
CHUYÊN ĐỀ
(Finasteride)
Viên nén, 1 mg
SỰ MIÊU TẢ

CHUYÊN ĐỀ®(Finasteride), một hợp chất 4-azasteroid tổng hợp, là một chất ức chế cụ thể của Loại 
steroidII 5α-reductase, một loại enzyme nội bào chuyển đổi androgen testosterone thành 5α-
dihydrotestosterone (DHT).

Finasteride là 4-azaandrost-1-thụt-17-carboxamide,N- (1,1-đimetyletyl) -3-oxo -, (5α, 17β) -. công thức thực 
nghiệm của Finasteride là C23H36N2O2và trọng lượng phân tử của nó là 372,55. Công thức cấu tạo của nó là:

Các

Finasteride là một loại bột kết tinh màu trắng có nhiệt độ nóng chảy gần 250 ° C. Nó có thể hòa tan tự do trong 
cloroform và trong dung môi cồn thấp hơn nhưng thực tế không hòa tan trong nước.

Viên nén PROPECIA dùng để uống là viên nén bao phim có chứa 1 mg Finasteride và các thành phần 
không hoạt động sau: monohydrat lactose, cellulose vi tinh thể, tinh bột biến tính, natri tinh bột glycolat, 
hydroxypropyl methylcellulose, hydroxypropyl cellulose LF, titanium dioxide, magnesi stearat, talc, natri 
docusat, oxit sắt màu vàng và oxit sắt thép màu đỏ.

DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

Finasteride là một chất ức chế cạnh tranh và cụ thể của LoạiII5α-reductase, một loại enzyme nội bào 
có thể chuyển đổi androgen testosterone thành DHT. Hai isozyme riêng biệt được tìm thấy ở chuột nhắt, 
chuột cống, khỉ và người:TôivàII.Mỗi isozyme này được biểu hiện khác nhau trong các mô và các giai 
đoạn phát triển. Ở người, LoạiTôi5α-reductase chủ yếu ở các tuyến bã nhờn của hầu hết các vùng da, bao 
gồm cả da đầu và gan. Gõ phímTôi5α-reductase chịu trách nhiệm cho khoảng một phần ba lượng DHT 
lưu hành. LoạiIIIsozyme 5α-reductase chủ yếu được tìm thấy trong tuyến tiền liệt, túi tinh, mào tinh hoàn, 
nang lông cũng như gan và chịu trách nhiệm về 2/3 lượng DHT lưu hành.

Ở người, cơ chế hoạt động của Finasteride dựa trên sự ức chế ưu tiên của nó đối với LoạiII isozyme. 
Sử dụng các mô tự nhiên (da đầu và tuyến tiền liệt),trong ống nghiệmcác nghiên cứu liên kết kiểm tra 
tiềm năng của Finasteride để ức chế một trong hai isozyme cho thấy tính chọn lọc gấp 100 lần đối với 
Loại ngườiII5α-reductase trên loạiTôiisozyme (IC50= 500 và 4,2 nM cho LoạiTôivàII,tương ứng). Đối với cả 
hai isozyme, sự ức chế bởi Finasteride đi kèm với việc khử chất ức chế thành dihydrofinasteride và tạo 
thành sản phẩm cộng với NADP +. Vòng quay của phức hợp enzyme chậm (t1/2khoảng 30 ngày đối với 
LoạiIIphức hợp enzyme và 14 ngày đối với LoạiTôitổ hợp).

Finasteride không có ái lực với thụ thể androgen và không có tác dụng kích thích tố androgen, 
antiandrogenic, estrogen, antiestrogen, hoặc progestational. Sự ức chế của loạiII5α-reductase ngăn chặn 
sự chuyển đổi ngoại vi của testosterone thành DHT, dẫn đến giảm đáng kể nồng độ DHT trong huyết 
thanh và mô. Finasteride làm giảm nhanh nồng độ DHT trong huyết thanh, đạt mức ức chế 65% trong 
vòng 24 giờ sau khi uống với viên 1 mg. Mức độ lưu hành trung bình của testosterone và estradiol đã 
tăng lên khoảng 15% so với ban đầu, nhưng chúng vẫn nằm trong phạm vi sinh lý.

Ở nam giới bị rụng tóc kiểu nam (rụng tóc nội tiết tố nam), da đầu hói có chứa các nang tóc thu nhỏ và 
lượng DHT tăng lên so với da đầu có nhiều lông. Sử dụng Finasteride làm giảm nồng độ DHT trong da 
đầu và huyết thanh ở những người đàn ông này. Những đóng góp tương đối của những giảm này đối với 
hiệu quả điều trị của Finasteride chưa được xác định. Theo cơ chế này, Finasteride
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dường như làm gián đoạn một yếu tố chính trong sự phát triển của chứng rụng tóc nội tiết tố nam ở những bệnh nhân có khuynh hướng di 
truyền.

Một nghiên cứu có đối chứng với giả dược kéo dài 48 tuần được thiết kế để đánh giá tác động của PROPECIA trên 
tổng số và tích cực của tóc trên da đầu (anagen) trong chứng hói đầu đã thu nhận 212 người đàn ông mắc chứng 
rụng tóc nội sinh tố. Tại thời điểm ban đầu và 48 tuần, tổng số tóc và số lượng tóc anagen thu được trong 1 cm2vùng 
mục tiêu của da đầu. Những người đàn ông được điều trị bằng PROPECIA cho thấy sự gia tăng so với ban đầu về tổng 
số tóc và số lượng tóc anagen tương ứng là 7 sợi tóc và 18 sợi tóc, trong khi những người đàn ông được điều trị bằng 
giả dược giảm lần lượt 10 sợi tóc và 9 sợi tóc. Những thay đổi về số lượng tóc này dẫn đến sự khác biệt giữa các nhóm 
là 17 sợi tóc về tổng số tóc (p <0,001) và 27 sợi tóc về số lượng tóc anagen (p <0,001) và sự cải thiện tỷ lệ tóc anagen 
từ 62% ở mức cơ bản là 68% đối với nam giới được điều trị bằng PROPECIA. Dược động học

Sự hấp thụ
Trong một nghiên cứu ở 15 đối tượng nam thanh niên khỏe mạnh, sinh khả dụng trung bình của viên nén 1 mg 

Finasteride là 65% (khoảng 26-170%), dựa trên tỷ lệ diện tích dưới đường cong (AUC) so với tham chiếu tĩnh mạch (IV). 
liều lượng. Ở trạng thái ổn định sau khi dùng liều 1 mg / ngày (n = 12), nồng độ tối đa trong huyết tương của 
Finasteride đạt trung bình 9,2 ng / mL (khoảng 4,9-13,7 ng / mL) và đạt được sau 1 đến 2 giờ sau khi uống; AUC(0-24 giờ)

là 53 ng • hr / mL (phạm vi, 20-154 ng • hr / mL). Sinh khả dụng của Finasteride không bị ảnh hưởng bởi thức ăn.

Phân bổ
Thể tích phân phối ở trạng thái ổn định trung bình là 76 lít (phạm vi, 44-96 lít; n = 15). Khoảng 90% 

Finasteride lưu hành liên kết với protein huyết tương. Có một giai đoạn tích lũy chậm đối với Finasteride sau khi 
dùng nhiều lần.

Finasteride đã được tìm thấy để vượt qua hàng rào máu não.
Nồng độ tinh dịch đã được đo ở 35 người đàn ông dùng Finasteride 1 mg / ngày trong 6 tuần. Trong 60% (21 trong số

35) trong số các mẫu không phát hiện được mức độ Finasteride (<0,2 ng / mL). Mức Finasteride trung bình là 
0,26 ng / mL và mức cao nhất đo được là 1,52 ng / mL. Sử dụng mức tinh dịch cao nhất được đo và giả sử hấp 
thụ 100% từ lần xuất tinh 5 mL mỗi ngày, mức phơi nhiễm của con người thông qua hấp thụ âm đạo sẽ lên đến 
7,6 ng mỗi ngày, thấp hơn 750 lần so với mức tiếp xúc từ liều không có tác dụng đối với sự phát triển bất 
thường ở khỉ Rhesus và liều lượng ít hơn 650 lần so với liều lượng của Finasteride (5 μg) mà không ảnh hưởng 
đến nồng độ DHT lưu hành ở nam giới (xem phần THẬN TRỌNG,Thai kỳ). Sự trao đổi chất

Finasteride được chuyển hóa nhiều ở gan, chủ yếu qua phân họ enzyme cytochrome P450 3A4. Hai 
chất chuyển hóa, chất chuyển hóa monohydroxyl hóa chuỗi bên t-butyl và chất chuyển hóa axit 
monocarboxylic, đã được xác định là có không quá 20% hoạt tính ức chế 5α-reductase của Finasteride.

