
ALFUSIN D Tablete(clorhidrat de alfuzosin + dutasterid)

Compoziţie

ALFUSIN D Tablete
Fiecare comprimat filmat conține: 

clorhidrat de alfuzosin BP... 10 mg (cu 

eliberare prelungită)

Dutasterid................. 0,5 mg 
Culoare: Dioxid de titan IP

Descriere

ALFUSIN DTabletele conțin ingrediente active, clorhidrat de alfuzosin și 
dutasterid. Clorhidratul de alfuzosin este un agent de blocare selectiv al 
receptorilor alfa1-adrenergici și prezintă selectivitate pentru receptorii alfa1-
adrenergici din tractul urinar inferior. Blocarea acestor adrenoreceptori 
poate determina relaxarea mușchilor netezi ai gâtului vezicii urinare și a 
prostatei, rezultând o îmbunătățire a debitului de urină și o reducere a 
simptomelor hiperplaziei benigne de prostată (HBP).

Dutasterida este un compus sintetic 4-azasteroid care este un inhibitor selectiv al 

izoformelor de tip I și de tip II ale steroizilor 5 alfa-reductază (5AR), o enzimă 

intracelulară care transformă testosteronul în 5 alfadihidrotestosteron (DHT). DHT 

este androgenul principal responsabil pentru dezvoltarea inițială și mărirea 

ulterioară a glandei prostatei. Izoenzima de tip II este activă în principal în 

țesuturile reproductive, în timp ce izoenzima de tip I este responsabilă și de 

conversia testosteronului în piele și ficat.ALFUSIN Dcomprimatele acționează atât 

asupra componentelor dinamice, cât și asupra componentelor statice ale HBP.

Recomandate

Conţinut

Impactul de
Brivaracetam pe
Nivelurile de furie ale
Epilepsie...
(https://www.ciplamed.c 
of-brivaracetam-on-
nivelul-de-furie-de-
pacienti cu epilepsie)

om/conte

Forma de dozare

Comprimat oral filmat Rezultate clinice
cu Repetată
Administrarea...
(https://www.ciplamed.c 
rezultate-cu-
repetat-
administrarea-de-
budesonideformoterol-
in astm)

Farmacologie om/conte

Farmacodinamica

Clorhidrat de alfuzosin 
Mecanism de acțiune
Alfuzosin este a

Tadalal 5 mg o dată pe 
zi, 12 săptămâni
Monoterapia
Efectiv...

selectiv antagonist de post-sinaptic alfa1-
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adrenoreceptori, care sunt localizați în prostată, baza vezicii urinare, gâtul vezicii 

urinare, capsula prostatică și uretra prostatică.

(https://www.ciplamed.c 5-
mg-once-daily-12-
saptamana-monoterapia-
eficient-si-sigur-in-
bărbați-cu-lutsbph)

om/conte

Alfuzosinul prezintă selectivitate pentru receptorii alfa adrenergici din tractul urinar 

inferior. Blocarea acestor adrenoreceptori poate determina relaxarea musculaturii 

netede a gâtului vezicii urinare și a prostatei, rezultând o îmbunătățire a debitului de 

urină și o reducere a simptomelor de HBP.

Electrofiziologie cardiacă
Efectul alfuzozinei 10 mg și 40 mg asupra intervalului QT a fost evaluat într-un 

studiu dublu-orb, randomizat, controlat cu placebo și activ (moxioxacină 400 mg), 

încrucișat în 4 direcții, cu doză unică, la 45 de subiecți de sex masculin albi 

sănătoși cu vârsta cuprinsă între 19 și 45 de ani. ani. Intervalul QT a fost măsurat 

la momentul concentrațiilor plasmatice maxime de alfuzosin. Doza de 40 mg de 

alfuzosin a fost aleasă deoarece această doză realizează niveluri sanguine mai 

mari decât cele obținute prin administrarea concomitentă de alfuzosin și 

ketoconazol 400 mg. Tabelul 1 rezumă efectul asupra intervalului QT necorectat și 

a intervalului QT corect corectat (QTc) cu diferite metode de corecție (Fridericia, 

metode de corecție specifice populației și subiectului) la momentul concentrațiilor 

plasmatice maxime de alfuzosin. Niciuna dintre aceste metodologii de corecție nu 

este cunoscută ca fiind mai validă. Modificarea medie a frecvenței cardiace 

asociată cu o doză de 10 mg de alfuzosin în acest studiu a fost de 5,2 bătăi/minut 

și 5,8 bătăi/minut cu 40 mg alfuzosin. Modificarea ritmului cardiac cu moxioxacină 

a fost de 2,8 bătăi/minut.

Tabelul 1. Modificări medii ale intervalului QT și QTc în msec (IC 95%) față de valoarea inițială la Tmax (relativ

la placebo) cu diferite metodologii pentru a corecta efectul ritmului cardiac.

Medicament/Doză QT Fredericia
metodă

Populatie-
specific
metodă

Subiect-
specific
metodă

Alfuzosin
10 mg

- 5.8

(-10,2, -1,4)
4.9
(0,9, 8,8)

1.8
(-1,4, 5,0)

1.8
(-1,3, 5,0)

Alfuzosin
40 mg

- 4.2

(-8,5, 0,2)
7.7
(1,9, 13,5)

4.2
(-0,6, 9,0)

4.3
(-0,5, 9,2)

Moxioxacina*
400 mg

6.9
(2,3, 11,5)

12.7
(8,6, 16,8)

11.0
(7,0, 15,0)

11.1
(7,2, 15,0)

* Control activ

Efectul QT a apărut mai mare pentru 40 mg comparativ cu 10 mg alfuzosin. 

Efectul celei mai mari doze de alfuzosin (de patru ori mai mare decât doza 

terapeutică) studiată nu a apărut la fel de mare ca cel al moxioxacinei martor activ 

la doza sa terapeutică. Acest studiu, cu toate acestea, nu a fost conceput pentru a 

face comparații statistice directe între medicamente sau nivelurile de doză. Nu a 

existat niciun semnal de Torsade de Pointes în experiența extinsă de după 

punerea pe piață cu alfuzosin în afara Statelor Unite. Un studiu QT separat după 

punerea pe piaţă a evaluat efectul administrării concomitente a 10 mg

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 3/22

https://www.ciplamed.com/content/tadalafil-5-mg-once-daily-12-week-monotherapy-effective-and-safe-in-men-with-lutsbph


19.04.22, ora 10:00 ALFUSIN D Tablete | CiplaMed

alfuzosin cu un medicament cu mărime similară a efectului QT. În acest studiu, 

creșterea medie a QTcF scăzută de placebo a alfuzozinei 10 mg în monoterapie a fost 

de 1,9 msec (limită superioară IC 95%, 5,5 msec). Administrarea concomitentă a celor 

două medicamente a arătat un efect QT crescut în comparație cu oricare dintre 

medicamentele în monoterapie. Această creștere a QTcF nu a fost mai mult decât 

aditivă. Deși acest studiu nu a fost conceput pentru a face comparații statistice directe 

între medicamente, creșterea QT cu ambele medicamente administrate împreună a 

părut a fi mai mică decât creșterea QTcF observată la controlul pozitiv moxioxacină 400 

mg. Impactul clinic al acestor modificări QTc este necunoscut.

Dutasterida

Mecanism de acțiune

Dutasterida este un compus sintetic 4-azasteroid care este un inhibitor 
competitiv și specific al izoformelor de tip I și de tip II ale steroizilor 5 
alfareductazei (5AR). Testosteronul este transformat în DHT de către enzima 
5 alfareductază, care există sub formă de 2 izoforme, tip I și tip II. Izoenzima 
de tip II este activă în principal în țesuturile reproductive, în timp ce 
izoenzima de tip I este responsabilă și de conversia testosteronului în piele și 
ficat. Dutasterida inhibă conversia testosteronului în 5 alfadihidrotestosteron 
(DHT). DHT este androgenul principal responsabil pentru dezvoltarea inițială 
și mărirea ulterioară a glandei prostatei.

