
ALFUSIN D tabletter(alfuzosinhydroklorid + dutasterid)

Sammansättning

ALFUSIN D tabletter

Varje lm-dragerad tablett innehåller: 

Alfuzosin hydrochloride BP... 10 mg (som 

förlängd frisättning)

Dutasterid................. 0,5 mg 
Färg: Titanium Dioxide IP

Beskrivning

ALFUSIN Dtabletter innehåller de aktiva ingredienserna, alfuzosinhydroklorid 
och dutasterid. Alfuzosinhydroklorid är ett selektivt alfa1-
adrenoreceptorblockerare och uppvisar selektivitet för alfa1-adrenerga 
receptorer i de nedre urinvägarna. Blockad av dessa adrenoreceptorer kan 
göra att glatta muskler i blåshalsen och prostatan slappnar av, vilket 
resulterar i en förbättring av urinflödet och en minskning av symtomen på 
benign prostatahyperplasi (BPH).

Dutasteride är en syntetisk 4-azasteroidförening som är en selektiv hämmare 
av både typ I och typ II isoformer av steroid 5 alfa-reduktas (5AR), ett 
intracellulärt enzym som omvandlar testosteron till 5 alfadihydrotestosteron 
(DHT). DHT är det androgen som primärt ansvarar för den initiala 
utvecklingen och efterföljande förstoring av prostatakörteln. Typ II-
isoenzymet är primärt aktivt i reproduktiva vävnader medan typ I-isoenzymet 
också är ansvarigt för testosteronomvandlingen i hud och lever.ALFUSIN D
tabletter verkar på både de dynamiska och statiska komponenterna i BPH.

Utvalda
Innehåll

Effekterna av
Brivaracetam på
Ilska nivåer av
Epilepsi...
(https://www.ciplamed.c 
of-brivaracetam-on-
ilska-nivåerna-av-
epilepsipatienter)

om/conte

Doseringsform

Filmdragerad oral tablett Kliniska resultat
med Upprepad
Administration av...
(https://www.ciplamed.c 
outcomes-with-
upprepade-
administration av-
budesonidformoterol-
vid astma)

Farmakologi om/conte

Farmakodynamik

Alfuzosin Hydrochloride 
Verkningsmekanism
Alfuzosin är en

Tadalal 5 mg en gång 
dagligen 12 veckor
Monoterapi
Effektiv...

selektiv antagonist av postsynaptisk alfa1-
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adrenoreceptorer, som finns i prostata, blåsbas, blåshas,   prostatakapsel 
och prostataurethra.

(https://www.ciplamed.c 5-
mg-once-daily-12-
vecka-monoterapi-
effektiv-och-säker-i-
män-med-lutsbph)

om/conte

Alfuzosin uppvisar selektivitet för alfaadrenerga receptorer i de nedre 

urinvägarna. Blockad av dessa adrenoreceptorer kan göra att glatt muskulatur i 

blåshalsen och prostatan slappnar av, vilket resulterar i en förbättring av 

urinflödet och en minskning av symtomen på BPH.

Hjärtets elektrofysiologi
Effekten av 10 mg och 40 mg alfuzosin på QT-intervallet utvärderades i en 
dubbelblind, randomiserad, placebo och aktiv-kontrollerad (moxioxacin 400 
mg), 4-vägs korsad enkeldosstudie på 45 friska vita manliga försökspersoner 
i åldern 19 till 45 år. år. QT-intervallet mättes vid tidpunkten för maximala 
plasmakoncentrationer av alfuzosin. Dosen på 40 mg alfuzosin valdes 
eftersom denna dos ger högre blodnivåer än de som uppnås vid samtidig 
administrering av alfuzosin och ketokonazol 400 mg. Tabell 1 sammanfattar 
effekten på okorrigerat QT och medelkorrigerat QT-intervall (QTc) med olika 
korrigeringsmetoder (Fridericia, populationsspecifika och ämnesspecifika 
korrigeringsmetoder) vid tidpunkten för maximala plasmakoncentrationer av 
alfuzosin. Ingen enskild av dessa korrigeringsmetoder är känd för att vara 
mer giltig. Den genomsnittliga förändringen av hjärtfrekvensen i samband 
med en dos på 10 mg alfuzosin i denna studie var 5,2 slag/minut och 5,8 
slag/minut med 40 mg alfuzosin. Förändringen i hjärtfrekvens med 
moxioxacin var 2,8 slag/minut.

Tabell 1. Medel-QT- och QTc-förändringar i msek (95 % CI) från baslinjen vid Tmax (relativt

till placebo) med olika metoder för att korrigera effekten av hjärtfrekvens.

Läkemedel/dos QT Fridericia
metod

Befolkning-
specifik
metod

Ämne-
specifik
metod

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)

Moxioxacin*
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)

* Aktiv kontroll

QT-effekten verkade större för 40 mg jämfört med 10 mg alfuzosin. Effekten av 

den högsta alfuzosindosen (fyra gånger den terapeutiska dosen) som studerades 

verkade inte vara lika stor som den av den aktiva kontrollen moxioxacin vid dess 

terapeutiska dos. Denna studie var dock inte utformad för att göra direkta 

statistiska jämförelser mellan läkemedlen eller dosnivåerna. Det har inte funnits 

några signaler från Torsade de Pointes i den omfattande erfarenheten efter 

marknadsföring av alfuzosin utanför USA. En separat QT-studie efter 

marknadsföring utvärderade effekten av samtidig administrering av 10 mg
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alfuzosin med ett läkemedel med liknande QT-effektstorlek. I denna studie var 

den genomsnittliga placebo-subtraherade QTcF-ökningen för enbart alfuzosin 10 

mg 1,9 msek (övre gräns 95 % CI, 5,5 msek). Samtidig administrering av de två 

läkemedlen visade en ökad QT-effekt jämfört med var och en för sig. Denna QTcF-

ökning var inte mer än additiv. Även om denna studie inte var utformad för att 

göra direkta statistiska jämförelser mellan läkemedel, verkade QT-ökningen med 

båda läkemedlen ges tillsammans vara lägre än QTcF-ökningen som sågs med 

den positiva kontrollen moxioxacin 400 mg. Den kliniska effekten av dessa QTc-

förändringar är okänd.

Dutasterid
Handlingsmekanism
Dutasteride är en syntetisk 4-azasteroidförening som är en kompetitiv och 
specifik hämmare av både typ I och typ II isoformerna av steroid 5 
alfareduktas (5AR). Testosteron omvandlas till DHT av enzymet 5 
alfareduktas, som finns som 2 isoformer, typ I och typ II. Typ II-isoenzymet är 
primärt aktivt i de reproduktiva vävnaderna, medan typ I-isoenzymet också 
är ansvarigt för testosteronomvandlingen i hud och lever. Dutasterid 
hämmar omvandlingen av testosteron till 5 alfadihydrotestosteron (DHT). 
DHT är det androgen som primärt ansvarar för den initiala utvecklingen och 
efterföljande förstoring av prostatakörteln.

Effekt på 5 alfa-dihydrotestosteron och testosteron
Den maximala effekten av dagliga doser av dutasterid på minskningen av 
DHT är dosberoende och observeras inom 1-2 veckor. Efter 1 och 2 veckors 
daglig dosering med dutasterid 0,5 mg reducerades median-DHT-
koncentrationerna i serum med 85 % respektive 90 %. Hos patienter med 
BPH som behandlats med dutasterid 0,5 mg/dag i 4 år var 
medianminskningen av serum-DHT 94 % vid 1 år, 93 % vid 2 år och 95 % vid 
både 3 och 4 år. Medianökningen av serumtestosteron var 19 % vid både 1 
och 2 år, 26 % vid 3 år och 22 % vid 4 år, men medel- och mediannivåerna 
höll sig inom det fysiologiska intervallet.

