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انتقائية ويعرض 1 ألفا األدرينالية لمستقبالت انتقائي منع عامل هو هيدروكلوريد الفوزوزين

هذه حصار يتسبب أن يمكن السفلية. البولية المسالك في األدرينالية 1 ألفا لمستقبالت

إلى يؤدي مما والبروستاتا ، المثانة عنق في الملساء العضالت استرخاء في الكظرية المستقبالت
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من اإلسوية األشكال من لكل انتقائي مثبط وهو آزاستيرويد 4-اصطناعي مركب هو دوتاستيريد

يحول الخاليا داخل إنزيم وهو  ، )AR)5اختزال ألفا 5 الستيرويد من الثاني والنوع األول النوع

المسؤول األندروجين هو  5alphadihydrotestosterone )DHT(. DHT إلى التستوستيرون

نشط الثاني النوع من اإلنزيم إنزيم البروستاتا. لغدة الالحق والتضخم األولي التطور عن األول

تحويل عن أيضاً مسؤوالً األول النوع من اإلنزيم يكون بينما التناسلية األنسجة في أساسي بشكل

الديناميكية المكونات على اللوحية األجهزة تعمل دألفوسين والكبد.الجلد في التستوستيرون
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وكبسولة المثانة وعنق المثانة وقاعدة البروستاتا في توجد والتي الكظرية ، المستقبالت

البروستاتي.البول ومجرى البروستاتا

5 12 يوميا واحدة مرة -ملغ

https: //www.ciplamed.c)
وحيد-أسبوع-

فيوآمن فعال

)lutsbphمع الرجال

كونتي  /أوم

أن يمكن السفلية. البولية المسالك في األدرينالية ألفا لمستقبالت انتقائية الفوزوزين يظُهر

المثانة عنق في الملساء العضالت ارتخاء إلى الكظرية المستقبالت هذه حصار يؤدي

الحميد.البروستاتا تضخم أعراض وتقليل البول تدفق تحسن إلى يؤدي مما والبروستاتا ،

للقلبالكهربية الفيزيولوجيا

التعمية ، مزدوجة دراسة في  QTفترة على الفوزوزين من ملغ 40 و ملغ 10 تأثير تقييم تم

جرعة دراسة -mg)  400moxioxacin( ، Crossover way 4عليها ومسيطر وهمي عشوائية ،

قياس تم سنوات. 45. و 19 بين أعمارهم تتراوح الذين األصحاء البيض الذكور من 45 في واحدة

من مجم 40 جرعة اختيار تم . alfuzosinالبالزما تركيزات ذروة وقت في  QTالزمني الفاصل

اإلعطاء مع عليها الحصول تم التي تلك من أعلى دم مستويات تحقق الجرعة هذه ألن الفوزوزين

المصحح غير  QTعلى التأثير 1 الجدول يلخص مجم. 400 والكيتوكونازول للفوزوزين المشترك

وطرق فريدريسيا ، تصحيح طرق (للتصحيح مختلفة بطرق  )(QTcالمصححة  QTفترة ومتوسط

عن يعُرف ال الفوزوزين. بالزما تركيزات ذروة وقت في  )محددوموضوع بالسكان خاصة تصحيح

القلب ضربات معدل متوسط   كان صحة. أكثر تكون أن هذه التصحيح منهجيات من أي

دقيقة   /نبضة5.8 و دقيقة   /نبضة5.2 الدراسة هذه في الفوزوزين من ملغ 10 بجرعة المرتبط

  /نبضة 2.8moxioxacin مع القلب ضربات معدل في التغيير كان الفوزوزين. من ملغ 40 مع

دقيقة.

نسبي( Tmaxعند األساس خط من  )95CI٪ (ثانية مللي في  QTcو  QTتغييرات متوسط   1. الجدول

القلب.ضربات معدل تأثير لتصحيح مختلفة منهجيات مع  )الوهميالدواء إلى

فريدريكياتيكيوالجرعة  /المخدرات

طريقة

سكان-

محدد

طريقة

موضوعات-

محدد

طريقة

الفوزوسين

مجم10

-5.8

) ،10.2-1.4-(
4.9

) ، 0.98.8(

1.8

) ، 1.4-5.0(

1.8

) ، 1.3-5.0(

الفوزوسين

مجم40

-4.2

) ،8.5-0.2(
7.7

) ، 1.913.5(

4.2

) ، 0.6-9.0(

4.3

) ، 0.5-9.2(

*موكسوكساسين

مجم400

6.9

) ، 2.311.5(

12.7

) ، 8.616.8(

11.0

) ، 7.015.0(

11.1

) ، 7.215.0(

النشطالتحكم  *

من جرعة أعلى تأثير يظهر لم الفوزوزين. مجم 10 بـ مقارنة مجم 40 عند أكبر  QTتأثير ظهر

موكسوكساسين تأثير حجم بنفس دراستها تمت التي  )العالجيةالجرعة أضعاف أربعة (الفوزوزين

مقارنات إلجراء الدراسة هذه تصميم يتم لم ذلك ، ومع العالجية. جرعته في النشط الضبط

 Pointes deإلى إشارة هناك تكن لم الجرعات. مستويات أو األدوية بين مباشرة إحصائية

Torsade  قيمت المتحدة. الواليات خارج الفوزوزين مع الواسعة التسويق بعد ما تجربة في

ملغ10 لـ المشتركة اإلدارة تأثير التسويق بعد  QTعن منفصلة دراسة
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 QTcFزيادة متوسط   كان الدراسة ، هذه في تي. كيو تأثير حجم نفس له دواء مع الفوزوسين

ميللي  5.5CI ، 95٪ (ثانية ميللي 1.9 وحده ملغ 10 الفوزوزين من الوهمي الدواء من المطروح

تكن لم حدة. على عقار بأي مقارنتها عند  QTتأثير زيادة للعقارين المتزامنة اإلدارة أظهرت . )ثانية

تصميمها يتم لم الدراسة هذه أن من الرغم على مضافة. مادة من أكثر  QTcFفي الزيادة هذه

من أقل تبدو معاً الدواءين كال مع  QTزيادة أن إال األدوية ، بين مباشرة إحصائية مقارنات إلجراء

لهذه السريري التأثير . mg  400moxioxacinاإليجابي التحكم مع لوحظت التي  QTcFزيادة

معروف.غير  QTcالتغييرات

دوتاستيريد

العملآلية

األشكال من لكل ومحدد تنافسي مثبط وهو آزاستيرويد 4-اصطناعي مركب هو دوتاستيريد

تحويل يتم . alphareductase )5AR( 5الستيرويد من الثاني والنوع األول النوع من اإلسوية

شكلين شكل في يوجد والذي  ، 5alphareductase إنزيم بواسطة  DHTإلى التستوستيرون

األنسجة في أساسي بشكل نشط الثاني النوع من اإلنزيم إنزيم الثاني. والنوع األول النوع إسويين ،

الجلد في التستوستيرون تحويل عن أيضاً مسؤول األول النوع من اإلنزيم أن حين في التناسلية ،

5 إلى التستوستيرون تحويل يثبط دوتاستيريد والكبد.

alphadihydrotestosterone )DHT(. DHT  األولي التطور عن األول المسؤول األندروجين هو

البروستاتا.لغدة الالحق والتضخم

التستوستيرونوهرمون ديهدروتستوستيرون ألفا 5 على التأثير

ويتم الجرعة على يعتمد  DHTتقليل على تيفع دوتاستيريد من اليومية للجرعات األقصى التأثير

دوتاستيريد مع اليومية الجرعات من أسبوع 2 و 1 بعد أسبوعين. إلى أسبوع غضون في مالحظته

في التوالي. على 90٪ و 85٪ بنسبة الدم في  DHTتركيز متوسط   تخفيض تم مجم ، 0.5

يوم   /ملغ0.5 بدوتاستيريد عولجوا الذين الحميد البروستاتا تضخم من يعانون الذين المرضى

93٪ سنة ، 1 في 94٪ الدم في ديهدروتستوستيرون في النقص متوسط   كان سنوات ، 4 لمدة

التستوستيرون هرمون في الزيادة متوسط   كان سنوات. 4 و 3 من كل في 95٪ و سنتين في

لكن سنوات ، 4 في 22٪ و سنوات 3 في 26٪ و سنة ، 2 و 1 من كل في 19٪ الدم في

الفسيولوجي.النطاق ضمن بقيت المتوسطة والمستويات المتوسط

من يوم   /ملغ5 بـ عولجوا الذين الحميد البروستاتا تضخم من يعانون الذين المرضى في

اإلحليل ، عبر البروستاتا استئصال قبل أسبوعاً 12 إلى تصل لمدة وهمي دواء أو دوتاستيريد

مقارنة دوتاستيريد مجموعة في ملحوظ بشكل أقل البروستاتا أنسجة في  DHTتركيزات كانت

.)P (0.001<التوالي ؛ على  ، )غرام  /بيكوغرام5793 و 784 (الوهمي الدواء مع

قد وراثياً الموروث الثاني النوع من ألفا اختزال من الثاني بالنوع المصابين البالغين الذكور أن كما

غدة لديهم ألفا المختزلون الخمسة الذكور هؤالء الديهدروتستوستيرون. مستويات من أيضاً قللوا

الجهاز عيوب باستثناء الحميد. البروستاتا بتضخم يصابون وال حياتهم طوال صغيرة بروستات

أخرى سريرية تشوهات أي مالحظة يتم لم الوالدة ، عند الموجودة المصاحبة التناسلي البولي

األفراد.هؤالء عند اللياقة في ألفا اختزال بخمسة تتعلق

األخرىالهرمونات على التأثيرات

(يوم   /مجم0.5 دوتاستيريد باستخدام أسبوعاً 52 لمدة العالج عن ينتج لم أصحاء ، متطوعين في

المرتبط الجلوبيولين في  ، )23 =ن (الوهمي بالعالج مقارنة ًسريرياً ، مهم تغيير أي  )26 =العدد

هرمون للجريب المنبه والهرمون اللوتيني ، والهرمون واإلستراديول ، الجنسية ، بالهرمونات

)T4مجاني (الدرقية الغدة
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مقارنة األساس خط معدلة إحصائية داللة ذات زيادات لوحظت أندروستيرون. إيبي أندهيدرو

ديسيلتر ،   /نانوغرام97.1 (أسابيع 8 في التستوستيرون هرمون إلجمالي الوهمي الدواء مع

>0.001) P(.

