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. ודוטאסטריד הידרוכלוריד אלפוזוזין, הפעילים החומרים את מכילות טבליותד אלפוסין
Alfuzosinומציג אדרנורצפטורים1-אלפא חוסם סלקטיבי חומר הוא הידרוכלוריד 

 של חסימה. התחתונות השתן בדרכי אדרנרגיים1-אלפא לקולטנים סלקטיביות
 ובערמונית   השלפוחית בצוואר חלקים לשרירים לגרום עלולה אלו אדרנורצפטורים

 שפירה היפרפלזיה של בתסמינים והפחתה השתן בכמות לשיפור מכך וכתוצאה, להירגע
(BPH). הערמונית של

 ואילו הרבייה ברקמות בעיקר פעילI  ובכבד בעור טסטוסטרון להמרת גם אחראי.
 של ולהגדלה הראשונית להתפתחות העיקרי האחראי האנדרוגן הואII  מסוג האיזואנזים

 הממיר תאי תוך  אנזיםDHT(. DHT( מסוג האיזואנזים. מכן לאחר הערמונית בלוטת
 וסוגII  אלפא-רדוקטאז5  סטרואידים  של ,)5AR(אלפאדיהידרוטסטוסטרון-5 ל טסטוסטרון

Iמסוג איזופורמים של סלקטיבי מעכב המהווה אזסטרואידים4- סינתטית תרכובת הוא 
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   שלפוחית בצוואר, השתן   שלפוחית בבסיס, בערמונית הממוקמים, אדרנורצפטורים
.הערמונית ובשופכה הערמונית בקפסולת, השתן

-12--daily-once 5-mg
)https://www.ciplamed.c

-שבוע-מונותרפיה
-יעיל-ובטוח-ב

-lutsbph)גברים-עם

/conteom

BPH.של חסימה. התחתונות השתן בדרכי אדרנרגיים אלפא לקולטנים סלקטיביות מפגין 
 ובערמונית   השלפוחית בצוואר חלקים לשרירים לגרום עלולה אלו אדרנורצפטורים

Alfuzosin של בתסמינים והפחתה השתן בכמות לשיפור מכך וכתוצאה, להירגע

הלב של אלקטרופיזיולוגיה

, סמיות כפול במחקר הוערכה-QT ה מרווח על אלפוזוזין ג"מ-40 ו ג"מ10  של ההשפעה
ב יחיד במינון מוצלב מחקר כיווני4-), ג"מ400  מוקסיוקסצין( פעיל ובוקר פלצבו, אקראי

 ריכוזי שיא בזמן נמדד-QT ה מרווח. שנים45  עד19  בגילאי לבנים בריאים נבדקים-45
 רמות משיג זה שמינון מכיוון נבחר אלפוזוזין של ג"מ40  של המינון. בפלזמה אלפוזוזין

 טבלה. ג"מ400  וקטוקונאזול אלפוזוזין של משותף במתן שהושגו מאלה בדם יותר גבוהות
 שיטות עם(QTc)  מתוקןQT  מרווח וממוצע מתוקן לאQT  על ההשפעה את מסכמת1

 ריכוזי שיא בזמן) ונבדקים לאוכלוסייה ספציפיות תיקון שיטות, פרידריסיה( שונות תיקון
 השינוי. יותר כתקפות הללו התיקון מתודולוגיות אחת ידועה לא. בפלזמה אלפוזוזין
 פעימות5.2  היה זה במחקר אלפוזוזין של ג"מ10  של למינון הקשור הלב בקצב הממוצע

 היהmoxioxacin  עם הלב בקצב השינוי. אלפוזוזין ג"מ40  עם לדקה פעימות-5.8 ו לדקה
.לדקה פעימות2.8

יחסית(-Tmax ב ההתחלה מנקודתCI(- msec )95% ב-QTc ו-QT ב ממוצעים שינויים1.  טבלה

.הלב קצב של ההשפעה לתיקון שונות מתודולוגיות עם) לפלצבו

פרידרישהQTמנה/תרופה

שיטה

-אּוכלְֹוסִיהָ
ספציפי

שיטה

-נושא
ספציפי

שיטה

אלפוזוזין

ג"מ10
-5.8

,10.2-)(1.4-
4.9

,0.9)(8.8
1.8

,1.4-)(5.0
1.8

,1.3-)(5.0

אלפוזוזין

ג"מ40
-4.2

,8.5-)(0.2
7.7

,1.9)(13.5
4.2

,0.6-)(9.0
4.3

,0.5-)(9.2

*מוקסיוקסצין
ג"מ400

6.9
,2.3)(11.5

12.7
,8.6)(16.8

11.0
,7.0)(15.0

11.1
,7.2)(15.0

אקטיבית שליטה*

 של ההשפעה. אלפוזוזין ג"מ-10 ל בהשוואה ג"מ40  עבור יותר גדול נראה-QT ה אפקט
 כמו גדולה נראתה לא שנבדקה) הטיפולי מהמינון ארבע פי( ביותר הגבוה האלפוזוזין מינון

 לבצע נועד לא זה מחקר אולם. שלו הטיפולי במינון הפעילה הביקורת מוקסיוקסצין של זו
Pointes de  של אות היה לא. המינון רמות או התרופות בין ישירות סטטיסטיות השוואות
Torsadeעם השיווק שלאחר הנרחב בניסיון  alfuzosinמחקר. הברית לארצות מחוץ  QT

ג"מ10  של משותף מתן של ההשפעה את העריך שיווק לאחר נפרד
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 ההשפעה. ג"מ400  מוקסיוקסצין החיובית הביקורת עם שנראתהQTc- ידועה אינה.
 מהעלייה נמוכה נראתה יחד שניתנו התרופות שתי עםQTcF- ב אלה שינויים של הקלינית

 סטטיסטיות השוואות לבצע תוכנן לא זה שמחקר למרות. מתוסף יותר הייתה לא זוQT- ב
 עליית. לבדן מהתרופות אחת לכל בהשוואה מוגברQTcF  ה עליית, תרופות בין ישירות

QTהשנייה אלפיות .)אפקט הראה התרופות שתי של במקביל מתן  CI, 5.5של עליון בסף 
. דומהQTcF- שניות אלפיות1.9  הייתה בלבד ג"מ10  אלפוזוזין של פלצבו  מופחתת95%(

alfuzosin אפקט גודל בעלת תרופה עםQT  ב הממוצעת העלייה, זה במחקר

דוטאסטריד

פעולה מנגנון

 הערמונית בלוטת של ולהגדלה הראשונית להתפתחות העיקרי האחראי האנדרוגן הוא.
 טסטוסטרון של ההמרה את מעכבalphadihydrotestosterone )DHT(. DHT  מכן לאחר

 ברקמות בעיקר פעילI  ובכבד בעור טסטוסטרון להמרת גם אחראיDutasteride .-5 ל
סוג, איזופורמים-2 כ הקייםI  וסוג .II מסוג האיזואנזיםII  מסוג שהאיזואנזים בעוד, הרבייה

alphareductase, 5  האנזים ידי על-DHTל הופך הטסטוסטרון alphareductase )5AR(. 
 מעכב המהווה אזסטרואידים4  של סינתטית תרכובת הואI  וסוגII 5  סטרואידים של

Dutasteride מסוג האיזופורמים של וספציפי תחרותי

וטסטוסטרון אלפא-דיהידרוטסטוסטרון5  על השפעה

 במינון תלויה-DHT ה הפחתת על דוטאסטריד של יומיות מנות של המקסימלית ההשפעה
, ג"מ0.5  דוטאסטריד עם יומי מינון של ושבועיים שבוע לאחר. שבועות1-2  תוך ונצפה
BPH  עם בחולים. בהתאמה-90%, וב-85% ב הופחתו בסרום החציונייםDHT  ריכוזי

 בסרום-DHT ב החציונית הירידה, שנים4  במשך ליום ג"מ0.5  בדוטאסטריד שטופלו
 החציונית העלייה. שנים-4 ו3  לאחר-95% ו שנתיים לאחר93% , שנה לאחר94%  הייתה

4  לאחר-22% ו שנים3  לאחר26% , ושנתיים שנה לאחר19%  הייתה בסרום בטסטוסטרון
.הפיזיולוגי בטווח נותרו והחציוניות הממוצעות הרמות אך, שנים

 לפני שבועות12  עד פלצבו או דוטאסטריד של ליום ג"מ-5 ב שטופלוBPH  עם בחולים
 נמוכים היו הערמונית ברקמת ממוצעיםDHT  ריכוזי, הערמונית של טרנס-ורטרלית כריתה

; בהתאמה'). , ג'/פג-5,793 ו(784  לפלסבו בהשוואה הדוטאסטרידים בקבוצת משמעותית
>0.001).(p

-DHT. ה ברמות ירידה גם יש רדוקטאז אלפאII 5  מסוג תורשתי חוסר עם בוגרים לזכרים
 מפתחים ואינם החיים לאורך קטנה ערמונית בלוטת יש רדוקטאז אלפא5  בעלי לזכרים

.BPHאחרות קליניות חריגות נצפו לא, בלידה הקשורים האורגניטליים הפגמים מלבד 
.אלו אנשים אצל אלפא-רדוקטאז-5 ב למחסור הקשורות

אחרים הורמונים על השפעות

 הביא לא(n=26)  ליום ג"מ0.5  בדוטאסטריד טיפול של שבועות52 , בריאים במתנדבים
, מין הורמוני קושר בגלובולין(n=23),  לפלצבו בהשוואה, קלינית מבחינה משמעותי לשינוי

(freeT4) תירוקסין ,זקיקים מגרה הורמוןluteinizing,  הורמון, אסטרדיול
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>0.001(., )pבהשוואה הבסיס לקו מותאמת סטטיסטית משמעות בעלות ממוצעות עליות 
ל"ד/ננוגרם(97.1  שבועות8  לאחר הטסטוסטרון סך עבור נצפו לפלצבו

anddehydroepiandrosterone. 