Hos patienter med BPH som behandlats med 5 mg/dag av dutasterid eller placebo i 

upp till 12 veckor före transurethral resektion av prostata, var genomsnittliga DHT-

koncentrationer i prostatavävnaden signifikant lägre i dutasteridgruppen jämfört med 

placebo (784 och 5 793 pg/g) respektive (p <0,001).

Vuxna män med genetiskt ärftlig typ II 5 alfa-reduktasbrist har också 
minskade DHT-nivåer. Dessa män med 5 alfa-reduktaser har en liten 
prostatakörtel under hela livet och utvecklar inte BPH. Förutom de 
associerade urogenitala defekterna vid födseln har inga andra kliniska 
avvikelser relaterade till 5-alfa-reduktasbrist observerats hos dessa individer.

Effekter på andra hormoner

Hos friska frivilliga gav 52 veckors behandling med dutasterid 0,5 mg/dag 
(n=26) ingen kliniskt signifikant förändring, jämfört med placebo (n=23), i 
könshormonbindande globulin, östradiol, luteiniserande hormon, 
follikelstimulerande hormon. ,tyroxin(friT4)
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och dehydroepiandrosteron. Statistiskt signifikanta, baseline-justerade 
genomsnittliga ökningar jämfört med placebo observerades för totalt 
testosteron efter 8 veckor (97,1 ng/dL, (p <0,001).

Andra effekter

Plasmalipidpanel och bentäthet utvärderades efter 52 veckors dutasterid 0,5 
mg en gång dagligen hos friska frivilliga. Det fanns ingen förändring i 
bentäthet mätt med dubbelenergiröntgenabsorptiometri (DEXA) jämfört med 
varken placebo eller baslinje. Dessutom var plasmalipidprolen (dvs totalt 
kolesterol, lågdensitetslipoproteiner, högdensitetslipoproteiner och 
triglycerider) opåverkad av dutasterid. Inga kliniskt signifikanta förändringar 
i binjurens hormonsvar på ACTH-stimulering observerades i en 
undergruppspopulation (n=13) i den 1-åriga studien med friska frivilliga.

Farmakokinetik

Alfuzosin hydroklorid
Absorption:Den absoluta biotillgängligheten för alfuzosinhydroklorid 10 mg 
tabletter under utfodring är 49 %. Efter upprepad dosering av 10 mg 
alfuzosinhydroklorid under utfodrade förhållanden var tiden till maximal 
koncentration 8 timmar. Cmax och AUC0-24 var 13,6 (SD = 5,6) ng/mL 
respektive 194 (SD = 75) ng.h/mL. Alfuzosinhydroklorid uppvisar linjär kinetik 
efter engångs- och multipeldosering upp till 30 mg. Steady-state 
plasmanivåer uppnås med den andra dosen av 
alfuzosinhydrokloridadministrering. Steady-state 
alfuzosinhydrokloridplasmakoncentrationer är 1,2- till 1,6 gånger högre än 
de som observerats efter en enstaka administrering.

Effekt av mat:Absorptionsgraden är 50 % lägre under fasta. Därför bör 
alfuzosinhydroklorid tas med mat och med samma måltid varje dag.

Distribution:

administrering till friska manliga medelålders frivilliga var 3,2 l/kg. Resultat 
av in vitro-studier indikerar att alfuzosinhydroklorid är måttligt bundet till 
humana plasmaproteiner (82-90 %), med linjär bindning över ett brett 
koncentrationsområde (5 till 5 000 ng/ml).

De volym av distribution följande intravenös

Ämnesomsättning:Alfuzosinhydroklorid genomgår omfattande metabolism i 

levern, där endast 11 % av den administrerade dosen utsöndras oförändrad i 

urinen. Alfuzosinhydroklorid metaboliseras via tre metaboliska vägar: oxidation, 

O-demetylering och N-dealkylering. Metaboliterna är inte farmakologiskt aktiva. 

CYP3A4 är den huvudsakliga leverenzymetisoformen som är involverad i dess 

metabolism.

Exkretion:Efter oral administrering av 14C-märkt alfuzosinhydrokloridlösning 
var återhämtningen av radioaktivitet efter 7 dagar (uttryckt i procent av den 
administrerade dosen) 69 % i feces och 24 % i urinen. Efter oral 
administrering av 10 mg alfuzosinhydroklorid är den skenbara 
halveringstiden 10 timmar.
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Farmakokinetik i speciella populationer
Pediatrisk användning: Alfuzosin tabletter är inte indicerade för användning i den pediatriska 

populationen

Geriatrisk användning: I en farmakokinetisk bedömning under kliniska fas 3-
studier på patienter med BPH, fanns det inget samband mellan maximala 
plasmakoncentrationer av alfuzosin och ålder. Lägsta nivåer var dock positivt 
korrelerade med ålder. Koncentrationerna hos försökspersoner 75 år gamla 
var cirka 35 % högre än hos personer under 65 år.

Nedsatt njurfunktion: De farmakokinetiska effekterna av alfuzosin 10 mg tabletter in

försökspersoner med normal njurfunktion (CLCR>80 ml/min), mild funktionsnedsättning (CLCR 60 till

80 mL/min), måttlig funktionsnedsättning (CLCR 30 till 59 mL/min) och allvarlig funktionsnedsättning

(CLCR max och AUC-värden ökade med cirka 50 % hos patienter med

mild, måttlig eller gravt nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion: Farmakokinetiken för alfuzosin har inte studerats hos 
patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Hos patienter med måttlig eller svår 
leverinsufficiens (Child-Pugh kategori B och C) reducerades plasmaclearance 
(CL/F) till cirka en tredjedel till en fjärdedel av det som observerats hos friska 
försökspersoner. Denna minskning av clearance resulterar i tre till fyra 
gånger högre plasmakoncentrationer av alfuzosin hos dessa patienter 
jämfört med friska försökspersoner. Därför är alfuzosin kontraindicerat hos 
patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion.

Dutasterid
Absorption:Efter administrering av en engångsdos på 0,5 mg dutasterid, tar 
tiden till maximala serumkoncentrationer (Tmax) inom 2-3 timmar. Den 
absoluta biotillgängligheten hos 5 friska försökspersoner var cirka 60 % 
(intervall: 40 % till 94 %). När läkemedlet administreras med mat minskade de 
maximala serumkoncentrationerna med 10-15%. Denna minskning har ingen 
klinisk betydelse.

Distribution:Farmakokinetiska data efter enstaka och upprepade orala doser visar det

dutasterid har en stor distributionsvolym (300-500 L). Dutasteride är högt

bundet till plasmaalbumin (99,0%) och alfa1-syraglykoprotein (96,6%). I en studie av

friska försökspersoner (n = 26) som fått dutasterid 0,5 mg/dag i 12 månader, sperma

dutasteridkoncentrationerna var i genomsnitt 3,4 ng/ml (intervall: 0,4 till 14 ng/ml) vid 12

månader och, i likhet med serum, uppnåddes steady-state-koncentrationer efter 6 månader. På

I genomsnitt fördelades 11,5 % av serumdutasteridkoncentrationerna efter 12 månader

sädesvätska.

