
PROPECIA
(finasteride)
Mga tableta, 1 mg
PAGLALARAWAN

PROPECIA®(finasteride), isang sintetikong 4-azasteroid compound, ay isang partikular na inhibitor ng Uri ng 
steroidII 5α-reductase, isang intracellular enzyme na nagpapalit ng androgen testosterone sa 5α-
dihydrotestosterone (DHT).

Ang Finasteride ay 4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide,N-(1,1-dimethylethyl)-3-oxo-,(5α,17β)-. Ang empirical 
formula ng finasteride ay C23H36N2O2at ang molecular weight nito ay 372.55. Ang structural formula nito ay:

Ang

Ang Finasteride ay isang puting mala-kristal na pulbos na may punto ng pagkatunaw malapit sa 250°C. Ito ay malayang natutunaw sa 
chloroform at sa mas mababang alcohol solvents ngunit halos hindi matutunaw sa tubig.

Ang PROPECIA tablets para sa oral administration ay mga film-coated na tablet na naglalaman ng 1 mg ng 
finasteride at ang mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, 
pregelatinized starch, sodium starch glycolate, hydroxypropyl methylcellulose, hydroxypropyl cellulose LF, titanium 
dioxide, magnesium stearate, talc docusate sodium, yellow ferric oxide, at red ferric oxide.

CLINICAL PHARMACOLOGY

Ang Finasteride ay isang mapagkumpitensya at partikular na inhibitor ng UriII5α-reductase, isang intracellular enzyme 
na nagpapalit ng androgen testosterone sa DHT. Dalawang natatanging isozyme ang matatagpuan sa mga daga, daga, 
unggoy, at tao: UriakoatII.Ang bawat isa sa mga isozymes na ito ay naiiba na ipinahayag sa mga tisyu at mga yugto ng pag-
unlad. Sa tao, UriakoAng 5α-reductase ay nangingibabaw sa sebaceous glands ng karamihan sa mga rehiyon ng balat, 
kabilang ang anit, at atay. UriakoAng 5α-reductase ay responsable para sa humigit-kumulang isang-katlo ng nagpapalipat-
lipat na DHT. Ang uriIIAng 5α-reductase isozyme ay pangunahing matatagpuan sa prostate, seminal vesicles, epididymides, 
at mga follicle ng buhok pati na rin sa atay, at responsable para sa dalawang-katlo ng nagpapalipat-lipat na DHT.

Sa mga tao, ang mekanismo ng pagkilos ng finasteride ay batay sa kagustuhan nitong pagsugpo sa UriII isozyme. 
Paggamit ng mga katutubong tisyu (anit at prostate),sa vitroAng mga nagbubuklod na pag-aaral na sumusuri sa potensyal 
ng finasteride na pigilan ang alinman sa isozyme ay nagsiwalat ng isang 100-tiklop na pagpili para sa Uri ng taoII5α-
reductase sa Uriakoisozyme (IC50=500 at 4.2 nM para sa UriakoatII,ayon sa pagkakabanggit). Para sa parehong isozymes, 
ang pagsugpo ng finasteride ay sinamahan ng pagbawas ng inhibitor sa dihydrofinasteride at pagdaragdag ng pagbuo sa 
NADP+. Ang turnover para sa enzyme complex ay mabagal (t1/2humigit-kumulang 30 araw para sa UriIIenzyme complex at 
14 na araw para sa Uriakokumplikado).

Ang Finasteride ay walang affinity para sa androgen receptor at walang androgenic, antiandrogenic, estrogenic, 
antiestrogenic, o progestational effect. Pagbabawal ng UriIIHinaharang ng 5α-reductase ang peripheral na conversion ng 
testosterone sa DHT, na nagreresulta sa makabuluhang pagbaba sa serum at tissue DHT concentrations. Ang Finasteride ay 
gumagawa ng mabilis na pagbawas sa serum na konsentrasyon ng DHT, na umaabot sa 65% na pagsugpo sa loob ng 24 na 
oras ng oral dosing na may 1-mg na tableta. Ang ibig sabihin ng mga nagpapalipat-lipat na antas ng testosterone at 
estradiol ay nadagdagan ng humigit-kumulang 15% kumpara sa baseline, ngunit nanatili ang mga ito sa loob ng physiologic 
range.

Sa mga lalaking may pattern ng pagkalagas ng buhok ng lalaki (androgenetic alopecia), ang balding scalp ay naglalaman ng mga 
miniaturized na follicle ng buhok at mas maraming DHT kumpara sa mabalahibong anit. Ang pangangasiwa ng finasteride ay 
nagpapababa ng mga konsentrasyon ng DHT sa anit at serum sa mga lalaking ito. Ang mga kamag-anak na kontribusyon ng mga 
pagbawas na ito sa epekto ng paggamot ng finasteride ay hindi natukoy. Sa pamamagitan ng mekanismong ito, finasteride
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ay lumilitaw na nakakaabala sa isang pangunahing kadahilanan sa pagbuo ng androgenetic alopecia sa mga pasyente na genetically 
predisposed.

Isang 48-linggo, placebo-controlled na pag-aaral na idinisenyo upang masuri sa pamamagitan ng phototrichogram ang epekto ng 
PROPECIA sa kabuuan at aktibong lumalagong (anagen) na mga buhok sa anit sa vertex baldness ay nagtala ng 212 lalaki na may 
androgenetic alopecia. Sa baseline at 48 na linggo, ang kabuuang at anagen na mga bilang ng buhok ay nakuha sa isang 1-cm2target na lugar 
ng anit. Ang mga lalaking ginagamot ng PROPECIA ay nagpakita ng mga pagtaas mula sa baseline sa kabuuan at bilang ng anagen na buhok 
na 7 buhok at 18 buhok, ayon sa pagkakabanggit, samantalang ang mga lalaking ginagamot ng placebo ay may mga pagbaba ng 10 buhok at 
9 na buhok, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga pagbabagong ito sa bilang ng buhok ay nagresulta sa pagkakaiba sa pagitan ng pangkat na 17 
buhok sa kabuuang bilang ng buhok (p<0.001) at 27 buhok sa bilang ng buhok ng anagen (p<0.001), at isang pagpapabuti sa proporsyon ng 
mga buhok ng anagen mula sa 62% sa baseline hanggang 68% para sa mga lalaking ginagamot ng PROPECIA. Pharmacokinetics

Pagsipsip
Sa isang pag-aaral sa 15 malulusog na kabataang lalaki na paksa, ang ibig sabihin ng bioavailability ng finasteride 1-mg 

na mga tablet ay 65%   (saklaw ng 26-170%), batay sa ratio ng lugar sa ilalim ng curve (AUC) na may kaugnayan sa isang 
intravenous (IV) reference dosis. Sa steady state kasunod ng dosing na may 1 mg/day (n=12), ang maximum finasteride 
plasma concentration ay nag-average ng 9.2 ng/mL (range, 4.9-13.7 ng/mL) at naabot ng 1 hanggang 2 oras postdose; AUC
(0-24 oras)ay 53 ng•hr/mL (saklaw, 20-154 ng•hr/mL). Ang bioavailability ng finasteride ay hindi naapektuhan ng pagkain.

Pamamahagi
Ang ibig sabihin ng steady-state na volume ng distribution ay 76 liters (range, 44-96 liters; n=15). Humigit-kumulang 90% ng nagpapalipat-

lipat na finasteride ay nakatali sa mga protina ng plasma. Mayroong mabagal na yugto ng akumulasyon para sa finasteride pagkatapos ng 
maraming dosing.

Natagpuan ang Finasteride na tumawid sa hadlang ng dugo-utak.
Ang mga antas ng semilya ay sinusukat sa 35 lalaki na kumukuha ng finasteride 1 mg/araw sa loob ng 6 na linggo. Sa 60% (21 ng

35) ng mga sample, ang mga antas ng finasteride ay hindi matukoy (<0.2 ng/mL). Ang ibig sabihin ng antas ng finasteride ay 0.26 ng/
mL at ang pinakamataas na antas na nasusukat ay 1.52 ng/mL. Gamit ang pinakamataas na antas ng semilya na sinusukat at 
ipinapalagay na 100% ang pagsipsip mula sa isang 5-mL na ejaculate bawat araw, ang pagkakalantad ng tao sa pamamagitan ng 
vaginal absorption ay magiging hanggang 7.6 ng bawat araw, na 750 beses na mas mababa kaysa sa pagkakalantad mula sa walang 
epektong dosis para sa pag-unlad. mga abnormalidad sa Rhesus monkey at 650-fold na mas mababa kaysa sa dosis ng finasteride (5 
μg) na walang epekto sa sirkulasyon ng mga antas ng DHT sa mga lalaki (tingnan ang PAG-Iingat,Pagbubuntis). Metabolismo

Ang Finasteride ay malawakang na-metabolize sa atay, pangunahin sa pamamagitan ng cytochrome P450 
3A4 enzyme subfamily. Dalawang metabolites, ang t-butyl side chain monohydroxylated at monocarboxylic 
acid metabolites, ay natukoy na nagtataglay ng hindi hihigit sa 20% ng 5α-reductase inhibitory activity ng 
finasteride.
Paglabas

Kasunod ng intravenous infusion sa malusog na mga batang paksa (n=15), ang ibig sabihin ng plasma 
clearance ng finasteride ay 165 mL/min (saklaw, 70-279 mL/min). Ang ibig sabihin ng terminal half-life sa 
plasma ay 4.5 na oras (saklaw, 3.3-13.4 na oras; n=12). Kasunod ng oral na dosis ng14C-finasteride sa tao (n=6), 
isang mean na 39% (saklaw, 32-46%) ng dosis ay pinalabas sa ihi sa anyo ng mga metabolite; 57% (saklaw, 
51-64%) ay excreted sa feces.

