس خط عند مل   /نانوغرام0.7 من الدم في  )(PSAالنوعي البروستاتا لمستضد المتوسطة القيمة انخفضت

الذين الرجال من السن كبار مع استخدامه عند  )ملغ5 فيناسترايد ، ( PROSCARمع السريرية الدراسات في 12. ، الشهر في مل

قد أنه  PROSCARمع أخرى دراسات أظهرت 50٪. بحوالي  PSAمستويات تنخفض  ، )(BPHالحميد البروستاتا تضخم من يعانون

التفسير أجل من االعتبار في النتائج هذه تؤخذ أن يجب البروستاتا. سرطان وجود في الدم في  PSAانخفاض في أيضاً يتسبب

البروستاتي المستضد مستويات في مؤكدة زيادات أي بالفيناسترايد. عولجوا الذين الرجال تقييم عند المصل في  PSAلـ الصحيح

هذه كانت إذا حتى بعناية ، تقييمها ويجب البروستاتا سرطان وجود إلى تشير قد بالبروبيسيا العالج أثناء الحضيض من النوعي

أيضاً  PROPECIAبـ للعالج االمتثال عدم يؤثر قد α .5اختزال مثبط يتناولون ال الذين للرجال الطبيعي النطاق ضمن تزال ال القيم

.PSAاختبار نتائج على

األدويةتفاعل

المرتبط الدواء استقالب إنزيم نظام على يؤثر فيناسترايد أن يبدو ال إكلينيكية. أهمية ذات دوائية تفاعالت أي تحديد يتم لم

ولم ووارفارين وثيوفيلين وبروبرانولول وديجوكسين أنتيبيرين اإلنسان على اختبارها تم التي المركبات تشمل . P450بالسيتوكروم

سريرياً.مغزى ذات تفاعالت على العثور يتم

أو مجم 1 البالغة فيناسترايد جرعات استخدام تم فقد محددة ، تفاعل دراسات إجراء عدم من الرغم على اآلخر:المصاحب العالج

والمسكنات ، ألفا ، وحاصرات الساليسيليك ، أسيتيل وحمض األسيتامينوفين ، مع السريرية الدراسات في متزامن بشكل أكثر

محصرات - والكالسيوم بيتا ، وحاصرات والبنزوديازيبينات ، االختالج ، ومضادات  ، )(ACEلألنجيوتنسين المحول اإلنزيم ومثبطات

إليها يشار (البروستاجالندين إنزيم ومثبطات  ، CoA-HMGاختزال ومثبطات مضادات ، H2البول ، مدرات القلب ، نترات القنوات ،

سريرياً.مهمة عكسية تفاعالت على دليل دون الكينولون العدوى ومضادات  ، )الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات باسم أيضاً

الخصوبةضعف الطفرات ، التسرطن ،

من جرعات تلقت التي  Dawley-Spragueجرذان في شهراً 24 استمرت دراسة في ورم تأثير وجود على دليل أي يالحظ لم

الجرعاتهذه اإلناث. في يوم   /كجم  /مجم320 و الذكور في يوم   /كجم  /مجم160 إلى تصل فيناسترايد
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الموصى البشرية الجرعة تلقى الذي اإلنسان في لوحظت التي لتلك ضعفاً 2192 و 888 الفئران في خاصاً منهجياً تعرضاً أنتجت

(بالقاهرةاألمريكية الجامعة ويعني للحيوانات )ساعة24-0 (المحسوبة AUCإلى التعرض حسابات جميع استندت يوم.   /ملغ1 البالغة بها

.)مل  /ساعة •ميكروغرام 0.05 (للرجل )ساعة0-24
الغدية األورام حدوث في زيادة  )0.05≤ص(إحصائية داللة هناك كانت  ، 1CD-الفئران في شهراً 19 لمدة السرطنة دراسة في

184 (يوم   /كغ  /مغ25 بجرعة الفئران في . )اإلنسانتعرض مرة 1824 (يوم   /كجم  /مجم250 بجرعة الخصية في  Leydigلخلية

في زيادة لوحظت  )البشريالتعرض من مرة 312 (يوم   /كغ  /ملغ40 ≥منبجرعة الجرذان وفي  )تقديرياإلنسان ، تعرض مرة

في  LHمستويات وزيادة  Leydigخاليا في التكاثرية التغيرات بين إيجابية عالقة وجود إثبات تم . Leydigخاليا تضخم حدوث

