
เม็ด ALFUSIN D(Alfuzosin ไฮโดรคลอไรด์ + Dutasteride)

องค์ประกอบ

เม็ด ALFUSIN D
เม็ดเคลือบ lm แต่ละเม็ดประกอบด้วย: 
Alfuzosin hydrochloride BP... 10 มก. (
เป็นแบบขยายเวลา)
Dutasteride................. 0.5 มก. 
สี: ไททาเนียมไดออกไซด์ IP

คําอธิบาย

อัลฟูซิน ดิเม็ดประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ alfuzosin hydrochloride และ dutasteride 
Alfuzosin hydrochloride เป็น alpha1- adrenoreceptor blocking ที่ได้รับการคัดเลือก
และแสดงการเลือกสําหรับ alpha1- adrenergic receptors ในทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง การ
ปิดกั้นของ adrenoreceptors เหล่านี้อาจทําใหก้ล้ามเนื้อเรียบในคอกระเพาะปัสสาวะและต่อม
ลูกหมากผ่อนคลาย ส่งผลให้ปัสสาวะดขีึ้นและลดอาการของต่อมลูกหมากโต (BPH) ที่ไม่เป็นพิษ
เป็นภัย

Dutasteride เป็นสารประกอบ 4-azasteroid สังเคราะห์ที่เป็นตัวยับยั้งการคัดเลือกของไอโซ
ฟอร์มทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ของสเตียรอยด์ 5 อัลฟารีดักเตส (5AR) ซึ่งเป็นเอนไซม์ภายใน
เซลล์ทีเ่ปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็น 5 อัลฟาไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (DHT) DHT เป็นแอ
นโดรเจนที่รับผิดชอบหลักในการพัฒนาเบื้องต้นและการขยายตัวของต่อมลูกหมากในเวลาต่อมา 
ไอโซไซม์ชนิด II ทํางานเป็นหลักในเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ในขณะที่ไอโซไซม์ชนิดที่ 1 ก็มีหน้าที่ในการ
เปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผิวหนังและตับอัลฟูซิน ดิแท็บเล็ตทําหน้าที่ทั้งส่วนประกอบแบบ
ไดนามิกและแบบคงที่ของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล

จุดเด่น
เนื้อหา
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ต่อมลูกหมากโต ซึ่งอยู่ในต่อมลูกหมาก ฐานกระเพาะปัสสาวะ คอกระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก
โต และท่อปัสสาวะต่อมลูกหมาก

(https://www.ciplamed.c 
5-mg-วันละครั้ง-12-
สัปดาห์-การรักษาด้วยยา-
มีประสิทธิภาพและปลอดภัยใน-
ผู้ชายกับ lutsbph)

om/conte

Alfuzosin แสดงหัวกะทสิําหรับตัวรับ alpha adrenergic ในทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง การปิด
กั้นของ adrenoreceptors เหล่านี้อาจทําใหก้ล้ามเนื้อเรียบในคอกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูก
หมากผ่อนคลาย ส่งผลให้ปัสสาวะดขีึ้นและอาการของโรคเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลลดลง

สรีรวิทยาของหัวใจ
ผลของ 10 มก. และ 40 มก. alfuzosin ในช่วงเวลา QT ได้รับการประเมินในแบบ double-
blind, randomized, placebo และ active-controlled (moxioxacin 400 มก.) การ
ศึกษาแบบ crossover single dose แบบ 4 ทางในชายผิวขาวที่มีสุขภาพดี 45 คนอายุ 19 ถึง 
45 ปี ปี. ช่วง QT ถูกวัดในช่วงเวลาของความเข้มข้นสูงสุดของ alfuzosin ในพลาสมา เลือก
ขนาดยา alfuzosin ขนาด 40 มก. เนื่องจากขนาดยานี้มีระดับเลือดที่สูงกว่าที่ได้รับจากการ
บริหารร่วมกันของ alfuzosin และ ketoconazole 400 มก. ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบต่อ QT 
ที่ไม่ได้รับการแก้ไขและช่วง QT ที่แก้ไขเฉลี่ย (QTc) ด้วยวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกัน (Fridericia 
วิธกีารแก้ไขเฉพาะประชากร และวิธีการแก้ไขเฉพาะเรื่อง) ในช่วงเวลาที่มคีวามเข้มข้นของอัลฟโูซ
ซินในพลาสมาสูงสุด ไม่มีวิธีแก้ไขใดวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ดีกว่านี้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้น
ของหัวใจเฉลี่ยทีเ่กี่ยวข้องกับยาอัลฟูโซซินขนาด 10 มก. ในการศึกษาครั้งนี้คือ 5.2 ครั้ง/นาที 
และ 5.8 ครั้ง/นาทีด้วยอัลฟูโซซิน 40 มก. การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจด้วย 
moxioxacin เท่ากับ 2.8 ครั้ง/นาที