أخرىتأثيرات

دوتاستيريد تناول من أسبوعاً 52 بعد العظام في المعادن وكثافة البالزما شحوم لوح تقييم تم

المعادن كثافة في تغيير أي هناك يكن لم أصحاء. متطوعين لدى يومياً واحدة مرة مجم 0.5 تيفع

 )(DEXAالطاقة ثنائي السينية األشعة امتصاص قياس بواسطة قياسها تم كما العظام في

(البالزما في الدهني البروتين فإن ذلك ، إلى باإلضافة األساس. خط أو الوهمي الدواء مع مقارنة

الكثافة عالية الدهنية والبروتينات الكثافة منخفضة الدهنية والبروتينات الكلي الكوليسترول أي

استجابات في سريرية داللة ذات تغييرات أي يالحظ لم بالدوتاستيريد. يتأثر لم  )الثالثيةوالدهون

دراسة من  )13 =ن (السكان من فرعية مجموعة في  ACTHلتحفيز الكظرية الغدة هرمون

واحد.عام لمدة األصحاء المتطوعين

الدوائية

هيدروكلوريدالفوزوسين

ظروف تحت ملغ 10 هيدروكلوريد الفوزوسين ألقراص المطلق البيولوجي التوافر استيعاب:

ظروف تحت الفوزوزين هيدروكلوريد من ملغ 10 من المتعددة الجرعات بعد 49٪. هو التغذية

 13.6 AUC0-24 (SD =5.6  )و Cmaxكان ساعات. 8 للتركيز األقصى الوقت كان التغذية ،

هيدروكلوريد الفوزوزين يعرض التوالي. على مل ،   /نانوغرام )SD =75 (194 و مل   /نانوغرام

بالزما مستويات إلى الوصول يتم مجم. 30 حتى والمتعددة الفردية الجرعات بعد خطية حركيات

الفوزوزين تركيزات تكون هيدروكلوريد. الفوزوزين إعطاء من الثانية بالجرعة المستقرة الحالة

بعد لوحظت التي تلك من ضعف 1.6 إلى 1.2 بمقدار أعلى المستقرة البالزما في هيدروكلوريد

واحدة.إدارة

تناول يجب لذلك ، الصيام. ظروف ظل في 50٪ بنسبة أقل االمتصاص مدى إن الغذاء:تأثير

يوم.كل الوجبة ونفس الطعام مع هيدروكلوريد الفوزوزين

توزيع:

نتائج تشير كجم.   /لتر3.2 األصحاء الذكور من العمر منتصف في المتطوعين إعطاء كان

البالزما ببروتينات معتدل بشكل مرتبط هيدروكلوريد الفوزوزين أن إلى المختبرية الدراسات

.)مل  /نانوغرام5000 إلى 5 من (واسع تركيز مدى على الخطي االرتباط مع  ، ٪)82-90(البشرية

الوريدفيالتاليةتوزيعمنالصوتال

حيث الكبد ، بواسطة مكثفة استقالب لعملية هيدروكلوريد الفوزوزين يخضع الغذائي:التمثيل

الفوزوزين استقالب يتم البول. في تغيير دون المعطاة الجرعة من فقط 11٪ إخراج يتم

dealkylationو  Oمن الميثيل وإزالة األكسدة ، استقالبية: مسارات ثالثة خالل من هيدروكلوريد
-N . دوائيا. نشطة ليست المستقلباتCYP3A4  الكبدي لإلنزيم الرئيسي اإلسوي الشكل هو

الغذائي.التمثيل عملية في يشارك الذي

استرداد كان الفم ، طريق عن C 14المسمى هيدروكلوريد الفوزوسين محلول تناول بعد إفراز:

24٪ و البراز في 69٪  )المعطاةالجرعة من مئوية كنسبة عنه معبرا ً(أيام 7 بعد اإلشعاعي النشاط

عمر نصف يكون الفم ، طريق عن الفوزوسين هيدروكلوريد من ملغ 10 تناول بعد البول. في

ساعات.10 الظاهري اإلطراح
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خاصةمجموعات في الدواء حركية

األطفالفي لالستخدام موصوفة غير الفوزوسين أقراص األطفال: عند االستخدام

السريرية الدراسات من 3 المرحلة خالل الدوائية الحرائك تقييم في السن: كبار عند االستخدام

في الفوزوزين تركيزات ذروة بين عالقة هناك تكن لم الحميد ، البروستاتا تضخم مرضى في

كانت العمر. مع إيجابي بشكل مرتبطة المنخفضة المستويات كانت ذلك ، ومع والعمر. البالزما

الذين أولئك من ٪ 35 بنسبة أكبر تقريباً عاماً 75 أعمارهم تبلغ الذين األشخاص في التركيزات

عاماً.65 عن أعمارهم تقل

فيملغ 10 الفوزوسين ألقراص الدوائية الحركية الكلوي: القصور

إلى 60CLCR (خفيف ضعف  ، )دقيقة  /مل >80CLCR (الطبيعية الكلى وظائف من يعانون الذين األشخاص

شديدوضعف  ، )دقيقة  /مل59 إلى  30CLCR (معتدل ضعف  ، )دقيقة  /مل80

منيعانون الذين المرضى في 50٪ بحوالي  AUCو  max CLCRقيم زيادة تم (

شديد.أو متوسط   أو خفيف كلوي اعتالل

الخفيف. الكبدي القصور مرضى في للفوزوزين الدوائية الحرائك دراسة يتم لم الكبدي: القصور

تقليل تم  ، )جو بي تشايلد-فئتي (شديد أو معتدل كبدي قصور من يعانون الذين المرضى في

األشخاص في لوحظ الذي الرابع إلى الثلث من يقرب ما إلى  )F)/  CLللبالزما الظاهرية التصفية

إلى بثالثة الفوزوزين من أعلى البالزما تركيزات التخليص في االنخفاض هذا عن ينتج األصحاء.

الفوزوزين استعمال يمنع لذلك ، األصحاء. باألشخاص مقارنة المرضى هؤالء في أضعاف أربعة

شديد.إلى متوسط   كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في

دوتاستيريد

ذروة حتى الوقت يحدث تيفع ، دوتاستيريد من مجم 0.5 واحدة جرعة إعطاء بعد استيعاب:

5 في المطلق البيولوجي التوافر كان ساعات. 2-3 غضون في  )(Tmaxالمصل في التراكيز

يتم الطعام ، مع الدواء تناول يتم عندما . ٪)94إلى 40٪ النطاق: (60٪ حوالي صحية مواضيع

سريرية.أهمية له ليس التخفيض هذا ٪. 10-15 بنسبة القصوى المصل تركيزات تقليل

ذلكوالمتكررة المفردة الفموية الجرعات بعد الدوائية الحركية البيانات تظهر توزيع:

تيفعدوتاستيريد . )لتر300-500 (التوزيع من كبيرة كمية على تيفع دوتاستيريد يحتوي

دراسةفي . 96.6 alpha1-acid( glycoprotein٪ )و ٪)99.0(البالزما بألبومين مرتبط

المنويالسائل شهراً ، 12 لمدة يوم   /ملغ0.5 دوتاستيريد يتلقون  )26 =ن (األصحاء األشخاص

12عند  )مل  /نانوغرام14 إلى 0.4 المدى: (مل   /نانوغرام3.4 دوتاستيريد تركيزات متوسط   بلغ

علىأشهر. 6 عند الحالة في ثابتة تركيزات حققت المصل ، غرار وعلى أشهر ،

إلىالمقسمة المصل دوتاستيريد تراكيز من 11.5٪ شهراً ، 12 عند ، المتوسط   في

المني.