Ämnesomsättning:Dutasterid metaboliseras i stor utsträckning hos 
människor. In vitro-studier visade att dutasterid metaboliseras av isoenzymer 
CYP3A4 och CYP3A5. Båda dessa isoenzymer producerade metaboliterna 4'-
hydroxidutasterid, 6-hydroxidutasterid och 6,4'-dihydroxidutasterid. 
Dessutom bildades 15-hydroxidutasteridmetaboliten av CYP3A4. I humant 
serum efter dosering till ett steady state, oförändrad dutasterid, tre 
huvudmetaboliter (4'-hydroxidutasterid, 1,2-dihydrodutasterid och 6-
hydroxidutasterid) och två mindre metaboliter (6,4-dihydroxidutasterid och 
15-hydroxidutasterid), enligt bedömning genom masspektrometriskt svar, 
har detekterats. In vitro, den 4-
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Metaboliter av hydroxidutasterid och 1,2-dihydrodutasterid är mycket 
mindre potenta än dutasterid mot båda isoformerna av humant 5-alfa-
reduktas. Aktiviteten för 6 beta-hydroxidutasterid är jämförbar med 
aktiviteten för dutasterid.

Exkretion:Dutasterid och dess metaboliter utsöndrades huvudsakligen i 
feces. Som procent av dosen var det cirka 5 % oförändrad dutasterid (~1% till 
~15%) och 40% som dutasteridrelaterade metaboliter (~2% till ~90%). Endast 
spårmängder av oförändrad dutasterid hittades i urinen (<1%). Därför 
uppgick dosen i genomsnitt inte till ungefär 55 % (intervall: 5 % till 97 %). Den 
terminala eliminationshalveringstiden för dutasterid är cirka 5 veckor vid 
steady state. Den genomsnittliga steady-state serumkoncentrationen av 
dutasterid var 40 ng/ml efter 0,5 mg/dag under 1 år. Efter daglig dosering 
uppnår serumkoncentrationerna av dutasterid 65 % av steady-state-
koncentrationen efter 1 månad och cirka 90 % efter 3 månader. På grund av 
den långa halveringstiden för dutasterid förblir serumkoncentrationerna 
detekterbara (större än 0.

Farmakokinetik i speciella populationer
Pediatrisk:Dutasterids farmakokinetik har inte undersökts hos personer 
yngre än 18 år.

Geriatrisk:Ingen dosjustering är nödvändig hos äldre. Farmakokinetiken och

Dutasterids farmakodynamik utvärderades hos 36 friska manliga försökspersoner i åldern

mellan 24 och 87 år efter administrering av en engångsdos på 5 mg

dutasterid. I denna endosstudie ökade halveringstiden för dutasterid med åldern

(cirka 170 timmar hos män i åldern 20 till 49 år, cirka 260 timmar i

män i åldern 50 till 69 år och cirka 300 timmar hos män äldre än 70 år).

Av 2 167 män som behandlades med dutasterid i de tre pivotala studierna var 60 % 65 år gamla

år och äldre, och 15 % var 75 år och äldre. Inga övergripande skillnader i säkerhet

eller ecacy observerades mellan dessa patienter och yngre patienter.

Kön:Dutasterid är kontraindicerat under graviditet och fertila kvinnor och är 
inte indicerat för användning till andra kvinnor. Farmakokinetiken för 
dutasterid hos kvinnor har inte studerats.

Lopp:Effekten av ras på dutasterids farmakokinetik har inte studerats.

Nedsatt njurfunktion:Effekten av nedsatt njurfunktion på dutasterids 
farmakokinetik har inte studerats. Mindre än 0,1 % av en steady-state 0,5 mg 
dos av dutasterid återfinns dock i mänsklig urin, så ingen dosjustering 
förväntas för patienter med nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion:Effekten av nedsatt leverfunktion på dutasterid

Farmakokinetiken har inte studerats. Eftersom dutasteride är omfattande

metaboliseras, kan exponeringen vara högre hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Indikationer
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ALFUSIN Dtabletter är indicerade för behandling av tecken och symtom på 
benign prostatahyperplasi (BPH) hos män med förstorad prostata.

Tabletterna är inte avsedda att användas som ett antihypertensivt läkemedel.

Dutasteride är inte godkänt för att förebygga prostatacancer.

Dosering och administrering

Den rekommenderade dosen avALFUSIN Där en tablett dagligen, som ska tas 
direkt efter samma måltid varje dag. Tabletten ska sväljas hel och ska inte 
tuggas eller krossas.

Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

Försiktighet bör iakttas när alfuzosin administreras till patienter med gravt 
nedsatt njurfunktion (kreatininclearance Ingen dosjustering är nödvändig för 
dutasterid hos patienter med nedsatt njurfunktion

Nedsatt leverfunktion

Alfuzosin är kontraindicerat för användning hos patienter med måttligt eller 
gravt nedsatt leverfunktion. Även om farmakokinetiken för alfuzosin inte har 
studerats hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion, bör försiktighet 
iakttas när alfuzosin administreras till sådana patienter.

Effekten av nedsatt leverfunktion på dutasterids farmakokinetik har inte 

studerats. Eftersom dutasterid metaboliseras i stor utsträckning, kan 

exponeringen vara högre hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Kontraindikationer

ALFUSIN DTabletter är kontraindicerade för användning till kvinnor i fertil 
ålder och under graviditet.

ALFUSIN Dtabletter är kontraindicerade för användning hos pediatriska patienter.

ALFUSIN Dtabletter ska inte användas till patienter med måttligt eller gravt 
nedsatt leverfunktion (Childs-Pugh kategori B och C) eftersom blodnivåerna 
av alfuzosinhydroklorid ökar hos dessa patienter.

ALFUSIN Dtabletter ska inte administreras samtidigt med potenta CYP3A4-
hämmare som ketokonazol, itrakonazol och ritonavir, eftersom blodnivåerna 
av alfuzosinhydroklorid ökar.

ALFUSIN Dtabletter är kontraindicerade hos patienter med känd överkänslighet mot

alfuzosinhydroklorid (t.ex. urtikaria och angioödem) eller till dutasterid (t.ex.

allvarliga hudreaktioner, angioödem) eller någon komponent avALFUSIN Dtabletter.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Utvärdering för andra urologiska sjukdomar
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Innan behandling med ALFUSIN D påbörjas bör andra urologiska tillstånd 
som kan orsaka liknande symtom övervägas. Dessutom kan BPH och 
prostatacancer samexistera.

Postural hypotoni

Postural hypotoni med eller utan symtom (t.ex. yrsel) kan utvecklas inom 
några timmar efter administrering avALFUSIN Dtabletter. Det finns en 
potential för synkope. Patienter bör varnas för möjliga förekomst av sådana 
händelser och bör undvika situationer där skada kan uppstå, om synkope 
skulle uppstå. Det kan finnas en ökad risk för hypotoni/postural hypotoni och 
synkope när du tarALFUSIN D tabletter samtidigt med antihypertensiva 
läkemedel och nitrater. Försiktighet bör iakttas närALFUSIN Dtabletter 
administreras till patienter med symtomatisk hypotoni eller patienter som 
har haft ett hypotensivt svar på andra läkemedel.

Priapism

I sällsynta fall (förmodligen mindre än 1 av 50 000) har alfuzosinhydroklorid, 

liksom andra alfa-adrenerga antagonister, associerats med priapism (ihållande 

smärtsam peniserektion som inte är relaterad till sexuell aktivitet). Eftersom detta 

tillstånd kan leda till permanent impotens om det inte behandlas korrekt, bör 

patienterna informeras om tillståndets allvar.