ตารางที่ 1. การเปลี่ยนแปลง QT และ QTc เฉลี่ยในหน่วย msec (95% CI) จากเส้นฐานที่ Tmax (สัมพัทธ์

กับยาหลอก) ด้วยวิธีการต่างๆ ในการแก้ไขผลของอัตราการเต้นของหัวใจ

ยา/ปริมาณ QT ฟรีเดรเิซีย
กระบวนการ

ประชากร-
เฉพาะ
กระบวนการ

เรื่อง-
เฉพาะ
กระบวนการ

อัลฟูโซซิน
10 มก.

- 5.8

(-10.2, -1.4)
4.9
(0.9, 8.8)

1.8
(-1.4, 5.0)

1.8
(-1.3, 5.0)

อัลฟูโซซิน
40 มก.

- 4.2

(-8.5, 0.2)
7.7
(1.9, 13.5)

4.2
(-0.6, 9.0)

4.3
(-0.5, 9.2)

ม็อกซิออกซาซิน*
400 มก.

6.9
(2.3, 11.5)

12.7
(8.6, 16.8)

11.0
(7.0, 15.0)

11.1
(7.2, 15.0)

* การควบคุมแบบแอ็คทีฟ

ผล QT ปรากฏมากกว่าใน 40 มก. เมื่อเทียบกับ 10 มก. alfuzosin ผลของขนาดยาอัลฟูโซซิน
สูงสุด (สี่เท่าของขนาดยาที่ใช้ในการรักษา) ที่ศึกษาไม่ปรากฏว่ามีขนาดใหญ่เท่ากับของยากลุ่ม
ควบคุมม็อกซิออกซาซินในปริมาณที่ใช้ในการรักษา อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ไม่ได้ออกแบบมา
เพื่อทําการเปรียบเทียบทางสถิติโดยตรงระหว่างยาหรือระดับขนาดยา ไม่มีสัญญาณของ 
Torsade de Pointes ในประสบการณ์หลังการขายที่กว้างขวางกับ alfuzosin นอก
สหรัฐอเมริกา การศึกษา QT หลังการขายแยกกันประเมินผลของการบริหารร่วม 10 มก.
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alfuzosin กับยาที่มีขนาดผล QT ใกล้เคียงกัน ในการศึกษานี้ การเพิ่มขึ้นของ QTcF ที่ลบด้วย
ยาหลอกเฉลี่ยของ alfuzosin 10 มก. เพียงอย่างเดียวคือ 1.9 มิลลวิินาที (ค่า CI 95% บน, 
5.5 มิลลวิินาที) การบริหารร่วมกันของยาทั้งสองชนิดมีผล QT เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับยาตัว
ใดตัวหนึ่งเพียงอย่างเดียว การเพิ่ม QTcF นี้ไม่ได้มากไปกว่าสารเติมแต่ง แม้ว่าการศึกษานี้ไม่ได้
ออกแบบมาเพื่อทําการเปรียบเทียบทางสถิติโดยตรงระหว่างยาต่างๆ แต่ QT ที่เพิ่มขึ้นกับยาทั้ง
สองชนิดที่ให้ร่วมกันดูเหมือนจะตํ่ากว่าการเพิ่มขึ้นของ QTcF ที่เห็นได้จากกลุ่มควบคุม 
moxioxacin 400 มก. ไม่ทราบผลกระทบทางคลินิกของการเปลี่ยนแปลง QTc เหล่านี้