Efect asupra 5 alfa-dihidrotestosteronului și testosteronului

Efectul maxim al dozelor zilnice de dutasterid asupra reducerii DHT este 
dependent de doză și se observă în decurs de 1-2 săptămâni. După 1 și 2 
săptămâni de administrare zilnică cu dutasterid 0,5 mg, concentrațiile serice 
medii de DHT au fost reduse cu 85% și, respectiv, 90%. La pacienții cu HBP 
tratați cu dutasteridă 0,5 mg/zi timp de 4 ani, scăderea mediană a DHT seric a 
fost de 94% la 1 an, 93% la 2 ani și 95% la 3 și 4 ani. Creșterea mediană a 
testosteronului seric a fost de 19% la 1 și 2 ani, 26% la 3 ani și 22% la 4 ani, 
dar nivelurile medii și mediane au rămas în intervalul fiziologic.

La pacienții cu HBP tratați cu 5 mg/zi de dutasteridă sau placebo cu până la 
12 săptămâni înainte de rezecția transuretrală a prostatei, concentrațiile 
medii de DHT în țesutul prostatic au fost semnificativ mai mici în grupul cu 
dutasteridă comparativ cu placebo (784 și 5.793 pg/g). , respectiv; (p <0,001).

Bărbații adulți cu deficiență de alfa-reductază de tip II 5 moștenită genetic au, 
de asemenea, niveluri scăzute de DHT. Acești bărbați deficienti de 5 alfa-
reductază au o glandă mică de prostată de-a lungul vieții și nu dezvoltă HBP. 
Cu excepția defectelor urogenitale asociate prezente la naștere, la acești 
indivizi nu au fost observate alte anomalii clinice legate de deficitul de 5 alfa-
reductază.

Efecte asupra altor hormoni

La voluntari sănătoși, 52 de săptămâni de tratament cu dutasterid 0,5 mg/zi 
(n=26) nu au dus la nicio modificare semnificativă clinic, în comparație cu 
placebo (n=23), a globulinei de legare a hormonilor sexuali, estradiol, 
hormon luteinizant, hormon foliculo-stimulator. ,tiroxină (liber T4)
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și dehidroepiandrosteron. Au fost observate creșteri medii semnificative 
statistic, ajustate la valoarea inițială, comparativ cu placebo, pentru 
testosteronul total la 8 săptămâni (97,1 ng/dL, (p <0,001).

Alte efecte
Panoul lipidic plasmatic și densitatea minerală osoasă au fost evaluate după 52 de 

săptămâni de dutasteridă 0,5 mg o dată pe zi la voluntari sănătoși. Nu a existat nicio 

modificare a densității minerale osoase măsurată prin absorbțiometria cu raze X cu 

energie duală (DEXA) în comparație cu placebo sau cu valoarea inițială. În plus, prolul 

lipidic plasmatic (adică colesterol total, lipoproteine   cu densitate joasă, lipoproteine   

cu densitate mare și trigliceride) nu a fost afectat de dutasterid. Nu s-au observat 

modificări semnificative clinic ale răspunsurilor hormonilor suprarenali la stimularea 

cu ACTH într-o populație subgrup (n=13) din studiul pe voluntari sănătoși de 1 an.

Farmacocinetica

Clorhidrat de alfuzosin
Absorbţie:Biodisponibilitatea absolută a comprimatelor clorhidrat de alfuzosin 10 

mg în condiții de hrănire este de 49%. După administrarea de doze multiple de 10 

mg clorhidrat de alfuzosină în condiții de hrănire, timpul până la concentrația 

maximă a fost de 8 ore. Cmax și ASC0-24 au fost 13,6 (SD = 5,6) ng/ml și, respectiv, 

194 (SD = 75) ng.h/ml. Clorhidratul de alfuzosin prezintă o cinetică liniară după 

doze unice și multiple de până la 30 mg. Nivelurile plasmatice la starea de 

echilibru sunt atinse cu a doua doză de administrare de clorhidrat de alfuzosin. 

Concentrațiile plasmatice de clorhidrat de alfuzosin la starea de echilibru sunt de 

1,2 până la 1,6 ori mai mari decât cele observate după o singură administrare.

Efectul alimentelor:Gradul de absorbție este cu 50% mai mic în condiții de 
post. Prin urmare, clorhidratul de alfuzosin trebuie luat cu alimente și cu 
aceeași masă în fiecare zi.

Distributie:
administrarea la bărbați sănătoși, voluntari de vârstă mijlocie a fost de 3,2 l/kg. 

Rezultatele studiilor in vitro indică faptul că clorhidratul de alfuzosin se leagă 

moderat de proteinele plasmatice umane (82-90%), cu legare liniară pe o gamă 

largă de concentrații (5 până la 5000 ng/ml).

The volum de distributie ca urmare a intravenos

Metabolism:Clorhidratul de alfuzosin suferă un metabolism extins la nivelul 
ficatului, doar 11% din doza administrată fiind excretată nemodificată în 
urină. Clorhidratul de alfuzosin este metabolizat prin trei căi metabolice: 
oxidare, O-demetilare și N-dealchilare. Metaboliții nu sunt activi 
farmacologic. CYP3A4 este principala izoformă a enzimei hepatice implicată 
în metabolismul său.

Excreţie:După administrarea orală a soluției de clorhidrat de alfuzosin 
marcată cu 14C, recuperarea radioactivității după 7 zile (exprimată ca procent 
din doza administrată) a fost de 69% în fecale și 24% în urină. După 
administrarea orală a 10 mg clorhidrat de alfuzosină, timpul aparent de 
înjumătățire plasmatică prin eliminare este de 10 ore.
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Farmacocinetica la populații speciale
Utilizare pediatrică: comprimatele de alfuzosin nu sunt indicate pentru utilizare la 

copii

Utilizare geriatrică: Într-o evaluare farmacocinetică din timpul studiilor clinice de 

fază 3 la pacienții cu HBP, nu a existat nicio relație între concentrațiile plasmatice 

maxime de alfuzosin și vârstă. Cu toate acestea, nivelurile minime au fost corelate 

pozitiv cu vârsta. Concentraţiile la subiecţii cu vârsta peste 75 de ani au fost cu 

aproximativ 35% mai mari decât la cei sub 65 de ani.

Insuficiență renală: efectele farmacocinetice ale comprimatelor de alfuzosin 10 mg în

subiecți cu funcție renală normală (CLCR>80 ml/min), insuficiență ușoară (CLCR 60 până la

80 ml/min), afectare moderată (CLCR 30 până la 59 ml/min) și afectare severă

(Valorile CLCR max și ASC au fost crescute cu aproximativ 50% la pacienții cu

insuficiență renală ușoară, moderată sau severă.

Insuficienţă hepatică: farmacocinetica alfuzozinei nu a fost studiată la 
pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară. La pacienții cu insuficiență hepatică 
moderată sau severă (categoriile Child-Pugh B și C), clearance-ul plasmatic 
aparent (CL/F) a fost redus la aproximativ o treime până la o pătrime față de 
subiecții sănătoși. Această reducere a clearance-ului are ca rezultat 
concentrații plasmatice de alfuzosin de trei până la patru ori mai mari la 
acești pacienți, comparativ cu subiecții sănătoși. Prin urmare, alfuzosinul este 
contraindicat la pacienții cu insuficiență hepatică moderată până la severă.

Dutasterida

Absorbţie:După administrarea unei doze unice de 0,5 mg de dutasterid, 
timpul până la concentrațiile plasmatice maxime (Tmax) apare în 2-3 ore. 
Biodisponibilitatea absolută la 5 subiecți sănătoși a fost de aproximativ 60% 
(interval: 40% până la 94%). Când medicamentul este administrat cu 
alimente, concentrațiile maxime serice au fost reduse cu 10-15%. Această 
reducere nu are semnificație clinică.

Distributie:Datele farmacocinetice după doze orale unice și repetate arată că

dutasterida are un volum mare de distribuție (300-500 L). Dutasterida este foarte mare

legat de albumina plasmatică (99,0%) și de glicoproteina acidă alfa1 (96,6%). Într-un studiu al

subiecți sănătoși (n = 26) cărora li se administrează dutasteridă 0,5 mg/zi timp de 12 luni, material seminal

Concentrațiile de dutasteride au fost în medie de 3,4 ng/ml (interval: 0,4 până la 14 ng/ml) la 12

luni și, similar cu serul, a atins concentrații la starea de echilibru la 6 luni. Pe

medie, la 12 luni s-au împărțit 11,5% din concentrațiile serice de dutasteride

spermă.