في الدراسات أظهرت البشر. في واسع نطاق على تيفع دوتاستيريد يتأيض الغذائي:التمثيل

هذه من كل . CYP3A5و  CYP3A4إنزيمات بواسطة استقالبه يتم تيفع دوتاستيريد أن المختبر

6،4-ومستقلبات هيدروكسيوتاستيريد 6-هيدروكسيوتاستيريد ، - 4'أنتجت المتشابهة اإلنزيمات

هيدروكسيوتاستيريد 15-مستقلب تشكيل تم ذلك ، إلى باإلضافة هيدروكسيوتاستيريد. ثنائي

تغيير ، دون دوتاستيريد ثابتة ، حالة إلى الجرعات بعد اإلنسان مصل في . CYP3A4بواسطة

6-و هيدروكسيوتاستريد ثنائي 1،2- هيدروكسيوتاستيريد ، 4-(رئيسية مستقلبات ثالثة

15-و ديهيدروكسيوتاستريد 6،4-(الثانوية المستقلبات من واثنين  )هيدروكسيوتاستريد

4-المختبر ، في الكتلية. الطيفية االستجابة خالل من تقييمه تم كما  ، )هيدروكسيوتاستيريد
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دوتاستيريد من بكثير فعالية أقل هي ديهيدروداستيريد 1،2-ومستقلبات هيدروكسيوتاستيريد

هيدروكسيوتاستيريدي بيتا 6 نشاط اإلنسان. اختزال ألفا 5 من اإلسفيني الشكلين كال ضد تيفع

تيفع.دوتاستيريد لنشاط مشابه

من مئوية كنسبة البراز. في رئيسي بشكل تفرز ومستقلباته تيفع دوتاستيريد كان إفراز:

40٪ و  ٪)15 ~إلى 1٪  (~تغيير دون دوتاستيريد 5٪ من يقرب ما هناك كان الجرعة ،

من فقط ضئيلة كميات على العثور تم . ٪)90 ~إلى 2٪  (~بالدوتاستيريد مرتبطة كمستقلبات

المحسوبة غير الجرعة فإن ، المتوسط   في لذلك ، . ٪)1من أقل (البول في تيفع دوتاستيريد

حوالي هو تيفع دوتاستيريد من النهائي التخلص عمر نصف  ، ٪)97إلى 5٪ المدى: (55٪ تقارب

40 المستقرة الحالة في المصل دوتاستيريد تركيز متوسط   كان المستقرة. الحالة في أسابيع 5

تركيزات تحقق اليومية ، الجرعات بعد واحدة. سنة لمدة يوم   /ملغ0.5 بعد مل   /نانوغرام

أشهر. 3 بعد 90٪ وحوالي واحد شهر بعد المستقرة الحالة تركيز من 65٪ الدم في دوتاستيريد

0.من أكبر (لالكتشاف قابلة المصل تركيزات تظل تيفع ، لدوتاستيريد الطويل النصف لعمر نظراً

خاصةمجموعات في الدواء حركية

تقل الذين األشخاص في لدوتاستيريد الدوائية الحرائك في التحقيق يتم لم اطفال:اخصائي

عاماً.18 عن أعمارهم

والدوائية الحرائك السن. كبار عند الجرعة تعديل يلزم ال الشيخوخة:

بينأعمارهم تتراوح أصحاء ذكور 36 في لدوتاستيريد الدوائية الديناميكا تقييم تم

منملغ 5 واحدة جرعة إعطاء بعد سنة 87 و 24 بين

العمرتقدم مع تيفع دوتاستيريد عمر نصف زاد الواحدة ، الجرعة ذات التجربة هذه في تيفع. دوتاستيريد

فيساعة 260 حوالي عاماً ، 49 إلى 20 بين أعمارهم تتراوح الذين للرجال ساعة 170 حوالي (

.ً)عاما70 عن أعمارهم تزيد الذين للرجال ساعة 300 وحوالي عاماً ، 69 و 50 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال

عاما65ً أعمارهم تبلغ منهم 60٪ كان المحورية ، الثالثة التجارب في تيفع بدوتاستيريد عولجوا رجال 2167ً بين من

السالمةفي شاملة فروق توجد ال فأكثر. سنة 75 بين أعمارهم تتراوح 15٪ و فأكثر ، سنة

سناً.األصغر والمرضى المرضى هؤالء بين اإلدمان لوحظ أو

وال اإلنجاب سن في والنساء الحمل فترة في استطباب مضاد هو تيفع دوتاستيريد جنس:

النساء.في لدوتاستيريد الدوائية الحرائك دراسة يتم لم أخريات. نساء لدى لالستعمال يستطب

تيفع.لدوتاستيريد الدوائية الحرائك على العرق تأثير دراسة يتم لم سباق:

تيفع. لدوتاستيريد الدوائية الحرائك على الكلوي القصور تأثير دراسة يتم لم الكلوي:القصور

في استعادتها يتم تيفع دوتاستيريد من ملغ 0.5 ثابتة جرعة من 0.1٪ من أقل فإن ذلك ، ومع

كلوي.بقصور المصابين للمرضى الجرعة تعديل يتوقع ال لذلك البشري ، البول

تيفعدوتاستيريد على الكبد وظائف اختالل تأثير كبدي:اختالل

واسعنطاق على تيفع دوتاستيريد ألن الدوائية. الحرائك دراسة يتم لم

كبدي.بقصور المصابين المرضى في أعلى التعرض يكون أن يمكن استقالب ،

اإلستعمالدواعي
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الرجال لدى  )(BPHالحميد البروستاتا تضخم وأعراض عالمات لعالج األقراص توصف دألفوسين

البروستاتا.بتضخم المصابين

الدم.ضغط الرتفاع مضاد كدواء لالستخدام مخصصة غير األقراص

البروستاتا.سرطان من للوقاية معتمد غير تيفع دوتاستيريد

االستعمالوطريقة الجرعة

يوم. كل الوجبة نفس بعد مباشرة يؤخذ يوميا واحد قرص دألفوسين منبها الموصى الجرعة

سحقه.أو مضغه يجوز وال كامال ًالقرص ابتالع يجب

الخاصونالسكان

الكلويالقصور

(شديد كلوي اختالل من يعانون الذين المرضى في الفوزوزين إعطاء عند الحذر توخي يجب

الكلويالقصور مرضى عند تيفع دوتاستيريد جرعة تعديل يلزم ال الكرياتينين تصفية

كبدياختالل

الرغم على شديد. أو معتدل كبدي اعتالل من يعانون الذين المرضى في الفوزوزين استعمال يمنع

كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في للفوزوزين الدوائية الحرائك دراسة عدم من

المرضى.هؤالء لمثل الفوزوزين إعطاء عند الحذر توخي يجب خفيف ،

ألن نظراً تيفع. لدوتاستيريد الدوائية الحرائك على الكبدي االختالل تأثير دراسة يتم لم

القصور مرضى عند أعلى التعرض يكون فقد واسع ، نطاق على استقالبه يتم تيفع دوتاستيريد

الكبدي.

موانع

الحمل.وأثناء اإلنجاب سن في النساء في لالستخدام أقراص بطالن هي دألفوسين

األطفال.مرضى في لالستخدام بطالن هي أقراص دألفوسين

أو معتدل كبدي اعتالل من يعانون الذين المرضى في األقراص تستخدم أن ينبغي ال دألفوسين

الدم في هيدروكلوريد الفوزوزين مستويات أن حيث  )Cو  Bالفئات من بوج تشايلدز-(شديد

المرضى.هؤالء عند تزداد

مثل القوية  CYP3A4مثبطات مع مشترك بشكل األقراص تدار أن ينبغي ال دألفوسين

تزداد.الدم في هيدروكلوريد الفوزوزين مستويات أن حيث وريتونافير ، إيتراكونازول كيتوكونازول ،

لالمعروف الحساسية فرط من يعانون الذين المرضى في األقراص تستعمل ال دألفوسين

المثال ،سبيل على (دوتاستيريد أو  )الوعائيةوالوذمة الشرى المثال ، سبيل على (الفوزوسين هيدروكلوريد

لوحية.أجهزة دألفوسين مكوناتهامن أي أو  )وعائيةوذمة خطيرة ، جلدية تفاعالت

واإلحتياطاتالمحاذير

األخرىالبولية المسالك ألمراض تقييم
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تسبب قد التي األخرى البولية المسالك حاالت مراعاة يجب  ، D ALFUSINبـ العالج بدء قبل

البروستاتا.وسرطان  BPHيتعايش قد ذلك ، إلى باإلضافة مشابهة. أعراضاً

الوضعيالدم ضغط انخفاض

ساعات غضون في  )الدوخةمثل (أعراض بدون أو مع الوضعي الدم ضغط انخفاض يحدث قد

احتمال من المرضى تحذير يجب لإلغماء. احتمال هناك لوحية. أجهزة دألفوسين تناولهبعد قليلة

حالة في اإلصابة ، فيها تحدث قد التي المواقف تجنب عليهم ويجب األحداث هذه مثل حدوث

الدم ضغط انخفاض   /الدمضغط انخفاض من متزايد خطر هناك يكون قد إغماء. حدوث

والنترات. للضغط الخافضة األدوية مع بالتزامن أقراص  دألفوسين تناولهعند واإلغماء الوضعي

انخفاض من يعانون الذين للمرضى األقراص إعطاء يتم دألفوسين عندماالحذر توخي يجب

لألدوية للضغط منخفضة استجابة لديهم الذين المرضى أو بأعراض المصحوب الدم ضغط

األخرى.

قساح

ألفا مضادات مثل  ، hydrochloride alfuzosinارتبط  ، )50000في 1 من أقل (نادراً

)الجنسيبالنشاط المرتبط غير للقضيب المستمر المؤلم االنتصاب (بالقساح األخرى ، األدرينالية

إخطار يجب صحيح ، بشكل عالجها يتم لم إذا دائم عجز إلى تؤدي أن يمكن الحالة هذه ألن .

الحالة.بخطورة المرضى

)(IFISالجراحة أثناء المرنة القزحية متالزمة

ألفا بمضادات العالج لهم سبق أو عولجوا الذين المرضى بعض في الساد جراحة أثناء  IFISلوحظ

تنتفخ التي الرخوة القزحية من بمزيج الصغيرة الحدقة متالزمة من النوع هذا يتميز األدرينالية.