Dutasteride

กลไกการออกฤทธิ์
Dutasteride เป็นสารประกอบ 4-azasteroid สังเคราะห์ที่เป็นตัวยับยั้งการแข่งขันและเฉพาะ
ของไอโซฟอร์มทั้งชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ของสเตียรอยด์ 5 อัลฟาเรดักเตส (5AR) ฮอร์โมนเพศ
ชายจะถูกแปลงเป็น DHT โดยเอนไซม์ 5 alphareductase ซึ่งมีอยู่เป็น 2 ไอโซฟอร์มประเภท I 
และประเภท II ไอโซไซม์ชนิด II ทํางานเป็นหลักในเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ ในขณะที่ไอโซไซม์ชนิดที่ 1 ก็
มีหน้าทีใ่นการเปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผิวหนังและตับด้วย Dutasteride ยับยั้งการ
เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายเป็น 5 alphadihydrotestosterone (DHT) DHT เป็นแอนโดรเจนที่
รับผิดชอบหลักในการพัฒนาเบื้องต้นและการขยายตัวของต่อมลูกหมากในเวลาต่อมา

ผลต่อ 5 Alpha-Dihydrotestosterone และฮอร์โมนเพศชาย
ผลสูงสุดของปริมาณ dutasteride รายวันต่อการลด DHT ขึ้นอยู่กับขนาดยาและสังเกตได้
ภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังการให้ยา dutasteride 0.5 มก. ทุกวันเป็นเวลา 1 และ 2 สัปดาห์ ความ
เข้มข้นของ DHT ในเลือดเฉลี่ยในซีรัมลดลง 85% และ 90% ตามลําดับ ในผู้ป่วยที่มีเพลี้ย
กระโดดสีนํ้าตาลทีไ่ด้รับ dutasteride 0.5 มก./วัน เป็นเวลา 4 ปี ค่ามัธยฐานของ DHT ในซีรัม
ที่ลดลงคือ 94% ใน 1 ปี 93% ใน 2 ปี และ 95% ทีท่ั้ง 3 และ 4 ปี การเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเทส
โทสเตอโรนในซีรัมเฉลี่ยอยู่ที่ 19% ที่ทั้ง 1 และ 2 ป,ี 26% ที่ 3 ปีและ 22% ที่ 4 ปี แต่ค่าเฉลี่ย
และระดับมัธยฐานยังคงอยู่ในช่วงทางสรีรวิทยา

ในผูป้่วยที่มีเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลที่ได้รับ dutasteride หรือยาหลอก 5 มก./วัน นานถึง 12 
สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านท่อปัสสาวะ ความเข้มข้นของ DHT เฉลี่ยในเนื้อเยื่อต่อม
ลูกหมากในกลุ่ม dutasteride ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก (784 และ 5,793 
pg/g , ตามลําดับ; (p <0.001).

ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีความเหมาะสมอัลฟ่า - รีดักเตสชนิดที่ 2 ที่สืบทอดทางพันธุกรรมก็มีระดับ 
DHT ลดลงเช่นกัน เพศชายอัลฟ่ารีดักเตส 5 ตัวนี้มีต่อมลูกหมากขนาดเล็กตลอดชีวิตและไม่
พัฒนาเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล ยกเว้นความบกพร่องของระบบทางเดินปัสสาวะที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
แรกเกิด ไม่มีความผิดปกติทางคลินิกอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของอัลฟา-รีดักเตส 5 
ครั้งในบุคคลเหล่านี้

