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Tabletler, 1 mg
TANIM

PROPECIA®(finasterid), sentetik bir 4-azasteroid bileşiği, steroid Tipinin spesifik bir inhibitörüdür.II 5α-
redüktaz, androjen testosteronu 5α-dihidrotestosterona (DHT) dönüştüren hücre içi bir enzim.

Finasterid 4-azaandrost-1-ene-17-karboksamiddir,N-(1,1-dimetiletil)-3-okso-,(5a,17p)-. finasteridin 
ampirik formülü C'dir23H36N2Ö2ve moleküler ağırlığı 372,55'tir. Yapısal formülü:

bu

Finasterid, 250°C'ye yakın bir erime noktasına sahip beyaz kristal bir tozdur. Kloroformda ve düşük alkollü 
çözücülerde serbestçe çözünür, ancak pratik olarak suda çözünmez.

PROPECIA oral uygulama tabletleri, 1 mg finasterid ve aşağıdaki aktif olmayan bileşenleri içeren film 
kaplı tabletlerdir: laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, önceden jelatinize edilmiş nişasta, sodyum 
nişasta glikolat, hidroksipropil metilselüloz, hidroksipropil selüloz LF, titanyum dioksit, magnezyum 
stearat, talk, docusate sodyum, sarı demir oksit ve kırmızı demir oksit.

KLİNİK FARMAKOLOJİ

Finasterid, rekabetçi ve spesifik bir Tip inhibitörüdür.IIAndrojen testosteronu DHT'ye dönüştüren 
hücre içi bir enzim olan 5α-redüktaz. Farelerde, sıçanlarda, maymunlarda ve insanlarda iki farklı izozim 
bulunur: TipbenveII.Bu izozimlerin her biri dokularda ve gelişim evrelerinde farklı şekilde ifade edilir. 
İnsanlarda, Tipben5α-redüktaz, kafa derisi ve karaciğer dahil olmak üzere cildin çoğu bölgesinin yağ 
bezlerinde baskındır. Tipben5α-redüktaz dolaşımdaki DHT'nin yaklaşık üçte birinden sorumludur. tipII5α-
redüktaz izozimi öncelikle prostatta, seminal veziküllerde, epididimlerde ve saç foliküllerinde ve ayrıca 
karaciğerde bulunur ve dolaşımdaki DHT'nin üçte ikisinden sorumludur.

İnsanlarda finasteridin etki mekanizması, Tip'in tercihli inhibisyonuna dayanır.II izozim. Yerli dokuların 
(kafa derisi ve prostat) kullanılması,laboratuvar ortamındafinasteridin her iki izozimini de inhibe etme 
potansiyelini inceleyen bağlanma çalışmaları, insan Tipi için 100 kat seçicilik ortaya çıkardı.II5α-redüktaz 
üzerinde Tipbenizozim (IC50=500 ve Tip için 4.2 nMbenveII,sırasıyla). Her iki izozim için, finasterid 
tarafından inhibisyona, inhibitörün dihidrofinasteride indirgenmesi ve NADP+ ile adükt oluşumu eşlik 
eder. Enzim kompleksinin devir hızı yavaştır (t1/2Tip için yaklaşık 30 günIIenzim kompleksi ve Tip için 14 
günbenkarmaşık).

Finasterid'in androjen reseptörüne afinitesi yoktur ve androjenik, antiandrojenik, östrojenik, 
antiöstrojenik veya progestasyonel etkileri yoktur. Tip inhibisyonuII5α-redüktaz, testosteronun DHT'ye 
periferik dönüşümünü bloke ederek serum ve doku DHT konsantrasyonlarında önemli düşüşlere neden 
olur. Finasterid, serum DHT konsantrasyonunda hızlı bir azalma sağlar ve 1 mg'lık bir tablet ile oral doz 
uygulamasından sonraki 24 saat içinde %65'lik bir baskılamaya ulaşır. Ortalama dolaşımdaki testosteron 
ve estradiol seviyeleri, başlangıca kıyasla yaklaşık %15 arttı, ancak bunlar fizyolojik aralık içinde kaldı.

Erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi) olan erkeklerde, saçsız kafa derisi, saçlı kafa derisine 
kıyasla minyatür saç kökleri ve artan miktarda DHT içerir. Finasterid uygulaması bu erkeklerde kafa derisi 
ve serum DHT konsantrasyonlarını azaltır. Bu azalmaların finasteridin tedavi etkisine göreli katkıları 
tanımlanmamıştır. Bu mekanizma ile finasterid
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Genetik olarak yatkın olan hastalarda androgenetik alopesi gelişiminde önemli bir faktörü kesintiye uğratıyor gibi 
görünmektedir.

PROPECIA'nın verteks kelliklerinde toplam ve aktif olarak büyüyen (anagen) kafa derisi kılları üzerindeki 
etkisini fototrikogram ile değerlendirmek için tasarlanmış 48 haftalık, plasebo kontrollü bir çalışmaya 
androgenetik alopesili 212 erkek dahil edilmiştir. Başlangıçta ve 48. haftada toplam ve anagen saç sayıları 1 
cm'lik bir alanda elde edilmiştir.2kafa derisinin hedef bölgesi. PROPECIA ile tedavi edilen erkeklerde başlangıca 
göre toplam ve anagen saç sayısında sırasıyla 7 ve 18 saç artış görülürken, plasebo ile tedavi edilen erkeklerde 
sırasıyla 10 ve 9 saç azalma görülmüştür. Saç sayısındaki bu değişiklikler, toplam saç sayısında (p<0,001) 17 saç 
ve anagen saç sayısında 27 saç (p<0,001) olan gruplar arası bir farkla ve anajen saç oranında %62'den bir 
iyileşme ile sonuçlandı. PROPECIA ile tedavi edilen erkekler için başlangıç   değeri %68'dir. farmakokinetik

absorpsiyon
15 sağlıklı genç erkek gönüllüde yapılan bir çalışmada, intravenöz (IV) bir referansa göre eğri altındaki alan 

(EAA) oranına göre finasterid 1 mg tabletlerin ortalama biyoyararlanımı %65 (aralık %26-170) olmuştur. doz. 1 
mg/gün (n=12) ile dozlamayı takiben kararlı durumda, maksimum finasterid plazma konsantrasyonu ortalama 
9,2 ng/mL (aralık, 4,9-13,7 ng/mL) olmuştur ve dozdan 1 ila 2 saat sonra ulaşılmıştır; AUC(0-24 saat)53 ng•sa/mL 
(aralık, 20-154 ng•sa/mL) idi. Finasterid biyoyararlanımı gıdalardan etkilenmemiştir.

Dağıtım
Ortalama kararlı durum dağılım hacmi 76 litre idi (aralık, 44-96 litre; n=15). Dolaşımdaki finasteridin 

yaklaşık %90'ı plazma proteinlerine bağlanır. Çoklu dozlamadan sonra finasterid için yavaş bir birikim 
aşaması vardır.

Finasterid'in kan-beyin bariyerini geçtiği bulunmuştur.
6 hafta boyunca günde 1 mg finasterid alan 35 erkekte semen seviyeleri ölçülmüştür. %60 (21

35) örneklerin finasterid seviyeleri tespit edilemezdi (<0,2 ng/mL). Ortalama finasterid seviyesi 0.26 ng/mL 
ve ölçülen en yüksek seviye 1.52 ng/mL idi. Ölçülen en yüksek semen seviyesi kullanılarak ve günde 5 
mL'lik bir ejakülattan %100 absorpsiyon varsayıldığında, insanların vajinal absorpsiyon yoluyla maruziyeti 
günde 7,6 ng'ye kadar çıkabilir; bu, gelişim için etkisiz dozun maruziyetinden 750 kat daha düşüktür. 
erkeklerde dolaşımdaki DHT seviyeleri üzerinde hiçbir etkisi olmayan finasterid dozundan (5 μg) 650 kat 
daha az anormallikler (bkz.Gebelik). Metabolizma

Finasterid, esas olarak sitokrom P450 3A4 enzim alt ailesi yoluyla karaciğerde geniş ölçüde metabolize 
edilir. Finasterid'in 5α-redüktaz inhibitör aktivitesinin %20'sinden fazlasına sahip olmayan iki metabolit, t-
butil yan zincir monohidroksile edilmiş ve monokarboksilik asit metabolitleri tanımlanmıştır.