Intraoperativt Floppy Iris Syndrome (IFIS)

IFIS har observerats under kataraktkirurgi hos vissa patienter på eller 
tidigare behandlade med alfa-adrenerga antagonister. Denna variant av 
smallpupill syndrom kännetecknas av kombinationen av en sur iris som 
böljar som svar på intraoperativa irrigationsströmmar, progressiv 
intraoperativ mios trots preoperativ dilatation med vanliga mydriatiska 
läkemedel och potentiell prolaps av iris mot fakoemulsicationssnitten. 
Patientens ögonläkare bör vara beredd på eventuella modifikationer av sin 
operationsteknik, såsom användning av iriskrokar, irisdilatatorringar eller 
viskoelastiska substanser. Det verkar inte finnas någon fördel med att 
avbryta alfa-adrenerg antagonistbehandling före kataraktoperation.

Ökad risk för höggradig prostatacancer

Hos män i åldrarna 50 till 75 år, med en tidigare negativ biopsi för 
prostatacancer och en baslinje PSA mellan 2,5 ng/ml och 10,0 ng/ml, som tog 
dutasterid under den 4-åriga minskningen av prostatacancerhändelser med 
Dutasteride (MINSKA) studien, det fanns en ökad förekomst av Gleason score 
8-10 prostatacancer jämfört med män som fick placebo (dutasterid 1,0 % 
jämfört med placebo 0,5 %). I en 7-årig, placebokontrollerad klinisk prövning 
med en annan 5 alfa-reduktashämmare (nasterid 5 mg) observerades 
liknande resultat för Gleason poäng 8-10 prostatacancer (nasterid 1,8 % 
jämfört med placebo 1,1 %). De 5 alfa-reduktashämmarna kan öka risken för 
utveckling av höggradig prostatacancer. Det har inte fastställts om effekten 
av 5 alfa-reduktashämmare för att minska prostatavolymen eller 
studierelaterade faktorer,
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Exponering av kvinnor - risk för manligt foster

ALFUSIN Dtabletter ska inte hanteras av en kvinna som är gravid eller som 
kan bli gravid. Dutasterid absorberas genom huden och kan resultera i 
oavsiktlig fosterexponering. Om en kvinna som är gravid eller som kan bli 
gravid kommer i kontakt med läckande ALFUSIN D-tabletter, ska kontaktytan 
omedelbart tvättas med tvål och vatten.

Blod donation

Män som behandlas medALFUSIN Dtabletter ska inte donera blod förrän det 
har gått minst 6 månader efter den sista dosen, för att förhindra att gravida 
kvinnor får dutasterid genom blodtransfusion.

Effekter på prostataspecifikt antigen (PSA) och användningen av PSA vid 
upptäckt av prostatacancer

I kliniska studier minskade dutasterid serumkoncentrationen av prostataspecifikt 

antigen (PSA) med cirka 50 % inom 3-6 månaders behandling. Denna minskning 

var förutsägbar över hela intervallet av PSA-värden hos patienter med 

symtomatisk BPH, även om den kan variera hos individer. Dutasterid kan också 

orsaka minskningar av serum-PSA i närvaro av prostatacancer. För att tolka 

seriella PSA hos män som tar dutasterid bör en ny PSA-baslinje fastställas minst 3 

månader efter påbörjad behandling och PSA övervakas regelbundet därefter. 

Varje bekräftad ökning från det lägsta PSA-värdet under behandling med 

dutasterid kan signalera förekomsten av prostatacancer och bör utvärderas, även 

om PSA-nivåerna fortfarande ligger inom det normala intervallet för män som 

inte tar en 5 alfa-reduktashämmare. Bristande efterlevnad av dutasterid kan 

också påverka PSA-testresultaten.

För att tolka ett isolerat PSA-värde hos en man som behandlats med dutasterid i 3 

månader eller mer bör PSA-värdet fördubblas för jämförelse med normala värden 

hos obehandlade män.

Förhållandet fritt till totalt PSA (procentfritt PSA) förblir konstant, även under 

inverkan av dutasterid. Om läkare väljer att använda procentfri PSA som ett 

hjälpmedel vid upptäckt av prostatacancer hos män som får dutasterid, verkar 

ingen justering av dess värde vara nödvändig.

Effekt på spermaegenskaper

Effekterna av dutasterid 0,5 mg/dag på spermaegenskaperna utvärderades hos 

normala frivilliga i åldern 18 till 52 år (n=27 dutasterid, n=23 placebo) under 52 

veckors behandling och 24 veckors uppföljning efter behandling. Vid 52 veckor 

var den genomsnittliga procentuella minskningen från baslinjen i totalt 

spermieantal, spermavolym och spermiemotilitet 23 %, 26 % respektive 18 % i 

dutasteridgruppen när det justerades för förändringar från baslinjen i 

placebogruppen. Spermiekoncentration och spermiemorfologi var opåverkade. 

Efter 24 veckors uppföljning förblev den genomsnittliga procentuella 

förändringen av totalt spermieantal i dutasteridgruppen 23 % lägre än baseline. 

Medan medelvärden för alla spermaparametrar vid alla tidpunkter höll sig inom 

de normala intervallen och inte uppfyllde förutbestämda kriterier för en kliniskt 

signifikant förändring (30 %), 2 försökspersoner i
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dutasteridgruppen hade en minskning av antalet spermier på mer än 90 % från 

baslinjen vid 52 veckor, med partiell återhämtning vid 24-veckorsuppföljningen. 

Den kliniska betydelsen av dutasterids effekt på spermaegenskaperna för en 

enskild patients fertilitet är inte känd.

Kranskärlsbesvär

Om symtom på angina pectoris nyss uppträder eller förvärras,ALFUSIN D 
tabletter bör avbrytas.

Patienter med medfödd eller förvärvad QT-förlängning

Använd med försiktighet till patienter med förvärvad eller medfödd QT-

förlängning eller som tar mediciner som förlänger QT-intervallet.

Läkemedelsinteraktioner

Potenta CYP3A4-hämmare:CYP3A4 är den huvudsakliga 
leverenzymetisoformen involverad i metabolismen av alfuzosinhydroklorid. 
Upprepad administrering av 400 mg ketokonazol, en potent hämmare av 
CYP3A4, ökade Cmax för alfuzosinhydroklorid med 2,3 gånger och AUClast 
med 3,2 gånger, efter en engångsdos på 10 mg alfuzosinhydroklorid. I en 
annan studie ökade upprepad oral administrering av en lägre (200 mg/dag) 
dos av ketokonazol alfuzosinhydrokloridens Cmax med 2,1 gånger och 
AUClast med 2,5 gånger, efter en engångsdos på 10 mg 
alfusionshydroklorid. Alfuzosinhydroklorid bör inte administreras samtidigt 
med potenta hämmare av CYP3A4 (t.ex. ketokonazol, itrakonazol eller 
ritonavir) på grund av ökad exponering för alfuzosinhydroklorid.

Dutasterid metaboliseras i stor utsträckning hos människor av isoenzymer 
CYP3A4 och CYP3A5. Inga kliniska läkemedelsinteraktionsstudier har utförts 
för att utvärdera effekten av CYP3A-enzymhämmare på dutasterids 
farmakokinetik. Baserat på in vitro-data kan dock blodkoncentrationerna av 
dutasterid öka i närvaro av hämmare av CYP3A4/5 såsom ritonavir, 
ketokonazol, verapamil, diltiazem, cimetidin, troleandomycin och 
ciprooxacin. På grund av risken för läkemedelsinteraktioner, var försiktig när 
du förskriver dutasterid till patienter som tar potenta, kroniska CYP3A4-
enzymhämmare.

Dutasterid hämmar inte in vitro-metabolismen av modellsubstrat för de 
huvudsakliga humana CYP450-isoenzymerna (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6 och CYP3A4) vid en koncentration av 1 000 ng/ml, 25 gånger högre 
än koncentrationen hos människor i serum.