ผลต่อฮอร์โมนอื่น
ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี การรักษาด้วย dutasteride เป็นเวลา 52 สัปดาห์ 0.5 มก./วัน 
(n=26) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญทางคลินิก เมื่อเทียบกับยาหลอก (n=23) ในฮอร์โมน
เพศทีม่ีผลผูกพัน globulin, oestradiol, luteinizing hormone, follicle-
stimulatinghormone ,ไทรอกซีน(freeT4)

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 4/22



19/9/22, 10:00 น. เม็ด ALFUSIN D | CiplaMed

และดีไฮโดรเอเปียนโดรสเตอโรน ค่าเฉลี่ยที่ปรับพื้นฐานมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับยา
หลอกถูกสังเกตพบสําหรับฮอร์โมนเพศชายทั้งหมดที่ 8 สัปดาห์ (97.1 ng/dL, (p <0.001)

เอฟเฟคอื่นๆ
แผงไขมันในพลาสมาและความหนาแน่นของมวลกระดูกไดร้ับการประเมินตาม 52 สัปดาห์ของ 
dutasteride 0.5 มก. วันละครั้งในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความหนา
แน่นของแร่ธาตใุนกระดูกที่วัดโดย dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) เมื่อเทียบ
กับยาหลอกหรือการตรวจวัดพื้นฐาน นอกจากนี้ ไขมันในพลาสมา (เช่น คอเลสเตอรอลรวม ไลโป
โปรตีนความหนาแน่นตํ่า ไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูงและไตรกลีเซอไรด์) ไม่ได้รับผลกระทบจาก
ดูเตสเตอไรด์ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญทางคลินิกในการตอบสนองของฮอร์โมนต่อม
หมวกไตต่อการกระตุ้น ACTH ในกลุ่มย่อย (n = 13) ของการศึกษาอาสาสมัคร 1 ปีที่มีสุขภาพ
แข็งแรง

เภสัชจลนศาสตร์

อัลฟูโซซิน ไฮโดรคลอไรด์
การดูดซึม:การดูดซึมอย่างสมบูรณ์ของยาเม็ด alfuzosin hydrochloride 10 มก. ภายใต้
สภาวะที่เลี้ยงคือ 49% หลังจากได้รับ alfuzosin hydrochloride 10 มก. หลายครั้งภายใต้
สภาวะที่เลี้ยงแล้ว เวลาในการให้ความเข้มข้นสูงสุดคือ 8 ชั่วโมง Cmax และ AUC0-24 คือ 
13.6 (SD = 5.6) ng/mL และ 194 (SD = 75) ng.h/mL ตามลําดับ Alfuzosin 
hydrochloride แสดงจลนพลศาสตรเ์ชิงเส้นตามการให้ยาครั้งเดียวและหลายครั้งสูงถึง 30 
มก. ระดับพลาสมาในสภาวะคงที่จะถึงระดับที่สองของการบริหาร alfuzosin hydrochloride 
ความเข้มข้นของ alfuzosin hydrochloride ในพลาสมาในสภาวะคงที่สูงกว่า 1.2 ถึง 1.6 เท่า
เมื่อเทียบกับทีส่ังเกตได้หลังการให้ยาเพียงครั้งเดียว

ผลกระทบของอาหาร:การดูดซึมจะลดลง 50% ภายใต้สภาวะการอดอาหาร ดังนั้นควรรับประทาน 
alfuzosin hydrochloride พร้อมอาหารและมื้อเดียวกันในแต่ละวัน

การกระจาย:
การให้ยาในอาสาสมัครชายวัยกลางคนสุขภาพดี 3.2 ลิตร/กก. ผลการศึกษาในหลอดทดลองระบุ
ว่า alfuzosin hydrochloride ถูกจับกับโปรตีนในพลาสมาของมนุษย์ในระดับปานกลาง 
(82-90%) โดยมีผลผูกพันเชิงเส้นในช่วงความเข้มข้นกว้าง (5 ถึง 5,000 ng/mL)