אחרים אפקטים

 דוטאסטריד של שבועות52  לאחר הוערכו העצם מינרל וצפיפות בפלזמה השומנים לוח
 כפי העצם של המינרלים בצפיפות שינוי היה לא. בריאים במתנדבים ביום פעם ג"מ0.5

 לקו או לפלצבו בהשוואה(DEXA)  אנרגיה כפול רנטגן קרני של ספיגה ידי על שנמדד
 בצפיפות ליפופרוטאין, כולל כולסטרול, כלומר( בפלסמה השומנים פרול, בנוסף. הבסיס
 נצפו לא. מדוטאסטריד הושפע לא) וטריגליצרידים גבוהה בצפיפות ליפופרוטאין, נמוכה

ACTH  לגירוי הכליה יותרת הורמון בתגובות קלינית מבחינה משמעותיים שינויים
.שנה שנמשך הבריאים המתנדבים מחקר של(n=13)  בתת-קבוצה

פרמקוקינטיקה

הידרוכלוריד אלפוזוזין

 בתנאי ג"מ10  הידרוכלוריד אלפוזוזין טבליות של המוחלטת הביולוגית הזמינות:קלְִיטהָ
 עד הזמן, מזון בתנאי הידרוכלוריד אלפוזוזין ג"מ10  של מרובה מינון לאחר49%.  היא הזנה

-194 וSD/mL ng) = (5.6 13.6  היו-AUC0-24 ו-Cmax ה. שעות8  היה מקסימלי לריכוז
75) = (SD/mL ,ng.hבהתאמה . Alfuzosinלאחר ליניארית קינטיקה מציג הידרוכלוריד 

 מתן של השנייה המנה עם מושגות בפלזמה יציבות רמות. ג"מ30  עד ומרובה בודד מינון
 פי גבוהים יציב במצב הידרוכלוריד אלפוזוזין של הפלזמה ריכוזי. הידרוכלוריד אלפוזוזין

.יחיד מתן לאחר שנצפו מאלו1.6  עד1.2

 אלפוזוזין ליטול יש, לכן. צום בתנאי-50% ב נמוכה הספיגה מידת:האוכל השפעת
.יום בכל ארוחה אותה ועם אוכל עם הידרוכלוריד

:הפצה
 חוץ מחקרים של תוצאות. ג"ק/ליטר3.2  היה, העמידה בגיל מתנדבים, בריאים גברים מתן

 פלזמה לחלבוני מתון באופן קשור הידרוכלוריד שאלפוזוזין כך על מצביעים גופיים
).ל"מ/ננוגרם5,000  עד(5  רחב ריכוז בטווח ליניארי קישור עם(82-90%),  אנושיים

ורְִידִי תֹוךהבאהפצהׁשלֶכרךה

11%  רק כאשר, בכבד נרחב חומרים חילוף עובר הידרוכלוריד אלפוזוזין:חומרים חילוף
 על חומרים חילוף עובר הידרוכלורידAlfuzosin . בשתן שינוי ללא מופרש הניתן מהמינון

dealkylation- .N-וdemethylation O-, חמצון: מטבוליים מסלולים שלושה ידי
 הכבד אנזים של העיקרי האיזופורם הואCYP3A4 . פרמקולוגית פעילים אינם המטבוליטים

.שלו החומרים בחילוף המעורב

 התאוששות-14C, ב המסומנת הידרוכלוריד אלפוזוזין תמיסת של פומי מתן לאחר:הפַרׁשָהָ
ו בצואה69%  הייתה) הניתנת מהמנה כאחוז מבוטאת( ימים7  לאחר הרדיואקטיביות

 הנראית החיים מחצית, הידרוכלוריד אלפוזוזין ג"מ10  של פומי מתן לאחר. בשתן-24%
.שעות10  היא לעין
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מיוחדות באוכלוסיות פרמקוקינטיקה

ילדים באוכלוסיית לשימוש מיועדות אינןAlfuzosin  טבליות: בילדים שימוש

 עם בחולים3  שלב קליניים מחקרים במהלך פרמקוקינטית בהערכה: גריאטרי שימוש
,BPHהשפל רמות, זאת עם. הגיל לבין בפלזמה אלפוזוזין של שיא ריכוזי בין קשר היה לא 
-35% בכ גבוהים היו שנים75  בני בנבדקים הריכוזים. הגיל עם חיובית בקורלציה נמצאו

65. לגיל מתחת לנבדקים בהשוואה

ב ג"מ10  אלפוזוזין טבליות של הפרמקוקינטיות: כליות ליקוי

עדCLCR (60  קל ליקוי), דקה/ל"מ(CLCR<80  תקין כליות תפקוד עם נבדקים

חמורה ופגיעה), דקה/ל"מ59  עדCLCR (30  בינונית פגיעה), דקה/ל"מ80

עם בחולים-50% בכ עלו-AUC וmax CLCR  ערכי(

.חמור או בינוני, קל כליות ליקוי

. בכבד קלה פגיעה עם בחולים נחקרה לא אלפוזוזין של הפרמקוקינטיקה: כבד ליקוי
 הנראה הפינוי-C), וB  קטגוריותPugh) Child- חמור או בינוני כבד אי-שקט עם בחולים

 זו הפחתה. בריאים בנבדקים שנצפה מזה רבע עד שליש לכדי הופחתF) (CL/ לפלסמה
 אלו בחולים אלפוזוזין של ארבעה פי עד שלושה פי גבוהים פלזמה לריכוזי גורמת בפינוי

.חמור עד בינוני כבד ליקוי עם בחולים אסור אלפוזוזין, לכן. בריאים לנבדקים בהשוואה

דוטאסטריד

 בסרום השיא לריכוזי עד הזמן, דוטאסטריד של ג"מ0.5  של בודדת מנה מתן לאחר:קלְִיטהָ
(Tmax)הייתה בריאים נבדקים-5 ב המוחלטת הביולוגית הזמינות. שעות2-3  תוך מתרחש 

 המרביים הסרום ריכוזי, מזון עם ניתנת התרופה כאשר94%).  עד40% : טווח(-60% כ
.קלינית משמעות אין זו להפחתה-10-15%. ב הופחתו

זאת מראים וחוזרות בודדות פומיות מנות לאחר פרמקוקינטיים נתונים:הפצה

גבוה הואDutasteride ). ליטר(300-500  גדול הפצה נפח יש-dutasteride ל

של במחקר(96.6%).  אלפא חומצת ולגליקופרוטאין(99.0%)  בפלזמה לאלבומין קשור

זרע, חודשים12  במשך ליום ג"מ0.5  דוטאסטריד המקבליםn) = (26  בריאים נבדקים

-12בmL (ng/14  עד0.4 : טווח(mL ng/3.4  בממוצע היו דוטאסטריד ריכוזי

עלַ. חודשים6  לאחר יציב ריכוז השיג, לסרום ובדומה, חודשים

לתוך התחלקו בסרום הדוטאסטריד מריכוזי11.5% , חודשים12  לאחר, בממוצע

.זרֶעַ

ה, במבחנה. זוהו, מסה ספקטרומטרית תגובה ידי על שהוערך כפי-:חומרים חילוף

-hydroxydutasteride(, 4-15 ו-)6,4-dihydroxydutasterideקלים מטבוליטים  ושני

-hydroxydutasteride( 6 ו-)4'-hydroxydutasteride, 1,2-dihydrodutasterideבסרום 

 עיקריים מטבוליטים שלושה, שינוי ללא דוטאסטריד, יציב למצב מינון לאחר אנושי
CYP3A4.ידי על נוצר -hydroxydutasterideהמטבוליט, בנוסף 

'-dihydroxydutasteride. 156,4 - ו hydroxydutasteride, 6-hydroxydutasteride'-
 חומרים חילוף עוברCYP3A4  ו.CYP3A5-4  המטבוליטים את יצרו הללו האיזואנזימים שני

 ידי על חומרים חילוף עובר שדוטאסטריד הראו במבחנה מחקרים. אדם בבני נרחב
Dutasteride האיזואנזימים
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 פחות הרבה הםdihydrodutasteride 1,2-- וhydroxydutasteride  של מטבוליטים
 של הפעילות. אנושי אלפא-רדוקטאז5  של האיזופורמים שני כנגד-dutasteride מ חזקים