من الرغم على العملية أثناء التدريجي الحدقة وتقلص العملية ، أثناء الري لتيارات استجابة

شقوق نحو للقزحية المحتمل واالنهيار للحدقة المعيارية األدوية باستخدام الجراحة قبل التوسيع

أسلوبه في الممكنة للتعديالت مستعداً المريض عيون طبيب يكون أن يجب العدسة. استحالب

ال المرنة. اللزجة المواد أو القزحية موسع حلقات أو القزحية خطافات استخدام مثل الجراحي ،

الساد.جراحة قبل األدرينالية ألفا بمضادات العالج إيقاف من فائدة هناك أن يبدو

الدرجةعالي البروستاتا بسرطان اإلصابة خطر زيادة

البروستاتا لسرطان سابقة سلبية خزعة مع عاماً ، 75 و 50 بين أعمارهم تتراوح الذين الرجال في

يتناولون كانوا الذين مل ،   /نانوغرام10.0 و مل   /نانوغرام2.5 بين  PSAأساس وخط

 )(REDUCEالبروستاتا لسرطان دوتاستيريد بواسطة التخفيض من سنوات 4 في دوتاستيريد

مقارنة 8-10 غليسون بدرجة البروستاتا بسرطان اإلصابة معدل في زيادة هناك كان التجربة ، في

تجربة في . ٪)0.5الوهمي الدواء مقابل 1.0٪ دوتاستيريد (الوهمي الدواء تناولوا الذين بالرجال

mg)  5أخرى ألفا اختزال مثبطات 5 مع سنوات 7 لمدة الوهمي للتحكم خاضعة سريرية

nasteride( ،  10-8 بدرجة البروستاتا لسرطان مماثلة نتائج لوحظتGleason ) 1.8٪

nasteride  اإلصابة خطر من الخمسة ألفا اختزال مثبطات تزيد قد . ٪)1.1الوهمي الدواء مقابل

لتقليل ألفا اختزال مثبطات 5 تأثير كان إذا ما تحديد يتم لم الدرجة. عالي البروستاتا بسرطان

بالدراسة ،المتعلقة العوامل أو البروستاتا ، حجم
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الذكرالجنين على خطر - المرأة تعرض

دوتاستيريد يمُتص تحمل. أن يمكن أو حامل امرأة قبل من األقراص تناول عدم يجب دألفوسين

أو حامل امرأة المست إذا المقصود. غير الجنين تعرض إلى يؤدي أن ويمكن الجلد عبر تيفع

الفور على التالمس منطقة غسل فيجب المتسربة ،  D ALFUSINأقراص حامال ًتصبح أن يمكن

والصابون.بالماء

بالدمتبرع

على أشهر ستة مرور بعد إال بالدم األقراص تتبرع أال يجب دألفوسين عالجهميتم الذين الرجال

الدم.نقل طريق عن تيفع دوتاستيريد تلقي من الحوامل النساء لمنع وذلك جرعة ، آخر من األقل

سرطان اكتشاف في  PSAواستخدام  )(PSAالنوعي البروستات مستضد على التأثيرات

البروستاتا

الدم في  )(PSAالنوعي البروستات مستضد تركيز دوتاستيريد خفض السريرية ، الدراسات في

 PSAلقيم الكامل المدى على متوقعاً االنخفاض هذا كان العالج. من أشهر 3-6 خالل 50٪ بحوالي

أنه من الرغم على بأعراض ، المصحوب الحميد البروستاتا تضخم من يعانون الذين المرضى في

في النوعي البروستاتا مستضد انخفاض في أيضاً دوتاستيريد يتسبب قد األفراد. في يختلف قد

يتناولون الذين الرجال في المتسلسل  PSAلتفسير البروستاتا. سرطان وجود في المصل

ومراقبة العالج بدء من األقل على أشهر 3 بعد  PSAلـ جديد أساس خط إنشاء يجب دوتاستيريد ،

PSA  لـ قيمة أدنى من متوقعة زيادة أي ذلك. بعد دوري بشكلPSA  تيفع دوتاستيريد تناول أثناء

تزال ال  PSAمستويات كانت إذا حتى تقييمها ، ويجب البروستاتا سرطان وجود إلى تشير قد

االمتثال عدم يؤثر قد 5. ألفا اختزال مثبطات يتناولون ال الذين للرجال الطبيعي النطاق ضمن

.PSAاختبار نتائج على أيضاً للدوتاستيريد

مضاعفة يجب أكثر ، أو أشهر 3 لمدة تيفع بدوتاستيريد عولج رجل في معزولة  PSAقيمة لتفسير

المعالجين.غير الرجال عند الطبيعية القيم مع للمقارنة  PSAقيمة

ظل في حتى ثابتة ،  )المئويةالنسبة من الخالية  PSAنسبة (الكلية إلى المجانية  PSAنسبة تظل

مساعد كعامل المئوية النسبة من الخالي  PSAاستخدام األطباء اختار إذا تيفع. دوتاستيريد تأثير

داعي فال تيفع ، دوتاستيريد يتلقون الذين الرجال لدى البروستات سرطان عن الكشف في

قيمته.لتعديل

المنويالسائل خصائص على التأثير

متطوعين لدى المنوي السائل خصائص على يوم   /ملغ0.5 دوتاستيريد تأثيرات تقييم تم

طوال  )وهميدواء 23  =ن دوتاستيريد ، 27  =العدد (سنة 52 و 18 بين أعمارهم تتراوح عاديين

متوسط   كان أسبوعاً ، 52 في العالج. بعد ما متابعة من أسبوعاً 24 و العالج من أسبوعاً 52

وحجم المنوية الحيوانات عدد إجمالي في األساس خط من المئوية النسبة في االنخفاض

مجموعة في التوالي على 18٪ و 26٪ و 23٪ المنوية الحيوانات وحركة المنوي السائل

تركيز يتأثر لم الوهمي. الدواء مجموعة في األساس خط من للتغيرات تعديلها عند دوتاستيريد

متوسط   ظل المتابعة ، من أسبوعاً 24 بعد المنوية. الحيوانات ومورفولوجيا المنوية الحيوانات

بنسبة أقل دوتاستيريد مجموعة في المنوية الحيوانات عدد إجمالي في للتغيير المئوية النسبة

جميع في المنوي السائل معلمات لجميع المتوسطة القيم بقيت بينما األساس. خط من ٪23

 ، ٪)30(سريرياً مهم لتغيير مسبقاً المحددة المعايير تستوف ولم الطبيعي النطاق ضمن األوقات

فيموضوعين فإن
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خط من 90٪ من بأكثر المنوية الحيوانات عدد في انخفاض دوتاستيريد مجموعة لدى كان

السريرية الداللة إن المتابعة. من أسبوعاً 24 في الجزئي التعافي مع أسبوعاً ، 52 في األساس

معروفة.غير المريض لخصوبة المنوي السائل خصائص على تيفع دوتاستيريد لتأثير

التاجيالشريان قصور

األقراص.تناول عن التوقف يجب  دألفوسين ساءت ،أو حديثاً الصدرية الذبحة أعراض ظهرت إذا

المكتسبأو الخلقي تي كيو إطالة من يعانون الذين المرضى

يتناولون الذين أو المكتسبة أو الخلقية  QTإطالة من يعانون الذين المرضى في بحذر استخدم

.QTفترة تطيل التي األدوية

األدويةتفاعل

المثال ، سبيل على  )الفوزوزينلهيدروكلوريد التعرض زيادة .بسبب القوية: CYP3A4مثبطات

ملغ 10 واحدة جرعة بعد ضعفاً ، 2.5 بمقدار  ( CYP3A4ريتونافيرأو إيتراكونازول كيتوكونازول ،

 AUClastلـ قوية مثبطات مع هيدروكلوريد الفوزوزين تدار أن ينبغي ال االنصهار. هيدروكلوريد من

هيدروكلوريد من مجم 10 واحدة جرعة بعد ضعفاً ، 3.2 بمقدار  Cmaxو ضعفاً 2.1 بمقدار

 )يوم  /ملغ200 (أقل لجرعة الفم طريق عن المتكرر اإلعطاء أدى أخرى ، دراسة في الفوزوسين.

إلى  Cmaxو ضعفاً 2.3 بمقدار  AUClastالفوزوزين هيدروكلوريد زيادة إلى الكيتوكونازول من

الذي الكبدي لإلنزيم الرئيسي اإلسوي الشكل هو  CYP3A4الفوزوزين ، هيدروكلوريد زيادة

مجم 400 لـ المتكرر اإلعطاء أدى الفوزوزين. لهيدروكلوريد الغذائي التمثيل عملية في يشارك

CYP3A4لـ قوي مثبط وهو الكيتوكونازول ، من

. CYP3A5و  CYP3A4إنزيمات طريق عن البشر في واسع نطاق على دوتاستيريد استقالب يتم

على  CYP3Aإنزيم مثبطات تأثير لتقييم الدوائي للتفاعل سريرية تجارب أي إجراء يتم لم

تركيزات تزداد قد المختبرية ، البيانات على بناء ًذلك ، ومع تيفع. لدوتاستيريد الدوائية الحرائك

فيراباميل ، كيتوكونازول ، ريتونافير ، مثل  CYP3A4  /5مثبطات وجود في الدم في دوتاستيريد

التفاعالت احتمالية بسبب وسيبرووكساسين. ترولياندوميسين ، سيميتيدين ، ديلتيازيم ،

 CYP3A4إنزيم مثبطات يتناولون الذين للمرضى دوتاستيريد وصف عند الحذر توخى الدوائية ،

والمزمنة.القوية

 CYP450اإلنزيم ألنزيمات النموذجية للركائز المختبر في الغذائي التمثيل دوتاستيريد يثبط ال

1000 بتركيز  )CYP3A4و  ، CYP2D6) ، CYP2C19 ، CYP2C9 ، CYP1A2الرئيسية البشرية

المستقرة.الحالة في اإلنسان مصل تركيزات من أكبر مرة 25 مل ،   /نانوغرام

مثبط وهو الديلتيازيم ، من يوم   /مجم240 لـ المتكرر التناول أدى المعتدلة: CYP3A4مثبطات

و  Cmaxزيادة إلى  ً)يوميامرات ثالث مجم 2.5 (يوم   /مجم7.5 مع  ، CYP3A4لـ معتدل قوي