Bài tiết
Sau khi truyền tĩnh mạch ở đối tượng trẻ khỏe mạnh (n = 15), độ thanh thải trung bình trong huyết tương của 

Finasteride là 165 mL / phút (khoảng 70-279 mL / phút). Thời gian bán hủy cuối trung bình trong huyết tương là 4,5 
giờ (khoảng, 3,3-13,4 giờ; n = 12). Sau khi uống một liều14C-Finasteride ở nam giới (n = 6), trung bình 39% (phạm vi, 
32-46%) liều dùng được bài tiết qua nước tiểu dưới dạng chất chuyển hóa; 57% (phạm vi, 51-64%) được thải trừ qua 
phân.

Thời gian bán thải trung bình khoảng 5-6 giờ ở nam giới 18-60 tuổi và 8 giờ ở nam giới trên 70 tuổi.

Quần thể đặc biệt
Nhi khoa:Dược động học của Finasteride chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân <18 tuổi. Giới tính:
PROPECIA không được chỉ định sử dụng cho phụ nữ.
Lão khoa:Không cần điều chỉnh liều lượng ở người cao tuổi. Mặc dù tỷ lệ thải trừ của Finasteride giảm ở 
người cao tuổi, nhưng những phát hiện này không có ý nghĩa lâm sàng. Xem thêmDược động học, bài 
tiếtvà THẬN TRỌNG,Sử dụng lão khoacác phần.
Cuộc đua:Ảnh hưởng của chủng tộc đối với dược động học của Finasteride chưa được nghiên cứu.
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Suy thận:Không cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận. Ở bệnh nhân suy thận mãn tính, với độ thanh thải 
creatinin dao động từ 9,0 đến 55 mL / phút, AUC, nồng độ tối đa trong huyết tương, thời gian bán thải và liên 
kết với protein sau một liều duy nhất14C-Financialsteride tương tự như những chất có được ở những người tình 
nguyện khỏe mạnh. Giảm bài tiết các chất chuyển hóa qua nước tiểu ở bệnh nhân suy thận. Sự giảm này có 
liên quan đến sự gia tăng bài tiết qua phân của các chất chuyển hóa. Nồng độ trong huyết tương của các chất 
chuyển hóa cao hơn đáng kể ở bệnh nhân suy thận (dựa trên sự gia tăng 60% tổng hoạt độ phóng xạ AUC). Tuy 
nhiên, Finasteride đã được dung nạp tốt ở những người đàn ông có chức năng thận bình thường khi nhận tới 
80 mg / ngày trong 12 tuần, nơi mà mức độ phơi nhiễm của những bệnh nhân này với các chất chuyển hóa có 
lẽ sẽ lớn hơn nhiều.
Suy gan:Ảnh hưởng của suy gan trên dược động học của Finasteride chưa được nghiên cứu. Thận trọng 
khi sử dụng PROPECIA ở những bệnh nhân có bất thường về chức năng gan, vì Finasteride được chuyển 
hóa nhiều ở gan.
Tương tác thuốc(cũng xem THẬN TRỌNG,Tương tác thuốc)

Không có tương tác thuốc nào có tầm quan trọng về mặt lâm sàng đã được xác định. Finasteride dường như không ảnh 
hưởng đến hệ thống enzym chuyển hóa thuốc liên kết với cytochrom P450. Các hợp chất đã được thử nghiệm ở người bao 
gồm antipyrine, digoxin, propranolol, theophylline và warfarin và không có tương tác có ý nghĩa lâm sàng nào được tìm thấy.

Thông số dược động học trung bình (SD)
ở Đàn ông khỏe mạnh (18-26 tuổi)

Nghĩa là (±SD)
n = 15

Sinh khả dụng 65% (26-170%) *
Độ thanh thải (mL / phút) 165 (55)
Khối lượng phân phối (L) 76 (14)
* Phạm vi

Các thông số dược động học trung bình (SD)
Sau nhiều liều 1 mg / ngày trong

Đàn ông khỏe mạnh (19-42 tuổi)
Nghĩa là (±SD)

(n = 12)
AUC (ng•giờ / mL) 53 (33,8)
Nồng độ đỉnh (ng / mL) 9,2 (2,6)
Thời gian đến cao điểm (giờ) 1,3 (0,5)
Thời gian bán hủy (giờ) * 4,5 (1,6)
* Giá trị liều đầu tiên; tất cả các thông số khác là giá trị liều cuối cùng

Các nghiên cứu lâm sàng

Nghiên cứu ở nam giới

Hiệu quả của PROPECIA đã được chứng minh ở nam giới (88% da trắng) mắc chứng rụng tóc nội tiết tố nam 
nhẹ đến trung bình (rụng tóc kiểu nam giới) từ 18 đến 41 tuổi. Để ngăn ngừa tình trạng viêm da tiết bã có thể 
cản trở việc đánh giá sự phát triển của tóc trong các nghiên cứu này, tất cả nam giới, dù được điều trị bằng 
Finasteride hay giả dược, đều được hướng dẫn sử dụng dầu gội có thành phần hắc ín được chỉ định 
(Neutrogena T / Gel®*Dầu gội đầu) trong 2 năm đầu tiên của nghiên cứu.

Có ba nghiên cứu mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược trong thời gian 12 tháng. Hai tiêu chí chính 
là đếm tóc và bệnh nhân tự đánh giá; hai điểm cuối phụ là đánh giá của điều tra viên và xếp hạng các bức ảnh. 
Ngoài ra, thông tin được thu thập liên quan đến chức năng tình dục (dựa trên bảng câu hỏi tự quản lý) và sự 
phát triển lông trên cơ thể không có da đầu. Ba nghiên cứu được thực hiện ở 1879 nam giới bị rụng tóc ở mức 
độ nhẹ đến trung bình, nhưng không hoàn toàn. Hai trong số các nghiên cứu thu nhận những người đàn ông 
bị rụng tóc ở đỉnh từ nhẹ đến trung bình (n = 1553). Những người đàn ông thứ ba ghi danh bị rụng tóc nhẹ đến 
trung bình ở vùng trước giữa da đầu có hoặc không có hói đỉnh (n = 326).

Các nghiên cứu ở nam giới bị chứng hói đầu
Trong số những người đàn ông đã hoàn thành 12 tháng đầu tiên của thử nghiệm chứng hói đầu hai đỉnh, 1215 

người đã chọn tiếp tục nghiên cứu mù đôi, có đối chứng với giả dược, kéo dài 12 tháng. Có 547 nam giới nhận được 
PROPECIA cho cả nghiên cứu ban đầu và giai đoạn gia hạn đầu tiên (lên đến 2 năm điều trị) và 60 nam giới

*Nhãn hiệu đã đăng ký của Johnson & Johnson
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nhận giả dược trong cùng khoảng thời gian. Các nghiên cứu mở rộng được tiếp tục trong 3 năm bổ sung, với 323 người đàn ông sử 
dụng PROPECIA và 23 người sử dụng giả dược bước vào năm thứ năm của nghiên cứu.

Để đánh giá hiệu quả của việc ngừng điều trị, có 65 người đàn ông được sử dụng PROPECIA trong 12 tháng 
đầu tiên, sau đó là giả dược trong khoảng thời gian kéo dài 12 tháng đầu tiên. Một số người đàn ông này tiếp 
tục trong các nghiên cứu mở rộng bổ sung và được chuyển trở lại điều trị bằng PROPECIA, với 32 người đàn 
ông bước vào năm thứ năm của nghiên cứu. Cuối cùng, có 543 người đàn ông được sử dụng giả dược trong 12 
tháng đầu tiên, tiếp theo là PROPECIA trong giai đoạn gia hạn 12 tháng đầu tiên. Một số nam giới này tiếp tục 
tham gia các nghiên cứu mở rộng bổ sung nhận PROPECIA, với 290 nam giới bước vào năm thứ 5 của nghiên 
cứu (xem Hình bên dưới).