أي يالحظ لم فيناسترايد. من عالية بجرعات المعالجة القوارض من النوعين كال في  )السيطرةمن أعلى أضعاف 3 إلى 2 (المصل

  /كجم  /مجم20 بجرعات عام لمدة بالفيناسترايد المعالجة الكالب أو الجرذان في بالعقاقير الصلة ذات  Leydigخاليا في تغيرات

2.5 بجرعة شهراً 19 لمدة الفئران عولجت في أو  )البشريالتعرض التوالي ، على مرة ، 2800 و 240 (يوم   /كجم  /مجم45 و يوم

.ً)تقديريااإلنسان ، تعرض مرة 18.4 (يوم   /كغم  /ملغم

في فيأو الثدييات ، خاليا طفرات مقايسة البكتيرية ، الطفرات مقايسة المختبرفي فيالجينية الطفرات على دليل أي يالحظ لم

هناك كان الصيني ، الهامستر مبيض خاليا باستخدام الكروموسوم ، انحراف فحص المختبرفي فيالقلوية. شطف فحص المختبر

مرتبطة زيادة أي يالحظ لم الفئران ، في الكروموسوم انحراف مقايسة الحيالجسم في  فيالكروموسوم. انحرافات في طفيفة زيادة

مرة 1824 (يوم   /كجم  /مجم250 البالغة بها المسموح للجرعة األقصى الحد عند فيناسترايد مع الكروموسوم انحراف في بالعالج

السرطنة.دراسات في محدد هو كما  )البشريالتعرض من

إلى تصل لمدة  )اإلنسانتعرض مرة 4344 (يوم   /كجم  /مجم80 عند بالفيناسترايد المعالجة جنسيا ًالناضجة الذكور األرانب في

التي جنسيا ًالناضجة الجرذان ذكور في القذف. حجم أو المنوية الحيوانات عدد أو الخصوبة على تأثير أي يالُحظ لم أسبوعاً ، 12

12 أو 6 بعد الخصوبة على كبيرة آثار هناك تكن لم  ، )اإلنسانتعرض من مرة 488 (الفيناسترايد من يوم   /كغ  /مغ80 بـ عولجت

الخصوبة في واضح انخفاض هناك كان أسبوعاً ، 30 أو 24 إلى تصل لمدة العالج استمر عندما ذلك ، ومع العالج ؛ من أسبوعاً

من أسابيع 6 غضون في للعكس قابلة كانت التأثيرات هذه كل والبروستاتا. المنوية الحويصالت وزن في كبير وانخفاض والخصوبة

االنخفاض هذا األرانب. أو الجرذان في التزاوج أداء على أو الخصيتين على بالمخدرات متعلق تأثير أي يالحظ لم العالج. عن التوقف

مما  )المنويةوالحويصالت البروستاتا (التناسلية األعضاء على لتأثيره ثانوي هو بالفيناسترايد المعالجة الفئران في الخصوبة في

 باإلنسان.صلة ذات غير ولكنها الفئران في الطبيعية للخصوبة ضرورية المنوية السدادة منوية. سدادة تكوين في الفشل إلى يؤدي

حمل

Xالفئة من الحمل المسخية: التأثيرات
موانع.انظر

النساء.عند لالستعمال محدد غير بروبيسيا

  /ملغم100 إلى يوم   /كغ  /ميكروغرام100 من تتراوح بجرعات 6-20 الحمل أيام في الحوامل للجرذان الفيناسترايد إعطاء أدى

ذكور. ذرية 100٪ إلى 3.6 في الجرعة على يعتمد تحتاني مبال تطور إلى  )المقدرالبشري ، التعرض من مرة 1-684 (يوم   /كغم

الحلمة ونمو الوالدة ، قبل ما فصل وتأخر المنوية ، والحويصالت البروستاتا أوزان انخفاض من يعانون ذكوراً الحامل الفئران أنتجت

الشرجية المسافة وانخفاض  )تقديرياإلنسان ، تعرض مرة 0.2 (يوم   /كغ  /ميكروغرام30 ≥فيفيناسترايد إعطائهم عند العابر

التي الحرجة الفترة تحديد تم . )اإلنسانتعرض مرة 0.02 تقديري (يوم   /كغ  /ميكروغرام3 ≥عندفيناسترايد إعطاء عند التناسلية