AUC0-24  الفوزوزين زاد التوالى. على أضعاف ، 1.3 و 1.5 الفوزوسين هيدروكلوريد من

عدم من الرغم على ضعف. 1.4 بمقدار الديلتيازيم من  AUC0-12و  Cmaxمن هيدروكلوريد

للضغط ، خافض دواء هو الديلتيازيم فإن الدراسة ، هذه في الدم ضغط في تغيرات أي مالحظة

ضغط انخفاض يسبب قد للضغط الخافضة واألدوية الفوزوزين هيدروكلوريد بين الجمع أن كما

المرضى.بعض لدى الدم
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الفوزوزين يثبط لم العالجية ، بالجرعة تتحقق بتركيزات البشرية ، الكبد ميكروسومات في

الكبد لخاليا األولية الثقافة في A4 .3أو D6 2أو C19 2أو C9 2أو A6 2أو  CYP1A2إنزيمات

A4.3أو A6 2أو  CYP1Aإنزيمات الفوزوزين يحفز لم البشرية ،

بين الدوائية والديناميكية الدوائية التفاعالت تحديد يتم لم األدرينالية:ألفا مضادات

ألفوسين ومتوقعة التفاعالت تكون قد ذلك ، ومع األخرى. ألفا وحاصرات الفوزوزين هيدروكلوريد

األخرى.ألفا حاصرات مع اللوحية األجهزة تستخدم أن ينبغي ال د

الدوائية الحرائك على تيرازوسين أو تامسولوسين مع تركيبة في دوتاستيريد تناول يؤثر ال

أو تامسولوسين إعطاء تأثير تقييم يتم لم األدرينالية. ألفا مضادات من ألي المستقرة للحالة

لتركيزات المئوية النسبة في التغير كان دوتاستيريدية ؛ حركية متغيرات على تيرازوسين

المركب.العالج مع مقارنة لوحده لدوتاستيريد مماثال ًالديهدروتستوستيرون

في بما األدرينالية ، ألفا مضادات تناول عند بالحذر ينصح :)(5PDE5 الفوسفوديستراز مثبطات

 PDE5ومثبطات األدرينالية ألفا مضادات . PDE5مثبطات مع هيدروكلوريد ، الفوزوزين ذلك

المتزامن االستخدام يؤدي أن يمكن الدم. ضغط تخفض أن يمكن التي األوعية موسعات كالهما

بأعراض.المصحوب الدم ضغط انخفاض إلى األدوية من الفئتين لهاتين

  /الدمضغط انخفاض من متزايد خطر هناك يكون قد والنترات:للضغط الخافضة األدوية

الخافضة األدوية مع بالتزامن أقراص  دألفوسين تناولهعند واإلغماء الوضعي الدم ضغط انخفاض

والنترات.للضغط

الفوزوزين قيم زيادة إلى السيميتيدين من يوم   /جرام1 لـ المتكرر اإلعطاء أدى سيميتيدين:

20٪.بنسبة  AUCو  Cmaxهيدروكلوريد

والديجوكسين مجم 10 هيدروكلوريد للفوزوزين المتكرر المشترك اإلعطاء يؤثر لم الديجوكسين:

دوتاستيريدي يغير لم عقار. ألي الثابتة الدوائية الحرائك على أيام 7 لمدة يوم   /مجم0.25

يوم   /ملغ0.5 بجرعة متزامن بشكل تناوله عند للديجوكسين المستقرة للحالة الدوائية الحرائك

أسابيع.3 لمدة

الفوزوزين من اإلصدار فوري قرص تركيبة من متعددة جرعات تناول يؤثر لم الوارفارين:

االستجابة على أصحاء ذكور متطوعين 6 إلى أيام 6 لمدة يومياً مرتين ملغ 5 هيدروكلوريد

يوم   /مجم0.5 دوتاستيريد يغير لم الفم. طريق عن ملغ 25 الوارفارين من واحدة لجرعة الدوائية

تأثير يغير أو  warfarin-Rأو - Sأليزومرات المستقرة للحالة الدوائية الحرائك أسابيع 3 لمدة

الوارفارين.مع تناوله عند البروثرومبين زمن على الوارفارين

الفوزوزين قرص من مجم 2.5 واحدة بجرعة أتينولول مجم 100 لـ المفردة اإلدارة أدت أتينولول:

هيدروكلوريد الفوزوزين قيم زيادة إلى أصحاء شباب متطوعين 8 في التحرر سريع هيدروكلوريد

Cmax  وAUC  أتينولول قيم الفوزوسين هيدروكلوريد زاد التوالي. على 21٪ و 28٪ بنسبةCmax 

الفوزوزين هيدروكلوريد بين الجمع أدى الدراسة ، هذه في التوالي. على 14٪ و 26٪ بنسبة  AUCو

القلب.ضربات ومعدل الدم ضغط متوسط   في كبيرة انخفاضات إلى واألتينولول
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معلمات تعديل إلى واحدة مرة هيدروكلوروثيازيد مجم 25 تناول يؤد لم هيدروكلوروثيازيد:

ديناميكي تفاعل وجود على دليل أي هناك يكن لم الفوزوزين. لهيدروكلوريد الدوائية الحرائك

الدراسة.في مرضى 8 في وهيدروكلوروثيازيد الفوزوزين هيدروكلوريد بين دوائي

تصفية في انخفاض لوحظ للسكان ، الدوائية الحرائك تحليل في الكالسيوم:قناة مناهضات

ن 44٪ ، (وديلتيازيم  )6 =ن 37٪ ، (فيراباميل  CYP3A4مثبطات مع تناوله عند تيفع دوتاستيريد

وهو أملوديبين ، إضافة تمت عندما التصفية في انخفاض أي يالحظ لم المقابل ، في . )5 =

.)4 =ن 7٪ ،  (+دوتاستيريد مع  ، CYP3A4مثبط ليس الكالسيوم لقناة آخر مضاد

فيراباميل وجود في لدوتاستيريد التعرض في الالحقة والزيادة التصفية في االنخفاض يعتبر ال

الجرعة.بتعديل ينصح ال سريرياً. مؤثراً وديلتيازيم

بجرعة واحدة ساعة بعد تواليت دوتاستيريد من ملغ 5 واحدة جرعة إعطاء يؤثر لم كوليستيرامين:

تيفع.لدوتاستيريد النسبي البيولوجي التوافر على كوليسترامين جم 12

بين الجمع إلى إكلينيكية داللة ذات عكسية تفاعالت أي تعُزى أن يمكن ال اآلخر:المصاحب العالج

الدم ، شحميات فرط مضادات مع دوتاستيريد تناول يتم عندما المتزامن والعالج دوتاستيريد

حاصرات األدرينالية ، بيتا حاصرات عوامل  ، )(ACEلألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات

المضادة الستيرويدية غير األدوية البول ، مدرات الكورتيكوستيرويدات ، الكالسيوم ، قنوات

الكينولون.الحيوية والمضادات  5PDE-مثبطات  ، )المسكنات(لاللتهابات

للمرضىمعلومات

مثل الوضعي ، الدم ضغط بانخفاض متعلقة أعراض حدوث باحتمالية المرضى إخبار يجب

تحذيرهم ويجب اللوحية ، األجهزة دألفوسين مكوناتأحد وهو الفوزوزين تناول بدء عند الدوخة ،

من يعانون لمن مهم هذا الفترة. هذه خالل الخطرة المهام أداء أو اآلالت تشغيل أو القيادة بشأن

النترات.أو للضغط الخافضة األدوية يتناولون الذين أو الدم ضغط انخفاض

الساد جراحة قبل أقراص دألفوسين  استخدامهمعن العيون طبيب إلخبار المرضى توجيه يجب

الفوزوزين يتناول المريض يعد لم لو حتى العين ، تشمل التي اإلجراءات من غيرها أو

هيدروكلوريد.

مكوناتأحد وهو بالفوزوزين العالج عن الناتج بالقساح اإلصابة بإمكانية المرضى إخطار يجب

إذا أنه إال للغاية ، نادر هذا الفعل رد أن من الرغم على الفئة. نفس في وأدوية أقراص  دألفوسين

الضعف (االنتصاب في دائم ضعف إلى يؤدي فقد الفورية ، الطبية للعناية تقديمه يتم لم

.)الجنسي

بحوالي الدم في  PSAمستويات من يقلل تيفع دوتاستيريد بأن المرضى إبالغ األطباء على يجب

بالنسبة آلخر. شخص من يختلف قد أنه من الرغم على العالج ، من أشهر 3-6 خالل ٪50

مستويات في الزيادات فإن النوعي ، البروستاتي المستضد لفحص يخضعون الذين للمرضى

سرطان وجود إلى تشير قد تيفع بدوتاستيريد العالج أثناء النوعي البروستاتي المستضد

تقييمها.وينبغي البروستاتا
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الرجال لدى الدرجة عالي البروستاتا سرطان في زيادة هناك بأن المرضى إبالغ األطباء على يجب

في بما  ، )الحميدالبروستاتا تضخم لعالج إليها المشار (ألفا اختزال مثبطات بخمس عولجوا الذين

في تبحث التي الدراسات في وهمي بدواء عولجوا الذين أولئك مع مقارنة دوتاستيريد ، ذلك

البروستاتا.بسرطان اإلصابة خطر لتقليل األدوية هذه استخدام

على تحتوي التي األقراص تناول عدم يجب دألفوسين بذلكالمرضى إبالغ األطباء على يجب

بسبب تحمل أن يمكن التي أو الحامل المرأة قبل من المكونات أحد أنه حيث دوتاستيريد

النامي. الذكر الجنين على الالحقة المحتملة والمخاطر تيفع دوتاستيريد امتصاص احتمالية