Ang ibig sabihin ng terminal half-life ay humigit-kumulang 5-6 na oras sa mga lalaking 18-60 taong gulang at 8 oras sa mga lalaki na higit 
sa 70 taong gulang.
Mga Espesyal na Populasyon

Pediatric:Ang mga pharmacokinetics ng Finasteride ay hindi pa sinisiyasat sa mga pasyenteng <18 taong gulang. Kasarian:Ang 
PROPECIA ay hindi ipinahiwatig para sa paggamit sa mga kababaihan.
Geriatric:Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis sa mga matatanda. Kahit na ang rate ng pag-aalis ng finasteride ay 
nabawasan sa mga matatanda, ang mga natuklasan na ito ay walang klinikal na kahalagahan. Tingnan dinPharmacokinetics, 
Paglabas, at PAG-Iingat,Geriatric na Paggamitmga seksyon.
lahi:Ang epekto ng lahi sa finasteride pharmacokinetics ay hindi pa napag-aralan.
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Kakulangan sa bato:Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis sa mga pasyente na may kakulangan sa bato. Sa mga pasyente na 
may talamak na kapansanan sa bato, na may creatinine clearance mula 9.0 hanggang 55 mL/min, AUC, maximum na konsentrasyon 
sa plasma, kalahating buhay, at protina na nagbubuklod pagkatapos ng isang dosis ng14Ang C-finasteride ay katulad ng nakuha sa 
malusog na mga boluntaryo. Ang paglabas ng mga metabolite sa ihi ay nabawasan sa mga pasyente na may kapansanan sa bato. 
Ang pagbaba na ito ay nauugnay sa isang pagtaas sa fecal excretion ng metabolites. Ang mga konsentrasyon ng plasma ng mga 
metabolite ay makabuluhang mas mataas sa mga pasyente na may kapansanan sa bato (batay sa isang 60% na pagtaas sa kabuuang 
radioactivity AUC). Gayunpaman, ang finasteride ay mahusay na pinahihintulutan sa mga lalaking may normal na renal function na 
tumatanggap ng hanggang 80 mg/araw sa loob ng 12 linggo kung saan ang pagkakalantad ng mga pasyenteng ito sa mga 
metabolite ay malamang na mas malaki.
Hepatic Insufficiency:Ang epekto ng hepatic insufficiency sa finasteride pharmacokinetics ay hindi pa napag-aralan. Ang pag-
iingat ay dapat gamitin sa pangangasiwa ng PROPECIA sa mga pasyente na may mga abnormalidad sa pag-andar ng atay, 
dahil ang finasteride ay malawak na na-metabolize sa atay.
Interaksyon sa droga(tingnan din ang PAG-Iingat,Interaksyon sa droga)

Walang natukoy na mga pakikipag-ugnayan ng gamot na may klinikal na kahalagahan. Mukhang hindi nakakaapekto 
ang Finasteride sa cytochrome P450-linked drug-metabolizing enzyme system. Kasama sa mga compound na nasubok sa tao 
ang antipyrine, digoxin, propranolol, theophylline, at warfarin at walang nakitang mga klinikal na makabuluhang pakikipag-
ugnayan.

Mean (SD) Pharmacokinetic Parameter
sa Healthy Men (edad 18-26)

ibig sabihin (±SD)
n=15

Bioavailability 65% (26-170%)*
Clearance (mL/min) 165 (55)
Dami ng Pamamahagi (L) 76 (14)
* Saklaw

Mean (SD) Noncompartmental Pharmacokinetic Parameter
Pagkatapos ng Maramihang Dosis ng 1 mg/araw sa

Mga Malusog na Lalaki (edad 19-42)

ibig sabihin (±SD)
(n=12)

AUC (ng•oras/mL) 53 (33.8)
Pinakamataas na Konsentrasyon (ng/mL) 9.2 (2.6)
Oras sa Peak (oras) 1.3 (0.5)
Half-Life (oras)* 4.5 (1.6)
* Mga halaga ng unang dosis; ang lahat ng iba pang mga parameter ay mga halaga ng huling dosis

Klinikal na Pag-aaral
Pag-aaral sa Lalaki

Ang bisa ng PROPECIA ay ipinakita sa mga lalaki (88% Caucasian) na may banayad hanggang katamtamang 
androgenetic alopecia (male pattern na pagkawala ng buhok) sa pagitan ng 18 at 41 taong gulang. Upang maiwasan 
ang seborrheic dermatitis na maaaring malito sa pagtatasa ng paglaki ng buhok sa mga pag-aaral na ito, ang lahat 
ng lalaki, ginagamot man ng finasteride o placebo, ay inutusang gumamit ng isang tinukoy, medicated, tar-based na 
shampoo (Neutrogena T/Gel®*Shampoo) sa unang 2 taon ng pag-aaral.

Mayroong tatlong double-blind, randomized, placebo-controlled na pag-aaral ng 12-buwang tagal. Ang dalawang pangunahing endpoint 
ay ang bilang ng buhok at pagsusuri sa sarili ng pasyente; ang dalawang pangalawang endpoint ay ang pagtatasa ng imbestigador at mga 
rating ng mga litrato. Bilang karagdagan, ang impormasyon ay nakolekta tungkol sa sekswal na function (batay sa isang self-administered 
questionnaire) at non-scalp body hair growth. Ang tatlong pag-aaral ay isinagawa noong 1879 lalaki na may banayad hanggang katamtaman, 
ngunit hindi kumpleto, ang pagkawala ng buhok. Dalawa sa mga pag-aaral ang nag-enroll sa mga lalaking may katamtamang banayad 
hanggang katamtamang pagkawala ng buhok sa tuktok (n=1553). Ang pangatlong naka-enroll na lalaki na may banayad hanggang 
katamtamang pagkawala ng buhok sa anterior mid-scalp area na may o walang vertex balding (n=326).

Pag-aaral sa Mga Lalaking may Vertex Baldness
Sa mga lalaking nakakumpleto ng unang 12 buwan ng dalawang vertex baldness trials, 1215 ang naghalal na 

magpatuloy sa double-blind, placebo-controlled, 12-month extension studies. Mayroong 547 lalaki na tumatanggap ng 
PROPECIA para sa parehong paunang pag-aaral at unang extension period (hanggang 2 taon ng paggamot) at 60 lalaki

*Nakarehistrong trademark ng Johnson & Johnson
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pagtanggap ng placebo para sa parehong mga panahon. Ang mga pag-aaral ng extension ay ipinagpatuloy sa loob ng 3 karagdagang taon, na 
may 323 lalaki sa PROPECIA at 23 sa placebo na pumasok sa ikalimang taon ng pag-aaral.

Upang masuri ang epekto ng paghinto ng therapy, mayroong 65 lalaki na tumanggap ng PROPECIA para sa unang 12 
buwan na sinundan ng placebo sa unang 12-buwan na panahon ng extension. Ang ilan sa mga lalaking ito ay nagpatuloy sa 
karagdagang pag-aaral ng extension at inilipat muli sa paggamot sa PROPECIA, na may 32 lalaki na pumasok sa ikalimang 
taon ng pag-aaral. Panghuli, mayroong 543 lalaki na nakatanggap ng placebo para sa unang 12 buwan na sinundan ng 
PROPECIA sa unang 12-buwan na panahon ng extension. Ang ilan sa mga lalaking ito ay nagpatuloy sa karagdagang pag-
aaral ng extension na tumatanggap ng PROPECIA, na may 290 lalaki na pumasok sa ikalimang taon ng pag-aaral (tingnan 
ang Larawan sa ibaba).