.דוטאסטריד של לזו דומה הידרוקסידוטאסטריד בטא6

 דוטאסטריד-5% כ היו, מהמינון כאחוז. בצואה בעיקר הופרשו שלו ומטבוליטים.:הפַרׁשָהָ
~90%).  עד(~2%  לדוטאסטריד הקשורים כמטבוליטים-40% ו~15%)  עד(~1%  שינוי ללא
לא המינון, בממוצע, לכן(<1%).  בשתן נמצאו שינוי ללא דוטאסטריד של עקבות כמויות רק

 של הביטול של הסופית החיים מחצית97%).  עד5% : טווח(55%  של בקירוב עמד
40  היה בסרום דוטאסטריד של הממוצע הריכוז. יציב במצב שבועות-5 כ היא דוטאסטריד

 בסרום דוטאסטריד ריכוזי, יומי מינון לאחר. שנה למשך ליום ג"מ0.5  לאחר ל"מ/ננוגרם
 החיים מחצית זמן בשל. חודשים3  לאחר-90% וכ חודש לאחר יציב מריכוז65%  משיגים
0Dutasteride  מעל( לזיהוי ניתנים נותרים הסרום ריכוזי, דוטאסטריד של הארוך

מיוחדות באוכלוסיות פרמקוקינטיקה

18. לגיל מתחת בנבדקים נחקרה לאDutasteride  של פרמקוקינטיקה:ילדים

ו הפרמקוקינטיקה. בקשישים מינון בהתאמת צורך אין:גרִֵיַאטרִי

בגיל בריאים גברים נבדקים-36 ב הוערכה דוטאסטריד של הפרמקודינמיקה

של ג"מ5  של בודדת מנה מתן לאחר שנים-87 ל24  בין

הגיל עם עלה דוטאסטריד של החיים מחצית זמן, אחת במנה זה בניסוי. דוטאסטריד

-ב שעות-260 כ, שנים49  עד20  בגילאי בגברים שעות-170 כ(

70). גיל מעל בגברים שעות-300 וכ69,  עד50  בגילאי גברים

65 בני היו60% , המרכזיים הניסויים בשלושת בדוטאסטריד שטופלו גברים2,167  מתוך

בבטיחות כלליים הבדלים אין. ומעלה75  בני היו-15% ו, ומעלה שנים

.יותר צעירים לחולים אלה חולים בין נצפו נוחות או

. אחרות בנשים לשימוש מיועד ואינו הפוריות בגיל ובנשים בהריון אסור.:מִין
Dutasteride נחקרה לא בנשים דוטאסטריד של הפרמקוקינטיקה

.נחקרה לא דוטאסטריד של הפרמקוקינטיקה על הגזע השפעת:גזע

. נחקרה לא דוטאסטריד של הפרמקוקינטיקה על בכליות פגיעה של ההשפעה:כליות ליקוי
 בשתן מתגלה דוטאסטריד של יציב במצב ג"מ0.5  של ממינון-0.1% מ פחות, זאת עם

.כליות ליקוי עם לחולים במינון התאמה צפויה לא ולכן, אנושי

דוטאסטריד על בכבד פגיעה של ההשפעה:כבד ספיקת

נרחב הואdutasteride  כי. נחקרה לא פרמקוקינטיקה

.כבד לקויות עם בחולים יותר גבוהה להיות עלולה החשיפה, חומרים בחילוף

אינדיקציות
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 של שפירה היפרפלזיה של ובתסמינים בסימנים לטיפול מיועדות טבליותד אלפוסין
.מוגדלת ערמונית עם גברים אצל(BPH)  הערמונית

.דם לחץ להורדת כתרופה לשימוש מיועדות אינן הטבליות

Dutasteride הערמונית סרטן למניעת מאושר אינו.

וניהול מינון

 ארוחה אותה לאחר מיד שתילקח, ביום אחת טבליה הואד אלפוסיןשל המומלץ המינון
.לכתוש או ללעוס ואין בשלמותה הטבליה את לבלוע יש. יום בכל

מיוחדות אוכלוסיות

כליות ליקוי

 אין קריאטינין פינוי( חמור כליות ליקוי עם בחולים ניתנת אלפוזוזין כאשר זהירות לנקוט יש
כליות ליקוי עם בחולים דוטאסטריד עבור מינון בהתאמת צורך

כבד ספיקת

 שהפרמקוקינטיקה למרות. חמור או בינוני כבד ליקוי עם בחולים לשימוש אסור אלפוזוזין
 כאשר זהירות משנה לנקוט יש, בכבד קלה פגיעה עם בחולים נחקרה לא אלפוזוזין של

.כאלה לחולים ניתנת אלפוזוזין

 מכיוון. נחקרה לא דוטאסטריד של הפרמקוקינטיקה על בכבד פגיעה של ההשפעה
 עם בחולים יותר גבוהה להיות עלולה החשיפה, נרחב חומרים חילוף עובר שדוטאסטריד

.כבד לקויות

נגד התוויות

.הריון ובמהלך הפוריות בגיל בנשים לשימוש אסורות טבליותד אלפוסין

.ילדים בחולים לשימוש אסורות טבליותד אלפוסין

Pugh) Childs- חמור או בינוני כבד ליקוי עם בחולים בטבליות להשתמש איןד אלפוסין
.אלו בחולים מוגברות בדם הידרוכלוריד אלפוזוזין ורמות מאחר-C) וB  קטגוריות

 כגון חזקיםCYP3A4  מעכבי עם במקביל טבליות ליטול איןד אלפוסין
ketoconazole, itraconazoleו ,ritonavir-אלפוזוזין של ההידרוכלוריד שרמות מכיוון 

.מוגברות בדם

ידועה יתר רגישות עם בחולים אסורות טבליותד אלפוסין

,למשל( לדוטאסטריד או) ואנגיואדמה אורטיקריה, למשל( הידרוכלוריד אלפוזוזין

.טבליותד אלפוסיןשל מרכיב כל או) אנגיואדמה, חמורות עור תגובות

זהירות ואמצעי אזהרות

אחרות אורולוגיות למחלות הערכה
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 לגרום שעלולים אחרים אורולוגיים מצבים לשקול ישD- ,ALFUSIN ב הטיפול התחלת לפני
.במקביל להתקיים עשויים הערמונית וסרטןBPH , בנוסף. דומים לתסמינים

יציבה דם לחץ יתר

 מספר תוך להתפתח עלול) סחרחורת, למשל( תסמינים בלי או עם תנוחתי דם לחץ תת
 המטופלים את להזהיר יש. לסינקופה פוטנציאל יש. טבליותד אלפוסיןמתן לאחר שעות
 עלולה שבהם ממצבים להימנע ועליהם כאלה אירועים של אפשרית התרחשות מפני

 תנוחתי דם לחץ תת/דם לחץ ליתר מוגבר סיכון יתכן. סינקופה של במקרה, פציעה להיגרם
 יש. וחנקות דם לחץ יתר נגד לתרופות במקביל טבליות ד אלפוסיןהנטילה בעת וסינקופה

 לחולים או סימפטומטי דם לחץ תת עם לחולים ניתנות טבליותד אלפוסיןמתי להיזהר
.אחרות לתרופות נמוך דם לחץ של תגובה שקיבלו

פריאפיזם

 אנטגוניסטים כמו, הידרוכלוריד אלפוזוזין-50,000), ל-1 מ פחות כנראה( רחוקות לעיתים
 קשר ללא הפין של כואבת מתמשכת זקפה( לפריאפיזם נקשר, אחרים אלפא-אדרנרגיים

כראוי מטופל אינו אם קבועה לאימפוטנציה להוביל עלול זה שמצב מכיוון). מינית לפעילות

.המצב חומרת לגבי למטופלים לייעץ יש,

(IFIS) ניתוחית תוך תקלות קשתית תסמונת

 אלפא-אדרנרגיים באנטגוניסטים שטופלו מהחולים בחלק קטרקט ניתוח במהלך נצפתה.
 חומצה קשתית של בשילוב מאופיינת הקטן האישון תסמונת של זו גרסה. בעבר טופלו או

 למרות מתקדמת ניתוחית תוך מיוזה, ניתוחיים תוך השקיה לזרמי בתגובה המתנפחת
 של פוטנציאלית וצניחת סטנדרטיות מידריאטיות תרופות עם ניתוחית טרום התרחבות
 מוכן להיות צריך המטופל של העיניים רופא. הפקואמולסיקציה חתכי לכיוון הקשתית
 מרחיבות טבעות, קשתית בווי שימוש כגון, שלו הכירורגית בטכניקה אפשריים לשינויים
 באנטגוניסטים הטיפול בהפסקת יתרון שיש נראה לא. ויסקואלסטיים חומרים או קשתית