ดิ ปริมาณ ของ การกระจาย กําลังติดตาม ทางหลอดเลือดดํา

เมแทบอลิซึม:Alfuzosin hydrochloride ได้รับการเผาผลาญอย่างกว้างขวางโดยตับโดยมี
เพียง 11% ของขนาดยาที่ถูกขับออกทางปัสสาวะไม่เปลี่ยนแปลง Alfuzosin hydrochloride 
ถูกเผาผลาญโดยวิถีการเผาผลาญสามทาง: ออกซิเดชัน, O-demethylation และ N-
dealkylation สารเมตาบอไลต์ไม่ได้มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา CYP3A4 เป็นไอโซฟอร์มของเอนไซม์
ตับหลักทีเ่กี่ยวข้องกับการเผาผลาญของมัน

การขับถ่าย:หลังจากได้รับสารละลาย alfuzosin hydrochloride ที่ติดฉลาก 14C ทางปาก 
การฟื้นตัวของกัมมันตภาพรังสีหลังจาก 7 วัน (แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดยาที่ให้) เท่ากับ 
69% ในอุจจาระและ 24% ในปัสสาวะ หลังจากได้รับ alfuzosin hydrochloride 10 มก. ครึ่ง
ชีวิตที่กําจัดออกคือ 10 ชั่วโมง
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เภสัชจลนศาสตร์ในกลุ่มประชากรพิเศษ
การใช้ในเด็ก: แท็บเล็ต Alfuzosin ไม่ได้ระบไุว้สําหรับใช้ในเด็ก

การใช้ผู้สูงอายุ: ในการประเมินเภสัชจลนศาสตร์ระหว่างการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 ในผู้ป่วย
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นสูงสุดของ alfuzosin ในพลาสมา
ในพลาสมากับอายุ อย่างไรก็ตาม ระดับรางนํ้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอายุ ความเข้มข้นใน
กลุ่มตัวอย่าง ?75 ปี สูงกว่าผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 65 ปี ประมาณ 35%

การด้อยค่าของไต: เภสัชจลนศาสตรข์อง alfuzosin 10 มก. เม็ดใน

ผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตตามปกติ (CLCR>80 มล./นาที), การด้อยค่าเล็กน้อย (CLCR 60 ถึง

80 มล./นาที), การด้อยค่าปานกลาง (CLCR 30 ถึง 59 มล./นาท)ี และการด้อยค่าอย่างรุนแรง

(ค่า CLCR สูงสุดและ AUC เพิ่มขึ้นประมาณ 50% ในผู้ป่วยที่

การด้อยค่าของไตเล็กน้อยปานกลางหรือรุนแรง

การด้อยค่าของตับ: ไม่ได้มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ alfuzosin ในผู้ป่วยที่มีความ
บกพร่องทางตับเล็กน้อย ในผู้ป่วยที่มีภาวะตับบกพร่องในระดับปานกลางหรือรุนแรง (Child-
Pugh หมวดหมู่ B และ C) การกวาดล้างในพลาสมา (CL/F) ลดลงเหลือประมาณหนึ่งในสามถึง
หนึ่งในสี่ที่สังเกตได้ในคนที่มีสุขภาพดี การลดลงนี้ส่งผลให้ความเข้มข้นของ alfuzosin ใน
พลาสมาสูงขึ้นสามถึงสี่เท่าในผู้ป่วยเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีสุขภาพดี ดังนั้นจึงห้ามใช้ 
alfuzosin ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับในระดับปานกลางถึงรุนแรง

Dutasteride

การดูดซึม:หลังจากได้รับ dutasteride ขนาด 0.5 มก. เพียงครั้งเดียว ความเข้มข้นของซีรั่มใน
ซีรัม (Tmax) จะเกิดขึ้นภายใน 2-3 ชั่วโมง การดูดซึมอย่างสมบูรณ์ใน 5 คนที่มีสุขภาพดีอยู่ที่
ประมาณ 60% (ช่วง: 40% ถึง 94%) เมื่อให้ยากับอาหารความเข้มข้นของซีรั่มสูงสุดลดลง 
10-15% การลดลงนี้ไม่มีนัยสําคัญทางคลินิก