Ang mga bilang ng buhok ay tinasa sa pamamagitan ng mga photographic na pagpapalaki ng isang kinatawan na lugar ng 
aktibong pagkawala ng buhok. Sa dalawang pag-aaral na ito sa mga lalaking may vertex baldness, ang mga makabuluhang pagtaas 
sa bilang ng buhok ay ipinakita sa 6 at 12 buwan sa mga lalaking ginagamot ng PROPECIA, habang ang makabuluhang pagkawala ng 
buhok mula sa baseline ay ipinakita sa mga ginagamot sa placebo. Sa 12 buwan mayroong 107-buhok na pagkakaiba mula sa 
placebo (p<0.001, PROPECIA [n=679] kumpara sa placebo [n=672]) sa loob ng 1-pulgadang diameter na bilog (5.1 cm2). Ang bilang ng 
buhok ay pinananatili sa mga lalaking kumukuha ng PROPECIA nang hanggang 2 taon, na nagreresulta sa 138-buhok na pagkakaiba 
sa pagitan ng mga pangkat ng paggamot (p<0.001, PROPECIA [n=433] kumpara sa placebo [n=47]) sa loob ng parehong lugar. Sa 
mga lalaking ginagamot sa PROPECIA, ang pinakamataas na pagpapabuti sa bilang ng buhok kumpara sa baseline ay nakamit sa 
unang 2 taon. Kahit na ang paunang pagpapabuti ay sinundan ng isang mabagal na pagbaba, ang bilang ng buhok ay pinananatili sa 
itaas ng baseline sa buong 5 taon ng mga pag-aaral. Higit pa rito, dahil ang pagbaba sa pangkat ng placebo ay mas mabilis, ang 
pagkakaiba sa pagitan ng mga pangkat ng paggamot ay patuloy na tumaas sa buong pag-aaral, na nagreresulta sa isang 277-buhok 
na pagkakaiba (p<0.001, PROPECIA [n=219] vs placebo [n=15] ]) sa 5 taon (tingnan ang Larawan sa ibaba).

Ang mga pasyenteng lumipat mula sa placebo patungo sa PROPECIA (n=425) ay nagkaroon ng 
pagbaba sa bilang ng buhok sa pagtatapos ng paunang 12-buwang panahon ng placebo, na sinundan ng 
pagtaas ng bilang ng buhok pagkatapos ng 1 taon ng paggamot sa PROPECIA. Ang pagtaas na ito sa 
bilang ng buhok ay mas kaunti (56 na buhok sa itaas ng orihinal na baseline) kaysa sa pagtaas (91 na 
buhok sa itaas ng orihinal na baseline) na naobserbahan pagkatapos ng 1 taon ng paggamot sa mga 
lalaki na una nang na-random sa PROPECIA. Bagaman ang pagtaas sa bilang ng buhok, na nauugnay sa 
kung kailan nagsimula ang therapy, ay maihahambing sa pagitan ng dalawang grupong ito, ang isang 
mas mataas na ganap na bilang ng buhok ay nakamit sa mga pasyente na nagsimula sa paggamot sa 
PROPECIA sa paunang pag-aaral. Ang kalamangan na ito ay napanatili sa natitirang 3 taon ng pag-aaral.

Sa 12 buwan, 58% ng mga lalaki sa pangkat ng placebo ay nagkaroon ng karagdagang pagkawala ng buhok (tinukoy bilang anumang 
pagbaba sa bilang ng buhok mula sa baseline), kumpara sa 14% ng mga lalaking ginagamot sa PROPECIA. Sa mga lalaking ginagamot 
hanggang 2 taon, 72% ng mga lalaki sa placebo group ang nagpakita ng pagkawala ng buhok, kumpara sa 17% ng mga lalaking ginagamot ng 
PROPECIA. Sa 5 taon, 100% ng mga lalaki sa placebo group ang nagpakita ng pagkawala ng buhok, kumpara sa 35% ng mga lalaking 
ginagamot sa PROPECIA.
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Ang pagsusuri sa sarili ng pasyente ay nakuha sa bawat pagbisita sa klinika mula sa isang talatanungan na pinangangasiwaan ng 
sarili, na kinabibilangan ng mga tanong sa kanilang pang-unawa sa paglaki ng buhok, pagkawala ng buhok, at hitsura. Ang self-
assessment na ito ay nagpakita ng pagtaas sa dami ng buhok, pagbaba ng pagkalagas ng buhok, at pagpapabuti ng hitsura sa mga 
lalaking ginagamot ng PROPECIA. Ang pangkalahatang pagpapabuti kumpara sa placebo ay nakita na kasing aga ng 3 buwan 
(p<0.05), na may pagpapabuti na napanatili sa loob ng 5 taon.

Ang pagtatasa ng imbestigador ay batay sa isang 7-puntong sukat na sinusuri ang mga pagtaas o pagbaba sa buhok ng 
anit sa bawat pagbisita ng pasyente. Ang pagtatasa na ito ay nagpakita ng mas malaking pagtaas sa paglaki ng buhok sa 
mga lalaking ginagamot ng PROPECIA kumpara sa placebo kasing aga ng 3 buwan (p<0.001). Sa 12 buwan, ni-rate ng mga 
investigator ang 65% ng mga lalaking ginagamot ng PROPECIA bilang nadagdagan ang paglaki ng buhok kumpara sa 37% 
sa placebo group. Sa 2 taon, ni-rate ng mga investigator ang 80% ng mga lalaking ginagamot ng PROPECIA bilang 
nadagdagan ang paglaki ng buhok kumpara sa 47% ng mga lalaking ginagamot ng placebo. Sa 5 taon, ni-rate ng mga 
investigator ang 77% ng mga lalaking ginagamot ng PROPECIA bilang nadagdagan ang paglaki ng buhok, kumpara sa 15% 
ng mga lalaking ginagamot ng placebo.

Isang independiyenteng panel ang nag-rate ng mga standardized na larawan ng ulo sa isang blinded 
fashion batay sa pagtaas o pagbaba ng buhok sa anit gamit ang parehong 7-point scale bilang ang investigator 
assessment. Sa 12 buwan, 48% ng mga lalaking ginagamot ng PROPECIA ay nagkaroon ng pagtaas kumpara sa 
7% ng mga lalaking ginagamot ng placebo. Sa 2 taon, ang pagtaas ng paglaki ng buhok ay ipinakita sa 66% ng 
mga lalaking ginagamot ng PROPECIA, kumpara sa 7% ng mga lalaking ginagamot ng placebo. Sa 5 taon, 48% 
ng mga lalaking ginagamot ng PROPECIA ay nagpakita ng pagtaas sa paglaki ng buhok, 42% ay na-rate bilang 
walang pagbabago (walang karagdagang nakikitang pag-unlad ng pagkawala ng buhok mula sa baseline) at 
10% ay na-rate bilang nawalan ng buhok kung ihahambing sa baseline . Sa paghahambing, 6% ng mga lalaking 
ginagamot ng placebo ay nagpakita ng pagtaas sa paglaki ng buhok, Iba pang mga Resulta sa Vertex Baldness 
Studies

Ang isang sexual function questionnaire ay pinangangasiwaan ng sarili ng mga pasyenteng lumalahok sa dalawang vertex 
baldness trials para makita ang mas banayad na pagbabago sa sexual function. Sa Buwan 12, natagpuan ang mga makabuluhang 
pagkakaiba sa istatistika na pabor sa placebo sa 3 sa 4 na mga domain (kawili-wiling sekswal, paninigas, at pang-unawa sa mga 
problemang sekswal). Gayunpaman, walang makabuluhang pagkakaiba ang nakita sa tanong sa pangkalahatang kasiyahan sa buhay 
sex.

Sa isa sa dalawang pag-aaral ng vertex baldness, ang mga pasyente ay tinanong tungkol sa hindi anit na paglaki ng buhok sa katawan. Ang 
PROPECIA ay hindi lumilitaw na nakakaapekto sa hindi anit na buhok sa katawan.
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Pag-aaral sa Mga Lalaking may Nalalagas na Buhok sa Anterior Mid-Scalp Area
Ang isang pag-aaral ng 12-buwang tagal, na idinisenyo upang masuri ang bisa ng PROPECIA sa mga lalaking may 

pagkawala ng buhok sa anterior mid-scalp area, ay nagpakita rin ng makabuluhang pagtaas sa bilang ng buhok kumpara sa 
placebo. Ang mga pagtaas sa bilang ng buhok ay sinamahan ng mga pagpapabuti sa pagsusuri sa sarili ng pasyente, 
pagtatasa ng imbestigador, at mga rating batay sa mga standardized na larawan. Ang mga bilang ng buhok ay nakuha sa 
anterior mid-scalp area, at hindi kasama ang lugar ng bitemporal recession o ang anterior hairline.
Buod ng Clinical Studies sa Lalaki