Metabolism:Dutasterida este metabolizată pe scară largă la om. Studiile in 
vitro au arătat că dutasterida este metabolizată de izoenzimele CYP3A4 și 
CYP3A5. Ambele izoenzime au produs metaboliții 4’-hidroxidutasterida, 6-
hidroxidutasterida și 6,4’-dihidroxidutasterida. În plus, metabolitul 15-
hidroxidutasterid a fost format de CYP3A4. În serul uman, după 
administrarea la starea de echilibru, dutasteridă nemodificată, trei metaboliți 
majori (4’-hidroxidutasteridă, 1,2-dihidrodutasteridă și 6-hidroxidutasteridă) 
și doi metaboliți minori (6,4-dihidroxidutasteridă și 15-hidroxidutasteridă), 
după cum au fost evaluați prin răspunsul spectrometric de masă, au fost 
detectate. In vitro, cele 4-
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hidroxidutasterida și metaboliții 1,2-dihidrodutasteridă sunt mult mai puțin 

puternice decât dutasterida împotriva ambelor izoforme ale 5 alfa-reductazei 

umane. Activitatea 6-beta-hidroxidutasteridei este comparabilă cu cea a 

dutasteridei.

Excreţie:Dutasterida și metaboliții săi au fost excretați în principal prin fecale. 
Ca procent din doză, a existat aproximativ 5% dutasteridă nemodificată (~1% 
până la ~15%) și 40% ca metaboliți înrudiți cu dutasterida (~2% până la ~90%). 
În urină au fost găsite doar urme de dutasterid nemodificat (<1%). Prin 
urmare, în medie, doza nu a fost contabilizată pentru aproximativ 55% 
(interval: 5% până la 97%). Timpul de înjumătățire plasmatică prin eliminare 
al dutasteridei este de aproximativ 5 săptămâni la starea de echilibru. 
Concentrația medie de dutasteride serice la starea de echilibru a fost de 40 
ng/mL după 0,5 mg/zi timp de 1 an. După administrarea zilnică, 
concentrațiile serice de dutasteride ating 65% din concentrația la starea de 
echilibru după 1 lună și aproximativ 90% după 3 luni. Datorită timpului lung 
de înjumătățire al dutasteridei, concentrațiile serice rămân detectabile (mai 
mari de 0.

Farmacocinetica la populații speciale
Pediatric:Farmacocinetica dutasteridei nu a fost investigată la subiecții cu 
vârsta mai mică de 18 ani.

Geriatric:Nu este necesară ajustarea dozei la vârstnici. Farmacocinetica și

farmacodinamia dutasteridei a fost evaluată la 36 de subiecți de sex masculin sănătoși în vârstă

între 24 și 87 de ani după administrarea unei doze unice de 5 mg de

dutasterid. În acest studiu cu doză unică, timpul de înjumătățire al dutasteridei a crescut odată cu vârsta

(aproximativ 170 de ore la bărbații cu vârsta cuprinsă între 20 și 49 de ani, aproximativ 260 de ore la

bărbații cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 de ani și aproximativ 300 de ore la bărbații cu vârsta peste 70 de ani).

Din cei 2.167 de bărbați tratați cu dutasterid în cele trei studii pivot, 60% aveau vârsta de 65 de ani.

ani și peste, iar 15% aveau vârsta de 75 de ani și peste. Nu există diferențe generale de siguranță

sau ecacy au fost observate între acești pacienți și pacienții mai tineri.

Gen:Dutasterida este contraindicată în timpul sarcinii și femeilor aflate la 
vârsta fertilă și nu este indicată pentru utilizare la alte femei. Farmacocinetica 
dutasteridei la femei nu a fost studiată.

Rasă:Efectul rasei asupra farmacocineticii dutasteridei nu a fost studiat.

Insuficiență renală:Efectul insuficienței renale asupra farmacocineticii dutasteridei nu a 

fost studiat. Cu toate acestea, mai puțin de 0,1% dintr-o doză de 0,5 mg de dutasterid 

la starea de echilibru este recuperată în urina umană, astfel încât nu este anticipată 

nicio ajustare a dozei pentru pacienții cu insuficiență renală.

Insuficiență hepatică:Efectul insuficienței hepatice asupra dutasteridei

farmacocinetica nu a fost studiată. Deoarece dutasterida este extensiv

metabolizată, expunerea ar putea fi mai mare la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Indicatii
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ALFUSIN Dcomprimatele sunt indicate pentru tratamentul semnelor și 
simptomelor hiperplaziei benigne de prostată (HBP) la bărbații cu prostată 
mărită.

Tabletele nu sunt destinate utilizării ca medicament antihipertensiv.

Dutasterida nu este aprobată pentru prevenirea cancerului de prostată.

Dozaj si administrare

Doza recomandată deALFUSIN Deste un comprimat pe zi, care trebuie luat 
imediat după aceeași masă în fiecare zi. Comprimatul trebuie înghițit întreg 
și nu trebuie mestecat sau zdrobit.

Populații speciale

Insuficiență renală

Trebuie avută prudență atunci când alfuzosinul este administrat la pacienții cu 

insuficiență renală severă (clearance-ul creatininei Nu este necesară ajustarea 

dozei de dutasteridă la pacienții cu insuficiență renală.

Insuficiență hepatică

Utilizarea alfuzosinului este contraindicată la pacienții cu insuficiență 
hepatică moderată sau severă. Deși farmacocinetica alfuzosinului nu a fost 
studiată la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară, se recomandă prudență 
atunci când alfuzosinul este administrat acestor pacienți.

Efectul insuficienței hepatice asupra farmacocineticii dutasteridei nu a fost 

studiat. Deoarece dutasterida este metabolizată pe scară largă, expunerea ar 

putea fi mai mare la pacienții cu insuficiență hepatică.

Contraindicatii

ALFUSIN Dcomprimatele sunt contraindicate pentru utilizare la femeile aflate la 

vârsta fertilă și în timpul sarcinii.

ALFUSIN Dcomprimatele sunt contraindicate pentru utilizare la copii și adolescenți.

ALFUSIN DComprimatele nu trebuie utilizate la pacienții cu insuficiență hepatică 

moderată sau severă (categoriile Childs-Pugh B și C), deoarece concentrațiile sanguine 

de clorhidrat de alfuzosin sunt crescute la acești pacienți.

ALFUSIN DComprimatele nu trebuie administrate concomitent cu inhibitori puternici ai 

CYP3A4, cum ar fi ketoconazol, itraconazol și ritonavir, deoarece concentrațiile sanguine de 

clorhidrat de alfuzosin sunt crescute.

ALFUSIN Dcomprimatele sunt contraindicate la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la

clorhidrat de alfuzosin (de exemplu, urticarie și angioedem) sau la dutasterid (de exemplu,

reacții cutanate grave, angioedem) sau orice componentă aALFUSIN Dtablete.

Avertismente și precauții

Evaluare pentru alte boli urologice
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Înainte de a începe tratamentul cu ALFUSIN D, trebuie luate în considerare 
alte afecțiuni urologice care pot provoca simptome similare. În plus, BPH și 
cancerul de prostată pot coexista.

Hipotensiunea posturală

Hipotensiunea arterială posturală cu sau fără simptome (de exemplu, amețeli) se 

poate dezvolta în câteva ore după administrareaALFUSIN Dtablete. Există un 

potențial de sincopă. Pacienții trebuie avertizați cu privire la posibila apariție a 

unor astfel de evenimente și ar trebui să evite situațiile în care ar putea rezulta 

leziuni, în cazul în care apare sincopa. Poate exista un risc crescut de hipotensiune 

arterială/hipotensiune arterială posturală și sincopă la administrareALFUSIN D 

comprimate concomitent cu medicamente antihipertensive și nitrați. Trebuie avut 

grijă cândALFUSIN Dcomprimatele sunt administrate pacienților cu hipotensiune 

arterială simptomatică sau pacienților care au avut un răspuns hipotensiv la alte 

medicamente.

Priapism

Rareori (probabil mai puțin de 1 din 50.000), clorhidratul de alfuzosin, ca și alți 

antagoniști alfa-adrenergici, a fost asociat cu priapism (erecție dureroasă 

persistentă a penisului, fără legătură cu activitatea sexuală). Deoarece această 

afecțiune poate duce la impotență permanentă dacă nu este tratată 

corespunzător, pacienții trebuie sfătuiți cu privire la gravitatea afecțiunii.