دوائية تأثيرات هي أعاله الموصوفة التغييرات الحمل. من 16-17 أيام لتكون الجرذان ذكور في التأثيرات هذه إحداث خاللها يمكن

المصابين الذكور الرضع عند عنها اإلبالغ تم التي لتلك مماثلة وهي α 5اختزال مثبطات IIالنوعفئة إلى تنتمي التي لألدوية متوقعة

.الرحمفي α-5الفيناسترايد من جرعة ألي المعرضة اإلناث ذرية في شذوذ أي يالحظ لم اختزال. IIالنوعمن وراثي بنقص

المعالجة الجرذان ذكور تزاوج عن ناتجة ذرية إناث أو ذكور  )F)1األبناء من األول الجيل في النمو في تشوهات أي يالحظ لم

 /كغم  /ملغم3 بمعدل الفيناسترايد تناول أدى المعالجة. غير لإلناث  )اإلنسانتعرض مرة 488 يوم ؛   /كجم  /مجم80 (بالفيناسترايد
Fفي الخصوبة في طفيف انخفاض إلى المتأخرة والرضاعة الحمل فترة خالل  )التقديراتحسب البشري ، التعرض من مرة 20 (يوم 

اإلناث.ذرية في آثار أي يالحظ لم ذكور. ذرية 1

الحمل من 6-18 األيام من بدءاً  الرحمفي للفيناسترايدالمعرضة األرانب أجنة في تشوهات وجود على دليل أي يالحظ لم

مساحة مقارنة على بناء ًيوم ،   /مجم1 البالغة بها الموصى البشرية الجرعة ضعف 1908 (يوم   /كجم  /مجم100 إلى تصل بجرعات

الفترة خالل تتعرض لم األرانب ألن متوقعة تكون لن الذكرية التناسلية األعضاء على التأثيرات فإن ذلك ، ومع . )الجسمسطح

التناسلي.الجهاز لتطور الحرجة

)20-100الحمل أيام (الريسوس قرد في والجنيني الجنيني التطور فترة خالل للفيناسترايد التعرض تأثيرات تقييم تم الرحمفي ال
إلى تصل بجرعات الحامل للقرود الوريد طريق عن فيناسترايد إعطاء األرانب. أو الجرذان من البشري بالتطور تنبؤاً أكثر نوع وهو  ،

للفيناسترايدللحوامل مقدر تعرض نسبة أعلى مرة 250 األقل على (يوم   /نانوغرام800
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األجنة في تشوهات أي عن ينتج لم  )الجسمسطح مساحة مقارنة على بناء ًيوم ،   /ملغ1 تناولوا الذين للرجال المنوي السائل من

الفم طريق عن الفيناسترايد من يوم   /كغم  /ملغم2 جرعة تناول أدى البشري ، الجنين لتطور ريسوس نموذج أهمية لتأكيد الذكور.

األجنة في أخرى تشوهات أي يالحظ لم الذكور. األجنة في الخارجية التناسلية األعضاء في تشوهات حدوث إلى الحامل القرود إلى

جرعة.بأي اإلناث األجنة في بالفيناسترايد مرتبطة تشوهات أي يالحظ ولم الذكور

المرضعاتاألمهات

النساء.عند لالستعمال محدد غير بروبيسيا

األطفالاستخدام  األم.لبن في يفُرز فيناسترايد كان إذا ما المعروف غير من

األطفال.مرضى في لالستخدام بروبيسيا يوصف ال

الشيخوخةاستخدام  األطفال.مرضى وفعالية سالمة تثبت لم

الدوائية الحرائك على بناء ًأكثر. أو عاماً 65 أعمارهم تبلغ الذين األشخاص بروبيسيا مع اإلكلينيكية الفعالية دراسات تشمل لم

تثبت لم لكن . )الدوائيةالسريرية ،الصيدلة انظر (بروبيسيا أجل من السن كبار عند الجرعة تعديل يلزم ال مجم ، 5 لفيناسترايد

السن.كبار عند بروبيسيا فعالية

العكسيةالتفاعالت

الذكورعند الشعر تساقط عالج في  )مجم1 فيناسترايد ( PROPECIAلـ السريرية الدراسات

( PROPECIAيتناولون الذين المرضى من ٪ 1.4 إيقاف تم شهراً ، 12 لمدة  PROPECIAلـ مضبوطة سريرية تجارب ثالث في
.)n =934 الوهمي ؛ للعالج ٪ 1.6 (بالمخدرات مرتبطة األرجح على اعتبارها تم التي السلبية التجارب بسبب  )945 =العدد