Ang mga klinikal na pag-aaral ay isinagawa sa mga lalaking may edad na 18 hanggang 41 na may banayad hanggang 
katamtamang antas ng androgenetic alopecia. Lahat ng lalaking ginagamot ng PROPECIA o placebo ay nakatanggap ng tar-based na 
shampoo (Neutrogena T/Gel®*Shampoo) sa unang 2 taon ng pag-aaral. Ang klinikal na pagpapabuti ay nakita kasing aga ng 3 buwan 
sa mga pasyenteng ginagamot sa PROPECIA at humantong sa isang netong pagtaas sa bilang ng buhok sa anit at muling paglaki ng 
buhok. Sa mga klinikal na pag-aaral hanggang sa 5 taon, ang paggamot sa PROPECIA ay nagpabagal sa karagdagang pag-unlad ng 
pagkawala ng buhok na sinusunod sa pangkat ng placebo. Sa pangkalahatan, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga grupo ng 
paggamot ay patuloy na tumaas sa buong 5 taon ng mga pag-aaral.
Etnikong Pagsusuri ng Klinikal na Data mula sa Mga Lalaki

Sa isang pinagsamang pagsusuri ng dalawang pag-aaral sa vertex baldness, ang ibig sabihin ng mga pagbabago sa 
bilang ng buhok mula sa baseline ay 91 vs -19 na buhok (PROPECIA vs placebo) sa mga Caucasians (n=1185), 49 vs -27 na 
buhok sa mga Black (n=84), 53 vs -38 buhok sa mga Asyano (n=17), 67 vs 5 buhok sa Hispanics (n=45) at 67 vs -15 buhok sa 
iba pang mga pangkat etniko (n=20). Ang pagsusuri sa sarili ng pasyente ay nagpakita ng pagpapabuti sa mga pangkat ng 
lahi na may paggamot sa PROPECIA, maliban sa kasiyahan ng frontal hairline at vertex sa Black men, na nasiyahan sa 
pangkalahatan.
Pag-aaral sa Babae

Sa isang pag-aaral na kinasasangkutan ng 137 postmenopausal na kababaihan na may androgenetic alopecia na 
ginagamot ng PROPECIA (n=67) o placebo (n=70) sa loob ng 12 buwan, hindi maipakita ang pagiging epektibo. Walang 
pagpapabuti sa mga bilang ng buhok, pagsusuri sa sarili ng pasyente, pagtatasa ng imbestigador, o mga rating ng mga 
standardized na litrato sa mga babaeng ginagamot ng PROPECIA kung ihahambing sa pangkat ng placebo (tingnan ang 
MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT).

MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang PROPECIA ay ipinahiwatig para sa paggamot ng male pattern na pagkawala ng buhok (androgenetic alopecia) saLALAKI LANG. Ang 
kaligtasan at pagiging epektibo ay ipinakita sa mga lalaki sa pagitan ng 18 hanggang 41 taong gulang na may banayad hanggang 
katamtamang pagkawala ng buhok ng vertex at anterior mid-scalp area (tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY,Klinikal na Pag-aaral).

Ang pagiging epektibo sa bitemporal recession ay hindi pa naitatag.
Ang PROPECIA ay hindi ipinahiwatig sa mga kababaihan (tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY, Klinikal na Pag-aaralat 
KONTRAINDIKASYON).
Ang PROPECIA ay hindi ipinahiwatig sa mga bata (tingnan ang PAG-Iingat,Paggamit ng Pediatric).

MGA KONTRAINDIKASYON

Ang PROPECIA ay kontraindikado sa mga sumusunod:
Pagbubuntis. Ang paggamit ng Finasteride ay kontraindikado sa mga kababaihan kapag sila ay buntis o maaaring potensyal na 

buntis. Dahil sa kakayahan ng Type II 5α-reductase inhibitors na pigilan ang conversion ng testosterone sa DHT, ang finasteride ay 
maaaring magdulot ng mga abnormalidad sa panlabas na ari ng isang male fetus ng isang buntis na tumatanggap ng finasteride. 
Kung ang gamot na ito ay ginagamit sa panahon ng pagbubuntis, o kung ang pagbubuntis ay nangyayari habang iniinom ang gamot 
na ito, ang buntis na babae ay dapat ipaalam sa potensyal na panganib sa male fetus. (Tingnan din ang MGA BABALA, 
PAGLALAANTAD NG MGA BABAE - PANGANIB SA LALAKING FETUS; at PAG-Iingat,Impormasyon para sa mga PasyenteatPagbubuntis.) 
Sa mga babaeng daga, ang mababang dosis ng finasteride na ibinibigay sa panahon ng pagbubuntis ay nagdulot ng mga 
abnormalidad ng panlabas na ari sa mga supling ng lalaki.

Ang pagiging hypersensitive sa anumang bahagi ng gamot na ito.

MGA BABALA

Ang PROPECIA ay hindi ipinahiwatig para sa paggamit sa mga pediatric na pasyente (tingnan ang INDIKASYON AT PAGGAMIT; at 
PAG-Iingat,Paggamit ng Pediatric) o mga babae (tingnan din ang MGA BABALA, PAGLANTAD NG MGA BABAE - PANGANIB SA 
LALAKING FETUS; PAG-Iingat,Impormasyon para sa mga PasyenteatPagbubuntis;at kung paano ibinibigay,Imbakan at Pangangasiwa
).
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EXPOSURE NG MGA BABAE - RISK SA LALAKI FETUS
Ang mga kababaihan ay hindi dapat humawak ng durog o sirang PROPECIA tablets kapag sila ay buntis o 

maaaring potensyal na buntis dahil sa posibilidad ng pagsipsip ng finasteride at ang kasunod na potensyal na 
panganib sa isang lalaking fetus. Ang mga tablet na PROPECIA ay pinahiran at pipigilan ang pakikipag-ugnay sa 
aktibong sangkap sa panahon ng normal na paghawak, sa kondisyon na ang mga tablet ay hindi nabasag o nadurog. 
(Tingnan din ang KONTRAINDIKASYON; PAG-Iingat,Impormasyon para sa mga PasyenteatPagbubuntis;at kung paano 
ibinibigay,Imbakan at Pangangasiwa.)

MGA PAG-IINGAT

Heneral
Ang pag-iingat ay dapat gamitin sa pangangasiwa ng PROPECIA sa mga pasyente na may mga abnormalidad sa pag-

andar ng atay, dahil ang finasteride ay malawak na na-metabolize sa atay.
Impormasyon para sa mga Pasyente

Ang mga kababaihan ay hindi dapat humawak ng durog o sirang PROPECIA tablets kapag sila ay buntis o 
maaaring potensyal na buntis dahil sa posibilidad ng pagsipsip ng finasteride at ang kasunod na potensyal na 
panganib sa isang male fetus. Ang mga tablet na PROPECIA ay pinahiran at pipigilan ang pakikipag-ugnay sa 
aktibong sangkap sa panahon ng normal na paghawak, sa kondisyon na ang mga tablet ay hindi nabasag o nadurog. 
(Tingnan din ang MGA KONTRAINDIKASYON; MGA BABALA, PAGLANTAD NG MGA BABAE - PANGANIB SA LALAKI NA 
FETUS; PAG-Iingat,Pagbubuntis;at kung paano ibinibigay,Imbakan at Pangangasiwa.)

Dapat turuan ng mga doktor ang kanilang mga pasyente na agad na iulat ang anumang pagbabago sa kanilang mga suso tulad 
ng mga bukol, pananakit o paglabas ng utong. Naiulat na ang mga pagbabago sa suso kabilang ang paglaki ng suso, lambot at 
neoplasm (tingnan ang MGA ADVERSE REACTIONS).

Tingnan din ang Patient Package Insert.
Dapat turuan ng mga doktor ang kanilang mga pasyente na basahin ang insert na pakete ng pasyente bago simulan ang therapy 

sa PROPECIA at basahin itong muli sa tuwing na-renew ang reseta upang malaman nila ang kasalukuyang impormasyon para sa mga 
pasyente tungkol sa PROPECIA.
Mga Pakikipag-ugnayan sa Drug/Laboratory Test

Walang epekto ang Finasteride sa mga nagpapalipat-lipat na antas ng cortisol, thyroid-stimulating hormone, o thyroxine, 
at hindi rin ito nakaapekto sa plasma lipid profile (hal., kabuuang kolesterol, low-density lipoprotein, high-density 
lipoproteins at triglycerides) o bone mineral density. Sa mga pag-aaral na may finasteride, walang mga klinikal na 
makabuluhang pagbabago sa luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH) o prolactin ang nakita. Sa 
malusog na mga boluntaryo, ang paggamot na may finasteride ay hindi nagbabago sa tugon ng LH at FSH sa 
gonadotropinreleasing hormone na nagpapahiwatig na ang hypothalamic-pituitary-testicular axis ay hindi apektado.