Boşaltım
Sağlıklı genç deneklerde (n=15) intravenöz infüzyonu takiben finasteridin ortalama plazma klerensi 

165 mL/dak (aralık, 70-279 mL/dak) olmuştur. Plazmadaki ortalama terminal yarılanma ömrü 4.5 saattir 
(aralık, 3.3-13.4 saat; n=12). Oral bir dozu takiben14İnsanda C-finasterid (n=6), dozun ortalama %39'u 
(aralık, %32-46) metabolitler şeklinde idrarla atılmıştır; %57 (aralık, %51-64) feçesle atılmıştır.

Ortalama terminal yarılanma ömrü 18-60 yaş arası erkeklerde yaklaşık 5-6 saat ve 70 yaş üstü 
erkeklerde 8 saattir.
Özel Popülasyonlar
Pediatrik:Finasterid farmakokinetiği 18 yaşından küçük hastalarda araştırılmamıştır. Cinsiyet:
PROPECIA kadınlarda kullanım için endike değildir.
Geriatrik:Yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir. Yaşlılarda finasteridin eliminasyon hızı azalmasına 
rağmen, bu bulguların klinik önemi yoktur. Ayrıca bakınızFarmakokinetik, Atılımve ÖNLEMLER,Geriatrik 
Kullanımbölümler.
Yarış:Irkın finasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi araştırılmamıştır.
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Böbrek yetmezliği:Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Kronik böbrek yetmezliği 
olan hastalarda, kreatinin klerensi 9,0 ila 55 mL/dk, EAA, maksimum plazma konsantrasyonu, yarılanma ömrü 
ve tek bir doz sonrasında protein bağlanması14C-finasterid, sağlıklı gönüllülerde elde edilenlere benzerdi. 
Böbrek yetmezliği olan hastalarda metabolitlerin idrarla atılımı azalmıştır. Bu azalma, metabolitlerin fekal 
atılımındaki bir artışla ilişkilendirilmiştir. Metabolitlerin plazma konsantrasyonları, böbrek yetmezliği olan 
hastalarda önemli ölçüde daha yüksekti (toplam radyoaktivite EAA'sında %60'lık bir artışa dayalı olarak). 
Bununla birlikte, finasterid, 12 hafta boyunca günde 80 mg'a kadar alan normal böbrek fonksiyonu olan 
erkeklerde iyi tolere edilmiştir ve bu hastaların metabolitlere maruziyetinin muhtemelen çok daha fazla olduğu 
görülmüştür.
Karaciğer Yetmezliği:Karaciğer yetmezliğinin finasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi çalışılmamıştır. 
Finasterid yaygın olarak karaciğerde metabolize edildiğinden, karaciğer fonksiyon anormallikleri olan 
hastalarda PROPECIA uygulamasında dikkatli olunmalıdır.
İlaç etkileşimleri(ayrıca bkz. ÖNLEMLER,İlaç etkileşimleri)

Klinik öneme sahip hiçbir ilaç etkileşimi tanımlanmamıştır. Finasterid, sitokrom P450'ye bağlı ilaç 
metabolize edici enzim sistemini etkilemiyor gibi görünmektedir. İnsanda test edilen bileşikler arasında 
antipirin, digoksin, propranolol, teofilin ve varfarin bulunur ve klinik olarak anlamlı etkileşimler 
bulunmadı.

Ortalama (SD) Farmakokinetik Parametreler
Sağlıklı Erkeklerde (18-26 yaş arası)

Kastetmek (±SD)
sayı=15

biyoyararlanım %65 (%26-170)*
Açıklık (mL/dak) 165 (55)
Dağıtım Hacmi (L) 76 (14)
* Menzil

Ortalama (SD) Bölmeli Olmayan Farmakokinetik Parametreler
1 mg/gün'lük Çoklu Dozlardan Sonra

Sağlıklı Erkekler (19-42 yaş arası)
Kastetmek (±SD)

(n=12)
AUC (ng•sa/mL) 53 (33,8)
Pik Konsantrasyon (ng/mL) 9.2 (2.6)
Zirve Zamanı (saat) 1,3 (0,5)
Yarı Ömür (saat)* 4,5 (1,6)
* İlk doz değerleri; diğer tüm parametreler son doz değerleridir

Klinik çalışmalar
Erkeklerde Çalışmalar

PROPECIA'nın etkinliği, 18 ila 41 yaşları arasında hafif ila orta derecede androgenetik alopesi (erkek 
tipi saç dökülmesi) olan erkeklerde (%88 Kafkas) gösterilmiştir. Bu çalışmalarda saç büyümesinin 
değerlendirilmesini zorlaştırabilecek seboreik dermatiti önlemek için, finasterid veya plasebo ile tedavi 
edilmiş tüm erkeklere belirli, ilaçlı, katran bazlı bir şampuan (Neutrogena T/Gel®) kullanmaları talimatı 
verildi.*Şampuan) çalışmaların ilk 2 yılında.

12 ay süreli üç adet çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalışma vardı. İki birincil son nokta, saç sayımı ve 
hastanın kendi kendini değerlendirmesiydi; iki ikincil son nokta, araştırmacı değerlendirmesi ve fotoğrafların 
derecelendirilmesiydi. Ek olarak, cinsel işlev (kendi kendine uygulanan bir ankete dayalı olarak) ve saç derisinde 
olmayan vücut kıllarının büyümesi hakkında bilgi toplanmıştır. Üç çalışma, hafif ila orta derecede, ancak tam 
olmayan saç dökülmesi olan 1879 erkekte yapıldı. Çalışmalardan ikisi, ağırlıklı olarak hafif ila orta derecede 
verteks saç dökülmesi olan erkekleri kaydetmiştir (n=1553). Üçüncü kayıtlı erkek, verteks kelliği olan veya 
olmayan ön orta kafa derisi bölgesinde hafif ila orta derecede saç dökülmesine sahip (n=326).

Vertex Kellik Olan Erkeklerde Çalışmalar
İki verteks kellik denemesinin ilk 12 ayını tamamlayan erkeklerden 1215'i çift kör, plasebo kontrollü, 12 

aylık uzatma çalışmalarına devam etmeyi seçti. Hem ilk çalışma hem de ilk uzatma dönemleri (2 yıla kadar 
tedavi) için PROPECIA alan 547 erkek ve 60 erkek

*Johnson & Johnson'ın tescilli ticari markası
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aynı dönemler için plasebo almak. Çalışmanın beşinci yılına giren 323 erkek PROPECIA ve 23 plasebo ile 
uzatma çalışmalarına 3 yıl daha devam edildi.

Tedavinin kesilmesinin etkisini değerlendirmek için, ilk 12 ay boyunca PROPECIA ve ardından ilk 12 
aylık uzatma döneminde plasebo alan 65 erkek vardı. Bu erkeklerden bazıları ek uzatma çalışmalarına 
devam etti ve çalışmanın beşinci yılına giren 32 erkekle birlikte PROPECIA ile tedaviye geri döndüler. Son 
olarak, ilk 12 ay boyunca plasebo alan 543 erkek, ardından ilk 12 aylık uzatma döneminde PROPECIA aldı. 
Bu erkeklerden bazıları PROPECIA alan ek uzatma çalışmalarına devam etti ve 290 erkek çalışmanın 
beşinci yılına girdi (bkz. aşağıdaki Şekil).