Sindromul Irisului Floppy Intraoperator (IFIS)

IFIS a fost observată în timpul operației de cataractă la unii pacienți tratați 
sau tratați anterior cu antagonişti alfa-adrenergici. Această variantă a 
sindromului pupilei mici se caracterizează prin combinarea unui iris acid care 
se înclină ca răspuns la curenții de irigare intraoperatorie, mioză 
intraoperatorie progresivă în ciuda dilatației preoperatorii cu medicamente 
midriatice standard și prolaps potențial al irisului spre inciziile de 
facoemulsicare. Medicul oftalmolog al pacientului trebuie să fie pregătit 
pentru posibile modificări ale tehnicii chirurgicale, cum ar fi utilizarea 
cârligelor de iris, a inelelor dilatatoare a irisului sau a substanțelor 
vâscoelastice. Nu pare să existe un avantaj al opririi terapiei cu antagonişti 
alfa-adrenergici înainte de operaţia de cataractă.

Risc crescut de cancer de prostată de grad înalt

La bărbații cu vârsta cuprinsă între 50 și 75 de ani, cu o biopsie negativă 
anterioară pentru cancer de prostată și un PSA inițial între 2,5 ng/ml și 10,0 
ng/ml, care luau dutasterid în perioada de 4 ani Reducerea prin Dutasteride a 
evenimentelor de cancer de prostată (REDUCE) studiu, a existat o incidență 
crescută a cancerului de prostată cu scorul Gleason 8-10 în comparație cu 
bărbații care au primit placebo (dutasteridă 1,0% față de placebo 0,5%). Într-
un studiu clinic de 7 ani, controlat cu placebo, cu un alt inhibitor de 5 alfa-
reductază (nasteridă 5 mg), s-au observat rezultate similare pentru cancerul 
de prostată scor Gleason 8-10 (nasteridă 1,8% față de placebo 1,1%). Cei 5 
inhibitori de alfa-reductază pot crește riscul de dezvoltare a cancerului de 
prostată de grad înalt. Nu a fost stabilit dacă efectul inhibitorilor 5 alfa-
reductazei de a reduce volumul prostatei sau factorii legați de studiu,
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Expunerea femeilor - Risc pentru fatul masculin

ALFUSIN DComprimatele nu trebuie manipulate de o femeie gravidă sau care 
ar putea rămâne gravidă. Dutasterida este absorbită prin piele și poate duce 
la expunerea fetală neintenționată. Dacă o femeie însărcinată sau care ar 
putea rămâne însărcinată intră în contact cu comprimatele ALFUSIN D cu 
scurgeri, zona de contact trebuie spălată imediat cu apă și săpun.

Donare de sange

Bărbații care sunt tratațiALFUSIN Dcomprimatele nu trebuie să doneze sânge 

până când nu au trecut cel puțin 6 luni de la ultima doză, pentru a preveni femeile 

însărcinate să primească dutasterid prin transfuzie de sânge.

Efecte asupra antigenului specific de prostată (PSA) și utilizarea PSA în 
detectarea cancerului de prostată

În studiile clinice, dutasterida a redus concentrația serică de antigen prostatic 

specific (PSA) cu aproximativ 50% în decurs de 3-6 luni de tratament. Această 

scădere a fost previzibilă pe întreaga gamă a valorilor PSA la pacienții cu HBP 

simptomatică, deși poate varia în funcție de indivizi. Dutasterida poate provoca, 

de asemenea, scăderi ale PSA seric în prezența cancerului de prostată. Pentru a 

interpreta PSA-urile în serie la bărbații care iau dutasterid, trebuie stabilită o nouă 

valoare inițială a PSA la cel puțin 3 luni după începerea tratamentului, iar PSA 

monitorizat periodic ulterior. Orice creștere confirmată de la cea mai scăzută 

valoare a PSA în timpul tratamentului cu dutasterid poate semnala prezența 

cancerului de prostată și ar trebui evaluată, chiar dacă nivelurile PSA sunt încă în 

limitele normale pentru bărbații care nu iau un inhibitor de 5 alfa-reductază. 

Nerespectarea dutasteridei poate afecta, de asemenea, rezultatele testelor PSA.

Pentru a interpreta o valoare izolată a PSA la un bărbat tratat cu dutasterid timp 

de 3 luni sau mai mult, valoarea PSA trebuie dublată pentru comparație cu 

valorile normale la bărbații netratați.

Raportul PSA liber la total (PSA fără procente) rămâne constant, chiar și sub influența 

dutasteridei. Dacă medicii aleg să utilizeze PSA fără procente ca ajutor în detectarea 

cancerului de prostată la bărbații cărora li se administrează dutasterid, nu pare 

necesară nicio ajustare a valorii acestuia.

Efectul asupra caracteristicilor spermei

Efectele dutasteridei 0,5 mg/zi asupra caracteristicilor spermei au fost evaluate la voluntari 

normali cu vârsta cuprinsă între 18 și 52 de ani (n=27 dutasteride, n=23 placebo) pe 

parcursul a 52 de săptămâni de tratament și 24 de săptămâni de urmărire post-tratament. 

La 52 de săptămâni, reducerea procentuală medie față de valoarea inițială a numărului total 

de spermatozoizi, volumul spermei și motilitatea spermatozoizilor a fost de 23%, 26% și, 

respectiv, 18% în grupul tratat cu dutasterid, atunci când a fost ajustată pentru modificări 

față de valoarea inițială în grupul placebo. Concentrația și morfologia spermatozoizilor nu au 

fost afectate. După 24 de săptămâni de urmărire, modificarea procentuală medie a 

numărului total de spermatozoizi în grupul cu dutasterid a rămas cu 23% mai mică decât 

valoarea inițială. În timp ce valorile medii pentru toți parametrii spermei la toate momentele 

au rămas în limitele normale și nu au îndeplinit criteriile predefinite pentru o schimbare 

semnificativă clinic (30%), 2 subiecți din
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Grupul cu dutasterid a avut scăderi ale numărului de spermatozoizi cu mai mult de 90% față de 

valoarea inițială la 52 de săptămâni, cu recuperare parțială la 24 de săptămâni de urmărire. Nu este 

cunoscută semnificația clinică a efectului dutasteridei asupra caracteristicilor spermei pentru 

fertilitatea unui pacient în parte.

Insuficiența coronariană

Dacă simptomele anginei pectorale apar sau se agravează,ALFUSIN D administrarea 

comprimatelor trebuie întreruptă.

Pacienți cu prelungire QT congenitală sau dobândită

Utilizați cu precauție la pacienții cu prelungire QT dobândită sau congenitală sau 

care iau medicamente care prelungesc intervalul QT.

Interacțiuni medicamentoase

Inhibitori potenți ai CYP3A4:CYP3A4 este principala izoformă a enzimei 
hepatice implicată în metabolismul clorhidratului de alfuzosin. Administrarea 
repetată a 400 mg ketoconazol, un inhibitor puternic al CYP3A4, a crescut 
Cmax clorhidrat de alfuzosină de 2,3 ori și AUClast de 3,2 ori, după o doză 
unică de 10 mg clorhidrat de alfuzosină. Într-un alt studiu, administrarea 
orală repetată a unei doze mai mici (200 mg/zi) de ketoconazol a crescut 
Cmax clorhidrat de alfuzosină de 2,1 ori și AUClast de 2,5 ori, după o doză 
unică de 10 mg de clorhidrat de alfuzie. Clorhidratul de alfuzosin nu trebuie 
administrat concomitent cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu, 
ketoconazol, itraconazol sau ritonavir) din cauza expunerii crescute la 
clorhidrat de alfuzosin.

Dutasterida este metabolizată pe scară largă la om de către izoenzimele 
CYP3A4 și CYP3A5. Nu au fost efectuate studii clinice de interacțiune 
medicamentoasă pentru a evalua impactul inhibitorilor enzimei CYP3A 
asupra farmacocineticii dutasteridei. Cu toate acestea, pe baza datelor in 
vitro, concentrațiile sanguine ale dutasteridei pot crește în prezența 
inhibitorilor CYP3A4/5, cum ar fi ritonavir, ketoconazol, verapamil, diltiazem, 
cimetidină, troleandomicină și ciprooxacin. Datorită potențialului de 
interacțiuni medicamentoase, fiți precauți atunci când prescrieți dutasterida 
pacienților care iau inhibitori cronici puternici ai enzimei CYP3A4.