Sa mga klinikal na pag-aaral na may PROPECIA (finasteride, 1 mg) sa mga lalaking 18-41 taong gulang, ang average na halaga ng serum 
prostate-specific antigen (PSA) ay bumaba mula 0.7 ng/mL sa baseline hanggang 0.5 ng/mL sa Buwan 12. Dagdag pa , sa mga klinikal na pag-
aaral na may PROSCAR (finasteride, 5 mg) kapag ginamit sa mga matatandang lalaki na may benign prostatic hyperplasia (BPH), ang mga 
antas ng PSA ay nababawasan ng humigit-kumulang 50%. Ang iba pang mga pag-aaral na may PROSCAR ay nagpakita na maaari rin itong 
maging sanhi ng pagbaba ng serum PSA sa pagkakaroon ng kanser sa prostate. Ang mga natuklasan na ito ay dapat isaalang-alang para sa 
wastong interpretasyon ng serum PSA kapag sinusuri ang mga lalaking ginagamot ng finasteride. Anumang kumpirmadong pagtaas sa mga 
antas ng PSA mula sa nadir habang nasa PROPECIA ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng kanser sa prostate at dapat na maingat na 
suriin, kahit na ang mga halagang iyon ay nasa loob pa rin ng normal na hanay para sa mga lalaking hindi umiinom ng 5α-reductase inhibitor. 
Ang hindi pagsunod sa therapy sa PROPECIA ay maaari ding makaapekto sa mga resulta ng pagsusulit sa PSA.

Interaksyon sa droga
Walang natukoy na mga pakikipag-ugnayan ng gamot na may klinikal na kahalagahan. Mukhang hindi nakakaapekto 

ang Finasteride sa cytochrome P450-linked drug-metabolizing enzyme system. Kasama sa mga compound na nasubok sa tao 
ang antipyrine, digoxin, propranolol, theophylline, at warfarin at walang nakitang mga klinikal na makabuluhang pakikipag-
ugnayan.

Iba pang magkakasabay na therapy:Bagama't hindi isinagawa ang mga partikular na pag-aaral sa pakikipag-
ugnayan, ang mga dosis ng finasteride na 1 mg o higit pa ay kasabay na ginamit sa mga klinikal na pag-aaral na may 
acetaminophen, acetylsalicylic acid, α-blockers, analgesics, angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, 
anticonvulsants, benzodiazepines, beta blockers, calcium -channel blockers, cardiac nitrates, diuretics, H2antagonist, 
HMG-CoA reductase inhibitors, prostaglandin synthetase inhibitors (tinutukoy din bilang NSAIDs), at quinolone anti-
infectives na walang ebidensya ng clinically significant adverse interactions.
Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility

Walang katibayan ng isang tumorigenic effect ang naobserbahan sa isang 24 na buwang pag-aaral sa mga daga ng Sprague-Dawley na 
tumatanggap ng mga dosis ng finasteride hanggang sa 160 mg/kg/araw sa mga lalaki at 320 mg/kg/araw sa mga babae. Ang mga dosis na ito
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gumawa ng kani-kanilang systemic exposure sa mga daga na 888 at 2192 beses sa mga naobserbahan sa tao na tumatanggap ng 
inirerekomendang dosis ng tao na 1 mg/araw. Ang lahat ng mga kalkulasyon ng pagkakalantad ay batay sa kinakalkulang AUC(0-24 

oras)para sa mga hayop at ibig sabihin ng AUC(0-24 oras)para sa lalaki (0.05 μg•hr/mL).
Sa isang 19 na buwang pag-aaral ng carcinogenicity sa mga daga ng CD-1, isang makabuluhang istatistika (p≤0.05) ang pagtaas 

sa saklaw ng testicular Leydig cell adenomas ay naobserbahan sa isang dosis na 250 mg/kg/araw (1824 beses ang pagkakalantad ng 
tao). Sa mga daga sa dosis na 25 mg/kg/araw (184 beses ang pagkakalantad ng tao, tinatantya) at sa mga daga sa dosis na≥40 mg/
kg/araw (312 beses ang pagkakalantad ng tao) isang pagtaas sa saklaw ng Leydig cell hyperplasia ay naobserbahan. Ang isang 
positibong ugnayan sa pagitan ng mga proliferative na pagbabago sa mga selula ng Leydig at isang pagtaas sa mga antas ng serum 
LH (2- hanggang 3-tiklop sa itaas ng kontrol) ay ipinakita sa parehong mga species ng daga na ginagamot na may mataas na dosis ng 
finasteride. Walang mga pagbabago sa cell ng Leydig na nauugnay sa droga ang nakita sa alinman sa mga daga o aso na ginagamot 
ng finasteride sa loob ng 1 taon sa mga dosis na 20 mg/kg/araw at 45 mg/kg/araw (240 at 2800 beses, ayon sa pagkakabanggit, ang 
pagkakalantad ng tao) o sa ang mga daga ay ginagamot sa loob ng 19 na buwan sa isang dosis na 2.5 mg/kg/araw (18.4 beses ang 
pagkakalantad ng tao, tinatantya).

Walang katibayan ng mutagenicity ang naobserbahan sa isangsa vitrobacterial mutagenesis assay, isang mammalian cell 
mutagenesis assay, o sa isangsa vitroalkaline elution assay. Sa isangsa vitrochromosome aberration assay, gamit ang 
Chinese hamster ovary cells, nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa chromosome aberrations. Sa isang sa vivochromosome 
aberration assay sa mga daga, walang naobserbahang pagtaas ng chromosome aberration na nauugnay sa paggamot sa 
finasteride sa maximum na disimuladong dosis na 250 mg/kg/araw (1824 beses ang pagkakalantad ng tao) gaya ng natukoy 
sa mga pag-aaral ng carcinogenicity.

Sa sexually mature na mga lalaking kuneho na ginagamot ng finasteride sa 80 mg/kg/araw (4344 beses ang pagkakalantad ng 
tao) hanggang 12 linggo, walang nakitang epekto sa fertility, sperm count, o ejaculate volume. Sa mga lalaking daga na may sapat na 
gulang na sekswal na ginagamot ng 80 mg/kg/araw ng finasteride (488 beses ang pagkakalantad sa tao), walang makabuluhang 
epekto sa pagkamayabong pagkatapos ng 6 o 12 linggo ng paggamot; gayunpaman, kapag ang paggamot ay ipinagpatuloy nang 
hanggang 24 o 30 na linggo, nagkaroon ng maliwanag na pagbaba sa fertility, fecundity, at isang nauugnay na makabuluhang 
pagbaba sa mga timbang ng seminal vesicle at prostate. Ang lahat ng mga epektong ito ay nababaligtad sa loob ng 6 na linggo ng 
paghinto ng paggamot. Walang epektong nauugnay sa droga sa testes o sa performance ng pagsasama ang nakita sa mga daga o 
kuneho. Ang pagbaba ng fertility sa mga daga na ginagamot ng finasteride ay pangalawa sa epekto nito sa mga accessory na organo 
ng sex (prostate at seminal vesicles) na nagreresulta sa pagkabigo na bumuo ng seminal plug. Ang seminal plug ay mahalaga para sa 
normal na pagkamayabong sa mga daga ngunit hindi nauugnay sa tao. Pagbubuntis

Teratogenic Effects: Pagbubuntis Kategorya X
Tingnan ang KONTRAINDIKASYON.
Ang PROPECIA ay hindi ipinahiwatig para sa paggamit sa mga kababaihan.

Ang pangangasiwa ng finasteride sa mga buntis na daga sa mga araw ng pagbubuntis 6-20 sa mga dosis na mula 100 μg/kg/
araw hanggang 100 mg/kg/araw (1-684 beses ang pagkakalantad sa tao, tinatantiyang) ay nagresulta sa pag-unlad ng hypospadia na 
nakasalalay sa dosis sa 3.6 sa 100% ng mga supling ng lalaki. Ang mga buntis na daga ay nagbunga ng mga supling ng lalaki na may 
pagbaba ng prostatic at seminal vesicular weights, naantala ang preputial separation, at lumilipas na paglaki ng utong kapag 
binigyan ng finasteride sa≥30 μg/kg/araw (0.2 beses ang pagkakalantad ng tao, tinantiya) at nabawasan ang distansya ng anogenital 
kapag binigyan ng finasteride sa≥3 μg/kg/araw (0.02 beses ang pagkakalantad ng tao, tinatantya). Ang kritikal na panahon kung saan 
ang mga epektong ito ay maaaring maimpluwensyahan sa mga lalaking daga ay tinukoy na mga araw 16-17 ng pagbubuntis. Ang 
mga pagbabagong inilarawan sa itaas ay inaasahang mga epekto ng parmasyutiko ng mga gamot na kabilang sa klase ng UriII5α-
reductase inhibitors at katulad ng mga naiulat sa mga lalaking sanggol na may genetic deficiency ng UriII5α-reductase. Walang mga 
abnormalidad na naobserbahan sa mga babaeng supling na nakalantad sa anumang dosis ng finasteridenasa utero.

Walang mga abnormalidad sa pag-unlad ang naobserbahan sa unang henerasyon ng anak (F1) lalaki o babaeng supling na 
nagreresulta mula sa pagsasama ng lalaking daga na ginagamot sa finasteride (80 mg/kg/araw; 488 beses ang pagkakalantad sa tao) 
sa mga babaeng hindi ginagamot. Ang pangangasiwa ng finasteride sa 3 mg/kg/araw (20 beses ang pagkakalantad ng tao, 
tinatantya) sa huli na pagbubuntis at panahon ng paggagatas ay nagresulta sa bahagyang pagbaba ng pagkamayabong sa F1supling 
ng lalaki. Walang nakitang epekto sa mga babaeng supling.