Saç sayıları, aktif saç dökülmesini temsil eden bir alanın fotoğrafik büyütülmesiyle değerlendirildi. 
Verteks kelliği olan erkeklerde yapılan bu iki çalışmada, PROPECIA ile tedavi edilen erkeklerde 6. ve 12. 
aylarda saç sayısında önemli artışlar gösterilirken, plasebo ile tedavi edilenlerde başlangıca göre önemli 
saç dökülmesi gösterilmiştir. 12 ayda, 1 inç çapında bir daire (5.1 cm) içinde plasebodan 107 saçlık bir fark 
vardı (p<0,001, PROPECIA [n=679] ve plasebo [n=672])2). PROPECIA alan erkeklerde saç sayısı 2 yıla kadar 
korunmuştur, bu da aynı bölgede tedavi grupları arasında (p<0,001, PROPECIA [n=433] ile plasebo [n=47]) 
arasında 138 saçlık bir farka neden olmuştur. PROPECIA ile tedavi edilen erkeklerde, başlangıca kıyasla 
saç sayısında maksimum iyileşme ilk 2 yılda elde edilmiştir. İlk iyileşmeyi yavaş bir düşüş izlese de, 
çalışmaların 5 yılı boyunca saç sayısı taban çizgisinin üzerinde tutuldu. Ayrıca, plasebo grubundaki düşüş 
daha hızlı olduğu için, çalışmalar boyunca tedavi grupları arasındaki fark da artmaya devam etti ve 277 
saç farkıyla sonuçlandı (p<0,001, PROPECIA [n=219] ve plasebo [n=15] ]) 5 yılda (bkz. aşağıdaki Şekil).

Plasebodan PROPECIA'ya geçen hastalarda (n=425) ilk 12 aylık plasebo döneminin sonunda saç 
sayısında bir azalma, ardından PROPECIA ile 1 yıllık tedaviden sonra saç sayısında artış olmuştur. Saç 
sayısındaki bu artış, başlangıçta PROPECIA'ya randomize edilen erkeklerde 1 yıllık tedaviden sonra 
gözlenen artıştan (orijinal başlangıç   seviyesinin 91 saç üzerinde) daha azdı (orijinal başlangıç   
seviyesinin üzerinde 56 saç teli). Tedavinin başlatıldığı zamana göre saç sayısındaki artış bu iki grup 
arasında karşılaştırılabilir olmasına rağmen, ilk çalışmada PROPECIA ile tedaviye başlanan hastalarda 
daha yüksek mutlak saç sayısı elde edilmiştir. Bu avantaj, çalışmaların kalan 3 yılı boyunca korunmuştur.

12 ayda, plasebo grubundaki erkeklerin %58'inde, PROPECIA ile tedavi edilen erkeklerin %14'üne kıyasla daha fazla saç 
dökülmesi (başlangıç   seviyesinden saç sayısında herhangi bir azalma olarak tanımlanır) olmuştur. 2 yıla kadar tedavi edilen 
erkeklerde, plasebo grubundaki erkeklerin %72'sinde saç dökülmesi görülmüştür, bu oran PROPECIA ile tedavi edilen 
erkeklerde ise %17'dir. 5 yılda, plasebo grubundaki erkeklerin %100'ünde, PROPECIA ile tedavi edilen erkeklerin %35'inde saç 
dökülmesi görülmüştür.
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Her klinik ziyaretinde, saç büyümesi, saç dökülmesi ve görünüm algılarına ilişkin soruları içeren, kendi 
kendine uygulanan bir anketten hastanın kendi kendini değerlendirmesi alındı. Bu öz değerlendirme, 
PROPECIA ile tedavi edilen erkeklerde saç miktarında artış, saç dökülmesinde azalma ve görünümde 
iyileşme olduğunu göstermiştir. Plaseboya kıyasla genel iyileşme 3 ay gibi kısa bir sürede görüldü 
(p<0.05), iyileşme 5 yıl boyunca devam etti.

Araştırmacı değerlendirmesi, her hasta ziyaretinde saçlı derideki artış veya azalmayı değerlendiren 7 
puanlık bir ölçeğe dayanıyordu. Bu değerlendirme, 3 ay gibi kısa bir sürede plaseboya kıyasla PROPECIA ile 
tedavi edilen erkeklerde saç büyümesinde önemli ölçüde daha fazla artış olduğunu göstermiştir (p<0,001). 12 
ayda, araştırmacılar PROPECIA ile tedavi edilen erkeklerin %65'inde plasebo grubundaki %37'ye kıyasla saç 
büyümesinin arttığını değerlendirdiler. 2 yılda araştırmacılar, PROPECIA ile tedavi edilen erkeklerin %80'inde 
saç büyümesinin arttığını, plasebo ile tedavi edilen erkeklerin ise %47'sini değerlendirdi. 5 yılda, araştırmacılar 
PROPECIA ile tedavi edilen erkeklerin %77'sinde saç büyümesinin arttığını, plasebo ile tedavi edilen erkeklerin 
%15'ini değerlendirdi.

Bağımsız bir panel, araştırmacı değerlendirmesiyle aynı 7 puanlık ölçeği kullanarak kafa derisi 
kıllarındaki artış veya azalmaya dayalı olarak kör bir şekilde başın standartlaştırılmış fotoğraflarını 
derecelendirdi. 12 ayda, PROPECIA ile tedavi edilen erkeklerin %48'inde, plasebo ile tedavi edilen 
erkeklerin %7'sinde bir artış görülmüştür. 2 yılda, PROPECIA ile tedavi edilen erkeklerin %66'sında, 
plasebo ile tedavi edilen erkeklerin %7'sinde saç büyümesinde bir artış gösterilmiştir. 5 yılda, PROPECIA 
ile tedavi edilen erkeklerin %48'i saç büyümesinde artış gösterdi, %42'si değişiklik yok (başlangıç   
seviyesinden saç dökülmesinde daha fazla görünür ilerleme yok) ve %10'u başlangıca kıyasla saçlarını 
kaybetmiş olarak derecelendirildi. . Karşılaştırıldığında, plasebo ile tedavi edilen erkeklerin %6'sı saç 
büyümesinde bir artış gösterdi, Vertex Kellik Çalışmalarında Diğer Sonuçlar

Cinsel işlevde daha ince değişiklikleri tespit etmek için iki verteks kellik denemesine katılan hastalar 
tarafından bir cinsel işlev anketi kendi kendine uygulandı. 12. ayda, 4 alandan 3'ünde (cinsel ilgi, 
ereksiyon ve cinsel sorunların algılanması) plasebo lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu. 
Bununla birlikte, cinsel yaşamdan genel memnuniyetle ilgili soruda anlamlı bir fark görülmedi.

İki verteks kellik çalışmasından birinde, hastalardan saç derisinde olmayan vücut kıllarının büyümesi sorgulandı. 
PROPECIA'nın saç derisi dışındaki vücut kıllarını etkilediği görülmedi.
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Ön Orta Saç Derisi Bölgesinde Saç Dökülmesi Olan Erkeklerde Çalışma
Ön orta kafa derisi bölgesinde saç dökülmesi olan erkeklerde PROPECIA'nın etkinliğini 

değerlendirmek için tasarlanmış 12 aylık bir çalışma, plaseboya kıyasla saç sayısında önemli artışlar 
göstermiştir. Saç sayısındaki artışlara hastanın kendi kendini değerlendirmesi, araştırmacının 
değerlendirmesi ve standart fotoğraflara dayalı derecelendirmelerdeki gelişmeler eşlik etti. Saç sayıları, 
kafa derisinin ön orta bölgesinde elde edildi ve bitemporal gerileme alanını veya ön saç çizgisini içermedi.
Erkeklerde Klinik Çalışmaların Özeti

Hafif ila orta dereceli androgenetik alopesi olan 18 ila 41 yaş arasındaki erkeklerde klinik çalışmalar 
yapılmıştır. PROPECIA veya plasebo ile tedavi edilen tüm erkeklere katran bazlı bir şampuan (Neutrogena 
T/Gel®) verildi.*Şampuan) çalışmaların ilk 2 yılında. PROPECIA ile tedavi edilen hastalarda 3 ay gibi kısa bir 
sürede klinik iyileşme görüldü ve kafa derisi saç sayısında ve yeniden saç büyümesinde net bir artışa yol 
açtı. 5 yıla kadar süren klinik çalışmalarda, PROPECIA ile tedavi, plasebo grubunda gözlenen saç 
dökülmesinin daha da ilerlemesini yavaşlatmıştır. Genel olarak, tedavi grupları arasındaki fark, 
çalışmaların 5 yılı boyunca artmaya devam etti.
Erkeklerden Klinik Verilerin Etnik Analizi