IFIS קטרקט ניתוח לפני אלפא-אדרנרגיים

גבוהה בדרגה הערמונית לסרטן מוגבר סיכון

-PSA ו הערמונית לסרטן קודמת שלילית ביופסיה עם, שנים75  עד50  בגילאי בגברים
 שנות4  במהלך דוטאסטריד נטלו אשר, ל"מ/ג"נ-10.0 ל ל"מ/ננוגרם2.5  בין בסיסי

 שכיחות הייתה, בניסוי(REDUCE)  הערמונית סרטן אירועי של דוטאסטריד של ההפחתה
( פלצבו שנטלו לגברים בהשוואה8-10  גליסון בציון הערמונית סרטן של מוגברת

 עם פלצבו מבוקר, שנים7  של קליני בניסוי0.5%).  פלצבו לעומת1.0%  דוטאסטריד
 הערמונית סרטן עבור דומות תוצאות נצפו), ג"מ5  נאסטריד( נוסף אלפא-רדוקטאז מעכבי

 רדוקטאז אלפא5  מעכבי1.1%).  פלצבו לעומת1.8%  נאסטריד(8-10  ציון-Gleason ב
 האם הוכח לא. גבוהה בדרגה ערמונית סרטן להתפתחות הסיכון את להגביר עשויים

 הקשורים גורמים או, הערמונית נפח להפחתת אלפא-רדוקטאז מעכבי5  של ההשפעה
,למחקר
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זכר לעובר סיכון-  נשים של חשיפה

. להריון להיכנס שעלולה או בהריון אישה ידי על בטבליות לטפל איןד אלפוסין
Dutasterideאישה אם. העובר של מכוונת לא לחשיפה לגרום ועלול העור דרך נספג 

 ישD ,ALFUSIN  של דולפות טבליות עם במגע באה להריון להיכנס שעלולה או בהריון
.וסבון במים מיד המגע אזור את לשטוף

דם תרומת

6  לפחות שחלפו עד דם לתרום צריכות לא טבליותד אלפוסיןאיתם שמטופלים גברים
 דוטאסטריד לקבל בהריון מנשים למנוע כדי, שלהן האחרונה המנה לאחר חודשים

.דם עירוי באמצעות

 סרטן בזיהוי-PSA ב והשימוש(PSA)  לערמונית ספציפי אנטיגן על השפעות
הערמונית

(PSA)  הערמונית של הספציפי האנטיגן ריכוז את הפחית דוטאסטריד, קליניים במחקרים
-PSA ה ערכי טווח כל פני על צפויה הייתה זו ירידה. מהטיפול חודשים3-6  תוך-50% בכ

 עשויDutasteride . ביחידים להשתנות עשויה היא כי אם, סימפטומטיBPH  עם בחולים
 בגברים סדרתיPSAs  לפרש כדי. הערמונית סרטן בנוכחות בסרום-PSA ב לירידה לגרום גם

 התחלת לאחר חודשים3  לפחותPSA  של חדש בסיס קו לקבוע יש, דוטאסטריד הנוטלים
 הנמוך-PSA ה מערך מאומתת עלייה כל. מכן לאחר לעת מעת-PSA ה את ולנטר הטיפול

 ויש הערמונית סרטן של נוכחות על לאותת עשויה בדוטאסטריד השימוש בזמן ביותר
5  מעכב נוטלים שאינם גברים של התקין בטווח עדיין-PSA ה רמות אם גם, אותה להעריך

PSA. בדיקת תוצאות על גם להשפיע עלול לדוטאסטריד ציות אי. אלפא-רדוקטאז

 יש, יותר או חודשים3  במשך בדוטאסטריד שטופל בגבר מבודדPSA  ערך לפרש כדי
.מטופלים לא בגברים נורמליים ערכים עם השוואה לצורך-PSA ה ערך את להכפיל

 של ההשפעה תחת אפילו, קבוע נשארPSA)  ללא אחוזים( הכולל לסך החופשי-PSA ה יחס
 סרטן בזיהוי כסיוע אחוזים ללא-PSA ב להשתמש בוחרים רופאים אם. דוטאסטריד

.לערכו בהתאמה צורך שאין נראה, דוטאסטריד המקבלים גברים אצל הערמונית

הזרע מאפייני על השפעה

 רגילים במתנדבים הוערכו הזרע מאפייני על ליום ג"מ0.5  דוטאסטריד של ההשפעות
ו טיפול של שבועות52  לאורך) פלצבוdutasteride, n=23) n=27  שנים52  עד18  בגילאי

 הממוצע ההפחתה אחוז, שבועות52  לאחר. הטיפול שלאחר מעקב של שבועות-24
-18%, ו26% 23%,  היה הזרע ותנועתיות הזרע נפח, הכוללת הזרע בספירת מהבסיס

 בקבוצת הבסיס מקו לשינויים התאמה בוצע כאשר, הדוטאסטריד בקבוצת, בהתאמה
 אחוז, מעקב של שבועות24  לאחר. הושפעו לא הזרע של ומורפולוגיה הזרע ריכוז. הפלצבו

-23% ב נמוך נותר-Dutasteride ה בקבוצת הכוללת הזרע בספירת הממוצע השינוי
 נשארו הזמן נקודות בכל הזרע פרמטרי כל של הממוצעים שהערכים בעוד. מהבסיס
2 (30%),  קלינית משמעותי לשינוי מוקדמים בקריטריונים עמדו ולא הנורמליים בטווחים
-ב נבדקים
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52  לאחר מהבסיס-90% מ יותר של הזרע בספירת ירידות היו-dutasteride ה בקבוצת
 של הקלינית המשמעות. שבועות24  של במעקב חלקית התאוששות עם, שבועות

 אינה אינדיבידואלי מטופל של הפוריות על הזרע מאפייני על דוטאסטריד של ההשפעה
.ידועה

כלילית סתימות אי

 יש ד אלפוסין,להחמיר או לאחרונה להופיע צריכים פקטוריס אנגינה של תסמינים אם
.בטבליות השימוש את להפסיק

נרכשת או מולדתQT  הארכת עם חולים

 תרופות הנוטלים או מולדת או נרכשתQT  הארכת עם בחולים בזהירות השתמש
-QT.ה מרווח את שמאריכות

תרופתיות אינטראקציות

 או )ritonavir להידרוכלוריד לאלפוזוזין מוגברת חשיפה בגלל.:חזקיםCYP3A4  מעכבי
, ketoconazole, itraconazoleלמשל CYP3A4 )של ג"מ10  של בודדת מנה לאחר2.5,  פי 

 של חזקים מעכבים עם יחד הידרוכלוריד אלפוזוזין לתת אין. אלפוזין של הידרוכלוריד
-AUClastה ואת2.1  פי הידרוכלוריד אלפוזוזין של -Cmaxשל בודדת מנה לאחר3.2,  פי 

 יותר נמוך מינון של ונשנה חוזר פומי מתן, אחר במחקר. הידרוכלוריד אלפוזוזין של ג"מ10
2.3  פי הידרוכלוריד אלפוזוזין שלAUClast- ה את העלה קטוקונאזול של) ליום ג"מ(200
 האיזופורם הוא ,ketoconazole של חזק מעכב,CYP3A4  ה את העלהCmax- ה ואת

 חוזר מתן. הידרוכלוריד אלפוזוזין של החומרים בחילוף המעורב הכבד אנזים של העיקרי
CYP3A4 של ג"מ400  של

CYP3A4.בעת זהירות משנה לנקוט יש, תרופתיות בין לאינטראקציות הפוטנציאל בגלל 
 ו- .ciprooxacin וכרוניים חזקים אנזים מעכבי הנוטלים לחולים לדוטאסטריד מרשם מתן

ritonavir, ketoconazole, verapamil, diltiazem, cimetidine, troleandomycinכגון 
CYP3A4/5במבחנה נתונים על בהתבסס, זאת עם. דוטאסטריד של הפרמקוקינטיקה על ,

 קליניים ניסויים בוצעו לאCYP3A  מעכבי בנוכחות לעלות עשויים בדם דוטאסטריד ריכוזי
 ו.CYP3A5- האנזים מעכבי של ההשפעה את להעריך כדי תרופתית בין באינטראקציה

CYP3A4האיזואנזימים ידי על אדם בבני נרחב חומרים חילוף עובר Dutasteride

CYP2D6  וCYP3A4( 1,000- של בריכוזmL,  ng/אנושי ממצב25  פי גבוה ריכוז.
CYP2C19, CYP2C9, CYP450 )CYP1A2,של במבחנה החומרים חילוף את מעכב אינו 

Dutasteride של העיקריים האיזואנזימים עבור מודל מצעי

 בינוני מעכב, דילטיאאזם של ליום ג"מ240  של ונשנה חוזר מתן:בינונייםCYP3A4  מעכבי
 העלה הידרוכלוריד אלפוזוזין) ביום פעמים שלוש ג"מ(2.5  ליום ג"מ7.5  עםCYP3A4,  של
. בהתאמה-1.3, ו1.5  פי הידרוכלוריד אלפוזוזין שלAUC0-24  ואת-Cmax ה את