Walang katibayan ng mga malformation ang naobserbahan sa mga fetus ng kuneho na nakalantad sa finasteridenasa utero 
mula sa mga araw na 6-18 ng pagbubuntis sa mga dosis hanggang sa 100 mg/kg/araw (1908 beses ang inirerekomendang dosis ng 
tao na 1 mg/araw, batay sa paghahambing sa ibabaw ng katawan). Gayunpaman, ang mga epekto sa ari ng lalaki ay hindi inaasahan 
dahil ang mga kuneho ay hindi nalantad sa panahon ng kritikal na panahon ng pagbuo ng genital system.

Angnasa uteroAng mga epekto ng pagkakalantad sa finasteride sa panahon ng pag-unlad ng embryonic at fetal ay nasuri sa 
rhesus monkey (mga araw ng pagbubuntis 20-100), isang species na mas predictive ng pag-unlad ng tao kaysa sa mga daga o 
kuneho. Intravenous administration ng finasteride sa mga buntis na unggoy sa mga dosis na hanggang 800 ng/araw (hindi bababa 
sa 250 beses ang pinakamataas na tinantyang pagkakalantad sa finasteride ng mga buntis na kababaihan
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mula sa semilya ng mga lalaki na kumukuha ng 1 mg/araw, batay sa paghahambing sa ibabaw ng katawan) ay walang mga 
abnormalidad sa mga fetus ng lalaki. Bilang kumpirmasyon ng kaugnayan ng rhesus model para sa pagbuo ng fetus ng tao, ang oral 
administration ng 2 mg/kg/day na dosis ng finasteride sa mga buntis na unggoy ay nagresulta sa mga panlabas na abnormalidad ng 
genital sa mga fetus ng lalaki. Walang ibang mga abnormalidad ang naobserbahan sa mga fetus ng lalaki at walang mga 
abnormalidad na nauugnay sa finasteride ang naobserbahan sa mga babaeng fetus sa anumang dosis.
Mga Inang Nag-aalaga

Ang PROPECIA ay hindi ipinahiwatig para sa paggamit sa mga kababaihan.

Hindi alam kung ang finasteride ay excreted sa gatas ng tao. Paggamit 
ng Pediatric

Ang PROPECIA ay hindi ipinahiwatig para sa paggamit sa mga pasyenteng pediatric.

Ang kaligtasan at pagiging epektibo sa mga pasyenteng pediatric ay hindi pa naitatag. Geriatric 
na Paggamit

Ang mga klinikal na pag-aaral ng pagiging epektibo sa PROPECIA ay hindi kasama ang mga paksang may edad 65 pataas. Batay 
sa mga pharmacokinetics ng finasteride 5 mg, walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis sa mga matatanda para sa PROPECIA 
(tingnan ang CLINICAL PHARMACOLOGY,Pharmacokinetics). Gayunpaman ang bisa ng PROPECIA sa mga matatanda ay hindi pa 
naitatag.

MGA MASAMANG REAKSIYON

Mga Klinikal na Pag-aaral para sa PROPECIA (finasteride 1 mg) sa Paggamot ng Pagkalagas ng Buhok sa Lalaki
Sa tatlong kinokontrol na klinikal na pagsubok para sa PROPECIA na may 12-buwang tagal, 1.4% ng mga pasyenteng 

kumukuha ng PROPECIA (n=945) ay hindi na ipinagpatuloy dahil sa masamang karanasan na itinuturing na posibleng, 
marahil o tiyak na may kaugnayan sa droga (1.6% para sa placebo; n =934).

Mga klinikal na masamang karanasan na naiulat na posibleng, malamang o tiyak na nauugnay sa droga sa≥1% ng mga 
pasyente na ginagamot sa PROPECIA o placebo ay ipinakita sa Talahanayan 1.

TALAHANAYAN 1

Mga Masamang Karanasan na May kaugnayan sa Droga para sa PROPECIA (finasteride 1 mg) sa Taon 1 (%)
PATTERN NG LALAKI NAWALA ANG BUHOK

PROPECIA
N=945

Placebo
N=934

Nabawasan ang Libido 1.8 1.3

Erectile dysfunction 1.3 0.7

Ejaculation Disorder
(Nabawasan ang Dami ng Ejaculate)

1.2
(0.8)

0.7
(0.4)

Paghinto dahil sa mga masamang 
karanasang sekswal na nauugnay sa droga

1.2 0.9

Ang pinagsama-samang pagsusuri ng mga klinikal na masamang karanasan ay nagpakita na sa panahon ng paggamot 
sa PROPECIA, 36 (3.8%) ng 945 lalaki ang nag-ulat ng isa o higit pa sa mga masamang karanasang ito kumpara sa 20 (2.1%) 
ng 934 na lalaki na ginagamot ng placebo (p=0.04). Naganap ang paglutas sa mga lalaking tumigil sa therapy sa PROPECIA 
dahil sa mga side effect na ito at sa karamihan sa mga nagpatuloy ng therapy. Ang saklaw ng bawat isa sa mga masamang 
karanasan sa itaas ay bumaba sa≤0.3% sa ikalimang taon ng paggamot sa PROPECIA.

Sa isang pag-aaral ng finasteride 1 mg araw-araw sa malulusog na lalaki, ang isang median na pagbaba sa dami ng ejaculate na 
0.3 mL (-11%) kumpara sa 0.2 mL (-8%) para sa placebo ay naobserbahan pagkatapos ng 48 na linggo ng paggamot. Dalawang iba 
pang pag-aaral ang nagpakita na ang finasteride sa 5 beses na dosis ng PROPECIA (5 mg araw-araw) ay gumawa ng makabuluhang 
median na pagbaba ng humigit-kumulang 0.5 mL (-25%) kumpara sa placebo sa dami ng ejaculate, ngunit ito ay nababalik 
pagkatapos ng paghinto ng paggamot.

Sa mga klinikal na pag-aaral sa PROPECIA, ang mga insidente para sa paglambot at paglaki ng dibdib, mga reaksyon ng 
hypersensitivity, at pananakit ng testicular sa mga pasyenteng ginagamot sa finasteride ay hindi naiiba sa mga pasyenteng 
ginagamot ng placebo..
Karanasan sa Postmarketing para sa PROPECIA (finasteride 1 mg)

Panlambot at pagpapalaki ng dibdib; depresyon; mga reaksiyong hypersensitivity kabilang ang pantal, pruritus, urticaria, 
at pamamaga ng mga labi at mukha; sakit ng testicular; at kanser sa suso ng lalaki. Dahil ang mga reaksyong ito ay 
boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi tiyak ang laki, hindi laging posible na mapagkakatiwalaang 
tantiyahin ang dalas o magtatag ng sanhi ng kaugnayan sa pagkakalantad sa droga. Tingnan moMga Kontroladong Klinikal 
na Pagsubok at Pangmatagalang Open Extension na Pag-aaral para sa PROSCAR®(finasteride 5 mg) sa Paggamot ng Benign 
Prostatic Hyperplasia.
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Mga Kontroladong Klinikal na Pagsubok at Pangmatagalang Open Extension na Pag-aaral para sa PROSCAR®(finasteride 5 
mg) sa Paggamot ng Benign Prostatic Hyperplasia

Sa PROSCAR Long-Term Efficacy and Safety Study (PLESS), isang 4 na taong kontroladong klinikal na pag-aaral, 3040 mga 
pasyente sa pagitan ng edad na 45 at 78 na may sintomas na BPH at isang pinalaki na prostate ay nasuri para sa kaligtasan sa loob 
ng 4 na taon (1524). sa PROSCAR 5 mg/araw at 1516 sa placebo). 3.7% (57 mga pasyente) na ginagamot sa PROSCAR 5 mg at 2.1% (32 
mga pasyente) na ginagamot ng placebo ay hindi na ipinagpatuloy ang therapy bilang resulta ng mga salungat na reaksyon na may 
kaugnayan sa sekswal na function, na kung saan ay ang pinakamadalas na naiulat na mga salungat na reaksyon.

Ang talahanayan 2 ay nagpapakita ng tanging klinikal na masamang reaksyon na itinuturing na posibleng, marahil o tiyak na 
may kaugnayan sa gamot ng imbestigador, kung saan ang insidente sa PROSCAR ay≥1% at mas mataas kaysa sa placebo sa loob ng 
4 na taon ng pag-aaral. Sa mga taon 2-4 ng pag-aaral, walang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng mga grupo ng paggamot sa 
mga insidente ng kawalan ng lakas, pagbaba ng libido at ejaculation disorder.