Verteks kelliği üzerine yapılan iki çalışmanın birleşik analizinde, beyaz ırkta (n=1185), siyahlarda (n=84) 91'e 
karşı -19 saç (PROPECIA'ya karşı plasebo), 49'a karşı -27 saç, başlangıca göre ortalama saç sayısı 
değişiklikleriydi. Asyalılar arasında 53'e karşı -38 saç (n=17), Hispanikler arasında 67'ye 5 saç (n=45) ve diğer 
etnik gruplar arasında 67'ye -15 saç (n=20). Hastanın öz değerlendirmesi, genel olarak memnun olan Siyah 
erkeklerde ön saç çizgisi ve tepe noktasından memnuniyet dışında, PROPECIA tedavisi ile ırk grupları arasında 
iyileşme gösterdi.
Kadınlarda Eğitim

12 ay boyunca PROPECIA (n=67) veya plasebo (n=70) ile tedavi edilen androgenetik alopesili 137 
postmenopozal kadını içeren bir çalışmada, etkililik gösterilememiştir. PROPECIA ile tedavi edilen kadınlarda 
plasebo grubuyla karşılaştırıldığında saç sayısında, hastanın kendi değerlendirmesinde, araştırmacının 
değerlendirmesinde veya standart fotoğrafların derecelendirmelerinde herhangi bir gelişme olmadı (bkz. 
ENDİKASYONLAR VE KULLANIM).

GÖSTERGELER VE KULLANIMLARI

PROPECIA erkek tipi saç dökülmesinin (androgenetik alopesi) tedavisinde endikedir.SADECE 
ERKEKLER. Verteks ve ön orta kafa derisi bölgesinde hafif ila orta derecede saç dökülmesi olan 18 ila 41 
yaş arasındaki erkeklerde güvenlik ve etkinlik gösterilmiştir (bkz. KLİNİK FARMAKOLOJİ,Klinik çalışmalar).

Bittemporal durgunlukta etkinlik belirlenmemiştir.
PROPECIA kadınlarda endike değildir (bkz., Klinik çalışmalarve KONTRENDİKASYONLARI).

PROPECIA çocuklarda endike değildir (bkz.Pediatrik Kullanım).

KONTRENDİKASYONLARI

PROPECIA aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
Gebelik. Finasterid kullanımı, hamile olan veya hamile olabilecek kadınlarda kontrendikedir. Tip II 5α-

redüktaz inhibitörlerinin testosteronun DHT'ye dönüşümünü inhibe etme yeteneği nedeniyle finasterid, 
finasterid alan hamile bir kadının erkek fetüsünün dış genital organlarında anormalliklere neden olabilir. 
Bu ilaç hamilelik sırasında kullanılırsa veya bu ilacı alırken hamilelik meydana gelirse, hamile kadın erkek 
fetüs için potansiyel tehlike konusunda bilgilendirilmelidir. (Bkz. UYARILAR, KADINLARIN MARUZ KALMASI 
- ERKEK FETUS RİSKLERİ ve ÖNLEMLER,Hastalar için BilgiveGebelik.) Dişi sıçanlarda, hamilelik sırasında 
uygulanan düşük dozlarda finasterid, erkek yavrularda dış genital organlarda anormalliklere neden 
olmuştur.

Bu ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık.

UYARILAR

PROPECIA, pediyatrik hastalarda kullanım için endike değildir (bkz. ENDİKASYONLAR VE KULLANIM; ve 
ÖNLEMLER,Pediatrik Kullanım) veya kadınlarda (ayrıca bkz. UYARILAR, KADINLARIN MARUZ KALMASI - 
ERKEK FETUS RİSKLERİ; ÖNLEMLER,Hastalar için BilgiveGebelik;ve NASIL TEDARİK EDİLDİĞİ,Depolama ve 
Taşıma).
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KADINLARIN MARUZ KALMASI - ERKEK FETUS RİSKLERİ
Kadınlar, finasterid emilim olasılığı ve bunun sonucunda erkek fetüs üzerindeki potansiyel risk 

nedeniyle hamile olduklarında veya hamile olabilecekleri zaman ezilmiş veya kırılmış PROPECIA 
tabletlerini kullanmamalıdır. PROPECIA tabletleri kaplanmıştır ve tabletlerin kırılmamış veya ezilmemiş 
olması koşuluyla normal kullanım sırasında aktif bileşenle teması önleyecektir. (Ayrıca bkz. 
KONTRENDİKASYONLAR; ÖNLEMLER,Hastalar için BilgiveGebelik;ve NASIL TEDARİK EDİLDİĞİ,Depolama 
ve Taşıma.)

ÖNLEMLER

Genel
Finasterid karaciğerde yoğun şekilde metabolize edildiğinden, karaciğer fonksiyon anormallikleri olan 

hastalarda PROPECIA uygulamasında dikkatli olunmalıdır.
Hastalar için Bilgi

Kadınlar, finasterid emilim olasılığı ve bunun sonucunda erkek fetüs üzerindeki potansiyel risk 
nedeniyle hamile olduklarında veya hamile olabilecekleri zaman ezilmiş veya kırılmış PROPECIA 
tabletlerini kullanmamalıdır. PROPECIA tabletleri kaplanmıştır ve tabletlerin kırılmamış veya ezilmemiş 
olması koşuluyla normal kullanım sırasında aktif bileşenle teması önleyecektir. (Bkz. 
KONTRENDİKASYONLAR; UYARILAR, KADINLARIN MARUZ KALMASI - ERKEK FETUS RİSKLERİ; ÖNLEMLER,
Gebelik;ve NASIL TEDARİK EDİLDİĞİ,Depolama ve İşleme.)

Doktorlar hastalarına göğüslerinde kitle, ağrı veya meme başı akıntısı gibi değişiklikleri derhal 
bildirmeleri konusunda talimat vermelidir. Göğüs büyütme, hassasiyet ve neoplazmı içeren göğüs 
değişiklikleri bildirilmiştir (bkz. ADVERS REAKSİYONLAR).

Ayrıca bkz. Hasta Paketi Eki.
Hekimler hastalarına PROPECIA ile tedaviye başlamadan önce hasta prospektüsünü okumaları ve 

reçete her yenilendiğinde tekrar okumaları konusunda talimat vermelidir, böylece hastalar PROPECIA ile 
ilgili güncel bilgilerden haberdar olurlar.
İlaç/Laboratuvar Test Etkileşimleri

Finasterid, dolaşımdaki kortizol, tiroid uyarıcı hormon veya tiroksin seviyeleri üzerinde ve plazma lipid 
profilini (örneğin, toplam kolesterol, düşük yoğunluklu lipoproteinler, yüksek yoğunluklu lipoproteinler ve 
trigliseritler) veya kemik mineral yoğunluğunu etkilemedi. Finasterid ile yapılan çalışmalarda, luteinize edici 
hormon (LH), folikül uyarıcı hormon (FSH) veya prolaktin'de klinik olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. 
Sağlıklı gönüllülerde finasterid ile tedavi, LH ve FSH'nin gonadotropin salgılatıcı hormona yanıtını değiştirmedi, 
bu da hipotalamik-hipofiz-testis ekseninin etkilenmediğini gösterir.