Dutasterida nu inhibă metabolizarea in vitro a substraturilor model pentru 
principalele izoenzime umane CYP450 (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 și 
CYP3A4) la o concentrație de 1000 ng/mL, de 25 de ori mai mare decât 
concentrațiile serice la starea de echilibru.

Inhibitori moderati ai CYP3A4:Administrarea concomitentă repetată a 240 
mg/zi de diltiazem, un inhibitor moderat potent al CYP3A4, cu 7,5 mg/zi (2,5 
mg de trei ori pe zi) clorhidrat de alfuzosin a crescut Cmax și ASC0-24 
clorhidratului de alfuzosin de 1,5 și 1,3 ori, respectiv. Clorhidratul de alfuzosin 
a crescut Cmax și ASC0-12 ale diltiazemului de 1,4 ori. Deși nu au fost 
observate modificări ale tensiunii arteriale în acest studiu, diltiazem este un 
medicament antihipertensiv, iar combinația de clorhidrat de alfuzosin și 
medicamente antihipertensive are potențialul de a provoca hipotensiune la 
unii pacienți.
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În microzomii hepatici umani, la concentrații care sunt atinse la doza 
terapeutică, alfuzosinul nu a inhibat izoenzimele CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 
2D6 sau 3A4. În cultura primară de hepatocite umane, alfuzosinul nu a indus 
izoenzimele CYP1A, 2A6 sau 3A4.

Antagonisti alfa-adrenergici:Interacțiunile farmacocinetice și 
farmacodinamice dintre clorhidratul de alfuzosin și alți alfa-blocante nu au 
fost determinate. Cu toate acestea, interacțiunile pot fi de așteptat șiALFUSIN 
Dcomprimatele nu trebuie utilizate în asociere cu alte alfa-blocante.

Administrarea dutasteridei în asociere cu tamsulosin sau terazosin nu are niciun 

efect asupra farmacocineticii la starea de echilibru a niciunui antagonist alfa-

adrenergic. Efectul administrării de tamsulosin sau terazosin asupra parametrilor 

farmacocinetici a dutasteridei nu a fost evaluat; modificarea procentuală a 

concentrațiilor de DHT a fost similară pentru dutasterid în monoterapie, 

comparativ cu tratamentul combinat.

Inhibitori ai fosfodiesterazei-5 (PDE5):Se recomandă prudență atunci când 

antagoniștii alfaadrenergici, inclusiv clorhidratul de alfuzosină, sunt administrați 

concomitent cu inhibitori PDE5. Antagoniștii alfa-adrenergici și inhibitorii PDE5 

sunt ambii vasodilatatori care pot scădea tensiunea arterială. Utilizarea 

concomitentă a acestor două clase de medicamente poate provoca hipotensiune 

arterială simptomatică.

Medicamente antihipertensive și nitrați:Poate exista un risc crescut de hipotensiune 

arterială/hipotensiune arterială posturală și sincopă la administrareALFUSIN D 

comprimate concomitent cu medicamente antihipertensive și nitrați.

Cimetidina:Administrarea repetată a 1 g/zi de cimetidină a crescut atât valorile 

Cmax cât și ASC ale clorhidratului de alfuzosină cu 20%.

Digoxină:Administrarea repetată a clorhidratului de alfuzosin 10 mg și digoxină 0,25 

mg/zi timp de 7 zile nu a influențat farmacocinetica la starea de echilibru a niciunui 

medicament. Dutasterida nu a modificat farmacocinetica la starea de echilibru a 

digoxinei atunci când a fost administrată concomitent la o doză de 0,5 mg/zi timp de 3 

săptămâni.

Warfarina:Administrarea de doze multiple a unei comprimate cu eliberare imediată de 

clorhidrat de alfuzosin 5 mg de două ori pe zi timp de 6 zile la 6 voluntari bărbați 

sănătoși nu a afectat răspunsul farmacologic la o singură doză orală de 25 mg de 

warfarină. Dutasterida 0,5 mg/zi timp de 3 săptămâni nu a modificat farmacocinetica la 

starea de echilibru a izomerilor S- sau R-warfarină și nici nu a modificat efectul 

warfarinei asupra timpului de protrombină atunci când a fost administrată cu 

warfarină.

Atenolol:Administrarea unică de 100 mg atenolol cu   o doză unică de 2,5 mg 

dintr-un comprimat de clorhidrat de alfuzosin cu eliberare imediată la 8 voluntari 

tineri de sex masculin sănătoși a crescut valorile Cmax și ASC al clorhidratului de 

alfuzosin cu 28%, respectiv 21%. Clorhidratul de alfuzosin a crescut valorile Cmax 

și ASC ale atenololului cu 26% și, respectiv, 14%. În acest studiu, combinația de 

clorhidrat de alfuzosin cu atenolol a determinat reduceri semnificative ale 

tensiunii arteriale medii și ale frecvenței cardiace medii.
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Hidroclorotiazidă:Administrarea unică de 25 mg hidroclorotiazidă nu a 
modificat parametrii farmacocinetici ai clorhidratului de alfuzosin. Nu a 
existat nicio dovadă de interacțiune farmacodinamică între clorhidratul de 
alfuzosin și hidroclorotiazidă la cei 8 pacienți din studiu.

Antagonişti ai canalului de calciu:Într-o analiză de farmacocinetică populațională, s-a 

observat o scădere a clearance-ului dutasteridei atunci când a fost administrată 

concomitent cu inhibitorii CYP3A4 verapamil (37%, n=6) și diltiazem (44%, n=5). În 

schimb, nu sa observat nicio scădere a clearance-ului când amlodipina, un alt 

antagonist al canalelor de calciu care nu este un inhibitor al CYP3A4, a fost 

administrată concomitent cu dutasterid (+7%, n=4).

Scăderea clearance-ului și creșterea ulterioară a expunerii la dutasterid în 
prezența verapamilului și a diltiazemului nu este considerată a fi 
semnificativă clinic. Nu se recomandă ajustarea dozei.

Colestiramina:Administrarea unei doze unice de 5 mg de dutasterid, urmată 
1 oră mai târziu de 12 g colestiramină nu a afectat biodisponibilitatea relativă 
a dutasteridei.

Alte terapii concomitente:Nu s-au putut atribui interacțiuni adverse 
semnificative clinic combinației dintre dutasterid și terapie concomitentă 
atunci când dutasterida a fost administrată concomitent cu 
antihiperlipidemice, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (ECA), 
agenți beta-blocante adrenergice, blocante ale canalelor de calciu, 
corticosteroizi, diuretice, medicamente antiinflamatoare nesteroidiene 
(AINS), inhibitori PDE-5 și antibiotice chinolone.

Informații pentru Pacienți

Pacienții trebuie să fie informați despre posibila apariție a simptomelor legate de 

hipotensiunea posturală, cum ar fi amețeli, atunci când inițiază administrarea de 

alfuzosin, care este una dintre componenteleALFUSIN Dcomprimate și trebuie 

avertizați cu privire la conducerea vehiculelor, utilizarea utilajelor sau îndeplinirea 

sarcinilor periculoase în această perioadă. Acest lucru este important pentru cei cu 

tensiune arterială scăzută sau care iau medicamente antihipertensive sau nitrați.

Pacienții trebuie instruiți să-și spună oftalmologului despre utilizarea lor 
ALFUSIN Dcomprimate înainte de operația de cataractă sau alte proceduri 
care implică ochii, chiar dacă pacientul nu mai ia clorhidrat de alfuzosin.

Pacienții trebuie informați cu privire la posibilitatea apariției priapismului ca 
urmare a tratamentului cu alfuzosină, care este una dintre componentele
ALFUSIN D tablete și medicamente din aceeași clasă. Deși această reacție 
este extrem de rară, dacă nu este adusă imediat la asistență medicală, poate 
duce la disfuncție erectilă permanentă (impotență).

Medicii ar trebui să informeze pacienții că dutasterida reduce nivelurile serice de 

PSA cu aproximativ 50% în decurs de 3-6 luni de la terapie, deși aceasta poate 

varia de la fiecare individ. Pentru pacienții supuși screening-ului PSA, creșterea 

nivelului PSA în timpul tratamentului cu dutasterid poate semnala prezența 

cancerului de prostată și ar trebui evaluată.
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Medicii trebuie să informeze pacienții că a existat o creștere a cancerului de prostată 

de grad înalt la bărbații tratați cu inhibitori de 5 alfa-reductază (care sunt indicați 

pentru tratamentul HBP), inclusiv dutasterida, în comparație cu cei tratați cu placebo în 

studiile care au analizat utilizarea acestor inhibitori. medicamente pentru reducerea 

riscului de cancer de prostată.