Alfuzosinה את העלה הידרוכלוריד Cmax-ואת  AUC0-12למרות1.4.  פי דילטיאזם של 
 ולשילוב דם לחץ להורדת תרופה היא דילטיאזם, זה במחקר הדם בלחץ שינויים נצפו שלא

 דם לחץ ליתר לגרום פוטנציאל יש דם לחץ יתר נגד ותרופות הידרוכלוריד אלפוזוזין של
.מהחולים בחלק
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 עיכב לא אלפוזוזין, הטיפולי במינון שהושגו בריכוזים, אנושיים כבד של במיקרוזומים
 הפטוציטים של ראשונית בתרבית3A4.  או,2D6 2C19, 2C9, 2A6, CYP1A2  איזואנזימים

3A4. אוCYP1A, 2A6  איזואנזימים גרר לא אלפוזוזין, אנושיים

 בין והפרמקודינמיות הפרמקוקינטיות האינטראקציות:אדרנרגיים אלפא אנטגוניסטים
 שצפויות ייתכן, זאת עם. נקבעו לא אחרים אלפא וחוסמי הידרוכלוריד אלפוזוזין

.אחרים אלפא חוסמי עם בשילוב בטבליות להשתמש איןד אלפוסיןו אינטראקציות

 הפרמקוקינטיקה על משפיע אינו טרזוזין או טמסולוזין עם בשילוב דוטאסטריד מתן
 על טרזוזין או טמסולוזין מתן של ההשפעה. אלפא-אדרנרגי אנטגוניסט אף של היציבה

 דומה היהDHT  בריכוזי השינוי אחוז; הוערכה לא דוטאסטריד של פרמקוקינטיים פרמטרים
.המשולב לטיפול בהשוואה בלבד דוטאסטריד עבור

, אלפא-אדרנרגיים אנטגוניסטים כאשר מומלצת זהירות(PDE5):-5 פוספודיאסטראז מעכבי
 אנטגוניסטיםPDE5.  מעכבי עם במקביל ניתנים, הידרוכלוריד אלפוזוזין כולל

 לחץ את להוריד שיכולים דם כלי מרחיבים שניהם הםPDE5  ומעכבי אלפא-אדרנרגיים
.סימפטומטי דם לחץ ליתר לגרום עלול הללו התרופות קבוצות בשתי בו-זמני שימוש. הדם

 תנוחתי דם לחץ תת/דם לחץ ליתר מוגבר סיכון יתכן:וחנקות דם לחץ יתר נגד תרופות
.וחנקות דם לחץ יתר נגד לתרופות במקביל טבליות ד אלפוסיןהנטילה בעת וסינקופה

 של-AUC וה-Cmax ה ערכי את הן העלה סימטידין ליום גרם1  של חוזר מתן:סימטידין
-20%.ב הידרוכלוריד אלפוזוזין

 ליום ג"מ0.25  ודיגוקסין ג"מ10  הידרוכלוריד אלפוזוזין של ונשנה חוזר מתן:דיגוקסין
. מהתרופות אחת אף של יציב במצב הפרמקוקינטיקה על השפיע לא ימים7  במשך

Dutasterideבמינון במקביל במתן דיגוקסין של יציב במצב הפרמקוקינטיקה את שינה לא 
.שבועות3  למשך ליום ג"מ0.5  של

 ג"מ5  הידרוכלוריד אלפוזוזין של מיידי בשחרור טבליות של מרובים מינונים מתן:וורפרין
 התגובה על השפיע לא בריאים גברים מתנדבים-6 ל ימים6  במשך ביום פעמיים

3  במשך ליום ג"מDutasteride 0.5 . וורפרין של ג"מ25  של בודד פומי למינון התרופתית
 אוwarfarin R- אוS-  איזומרי של יציב במצב הפרמקוקינטיקה את שינה לא שבועות
.וורפרין עם ניתן כאשר הפרותרומבין זמן על וורפרין של ההשפעה את שינתה

 אלפוזוזין טבלית של ג"מ2.5  של בודדת מנה עם אטנולול ג"מ100  של יחיד מתן:אטנולול
וה-Cmax ה ערכי את העלה בריאים צעירים מתנדבים-8 ב מיידי בשחרור הידרוכלוריד

AUC-בהתאמה-21%, ו-28% ב הידרוכלוריד אלפוזוזין של . Alfuzosinהעלה הידרוכלוריד 
 של השילוב, זה במחקר. בהתאמה-14%, ו-26% בatenolol  של-AUC וCmax  ערכי את

 ובקצב הממוצע הדם בלחץ משמעותית לירידה גרם אטנולול עם הידרוכלוריד אלפוזוזין
.הממוצע הלב
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 הפרמטרים את שינה לאhydrochlorothiazide  ג"מ25  של יחיד מתן:הידרוכלורותיאזיד
 לאינטראקציה עדות נמצאה לאhydrochloride .alfuzosin  של הפרמקוקינטיים

.במחקר החולים-8 ב והידרוכלורותיאזיד הידרוכלוריד אלפוזוזין בין פרמקודינמית

 בפינוי ירידה נצפתה, האוכלוסייה של פרמקוקינטיקה בניתוח:סידן תעלת של אנטגוניסטים
 ודילטיאזםn=6(  verapamil )37% CYP3A4 ,מעכבי עם משותף במתן דוטאסטריד של

,44%) .(n=5של אחר אנטגוניסט, אמלודיפין כאשר בפינוי ירידה נראתה לא, זאת לעומת 
n=4).7%, (+ דוטאסטריד עם במקביל ניתנהCYP3A4,  מעכב שאינו סידן תעלות

 ודילטיאזם ורפמיל בנוכחות לדוטאסטריד בחשיפה מכן שלאחר והעלייה בפינוי הירידה
.מינון התאמת מומלצת לא. קלינית למשמעותית נחשבת אינה

 גרם12  מכן לאחר שעה ואחריה דוטאסטריד של ג"מ5  של בודדת מנה מתן:כולסטירמין
.דוטאסטריד של היחסית הביולוגית הזמינות על השפיע לא כולסטירמין

 לשילוב קלינית משמעות בעלות שליליות אינטראקציות לייחס ניתן לא:אחר נלווה טיפול
 נגד תרופות עם יחד ניתן דוטאסטריד כאשר במקביל וטיפול דוטאסטריד של

, אדרנרגיים בטא חוסמי חומרים(ACE),  אנגיוטנסין ממיר אנזים מעכבי, היפרליפידמיות
 סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות, משתנים, קורטיקוסטרואידים, סידן תעלות חוסמי

,(NSAIDs)5- מעכבי PDEקווינולון של ואנטיביוטיקה.

למטופלים מידע

, תנוחתי דם לחץ ליתר הקשורים תסמינים של אפשרית התרחשות על לחולים לספר יש
 ויש, טבליותד אלפוסיןשל המרכיבים אחד שהוא אלפוזוזין מתחילים כאשר, סחרחורת כגון

. זו תקופה במהלך מסוכנות משימות ביצוע או מכונות הפעלת, נהיגה לגבי אותם להזהיר
.חנקות או דם לחץ להורדת תרופות שלוקחים או נמוך דם לחץ עם לאלה חשוב זה

 טבליותד אלפוסין בהם השימוש על שלהם העיניים לרופא לספר למטופלים להורות יש
 אינו המטופל אם גם, העיניים את המערבות אחרות פרוצדורות או קטרקט ניתוח לפני
.הידרוכלוריד אלפוזוזין עוד נוטל

 שהוא באלפוזוזין מטיפול הנובע פריאפיזם של האפשרות לגבי המטופלים את ליידע יש
 נדירה היא זו שתגובה למרות. כיתה באותה ותרופות טבליות ד אלפוסיןשל המרכיבים אחד

 קבועה זיקפה להפרעת להוביל עלולה היא, מיידי רפואי לטיפול מובאת לא היא אם, ביותר
).אימפוטנציה(

בכ בסרום-PSA ה רמות את מפחית שדוטאסטריד המטופלים את ליידע הרופאים על

 מטופלים עבור. אדם כל עבור להשתנות עשוי זה כי אם, מהטיפול חודשים3-6  תוך-50%
 על לאותת עשויה בדוטאסטריד טיפול בזמן-PSA ה ברמות עלייהPSA,  בדיקת שעוברים

.להעריך ויש הערמונית סרטן של נוכחות
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 בגברים גבוהה בדרגה הערמונית בסרטן עלייה חלה כי המטופלים את ליידע הרופאים על
, דוטאסטריד כולל-BPH), ב לטיפול המתוווים( אלפא-רדוקטאז מעכבי-5 ב שטופלו

 תרופות. אלו בתרופות השימוש את שבדקו במחקרים בפלסבו שטופלו לאלו בהשוואה
.הערמונית לסרטן הסיכון להפחתת

 המכילות בטבליות לטפל איןד אלפוסיןזאת למטופלים   להודיע צריכים רופאים
 להריון להיכנס שעלולה או בהריון אישה ידי על המרכיבים אחד שהוא מכיוון דוטאסטריד