TALAHANAYAN 2

Mga Masamang Karanasan na May kaugnayan sa Droga para saPROSCAR (finasteride5 mg )

BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
Taon 1

(%)
Taon 2, 3 at 4*

(%)
Finasteride, 5 mg Placebo Finasteride, 5

mg
Placebo

kawalan ng lakas 8.1 3.7 5.1 5.1
Nabawasan
Libido

6.4 3.4 2.6 2.6

Nabawasan
Dami ng
bulalas

3.7 0.8 1.5 0.5

bulalas
Disorder

0.8 0.1 0.2 0.1

Dibdib
Pagpapalaki

0.5 0.1 1.8 1.1

Dibdib
Paglalambing

0.4 0.1 0.7 0.3

Rash 0.5 0.2 0.5 0.1
* Pinagsamang Taon 2-4
N = 1524 at 1516, finasteride vs placebo, ayon sa pagkakabanggit

Magkatulad ang mga profile ng masamang karanasan sa 1-taon, kontrolado ng placebo, Phase III na BPH na pag-aaral 
at ang 5 taong bukas na extension na may PROSCAR 5 mg at PLESS.

Walang katibayan ng pagtaas ng masamang karanasan sa pagtaas ng tagal ng paggamot sa PROSCAR 5 mg. Ang 
mga bagong ulat ng mga masamang karanasan sa seksuwal na nauugnay sa droga ay bumaba sa tagal ng therapy.

Ang kaugnayan sa pagitan ng pangmatagalang paggamit ng finasteride at male breast neoplasia ay kasalukuyang hindi alam. Sa panahon 
ng 4- hanggang 6 na taong pag-aaral na kinokontrol ng placebo at comparator na nagtala ng 3047 lalaki, mayroong 4 na kaso ng kanser sa 
suso sa mga lalaking ginagamot ng PROSCAR ngunit walang mga kaso sa mga lalaking hindi ginagamot ng PROSCAR. Sa isa pang 4 na taon, 
pag-aaral na kinokontrol ng placebo na nagtala ng 3040 lalaki, mayroong 2 kaso ng kanser sa suso sa mga lalaking ginagamot sa placebo, 
ngunit walang naiulat na mga kaso sa mga lalaking ginagamot sa PROSCAR.

Sa isang 7-taong pagsubok na kinokontrol ng placebo na nagpatala ng 18,882 malulusog na lalaki, 9060 ay mayroong data ng 
biopsy ng prostate needle na magagamit para sa pagsusuri. Sa grupong PROSCAR, 280 (6.4%) lalaki ang may kanser sa prostate na 
may mga marka ng Gleason na 7-10 na nakita sa biopsy ng karayom   kumpara sa 237 (5.1%) lalaki sa pangkat ng placebo. Sa 
kabuuang mga kaso ng kanser sa prostate na nasuri sa pag-aaral na ito, humigit-kumulang 98% ay inuri bilang intracapsular (yugto 
T1 o T2). Ang klinikal na kahalagahan ng mga natuklasan na ito ay hindi alam. Ang impormasyong ito mula sa panitikan (Thompson 
IM, Goodman PJ, Tangen CM, et al. Ang impluwensya ng finasteride sa pag-unlad ng kanser sa prostate. N Engl J Med
2003;349:213-22) ay ibinigay para sa pagsasaalang-alang ng mga manggagamot kapag ginamit ang PROSCAR gaya ng ipinahiwatig. 
Ang PROSCAR ay hindi inaprubahan upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng kanser sa prostate.

OVERDOSAGE

Sa mga klinikal na pag-aaral, ang mga solong dosis ng finasteride hanggang 400 mg at maramihang mga dosis ng finasteride hanggang 
80 mg/araw sa loob ng tatlong buwan ay hindi nagresulta sa masamang reaksyon. Hanggang sa makakuha ng karagdagang karanasan, 
walang partikular na paggamot para sa labis na dosis ng finasteride ang maaaring irekomenda.

Ang makabuluhang pagkamatay ay naobserbahan sa mga daga ng lalaki at babae sa solong oral na dosis na 1500 mg / m2

(500 mg/kg) at sa babae at lalaking daga sa solong oral na dosis na 2360 mg/m2(400 mg/kg) at 5900 mg/m2

(1000 mg/kg), ayon sa pagkakabanggit.
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DOSAGE AT ADMINISTRASYON

Ang inirekumendang dosis ay 1 mg pasalita isang beses sa isang araw. 
Maaaring ibigay ang PROPECIA nang may pagkain o walang pagkain.
Sa pangkalahatan, ang pang-araw-araw na paggamit sa loob ng tatlong buwan o higit pa ay kinakailangan bago maobserbahan ang benepisyo. Ang patuloy na 

paggamit ay inirerekomenda upang mapanatili ang benepisyo, na dapat na muling suriin sa pana-panahon. Ang pag-withdraw ng paggamot ay humahantong sa 

pagbabalik ng epekto sa loob ng 12 buwan.

PAANO ISUPPLIED

No. 6642 — Ang PROPECIA tablets, 1 mg, ay tan, octagonal, film-coated convex tablet na may "stylized P" na logo sa 
isang gilid at PROPECIA sa kabila. Ang mga ito ay ibinibigay tulad ng sumusunod:

NDC0006-0071-31 unit ng mga bote ng paggamit na 30 (may desiccant) NDC0006-0071-54 
PROPAK®- yunit ng paggamit ng mga bote na 90 (may desiccant). Imbakan at 
Pangangasiwa
Mag-imbak sa temperatura ng silid, 15-30°C (59-86°F). Panatilihing nakasara ang lalagyan at protektahan mula sa 
kahalumigmigan. Ang mga kababaihan ay hindi dapat humawak ng durog o sirang PROPECIA tablets kapag sila ay buntis o 

maaaring potensyal na buntis dahil sa posibilidad ng pagsipsip ng finasteride at ang kasunod na potensyal na panganib sa isang 
lalaking fetus. Ang mga tablet na PROPECIA ay pinahiran at pipigilan ang pakikipag-ugnay sa aktibong sangkap sa panahon ng 
normal na paghawak, sa kondisyon na ang mga tablet ay hindi nabasag o nadudurog. (Tingnan ang MGA BABALA, PAGLALAANTAD 
NG MGA BABAE - PANGANIB SA LALAKING FETUS; at PAG-Iingat,Impormasyon para sa mga Pasyenteat Pagbubuntis.)

Inilabas noong Disyembre 2010

US Patent Nos.: 5,547,957; 5,571,817
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PROPECIA®
(finasteride) Tablets, 1 mg 
Impormasyon ng Pasyente tungkol 
sa PROPECIA®(Pro-pee-sha)

Generic na pangalan: finasteride
(fin-AS-tur-eyed)

PROPECIA®ay para gamitin ng LALAKI LAMANG.

Mangyaring basahin ang leaflet bago mo simulan ang pagkuha ng PROPECIA. Gayundin, basahin ang impormasyong 
kasama sa PROPECIA sa tuwing ire-renew mo ang iyong reseta, kung sakaling may nagbago. Tandaan, hindi 
pinapalitan ng leaflet na ito ang maingat na talakayan sa iyong doktor. Dapat mong talakayin ng iyong doktor ang 
PROPECIA kapag sinimulan mong inumin ang iyong gamot at sa mga regular na pagsusuri.

Ano ang gamit ng PROPECIA?

Ang PROPECIA ay ginagamit para sa paggamot ng pagkawala ng buhok na pattern ng lalaki sa vertex at ang anterior mid-scalp area.

Ang PROPECIA ay para gamitin niLALAKI LANGat dapatHINDIgamitin ng mga babae o bata.

Ano ang male pattern hair loss?

Ang male pattern hair loss ay isang pangkaraniwang kondisyon kung saan ang mga lalaki ay nakakaranas ng pagnipis ng buhok sa anit. 
Kadalasan, nagreresulta ito sa pag-urong ng hairline at/o pagkakalbo sa tuktok ng ulo. Ang mga pagbabagong ito ay karaniwang nagsisimula 
nang paunti-unti sa mga lalaki sa kanilang 20s.

Naniniwala ang mga doktor na ang pagkawala ng buhok ng lalaki ay dahil sa pagmamana at nakadepende ito sa mga hormonal effect. Tinutukoy ng mga doktor ang 

ganitong uri ng pagkawala ng buhok bilang androgenetic alopecia.

Mga resulta ng mga klinikal na pag-aaral:

Sa loob ng 12 buwan, pinag-aralan ng mga doktor ang mahigit 1800 lalaki na may edad 18 hanggang 41 na may banayad hanggang 
katamtamang dami ng patuloy na pagkawala ng buhok. Sa mga lalaking ito, humigit-kumulang 1200 na may pagkawala ng buhok sa tuktok ng 
ulo ay lumahok sa mga karagdagang pag-aaral ng extension, na nagreresulta sa kabuuang oras ng pag-aaral na hanggang limang taon. Sa 
pangkalahatan, ang mga lalaking kumuha ng PROPECIA ay nagpapanatili o nagpapataas ng bilang ng mga nakikitang buhok sa anit at 
napansin ang pagbuti sa kanilang buhok sa unang taon. Ang pagpapabuti, kumpara sa simula ng pag-aaral, ay napanatili sa mga natitirang 
taon ng paggamot. Ang bilang ng buhok sa mga lalaking hindi umiinom ng PROPECIA ay patuloy na bumababa.