الذين المرضى من ٪1 ≥فيبالمخدرات مرتبطة األرجح على أو األرجح ، على عنها اإلبالغ تم التي السريرية العكسية التجارب

1.الجدول في معروضون   الوهمي الدواء أو بالبروبيسيا عولجوا

1الجدول

(٪)1 السنة في  )مجم1 فيناسترايد ( PROPECIAلـ بالمخدرات المتعلقة الضارة التجارب
الرجاللدى الشعر تساقط

بروبيسيا

945 =العدد

الوهمي

934 =العدد

1.81.3الجنسيةالرغبة انخفضت

1.30.7الرجاللدى الجنسي الضعف

القذفاضطراب

)المنويالسائل حجم انخفاض (
1.2

)0.8(
0.7

)0.4(

الجنسية السلبية التجارب بسبب التوقف

بالمخدراتالمتعلقة
1.20.9

أو واحد عن رجال 945ً من  ٪)3.8(36 أبلغ  ، PROPECIAبـ العالج أثناء أنه السريرية العكسية للتجارب المتكامل التحليل أظهر

الذين الرجال عند القرار حدث . )p =0.04 (وهمي بدواء عولجوا رجال 934ً من  ٪)2.1(20 بـ مقارنة السلبية التجارب هذه من أكثر

كل حدوث معدل انخفض العالج. في استمروا الذين أولئك معظم وفي الجانبية اآلثار هذه بسبب  PROPECIAبـ العالج عن توقفوا

ببروبيسيا.العالج من الخامسة السنة في ٪0.3 ≤إلىأعاله المذكورة السلبية التجارب من

0.3 المنوي السائل حجم في متوسط   انخفاض لوحظ األصحاء ، الرجال في يومياً ملغ 1 فيناسترايد على أجريت دراسة في

5 بجرعة فيناسترايد أن أخريان دراستان أظهرت العالج. من أسبوعاً 48 بعد الوهمي للعالج  ٪)-8(مل 0.2 بـ مقارنة  ٪)-11(مل

السائل حجم في الوهمي بالدواء مقارنة ً ٪)-25(مل 0.5 بحوالي كبيراً متوسطاً انخفاضاً أنتج  ً)يومياملغ 5 (بروبيسيا جرعة أضعاف

العالج.عن التوقف بعد للعكس قابال ًكان هذا ولكن المنوي ،

وآالم الحساسية ، فرط وتفاعالت وتضخمه ، الثدي إيالم حاالت تكن لم بروبيسيا ، مع أجريت التي السريرية الدراسات في

.وهمي.بدواء عولجوا الذين المرضى في حدثت التي تلك عن مختلفة بالفيناسترايد المعالجين المرضى لدى الخصية

)مجم1 فيناسترايد ( PROPECIAلـ  Postmarketingتجربة
ألم والوجه. الشفتين وتورم واألرتكاريا والحكة الجلدي الطفح ذلك في بما الحساسية فرط تفاعالت كآبة؛ وتضخمه. الثدي حنان

من فليس مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم التفاعالت هذه ألن نظراً الذكور. عند الثدي وسرطان الخصية

للرقابة الخاضعة السريرية التجارب نرىللعقاقير. التعرض مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل التكرار تقدير دائماً الممكن

.الحميدالبروستاتا تضخم عالج في  )مجم5 فيناسترايد (®PROSCARلـ األجل طويلة المفتوحة اإلرشادية والدراسات
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تضخم عالج في  )ملغ5 فيناسترايد (®PROSCARلـ األجل طويلة المفتوحة اإلرشادية والدراسات للرقابة الخاضعة السريرية التجارب

الحميدالبروستاتا

تم سنوات ، 4 لمدة للرقابة خاضعة سريرية دراسة وهي  ، )(PLESSالمدى طويلة والسالمة للفعالية  PROSCARدراسة في

السالمة أجل من البروستات وتضخم الحميد البروستاتا تضخم من يعانون عاماً 78 و 45 بين أعمارهم تتراوح مريضاً 3040 تقييم

 5PROSCAR بـ ً )مريضا57 (3.7٪ عولج . )الوهميالدواء على 1516 و يوم   /ملغ 5PROSCAR على  )1524(سنوات 4 مدى على