Số lượng tóc được đánh giá bằng cách chụp ảnh phóng to khu vực rụng tóc đang hoạt động. Trong 
hai nghiên cứu này ở nam giới bị hói đầu, số lượng tóc tăng đáng kể đã được chứng minh vào thời điểm 6 
và 12 tháng ở nam giới được điều trị bằng PROPECIA, trong khi rụng tóc đáng kể so với ban đầu được 
chứng minh ở những người được điều trị bằng giả dược. Ở 12 tháng, có sự khác biệt 107 sợi tóc so với 
giả dược (p <0,001, PROPECIA [n = 679] so với giả dược [n = 672]) trong vòng tròn đường kính 1 inch (5,1 
cm2). Số lượng tóc được duy trì ở những người đàn ông dùng PROPECIA trong tối đa 2 năm, dẫn đến sự 
khác biệt 138 tóc giữa các nhóm điều trị (p <0,001, PROPECIA [n = 433] so với giả dược [n = 47]) trong 
cùng một khu vực. Ở nam giới được điều trị bằng PROPECIA, sự cải thiện tối đa về số lượng tóc so với ban 
đầu đã đạt được trong 2 năm đầu tiên. Mặc dù sự cải thiện ban đầu được theo sau bởi sự suy giảm chậm, 
số lượng tóc được duy trì trên mức cơ bản trong suốt 5 năm nghiên cứu. Hơn nữa, do sự suy giảm ở 
nhóm dùng giả dược nhanh hơn, sự khác biệt giữa các nhóm điều trị cũng tiếp tục tăng trong suốt các 
nghiên cứu, dẫn đến sự khác biệt 277 sợi tóc (p <0,001, PROPECIA [n = 219] so với giả dược [n = 15 ]) sau 
5 năm (xem Hình bên dưới).

Những bệnh nhân chuyển từ giả dược sang PROPECIA (n = 425) đã giảm số lượng tóc vào cuối giai 
đoạn 12 tháng dùng giả dược ban đầu, tiếp theo là số lượng tóc tăng lên sau 1 năm điều trị với 
PROPECIA. Sự gia tăng số lượng tóc này ít hơn (56 sợi tóc trên mức cơ bản ban đầu) so với mức tăng (91 
sợi tóc trên mức cơ bản ban đầu) được quan sát thấy sau 1 năm điều trị ở nam giới ban đầu được phân 
ngẫu nhiên theo PROPECIA. Mặc dù sự gia tăng số lượng tóc, so với thời điểm bắt đầu điều trị, là tương 
đương giữa hai nhóm này, nhưng số lượng tóc tuyệt đối cao hơn đã đạt được ở những bệnh nhân bắt 
đầu điều trị bằng PROPECIA trong nghiên cứu ban đầu. Lợi thế này được duy trì trong 3 năm còn lại của 
các nghiên cứu.

Sau 12 tháng, 58% nam giới trong nhóm dùng giả dược bị rụng tóc nhiều hơn (được định nghĩa là bất kỳ sự sụt 
giảm nào về số lượng tóc so với ban đầu), so với 14% nam giới được điều trị bằng PROPECIA. Ở nam giới được điều trị 
trong 2 năm, 72% nam giới trong nhóm dùng giả dược bị rụng tóc, so với 17% nam giới được điều trị bằng PROPECIA. 
Tại thời điểm 5 năm, 100% nam giới trong nhóm dùng giả dược bị rụng tóc, so với 35% nam giới được điều trị bằng 
PROPECIA.

4

ID tham chiếu: 2932096



Bệnh nhân tự đánh giá được mỗi lần đến phòng khám từ một bảng câu hỏi tự quản lý, bao gồm các 
câu hỏi về nhận thức của họ về sự phát triển của tóc, rụng tóc và ngoại hình. Bản tự đánh giá này đã 
chứng minh sự gia tăng số lượng tóc, giảm rụng tóc và cải thiện ngoại hình ở nam giới được điều trị bằng 
PROPECIA. Cải thiện tổng thể so với giả dược được thấy sớm nhất là 3 tháng (p <0,05), với sự cải thiện 
được duy trì trong 5 năm.

Đánh giá của điều tra viên dựa trên thang điểm 7 đánh giá sự tăng hoặc giảm của tóc trên da đầu ở mỗi lần 
bệnh nhân đến khám. Đánh giá này cho thấy sự tăng trưởng tóc nhiều hơn đáng kể ở nam giới được điều trị 
bằng PROPECIA so với giả dược sớm nhất là 3 tháng (p <0,001). Khi được 12 tháng, các nhà điều tra đánh giá 
65% nam giới được điều trị bằng PROPECIA có sự tăng trưởng tóc so với 37% ở nhóm dùng giả dược. Tại thời 
điểm 2 năm, các nhà điều tra đánh giá 80% nam giới được điều trị bằng PROPECIA đã tăng trưởng tóc so với 
47% nam giới được điều trị bằng giả dược. Tại thời điểm 5 năm, các nhà điều tra đánh giá 77% nam giới được 
điều trị bằng PROPECIA có sự tăng trưởng tóc, so với 15% nam giới được điều trị bằng giả dược.

Một hội đồng độc lập đã đánh giá các bức ảnh tiêu chuẩn hóa về đầu bị mù dựa trên sự tăng hoặc 
giảm của tóc trên da đầu bằng cách sử dụng cùng thang điểm 7 như đánh giá của điều tra viên. Ở thời 
điểm 12 tháng, 48% nam giới được điều trị bằng PROPECIA đã tăng lên so với 7% nam giới được điều trị 
bằng giả dược. Sau 2 năm, 66% nam giới được điều trị bằng PROPECIA đã chứng minh sự gia tăng sự 
phát triển của tóc, so với 7% nam giới được điều trị bằng giả dược. Tại thời điểm 5 năm, 48% nam giới 
được điều trị bằng PROPECIA cho thấy sự gia tăng sự phát triển của tóc, 42% được đánh giá là không có 
thay đổi (không có sự tiến triển rõ ràng hơn của tình trạng rụng tóc so với ban đầu) và 10% được đánh 
giá là bị rụng tóc so với ban đầu. . Trong khi đó, 6% nam giới được điều trị bằng giả dược đã chứng minh 
được sự gia tăng sự phát triển của tóc, Các kết quả khác trong các nghiên cứu về chứng hói đầu

Một bảng câu hỏi về chức năng tình dục do bệnh nhân tham gia hai thử nghiệm hói đầu tự quản lý để phát hiện 
những thay đổi tinh vi hơn trong chức năng tình dục. Vào tháng 12, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê đối với giả dược 
được tìm thấy ở 3 trong 4 lĩnh vực (hứng thú tình dục, cương cứng và nhận thức về các vấn đề tình dục). Tuy nhiên, 
không có sự khác biệt đáng kể trong câu hỏi về mức độ hài lòng chung đối với đời sống tình dục.

Trong một trong hai nghiên cứu về chứng hói đầu, các bệnh nhân đã được hỏi về sự phát triển của lông trên cơ thể không phải da đầu. PROPECIA 
dường như không ảnh hưởng đến tóc không phải da đầu trên cơ thể.
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Nghiên cứu ở nam giới bị rụng tóc ở vùng trước giữa da đầu
Một nghiên cứu kéo dài 12 tháng, được thiết kế để đánh giá hiệu quả của PROPECIA ở nam giới bị 

rụng tóc ở vùng trước giữa da đầu, cũng cho thấy số lượng tóc tăng lên đáng kể so với giả dược. Sự gia 
tăng về số lượng tóc đi kèm với sự cải thiện trong quá trình tự đánh giá của bệnh nhân, đánh giá của 
điều tra viên và xếp hạng dựa trên các bức ảnh được tiêu chuẩn hóa. Số lượng tóc thu được ở khu vực 
trước giữa da đầu và không bao gồm khu vực thoái lui khớp cắn hoặc chân tóc trước.
Tóm tắt các nghiên cứu lâm sàng ở nam giới

Các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện ở nam giới từ 18 đến 41 tuổi với mức độ nhẹ đến trung bình của chứng 
rụng tóc nội tiết tố nam. Tất cả nam giới được điều trị bằng PROPECIA hoặc giả dược đều nhận được dầu gội gốc hắc 
ín (Neutrogena T / Gel®*Dầu gội đầu) trong 2 năm đầu tiên của nghiên cứu. Sự cải thiện lâm sàng được thấy sớm 
nhất là 3 tháng ở những bệnh nhân được điều trị bằng PROPECIA và dẫn đến sự gia tăng ròng về số lượng tóc trên da 
đầu và tóc mọc lại. Trong các nghiên cứu lâm sàng kéo dài đến 5 năm, điều trị bằng PROPECIA làm chậm sự tiến triển 
thêm của chứng rụng tóc được quan sát thấy ở nhóm dùng giả dược. Nhìn chung, sự khác biệt giữa các nhóm điều trị 
tiếp tục tăng trong suốt 5 năm nghiên cứu.
Phân tích dân tộc của dữ liệu lâm sàng từ nam giới