การกระจาย:ข้อมูลเภสัชจลนศาสตรห์ลังการให้ยาครั้งเดียวและรับประทานซํ้าแสดงใหเ้ห็นว่า

dutasteride มีปริมาณมาก (300-500 L) Dutasteride สูงมาก

จับกับพลาสมาอัลบูมิน (99.0%) และอัลฟา1-กรดไกลโคโปรตีน (96.6%) ในการศึกษาของ

อาสาสมัครสุขภาพดี (n = 26) ที่ได้รับ dutasteride 0.5 มก./วัน เป็นเวลา 12 เดือน นํ้าอสุจิ

ความเข้มข้นของ dutasteride เฉลี่ย 3.4 ng/mL (ช่วง: 0.4 ถึง 14 ng/mL) ที่ 12

เดือนและคล้ายกับซีรั่ม บรรลคุวามเข้มข้นในสภาวะคงตัวที่ 6 เดือน บน

เฉลี่ยที่ 12 เดือน 11.5% ของความเข้มข้นของซีรั่ม dutasteride แบ่งเป็น

นํ้าอสุจิ

เมแทบอลิซึม:Dutasteride ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางในมนุษย์ การศึกษาในหลอดทดลอง
พบว่า dutasteride ถูกเผาผลาญโดย CYP3A4 และ CYP3A5 isoenzymes ไอโซเอนไซม์ทั้ง
สองนี้ผลิตสาร 4'- ไฮดรอกซีดตูาสเตอไรด์, 6-ไฮดรอกซีดูตาสเตอไรด์ และ 6,4'-ไดไฮดรอกซีดู
ตาสเตอไรด์ นอกจากนี้ 15-hydroxydutasteride metabolite ยังถูกสร้างโดย CYP3A4 ใน
ซีรัมของมนุษย์หลังการให้ยาในสภาวะคงตัว dutasteride ไม่เปลี่ยนแปลง สารเมตาโบไลต์หลัก
สามชนิด (4'-hydroxydutasteride, 1,2- dihydrodutasteride และ 6-
hydroxydutasteride) และสารเมตาโบไลต์เล็กน้อยสองชนิด (6,4-dihydroxydutasteride 
และ 15-hydroxydutasteride) ตามที่ประเมิน โดยการตอบสนองของมวลสารที่ตรวจพบ ใน
หลอดทดลอง 4-
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hydroxydutasteride และ 1,2-dihydrodutasteride metabolites มีศักยภาพน้อยกว่า 
dutasteride มากเมื่อเทียบกับไอโซฟอร์มของมนุษย์ 5 alpha-reductase กิจกรรมของ 6 
beta-hydroxydutasteride เทียบได้กับ dutasteride

การขับถ่าย:Dutasteride และเมแทบอไลต์ของมันถูกขับออกทางอุจจาระเป็นหลัก เป็น
เปอร์เซ็นต์ของขนาดยา มีปริมาณดูสแตเทอไรด์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงประมาณ 5% (~1% ถึง 
~15%) และ 40% เป็นสารเมตาบอไลต์ที่เกี่ยวข้องกับดูเตสเตอไรด์ (~2% ถึง ~ 90%) พบเพียง
ปริมาณของ dutasteride ทีไ่ม่เปลี่ยนแปลงในปัสสาวะ (<1%) ดังนั้น โดยเฉลี่ยแล้ว ขนาดยาที่
ไม่มีการคิดคํานวณอยู่ที่ประมาณ 55% (ช่วง: 5% ถึง 97%) ค่าครึ่งชีวิตการกําจัดของ 
dutasteride ที่ขั้วสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ 5 สัปดาหท์ี่สภาวะคงตัว ความเข้มข้นของซีรั่ม 
dutasteride ในซรีัมในสภาวะคงตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 40 ng/mL หลัง 0.5 มก./วัน เป็นเวลา 1 ปี 
หลังการให้ยาทุกวัน ความเข้มข้นของซีรั่ม dutasteride ในซีรัมจะบรรลุถึง 65% ของความเข้ม
ข้นในสภาวะคงตัวหลังจาก 1 เดือนและประมาณ 90% หลังจาก 3 เดือน เนื่องจาก 
dutasteride มีครึ่งชีวิตที่ยาวนาน ความเข้มข้นของซีรัมจึงยังคงตรวจพบได้ (มากกว่า 0