Medicii ar trebui să informeze pacienții căALFUSIN Dcomprimatele care 
conțin dutasterid, deoarece este unul dintre componente, nu trebuie 
manipulate de o femeie gravidă sau care ar putea rămâne gravidă din cauza 
potențialului de absorbție a dutasteridei și a riscului potențial ulterior pentru 
dezvoltarea fătului de sex masculin. Dutasterida este absorbită prin piele și 
poate duce la expunerea fetală neintenționată. Dacă o femeie însărcinată sau 
o femeie cu potențial fertil intră în contact cu ruptALFUSIN Dcomprimat, zona 
de contact trebuie spălată imediat cu apă și săpun.

Medicii ar trebui să informeze bărbații tratațiALFUSIN Dcomprimatele care conțin 

dutasteridă ca fiind una dintre componente, nu trebuie să doneze sânge până la 

cel puțin 6 luni de la ultima doză, pentru a preveni femeile însărcinate să 

primească dutasterid prin transfuzie de sânge. Nivelurile serice ale dutasteridei 

sunt detectabile timp de 4-6 luni de la terminarea tratamentului.

Insuficiență renală

Trebuie avută prudență atunci când clorhidratul de alfuzosin este administrat 
la pacienții cu insuficiență renală severă (clearance-ul creatininei <30 ml/min). 
Expunerea sistemică a fost crescută cu aproximativ 50% în studiile 
farmacocinetice efectuate la pacienţi cu insuficienţă renală uşoară, moderată 
şi severă. În studiile de fază 3, prolul de siguranță al pacienților cu 
insuficiență renală ușoară (n=172) sau moderată (n=56) a fost similar cu 
pacienții cu funcție renală normală în aceste studii. Datele de siguranță sunt 
disponibile doar la un număr limitat de pacienți (n=6) cu clearance-ul 
creatininei sub 30 ml/min.

Efectul insuficienței renale asupra farmacocineticii dutasteridei nu a fost studiat. Cu 

toate acestea, mai puțin de 0,1% dintr-o doză de 0,5 mg de dutasterid la starea de 

echilibru este recuperată în urina umană, astfel încât nu este anticipată nicio ajustare a 

dozei pentru pacienții cu insuficiență renală.

Insuficiență hepatică

Clorhidratul de alfuzosin este contraindicat pentru utilizare la pacienții cu 
insuficiență hepatică moderată sau severă. Deși farmacocinetica 
clorhidratului de alfuzosin nu a fost studiată la pacienții cu insuficiență 
hepatică ușoară, trebuie avută precauție atunci când clorhidratul de alfuzosin 
este administrat la acești pacienți.

Efectul insuficienței hepatice asupra farmacocineticii dutasteridei nu a fost studiat. 

Deoarece dutasterida este metabolizată pe scară largă, expunerea ar putea fi mai 

mare la pacienții cu insuficiență hepatică. Cu toate acestea, într-un studiu clinic în care 

60 de subiecți au primit 5 mg (de 10 ori doza terapeutică) zilnic timp de 24 de 

săptămâni, nu au fost observate evenimente adverse suplimentare în comparație cu 

cele observate la doza terapeutică de 0,5 mg.
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Sarcina

Sarcina Categoria X
ALFUSIN Dcomprimatele sunt contraindicate pentru utilizare la femeile aflate la vârsta 

fertilă și în timpul sarcinii. Dutasterida este un inhibitor al 5-alfa-reductazei care 

previne conversia testosteronului în DHT, un hormon necesar pentru dezvoltarea 

normală a organelor genitale masculine. În studiile de reproducere și toxicitate asupra 

dezvoltării la animale, dutasterida a inhibat dezvoltarea normală a organelor genitale 

externe la feții de sex masculin. Prin urmare, dutasterida poate provoca vătămări 

fetale atunci când este administrată unei femei gravide. Dacă dutasterida este utilizată 

în timpul sarcinii sau dacă pacienta rămâne gravidă în timpul tratamentului cu 

dutasteridă, pacienta trebuie informată cu privire la pericolul potențial pentru făt.

Anomaliile organelor genitale ale fetușilor de sex masculin sunt o consecință fiziologică 

așteptată a inhibării conversiei testosteronului în DHT de către inhibitorii de 5 alfa-

reductază. Aceste rezultate sunt similare cu observațiile la sugarii de sex masculin cu 

deficiență genetică de 5 alfa-reductază. Dutasterida este absorbită prin piele. Pentru a 

evita o eventuală expunere fetală, femeile care sunt însărcinate sau care pot rămâne 

însărcinate nu trebuie să manipuleze dutasterida. Dacă contactul se face cu rupt

ALFUSIN Dcomprimat, zona de contact trebuie spălată imediat cu apă și săpun. 

Dutasterida este secretată în materialul seminal masculin. Cea mai mare concentrație 

de dutasteride în sperma măsurată la bărbații tratați a fost de 14 ng/ml. Presupunând 

expunerea unei femei de 50 kg la 5 ml de material seminal și o absorbție de 100%, 

concentrația de dutasteride a femeii ar fi de aproximativ 0,175 ng/ml. Această 

concentrație este de peste 100 de ori mai mică decât concentrațiile care produc 

anomalii ale organelor genitale masculine în studiile pe animale. Dutasterida este 

foarte legată de proteine   în materialul seminal uman (>96%), ceea ce poate reduce 

cantitatea de dutasteridă disponibilă pentru absorbția vaginală.

Alăptarea

ALFUSIN Dcomprimatele nu sunt indicate pentru utilizare la mamele care alăptează. 

Nu se știe dacă dutasterida se excretă în laptele uman.

Utilizare pediatrică

ALFUSIN Dcomprimatele nu sunt indicate pentru utilizare la populația pediatrică.

Eficacitatea clorhidratului de alfuzosin nu a fost demonstrată într-un studiu randomizat, 

dublu-orb, controlat cu placebo, eficacitate și siguranță, efectuat la 172 de pacienți cu vârsta 

cuprinsă între 2 și 16 ani cu presiune ridicată a punctului de scurgere a detrusorului (LPP). ≥

40 cm H2O) de origine neurologică tratată cu clorhidrat de alfuzosin folosind formulări 

pediatrice. Studiul a inclus o fază de ecacy de 12 săptămâni, urmată de o perioadă de 

prelungire a siguranței de 40 de săptămâni. Nu s-a observat nicio diferență semnificativă 

statistic în proporția de pacienți care au obținut o presiune a punctului de scurgere a 

detrusorului <40 cm H20 între grupurile cu alfuzosin și placebo.

În timpul studiului controlat cu placebo, reacțiile adverse raportate în
#8805;2% dintre pacienții tratați cu alfuzosin și cu o incidență mai mare decât 
în   grupul placebo au fost: pirexie, cefalee, infecții ale căilor respiratorii, tuse, 
epistaxis și diaree. Reacțiile adverse raportate pentru ansamblu
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Perioada de probă de 12 luni, care a inclus extensia deschisă, a fost similară 
ca tip și frecvență cu reacțiile observate în timpul perioadei de 12 săptămâni. 
Clorhidratul de alfuzosin nu a fost studiat la pacienţii cu vârsta sub 2 ani. 
Siguranţa şi eficacitatea dutasteridei la copii şi adolescenţi nu au fost 
stabilite.

Utilizare geriatrică

Din numărul total de subiecți din studiile clinice cu clorhidrat de alfuzosin, 
48% aveau vârsta de 65 de ani și peste, în timp ce 11% aveau vârsta de 75 de 
ani și peste. Nu s-au observat diferențe generale de siguranță sau eficacitate 
între acești subiecți și subiecții mai tineri, dar sensibilitatea mai mare a unor 
indivizi mai în vârstă nu poate fi exclusă.

Din cei 2167 de subiecți de sex masculin tratați cu dutasterid în trei studii clinice, 60% 

aveau vârsta de 65 de ani și peste și 15% aveau vârsta de 75 de ani și mai mult. Nu au 

fost observate diferențe generale în ceea ce privește siguranța sau eficacitatea între 

acești subiecți și subiecții mai tineri. O altă experiență clinică raportată nu a identificat 

diferențe de răspuns între pacienții vârstnici și pacienții mai tineri, dar o sensibilitate 

mai mare a unor indivizi mai în vârstă nu poate fi exclusă.