18-41 yaş arası erkeklerde PROPECIA (finasterid, 1 mg) ile yapılan klinik çalışmalarda, serum prostat 
spesifik antijenin (PSA) ortalama değeri başlangıçta 0,7 ng/mL'den 12. Ayda 0,5 ng/mL'ye düşmüştür. 
PROSCAR (finasterid, 5 mg) ile yapılan klinik çalışmalarda, benign prostat hiperplazisi (BPH) olan yaşlı 
erkeklerde kullanıldığında, PSA seviyeleri yaklaşık %50 azalır. PROSCAR ile yapılan diğer çalışmalar, 
prostat kanseri varlığında serum PSA'sında da düşüşlere neden olabileceğini göstermiştir. Finasterid ile 
tedavi edilen erkekleri değerlendirirken serum PSA'sının doğru yorumlanması için bu bulgular dikkate 
alınmalıdır. PROPECIA tedavisi sırasında en düşük seviyeden PSA seviyelerinde doğrulanmış herhangi bir 
artış, prostat kanserinin varlığına işaret edebilir ve dikkatle değerlendirilmelidir, 5α-redüktaz inhibitörü 
almayan erkekler için bu değerler hala normal aralıkta olsa bile. PROPECIA ile tedaviye uyumsuzluk da 
PSA test sonuçlarını etkileyebilir.
İlaç etkileşimleri

Klinik öneme sahip hiçbir ilaç etkileşimi tanımlanmamıştır. Finasterid, sitokrom P450'ye bağlı ilaç 
metabolize edici enzim sistemini etkilemiyor gibi görünmektedir. İnsanda test edilen bileşikler arasında 
antipirin, digoksin, propranolol, teofilin ve varfarin bulunur ve klinik olarak anlamlı etkileşimler 
bulunmadı.

Diğer eşzamanlı tedavi:Spesifik etkileşim çalışmaları yapılmamış olmasına rağmen, asetaminofen, 
asetilsalisilik asit, α-blokerler, analjezikler, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri, antikonvülsanlar, 
benzodiazepinler, beta blokerler, kalsiyum ile yapılan klinik çalışmalarda 1 mg veya daha fazla finasterid dozları 
eşzamanlı olarak kullanılmıştır. -kanal blokerleri, kardiyak nitratlar, diüretikler, H2antagonistler, HMG-CoA 
redüktaz inhibitörleri, prostaglandin sentetaz inhibitörleri (NSAID'ler olarak da anılır) ve klinik olarak anlamlı 
advers etkileşim kanıtı olmayan kinolon anti-enfektifler.
Karsinojenez, Mutajenez, Doğurganlığın Bozulması

Erkeklerde 160 mg/kg/gün'e ve dişilerde 320 mg/kg/gün'e varan finasterid dozları alan Sprague-Dawley 
sıçanlarında yapılan 24 aylık bir çalışmada tümörijenik etkiye dair hiçbir kanıt gözlenmemiştir. Bu dozlar
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sıçanlarda, önerilen 1 mg/gün insan dozunu alan insanda gözlenenin 888 ve 2192 katı ilgili sistemik 
maruziyet üretti. Tüm maruz kalma hesaplamaları, hesaplanan AUC'ye dayanıyordu.(0-24 saat)hayvanlar için 
ve ortalama AUC(0-24 saat)erkek için (0.05 μg•sa/mL).

CD-1 farelerinde yapılan 19 aylık bir kanserojenlik çalışmasında, istatistiksel olarak anlamlı (p≤250 mg/
kg/gün dozunda (insan maruziyetinin 1824 katı) testiküler Leydig hücre adenomlarının insidansında 0.05) 
artış gözlendi. Farelerde 25 mg/kg/gün dozunda (insan maruziyetinin 184 katı, tahminen) ve sıçanlarda≥
40 mg/kg/gün (insan maruziyetinin 312 katı) Leydig hücre hiperplazisi insidansında bir artış gözlendi. 
Yüksek dozlarda finasterid ile tedavi edilen her iki kemirgen türünde, Leydig hücrelerindeki proliferatif 
değişiklikler ile serum LH seviyelerinde (kontrolün 2-3 katı üzerinde) bir artış arasında pozitif bir 
korelasyon gösterilmiştir. 1 yıl süreyle 20 mg/kg/gün ve 45 mg/kg/gün dozlarında (insan maruziyetinin 
sırasıyla 240 ve 2800 katı) finasterid ile tedavi edilen sıçanlarda veya köpeklerde ilaca bağlı Leydig hücre 
değişiklikleri görülmedi. 19 ay boyunca 2.5 mg/kg/gün dozunda tedavi edilen fareler (insan maruziyetinin 
18.4 katı, tahminen).

Mutajeniteye dair herhangi bir kanıt gözlenmemiştir.laboratuvar ortamındabakteriyel mutajenez tahlili, bir 
memeli hücresi mutajenez tahlili veya birlaboratuvar ortamındaalkali elüsyon deneyi. içindelaboratuvar ortamındaÇin 
hamsteri yumurtalık hücreleri kullanılarak yapılan kromozom sapma testi, kromozom sapmalarında hafif bir artış 
oldu. içinde canlıdafarelerde kromozom aberasyon analizinde, karsinojenisite çalışmalarında belirlendiği gibi tolere 
edilen maksimum 250 mg/kg/gün (insan maruziyetinin 1824 katı) olan finasterid ile kromozom aberasyonunda 
tedaviye bağlı bir artış gözlenmemiştir.

12 haftaya kadar 80 mg/kg/gün (insan maruziyetinin 4344 katı) finasterid ile tedavi edilen cinsel olarak olgun 
erkek tavşanlarda, doğurganlık, sperm sayısı veya ejakülat hacmi üzerinde hiçbir etki görülmemiştir. 80 mg/kg/gün 
finasterid (insan maruziyetinin 488 katı) ile tedavi edilen cinsel olarak olgun erkek sıçanlarda, 6 veya 12 haftalık 
tedaviden sonra doğurganlık üzerinde önemli bir etki olmamıştır; bununla birlikte, tedavi 24 veya 30 haftaya kadar 
devam ettirildiğinde, doğurganlıkta, doğurganlıkta belirgin bir azalma ve buna bağlı olarak seminal veziküllerin ve 
prostatın ağırlıklarında önemli bir azalma oldu. Tüm bu etkiler, tedavinin kesilmesinden sonraki 6 hafta içinde geri 
döndürülebilirdi. Sıçanlarda veya tavşanlarda testisler veya çiftleşme performansı üzerinde ilaca bağlı bir etki 
görülmemiştir. Finasterid ile tedavi edilen sıçanlarda doğurganlıktaki bu azalma, yardımcı seks organları (prostat ve 
seminal veziküller) üzerindeki etkisine ikincildir ve bir seminal tıkaç oluşturamama ile sonuçlanır. Seminal tıkaç, 
sıçanlarda normal doğurganlık için esastır, ancak insanla ilgili değildir. Gebelik

Teratojenik Etkiler: Gebelik Kategorisi X
KONTRENDİKASYONLARA bakınız.
PROPECIA kadınlarda kullanım için endike değildir.
Finasterid'in gebe sıçanlara 6-20 gestasyonel günlerde 100 µg/kg/gün ila 100 mg/kg/gün arasında 

değişen dozlarda (insan maruziyetinin 1-684 katı, tahminen) uygulanması, 3.6'da doza bağlı hipospadias 
gelişimi ile sonuçlanmıştır. erkek yavruların %100'üne kadar. Gebe sıçanlar, finasterid verildiğinde azalmış 
prostat ve seminal veziküler ağırlıklar, gecikmiş prepusyal ayrılma ve geçici meme gelişimi olan erkek 
yavrular ürettiler.≥30 μg/kg/gün (insan maruziyetinin 0,2 katı, tahmini) ve finasterid verildiğinde 
anogenital mesafenin azalması≥3 μg/kg/gün (insan maruziyetinin 0.02 katı, tahminen). Erkek sıçanlarda 
bu etkilerin indüklenebileceği kritik dönem, gebeliğin 16-17 günleri olarak tanımlanmıştır. Yukarıda 
açıklanan değişiklikler, Tip sınıfına ait ilaçların beklenen farmakolojik etkileridir.II5α-redüktaz 
inhibitörleridir ve Tip genetik eksikliği olan erkek bebeklerde bildirilenlere benzerdir.II5α-redüktaz. 
Herhangi bir dozda finasteride maruz kalan dişi yavrularda herhangi bir anormallik gözlenmemiştir.
rahimde.