أكثر هي والتي الجنسية ، بالوظيفة المتعلقة الضائرة للتفاعالت نتيجة متوقف وهمي بعالج عولجوا ً )مريضا32 (2.1٪ و ملغ

متكرر.بشكل عنها اإلبالغ يتم التي الضائرة التفاعالت

مرتبطة أدوية أنها على األرجح ، على أو األرجح ، على إليها ينُظر التي الوحيدة السريرية العكسية التفاعالت 2 الجدول يعرض

السنوات في الدراسة. من سنوات 4 مدى على الوهمي الدواء من وأكثر PROSCAR≤ 1٪على حدوثها نسبة كانت والتي بالمحقق ،

الجنسية الرغبة وانخفاض الجنسي ، العجز حاالت في العالج مجموعات بين معنوي فرق هناك يكن لم الدراسة ، من 4-2

القذف.واضطراب

2الجدول

) مجم5 فيناسترايد( بروسكارلـبالمخدرات المتعلقة الضارة التجارب
الحميدالبروستاتا تضخم

األولىالسنة

(٪)
*4 و 3 و 2 السنوات

(٪)
5فيناسترايد ،الوهميمجم5 فيناسترايد

ملغ

الوهمي

8.13.75.15.1جنسىضعف

انخفضت

الجنسيةالرغبة

6.43.42.62.6

انخفضت

حجم

القذف

3.70.81.50.5

القذف

اضطراب

0.80.10.20.1

صدر

اتساع- تكبير

0.50.11.81.1

صدر

والحنانالرقة

0.40.10.70.3

0.50.20.50.1متسرع

2-4مجمعة سنوات  *

N =1524 التوالي على الوهمي ، الدواء مقابل فيناسترايد 1516 ، و

واإلضافات واحد عام لمدة بالغفل فيها التحكم تم التي  BPHمن الثالثة المرحلة دراسات في السلبية التجربة مالمح كانت

متشابهة. PLESSو  mg  5PROSCARمع سنوات 5 لمدة المفتوحة

السلبية التجارب عن الجديدة التقارير انخفضت ملغ. 5 ببروسكار العالج مدة زيادة مع الضائرة التجارب زيادة على دليل يوجد ال

العالج.مدة مع بالمخدرات الصلة ذات الجنسية

من سنوات 6 إلى 4 خالل حالياً. معروفة غير الذكور لدى الثدي وأورام الطويل المدى على الفيناسترايد استخدام بين العالقة

بـ عولجوا الذين الرجال لدى الثدي سرطان من حاالت 4 هناك كانت رجال ً، 3047 شملت التي المقارنة ودراسة الوهمي العالج

PROSCAR  بـ يعالجوا لم الذين الرجال لدى حاالت هناك تكن لم ولكنPROSCAR . على أجريت سنوات 4 مدتها أخرى دراسة في

لدى حاالت أي عن اإلبالغ يتم لم ولكن وهمي ، بدواء عولجوا الذين الرجال لدى الثدي سرطان من حالتان هناك كانت رجال ً، 3040

.PROSCARبـ عولجوا الذين الرجال

البروستاتا إبرة من خزعة بيانات 9060 لدى كان سليماً ، رجال 18882ً شملت سنوات 7 لمدة الوهمي للتحكم خاضعة تجربة في

تم 7-10 من غليسون درجات مع البروستاتا بسرطان مصابين الرجال من  ٪)6.4(280 كان بروسكار ، مجموعة في للتحليل. متاحة

تم التي البروستات سرطان حاالت إجمالي من الوهمي. الدواء مجموعة في الرجال من  ٪)5.1(237 مقابل اإلبرة خزعة في اكتشافها

لهذه السريرية األهمية . )T2أو  T1المرحلة (المحفظة داخل أنها على ٪ 98 من يقرب ما تصنيف تم الدراسة ، هذه في تشخيصها

الفيناسترايد تأثير . al) et، CM Tangen، PJ Goodman، IM Thompsonاألدبيات من المعلومات هذه معروفة. غير النتائج

هو كما بروسكار استخدام عند األطباء قبل من فيها للنظر  )213-34922: 2003 ؛ ميدجي إنجل إن  البروستاتا.سرطان تطور على

البروستاتا.بسرطان اإلصابة خطر لتقليل بروسكار على الموافقة تتم لم محدد.