Måttliga CYP3A4-hämmare:Upprepad samtidig administrering av 240 mg/
dag av diltiazem, en måttligt potent hämmare av CYP3A4, med 7,5 mg/dag 
(2,5 mg tre gånger dagligen) alfuzosinhydroklorid ökade Cmax och AUC0-24 
för alfuzosinhydroklorid 1,5- och 1,3-faldigt. respektive. Alfuzosinhydroklorid 
ökade Cmax och AUC0-12 för diltiazem 1,4 gånger. Även om inga 
förändringar i blodtrycket observerades i denna studie, är diltiazem ett 
antihypertensivt läkemedel och kombinationen av alfuzosinhydroklorid och 
antihypertensiva läkemedel har potential att orsaka hypotoni hos vissa 
patienter.
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I humana levermikrosomer, vid koncentrationer som uppnås vid den 
terapeutiska dosen, hämmade alfuzosin inte CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6 
eller 3A4 isoenzymer. I primär odling av humana hepatocyter inducerade inte 
alfuzosin CYP1A, 2A6 eller 3A4 isoenzymer.

Alfa-adrenerga antagonister:De farmakokinetiska och farmakodynamiska 
interaktionerna mellan alfuzosinhydroklorid och andra alfablockerare har 
inte fastställts. Däremot kan interaktioner förväntas ochALFUSIN Dtabletter 
ska inte användas i kombination med andra alfablockerare.

Administrering av dutasterid i kombination med tamsulosin eller terazosin 
har ingen effekt på steady-state farmakokinetiken för någon av 
alfaadrenerga antagonister. Effekten av administrering av tamsulosin eller 
terazosin på dutasterids farmakokinetiska parametrar utvärderades inte; den 
procentuella förändringen i DHT-koncentrationer var liknande för enbart 
dutasterid jämfört med kombinationsbehandlingen.

Fosfodiesteras-5 (PDE5)-hämmare:Försiktighet tillråds när alfaadrenerga 
antagonister, inklusive alfuzosinhydroklorid, administreras samtidigt med 
PDE5-hämmare. Alfa-adrenerga antagonister och PDE5-hämmare är båda 
vasodilatorer som kan sänka blodtrycket. Samtidig användning av dessa två 
läkemedelsklasser kan potentiellt orsaka symtomatisk hypotoni.

Antihypertensiva läkemedel och nitrater:Det kan finnas en ökad risk för 
hypotoni/postural hypotoni och synkope när du tarALFUSIN D tabletter 
samtidigt med antihypertensiva läkemedel och nitrater.

Cimetidin:Upprepad administrering av 1 g/dag cimetidin ökade både Cmax- 
och AUC-värdena för alfuzosinhydroklorid med 20 %.

Digoxin:Upprepad samtidig administrering av alfuzosinhydroklorid 10 mg 
och digoxin 0,25 mg/dag under 7 dagar påverkade inte steady-state 
farmakokinetiken för något läkemedel. Dutasterid förändrade inte digoxins 
farmakokinetik vid steady-state när det administrerades samtidigt i en dos på 
0,5 mg/dag under 3 veckor.

Warfarin:Flerdosadministrering av en tablettformulering med omedelbar 

frisättning av alfuzosinhydroklorid 5 mg två gånger dagligen i 6 dagar till 6 friska 

frivilliga manliga försökspersoner påverkade inte det farmakologiska svaret på en 

enstaka 25 mg oral dos warfarin. Dutasterid 0,5 mg/dag i 3 veckor förändrade 

inte farmakokinetiken vid steady-state för S- eller R-warfarinisomererna eller 

påverkade warfarin på protrombintiden när det administrerades med warfarin.

Atenolol:Engångsadministrering av 100 mg atenolol med en engångsdos på 
2,5 mg av en tablett av alfuzosinhydroklorid med omedelbar frisättning till 8 
friska unga frivilliga män ökade Cmax- och AUC-värdena för 
alfuzosinhydroklorid med 28 % respektive 21 %. Alfuzosinhydroklorid ökade 
Cmax- och AUC-värdena för atenolol med 26 % respektive 14 %. I denna 
studie orsakade kombinationen av alfuzosinhydroklorid med atenolol 
signifikanta sänkningar av medelblodtrycket och medelhjärtfrekvensen.
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Hydroklortiazid:Engångsadministrering av 25 mg hydroklortiazid förändrade 
inte de farmakokinetiska parametrarna för alfuzosinhydroklorid. Det fanns 
inga tecken på farmakodynamisk interaktion mellan alfuzosinhydroklorid och 
hydroklortiazid hos de 8 patienterna i studien.

Kalciumkanalantagonister:I en populationsfarmakokinetikanalys noterades 
en minskning av clearance av dutasterid vid samtidig administrering med 
CYP3A4-hämmarna verapamil (37 %, n=6) och diltiazem (44 %, n=5). Däremot 
sågs ingen minskning av clearance när amlodipin, en annan 
kalciumkanalantagonist som inte är en CYP3A4-hämmare, administrerades 
samtidigt med dutasterid (+7 %, n=4).

Minskningen av clearance och efterföljande ökning av exponeringen för 
dutasterid i närvaro av verapamil och diltiazem anses inte vara kliniskt 
signifikant. Ingen dosjustering rekommenderas.

Kolestyramin:Administrering av en engångsdos på 5 mg dutasterid följt 1 
timme senare av 12 g kolestyramin påverkade inte den relativa 
biotillgängligheten av dutasterid.

Annan samtidig terapi:Inga kliniskt signifikanta biverkningar kunde tillskrivas 
kombinationen av dutasterid och samtidig behandling när dutasterid 
administrerades samtidigt med antihyperlipidemikalier, 
angiotensinomvandlande enzym (ACE)-hämmare, beta-adrenerga blockerare, 
kalciumkanalblockerare, kortikosteroider, diuretika, icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), PDE-5-hämmare och 
kinolonantibiotika.

Information till patienter

Patienterna bör informeras om eventuell förekomst av symtom relaterade till 
postural hypotoni, såsom yrsel, när de börjar med alfuzosin, som är en av 
komponenterna iALFUSIN Dtabletter, och de bör varnas för att köra bil, 
använda maskiner eller utföra farliga uppgifter under denna period. Detta är 
viktigt för dem med lågt blodtryck eller som tar blodtryckssänkande 
mediciner eller nitrater.

Patienter bör instrueras att berätta för sin ögonläkare om deras användning av 

ALFUSIN Dtabletter före kataraktoperationer eller andra ingrepp som involverar 

ögonen, även om patienten inte längre tar alfuzosinhydroklorid.

Patienter bör informeras om risken för priapism till följd av behandling med 
alfuzosin som är en av beståndsdelarna iALFUSIN D tabletter och mediciner i 
samma klass. Även om denna reaktion är extremt sällsynt, kan den leda till 
permanent erektil dysfunktion (impotens) om den inte tas till omedelbar 
läkarvård.

Läkare bör informera patienter om att dutasterid minskar serum-PSA-
nivåerna med cirka 50 % inom 3-6 månader efter behandlingen, även om det 
kan variera för varje individ. För patienter som genomgår PSA-screening kan 
ökningar av PSA-nivåer under behandling med dutasterid signalera 
förekomst av prostatacancer och bör utvärderas.
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Läkare bör informera patienter om att det fanns en ökning av höggradig 

prostatacancer hos män som behandlats med 5 alfa-reduktashämmare (som är 

indicerade för BPH-behandling), inklusive dutasterid, jämfört med de som behandlats 

med placebo i studier som tittade på användningen av dessa läkemedel för att minska 

risken för prostatacancer.