Efecte nedorite

Clorhidrat de alfuzosin

Experiență în studii clinice

Deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele de 
reacții adverse observate în studiile clinice ale unui medicament nu pot fi 
comparate direct cu ratele din studiile clinice ale altui medicament și pot să 
nu reflecte ratele observate în practica clinică.

Incidența reacțiilor adverse apărute în urma tratamentului a fost determinată din trei 

studii clinice controlate cu placebo, care au implicat 1608 bărbați, în care au fost 

evaluate doze zilnice de 10 și 15 mg clorhidrat de alfuzosin. În aceste 3 studii, 473 de 

bărbați au primit comprimate de clorhidrat de alfuzosin 10 mg cu eliberare prelungită. 

În aceste studii, 4% dintre pacienții care au luat clorhidrat de alfuzosin 10 mg 

comprimate cu eliberare prelungită s-au retras din studiu din cauza reacțiilor adverse, 

comparativ cu 3% din grupul placebo.

Tabelul 2 rezumă reacțiile adverse care au apărut în≥2% dintre pacienții cărora li s-a 

administrat alfuzosin și la o incidență mai mare decât cea din grupul placebo. În 

general, reacțiile adverse observate la utilizarea pe termen lung au fost similare ca tip 

și frecvență cu evenimentele descrise mai jos pentru studiile de 3 luni.

Tabelul 2: Reacții adverse care apar în≥2% clorhidrat de alfuzosin tratat

Pacienți și mai frecvent decât cu placebo în 3 luni, controlat cu placebo

Studii clinice
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Reacție adversă Placebo
(n=678)

Alfuzosin
clorhidrat
(n=473)

Ameţeală 19
(2,8%)

27 (5,7%)

Infectia tractului respirator 

superior

4 (0,6%) 14 (3,0%)

Durere de cap 12
(1,8%)

14 (3,0%)

Oboseală 12
(1,8%)

13 (2,7%)

Celelalte reacții adverse, raportate de între 1% și 2% dintre pacienții cărora li 
se administrează clorhidrat de alfuzosin și care apar mai frecvent decât în   
cazul placebo, sunt enumerate alfabetic în funcție de sistem și scăderea 
frecvenței în cadrul sistemului:
Corpul ca întreg:durere

Sistemul gastrointestinal:dureri abdominale, dispepsie, constipație, greață 
Sistem reproductiv:impotenţă
Sistemul respirator:bronșită, sinuzită, faringită

Semne și simptome ale ortostaziei în studiile clinice:Evenimentele adverse 
legate de ortostaza care au apărut în studiile dublu-orb de fază 3 cu 
clorhidrat de alfuzosin 10 mg sunt rezumate în tabelul 3. Aproximativ 20-30% 
dintre pacienții din aceste studii luau medicamente antihipertensive.

Tabelul 3: Numărul (%) de pacienți cu simptome posibil asociate cu ortostaza

în studii clinice de 3 luni, controlate cu placebo

Simptome Placebo
(n=678)

Alfuzosin
clorhidrat
(n=473)

Ameţeală 19
(2,8%)

27 (5,7%)

Hipotensiune arterială sau 

hipotensiune posturală

0 2 (0,4%)

Sincopă 0 1 (0,2%)

Testarea modificărilor tensiunii arteriale sau a hipotensiunii ortostatice a fost 

efectuată în trei studii controlate. Scăderea tensiunii arteriale sistolice (≤90 

mmHg, cu o scădere≥20 mmHg față de valoarea inițială) nu a fost observată la 

niciunul dintre cei 674 de pacienți placebo și la 1 (0,2%) dintre cei 469 de pacienți 

cu clorhidrat de alfuzosin. Scăderea tensiunii arteriale diastolice (≤50 mmHg,
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cu o scădere≥15 mmHg față de valoarea inițială) a fost observată la 3 (0,4%) dintre 

pacienții cu placebo și la 4 (0,9%) dintre pacienții cu clorhidrat de alfuzosin. Un 

test ortostatic pozitiv (scăderea tensiunii arteriale sistolice de≥20 mmHg în 

picioare din decubit dorsal) a fost observată la 52 (7,7%) dintre pacienții placebo și 

la 31 (6,6%) dintre pacienții cu clorhidrat de alfuzosin.

Dutasterida

Experiență în studii clinice

Deoarece studiile clinice se desfășoară în condiții foarte variate, ratele de 
reacții adverse observate în studiile clinice ale unui medicament nu pot fi 
comparate direct cu ratele din studiile clinice ale altui medicament și pot să 
nu reflecte ratele observate în practică.

Cele mai frecvente reacții adverse raportate la subiecții cărora li sa administrat 

dutasterid au fost impotența, scăderea libidoului, tulburări ale sânilor (inclusiv 

creșterea și sensibilitatea sânilor) și tulburările de ejaculare.

Retragerea studiului din cauza reacțiilor adverse a avut loc la 4% dintre subiecții cărora 

li sa administrat dutasterid și la 3% dintre subiecții cărora li s-a administrat placebo în 

studiile controlate placebo cu dutasterid. Cea mai frecventă reacție adversă care a 

condus la retragerea studiului a fost impotența (1%).

Monoterapia
Peste 4300 de subiecți de sex masculin cu HBP au fost repartizați aleatoriu pentru 

a primi placebo sau doze zilnice de 0,5 mg de dutasterid în trei studii de 

tratament de fază 3 identice, controlate cu placebo, dublu-orb, fiecare urmată de 

un tratament deschis de 2 ani. extensie. În timpul perioadei de tratament dublu-

orb, 2167 subiecți de sex masculin au fost expuși la dutasterid, inclusiv 1772 

expuși timp de 1 an și 1510 expuși timp de 2 ani. La includerea extensiilor 

deschise, 1009 subiecți de sex masculin au fost expuși la dutasterid timp de 3 ani 

și 812 au fost expuși timp de 4 ani. Populația avea vârsta cuprinsă între 47 și 94 de 

ani (vârsta medie: 66 de ani) și mai mult de 90% era caucazian. Tabelul 4 rezumă 

reacțiile adverse clinice raportate la cel puțin 1% dintre subiecții cărora li sa 

administrat dutasterid și cu o incidență mai mare decât subiecții cărora li sa 

administrat placebo.

Tabelul 4: Reacții adverse raportate la #8805;1% dintre subiecți peste 24 de luni

Perioada și mai frecvent în grupul care primește dutasterid decât placebo

Grup (randomizat, dublu-orb, studii controlate cu placebo reunite) în funcție de timpul de

Debut

Reacție adversă Timpul de debut al reacției adverse

Luni
0-6

Luni
7-12

Luni
13-18

Luni
19-24

Dutasterid (n)
Placebo (n)

(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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Impotenţă
Dutasterida
Placebo

4,7%
1,7%

1,4%
1,5%

1,0%
0,5%

0,8%
0,9%

Scăderea libidoului

Dutasterida
Placebo

3,0%
1,4%

0,7%
0,6%

0,3%
0,2%

0,3%
0,1%

Ejaculare 1,4%
0,5%

0,5%
0,3%

0,5%
0,1%

0,1%
0,0%Atulburări

Dutasterida
Placebo

Tulburări ale sânilorb

Dutasterida
Placebo

0,5%
0,2%

0,8%
0,3%

1,1%
0,3%

0,6%
0,1%

a Aceste reacții adverse sexuale sunt asociate cu tratamentul cu dutasterid 
(inclusiv monoterapie și combinație cu tamsulosin). Aceste reacții adverse pot 
persista după întreruperea tratamentului. Rolul dutasteridei în această 
persistență este necunoscut.
b Include sensibilitatea sânilor și mărirea sânilor.