إذا المقصود. غير الجنين تعرض إلى يؤدي أن ويمكن الجلد عبر تيفع دوتاستيريد يمُتص

غسل يجب اللوحي ، الجهاز دألفوسين كسرإلى اإلنجاب سن في امرأة أو حامل امرأة تعرضت

والصابون.بالماء الفور على التالمس منطقة

على تحتوي التي األقراص تتبرع أال يجب دألفوسين بـالمعالجين الرجال إبالغ األطباء على يجب

النساء لمنع وذلك جرعة ، آخر من األقل على أشهر 6 بعد إال الدم مكونات كأحد دوتاستيريد

المصل مستويات عن الكشف يمكن الدم. نقل طريق عن تيفع دوتاستيريد تلقي من الحوامل

العالج.انتهاء بعد أشهر 4-6 لمدة تيفع دوتاستيريد من

الكلويالقصور

كلوي اختالل من يعانون الذين المرضى في هيدروكلوريد الفوزوزين إعطاء عند الحذر توخي يجب

في 50٪ بحوالي الجهازي التعرض زيادة تمت . )دقيقة  /مل30 <الكرياتينين تصفية (حاد

في وحاد. ، متوسط   خفيف ، كلوي بقصور المصابين للمرضى الدوائية الحرائك دراسات

 )172 =ن (خفيف كلوي اختالل من يعانون الذين للمرضى السالمة عام كان 3 ، المرحلة دراسات

تلك في الطبيعية الكلى وظائف من يعانون الذين للمرضى مشابهاً  )56 =ن (معتدل أو

تصفية مع  )6 =ن (المرضى من فقط محدود عدد في السالمة بيانات تتوفر الدراسات.

دقيقة.  /مل30 من أقل الكرياتينين

فإن ذلك ، ومع تيفع. لدوتاستيريد الدوائية الحرائك على الكلوي القصور تأثير دراسة يتم لم

البشري ، البول في استعادتها يتم تيفع دوتاستيريد من ملغ 0.5 ثابتة جرعة من 0.1٪ من أقل

كلوي.بقصور المصابين للمرضى الجرعة تعديل يتوقع ال لذلك

كبدياختالل

شديد. أو معتدل كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في هيدروكلوريد الفوزوزين يستعمل ال

يعانون الذين المرضى في هيدروكلوريد للفوزوزين الدوائية الحرائك دراسة عدم من الرغم على

هؤالء لمثل هيدروكلوريد الفوزوزين إعطاء عند الحذر توخي يجب خفيف ، كبدي اختالل من

المرضى.

ألن نظراً تيفع. لدوتاستيريد الدوائية الحرائك على الكبدي االختالل تأثير دراسة يتم لم

القصور مرضى عند أعلى التعرض يكون فقد واسع ، نطاق على استقالبه يتم تيفع دوتاستيريد

 )العالجيةالجرعة أضعاف 10 (ملغ 5 شخصاً 60 تلقى حيث سريرية دراسة في ذلك ، ومع الكبدي.

عند لوحظت التي بتلك مقارنة إضافية سلبية أحداث أي يالحظ لم أسبوعاً ، 24 لمدة يومياً

ملغ.0.5 العالجية الجرعة
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حمل

العاشرةالفئة من الحمل

دوتاستيريد الحمل. وأثناء اإلنجاب سن في النساء في لالستخدام أقراص بطالن هي دألفوسين

ضروري هرمون وهو  ، DHTإلى التستوستيرون هرمون تحويل يمنع ألفا اختزال 5 مثبط هو

أدى التنموية ، والسمية الحيواني التكاثر دراسات في الذكرية. التناسلية لألعضاء الطبيعي للتطور

لذلك ، الذكور. األجنة في الخارجية التناسلية لألعضاء الطبيعي التطور إعاقة إلى تيفع دوتاستيريد

استخدام تم إذا الحامل. للمرأة إعطائه عند للجنين ضرراً يسبب قد تيفع دوتاستيريد فإن

إخطار يجب تيفع ، دوتاستيريد تناول أثناء المريضة حملت إذا أو الحمل أثناء تيفع دوتاستيريد

الجنين.على المحتمل بالخطر المريضة

هرمون تحويل لتثبيط متوقعة فسيولوجية نتيجة هي الذكور لألجنة التناسلية األعضاء تشوهات

عند للمالحظات مماثلة النتائج هذه ألفا. اختزال مثبطات 5 بواسطة  DHTإلى التستوستيرون

عبر تيفع دوتاستيريد يمتص 5. الجيني المختزل ألفا انحراف من يعانون الذين الذكور الرضع

عدم يحملن قد الالتي أو الحوامل النساء على يجب للجنين ، المحتمل التعرض لتجنب الجلد.

منطقة غسل يجب اللوحي ، الجهاز دألفوسين كسرمع االتصال تم إذا تيفع. دوتاستيريد تناول

أعلى كان الذكري. المنوي السائل في دوتاستيريد يفُرز والصابون. بالماء الفور على التالمس

بافتراض مل.   /نانوغرام14 هو المعالجين الرجال في دوتاستيريد من المنوي للسائل تركيز

تركيز فإن 100٪ ، وامتصاص المنوي السائل من مل 5 إلى كجم 50 بوزن امرأة تعرض

مرة 100 من أكثر هو التركيز هذا مل.   /نانوغرام0.175 حوالي سيكون المرأة عند دوتاستيريد

أجريت التي الدراسات في الذكرية التناسلية األعضاء في تشوهات تنتج التي التركيزات من أقل

 ، ٪)96 (>البشري المنوي السائل في بالبروتين االرتباط شديد تيفع دوتاستيريد الحيوانات. على

المهبلي.لالمتصاص المتوفرة دوتاستيريد كمية من يقلل قد مما

الرضاعة

كان إذا ما المعروف غير من المرضعات. لألمهات األقراص باستخدام ينُصح ال دألفوسين

األم.لبن في يفُرز تيفع دوتاستيريد

األطفالاستخدام

األطفال.في لالستخدام األقراص توصف ال دألفوسين

يتم التعمية مزدوجة عشوائية تجربة في الفوزوزين هيدروكلوريد استخدام فعالية إثبات يتم لم

مريضاً 172 على والسالمة السالمة تجارب إجراء وتم الوهمي الدواء باستخدام فيها التحكم

 ء)ماسم LPP)( ≤ 40النافثات تسرب نقطة ضغط ارتفاع مع عاماً 16 و 2 بين أعمارهم تتراوح

التجربة تضمنت األطفال. تركيبات باستخدام هيدروكلوريد بالفوزوزين معالج عصبي أصل من

ذي فرق أي يالحظ لم أسبوعاً. 40 لمدة أمان تمديد فترة تليها أسبوعاً 12 مدتها إدمان مرحلة

سم 40 من أقل النافصة تسرب نقطة ضغط حققوا الذين المرضى نسبة في إحصائية داللة

H20  الوهمي.والعالج الفوزوزين مجموعتي بين

فيالسلبية الفعل ردود عن اإلبالغ تم الوهمي ، للتحكم الخاضعة التجربة خالل

الوهمي الدواء مجموعة من أعلى وبنسبة بالفوزوزين عولجوا الذين المرضى من 2٪ 8805 ؛  #

ردود ذكرت واإلسهال. والرعاف ، والسعال ، التنفسي ، الجهاز وعدوى والصداع ، الحمى ، هم:

لكاملالسلبية الفعل
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متشابهة المفتوحة ، التسمية تمديد تضمنت والتي شهراً ، 12 مدتها التي التجريبية الفترة كانت

الفوزوزين دراسة يتم لم أسبوعاً. 12 فترة خالل لوحظت التي للتفاعالت والتكرار النوع في

دوتاستيريد وفعالية سالمة إثبات يتم لم 2. عن أعمارهم تقل الذين المرضى في هيدروكلوريد

األطفال.في تيفع

الشيخوخةاستخدام

65 منهم ٪ 48 كان هيدروكلوريد ، للفوزوزين السريرية الدراسات في األشخاص عدد إجمالي من

الفعالية أو السالمة في عامة اختالفات أي يالحظ لم وأكثر. عاماً 75 ٪ 11 كان بينما وأكثر ، عاماً

لدى األكبر الحساسية استبعاد يمكن ال ولكن سناً ، األصغر والموضوعات األشخاص هؤالء بين

سناً.األكبر األفراد بعض

بعمر منهم 60٪ كان سريرية ، تجارب ثالث في تيفع بدوتاستيريد عالجهم تم رجال 2167ً بين من

أو السالمة في عامة اختالفات أي يالحظ لم فوق. فما سنة 75 بعمر 15٪ و فوق وما سنة 65

التي األخرى السريرية التجارب تحدد لم سنا. األصغر والمواضيع الموضوعات هؤالء بين اإلدمان

يمكن ال ولكن سناً ، األصغر والمرضى السن كبار بين االستجابات في االختالفات عنها اإلبالغ تم

سناً.األكبر األفراد بعض لدى األكبر الحساسية استبعاد

مرغوبةغير تأثيرات

هيدروكلوريدالفوزوسين

السريريةالتجارب تجربة

معدالت فإن واسع ، نطاق على متفاوتة ظروف ظل في تجُرى السريرية التجارب ألن نظراً

بالمعدالت مباشرة مقارنتها يمكن ال ما لدواء السريرية التجارب في لوحظت التي الضار التفاعل

السريرية.الممارسة في المالحظة المعدالت تعكس ال وقد آخر لدواء السريرية التجارب في

خاضعة سريرية تجارب ثالث من العالج عن الناشئة الضائرة األحداث حدوث من التأكد تم

من ملغ 15 و 10 من اليومية الجرعات تقييم تم حيث رجاالً 1608 شملت الوهمي للتحكم

10 هيدروكلوريد الفوزوسين رجال 473ً تلقى الثالث ، التجارب هذه في الفوزوزين. هيدروكلوريد