الجرعةفرط

حتى فيناسترايد من المتعددة والجرعات مجم 400 حتى فيناسترايد من المفردة الجرعات عن ينتج لم السريرية ، الدراسات في

لجرعة محدد عالج بأي التوصية يمكن ال الخبرة ، من مزيد على الحصول يتم حتى سلبية. فعل ردود أشهر ثالثة لمدة يوم   /مجم80

فيناسترايد.من زائدة

2م  /مجم1500 تبلغ واحدة فموية جرعات تناول عند الفئران وإناث ذكور في كبيرة فتك نسبة لوحظت

(2م  /مجم5900 و  )كجم  /مجم400 (2م  /مجم2360 تبلغ واحدة فموية بجرعات الجرذان وذكور إناث وفي  )كجم  /مجم500 (
التوالي.على  )كجم  /مجم1000
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االستعمالوطريقة الجرعة

اليوم. في واحدة مرة الفم طريق عن ملغ 1 هي بها الموصى الجرعة

وجبات.بدون أو مع بروبيسيا تناول يمكن

للحفاظ االستخدام باستمرار يوصى الفائدة. مالحظة قبل ضرورياً أكثر أو أشهر ثالثة لمدة اليومي االستخدام يعد عام ، بشكل

شهراً.12 غضون في التأثير عكس إلى العالج سحب يؤدي دوري. بشكل تقييمها إعادة يجب والتي الفائدة ، على

زودتكيف

على  "منمق "Pشعار مع بالفيلم مغلفة األضالع ، مثمنة تان ، محدبة أقراص هي مجم ،  1PROPECIA ، أقراص - 6642 رقم

التالي:النحو على توفيرها يتم اآلخر. الجانب من  PROPECIAو واحد جانب

NDC 0006-0071-31 بمجفف(زجاجة 30 استخدام وحدة( NDC 0006-0071-54ص

ROصAK® - والمناولةالتخزين  .)بالمجفف(90 سعة عبوات استخدام وحدة

يجب الرطوبة. من وحمايتها مغلقة العبوة احفظ . )فهرنهايتدرجة 59-86 (مئوية درجة 15-30 الغرفة ، حرارة درجة في يخزن

إمكانية بسبب يحملن أن يحتمل أو حوامل يكونن عندما المكسورة أو المكسورة بروبيسيا أقراص مع يتعاملن أال النساء على

أثناء الفعالة المادة مالمسة وتمنع مغلفة  PROPECIAأقراص الذكر. الجنين على الالحقة المحتملة والمخاطر فيناسترايد امتصاص

واالحتياطات ،الذكر ؛ الجنين على مخاطر - النساء تعرض التحذيرات ، انظر (األقراص. سحق أو كسر يتم أال بشرط العادية ، المناولة

)حمل. وللمرضىمعلومات

2010ديسمبر في صدر
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®بروبيسيا
مجم 1 أقراص ،  )فيناسترايد(

برو (®بروبيسياعن معلومات
)شابول

فيناسترايدالعام: االسم

)إيدتور-آس-زعنفة-(

فقط.الرجال قبل من لالستخدام ®بروبيسيا

فيها تقوم مرة كل في  PROPECIAفي المضمنة المعلومات أيضاً اقرأ بروبيسيا. تناول في البدء قبل النشرة هذه قراءة يرجى

طبيبك. مع الدقيقة المناقشات محل تحل ال النشرة هذه أن تذكر شيء. أي تغير حالة في فقط بك ، الخاصة الطبية الوصفة بتجديد

المنتظمة.الفحوصات وفي أدويتك بتناول تبدأ عندما بروبيسيا وطبيبك أنت تناقش أن يجب

بروبيسيا؟استخدام هو ما

األمامية.الرأس فروة منتصف ومنطقة الرأس قمة على الذكوري الشعر تساقط لعالج بروبيسيا يستخدم

األطفال.أو النساء قبل من تستخدم ليسوينبغيفقطالرجال قبلمن لالستخدام بروبيسيا

الذكور؟عند الشعر تساقط هو ما

خط انحسار إلى هذا يؤدي ما غالباً الرأس. فروة شعر ترقق من الرجال فيها يعاني شائعة حالة هو الذكوري النمط ذو الشعر تساقط

العمر.من العشرينات في الرجال عند تدريجياً التغييرات هذه تبدأ ما عادة الرأس. من العلوي الجزء في الصلع أو   /والشعر