Tratament pe termen lung (până la 4 ani)

Cancer de prostată de grad înalt:Studiul REDUCE a fost un studiu randomizat, 

dublu-orb, controlat cu placebo, care a inclus 8231 de bărbați cu vârsta cuprinsă 

între 50 și 75 de ani cu un PSA seric de 2,5 ng/ml până la 10 ng/ml și o biopsie 

negativă de prostată în ultimele 6 luni. Subiecții au fost randomizați pentru a 

primi placebo (N=4126) sau 0,5 mg doze zilnice de dutasterid (N=4105) timp de 

până la 4 ani. Vârsta medie a fost de 63 de ani și 91% erau caucazieni. Subiecții au 

fost supuși biopsiilor de prostată programate conform protocolului la 2 și 4 ani de 

tratament sau au avut „biopsii pentru cauză” la ore neprogramate, dacă este 

indicat clinic. A existat o incidență mai mare a cancerului de prostată scor Gleason 

8-10 la administrarea dutasteridă (1,0%), comparativ cu bărbații cărora li sa 

administrat placebo (0,5%). Într-un studiu clinic de 7 ani, controlat cu placebo, cu 

un alt inhibitor de 5 alfareductază (nasterid 5 mg), au fost observate rezultate 

similare pentru cancerul de prostată scor Gleason 8-10 (nasterid 1,8% versus 

placebo 1,1%). Nu a fost demonstrat niciun beneficiu clinic la pacienții cu cancer 

de prostată tratați cu dutasterid.

Tulburări de reproducere și de sân
În cele trei studii pivot de HBP controlate cu placebo cu dutasterid, fiecare cu 
o durată de 4 ani, nu au existat dovezi de creștere a reacțiilor adverse sexuale 
(impotență, scăderea libidoului și tulburări de ejaculare) sau tulburări ale 
sânilor cu durata crescută a tratamentului. Printre aceste trei studii, a existat 
un caz de cancer de sân în grupul cu dutasterid și un caz în grupul placebo. 
Nu au fost raportate cazuri de cancer de sân în niciun grup de tratament în 
studiul CombAT de 4 ani sau studiul REDUCE de 4 ani. Relația dintre utilizarea 
pe termen lung a dutasteridei și neoplazia mamară masculină este în prezent 
necunoscută.
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Combinație cu terapia alfa-blocante
Peste 4800 de subiecți de sex masculin cu HBP au fost desemnați aleatoriu pentru 

a primi 0,5 mg dutasterid, 0,4 mg tamsulosin sau terapie combinată (0,5 mg 

dutasterid plus 0,4 mg tamsulosin) administrat o dată pe zi într-un studiu dublu-

orb de 4 ani. În total, 1623 de subiecți au primit monoterapie cu dutasterid; 1611 

subiecți au primit monoterapie cu tamsulosin; și 1.610 de subiecți au primit 

terapie combinată. Populația avea vârsta cuprinsă între 49 și 88 de ani (vârsta 

medie: 66 de ani) și 88% erau caucazieni.

Cele mai frecvente reacții adverse raportate la subiecții care au primit terapie 
combinată (dutasterid plus tamsulosin) au fost impotența, scăderea 
libidoului, tulburări ale sânilor (inclusiv creșterea și sensibilitatea sânilor), 
tulburările de ejaculare și amețeli. Tulburările de ejaculare au apărut 
semnificativ mai mult la subiecții care au primit terapie combinată (11%), 
comparativ cu cei care au primit dutasterid (2%) sau tamsulosin (4%) ca 
monoterapie.

Întreruperea studiului din cauza reacțiilor adverse a avut loc la 6% dintre subiecții care 

au primit terapie combinată (dutasterid plus tamsulosin) și la 4% dintre subiecții cărora 

li s-a administrat dutasterid sau tamsulosin în monoterapie. Cea mai frecventă reacție 

adversă în toate brațele de tratament care a condus la întreruperea studiului a fost 

disfuncția erectilă (1% până la 1,5%).

Infarct:Într-un studiu cu terapie combinată cu dutasterid și alfa-

blocant, după 4 ani de tratament, incidența termenului compus cardiac

eșecul în grupul de terapie combinată (12/1.610; 0,7%) a fost mai mare decât în   oricare dintre ele

grupa de monoterapie: dutasterid, 2/1.623 (0,1%) și tamsulosin, 9/1.611 (0,6%).

Insuficiența cardiacă compozită a fost, de asemenea, examinată într-un interval separat de 4 ani controlat cu placebo

studiu de evaluare a dutasteridei la bărbații cu risc de dezvoltare a cancerului de prostată. The

incidența insuficienței cardiace la subiecții care au luat dutasterid a fost de 0,6% (26/4.105)

comparativ cu 0,4% (15/4126) la subiecții cărora li sa administrat placebo. Majoritatea subiecţilor cu

insuficiența cardiacă în ambele studii a avut comorbidități asociate cu un risc crescut de

infarct. Prin urmare, semnificația clinică a dezechilibrelor numerice în

insuficienta cardiaca este necunoscuta. Nu există o relație cauzală între dutasterid în monoterapie sau în

a fost stabilită combinația cu tamsulosin și insuficiență cardiacă. Fara dezechilibru

a fost observată în incidența evenimentelor adverse cardiovasculare generale în oricare dintre studii.

Experiență post-marketing

Clorhidrat de alfuzosin
Următoarele reacții adverse au fost identificate în timpul utilizării post-aprobare a 

clorhidratului de alfuzosin. Deoarece aceste reacții sunt raportate voluntar de la o 

populație de dimensiune incertă, nu este întotdeauna posibil să se estimeze în mod 

fiabil frecvența lor sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la 

medicamente.

Tulburări generale:Edem.
Tulburări cardiace:Tahicardie, dureri toracice, angină pectorală la pacienții cu 
boală coronariană preexistentă, strălucire atrială.
Tulburări gastrointestinale:Diaree.
Tulburări hepatobiliare:Leziuni hepatocelulare și colestatice ale ficatului 
(inclusiv cazuri cu icter care duce la întreruperea tratamentului).
Tulburări ale sistemului respirator:Rinite.

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 20/22



19.04.22, ora 10:00 ALFUSIN D Tablete | CiplaMed

Tulburări ale sistemului reproductiv:Priapism.

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat:Erupție cutanată, prurit, urticarie, 
angioedem.
Tulburări vasculare:Flushing.
Tulburări ale sistemului sanguin și limfatic:trombocitopenie

Dutasterida

Următoarele reacții adverse au fost identificate în timpul utilizării după aprobare 

a dutasteridei. Deoarece aceste reacții sunt raportate voluntar de la o populație 

de dimensiune incertă, nu este întotdeauna posibil să se estimeze în mod fiabil 

frecvența lor sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la medicamente. 

Aceste reacții au fost alese pentru includere datorită unei combinații de gravitate, 

frecvență de raportare sau potențială legătură cauzală cu dutasteridă.

Tulburări ale sistemului imunitar:Reacții de hipersensibilitate, inclusiv erupție cutanată, prurit,

urticarie, edem localizat, reacții cutanate grave și angioedem.

Neoplasme:Cancer de sân masculin.

Tulburari psihiatrice:Stare Depresivă.

Tulburări ale sistemului reproducător și ale sânilor:Durere testiculară și umflare testiculară.

Supradozaj

Supradozaj cuALFUSIN Dcomprimatele ar putea duce la hipotensiune arterială din 

cauza componentei clorhidrat de alfuzosin. În caz de hipotensiune arterială, sprijinul 

sistemului cardiovascular este de primă importanță. Restabilirea tensiunii arteriale și 

normalizarea ritmului cardiac pot fi realizate prin menținerea pacientului în decubit 

dorsal. Dacă această măsură este inadecvată, atunci trebuie luată în considerare 

administrarea de lichide intravenoase. Dacă este necesar, trebuie utilizate 

vasopresoare și funcția renală trebuie monitorizată și susținută după cum este 

necesar. Clorhidratul de alfuzosin este legat de proteine   în proporție de 82-90%; prin 

urmare, dializa poate să nu fie de folos.

În studiile efectuate pe voluntari, s-au administrat doze unice de dutasteridă de 

până la 40 mg (de 80 de ori doza terapeutică) timp de 7 zile fără probleme 

semnificative privind siguranța. Într-un studiu clinic, doze zilnice de 5 mg (de 10 

ori doza terapeutică) au fost administrate la 60 de subiecți timp de 6 luni, fără 

efecte adverse suplimentare față de cele observate la doze terapeutice de 0,5 mg.

Nu există un antidot specific pentru dutasterid. Prin urmare, în cazurile de 
supradozaj suspectat, trebuie administrat un tratament simptomatic și de 
susținere, după caz, luând în considerare timpul lung de înjumătățire al 
dutasteridei.

Instrucțiuni de depozitare și manipulare

A se pastra la loc racoros si uscat, ferit de lumina.

Informații despre ambalaj
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