أقراص تناولوا الذين المرضى من ٪ 4 انسحب التجارب ، هذه في المفعول. ممتدة أقراص مجم

10Hydrochloride alfuzosin  السلبية ، الفعل ردود بسبب التجربة من المفعول ممتدة ملغ

الثانية.المجموعة في ٪ 3 مع مقارنة

عولجوا الذين المرضى من ٪2 ≥فيحدثت التي الضائرة التفاعالت 2 الجدول يلخص

التي الضائرة التفاعالت كانت عام ، بشكل الثانية. المجموعة من أعلى وبنسبة بالفوزوزين ،

أدناه الموصوفة لألحداث والتكرار النوع في متشابهة األمد طويل االستخدام في شوهدت

أشهر.3 استمرت التي للتجارب

المعالجهيدروكلوريد الفوزوسين من ٪2 ≥فيتحدث التي العكسية التفاعالت 2: الجدول

بالغفلفيها التحكم يتم أشهر ، 3 في الوهمي العالج من أكثر متكرر وبشكل المرضى

السريريةالتجارب
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الوهميسلبيفعل رد

)678 =ن (

الفوزوسين

هيدروكلوريد

)473 =ن (

19دوخة

)2.8٪(
27)5.7٪(

التنفسي الجهاز عدوى

العلوي

4)0.6٪(14)3.0٪(

12الراسصداع

)1.8٪(
14)3.0٪(

12إعياء

)1.8٪(
13)2.7٪(

الذين المرضى من ٪ 2 و ٪ 1 بين ما قبل من عنها اإلبالغ تم التي األخرى ، الضائرة التفاعالت

سردها يتم الوهمي ، العالج من أكثر متكرر بشكل تحدث والتي هيدروكلوريد الفوزوزين يتلقون

الجسم:نظام داخل التردد وبتقليل الجسم نظام حسب أبجدياً

المككل:الجسم

جنسىضعف التناسلي:الجهاز  غثيانإمساك ، الهضم ، عسر البطن ، في آالم الهضمي:الجهاز

البلعوموالتهاب األنفية الجيوب والتهاب الهوائية الشعب التهاب التنفسي:الجهاز

المتعلقة الضائرة األحداث 3. الجدول يلخص السريرية:الدراسات في التقويم وأعراض عالمات

هيدروكلوريد الفوزوزين مع التعمية مزدوجة 3 المرحلة تجارب في حدثت التي العظمي بالتثبيت

الخافضة األدوية يتناولون الدراسات هذه في المرضى من ٪ 20-30 من يقرب ما كان ملغ. 10

للضغط.

بأورستاسيامرتبطة تكون أن يحتمل أعراض من يعانون الذين المرضى  (٪)عدد 3: الجدول

الوهميللتحكم خاضعة سريرية تجارب أشهر ، 3 في

الوهميأعراض

)678 =ن (

الفوزوسين

هيدروكلوريد

)473 =ن (

19دوخة

)2.8٪(
27)5.7٪(

انخفاض أو الدم ضغط انخفاض

الوضعيالدم ضغط

02)0.4٪(

)٪0.2(01إغماء

دراسات ثالث في االنتصابي الدم ضغط انخفاض أو الدم ضغط لتغيرات اختبار إجراء تم

خط من زئبق مم 20 ≥انخفاضمع زئبق ، مم 90 (≤ االنقباضيالدم ضغط انخفاض مضبوطة.

بالفوزوزين مريضاً 469 من  ٪)0.2 (1 وفي وهمياً مريضاً 674 من أي في لوحظ  )األساس

زئبق ،مم 50 ≤(االنبساطي الدم ضغط انخفاض هيدروكلوريد.
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الوهمي الدواء مرضى من  ٪)0.4(3 في  )األساسخط من زئبقي ملم 15 لوحظ ≥انخفاضمع

ضغط في انخفاض (إيجابي انتصاب اختبار هيدروكلوريد. الفوزوزين مرضى من  ٪)0.9(4 وفي

من  ٪)7.7(52 في شوهد  ء)االستلقاوضع من الوقوف عند زئبق مم 20 ≥بمقداراالنقباضي الدم

هيدروكلوريد.الفوزوزين مرضى من  ٪)6.6(31 وفي الوهمي الدواء مرضى

دوتاستيريد

السريريةالتجارب تجربة

معدالت فإن واسع ، نطاق على متفاوتة ظروف ظل في تجُرى السريرية التجارب ألن نظراً

بالمعدالت مباشرة مقارنتها يمكن ال ما لدواء السريرية التجارب في لوحظت التي الضار التفاعل

الممارسة.في المالحظة المعدالت تعكس ال وقد آخر لدواء السريرية التجارب في

يتلقون الذين األشخاص في عنها اإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت كانت

ذلك في بما (الثدي واضطرابات الجنسية ، الرغبة وانخفاض الجنسي ، العجز هي دوتاستيريد

القذف.واضطرابات  ، )والحنانالثدي تضخم

تلقوا الذين األشخاص من 4٪ في الضائرة التفاعالت بسبب الدراسة من االنسحاب حدث

للتحكم خاضعة تجارب في الوهمي العالج تلقوا الذين األشخاص من 3٪ و تيفع ، دوتاستيريد

من االنسحاب إلى أدى الذي شيوعاً األكثر العكسي الفعل رد كان تيفع. دوتاستيريد مع بالغفل

.٪)1(الجنسي العجز هو الدراسة

وحيد

ملغ 0.5 أو الوهمي العالج لتلقي عشوائيا ً BPHبـ المصابين الذكور من 4300 من أكثر اختيار تم

خاضعة سنتان ، مدتها متطابقة عالجية تجارب ثالث في دوتاستيريد من اليومية الجرعات من

امتداد. مفتوحة تسمية سنتان ، منها كل تليها 3 ، المرحلة التعمية ، مزدوجة الوهمي ، للتحكم

ذلك في بما تيفع ، دوتاستيريد إلى الذكور من 2167 تعرض التعمية ، مزدوجة العالج فترة خالل

المفتوح ، الملصق ملحقات تضمين عند عامين. لمدة تعرضاً 1،510 و عام لمدة تعرضاً 1،772

في السكان كان سنوات. 4 لمدة تعرضوا 812 و سنوات 3 لمدة لدوتاستيريد ذكور 1009 تعرض

4 الجدول يلخص قوقازيين. كانوا 90٪ من وأكثر  )سنة66 العمر: متوسط   (سنة 94 إلى 47 سن

الذين األشخاص من األقل على 1٪ في عنها اإلبالغ تم التي اإلكلينيكية العكسية التفاعالت

الوهمي.العالج يتلقون الذين األشخاص من أعلى حدوث وبنسبة تيفع دوتاستيريد يتلقون

شهرا24ً مدار على الموضوعات من 1٪ 8805 ؛  #في عنها اإلبالغ تم التي العكسية التفاعالت 4: الجدول

الوهميالدواء من أكثر تيفع دوتاستيريد تتلقى التي المجموعة في متكرر وبشكل الشهرية الدورة

الوقتحسب  )مجمعةبالغفل مضبوطة دراسات التعمية ، مزدوجة عشوائية ، (مجموعة

بداية

العكسيالفعل رد وقتسلبيفعل رد

شهور

0-6

شهور

7-12

شهور

13-18

شهور

19-24

)ن(دوتاستيريد
)ن(الوهمي

)2167 =العدد (

)2158 =العدد (

)1901 =العدد (

)1922 =العدد (

)1،725 =العدد (

)1714 =العدد (

)1،605 =العدد (

)1،555 =العدد (
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جنسىضعف

دوتاستيريد

الوهمي

4.7٪

1.7٪

1.4٪

1.5٪

1.0٪

0.5٪

0.8٪

0.9٪

الجنسيةالرغبة انخفضت

دوتاستيريد

الوهمي

3.0٪

1.4٪

0.7٪

0.6٪

0.3٪

0.2٪

0.3٪

0.1٪

٪1.4القذف

0.5٪

0.5٪

0.3٪

0.5٪

0.1٪

0.1٪

0.0٪
أ
االضطرابات

دوتاستيريد

الوهمي

بالثدياضطرابات

دوتاستيريد

الوهمي

0.5٪

0.2٪

0.8٪

0.3٪

1.1٪

0.3٪

0.6٪

0.1٪

األحادي العالج ذلك في بما (تيفع دوتاستيريد بعالج الجنسية الضائرة التفاعالت هذه ترتبط  )أ(

دور العالج. عن التوقف بعد الضائرة التفاعالت هذه تستمر قد . )التامسولوسينمع والمدُمج

معروف.غير الثبات هذا في دوتاستيريد

وتضخيمه.الثدي إيالم يشمل  )ب(

)سنوات4 حتى (األمد طويل العالج

مزدوجة عشوائية تجربة عن عبارة  REDUCEتجربة كانت الدرجة:عالي البروستاتا سرطان

مع عاماً 75 إلى 50 بين أعمارهم تتراوح رجال 8231ً شملت والتي بالغفل ومضبوطة التعمية

PSA  خالل السلبية البروستاتا وخزعة مل   /نانوغرام10 إلى مل   /نانوغرام2.5 من الدم في

N =4،126 (الوهمي العالج لتلقي عشوائي بشكل الموضوعات اختيار تم السابقة. الستة األشهر
كان سنوات. 4 إلى تصل لمدة  )N =4105 (دوتاستيريد من اليومية الجرعات من ملغ 0.5 أو  )