Trong một phân tích kết hợp của hai nghiên cứu về chứng hói đầu, thay đổi số lượng tóc trung bình so với ban 
đầu là 91 sợi tóc so với -19 sợi tóc (PROPECIA so với giả dược) ở người da trắng (n = 1185), 49 so với -27 sợi tóc ở người 
da đen (n = 84), 53 so với -38 sợi tóc ở người châu Á (n = 17), 67 so với 5 sợi tóc ở người gốc Tây Ban Nha (n = 45) và 67 
so với -15 sợi tóc ở các dân tộc khác (n = 20). Sự tự đánh giá của bệnh nhân cho thấy sự cải thiện giữa các nhóm 
chủng tộc với điều trị PROPECIA, ngoại trừ sự hài lòng của đường viền và đỉnh trán ở nam giới Da đen, những người 
này hài lòng về tổng thể.
Nghiên cứu ở phụ nữ

Trong một nghiên cứu liên quan đến 137 phụ nữ sau mãn kinh mắc chứng rụng tóc nội tiết tố nam được 
điều trị bằng PROPECIA (n = 67) hoặc giả dược (n = 70) trong 12 tháng, không thể chứng minh được hiệu quả. 
Không có cải thiện về số lượng tóc, bệnh nhân tự đánh giá, đánh giá của điều tra viên, hoặc xếp hạng các bức 
ảnh chuẩn ở phụ nữ được điều trị bằng PROPECIA khi so sánh với nhóm giả dược (xem CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH SỬ 
DỤNG).

CHỈ ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG

PROPECIA được chỉ định để điều trị rụng tóc kiểu nam (rụng tóc nội tiết tố nam) ởCHỈ DÀNH CHO 
NAM. Tính an toàn và hiệu quả đã được chứng minh ở nam giới từ 18 đến 41 tuổi bị rụng tóc từ nhẹ đến 
trung bình ở vùng đỉnh và vùng trước giữa da đầu (xem DƯỢC LÂM SÀNG,Các nghiên cứu lâm sàng).

Hiệu quả trong suy thoái khớp cắn chưa được thiết lập.
PROPECIA không được chỉ định ở phụ nữ (xem DƯỢC LÂM SÀNG, Các nghiên cứu lâm sàngvà CHỐNG 

CHỈ ĐỊNH).
PROPECIA không được chỉ định ở trẻ em (xem THẬN TRỌNG,Sử dụng cho trẻ em).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

PROPECIA chống chỉ định trong những trường hợp sau:
Thai kỳ. Sử dụng Finasteride được chống chỉ định ở phụ nữ khi họ đang hoặc có thể có thai. Do khả năng ức 

chế men 5α-reductase của loại II ức chế sự chuyển đổi testosterone thành DHT, nên Finasteride có thể gây ra 
các bất thường ở cơ quan sinh dục ngoài của thai nhi nam của phụ nữ mang thai nhận được Finasteride. Nếu 
thuốc này được sử dụng trong thời kỳ mang thai, hoặc nếu có thai trong khi dùng thuốc này, phụ nữ mang thai 
nên được cảnh báo về nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi nam. (Xem thêm CẢNH BÁO, SỰ TIẾP XÚC CỦA PHỤ 
NỮ - RỦI RO ĐỐI VỚI BẠN NAM; và THẬN TRỌNG,Thông tin cho bệnh nhânvàThai kỳ.) Ở chuột cái, liều lượng 
thấp của Finasteride được sử dụng trong thời kỳ mang thai đã tạo ra các bất thường của cơ quan sinh dục 
ngoài ở con đực.

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc này.

CẢNH BÁO

PROPECIA không được chỉ định sử dụng cho bệnh nhi (xem CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH DÙNG; và THẬN TRỌNG,Sử 
dụng cho trẻ em) hoặc phụ nữ (xem thêm CẢNH BÁO, SỰ TIẾP XÚC CỦA PHỤ NỮ - RỦI RO ĐỐI VỚI BẠN NAM; 
THẬN TRỌNG,Thông tin cho bệnh nhânvàThai kỳ;và ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO,Lưu trữ và xử lý).
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SỰ TIẾP XÚC CỦA PHỤ NỮ - RỦI RO ĐẾN VỚI NAM
Phụ nữ không nên cầm viên nén PROPECIA đã bị nghiền nát hoặc bị vỡ khi đang mang thai hoặc có 

thể đang mang thai vì khả năng hấp thụ của Finasteride và nguy cơ tiềm ẩn sau này đối với thai nhi nam. 
Viên nén PROPECIA được bao bọc và sẽ ngăn không cho tiếp xúc với thành phần hoạt tính trong quá 
trình xử lý bình thường, với điều kiện là viên nén không bị vỡ hoặc nghiền. (Xem thêm CHỐNG CHỈ ĐỊNH; 
THẬN TRỌNG,Thông tin cho bệnh nhânvàThai kỳ;và ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO,Lưu trữ và xử lý.)

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Chung
Thận trọng khi sử dụng PROPECIA ở những bệnh nhân có bất thường về chức năng gan, vì Finasteride 

được chuyển hóa nhiều ở gan.
Thông tin cho bệnh nhân

Phụ nữ không nên cầm viên nén PROPECIA đã bị nghiền nát hoặc bị vỡ khi đang mang thai hoặc có 
thể đang mang thai vì khả năng hấp thụ của Finasteride và nguy cơ tiềm ẩn sau này đối với thai nhi nam. 
Viên nén PROPECIA được bao bọc và sẽ ngăn không cho tiếp xúc với thành phần hoạt tính trong quá 
trình xử lý bình thường, với điều kiện là viên nén không bị vỡ hoặc nghiền. (Xem thêm CHỐNG CHỈ ĐỊNH; 
CẢNH BÁO, SỰ TIẾP XÚC CỦA PHỤ NỮ - RỦI RO ĐỐI VỚI BẠN NAM; THẬN TRỌNG,Thai kỳ;và ĐƯỢC CUNG 
CẤP NHƯ THẾ NÀO,Lưu trữ và xử lý.)

Bác sĩ nên hướng dẫn bệnh nhân báo cáo kịp thời bất kỳ thay đổi nào ở vú của họ như nổi cục, đau 
hoặc tiết dịch ở núm vú. Đã có báo cáo về những thay đổi ở vú bao gồm phì đại vú, đau và ung thư (xem 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN).

Xem thêm Phụ trang gói bệnh nhân.
Bác sĩ nên hướng dẫn bệnh nhân đọc tờ hướng dẫn sử dụng cho bệnh nhân trước khi bắt đầu điều trị 

với PROPECIA và đọc lại mỗi khi đơn thuốc được gia hạn để họ biết thông tin hiện tại cho bệnh nhân về 
PROPECIA.
Tương tác thuốc / thử nghiệm trong phòng thí nghiệm

Finasteride không ảnh hưởng đến mức lưu hành của cortisol, hormone kích thích tuyến giáp, hoặc thyroxine, cũng như 
không ảnh hưởng đến hồ sơ lipid huyết tương (ví dụ, cholesterol toàn phần, lipoprotein tỷ trọng thấp, lipoprotein tỷ trọng 
cao và triglyceride) hoặc mật độ khoáng của xương. Trong các nghiên cứu với Finasteride, không phát hiện thấy những thay 
đổi có ý nghĩa lâm sàng về hormone tạo hoàng thể (LH), hormone kích thích nang trứng (FSH) hoặc prolactin. Ở những người 
tình nguyện khỏe mạnh, điều trị bằng Finasteride không làm thay đổi phản ứng của LH và FSH đối với hormone làm giảm 
tuyến sinh dục, cho thấy trục dưới đồi-tuyến yên-tinh hoàn không bị ảnh hưởng.