من النوع هذا إلى األطباء يشير الهرمونية. التأثيرات على ويعتمد الوراثة عن ناتج الذكوري النمط ذو الشعر تساقط أن األطباء يعتقد

الوراثي.الصلع باسم الشعر تساقط

السريرية:الدراسات نتائج

الشعر تساقط من معتدلة إلى خفيفة بكميات عاماً 41 و 18 بين أعمارهم تتراوح رجل 1800 من أكثر األطباء درس شهراً ، 12 لمدة

دراسات في الرأس من العلوي الجزء في الشعر بتساقط المصابين من 1200 من يقرب ما شارك الرجال ، هؤالء بين من المستمر.

على حافظوا بروبيسيا تناولوا الذين الرجال عام ، بشكل سنوات. خمس إلى يصل إجمالي دراسة وقت إلى أدى مما إضافية ، تمديد

ببدء مقارنة التحسن ، على الحفاظ تم األولى. السنة في شعرهم في تحسناً والحظوا زادوه أو المرئي الرأس فروة شعر عدد

بروبيسيا.يتناولوا لم الذين الرجال لدى التناقص في الشعر أعداد استمرت العالج. من المتبقية السنوات خالل الدراسة ،

فروة غير أخرى أماكن في الشعر على يؤثر بروبيسيا أن يبدو ال الجسم. شعر نمو حول المرضى استجواب تم الدراسات ، إحدى في

الرأس.

لي؟بروبيسيا سيعمل هل

المناطق ملء على يساعد مما العالج ، من األولى السنة في الرأس فروة شعر عدد من بروبيسيا يزيد الرجال ، لمعظم بالنسبة

الرغم على الشعر. تساقط تباطؤ بروبيسيا يتناولون الذين الرجال يالحظ قد ذلك ، إلى باإلضافة الرأس. فروة من الصلعاء أو الرقيقة

يعمل بروبيسيا أن على كافية أدلة توجد ال فقدته. الذي الشعر كل نمو إعادة من تتمكن لن عام بشكل ستختلف ، النتائج أن من

الرأس.جانبي على الزمنية المنطقة في الشعر خط انحسار عالج في

كل فقط بوصة نصف حوالي الصحي الشعر ينمو ، المتوسط   في الوقت. بمرور تدريجياً الذكوري النمط ذو الشعر تساقط يحدث

تأثير.أي لرؤية وقتاً األمر يستغرق سوف لذلك ، شهر.

على بروبيسيا يعمل أن يمكن بروبيسيا. تناول من فائدة ترى أن قبل أكثر أو أشهر ثالثة لمدة يومياً بروبيسيا تناول إلى تحتاج قد

اإلضافي العالج يكون أن المرجح غير فمن شهراً ، عشر اثني خالل معك الدواء يعمل لم إذا تناوله. واصلت إذا فقط الطويل المدى

العالج. عن التوقف من شهراً 12 غضون في اكتسبته الذي الشعر تفقد أن المحتمل فمن بروبيسيا ، تناول عن توقفت إذا مفيداً.

طبيبك.مع األمر هذا مناقشة عليك يجب
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بروبيسيا.النساء تتناول أال يجب اليأس. سن بعد النساء عند الوراثي الصلع عن الناتج الشعر تساقط عالج في فعال غير بروبيسيا

اتبع  بروبيسيا؟أتناول أن يجب كيف

طبيبك.تعليمات

يوم.كل الفم طريق عن واحداً قرصاً خذ•

بدونه.أو الطعام مع بروبيسيا تناول يمكنك•

كالمعتاد.التالي القرص خذ فقط إضافياً. قرصاً خذ  ليسفافعلبروبيسيا ، تناول نسيت إذا•

اليوم.في مرة من أكثر تتناوله كنت إذا أفضل أو أسرع بشكل يعمل  ليسبروبيسياسوف

بروبيسيا؟خذ  ليسانيجب من

تحذير انظر(النساء قبل من تؤخذ أن ينبغي وال فقطالرجال فيالذكور عند الشعر تساقط لعالج يستخدم بروبيسيا•
.)والحملبروبيسيا بخصوص