İlk evlatlık nesilde (F1) finasterid ile tedavi edilen erkek sıçanların (80 mg/kg/gün; insan maruziyetinin 
488 katı) tedavi edilmeyen dişilerle çiftleştirilmesinden elde edilen erkek veya dişi yavrular. Geç gebelik ve 
emzirme döneminde 3 mg/kg/gün (insan maruziyetinin 20 katı, tahmin edilen) finasterid uygulaması, F'de 
doğurganlığın hafifçe azalmasına neden olmuştur.1erkek evlat. Dişi yavrularda herhangi bir etki 
görülmemiştir.

Finasteride maruz kalan tavşan fetüslerinde herhangi bir malformasyon kanıtı gözlenmemiştir.rahimde 
6-18. günlerden itibaren 100 mg/kg/gün'e kadar olan dozlarda (vücut yüzey alanı karşılaştırmasına dayalı 
olarak önerilen 1 mg/gün insan dozunun 1908 katı). Bununla birlikte, tavşanlar genital sistem gelişiminin kritik 
döneminde maruz kalmadıkları için erkek cinsel organı üzerindeki etkiler beklenmez.

burahimdeembriyonik ve fetal gelişim periyodu sırasında finasteride maruz kalmanın etkileri, insan 
gelişimini sıçanlardan veya tavşanlardan daha fazla öngören bir tür olan rhesus maymununda (gebelik 
günleri 20-100) değerlendirildi. Günde 800 ng'ye kadar olan dozlarda hamile maymunlara intravenöz 
finasterid uygulaması (hamile kadınların finasteride en yüksek tahmini maruziyetinin en az 250 katı)
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vücut yüzey alanı karşılaştırmasına dayalı olarak günde 1 mg alan erkeklerin sperminden) erkek fetüslerde 
herhangi bir anormallik ile sonuçlanmamıştır. İnsan fetal gelişimi için rhesus modelinin uygunluğunun 
doğrulanması için, 2 mg/kg/gün finasterid dozunun hamile maymunlara oral yoldan verilmesi, erkek fetüslerde 
dış genital anormalliklerle sonuçlanmıştır. Erkek fetüslerde başka hiçbir anormallik gözlenmedi ve dişi 
fetüslerde herhangi bir dozda finasteride bağlı anormallikler gözlenmedi.
Emziren Anneler

PROPECIA kadınlarda kullanım için endike değildir.
Finasterid'in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. 

Pediatrik Kullanım
PROPECIA pediyatrik hastalarda kullanım için endike değildir.
Pediyatrik hastalarda güvenlik ve etkinlik oluşturulmamıştır. Geriatrik 
Kullanım
PROPECIA ile yapılan klinik etkililik çalışmaları, 65 yaş ve üzerindeki denekleri kapsamamıştır. 5 mg 

finasteridin farmakokinetiğine göre, PROPECIA için yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. KLİNİK 
FARMAKOLOJİ,farmakokinetik). Ancak PROPECIA'nın yaşlılardaki etkinliği belirlenmemiştir.

TERS TEPKİLER

Erkek Tipi Saç Dökülmesinin Tedavisinde PROPECIA (finasterid 1 mg) için Klinik Çalışmalar
PROPECIA için 12 ay süreli üç kontrollü klinik çalışmada, PROPECIA alan hastaların %1.4'ü (n=945), 

muhtemelen, muhtemelen veya kesinlikle ilaca bağlı olduğu düşünülen advers deneyimler nedeniyle 
(plasebo için %1.6; n) tedavi bırakılmıştır. =934).

Muhtemelen, muhtemelen veya kesinlikle ilaca bağlı olduğu bildirilen klinik advers deneyimler≥PROPECIA 
veya plasebo ile tedavi edilen hastaların %1'i Tablo 1'de sunulmuştur.

TABLO 1
1. Yılda PROPECIA (finasterid 1 mg) için İlaç Bağlantılı Olumsuz Deneyimler (%)

ERKEK DESENİ SAÇ DÖKÜLMESİ
PROPECIA

N=945
plasebo
sayı=934

Azalmış libido 1.8 1.3

Erektil disfonksiyon 1.3 0.7

Boşalma Bozukluğu
(Azalmış Boşalma Hacmi)

1.2
(0.8)

0.7
(0.4)

Uyuşturucuya bağlı cinsel olumsuz 
deneyimler nedeniyle devamsızlık 1.2 0.9

Klinik advers deneyimlerin entegre analizi, PROPECIA ile tedavi sırasında 945 erkeğin 36'sının (%3,8) 
bu olumsuz deneyimlerden bir veya daha fazlasını bildirdiğini gösterirken, plasebo ile tedavi edilen 934 
erkeğin 20'si (%2,1) (p=0,04). Bu yan etkiler nedeniyle PROPECIA ile tedaviyi bırakan erkeklerde ve 
tedaviye devam edenlerin çoğunda çözülme meydana gelmiştir. Yukarıdaki olumsuz deneyimlerin her 
birinin insidansı,≤PROPECIA ile tedavinin beşinci yılına kadar %0,3.

Sağlıklı erkeklerde günde 1 mg finasterid ile yapılan bir çalışmada, 48 haftalık tedaviden sonra plasebo 
için 0.2 mL (-%8) ile karşılaştırıldığında ejakülat hacminde 0.3 mL (-11%) medyan azalma gözlemlenmiştir. 
Diğer iki çalışma, PROPECIA dozunun 5 katı (günde 5 mg) finasteridin ejakülat hacminde plaseboya 
kıyasla yaklaşık 0,5 mL'lik (-%25) önemli medyan düşüşler ürettiğini gösterdi, ancak bu, tedavi kesildikten 
sonra geri döndürülebilirdi.

PROPECIA ile yapılan klinik çalışmalarda, finasterid ile tedavi edilen hastalarda meme hassasiyeti ve 
büyümesi, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve testis ağrısı insidansı, plasebo ile tedavi edilen 
hastalardakinden farklı değildi..
PROPECIA için Pazarlama Sonrası Deneyim (finasterid 1 mg)

Göğüs hassasiyeti ve büyümesi; depresyon; döküntü, kaşıntı, ürtiker ve dudakların ve yüzün şişmesini 
içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları; testis ağrısı; ve erkek meme kanseri. Bu reaksiyonlar, büyüklüğü belirsiz bir 
popülasyondan gönüllü olarak rapor edildiğinden, sıklığı güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya ilaca maruz 
kalma ile nedensel bir ilişki kurmak her zaman mümkün değildir. GörmekPROSCAR için Kontrollü Klinik 
Araştırmalar ve Uzun Süreli Açık Genişletme Çalışmaları®(finasterid 5 mg) Benign Prostat Hiperplazisinin 
Tedavisinde.
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PROSCAR için Kontrollü Klinik Araştırmalar ve Uzun Süreli Açık Genişletme Çalışmaları®(finasterid 5 mg) 
Benign Prostat Hiperplazisinin Tedavisinde

4 yıllık kontrollü bir klinik çalışma olan PROSCAR Uzun Vadeli Etkililik ve Güvenlik Çalışması'nda 
(PLESS), 45-78 yaşları arasında semptomatik BPH'si ve prostat büyümesi olan 3040 hasta, 4 yıllık bir süre 
boyunca (1524) güvenlik açısından değerlendirildi. PROSCAR 5 mg/gün ve 1516 plasebo). PROSCAR 5 mg 
ile tedavi edilen %3.7 (57 hasta) ve plasebo ile tedavi edilen %2.1 (32 hasta), en sık bildirilen advers 
reaksiyonlar olan cinsel işlevle ilgili advers reaksiyonlar nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.

Tablo 2, araştırmacı tarafından muhtemelen, muhtemelen veya kesinlikle ilaca bağlı olduğu 
düşünülen ve PROSCAR'daki insidansı olan tek klinik advers reaksiyonları sunmaktadır.≥Çalışmanın 4 yılı 
boyunca %1 ve plasebodan daha yüksek. Çalışmanın 2-4 yıllarında, iktidarsızlık, libido azalması ve 
boşalma bozukluğu insidansında tedavi grupları arasında anlamlı bir fark yoktu.