Läkare bör informera patienterna om detALFUSIN Dtabletter som innehåller 
dutasterid eftersom det är en av beståndsdelarna ska inte hanteras av en 
kvinna som är gravid eller som kan bli gravid på grund av risken för 
absorption av dutasterid och den efterföljande potentiella risken för ett 
utvecklande manligt foster. Dutasterid absorberas genom huden och kan 
resultera i oavsiktlig fosterexponering. Om en gravid kvinna eller kvinna i 
fertil ålder kommer i kontakt med trasigaALFUSIN Dtablett, ska kontaktytan 
tvättas omedelbart med tvål och vatten.

Läkare bör informera män som behandlas medALFUSIN Dtabletter som 
innehåller dutasterid, eftersom det är en av beståndsdelarna, bör inte 
donera blod förrän minst 6 månader efter sin sista dos, för att förhindra att 
gravida kvinnor får dutasterid genom blodtransfusion. Serumnivåer av 
dutasterid kan detekteras i 4-6 månader efter avslutad behandling.

Nedsatt njurfunktion

Försiktighet bör iakttas när alfuzosinhydroklorid ges till patienter med gravt 
nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min). Systemisk exponering 
ökade med cirka 50 % i farmakokinetiska studier av patienter med mild, 
måttlig och gravt nedsatt njurfunktion. I fas 3-studier var säkerheten för 
patienter med lätt (n=172) eller måttlig (n=56) njurfunktionsnedsättning 
liknande den för patienterna med normal njurfunktion i dessa studier. 
Säkerhetsdata finns endast tillgängliga för ett begränsat antal patienter (n=6) 
med kreatininclearance under 30 ml/min.

Effekten av nedsatt njurfunktion på dutasterids farmakokinetik har inte 
studerats. Mindre än 0,1 % av en steady-state 0,5 mg dos av dutasterid 
återfinns dock i human urin, så ingen dosjustering förväntas för patienter 
med nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Alfuzosinhydroklorid är kontraindicerat för användning hos patienter med 
måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion. Även om farmakokinetiken för 
alfuzosinhydroklorid inte har studerats hos patienter med lätt nedsatt 
leverfunktion, bör försiktighet iakttas när alfuzosinhydroklorid ges till sådana 
patienter.

Effekten av nedsatt leverfunktion på dutasterids farmakokinetik har inte 

studerats. Eftersom dutasterid metaboliseras i stor utsträckning, kan 

exponeringen vara högre hos patienter med nedsatt leverfunktion. I en klinisk 

studie där 60 försökspersoner fick 5 mg (10 gånger den terapeutiska dosen) 

dagligen under 24 veckor, observerades dock inga ytterligare biverkningar 

jämfört med de som observerades vid den terapeutiska dosen på 0,5 mg.
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Graviditet

Graviditetskategori X
ALFUSIN DTabletter är kontraindicerade för användning till kvinnor i fertil 
ålder och under graviditet. Dutasteride är en 5 alfa-reduktashämmare som 
förhindrar omvandling av testosteron till DHT, ett hormon som är nödvändigt 
för normal utveckling av manliga könsorgan. I reproduktions- och 
utvecklingstoxicitetsstudier på djur hämmade dutasterid normal utveckling 
av yttre könsorgan hos manliga foster. Därför kan dutasterid orsaka 
fosterskador när det ges till en gravid kvinna. Om dutasterid används under 
graviditet eller om patienten blir gravid medan du tar dutasterid, ska 
patienten informeras om den potentiella faran för fostret.

Avvikelser i könsorganen hos manliga foster är en förväntad fysiologisk 
konsekvens av hämning av omvandlingen av testosteron till DHT av 5 alfa-
reduktashämmare. Dessa resultat liknar observationer hos manliga 
spädbarn med genetisk 5 alfa-reduktasbrist. Dutasterid absorberas genom 
huden. För att undvika potentiell fosterexponering bör kvinnor som är 
gravida eller kan bli gravida inte hantera dutasterid. Om kontakt tas med 
brutenALFUSIN Dtablett, ska kontaktytan tvättas omedelbart med tvål och 
vatten. Dutasterid utsöndras i manlig sperma. Den högsta uppmätta 
spermakoncentrationen av dutasterid hos behandlade män var 14 ng/ml. 
Om en kvinna på 50 kg utsätts för 5 ml sperma och 100 % absorption, skulle 
kvinnans dutasteridkoncentration vara cirka 0,175 ng/ml. Denna 
koncentration är mer än 100 gånger lägre än koncentrationer som ger 
avvikelser i manliga könsorgan i djurstudier. Dutasterid är starkt 
proteinbundet i human sperma (>96 %), vilket kan minska mängden 
dutasterid som är tillgänglig för vaginal absorption.

Laktation

ALFUSIN Dtabletter är inte indicerade för användning hos ammande mödrar. Det 

är inte känt om dutasterid utsöndras i modersmjölk.

Pediatrisk användning

ALFUSIN Dtabletter är inte indicerade för användning i den pediatriska populationen.

Effektiviteten av alfuzosinhydroklorid påvisades inte i en randomiserad, 

dubbelblind, placebokontrollerad, lätthets- och säkerhetsstudie utförd på 172 

patienter i åldrarna 2 till 16 år med förhöjt detrusorläckpunktstryck (LPP) ≥40 cm 

H2O) av neurologiskt ursprung behandlad med alfuzosinhydroklorid med 

användning av pediatriska formuleringar. Studien inkluderade en 12-veckors 

ecacy-fas följt av en 40-veckors säkerhetsförlängningsperiod. Ingen statistiskt 

signifikant skillnad i andelen patienter som uppnådde ett detrusorläckpunktstryck 

på <40 cm H20 observerades mellan alfuzosin- och placebogruppen.

Under den placebokontrollerade studien rapporterades biverkningarna i
# 8805;2 % av patienterna som behandlades med alfuzosin och med en 
högre incidens än i placebogruppen var: pyrexi, huvudvärk, luftvägsinfektion, 
hosta, näsblod och diarré. De biverkningar som rapporterats för det hela
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12-månaders försöksperiod, som inkluderade den öppna förlängningen, 
liknade i typ och frekvens de reaktioner som observerades under 12-
veckorsperioden. Alfuzosinhydroklorid har inte studerats hos patienter under 
2 år. Säkerhet och effektivitet för dutasterid i den pediatriska populationen 
har inte fastställts.

Geriatrisk användning

Av det totala antalet försökspersoner i kliniska studier med 
alfuzosinhydroklorid var 48 % 65 år och äldre, medan 11 % var 75 år och 
äldre. Inga övergripande skillnader i säkerhet eller effektivitet observerades 
mellan dessa försökspersoner och yngre försökspersoner, men den större 
känsligheten hos vissa äldre individer kan inte uteslutas.

Av 2 167 manliga försökspersoner som behandlats med dutasterid i tre kliniska 

prövningar var 60 % i åldern 65 år och äldre och 15 % var 75 år och äldre. Inga 

övergripande skillnader i säkerhet eller bekvämlighet observerades mellan dessa 

försökspersoner och yngre försökspersoner. Andra rapporterade kliniska 

erfarenheter har inte identifierat skillnader i svar mellan äldre och yngre 

patienter, men större känslighet hos vissa äldre individer kan inte uteslutas.

Oönskade effekter

Alfuzosin hydroklorid

Erfarenhet av kliniska prövningar

Eftersom kliniska prövningar utförs under vitt skilda förhållanden, kan 

biverkningsfrekvenser som observerats i de kliniska prövningarna av ett läkemedel inte 

direkt jämföras med frekvenser i de kliniska prövningarna av ett annat läkemedel och 

kanske inte återspeglar de frekvenser som observerats i klinisk praxis.