 זכרי לעובר מכן שלאחר הפוטנציאלי והסיכון דוטאסטריד של לספיגה הפוטנציאל בגלל
 אם. העובר של מכוונת לא לחשיפה לגרום ועלול העור דרך נספגDutasteride . מתפתח

 את לשטוף יש, טבליהד אלפוסיןשבור עם במגע באה הפוריות בגיל אישה או בהריון אישה
.וסבון במים מיד המגע אזור

 דוטאסטריד המכילות טבליותד אלפוסיןעם שטופלו לגברים   להודיע צריכים רופאים
 המנה לאחר חודשים6  לפחות עד דם לתרום צריכות לא, המרכיבים אחד שהוא מכיוון

 רמות. דם עירוי באמצעות דוטאסטריד לקבל הרות מנשים למנוע כדי, שלהן האחרונה
.הטיפול סיום לאחר חודשים4-6  במשך לזיהוי ניתנות בסרום דוטאסטריד

כליות ליקוי

 פינוי( חמור כליות ליקוי עם לחולים ניתנת הידרוכלוריד אלפוזוזין כאשר זהירות לנקוט יש
 פרמקוקינטיים במחקרים-50% בכ גדלה המערכתית החשיפה). דקה/ל"מ<30  קריאטינין

 עם חולים של הבטיחות פרול3,  שלב במחקרי. וחמור בינוני, קל כליות ליקוי עם חולים של
 תקין כליות תפקוד עם למטופלים דומה היה(n=56)  בינוני או(n=172)  קל כליות ליקוי

 פינוי עם(n=6)  חולים של מוגבל במספר רק זמינים בטיחות נתוני. מחקרים באותם
.דקה/ל"מ-30 ל מתחת קריאטינין

, זאת עם. נחקרה לא דוטאסטריד של הפרמקוקינטיקה על בכליות פגיעה של ההשפעה
 כך, אנושי בשתן מתגלה ג"מ0.5  של יציב במצב דוטאסטריד של מהמינון-0.1% מ פחות
.כליות ליקוי עם לחולים במינון התאמה צפויה שלא

כבד ספיקת

 למרות. חמור או בינוני כבד ליקוי עם בחולים לשימוש אסור הידרוכלוריד אלפוזוזין
 יש, בכבד קלה פגיעה עם בחולים נחקרה לא הידרוכלוריד אלפוזוזין של שהפרמקוקינטיקה

.כאלה לחולים ניתנת הידרוכלוריד אלפוזוזין כאשר זהירות לנקוט

 מכיוון. נחקרה לא דוטאסטריד של הפרמקוקינטיקה על בכבד פגיעה של ההשפעה
 עם בחולים יותר גבוהה להיות עלולה החשיפה, נרחב חומרים חילוף עובר שדוטאסטריד

הטיפולי מהמינון10  פי( ג"מ5  קיבלו נבדקים60  שבו קליני במחקר, זאת עם. כבד לקויות

 במינון שנצפו לאלו בהשוואה נוספות לוואי תופעות נצפו לא, שבועות24  במשך יום מדי)
.ג"מ0.5  של הטיפולי

https://www-tablets-d/alfusin/content. ciplamed.com22/14



CiplaM | DALFUSINed  טבליותבבוקר:19/4/221000,

הרֵיָֹון

X קטגוריה הריון
 הואDutasteride . הריון ובמהלך הפוריות בגיל בנשים לשימוש אסורות טבליותד אלפוסין

 להתפתחות הכרחי הורמון-DHT, ל טסטוסטרון המרת המונע רדוקטאז אלפא5  מעכב
, חיים בעלי של התפתחותית ורעילות רבייה במחקרי. הגברי המין איברי של תקינה

, לכן. זכרים בעוברים חיצוניים מין איברי של תקינה התפתחות עיכב דוטאסטריד
 שימוש נעשה אם. בהריון לאישה מנוהל הוא כאשר לעובר לנזק לגרום עלול דוטאסטריד

 יש, דוטאסטריד נטילת בזמן להריון נכנסת המטופלת אם או ההריון במהלך בדוטאסטריד
.לעובר הפוטנציאלית הסכנה לגבי המטופלת את ליידע

 של ההמרה עיכוב של צפויה פיזיולוגית תוצאה היא זכרים עוברים של המין באיברי חריגות
 לתצפיות דומות אלו תוצאות. רדוקטאז אלפא מעכבי5  ידי על-DHT ל טסטוסטרון

 כדי. העור דרך נספגDutasteride . אלפא-רדוקטאז5  של גנטי מחסור עם זכרים בתינוקות
 צריכות לא להריון להיכנס עלולות או בהריון נשים, לעובר פוטנציאלית חשיפה למנוע
 המגע אזור את לשטוף יש, טבליהד אלפוסיןשבור עם מגע נוצר אם. בדוטאסטריד לטפל

 של שנמדד ביותר הגבוה הזרע ריכוז. הזכר לזרע מופרשDutasteride . וסבון במים מיד
 במשקל אישה של חשיפה של בהנחה. ל"מ/ננוגרם14  היה שטופלו בגברים דוטאסטריד

-0.175 כ יהיה האישה של הדוטאסטריד ריכוז100%,  של וספיגה זרע ל"מ-5 ל ג"ק50
 הזכריים המין באיברי חריגות המייצרים מריכוזים100  מפי יותר נמוך זה ריכוז. ל"מ/ננוגרם

 שעשוי מה(>96%),  אנושי בזרע לחלבון מאוד קשורDutasteride . חיים בבעלי במחקרים
.בנרתיק לספיגה הזמינה-dutasteride ה כמות את להפחית

חלֲבִָיּות

 דוטאסטריד אם ידוע לא. מניקות באמהות לשימוש מיועדות אינן טבליותד אלפוסין
.אם בחלב מופרש

בילדים שימוש

.ילדים באוכלוסיית לשימוש מיועדות אינן טבליותד אלפוסין

, פלצבו מבוקר, סמיות כפול, אקראי בניסוי הוכחה לא הידרוכלוריד אלפוזוזין של יעילותו
 דליפה נקודת לחץ עם16  עד שנתיים בגילאי מטופלים-172 ב שנערך ובטיחות יעילות
 הידרוכלוריד באלפוזוזין שטופל נוירולוגי ממקורH2O)  מ"ס40 ≥ (LPP) דטרוזור של מוגבר

 הארכת ואחריו יעילות של שבועות12  של שלב כלל הניסוי. לילדים ניסוחים באמצעות
 לחץ שהשיגו החולים בשיעור סטטיסטית מובהק הבדל נצפה לא. שבועות40  של בטיחות

.והפלצבו האלפוזוזין קבוצות ביןH20  מ"ס<40  של דטרוזור דליפת נקודת

ב שדווחו הלוואי תגובות, הפלצבו מבוקר הניסוי במהלך

 הפלצבו בקבוצת מאשר יותר גבוהה ובשכיחות באלפוזוזין שטופלו מהחולים8805;2% #
 התגובות. ושלשולים אפיסטקסיס, שיעול, הנשימה בדרכי זיהום, ראש כאבי, פיירקסיה: היו

הכל בסך שדווחו השליליות
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 בסוג דומות היו, הפתוחה התווית הארכת את שכללה, חודשים12  של ניסוי תקופת
 נחקר לא הידרוכלוריד אלפוזוזין. שבועות12  של תקופה במהלך שנצפו לתגובות ובתדירות

 לא הילדים באוכלוסיית דוטאסטריד של והיעילות הבטיחות. שנתיים לגיל מתחת בחולים
.הוכחו

גריאטרי שימוש

 היו48% , הידרוכלוריד אלפוזוזין של קליניים במחקרים הנבדקים של הכולל המספר מתוך
 או בבטיחות כלליים הבדלים נצפו לא. ומעלה75  בני היו-11% ש בעוד, ומעלה65  בני

 הגדולה הרגישות את לשלול ניתן לא אך, יותר צעירים לנבדקים אלה נבדקים בין ביעילות
.המבוגרים מהאנשים חלק של יותר

 בני היו60% , קליניים ניסויים בשלושה בדוטאסטריד שטופלו גברים נבדקים2,167  מתוך
 בין נוחות או בבטיחות כלליים הבדלים נצפו לא. ומעלה75  בני היו-15% ו ומעלה65

 בתגובות הבדלים זיהה לא שדווח אחר קליני ניסיון. יותר צעירים לנבדקים אלה נבדקים
 חלק של יותר רבה רגישות לשלול ניתן לא אך, יותר צעירים למטופלים קשישים בין

.המבוגרים מהאנשים

רצויות לא השפעות

הידרוכלוריד אלפוזוזין

קליניים בניסויים ניסיון

 שנצפו הלוואי תגובות שיעורי, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שניסויים מכיוון
 הקליניים בניסויים לשיעורים ישירה להשוואה ניתנים לא תרופה של הקליניים בניסויים