المقررة البروستاتا لخزعات المشاركون خضع قوقازيين. كانوا 91٪ و سنة 63 العمر متوسط

غير أوقات في للسبب لخزعات خضعوا أو العالج من سنوات 4 و 2 في البروتوكول بموجب

لسرطان 8-10 غليسون درجة من أعلى نسبة هناك كانت سريرياً. إليها اإلشارة تم إذا محددة

. ٪)0.5(وهمي بدواء عولجوا الذين بالرجال مقارنة  ٪)1.0(تيفع دوتاستيريد تناول عند البروستات

آخر  5alphareductase مثبط مع سنوات 7 لمدة الوهمي للتحكم خاضعة سريرية تجربة في

mg)  5nasteride( ،  البروستاتا لسرطان 8-10 جليسون لدرجة مماثلة نتائج ولوحظت)

سرطان مرضى في إكلينيكية فائدة أي تظهر لم . ٪)1.1الوهمي الدواء مقابل 1.8٪ ناسترايد

تيفع.بدوتاستيريد المعالجين البروستات

والثديالتناسلية االضطرابات

في سنوات 4 كل دوتاستيريد ، مع الغفل عليها تسيطر التي المحورية الثالث  BPHتجارب في

الجنسي ، الضعف (الجنسية السلبية الفعل ردود زيادة على دليل أي هناك يكن لم المدة ،

بين من العالج. مدة زيادة مع الثدي اضطرابات أو  )القذفواضطراب الجنسية ، الرغبة وانخفاض

وحالة دوتاستيريد مجموعة في الثدي لسرطان واحدة حالة هناك كانت الثالث ، التجارب هذه

عالج مجموعة أي في الثدي سرطان حاالت عن اإلبالغ يتم لم الوهمي. الدواء مجموعة في واحدة

استخدام بين العالقة سنوات. 4 لمدة  REDUCEتجربة أو سنوات 4 لمدة  CombATتجربة في

حالياً.معروفة غير الذكورية الثدي وأورام الطويل المدى على تيفع دوتاستيريد
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بلوكيرألفا عالج مع الدمج

مجم 0.5- لتلقي عشوائي بشكل  BPHبـ المصابين الذكور من 4800 من أكثر تعيين تم

مجم 0.4 زائد دوتاستيريد مجم 0.5 (المركب العالج أو تامسولوسين ، مجم 0.4 دوتاستيريد ،

تلقى إجماال ً، سنوات. 4 لمدة التعمية مزدوجة تجربة في يومياً واحدة مرة تدار  )تامسولوسين

أحادياً عالجاً شخصاً 1،611 تلقى تيفع. دوتاستيريد باستخدام منفرداً عالجاً شخصاً 1623

49 بين أعمارهم تتراوح السكان كان مركباً. عالجاً شخصاً 1،610 وتلقى تامسولوسين ؛ باستخدام

القوقاز.من كانوا ٪ 88 و  )سنة66 العمر: متوسط   (سنة 88 و

العالج يتلقون الذين األشخاص في عنها اإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت كانت

الجنسية ، الرغبة وانخفاض الجنسي ، العجز هي  )تامسولوسينزائد دوتاستيريد (المركب

حدثت والدوخة. القذف ، واضطرابات  ، )والحنانالثدي تضخم ذلك في بما (الثدي واضطرابات

مع مقارنة  ٪)11(المركب العالج يتلقون الذين األشخاص في ملحوظ بشكل القذف اضطرابات

وحيد.كعالج  ٪)4(تامسولوسين أو  ٪)2(دوتاستيريد يتلقون الذين أولئك

العالج تلقوا الذين األشخاص من 6٪ في الضائرة التفاعالت بسبب التجريبي االنسحاب حدث

أو دوتاستيريد تلقوا الذين األشخاص من 4٪ و  )تامسولوسينزائد دوتاستيريد (المركب

إلى أدت التي العالج أذرع جميع في شيوعاً األكثر الضار التفاعل كان وحيد. كعالج تامسولوسين

.٪)1.5إلى 1٪ (االنتصاب ضعف هو التجريبي االنسحاب

وألفادوتاستيريد مع المركب العالج مع تجربة في القلب:فشل

القلبمركب مصطلح حدوث العالج ، من سنوات 4 بعد مانع ،

منهماأي في منه أعلى  ٪)1،6100.7 ؛   /12(المركب العالج مجموعة في الفشل كان

.٪)0.6(1.611   /9وتامسولوسين ،  ٪)0.1(1.623   /2دوتاستيريد ، األحادي: العالج مجموعة

الوهميللتحكم خاضعة منفصلة سنوات 4 في أيضاً المركب القلب فشل فحص تم

الالبروستاتا. بسرطان اإلصابة لخطر المعرضين الرجال عند تيفع دوتاستيريد لتقييم تجربة

)4105/26(0.6٪ دوتاستيريد يتناولون الذين األشخاص لدى القلب فشل حدوث نسبة كانت

معالمواضيع غالبية وهمي. بدواء عولجوا الذين األشخاص في  )4126/15(0.4٪ بنسبة مقارنة

اإلصابةخطر بزيادة مرتبطة مصاحبة أمراض التجربتين كلتا في القلب لفشل كان

فيالعددية لالختالالت السريرية الداللة فإن لذلك ، القلب. فشل

فيأو وحدها تيفع دوتاستيريد بين سببية عالقة توجد ال معروف. غير القلب فشل

خللال القلب. وفشل تامسولوسين مع توليفة إنشاء تم

التجربتين.من أي في الشاملة الوعائية القلبية الضائرة األحداث حدوث في لوحظ

التسويقبعد ما تجربة

هيدروكلوريدالفوزوسين

الموافقة. بعد هيدروكلوريد الفوزوزين استخدام أثناء التالية الضائرة التفاعالت على التعرف تم

من فليس مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم التفاعالت هذه ألن نظراً

للعقاقير.التعرض مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل تواترها تقدير دائماً الممكن

الوذمة.العامة:االضطرابات

يعانون الذين المرضى في صدرية ذبحة الصدر ، في ألم القلب ، دقات انتظام عدم القلب:اضطرابات

األذيني.والتلميع مسبقاً ، الموجود التاجي الشريان مرض من

إسهال.الهضمي:الجهاز اضطرابات

ذلك في بما (الصفراوي والركود الكبدية الخاليا في الكبد إصابة الصفراوية:الكبدية االضطرابات

.ء)الدواتناول عن التوقف إلى تؤدي التي اليرقان حاالت

األنف.التهاب التنفسي:الجهاز اضطرابات
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قساح.التناسلي:الجهاز اضطرابات

وعائية.وذمة شرى ، حكة ، جلدي ، طفح الجلد:تحت واألنسجة الجلد اضطرابات

صرف.- مائى تدفق الدموية:األوعية اضطرابات

الصفيحاتقلة الليمفاوي:والجهاز الدم اضطرابات

دوتاستيريد

نظراً الموافقة. بعد تيفع دوتاستيريد استخدام أثناء التالية الضائرة التفاعالت على التعرف تم

من فليس مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة من طواعية عنها اإلبالغ يتم التفاعالت هذه ألن

اختيار تم للعقاقير. التعرض مع سببية عالقة إنشاء أو موثوق بشكل تواترها تقدير دائماً الممكن

مع المحتملة السببية العالقة أو اإلبالغ وتكرار جديتها ، من مزيج بسبب إلدراجها هذه الفعل ردود

تيفع.دوتاستيريد

والحكة ،الجلدي ، الطفح ذلك في بما الحساسية ، فرط تفاعالت المناعي:الجهاز اضطرابات

وعائية.وذمة خطيرة ، جلدية تفاعالت موضعية ، وذمة شرى ،

الذكور.عند الثدي سرطان األورام:

المزاج.مكتئب نفسية:اضطرابات

الخصية.وتورم الخصية ألم الثدي:واضطرابات التناسلي الجهاز

زائدةجرعة

مكون بسبب الدم ضغط انخفاض إلى األقراص تؤدي أن يمكن دألفوسين معزائدة جرعة

له الدموية واألوعية القلب نظام دعم فإن الدم ، ضغط انخفاض حالة في هيدروكلوريد. الفوزوزين

المريض إبقاء خالل من القلب ضربات معدل وتطبيع الدم ضغط استعادة يمكن قصوى. أهمية

السوائل إعطاء في النظر عندئذ ٍفينبغي كاف ٍ، غير اإلجراء هذا كان إذا االستلقاء. وضع في

الكلى وظيفة مراقبة ويجب الدموية األوعية مقابض استخدام يجب األمر ، لزم إذا الوريدية.

ال قد لذلك ، 82-90٪. بنسبة بالبروتين مرتبط الفوزوسين هيدروكلوريد الحاجة. حسب ودعمها

مفيداً.الكلى غسيل يكون

80 (مجم 40 حتى تيفع دوتاستيريد من مفردة جرعات إعطاء تم المتطوعين ، دراسات في

تم سريرية ، دراسة في بالسالمة. تتعلق كبيرة مخاوف دون أيام 7 لمدة  )العالجيةالجرعة ضعف

مع أشهر 6 لمدة شخصاً 60 إلى  )العالجيةالجرعة أضعاف 10 (ملغ 5 من يومية جرعات إعطاء

ملغ.0.5 العالجية الجرعات عند شوهدت التي لتلك إضافية سلبية آثار وجود عدم

بها ، المشتبه الزائدة الجرعة حاالت في لذلك ، تيفع. دوتاستيريد لعقار نوعي ترياق يوجد ال

النصفي العمر االعتبار بعين األخذ مع االقتضاء ، حسب والداعمة األعراض عالج إعطاء يجب

تيفع.لدوتاستيريد الطويل

والمناولةالتخزين تعليمات

الضوء.عن بعيدا ًوجاف ، بارد مكان في يحفظ

التغليفمعلومات
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دألفوسين

أقراص10 شريط
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