TABLO 2
Uyuşturucuya Bağlı Olumsuz DeneyimlerPROSCAR (finasterid5 mg )

İYİ HUYLU PROSTAT HİPERPLAZİSİ
Yıl 1

(%)
Yıl 2, 3 ve 4*

(%)
Finasterid, 5 mg plasebo Finasterid, 5

mg
plasebo

İktidarsızlık 8.1 3.7 5.1 5.1
Azaltılmış
Libido

6.4 3.4 2.6 2.6

Azaltılmış
Hacmi
boşalmak

3.7 0,8 1.5 0,5

Boşalma
Düzensizlik

0,8 0.1 0,2 0.1

Meme
büyütme

0,5 0.1 1.8 1.1

Meme
hassasiyet

0,4 0.1 0.7 0,3

Döküntü 0,5 0,2 0,5 0.1
* Birleştirilmiş 2-4. Yıllar
N = 1524 ve 1516, sırasıyla finasterid ve plasebo

1 yıllık, plasebo kontrollü, Faz III BPH çalışmalarında ve PROSCAR 5 mg ve PLESS ile 5 yıllık açık 
uzatmalardaki olumsuz deneyim profilleri benzerdi.

PROSCAR 5 mg ile artan tedavi süresi ile artan advers deneyimlere dair bir kanıt yoktur. Uyuşturucuya 
bağlı cinsel istenmeyen deneyimlere ilişkin yeni raporlar, tedavi süresiyle birlikte azaldı.

Uzun süreli finasterid kullanımı ile erkek meme neoplazisi arasındaki ilişki şu anda bilinmemektedir. 3047 erkeğin 
dahil edildiği 4 ila 6 yıllık plasebo ve karşılaştırıcı kontrollü bir çalışmada, PROSCAR ile tedavi edilen erkeklerde 4 
meme kanseri vakası vardı, ancak PROSCAR ile tedavi edilmeyen erkeklerde vaka yoktu. 3040 erkeğin dahil edildiği 4 
yıllık, plasebo kontrollü başka bir çalışmada, plasebo ile tedavi edilen erkeklerde 2 meme kanseri vakası vardı, ancak 
PROSCAR ile tedavi edilen erkeklerde hiçbir vaka bildirilmedi.

18.882 sağlıklı erkeğin dahil edildiği 7 yıllık plasebo kontrollü bir çalışmada, 9060'ta analiz için mevcut 
prostat iğne biyopsisi verileri vardı. PROSCAR grubunda 280 (%6,4) erkek prostat kanserine sahipti ve iğne 
biyopsisinde 7-10 Gleason skoru saptanırken, plasebo grubunda 237 (%5,1) erkek vardı. Bu çalışmada teşhis 
edilen toplam prostat kanseri vakalarının yaklaşık %98'i intrakapsüler (evre T1 veya T2) olarak sınıflandırılmıştır. 
Bu bulguların klinik önemi bilinmemektedir. Bu bilgi literatürden alınmıştır (Thompson IM, Goodman PJ, 
Tangen CM, et al. Finasterid'in prostat kanseri gelişimi üzerindeki etkisi. N İngilizce J Med2003;349:213-22), 
PROSCAR belirtildiği gibi kullanıldığında hekimler tarafından değerlendirilmesi için sağlanır. PROSCAR, prostat 
kanseri geliştirme riskini azaltmak için onaylanmamıştır.

DOZ AŞIMI

Klinik çalışmalarda, üç ay boyunca 400 mg'a kadar tek doz finasterid ve günde 80 mg'a kadar çoklu 
finasterid dozları advers reaksiyonlara yol açmamıştır. Daha fazla deneyim elde edilene kadar, finasterid 
ile doz aşımı için özel bir tedavi önerilemez.

1500 mg/m2'lik tek oral dozlarda erkek ve dişi farelerde önemli ölçüde öldürücülük gözlenmiştir.2
(500 mg/kg) ve dişi ve erkek sıçanlarda 2360 mg/m2'lik tek oral dozlarda2(400 mg/kg) ve 5900 mg/m2

(1000 mg/kg), sırasıyla.
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DOZAJ VE YÖNETİM

Önerilen doz günde bir kez ağızdan 1 mg'dır. PROPECIA 
yemekle birlikte veya yemeksiz olarak uygulanabilir.
Genel olarak, fayda gözlemlenmeden önce üç ay veya daha uzun süre günlük kullanım gereklidir. Periyodik olarak 

yeniden değerlendirilmesi gereken faydayı sürdürmek için sürekli kullanım önerilir. Tedavinin geri çekilmesi, 12 ay 
içinde etkinin tersine dönmesine yol açar.

NASIL TEDARİK EDİLDİ

6642 — PROPECIA tabletleri, 1 mg, bir tarafında “stilize P” logosu ve diğer tarafında PROPECIA bulunan ten 
rengi, sekizgen, film kaplı dışbükey tabletlerdir. Aşağıdaki gibi sağlanırlar:

NDC0006-0071-31 adet kullanımlı 30 şişe (kurutucu ile) NDC
0006-0071-54 PROPAK®- 90'lık şişelerin kullanım birimi (kurutucu ile). 

Depolama ve Taşıma
15-30°C (59-86°F) oda sıcaklığında saklayın. Kabı kapalı tutun ve nemden koruyun. Kadınlar, finasterid 
emilim olasılığı ve bunun sonucunda erkek fetüs üzerindeki potansiyel risk nedeniyle hamile 

olduklarında veya hamile olabilecekleri zaman ezilmiş veya kırılmış PROPECIA tabletlerini 
kullanmamalıdır. PROPECIA tabletleri kaplanmıştır ve tabletlerin kırılmaması veya ezilmemesi koşuluyla 
normal kullanım sırasında aktif bileşenle teması önleyecektir. (Bkz. UYARILAR, KADINLARIN MARUZ 
KALMASI - ERKEK FETUS RİSKLERİ ve ÖNLEMLER,Hastalar için Bilgive Gebelik.)

Aralık 2010'da yayınlandı

ABD Patent No.: 5,547,957; 5,571,817
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PROPECIA®
(finasterid) Tabletler, 1 mg 
PROPECIA hakkında Hasta 
Bilgileri®(Pro-pee-sha)

Genel isim: finasterid
(fin-AS-tur-eyed)

PROPECIA®YALNIZCA ERKEKLER tarafından kullanım içindir.

PROPECIA almaya başlamadan önce lütfen bu broşürü okuyun. Ayrıca, herhangi bir değişiklik olması 
ihtimaline karşı, reçetenizi her yenilediğinizde PROPECIA ile birlikte verilen bilgileri okuyun. Unutmayın, 
bu kullanma talimatı doktorunuzla dikkatli bir görüşmenin yerini tutmaz. Siz ve doktorunuz, ilacınızı 
almaya başladığınızda ve düzenli kontrollerde PROPECIA hakkında konuşmalısınız.

PROPECIA ne için kullanılır?

PROPECIA, verteks ve kafa derisinin ön orta bölgesindeki erkek tipi saç dökülmesinin tedavisinde 
kullanılır.

PROPECIA'nın kullanımı içindir.SADECE ERKEKLERyapmalıOLUMSUZLUKkadınlar veya çocuklar tarafından kullanılabilir.

Erkek tipi saç dökülmesi nedir?

Erkek tipi saç dökülmesi, erkeklerin saç derisinde saç seyrelmesi yaşadığı yaygın bir durumdur. Çoğu zaman, bu, 
başın üstünde bir saç çizgisinin azalmasına ve/veya saçsızlığa neden olur. Bu değişiklikler tipik olarak erkeklerde 20'li 
yaşlarda yavaş yavaş başlar.