Trong các nghiên cứu lâm sàng với PROPECIA (Finasteride, 1 mg) ở nam giới 18-41 tuổi, giá trị trung bình của kháng 
nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt trong huyết thanh (PSA) giảm từ 0,7 ng / mL lúc ban đầu xuống 0,5 ng / mL ở tháng 12. Hơn 
nữa , trong các nghiên cứu lâm sàng với PROSCAR (Finasteride, 5 mg) khi được sử dụng ở nam giới lớn tuổi bị tăng sản lành 
tính tuyến tiền liệt (BPH), mức PSA giảm khoảng 50%. Các nghiên cứu khác với PROSCAR cho thấy nó cũng có thể làm giảm 
PSA huyết thanh khi có bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Những phát hiện này nên được xem xét để giải thích thích hợp PSA 
huyết thanh khi đánh giá những người đàn ông được điều trị bằng Finasteride. Bất kỳ sự gia tăng nào được xác nhận về mức 
PSA từ nadir trong khi sử dụng PROPECIA có thể báo hiệu sự hiện diện của ung thư tuyến tiền liệt và cần được đánh giá cẩn 
thận, ngay cả khi những giá trị đó vẫn nằm trong giới hạn bình thường đối với nam giới không dùng chất ức chế 5α-
reductase. Việc không tuân thủ liệu pháp với PROPECIA cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm PSA.

Tương tác thuốc
Không có tương tác thuốc nào có tầm quan trọng về mặt lâm sàng đã được xác định. Finasteride dường như không ảnh 

hưởng đến hệ thống enzym chuyển hóa thuốc liên kết với cytochrom P450. Các hợp chất đã được thử nghiệm ở người bao 
gồm antipyrine, digoxin, propranolol, theophylline và warfarin và không có tương tác có ý nghĩa lâm sàng nào được tìm thấy.

Liệu pháp đồng thời khác:Mặc dù các nghiên cứu tương tác cụ thể không được thực hiện, nhưng liều lượng 
từ 1 mg trở lên được dùng đồng thời trong các nghiên cứu lâm sàng với acetaminophen, axit acetylsalicylic, 
thuốc chẹn α, thuốc giảm đau, thuốc ức chế men chuyển (ACE), thuốc chống co giật, thuốc benzodiazepin, 
thuốc chẹn beta, canxi - thuốc chẹn kênh, nitrat tim, thuốc lợi tiểu, H2thuốc đối kháng, chất ức chế HMG-CoA 
reductase, chất ức chế men tổng hợp prostaglandin (còn được gọi là NSAID), và thuốc chống nhiễm trùng 
quinolone mà không có bằng chứng về các tương tác bất lợi có ý nghĩa lâm sàng.
Sinh ung thư, Gây đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản

Không có bằng chứng về tác dụng gây khối u được quan sát thấy trong một nghiên cứu kéo dài 24 tháng trên chuột Sprague-
Dawley nhận liều lượng Finasteride lên đến 160 mg / kg / ngày ở con đực và 320 mg / kg / ngày ở con cái. Những liều
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tạo ra phơi nhiễm toàn thân tương ứng ở chuột gấp 888 và 2192 lần so với những gì quan sát được ở người dùng liều 
khuyến cáo cho người là 1 mg / ngày. Tất cả các tính toán phơi nhiễm đều dựa trên AUC được tính toán(0-24 giờ)cho 
động vật và có nghĩa là AUC(0-24 giờ)cho nam giới (0,05 μg • giờ / mL).

Trong một nghiên cứu về khả năng gây ung thư kéo dài 19 tháng ở chuột CD-1, một nghiên cứu có ý nghĩa thống 
kê (p≤0,05) tăng tỷ lệ u tuyến tế bào Leydig tinh hoàn được quan sát thấy ở liều 250 mg / kg / ngày (1824 lần so với 
mức phơi nhiễm ở người). Ở chuột với liều 25 mg / kg / ngày (ước tính gấp 184 lần mức phơi nhiễm của con người) và 
ở chuột cống với liều≥40 mg / kg / ngày (gấp 312 lần mức phơi nhiễm ở người) làm tăng tỷ lệ tăng sản tế bào Leydig. 
Mối tương quan thuận giữa những thay đổi tăng sinh trong tế bào Leydig và sự gia tăng nồng độ LH huyết thanh 
(gấp 2 đến 3 lần so với đối chứng) đã được chứng minh ở cả hai loài gặm nhấm được điều trị bằng liều cao 
Finasteride. Không thấy thay đổi tế bào Leydig liên quan đến thuốc ở chuột hoặc chó được điều trị bằng Finasteride 
trong 1 năm với liều lượng 20 mg / kg / ngày và 45 mg / kg / ngày (tương ứng 240 và 2800 lần so với mức phơi nhiễm 
ở người) hoặc ở chuột được điều trị trong 19 tháng với liều 2,5 mg / kg / ngày (ước tính 18,4 lần so với mức phơi 
nhiễm của con người).

Không có bằng chứng về khả năng gây đột biến được quan sát thấy trong mộttrong ống nghiệmxét nghiệm gây đột biến vi khuẩn, xét 
nghiệm gây đột biến tế bào động vật có vú, hoặc trong mộttrong ống nghiệmxét nghiệm rửa giải kiềm. Trong mộttrong ống nghiệmxét 
nghiệm quang sai nhiễm sắc thể, sử dụng tế bào buồng trứng của chuột đồng Trung Quốc, đã có sự gia tăng nhẹ về sai lệch nhiễm sắc thể. 
Trong một in vivoxét nghiệm quang sai nhiễm sắc thể ở chuột, không quan sát thấy sự gia tăng quang sai nhiễm sắc thể liên quan đến điều trị 
với Finasteride ở liều dung nạp tối đa là 250 mg / kg / ngày (gấp 1824 lần mức phơi nhiễm ở người) như được xác định trong các nghiên cứu về 
khả năng gây ung thư.

Ở thỏ đực trưởng thành sinh dục được điều trị bằng Finasteride ở mức 80 mg / kg / ngày (gấp 4344 lần mức phơi 
nhiễm ở người) trong tối đa 12 tuần, không thấy ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, số lượng tinh trùng hoặc lượng 
xuất tinh. Ở những con chuột đực trưởng thành sinh dục được điều trị với 80 mg / kg / ngày của Finasteride (gấp 488 
lần mức phơi nhiễm ở người), không có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh sản sau 6 hoặc 12 tuần điều trị; tuy 
nhiên, khi tiếp tục điều trị đến 24 hoặc 30 tuần, có sự giảm rõ ràng về khả năng sinh sản, khả năng sinh sản và giảm 
đáng kể trọng lượng của túi tinh và tuyến tiền liệt. Tất cả những tác dụng này có thể hồi phục trong vòng 6 tuần kể từ 
khi ngừng điều trị. Không thấy ảnh hưởng liên quan đến thuốc đối với tinh hoàn hoặc hiệu suất giao phối ở chuột 
hoặc thỏ. Sự giảm khả năng sinh sản ở những con chuột được điều trị bằng Finasteride là thứ phát do ảnh hưởng của 
nó đối với các cơ quan sinh dục phụ (tuyến tiền liệt và túi tinh) dẫn đến việc không hình thành được nút tinh. Nút tinh 
cần thiết cho khả năng sinh sản bình thường ở chuột nhưng không liên quan ở người. Thai kỳ

Tác dụng gây quái thai: Mang thai Loại X
Xem CHỐNG CHỈ ĐỊNH.
PROPECIA không được chỉ định sử dụng cho phụ nữ.
Sử dụng Finasteride cho chuột mang thai vào ngày thai thứ 6-20 với liều lượng từ 100 μg / kg / ngày đến 100 mg / 

kg / ngày (ước tính 1-684 lần mức phơi nhiễm của con người) dẫn đến sự phát triển của hypospadias phụ thuộc vào 
liều lượng trong 3,6 đến 100% con đực. Những con chuột mang thai sinh ra con đực với trọng lượng tuyến tiền liệt và 
túi tinh giảm, chậm phân ly trước khi mang thai và phát triển núm vú thoáng qua khi được cho dùng Finasteride lúc≥
30 μg / kg / ngày (ước tính 0,2 lần so với mức phơi nhiễm của con người) và giảm khoảng cách tầng sinh môn khi 
được cung cấp Finasteride ở≥3 μg / kg / ngày (ước tính 0,02 lần mức phơi nhiễm của con người). Thời kỳ quan trọng 
mà những tác động này có thể gây ra ở chuột đực đã được xác định là ngày 16-17 của thời kỳ mang thai. Những thay 
đổi được mô tả ở trên là tác dụng dược lý dự kiến   của các loại thuốc thuộc nhóm LoạiIICác chất ức chế 5α-reductase 
và tương tự như các chất được báo cáo ở trẻ sơ sinh nam bị thiếu hụt di truyền LoạiII5α-reductase. Không có bất 
thường nào được quan sát thấy ở con cái tiếp xúc với bất kỳ liều lượng Finasteride nàotrong tử cung.