.הקלינית בפרקטיקה שנצפו השיעורים על יחזרו שלא וייתכן, אחרת תרופה של

 מבוקרי קליניים ניסויים משלושה הוכחה מהטיפול הנובעות לוואי תופעות של השכיחות
 אלפוזוזין ג"מ-15 ו10  של יומיים מינונים הוערכו שבהם, גברים1,608  שכללו, פלצבו

 טבליות ג"מ10  הידרוכלוריד אלפוזוזין קיבלו גברים473 , הללו הניסויים-3 ב. הידרוכלוריד
10  הידרוכלוריד אלפוזוזין טבליות שנטלו מהמטופלים4% , אלו בניסויים. מורחב בשחרור

.הפלצבו בקבוצת-3% ל בהשוואה, שליליות תגובות עקב מהניסוי פרשו ג"מ

, אלפוזוזין שקיבלו מהחולים2% ≥ב שהתרחשו שליליות תגובות מסכמת2  טבלה
 שנראו הלוואי תופעות, כללי באופן. הפלצבו קבוצת של מזו יותר גבוהה ובשכיחות

 הניסויים עבור להלן המתוארים לאירועים ובתדירותן בסוגן דומות היו טווח ארוך בשימוש
.חודשים3  של

מטופל הידרוכלוריד אלפוזוזין של2% ≥ב המתרחשות שליליות תגובות2:  טבלה

פלצבו בפיקוח, חודשים-3 ב פלצבו עם מאשר יותר גבוהה ובתדירות חולים

קליניים ניסויים
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דמה תרופתשלילית תגובה

)n=678(
אלפוזוזין

הידרוכלוריד

)n=473(

19סחְרַחֹורתֶ
(2.8%)

27(5.7%)

 הנשימה בדרכי זיהום
העליונות

4(0.6%)14(3.0%)

12ראֹׁש ּכאְבֵ
(1.8%)

14(3.0%)

12עייפות
(1.8%)

13(2.7%)

 אלפוזוזין המקבלים מהחולים-2% ל1%  בין ידי על שדווחו, האחרות הלוואי תופעות
 אלפביתי בסדר רשומות, פלצבו עם מאשר יותר גבוהה בתדירות ומופיעות הידרוכלוריד

:הגוף מערכת בתוך בתדירות ירידה ולפי הגוף מערכת לפי

ּכאְבֵ:בכללותו הגוף

עקֲרָּות:רבייה מערכת בחילות, עצירות, דיספפסיה, בטן כאבי:העיכול מערכת

הלוע דלקת, סינוסיטיס, ברונכיטיס:נשימה מערכת

 הקשורות הלוואי תופעות:קליניים במחקרים אורתוסטזיס של ותסמינים סימנים
 ג"מ10  הידרוכלוריד אלפוזוזין עם כפול-סמיות3  שלב בניסויי שהתרחשו לאורתוסטזיס

.דם לחץ להורדת תרופות נטלו אלו במחקרים מהחולים-20-30% כ3.  בטבלה מסוכמות

לאורתוסטזיס אולי הקשורים תסמינים עם חולים של(%)  מספר3:  טבלה

פלצבו בפיקוח קליניים ניסויים, חודשים3  תוך

דמה תרופתתסמינים

)n=678(
אלפוזוזין

הידרוכלוריד

)n=473(

19סחְרַחֹורתֶ
(2.8%)

27(5.7%)

 דם לחץ תת או דם לחץ יתר
תנוחתי

02(0.4%)

(0.2%)01סִינקֹוּפהָ

 מחקרים בשלושה נערכה אורתוסטטי דם לחץ ליתר או הדם בלחץ לשינויים בדיקה
 כספית מ"מ20 ≥ירידה עם, כספית מ"מ90 (≤ הסיסטולי הדם בלחץ ירידה. מבוקרים
 אלפוזוזין חולי469  מתוך(0.2%) -1 וב הפלצבו חולי-674 מ אחד באף נצפו לא) מהבסיס

,כספית מ"מ50 ≤( הדיאסטולי הדם בלחץ ירידה. הידרוכלוריד
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 מחולי(0.9%) -4 וב הפלצבו מחולי(0.4%) -3 ב נצפו) מהבסיס כספית מ"מ15 ≥ירידה עם
20 ≥של הסיסטולי הדם בלחץ ירידה( חיובית אורתוסטטית בדיקה. הידרוכלוריד אלפוזוזין

 מהחולים(6.6%) -31 וב הפלצבו מחולי(7.7%) -52 ב נצפו) משכיבה בעמידה כספית מ"מ
.הידרוכלוריד אלפוזוזין עם

דוטאסטריד

קליניים בניסויים ניסיון

 שנצפו הלוואי תגובות שיעורי, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שניסויים מכיוון
 של הקליני בניסוי לשיעורים ישירה להשוואה ניתנים לא תרופה של הקליניים בניסויים

.בפועל שנצפו השיעורים את ישחזר שלא וייתכן אחרת תרופה

, אימפוטנציה היו דוטאסטריד שקיבלו בנבדקים שדווחו ביותר השכיחות הלוואי תגובות
.בשפיכה והפרעות), בחזה ורגישות הגדלה כולל( בחזה הפרעות, המיני בחשק ירידה

ו, דוטאסטריד שקיבלו מהנבדקים-4% ב התרחשה שליליות תגובות עקב מהמחקר נסיגה

 הלוואי התגובה. דוטאסטריד עם פלצבו מבוקרים בניסויים פלצבו שקיבלו מהנבדקים-3%
(1%). אימפוטנציה הייתה מהמחקר לגמילה שהובילה ביותר השכיחה

מונותרפיה

 ג"מ0.5  או פלצבו מנות לקבל באקראי חולקוBPH  עם גברים נבדקים-4,300 מ למעלה
 שלב, סמיות כפול, פלצבו מבוקרי, לשנתיים זהים ניסויים בשלושה דוטאסטריד של יומיות

 הטיפול תקופת במהלך. סיומת. לשנתיים שנתיים בן פתוח טיפול ניסוי ואחריו3,
 שנה למשך נחשפו1,772  כולל, לדוטאסטריד נחשפו גברים נבדקים2,167 , הכפול-סמיות

 גברים נבדקים1,009 , הפתוחות התוספות את כללו כאשר. שנתיים למשך נחשפו-1,510 ו
 הייתה האוכלוסייה. שנים4  למשך נחשפו-812 ו שנים3  במשך-dutasteride ל נחשפו
 מסכמת4  טבלה. קווקזים היו-90% מ ויותר) שנים66 : ממוצע גיל( שנים94  עד47  בגילאי

 ובשכיחות דוטאסטריד שקיבלו מהנבדקים1%  בלפחות שדווחו קליניות לוואי תופעות
.פלצבו שקיבלו מנבדקים יותר גבוהה

חודשים24  במשך מהנבדקים1% 8805;  במספר שדווחו שליליות תגובות4:  טבלה

פלצבו מאשר דוטאסטריד המקבלת בקבוצה יותר גבוהה ותדירות תקופה

של זמן לפי) מאוחדים פלצבו מבוקרי, סמיות כפול, אקראיים מחקרים( קבוצה

התַקפָהָ

שלילית תגובה של התחלה זמןשלילית תגובה

חודשים

0-6
חודשים

7-12
חודשים

13-18
חודשים

19-24

)נ( דוטאסטריד
(n) פלצבו

)n=2,167(
)n=2,158(

)n=1,901(
)n=1,922(

)n=1,725(
)n=1,714(

)n=1,605(
)n=1,555(
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עקֲרָּות

דוטאסטריד

דמה תרופת

4.7%
1.7%

1.4%
1.5%

1.0%
0.5%

0.8%
0.9%

המיני בחשק ירידה
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 עם ושילוב מונותרפיה כולל( בדוטאסטריד לטיפול קשורות אלו מיניות לוואי תופעות
 של תפקידו. הטיפול הפסקת לאחר להימשך עלולות אלו לוואי תגובות). טמסולוזין

.ידוע אינו זו בהתמדה דוטאסטריד

.חזה והגדלת בחזה רגישות כולל ב

)שנים4  עד( טווח ארוך טיפול
 מבוקר, סמיות כפול, אקראי מחקר היה-REDUCE ה ניסוי:גבוהה בדרגה הערמונית סרטן

 עד ל"מ/ננוגרם2.5  של בסרוםPSA  עם שנים75  עד50  בגילאי גברים8,231  שכלל, פלצבו
 הנבדקים. הקודמים החודשים6  במהלך הערמונית של שלילית וביופסיה ל"מ/ננוגרם10

 דוטאסטריד של ג"מ0.5  של יומית מינונים או(N=4,126)  פלצבו לקבלת אקראית חולקו
(N=4,105)הנבדקים. קווקזים היו-91% ו שנים63  היה הממוצע הגיל. שנים4  עד למשך 

 או, טיפול של שנים-4 ו שנתיים לאחר פרוטוקול לפי מתוכננות ערמונית ביופסיות עברו
 הייתה. קלינית התוויה יש אם מתוכננים לא בזמנים" סיבה למטרות" ביופסיות עברו