Doktorlar erkek tipi saç dökülmesinin kalıtımdan kaynaklandığına ve hormonal etkilere bağlı olduğuna inanıyor. Doktorlar bu 
tip saç dökülmesine androgenetik alopesi adını verirler.

Klinik çalışmaların sonuçları:

12 ay boyunca doktorlar, 18 ila 41 yaşları arasında hafif ila orta derecede devam eden saç dökülmesi olan 
1800'den fazla erkek üzerinde çalıştı. Bu erkeklerden, başın tepesinde saç dökülmesi olan yaklaşık 1200'ü 
ek uzatma çalışmalarına katıldı ve toplam çalışma süresi beş yıla kadar çıktı. Genel olarak, PROPECIA alan 
erkekler, ilk yıl saçlarında görünen saçların sayısını korudu veya artırdı ve saçlarında iyileşme fark etti. 
Çalışmanın başlangıcına kıyasla iyileşme, tedavinin kalan yıllarında da sürdürülmüştür. PROPECIA 
almayan erkeklerde saç sayısı azalmaya devam etti.

Bir çalışmada, hastalara vücut kıllarının büyümesi sorgulandı. PROPECIA'nın saç derisi dışındaki yerlerde 
saçı etkilediği görülmedi.

PROPECIA bende işe yarar mı?

Çoğu erkek için PROPECIA, tedavinin ilk yılında kafa derisi kıllarının sayısını artırarak, kafa derisinin ince veya 
saçsız alanlarını doldurmaya yardımcı olur. Ek olarak, PROPECIA alan erkeklerde saç dökülmesinde yavaşlama 
görülebilir. Sonuçlar değişiklik gösterse de, genellikle kaybettiğiniz tüm saçları geri alamazsınız. PROPECIA'nın 
başın her iki tarafındaki şakak bölgesindeki saç çizgisi azalmasının tedavisinde işe yaradığına dair yeterli kanıt 
yoktur.

Erkek tipi saç dökülmesi zamanla kademeli olarak gerçekleşir. Ortalama olarak, sağlıklı saçlar her ay sadece yarım inç kadar 
uzar. Bu nedenle, herhangi bir etki görmek zaman alacaktır.

PROPECIA'nın faydasını görmeden önce üç ay veya daha uzun süre PROPECIA'yı günlük olarak almanız 
gerekebilir. PROPECIA, ancak almaya devam ederseniz uzun vadede çalışabilir. İlaç on iki ay içinde sizin 
için işe yaramadıysa, daha fazla tedavinin fayda sağlama olasılığı düşüktür. PROPECIA almayı bırakırsanız, 
muhtemelen tedaviyi bıraktıktan sonraki 12 ay içinde kazandığınız saçlarınızı kaybedeceksiniz. Bunu 
doktorunuzla konuşmalısınız.
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PROPECIA, postmenopozal kadınlarda androgenetik alopesiye bağlı saç dökülmesinin tedavisinde etkili 
değildir. PROPECIA kadınlar tarafından alınmamalıdır.

PROPECIA'yı nasıl alayım? 

Doktorunuzun talimatlarını izleyin.

• Her gün ağızdan bir tablet alın.

• PROPECIA'yı aç veya tok karnına alabilirsiniz.

• PROPECIA'yı kullanmayı unutursanız,olumsuzluk fazladan bir tablet alın. Bir sonraki tableti her zamanki gibi alın.

PROPECIAolumsuzluk Günde bir defadan fazla alırsanız daha hızlı veya daha iyi çalışır.

Kim yapmalıOLUMSUZLUK PROPECIA'yı al?

• PROPECIA, erkeklerde erkek tipi saç dökülmesinin tedavisi içindir.SADECE ERKEKLERve kadınlar tarafından 
alınmamalıdır (bkz.PROPECIA ve hamilelik hakkında bir uyarı).

• PROPECIA çocuklar tarafından alınmamalıdır.

• Bileşenlerden herhangi birine alerjisi olan herkes.

PROPECIA ve hamilelik hakkında bir uyarı.

• Hamile olan veya hamile olabilecek kadınlar:

- PROPECIA'yı kullanmamalıdır

- Ezilmiş veya kırılmış PROPECIA tabletlerini tutmamalıdır.

Erkek bebeğe hamile olan bir kadın, PROPECIA'nın etken maddesini yutarak veya deri yoluyla 
emerse, erkek bebeğin cinsel organlarında anormalliklere neden olabilir. Hamile bir kadın 
PROPECIA'nın etken maddesiyle temas ederse bir doktora danışılmalıdır. PROPECIA tabletleri 
kaplanmıştır ve tabletlerin kırılmaması veya ezilmemesi koşuluyla normal kullanım sırasında aktif 
bileşenle teması önleyecektir.

PROPECIA'nın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm reçeteli ürünler gibi PROPECIA yan etkilere neden olabilir. Klinik çalışmalarda, PROPECIA'nın yan 
etkileri yaygın değildir ve çoğu erkeği etkilememiştir. Az sayıda erkek belirli cinsel yan etkiler yaşadı. Bu 
erkekler aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını bildirdiler: daha az seks arzusu; ereksiyon elde etmede 
zorluk; ve semen miktarında azalma. Bu yan etkilerin her biri erkeklerin %2'sinden azında meydana geldi. 
PROPECIA almayı bırakan erkeklerde bu yan etkiler kaybolmuştur. PROPECIA almaya devam eden çoğu 
erkekte de ortadan kayboldular.

Genel kullanımda, aşağıdakiler rapor edilmiştir: meme hassasiyeti ve büyümesi; depresyon; döküntü, 
kaşıntı, kurdeşen ve dudakların ve yüzün şişmesi dahil alerjik reaksiyonlar; boşalma ile ilgili sorunlar; 
testis ağrısı; ve nadir durumlarda erkek meme kanseri. Göğüslerinizde kitle, ağrı veya meme başı akıntısı 
gibi değişiklikleri derhal doktorunuza bildirmelisiniz. Bunları veya diğer olağandışı yan etkileri derhal 
doktorunuza bildirin.

• PROPECIA, prostat kanseri taraması için PSA (Prostata Özgü Antijen) adı verilen bir kan testini etkileyebilir. 
PSA testi yaptırdıysanız, doktorunuza/doktorlarınıza PROPECIA kullandığınızı söylemelisiniz. PROPECIA, PSA 
düzeylerini düşürdüğünden, PSA düzeylerindeki değişikliklerin doktorunuz/doktorlarınız tarafından 
dikkatle değerlendirilmesi gerekecektir. En düşük noktasından itibaren takip PSA seviyelerindeki herhangi 
bir artış, PROPECIA almayan erkekler için test sonuçları hala normal aralıkta olsa bile dikkatli bir şekilde 
değerlendirilmelidir. almadıysanız da doktorunuza söylemelisiniz.
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PROPECIA, PSA test sonuçlarını etkileyebileceğinden belirtildiği şekilde. Daha fazla bilgi için 
doktorunuzla konuşun.

Depolama ve işleme.

PROPECIA'yı orijinal kabında saklayın ve kabı kapalı tutun. Oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayın.
PROPECIA tabletleri kaplanmıştır ve tabletlerin kırılmaması veya ezilmemesi koşuluyla normal 
kullanım sırasında aktif bileşenle teması önleyecektir.

PROPECIA tabletlerinizi başka birine vermeyin. Sadece sizin için reçete edilmiştir. PROPECIA'yı ve tüm 
ilaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

BU BROŞÜR, PROPECIA HAKKINDA BİR BİLGİ ÖZETİ SAĞLAR. BU KILAVUZU OKUDUKTAN SONRA 
HERHANGİ BİR SORUNUZ VARSA VEYA HİÇBİR ŞEY HAKKINDA EMİN DEĞİLSENİZ, DOKTORUNUZ, 
ECZACIINIZ VEYA SAĞLIK SAĞLAYICINIZLA GÖRÜŞÜN.

1-888-637-2522, Pazartesiden Cumaya, 08:30 - 19:00 (ET).

www.propecia.com

Aralık 2010'da yayınlandı

ABD Patent No.: 5,547,957; 5,571,817
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