Không có bất thường phát triển nào được quan sát thấy ở thế hệ hiếu thảo đầu tiên (F1) con đực hoặc con cái do 
giao phối chuột đực được điều trị bằng Finasteride (80 mg / kg / ngày; gấp 488 lần mức phơi nhiễm của con người) 
với con cái không được điều trị. Sử dụng Finasteride ở mức 3 mg / kg / ngày (ước tính gấp 20 lần mức phơi nhiễm của 
con người) trong giai đoạn cuối của thai kỳ và thời kỳ cho con bú dẫn đến giảm nhẹ khả năng sinh sản ở F1con đực. 
Không có hiệu ứng nào được nhìn thấy ở con cái.

Không có bằng chứng về dị tật đã được quan sát thấy trong bào thai thỏ tiếp xúc với Finasteridetrong tử cung từ 
ngày thứ 6-18 của tuổi thai với liều lên đến 100 mg / kg / ngày (gấp 1908 lần liều khuyến cáo của con người là 1 mg / 
ngày, dựa trên so sánh diện tích bề mặt cơ thể). Tuy nhiên, các tác động đến cơ quan sinh dục đực sẽ không được 
mong đợi vì thỏ không được tiếp xúc trong thời kỳ quan trọng của sự phát triển hệ thống sinh dục.

Cáctrong tử cungẢnh hưởng của việc tiếp xúc với Finasteride trong thời kỳ phát triển phôi thai và bào thai 
đã được đánh giá ở khỉ rhesus (ngày mang thai 20-100), loài có khả năng dự đoán sự phát triển của con người 
nhiều hơn so với chuột hoặc thỏ. Tiêm tĩnh mạch Finasteride cho khỉ mang thai với liều lượng lên đến 800 ng / 
ngày (ít nhất gấp 250 lần mức phơi nhiễm ước tính cao nhất của phụ nữ mang thai với Finasteride
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từ tinh dịch của nam giới uống 1 mg / ngày, dựa trên so sánh diện tích bề mặt cơ thể) cho kết quả không có bất thường ở 
thai nhi nam. Để xác nhận sự phù hợp của mô hình nghiên cứu đối với sự phát triển của bào thai người, việc cho khỉ cái đang 
mang thai dùng đường uống với liều 2 mg / kg / ngày đối với khỉ đang mang thai đã dẫn đến những bất thường ở bộ phận 
sinh dục ngoài ở bào thai đực. Không có bất thường nào khác được quan sát thấy ở thai nhi nam và không quan sát thấy bất 
thường liên quan đến Finasteride ở thai nhi nữ ở bất kỳ liều nào.
Các bà mẹ cho con bú

PROPECIA không được chỉ định sử dụng cho phụ nữ.
Người ta không biết liệu Finasteride có được bài tiết qua sữa mẹ hay không. Sử 

dụng cho trẻ em
PROPECIA không được chỉ định sử dụng cho bệnh nhi.
Tính an toàn và hiệu quả trên bệnh nhi chưa được thiết lập. Sử dụng lão 
khoa
Các nghiên cứu về hiệu quả lâm sàng với PROPECIA không bao gồm các đối tượng từ 65 tuổi trở lên. 

Dựa trên dược động học của Finasteride 5 mg, không cần điều chỉnh liều ở người cao tuổi đối với 
PROPECIA (xem DƯỢC LÂM SÀNG,Dược động học). Tuy nhiên, hiệu quả của PROPECIA ở người cao tuổi 
vẫn chưa được xác định.

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC

Các nghiên cứu lâm sàng về PROPECIA (Finasteride 1 mg) trong điều trị rụng tóc kiểu nam
Trong ba thử nghiệm lâm sàng có đối chứng đối với PROPECIA kéo dài 12 tháng, 1,4% bệnh nhân dùng 

PROPECIA (n = 945) đã ngừng sử dụng do các trải nghiệm bất lợi được coi là có thể, có thể hoặc chắc chắn liên 
quan đến thuốc (1,6% đối với giả dược; n = 934).

Các trải nghiệm bất lợi lâm sàng được báo cáo là có thể, có thể hoặc chắc chắn liên quan đến thuốc trong≥1% bệnh nhân 
được điều trị bằng PROPECIA hoặc giả dược được trình bày trong Bảng 1.

BẢNG 1
Các trải nghiệm bất lợi liên quan đến thuốc đối với PROPECIA (Finasteride 1 mg) trong Năm 1 (%)

MẪU TÓC NAM MẤT
CHUYÊN ĐỀ

N = 945

Giả dược
N = 934

Giảm ham muốn tình dục 1,8 1,3

Rối loạn cương dương 1,3 0,7

Rối loạn xuất tinh
(Giảm lượng xuất tinh)

1,2
(0,8)

0,7
(0,4)

Ngừng do trải nghiệm bất lợi về tình 
dục liên quan đến ma túy 1,2 0,9

Phân tích tổng hợp các trải nghiệm bất lợi lâm sàng cho thấy rằng trong khi điều trị với PROPECIA, 36 
(3,8%) trong số 945 nam giới đã báo cáo một hoặc nhiều các trải nghiệm bất lợi này so với 20 (2,1%) của 
934 nam giới được điều trị bằng giả dược (p = 0,04). Sự phân giải xảy ra ở những người đàn ông ngừng 
điều trị với PROPECIA do những tác dụng phụ này và ở hầu hết những người tiếp tục điều trị. Tỷ lệ của 
mỗi trải nghiệm bất lợi ở trên giảm xuống≤0,3% vào năm điều trị thứ năm với PROPECIA.

Trong một nghiên cứu về Finasteride 1 mg mỗi ngày ở nam giới khỏe mạnh, thể tích xuất tinh giảm trung 
bình 0,3 mL (-11%) so với 0,2 mL (–8%) đối với giả dược đã được quan sát thấy sau 48 tuần điều trị. Hai nghiên 
cứu khác cho thấy rằng Finasteride với liều lượng gấp 5 lần PROPECIA (5 mg mỗi ngày) tạo ra mức giảm trung 
bình đáng kể khoảng 0,5 mL (-25%) so với giả dược về lượng xuất tinh, nhưng điều này có thể đảo ngược sau 
khi ngừng điều trị.

Trong các nghiên cứu lâm sàng với PROPECIA, tỷ lệ căng và to vú, phản ứng quá mẫn và đau tinh 
hoàn ở bệnh nhân được điều trị bằng Finasteride không khác với tỷ lệ ở bệnh nhân được điều trị bằng giả 
dược..
Kinh nghiệm sau khi đưa ra thị trường đối với PROPECIA (Finasteride 1 mg)

Căng và nở ngực; Phiền muộn; phản ứng quá mẫn bao gồm phát ban, ngứa, mày đay, sưng môi và mặt; 
đau tinh hoàn; và ung thư vú ở nam giới. Bởi vì những phản ứng này được báo cáo một cách tự nguyện từ một 
quần thể có quy mô không chắc chắn, không phải lúc nào cũng có thể ước tính tần suất một cách đáng tin cậy 
hoặc thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc tiếp xúc với thuốc. XemThử nghiệm lâm sàng có kiểm soát và 
Nghiên cứu mở rộng dài hạn mở rộng cho PROSCAR®(Finasteride 5 mg) trong Điều trị Tăng sản tuyến tiền liệt 
lành tính.
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Thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát và Nghiên cứu mở rộng dài hạn mở rộng cho PROSCAR®(Finasteride 5 mg) trong 
Điều trị Tăng sản tuyến tiền liệt lành tính

Trong Nghiên cứu An toàn và Hiệu quả Dài hạn của PROSCAR (PLESS), một nghiên cứu lâm sàng có đối chứng kéo 
dài 4 năm, 3040 bệnh nhân trong độ tuổi từ 45 đến 78 bị BPH có triệu chứng và tuyến tiền liệt phì đại đã được đánh 
giá về mức độ an toàn trong khoảng thời gian 4 năm (1524 trên PROSCAR 5 mg / ngày và 1516 trên giả dược). 3,7% 
(57 bệnh nhân) được điều trị bằng PROSCAR 5 mg và 2,1% (32 bệnh nhân) được điều trị bằng giả dược ngừng điều trị 
do các phản ứng có hại liên quan đến chức năng tình dục, đây là những phản ứng có hại được báo cáo thường xuyên 
nhất.