(1.0%)  דוטאסטריד בקבלת8-10  גליסון בציון הערמונית סרטן של יותר גבוהה שכיחות
5  עוד עם פלצבו מבוקר שנים7  של קליני בניסוי(0.5%).  פלצבו שקיבלו לגברים בהשוואה

 סרטן8-10  ציון גליסון עבור דומות תוצאות), ג"מ5  נאסטריד( אלפרדוקטאז מעכבי
 עם בחולים קליני יתרון הוכח לא1.1%).  פלצבו לעומת1.8%  נאסטריד( נצפו הערמונית

.בדוטאסטריד שטופלו הערמונית סרטן

וחזה רבייה הפרעות

, שנים4  למשך אחד כל, דוטאסטריד עם פלצבו מבוקרי הבסיסיים-BPH ה ניסויי בשלושת
שפיכה והפרעת המיני בחשק ירידה, אימפוטנציה( מיניות בתגובות לעלייה עדות הייתה לא

 של אחד מקרה היה, הללו הניסויים שלושת בין. מוגבר טיפול משך עם בשד הפרעות או)
 של מקרים על דווח לא. הפלצבו בקבוצת אחד ומקרה הדוטאסטריד בקבוצת השד סרטן
. שנים4  בןREDUCE  בניסוי או שנים4  בןCombAT  בניסוי טיפול קבוצת באף שד סרטן

.כיום ידוע אינו גברית בשד ניאופלזיה לבין בדוטאסטריד טווח ארוך שימוש בין הקשר

-tablets-d/alfusin/contenthttps://www.ciplamed.com22/19



CiplaMed | DALFUSIN  טבליותבבוקר10:00 19/4/22,

אלפא-בלוקר טיפול עם שילוב

0.4 , דוטאסטריד ג"מ0.5  לקבל באקראי חולקוBPH  עם גברים נבדקים-4,800 מ למעלה
 שניתנו) טמסולוזין ג"מ0.4  בתוספת דוטאסטריד ג"מ(0.5  משולב טיפול או טמסולוזין ג"מ

 עם מונותרפיה קיבלו נבדקים1,623 , הכל בסך. שנים4  של סמיות כפול בניסוי ביום פעם
 קיבלו נבדקים-1,610 ו; טמסולוזין עם מונותרפיה קיבלו נבדקים1,611 ; דוטאסטריד

-88% ו) שנים66 : ממוצע גיל( שנים88  עד49  בגילאי הייתה האוכלוסייה. משולב טיפול
.קווקזים היו

 דוטאסטריד( משולב טיפול שקיבלו בנבדקים שדווחו ביותר השכיחות הלוואי תופעות
 הגדלת כולל( בחזה הפרעות, המיני בחשק ירידה, אימפוטנציה היו) טמסולוזין בתוספת

 משמעותי באופן התרחשו בשפיכה הפרעות. וסחרחורת בשפיכה הפרעות), ורגישות חזה
 או(2%)  דוטאסטריד שקיבלו לאלו בהשוואה(11%)  משולב טיפול שקיבלו בנבדקים יותר

.כמונותרפיה(4%)  טמסולוזין

( משולב טיפול שקיבלו מהנבדקים-6% ב התרחשה שליליות תגובות עקב ניסוי הפסקת
 טמסולוזין או דוטאסטריד שקיבלו מהנבדקים-4% ו) טמסולוזין בתוספת דוטאסטריד
 להפסקת שהובילה הטיפול זרועות בכל ביותר השכיחה הלוואי התגובה. כמונותרפיה

1.5%). עד(1%  זיקפה הפרעת הייתה הניסוי

-ואלפא דוטאסטריד עם משולב טיפול עם בניסוי:לב ספיקת אי

לבבי המשולב המונח שכיחות, טיפול שנות4  לאחר, חוסם

בשתיהן מאשר יותר גבוה היה0.7%) (12/1,610;  המשולב הטיפול בקבוצת הכישלון

(0.6%).9/1,611 , וטמסולוזין(0.1%) 2/1,623 , דוטאסטריד: מונותרפיה קבוצת

פלצבו מבוקר שנים4  בן נפרד במחקר גם נבדקה מורכבת לב ספיקת אי

ה. הערמונית סרטן להתפתחות בסיכון בגברים דוטאסטריד הערכת ניסוי

(26/4,105)0.6%  הייתה דוטאסטריד שנטלו בנבדקים לב ספיקת אי של השכיחות

עם הנושאים רוב. פלצבו שקיבלו בנבדקים(15/4,126) -0.4% ל בהשוואה

ל מוגבר לסיכון הקשורות נלוות מחלות היו הניסויים בשני לב ספיקת לאי

ב המספרי האיזון חוסר של הקלינית המשמעות, לכן. לב ספיקת אי

בפנים או לבד דוטאסטריד בין סיבתי קשר אין. ידועה אינה לב ספיקת אי

איזון חוסר אין. הוקם לב ספיקת ואיtamsulosin  עם שילוב

.מהניסויים אחד בכל כוללות קרדיווסקולריות לוואי תופעות של בשכיחות נצפתה

שיווק לאחר ניסיון

הידרוכלוריד אלפוזוזין

. הידרוכלוריד אלפוזוזין של אישור לאחר השימוש במהלך זוהו הבאות הלוואי תופעות
 להעריך ניתן תמיד לא, ברור לא בגודל מאוכלוסיה מרצון מדווחות אלו שתגובות מכיוון
.לתרופות לחשיפה סיבתי קשר לבסס או תדירותן את אמין באופן

.ּבצַקֶתֶ:כלליות הפרעות
 כליליים עורקים מחלת עם בחולים פקטוריס אנגינה, בחזה כאבים, טכיקרדיה:לב הפרעות

.פרוזדורים הברק, קיימת
.ׁשלִׁשּול:העיכול במערכת הפרעות
 המובילה צהבת עם מקרים כולל( וכולסטטית כבדית כבדית פגיעה:הכבד בדרכי הפרעות

).התרופה נטילת להפסקת
.נזלת:הנשימה במערכת הפרעות
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.פריאפיזם:הרבייה במערכת הפרעות
.אנגיואדמה, אורטיקריה, גרד, פריחה:עוריות תת ורקמות עור הפרעות

.ׁשטְִיפהָ:דם כלי הפרעות
טרומבוציטופניה:הלימפה ובמערכת בדם הפרעות

דוטאסטריד

 שתגובות מכיוון. בדוטאסטריד אישור לאחר שימוש במהלך זוהו הבאות הלוואי תופעות
 את אמין באופן להעריך ניתן תמיד לא, ברור לא בגודל מאוכלוסיה מרצון מדווחות אלו

 שילוב בשל להכללה נבחרו אלו תגובות. לתרופות לחשיפה סיבתי קשר לבסס או תדירותן
.לדוטאסטריד פוטנציאלי סיבתי קשר או הדיווח תדירות, חומרתן של

,גירוד, פריחה כולל, יתר רגישות תגובות:החיסון במערכת הפרעות

.ואנגיואדמה חמורות עור תגובות, מקומית בצקת, אורטיקריה

.גברים אצל השד סרטן:ניאופלזמות

.מדוכא רוח מצב:פסיכיאטריות הפרעות

.באשכים ונפיחות אשכים כאבי:והשד הרבייה במערכת הפרעות

יתר מינון

 אלפוזוזין רכיב עקב דם לחץ ליתר להוביל עלולות טבליותד אלפוסיןעם יתר מינון
 וכלי הלב במערכת לתמיכה ראשונה חשיבות יש, דם לחץ תת של במקרה. הידרוכלוריד

 השארת ידי על להתבצע עשויים הלב קצב של ונורמליזציה הדם לחץ שיקום. הדם
 במידת. ורידי תוך טיפול מתן לשקול יש, מספקת אינה זו מידה אם. שכיבה במצב המטופל

 לפי ולתמוך הכליות תפקוד אחר ולעקוב דם כלי בתרופות להשתמש יש מכן לאחר, הצורך
.להועיל שלא עשויה דיאליזה, לכן; לחלבון-82-90% ב קשור הידרוכלוריד אלפוזוזין. הצורך

 מהמינון80  פי( ג"מ40  עד דוטאסטריד של בודדות מנות ניתנו, מתנדבים במחקרים
 יומיות מנות, קליני במחקר. משמעותיות בטיחותיות דאגות ללא ימים7  למשך) הטיפולי

 השפעות ללא חודשים6  במשך נבדקים-60 ל ניתנו) הטיפולי מהמינון10  פי( ג"מ5  של
.ג"מ0.5  של טיפוליים במינונים שנראו מאלו נוספות שליליות

 טיפול לתת יש, יתר למינון חשד של במקרים, לכן. לדוטאסטריד ספציפית נגד תרופת אין
 של הארוכה החיים במחצית התחשבות תוך, לצורך בהתאם ותומך סימפטומטי
.דוטאסטריד

וטיפול אחסון הוראות

.מאור מוגן, ויבש קריר במקום אחסן

אריזה על מידע
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ד אלפוסין

טבליות10  של רצועה

 נבדק2013  דצמבר: אחרון עדכון
2013 דצמבר: לאחרונה
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