Incidensen av behandlingsuppkomna biverkningar har fastställts från tre 

placebokontrollerade kliniska prövningar med 1 608 män där dagliga doser på 10 

och 15 mg alfuzosinhydroklorid utvärderades. I dessa tre studier fick 473 män 

alfuzosinhydroklorid 10 mg tabletter med förlängd frisättning. I dessa prövningar 

drog 4 % av patienterna som tog alfuzosin Hydrochloride 10 mg tabletter med 

förlängd frisättning ur prövningen på grund av biverkningar, jämfört med 3 % i 

placebogruppen.

Tabell 2 sammanfattar biverkningar som inträffade i≥2 % av patienterna som 
får alfuzosin och med en högre incidens än placebogruppen. I allmänhet var 
biverkningarna som sågs vid långtidsanvändning liknande till typ och 
frekvens de händelser som beskrivs nedan för 3-månadersstudierna.

Tabell 2: Biverkningar som inträffar i≥2% Alfuzosin Hydrochloride Behandlad

Patienter och oftare än med placebo under 3 månader, placebokontrollerad

Kliniska tester

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 22/16



19/4/22, 10:00 ALFUSIN D Tabletter | CiplaMed

Biverkning Placebo
(n=678)

Alfuzosin
Hydroklorid
(n=473)

Yrsel 19
(2,8 %)

27 (5,7 %)

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

Huvudvärk 12
(1,8 %)

14 (3,0 %)

Trötthet 12
(1,8 %)

13 (2,7 %)

De andra biverkningarna, rapporterade av mellan 1 % och 2 % av patienterna 
som får alfuzosinhydroklorid och som förekommer oftare än med placebo, är 
listade alfabetiskt efter kroppssystem och efter minskande frekvens inom 
kroppssystem:
Kroppen som helhet:smärta

Mag-tarmsystemet:buksmärtor, dyspepsi, förstoppning, illamående 
Reproduktionssystem:impotens
Andningssystem:bronkit, bihåleinflammation, faryngit

Tecken och symtom på ortostas i kliniska studier:Biverkningarna relaterade 
till ortostas som inträffade i de dubbelblinda fas 3-studierna med 
alfuzosinhydroklorid 10 mg sammanfattas i tabell 3. Cirka 20-30 % av 
patienterna i dessa studier tog antihypertensiv medicin.

Tabell 3: Antal (%) patienter med symtom som kan vara associerade med ortostas

under 3 månader, placebokontrollerade kliniska prövningar

Symtom Placebo
(n=678)

Alfuzosin
Hydroklorid
(n=473)

Yrsel 19
(2,8 %)

27 (5,7 %)

Hypotension eller 
postural hypotoni

0 2 (0,4 %)

Synkope 0 1 (0,2 %)

Testning av blodtrycksförändringar eller ortostatisk hypotoni utfördes i tre 
kontrollerade studier. Sänkt systoliskt blodtryck (≤90 mmHg, med en 
minskning≥20 mmHg från baslinjen) observerades hos ingen av de 674 
placebopatienterna och hos 1 (0,2 %) av de 469 
alfuzosinhydrokloridpatienterna. Sänkt diastoliskt blodtryck (≤50 mmHg,
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med en minskning≥15 mmHg från baslinjen) observerades hos 3 (0,4 %) av 
placebopatienterna och hos 4 (0,9 %) av patienterna med 
alfuzosinhydroklorid. Ett positivt ortostatiskt test (minskning av systoliskt 
blodtryck med≥20 mmHg vid stående från ryggläge) sågs hos 52 (7,7 %) av 
placebopatienterna och hos 31 (6,6 %) av alfuzosinhydrokloridpatienterna.

Dutasterid

Erfarenhet av kliniska prövningar

Eftersom kliniska prövningar utförs under vitt skilda förhållanden, kan 

biverkningsfrekvenser som observerats i de kliniska prövningarna av ett läkemedel inte 

direkt jämföras med frekvenser i den kliniska prövningen av ett annat läkemedel och kanske 

inte återspeglar de frekvenser som observerats i praktiken.

De vanligaste biverkningarna som rapporterats hos patienter som fick 
dutasterid var impotens, minskad libido, bröststörningar (inklusive 
bröstförstoring och ömhet) och ejakulationsrubbningar.

Avbrytande av studier på grund av biverkningar inträffade hos 4 % av 

försökspersonerna som fick dutasterid och 3 % av försökspersonerna som fick 

placebo i placebokontrollerade studier med dutasterid. Den vanligaste 

biverkningen som ledde till abstinens från studier var impotens (1 %).

Monoterapi
Över 4 300 manliga försökspersoner med BPH tilldelades slumpmässigt att få 

placebo eller 0,5 mg dagliga doser av dutasterid i tre identiska 2-åriga, 

placebokontrollerade, dubbelblinda, fas 3-behandlingsstudier, var och en följt av 

en 2-årig, öppen märkning förlängning. Under den dubbelblinda 

behandlingsperioden exponerades 2 167 manliga försökspersoner för dutasterid, 

inklusive 1 772 exponerade under 1 år och 1 510 exponerade under 2 år. När de 

öppna förlängningarna inkluderades exponerades 1 009 manliga 

försökspersoner för dutasterid i 3 år och 812 exponerades i 4 år. Befolkningen var 

i åldern 47 till 94 år (medelålder: 66 år) och mer än 90 % var kaukasiska. Tabell 4 

sammanfattar kliniska biverkningar som rapporterats hos minst 1 % av 

patienterna som fick dutasterid och med en högre incidens än patienter som fick 

placebo.

Tabell 4: Biverkningar rapporterade i #8805;1 % av försökspersonerna under en 24-månader

Period och oftare i gruppen som får dutasterid än placebo

Gruppera (randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier sammanslagna) efter tidpunkt för

Början

Biverkning Biverkningstid för debut

månader

0-6
månader

7-12
månader

13-18
månader

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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Impotens
Dutasterid
Placebo

4,7 %

1,7 %

1,4 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,8 %

0,9 %

Minskad libido
Dutasterid
Placebo

3,0 %

1,4 %

0,7 %

0,6 %

0,3 %

0,2 %

0,3 %

0,1 %

Ejakulation 1,4 %

0,5 %

0,5 %

0,3 %

0,5 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %astörningar

Dutasterid
Placebo

Bröstsjukdomarb
Dutasterid
Placebo

0,5 %

0,2 %

0,8 %

0,3 %

1,1 %

0,3 %

0,6 %

0,1 %

a Dessa sexuella biverkningar är förknippade med dutasteridbehandling 
(inklusive monoterapi och kombination med tamsulosin). Dessa biverkningar 
kan kvarstå efter avslutad behandling. Dutasterids roll i denna persistens är 
okänd.
b Inkluderar ömhet i brösten och bröstförstoring.