Bảng 2 trình bày các phản ứng ngoại ý lâm sàng duy nhất có thể, có thể hoặc chắc chắn liên quan đến 
thuốc mà điều tra viên cho rằng tỷ lệ mắc trên PROSCAR là≥1% và lớn hơn giả dược trong 4 năm nghiên 
cứu. Trong năm thứ 2-4 của nghiên cứu, không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm điều trị về tỷ lệ liệt 
dương, giảm ham muốn tình dục và rối loạn xuất tinh.

BAN 2
Trải nghiệm bất lợi liên quan đến thuốc đối vớiPROSCAR (Finasteride5 mg )

BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
Năm 1

(%)
Năm 2, 3 và 4 *

(%)
Finasteride, 5 mg Giả dược Finasteride, 5

mg
Giả dược

Bất lực 8.1 3.7 5.1 5.1
Đã giảm
Ham muốn tình dục

6.4 3,4 2,6 2,6

Đã giảm
Khối lượng của

Xuất tinh
3.7 0,8 1,5 0,5

Xuất tinh
Rối loạn

0,8 0,1 0,2 0,1

Nhũ hoa
Phóng to

0,5 0,1 1,8 1.1

Nhũ hoa
Dịu dàng

0,4 0,1 0,7 0,3

Phát ban 0,5 0,2 0,5 0,1
* Các năm kết hợp 2-4
N = 1524 và 1516, Finasteride so với giả dược, tương ứng

Hồ sơ trải nghiệm bất lợi trong các nghiên cứu BPH giai đoạn III có kiểm soát với giả dược và kéo dài 
5 năm mở rộng với PROSCAR 5 mg và PLESS là tương tự nhau.

Không có bằng chứng về việc gia tăng các tác dụng phụ khi tăng thời gian điều trị với PROSCAR 5 mg. 
Các báo cáo mới về các trải nghiệm bất lợi về tình dục liên quan đến thuốc giảm theo thời gian điều trị.

Hiện tại vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa việc sử dụng Finasteride lâu dài và bệnh ung thư vú ở nam giới. Trong một nghiên cứu đối 
chứng với giả dược và so sánh kéo dài từ 4 đến 6 năm với 3047 nam giới, có 4 trường hợp ung thư vú ở nam giới được điều trị bằng 
PROSCAR nhưng không có trường hợp nào ở nam giới không được điều trị bằng PROSCAR. Trong một nghiên cứu khác có đối chứng 
với giả dược kéo dài 4 năm, thu hút 3040 nam giới, có 2 trường hợp ung thư vú ở nam giới được điều trị bằng giả dược, nhưng không 
có trường hợp nào được báo cáo ở nam giới được điều trị bằng PROSCAR.

Trong một thử nghiệm đối chứng với giả dược kéo dài 7 năm với 18.882 nam giới khỏe mạnh, 9060 người có dữ liệu sinh 
thiết kim tuyến tiền liệt để phân tích. Trong nhóm PROSCAR, 280 (6,4%) nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt với điểm Gleason 
7-10 được phát hiện trên sinh thiết kim so với 237 (5,1%) nam giới trong nhóm giả dược. Trong tổng số các trường hợp ung 
thư tuyến tiền liệt được chẩn đoán trong nghiên cứu này, khoảng 98% được phân loại là ung thư nội nang (giai đoạn T1 hoặc 
T2). Ý nghĩa lâm sàng của những phát hiện này vẫn chưa được biết. Thông tin này từ các tài liệu (Thompson IM, Goodman PJ, 
Tangen CM, et al. Ảnh hưởng của Finasteride đối với sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt. N Engl J Med2003; 349: 213-22) 
được cung cấp cho các bác sĩ xem xét khi sử dụng PROSCAR theo chỉ định. PROSCAR không được chấp thuận để giảm nguy 
cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt.

QUÁ LIỀU LƯỢNG

Trong các nghiên cứu lâm sàng, liều duy nhất của Finasteride lên đến 400 mg và nhiều liều của Finasteride lên đến 80 
mg / ngày trong ba tháng không gây ra phản ứng có hại. Cho đến khi có thêm kinh nghiệm, không có phương pháp điều trị 
cụ thể nào đối với quá liều với Finasteride có thể được khuyến nghị.

Khả năng gây chết người đáng kể được quan sát thấy ở chuột đực và chuột cái ở liều uống duy nhất 1500 mg / m2

(500 mg / kg) và ở chuột cái và chuột đực với liều uống 2360 mg / m2(400 mg / kg) và 5900 mg / m2(1000 
mg / kg), tương ứng.
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LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều khuyến cáo là 1 mg uống một lần một ngày. 
PROPECIA có thể được dùng cùng hoặc không với bữa ăn.
Nói chung, sử dụng hàng ngày trong ba tháng hoặc hơn là cần thiết trước khi quan sát thấy lợi ích. 

Nên tiếp tục sử dụng để duy trì lợi ích, cần được đánh giá lại định kỳ. Việc rút lại điều trị dẫn đến việc đảo 
ngược tác dụng trong vòng 12 tháng.

CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO

Số 6642 - Viên nén PROPECIA, 1 mg, là viên nén lồi, hình bát giác, bao phim, có biểu tượng “P cách 
điệu” ở một mặt và PROPECIA ở mặt khác. Chúng được cung cấp như sau:

NDC0006-0071-31 đơn vị sử dụng 30 chai (có chất hút ẩm) NDC
0006-0071-54 PROPAK®- đơn vị sử dụng là 90 chai (có chất hút ẩm). Lưu 

trữ và xử lý
Bảo quản ở nhiệt độ phòng, 15-30 ° C (59-86 ° F). Đậy kín và tránh ẩm ướt. Phụ nữ không nên cầm 
viên nén PROPECIA đã bị nghiền nát hoặc bị vỡ khi đang mang thai hoặc có thể đang mang thai vì khả 

năng hấp thụ của Finasteride và nguy cơ tiềm ẩn sau này đối với thai nhi nam. Viên nén PROPECIA được 
bao bọc và sẽ ngăn không cho tiếp xúc với thành phần hoạt tính trong quá trình xử lý bình thường, với 
điều kiện là viên nén không bị vỡ hoặc bị nghiền nát. (Xem CẢNH BÁO, SỰ TIẾP XÚC CỦA PHỤ NỮ - RỦI 
RO ĐỐI VỚI BẠN NAM; và THẬN TRỌNG,Thông tin cho bệnh nhânvà Thai kỳ.)

Phát hành tháng 12 năm 2010

Số bằng sáng chế Hoa Kỳ: 5.557.957; 5.571.817
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CHUYÊN ĐỀ®
(Finasteride) Viên nén, 1 
mg Thông tin bệnh nhân 
về PROPECIA®(Pro-pe-sha)

Tên chung: Finasteride
(vây-AS-tur-eyes)

CHUYÊN ĐỀ®chỉ dành cho NAM GIỚI.

Vui lòng đọc tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu sử dụng PROPECIA. Ngoài ra, hãy đọc thông tin đi kèm với 
PROPECIA mỗi khi bạn gia hạn đơn thuốc của mình, đề phòng bất cứ điều gì đã thay đổi. Hãy nhớ rằng, tờ rơi 
này không thay thế cho các cuộc thảo luận cẩn thận với bác sĩ của bạn. Bạn và bác sĩ của bạn nên thảo luận về 
PROPECIA khi bạn bắt đầu dùng thuốc và khi khám sức khỏe định kỳ.

PROPECIA được sử dụng để làm gì?

PROPECIA được sử dụng để điều trị rụng tóc kiểu nam ở đỉnh và vùng trước giữa da đầu.

PROPECIA được sử dụng bởiCHỈ DÀNH CHO NAMvà nênKHÔNG PHẢIđược sử dụng bởi phụ nữ hoặc trẻ em.

Rụng tóc ở nam giới là gì?

Rụng tóc ở nam giới là một tình trạng phổ biến mà nam giới gặp phải tình trạng mỏng tóc trên da đầu. Thông 
thường, điều này dẫn đến chân tóc bị thụt vào trong và / hoặc hói trên đỉnh đầu. Những thay đổi này thường bắt đầu 
dần dần ở nam giới trong độ tuổi 20.

Các bác sĩ cho rằng rụng tóc ở nam giới là do di truyền và phụ thuộc vào tác động của nội tiết tố. Các bác 
sĩ gọi loại rụng tóc này là rụng tóc nội tiết tố nam.