بروبيسيا.تناول لألطفال يجوز ال•

المكونات.من أي تجاه حساسية لديه شخص أي•

والحمل.بروبيسيا بخصوص تحذير

يحملن:أن المحتمل أو الحوامل النساء•

بروبيسياتستخدم أال يجب -

المكسورة.أو المكسورة بروبيسيا أقراص تناول يجب ال -

فقد الجلد ، خالل من أو البلع طريق عن إما بروبيسيا ، في الفعالة المادة تمتص ذكر بطفل الحامل المرأة كانت إذا
بروبيسيا ، في الفعالة المادة حامل امرأة المست إذا للذكور. التناسلية األعضاء في تشوهات حدوث في ذلك يتسبب

يتم أال بشرط العادية ، المناولة أثناء الفعالة المادة مالمسة وتمنع مغلفة  PROPECIAأقراص الطبيب. استشارة يجب
األقراص.سحق أو كسر

لبروبيسيا؟المحتملة الجانبية اآلثار هي ما

غير لبروبيسيا الجانبية اآلثار كانت السريرية ، الدراسات في جانبية. آثاراً بروبيسيا يسبب قد طبياً ، الموصوفة المنتجات جميع مثل

أكثر أو واحد عن الرجال هؤالء أبلغ الجنسية. الجانبية اآلثار بعض من الرجال من قليل عدد عانى الرجال. معظم على تؤثر ولم شائعة

اآلثار هذه من كل حدثت المنوي. السائل كمية وانخفاض االنتصاب. تحقيق في صعوبة الجنس ؛ ممارسة في أقل رغبة يلي: مما

معظم في أيضاً اختفوا بروبيسيا. تناول عن توقفوا الذين الرجال عند الجانبية اآلثار هذه اختفت الرجال. من 2٪ من أقل في الجانبية

بروبيسيا.تناول في استمروا الذين الرجال

والحكة الجلدي الطفح ذلك في بما التحسسية الفعل ردود كآبة؛ وتضخمه ؛ الثدي ألم يلي: ما عن اإلبالغ تم العام ، االستخدام في

إبالغ عليك يجب الذكور. عند الثدي سرطان نادرة ، حاالت وفي الخصية ألم القذف. مشاكل والوجه. الشفاه وتورم النحل وخاليا

أي أو الجانبية اآلثار هذه عن الفور على طبيبك أخبر الحلمة. إفرازات أو األلم أو الكتل مثل ثدييك في تغييرات بأي الفور على طبيبك

عادية.غير أخرى جانبية آثار

إذا البروستاتا. سرطان لفحص  )النوعيالبروستاتا مستضد ( PSAالمسمى الدم فحص على بروبيسيا يؤثر أن يمكن•
مستويات من يقلل بروبيسيا ألن بروبيسيا. تتناول أنك  )أطبائك(طبيبك تخبر أن يجب  ، PSAاختبار أجريت

دقيق تقييم إلى تحتاج النوعي البروستاتي المستضد مستويات في التغيرات فإن النوعي ، البروستاتي المستضد
كانت لو حتى بعناية لها نقطة أدنى من  PSAمستويات متابعة في زيادة أي تقييم يجب . )أطبائك(طبيبك قبل من

طبيبك إخبار أيضاً عليك يجب . PROPECIAيتناولون ال الذين للرجال الطبيعي النطاق ضمن تزال ال االختبار نتائج
تتناولهتكن لم إذا
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طبيبك.إلى تحدث المعلومات ، من لمزيد . PSAاختبار نتائج على يؤثر قد هذا ألن موصوف هو كما بروبيسيا

والمناولة.التخزين

 PROPECIAأقراص الغرفة.حرارة درجة في جاف مكان في احفظه مغلقة. الحاوية وأبق األصلية الحاوية في  PROPECIAبـ احتفظ
األقراص.سحق أو كسر يتم أال بشرط العادية ، المناولة أثناء الفعالة المادة مالمسة وتمنع مغلفة

األطفال.متناول عن بعيداً األدوية وجميع بروبيسيا احفظ فقط. لك وصفه تم آخر. شخص ألي بروبيسيا أقراص تعط ال

أي من متأكداً تكن لم أو أسئلة أي لديك النشرة هذا قراءة بعد كنت إذا بروبيسيا. حول للمعلومات ملخصاً المنشور هذا يقدم

الصحية.الرعاية مقدم أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث شيء ،

.)الشرقيبالتوقيت (مساء 7:00ً حتى صباحاً 8:30 الساعة من الجمعة ، إلى االثنين من 2522-637-888-1 ،

www.propecia.com
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