Långtidsbehandling (upp till 4 år)
Höggradig prostatacancer:REDUCE-studien var en randomiserad, 
dubbelblind, placebokontrollerad studie som inkluderade 8 231 män i åldern 
50 till 75 år med en serum-PSA på 2,5 ng/ml till 10 ng/ml och en negativ 
prostatabiopsi under de senaste 6 månaderna. Försökspersoner 
randomiserades till att få placebo (N=4 126) eller 0,5 mg dagliga doser av 
dutasterid (N=4 105) i upp till 4 år. Medelåldern var 63 år och 91 % var 
kaukasiska. Försökspersonerna genomgick schemalagda prostatabiopsier vid 
2 och 4 års behandling eller hade "för orsaksbiopsier" vid icke-schemalagda 
tider om det var kliniskt indicerat. Det fanns en högre incidens av Gleason 
score 8-10 prostatacancer när de fick dutasterid (1,0 %) jämfört med män 
som fick placebo (0,5 %). I en 7-årig placebokontrollerad klinisk prövning med 
ytterligare 5 alfareduktashämmare (nasterid 5 mg), liknande resultat för 
Gleason poäng 8-10 prostatacancer observerades (nasterid 1,8 % mot 
placebo 1,1 %). Ingen klinisk fördel har visats hos patienter med 
prostatacancer som behandlats med dutasterid.

Reproduktions- och bröststörningar

I de tre pivotala placebokontrollerade BPH-studierna med dutasterid, var och 
en av 4 års varaktighet, fanns det inga tecken på ökade sexuella biverkningar 
(impotens, minskad libido och ejakulationsstörning) eller bröststörningar 
med längre behandlingslängd. Bland dessa tre studier fanns ett fall av 
bröstcancer i dutasteridgruppen och ett fall i placebogruppen. Inga fall av 
bröstcancer rapporterades i någon behandlingsgrupp i den 4-åriga CombAT-
studien eller den 4-åriga REDUCE-studien. Förhållandet mellan långvarig 
användning av dutasterid och manlig bröstneoplasi är för närvarande okänt.
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Kombination med Alpha-Blocker Therapy

Över 4 800 manliga försökspersoner med BPH tilldelades slumpmässigt 0,5 
mg dutasterid, 0,4 mg tamsulosin eller kombinationsbehandling (0,5 mg 
dutasterid plus 0,4 mg tamsulosin) administrerat en gång dagligen i en 4-årig 
dubbelblind studie. Totalt fick 1 623 försökspersoner monoterapi med 
dutasterid; 1 611 försökspersoner fick monoterapi med tamsulosin; och 1 
610 försökspersoner fick kombinationsterapi. Befolkningen var i åldern 49 till 
88 år (medelålder: 66 år) och 88% var kaukasiska.

De vanligaste biverkningarna som rapporterades hos försökspersoner som 
fick kombinationsbehandling (dutasterid plus tamsulosin) var impotens, 
minskad libido, bröststörningar (inklusive bröstförstoring och ömhet), 
ejakulationsrubbningar och yrsel. Ejakulationsstörningar förekom signifikant 
mer hos patienter som fick kombinationsbehandling (11 %) jämfört med de 
som fick dutasterid (2 %) eller tamsulosin (4 %) som monoterapi.

Avbrytande av försök på grund av biverkningar inträffade hos 6 % av 

försökspersonerna som fick kombinationsbehandling (dutasterid plus tamsulosin) och 

4 % av försökspersonerna som fick dutasterid eller tamsulosin som monoterapi. Den 

vanligaste biverkningen i alla behandlingsgrupper som ledde till att försöket avbröts 

var erektil dysfunktion (1 % till 1,5 %).

Hjärtfel:I ett försök med kombinationsbehandling med dutasterid och alfa-

blockerare, efter 4 års behandling, förekomsten av den sammansatta termen hjärt

misslyckande i kombinationsterapigruppen (12/1 610; 0,7 %) var högre än i båda

monoterapigrupp: dutasterid, 2/1 623 (0,1 %) och tamsulosin, 9/1 611 (0,6 %).

Sammansatt hjärtsvikt undersöktes också i en separat 4-årig placebokontrollerad

studie som utvärderar dutasterid hos män med risk för utveckling av prostatacancer. De

förekomsten av hjärtsvikt hos personer som tog dutasterid var 0,6 % (26/4 105)

jämfört med 0,4 % (15/4 126) hos patienter på placebo. En majoritet av ämnen med

hjärtsvikt i båda studierna hade samsjukligheter förknippade med en ökad risk för

hjärtfel. Därför är den kliniska betydelsen av de numeriska obalanserna i

hjärtsvikt är okänd. Inget orsakssamband mellan dutasterid ensamt eller i

kombination med tamsulosin och hjärtsvikt har fastställts. Ingen obalans

observerades i incidensen av övergripande kardiovaskulära biverkningar i båda studierna.

Erfarenhet efter marknadsföring

Alfuzosin hydroklorid
Följande biverkningar har identifierats efter användning av alfuzosinhydroklorid 

efter godkännande. Eftersom dessa reaktioner rapporteras frivilligt från en 

population av osäker storlek är det inte alltid möjligt att på ett tillförlitligt sätt 

uppskatta deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband till 

läkemedelsexponering.

Allmänna störningar:Ödem.
Hjärtsjukdomar:Takykardi, bröstsmärtor, angina pectoris hos patienter med 

redan existerande kranskärlssjukdom, förmaksbrillation.

Gastrointestinala störningar:Diarre.
Lever och gallvägar:Hepatocellulär och kolestatisk leverskada (inklusive fall 
med gulsot som leder till utsättning av läkemedel).
Störningar i andningsorganen:Rhinit.
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Störningar i reproduktionssystemet:Priapism.

Hud och subkutan vävnad:Utslag, klåda, urtikaria, angioödem.

Vaskulära störningar:Spolning.

Blod- och lymfsystemet:trombocytopeni

Dutasterid
Följande biverkningar har identifierats efter användning av dutasterid efter 

godkännande. Eftersom dessa reaktioner rapporteras frivilligt från en population 

av osäker storlek är det inte alltid möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta 

deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband till läkemedelsexponering. 

Dessa reaktioner har valts för inkludering på grund av en kombination av deras 

allvarlighetsgrad, rapporteringsfrekvens eller potentiellt orsakssamband till 

dutasterid.

Immunsystemets störningar:Överkänslighetsreaktioner, inklusive utslag, klåda,

urtikaria, lokalt ödem, allvarliga hudreaktioner och angioödem.

Neoplasmer:Manlig bröstcancer.

Psykiatriska störningar:Deppigt humör.

Reproduktionssystemet och bröststörningar:Testikelsmärta och testikelsvullnad.

Överdosering

Överdosering medALFUSIN Dtabletter kan potentiellt leda till hypotoni på 
grund av alfuzosinhydrokloridkomponenten. Vid hypotoni är stöd för det 
kardiovaskulära systemet av största vikt. Återställande av blodtrycket och 
normalisering av hjärtfrekvensen kan åstadkommas genom att hålla 
patienten i ryggläge. Om denna åtgärd är otillräcklig bör administrering av 
intravenösa vätskor övervägas. Vid behov bör sedan vasopressorer användas 
och njurfunktionen bör övervakas och stödjas vid behov. 
Alfuzosinhydroklorid är 82-90 % proteinbundet; därför kanske dialys inte är 
fördelaktigt.

I frivilliga studier har engångsdoser av dutasterid upp till 40 mg (80 gånger den 

terapeutiska dosen) under 7 dagar administrerats utan betydande 

säkerhetsproblem. I en klinisk studie administrerades dagliga doser på 5 mg (10 

gånger den terapeutiska dosen) till 60 försökspersoner under 6 månader utan 

ytterligare biverkningar än de som sågs vid terapeutiska doser på 0,5 mg.

Det finns inget specifikt motgift mot dutasterid. I fall av misstänkt 
överdosering bör därför symtomatisk och stödjande behandling ges vid 
behov, med hänsyn tagen till dutasterids långa halveringstid.

Förvarings- och hanteringsinstruktioner

Förvara på en sval och torr plats, skyddad från ljus.

Förpackningsinformation
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