Kết quả nghiên cứu lâm sàng:

Trong 12 tháng, các bác sĩ đã nghiên cứu trên 1800 nam giới từ 18 đến 41 tuổi bị rụng tóc ở mức độ nhẹ đến 
trung bình. Trong số những người đàn ông này, khoảng 1200 người bị rụng tóc ở đỉnh đầu đã tham gia vào các 
nghiên cứu mở rộng bổ sung, dẫn đến tổng thời gian nghiên cứu lên đến 5 năm. Nói chung, những người đàn 
ông dùng PROPECIA duy trì hoặc tăng số lượng tóc trên da đầu có thể nhìn thấy và nhận thấy sự cải thiện trên 
tóc của họ trong năm đầu tiên. Sự cải thiện, so với khi bắt đầu nghiên cứu, được duy trì trong những năm điều 
trị còn lại. Số lượng tóc ở nam giới không dùng PROPECIA tiếp tục giảm.

Trong một nghiên cứu, bệnh nhân được hỏi về sự phát triển của lông trên cơ thể. PROPECIA dường như không ảnh hưởng đến tóc ở 
những nơi khác ngoài da đầu.

PROPECIA có làm việc cho tôi không?

Đối với hầu hết nam giới, PROPECIA làm tăng số lượng tóc trên da đầu trong năm đầu điều trị, giúp làm đầy những 
vùng da đầu mỏng hoặc hói. Ngoài ra, nam giới dùng PROPECIA có thể ghi nhận quá trình rụng tóc chậm lại. Mặc dù 
kết quả sẽ khác nhau, nhưng nhìn chung, bạn sẽ không thể mọc lại toàn bộ số tóc đã mất. Không có đầy đủ bằng 
chứng cho thấy PROPECIA có tác dụng trong việc điều trị tình trạng tụt chân tóc ở vùng thái dương ở cả hai bên đầu.

Rụng tóc ở nam giới xảy ra dần dần theo thời gian. Trung bình, tóc khỏe mạnh chỉ mọc khoảng nửa inch mỗi 
tháng. Do đó, sẽ mất thời gian để thấy bất kỳ hiệu quả.

Bạn có thể cần dùng PROPECIA hàng ngày trong ba tháng hoặc hơn trước khi bạn thấy lợi ích từ việc 
dùng PROPECIA. PROPECIA chỉ có thể hoạt động lâu dài nếu bạn tiếp tục dùng nó. Nếu thuốc không có 
tác dụng với bạn trong mười hai tháng, việc điều trị thêm sẽ không có lợi. Nếu bạn ngừng dùng 
PROPECIA, bạn sẽ có thể bị rụng tóc trong vòng 12 tháng sau khi ngừng điều trị. Bạn nên thảo luận với 
bác sĩ của bạn.
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PROPECIA không có hiệu quả trong điều trị rụng tóc do rụng tóc nội tiết tố ở phụ nữ sau mãn kinh. Phụ 
nữ không nên dùng PROPECIA.

Tôi nên dùng PROPECIA như thế 

nào? Làm theo hướng dẫn của bác sĩ.

• Uống một viên mỗi ngày.

• Bạn có thể dùng PROPECIA có hoặc không có thức ăn.

• Nếu bạn quên uống PROPECIA, hãykhông phải uống thêm một viên. Chỉ cần uống viên tiếp theo như bình thường.

PROPECIA sẽkhông phải hoạt động nhanh hơn hoặc tốt hơn nếu bạn dùng nhiều hơn một lần một ngày.

Ai nênKHÔNG PHẢI lấy PROPECIA?

• PROPECIA dùng để điều trị chứng rụng tóc ở nam giớiCHỈ DÀNH CHO NAMvà phụ nữ không nên 
dùng (xemCảnh báo về PROPECIA và thai kỳ).

• Trẻ em không nên dùng PROPECIA.

• Bất cứ ai dị ứng với bất kỳ thành phần nào.

Một cảnh báo về PROPECIA và mang thai.

• Phụ nữ đang hoặc có thể có thai:

- không được sử dụng PROPECIA

- không nên cầm viên nén PROPECIA bị dập hoặc vỡ.

Nếu phụ nữ mang thai con trai hấp thụ thành phần hoạt chất trong PROPECIA, bằng cách nuốt 
hoặc qua da, nó có thể gây ra các bất thường về cơ quan sinh dục của trẻ nam. Nếu phụ nữ mang 
thai tiếp xúc với thành phần hoạt chất trong PROPECIA, nên hỏi ý kiến   bác sĩ. Viên nén PROPECIA 
được bao bọc và sẽ ngăn không cho tiếp xúc với thành phần hoạt tính trong quá trình xử lý bình 
thường, với điều kiện là viên nén không bị vỡ hoặc bị nghiền nát.

Các tác dụng phụ có thể có của PROPECIA là gì?

Giống như tất cả các sản phẩm kê đơn, PROPECIA có thể gây ra tác dụng phụ. Trong các nghiên cứu lâm sàng, tác 
dụng phụ của PROPECIA là không phổ biến và không ảnh hưởng đến hầu hết nam giới. Một số ít nam giới gặp phải 
một số tác dụng phụ về tình dục. Những người đàn ông này cho biết một hoặc nhiều điều sau: ít ham muốn tình dục; 
khó đạt được sự cương cứng; và, giảm số lượng tinh dịch. Mỗi tác dụng phụ này xảy ra ở ít hơn 2% nam giới. Những 
tác dụng phụ này biến mất ở những người đàn ông ngừng dùng PROPECIA. Chúng cũng biến mất ở hầu hết nam giới 
tiếp tục dùng PROPECIA.

Trong việc sử dụng chung, những điều sau đây đã được báo cáo: căng và to vú; Phiền muộn; phản ứng dị ứng 
bao gồm phát ban, ngứa, nổi mề đay và sưng môi và mặt; vấn đề với xuất tinh; đau tinh hoàn; và, trong một số 
trường hợp hiếm hoi, ung thư vú ở nam giới. Bạn nên báo ngay cho bác sĩ bất kỳ thay đổi nào ở vú như nổi cục, 
đau hoặc tiết dịch ở núm vú. Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức về những điều này hoặc bất kỳ tác dụng phụ 
bất thường nào khác.

• PROPECIA có thể ảnh hưởng đến xét nghiệm máu gọi là PSA (Kháng nguyên đặc hiệu cho tuyến tiền liệt) để 
tầm soát ung thư tuyến tiền liệt. Nếu bạn đã làm xét nghiệm PSA, bạn nên nói với (các) bác sĩ của bạn rằng 
bạn đang dùng PROPECIA. Vì PROPECIA làm giảm mức PSA, nên (các) bác sĩ của bạn sẽ cần đánh giá cẩn 
thận những thay đổi về mức PSA. Bất kỳ sự gia tăng nào của mức PSA theo dõi từ điểm thấp nhất của họ 
đều phải được đánh giá cẩn thận ngay cả khi kết quả xét nghiệm vẫn nằm trong giới hạn bình thường đối 
với nam giới không dùng PROPECIA. Bạn cũng nên nói với bác sĩ của bạn nếu bạn không dùng
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PROPECIA theo quy định vì điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra PSA. Để biết thêm thông tin, hãy nói chuyện 
với bác sĩ của bạn.

Lưu trữ và xử lý.

Giữ PROPECIA trong thùng chứa ban đầu và đóng thùng. Lưu trữ nó ở nơi khô ráo ở nhiệt độ phòng.Viên nén 
PROPECIA được bao bọc và sẽ ngăn không cho tiếp xúc với thành phần hoạt tính trong quá trình xử lý 
bình thường, với điều kiện là viên nén không bị vỡ hoặc bị nghiền nát.

Không đưa máy tính bảng PROPECIA của bạn cho bất kỳ ai khác. Nó đã được kê đơn chỉ cho bạn. Giữ PROPECIA 
và tất cả các loại thuốc ngoài tầm với của trẻ em.

LEAFLET NÀY CUNG CẤP TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ PROPECIA. NẾU SAU KHI ĐỌC BÀI VIẾT NÀY BẠN CÓ 
BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO HOẶC KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ, HÃY NÓI CHUYỆN VỚI BÁC SĨ, DƯỢC 
SĨ HOẶC CUNG CẤP CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA BẠN.

1-888-637-2522, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng ĐẾN 7:00 tối (ET).

www.propecia.com

Phát hành tháng 12 năm 2010

Số bằng sáng chế Hoa Kỳ: 5.557.957; 5.571.817

3

ID tham chiếu: 2932096