Sa isang pag-aaral, tinanong ang mga pasyente sa paglaki ng buhok sa katawan. Ang PROPECIA ay hindi lumilitaw na nakakaapekto 
sa buhok sa mga lugar maliban sa anit.

Gagana ba ako ng PROPECIA?

Para sa karamihan ng mga lalaki, pinapataas ng PROPECIA ang bilang ng mga buhok sa anit sa unang taon ng paggamot, na tumutulong na punan ang 
mga manipis o nakakalbong na bahagi ng anit. Bilang karagdagan, ang mga lalaking kumukuha ng PROPECIA ay maaaring makapansin ng pagbagal ng 
pagkawala ng buhok. Bagama't mag-iiba-iba ang mga resulta, sa pangkalahatan ay hindi mo maibabalik ang lahat ng buhok na nawala sa iyo. Walang 
sapat na katibayan na ang PROPECIA ay gumagana sa paggamot ng umuurong na linya ng buhok sa temporal na bahagi sa magkabilang panig ng ulo.

Unti-unting nangyayari ang pagkawala ng buhok sa pattern ng lalaki sa paglipas ng panahon. Sa karaniwan, ang malusog na buhok ay lumalaki lamang ng halos kalahating pulgada 

bawat buwan. Samakatuwid, kakailanganin ng oras upang makita ang anumang epekto.

Maaaring kailanganin mong uminom ng PROPECIA araw-araw sa loob ng tatlong buwan o higit pa bago ka makakita ng benepisyo mula sa 
pagkuha ng PROPECIA. Maaari lamang gumana ang PROPECIA sa mahabang panahon kung ipagpapatuloy mo ito. Kung ang gamot ay hindi 
gumana para sa iyo sa loob ng labindalawang buwan, ang karagdagang paggamot ay malamang na hindi makikinabang. Kung huminto ka sa 
pag-inom ng PROPECIA, malamang na mawawala ang buhok na natamo mo sa loob ng 12 buwan ng paghinto ng paggamot. Dapat mong 
talakayin ito sa iyong doktor.
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Ang PROPECIA ay hindi epektibo sa paggamot ng pagkawala ng buhok dahil sa androgenetic alopecia sa postmenopausal na 
kababaihan. Ang PROPECIA ay hindi dapat inumin ng mga babae.

Paano ako kukuha ng PROPECIA? Sundin 

ang mga tagubilin ng iyong doktor.

• Uminom ng isang tableta sa pamamagitan ng bibig bawat araw.

• Maaari kang kumuha ng PROPECIA nang may pagkain o walang pagkain.

• Kung nakalimutan mong uminom ng PROPECIA, gawin mohindi kumuha ng dagdag na tablet. Kunin lang ang susunod na tablet gaya ng dati.

gagawin ng PROPECIAhindi magtrabaho nang mas mabilis o mas mabuti kung kinukuha mo ito nang higit sa isang beses sa isang araw.

Sino ang dapatHINDI kumuha ng PROPECIA?

• Ang PROPECIA ay para sa paggamot ng male pattern na pagkawala ng buhok saLALAKI LANGat hindi dapat kunin ng mga 
babae (tingnanIsang babala tungkol sa PROPECIA at pagbubuntis).

• Ang PROPECIA ay hindi dapat inumin ng mga bata.

• Sinumang allergic sa alinman sa mga sangkap.

Isang babala tungkol sa PROPECIA at pagbubuntis.

• Mga babaeng buntis o maaaring maging buntis:

- hindi dapat gumamit ng PROPECIA

- hindi dapat humawak ng durog o sirang tableta ng PROPECIA.

Kung ang isang babae na nagdadalang-tao ng isang lalaking sanggol ay sumisipsip ng aktibong sangkap sa PROPECIA, alinman sa 
pamamagitan ng paglunok o sa pamamagitan ng balat, maaari itong magdulot ng mga abnormalidad ng mga organo ng pagtatalik 
ng isang lalaki na sanggol. Kung ang isang babaeng buntis ay nakipag-ugnayan sa aktibong sangkap sa PROPECIA, dapat kumunsulta 
sa isang doktor. Ang mga tablet na PROPECIA ay pinahiran at pipigilan ang pakikipag-ugnay sa aktibong sangkap sa panahon ng 
normal na paghawak, sa kondisyon na ang mga tablet ay hindi nabasag o nadudurog.

Ano ang mga posibleng epekto ng PROPECIA?

Tulad ng lahat ng mga de-resetang produkto, ang PROPECIA ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sa mga klinikal na pag-aaral, ang mga side effect 
mula sa PROPECIA ay hindi pangkaraniwan at hindi nakakaapekto sa karamihan ng mga lalaki. Ang isang maliit na bilang ng mga lalaki ay nakaranas ng 
ilang mga sekswal na epekto. Ang mga lalaking ito ay nag-ulat ng isa o higit pa sa mga sumusunod: hindi gaanong pagnanais para sa pakikipagtalik; 
kahirapan sa pagkamit ng isang paninigas; at, pagbaba ng dami ng semilya. Ang bawat isa sa mga side effect na ito ay nangyari sa mas mababa sa 2% ng 
mga lalaki. Nawala ang mga side effect na ito sa mga lalaking huminto sa pag-inom ng PROPECIA. Nawala din ang mga ito sa karamihan ng mga lalaki na 
nagpatuloy sa pagkuha ng PROPECIA.

Sa pangkalahatang paggamit, ang mga sumusunod ay naiulat: lambot at paglaki ng dibdib; depresyon; mga reaksiyong alerdyi 
kabilang ang pantal, pangangati, pantal at pamamaga ng mga labi at mukha; mga problema sa bulalas; sakit ng testicular; at, sa mga 
bihirang kaso, kanser sa suso ng lalaki. Dapat mong iulat kaagad sa iyong doktor ang anumang mga pagbabago sa iyong mga suso 
tulad ng mga bukol, pananakit o paglabas ng utong. Sabihin kaagad sa iyong doktor ang tungkol sa mga ito o anumang iba pang 
hindi pangkaraniwang epekto.

• Maaaring makaapekto ang PROPECIA sa isang pagsusuri sa dugo na tinatawag na PSA (Prostate-Specific Antigen) para sa 
pagsusuri ng kanser sa prostate. Kung mayroon kang ginawang PSA test, dapat mong sabihin sa iyong (mga) doktor na umiinom 
ka ng PROPECIA. Dahil binabawasan ng PROPECIA ang mga antas ng PSA, ang mga pagbabago sa mga antas ng PSA ay kailangang 
maingat na suriin ng iyong (mga) doktor. Anumang pagtaas sa mga follow-up na antas ng PSA mula sa kanilang pinakamababang 
punto ay dapat na maingat na suriin kahit na ang mga resulta ng pagsusulit ay nasa loob pa rin ng normal na hanay para sa mga 
lalaking hindi umiinom ng PROPECIA. Dapat mo ring sabihin sa iyong doktor kung hindi ka pa umiinom
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PROPECIA bilang inireseta dahil maaaring makaapekto ito sa mga resulta ng pagsusulit sa PSA. Para sa karagdagang impormasyon, 

makipag-usap sa iyong doktor.

Imbakan at paghawak.

Panatilihin ang PROPECIA sa orihinal na lalagyan at panatilihing nakasara ang lalagyan. Itabi ito sa isang tuyo na lugar sa 
temperatura ng kuwarto.Ang mga tablet na PROPECIA ay pinahiran at pipigilan ang pakikipag-ugnay sa aktibong sangkap sa 
panahon ng normal na paghawak, sa kondisyon na ang mga tablet ay hindi nabasag o nadudurog.

Huwag ibigay ang iyong PROPECIA tablets sa sinuman. Ito ay inireseta lamang para sa iyo. Panatilihin ang PROPECIA 
at lahat ng mga gamot na hindi maaabot ng mga bata.

ANG LEAFLET NA ITO AY NAGBIBIGAY NG BUOD NG IMPORMASYON TUNGKOL SA PROPECIA. KUNG PAGKATAPOS BASAHIN 
ANG LEAFLET NA ITO MAY MGA TANONG KA O HINDI SIGURADO SA ANUMANG BAGAY, KAusapin ang iyong doktor, 
parmasyutiko, o tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan.

1-888-637-2522, Lunes hanggang Biyernes, 8:30 AM TO 7:00 PM (ET).

www.propecia.com

Inilabas noong Disyembre 2010

US Patent Nos.: 5,547,957; 5,571,817
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