เภสัชจลนศาสตร์ในกลุ่มประชากรพิเศษ
เด็ก:เภสัชจลนศาสตร์ของ Dutasteride ไม่ได้รับการตรวจสอบในผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี

ผู้สูงอายุ:ผู้สูงอายไุม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา เภสัชจลนศาสตรแ์ละ

เภสัชพลศาสตร์ของ dutasteride ได้รับการประเมินในเพศชายที่มีสุขภาพดี 36 คนอายุ

ระหว่าง 24 ถึง 87 ปีหลังการให้ยา 5 มก. ครั้งเดียว

ดัสเตอไรด์ ในการทดลองครั้งเดียวนี้ ค่าครึ่งชีวิตของ dutasteride เพิ่มขึ้นตามอายุ

(ประมาณ 170 ชั่วโมงในผู้ชายอายุ 20 ถึง 49 ปี ประมาณ 260 ชั่วโมงใน

ผู้ชายอายุ 50 ถึง 69 ปีและประมาณ 300 ชั่วโมงในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 70 ปี)

จากผู้ชาย 2,167 คนที่รับการรักษาด้วย dutasteride ในการทดลองสําคัญ 3 ครั้ง พบว่า 60% มีอายุ 65

ขึ้นไป และ 15% มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ไม่มคีวามแตกต่างโดยรวมในด้านความปลอดภัย

หรือพบความเป็นระเบียบระหว่างผูป้่วยเหล่านีก้ับผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า

เพศ:Dutasteride มีข้อห้ามในการตั้งครรภ์และสตรีมีครรภ์และไม่ได้ระบุไว้สําหรับใชใ้นสตรีอื่น 
ยังไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ dutasteride ในสตรี

แข่ง:ยังไม่มีการศึกษาผลของการแข่งขันต่อเภสัชจลนศาสตร์ของดูตาสเตอไรด์

การด้อยค่าของไต:ยังไม่ได้มีการศึกษาผลของการด้อยค่าของไตต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ 
dutasteride อย่างไรก็ตาม ปริมาณ dutasteride ในขนาด 0.5 มก. ในปัสสาวะของมนุษย์จะ
ฟื้นตัวได้น้อยกว่า 0.1% ดังนั้นจึงไม่ควรมีการปรับขนาดยาสําหรับผู้ป่วยไตวาย

การด้อยค่าของตับ:ผลของการด้อยค่าของตับต่อ dutasteride

เภสัชจลนศาสตร์ยังไม่ได้รับการศึกษา เพราะ dutasteride เข้มข้น

เมแทบอลิซึม การรับสัมผัสอาจสูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับ

ตัวชี้วัด
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อัลฟูซิน ดิยาเม็ดได้รับการระบสุําหรับการรักษาอาการและอาการแสดงของต่อมลูกหมากโต 
(BPH) ในผู้ชายที่มีต่อมลูกหมากโต

ยาเม็ดนี้ไม่ได้มีไว้สําหรับใช้เป็นยาลดความดันโลหิต

Dutasteride ไมไ่ด้รับการรับรองสําหรับการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก

ปริมาณและการบริหาร

ปริมาณที่แนะนําของอัลฟูซิน ดิคือวันละ 1 เม็ด ทันทีหลังอาหารมื้อเดียวกันในแต่ละวัน ควรกลืน
ยาเม็ดทั้งเม็ดและไม่ควรเคี้ยวหรือบด

ประชากรพิเศษ

การด้อยค่าของไต
ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ alfuzosin ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไตอย่างรุนแรง 
(creatinine clearance ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาสําหรับ dutasteride ในผู้ป่วยที่มีความ
บกพร่องทางไต

การด้อยค่าของตับ
Alfuzosin ถูกห้ามใช้ในผู้ป่วยทีม่ีความบกพร่องทางตับในระดับปานกลางหรือรุนแรง แม้ว่าจะ
ไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ alfuzosin ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับเล็กน้อย แต่
ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ alfuzosin แก่ผู้ป่วยดังกล่าว

ยังไม่มีการศึกษาผลของการด้อยค่าของตับต่อเภสัชจลนศาสตร์ของดตูาสเตอไรด์ เนื่องจาก 
dutasteride ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวาง การรับสัมผัสอาจสูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีความบกพร่อง
ทางตับ

ข้อห้าม

อัลฟูซิน ดิแท็บเล็ตมขี้อห้ามสําหรับใช้ในสตรีมีครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์

อัลฟูซิน ดิแท็บเล็ตมขี้อห้ามสําหรับใช้ในผู้ป่วยเด็ก

อัลฟูซิน ดิไมค่วรใช้ยาเม็ดในผู้ป่วยที่มคีวามบกพร่องทางตับในระดับปานกลางหรือรุนแรง 
(Childs-Pugh หมวดหมู่ B และ C) เนื่องจากระดับ alfuzosin hydrochloride ในเลือดเพิ่ม
ขึ้นในผู้ป่วยเหล่านี้

อัลฟูซิน ดิไมค่วรใช้ยาเม็ดร่วมกับสารยับยั้ง CYP3A4 ที่มีศักยภาพ เช่น ketoconazole, 
itraconazole และ ritonavir เนื่องจากระดับ alfuzosin hydrochloride ในเลือดเพิ่มขึ้น

อัลฟซูิน ดแิท็บเล็ตมีข้อห้ามในผูป้่วยที่มีอาการแพ้ที่รู้จักกับ

alfuzosin hydrochloride (เช่น ลมพิษและ angioedema) หรือ dutasteride (เช่น

ปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรง แองจิโออีดีมา) หรือส่วนประกอบใดๆ ของอัลฟูซิน ดแิท็บเล็ต

คําเตือนและข้อควรระวัง

การประเมินโรคระบบทางเดินปัสสาวะอื่นๆ
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ก่อนเริ่มการรักษาด้วย ALFUSIN D ควรคํานึงถึงภาวะทางระบบทางเดินปัสสาวะอื่น ๆ ที่อาจ
ทําให้เกิดอาการคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ เพลี้ยกระโดดสนีํ้าตาลและมะเร็งต่อมลูกหมากอาจอยู่
ร่วมกันได้

ความดันเลือดตํ่าทรงตัว

ความดันเลือดตํ่าขณะทรงตัวโดยมีหรือไม่มีอาการ (เช่น เวียนศีรษะ) อาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่
ชั่วโมงหลังการให้ยาอัลฟูซิน ดิแท็บเล็ต มีโอกาสเป็นลมหมดสติได้ ผู้ป่วยควรได้รับการเตือนถึง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ และควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้ หาก
เกิดอาการหมดสติ อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อความดันเลือดตํ่า/ความดันเลือดตํ่าขณะทรงตัว
และอาการหมดสติเมื่อรับประทานอัลฟูซิน ดิ แท็บเล็ตควบคู่กับยาลดความดันโลหิตและไนเตรต 
ควรระมัดระวังเมื่ออัลฟูซิน ดยิาเม็ดให้แก่ผู้ป่วยทีม่ีอาการความดันเลือดตํ่าหรือผู้ป่วยที่มีการ
ตอบสนองความดันโลหิตตกต่อยาอื่น ๆ

Priapism

ไม่ค่อย (อาจน้อยกว่า 1 ใน 50,000) alfuzosin hydrochloride เช่นเดียวกับคู่อริ alpha-
adrenergic อื่น ๆ มีความเกี่ยวข้องกับ priapism (การแข็งตัวของอวัยวะเพศที่เจ็บปวดอย่าง
ต่อเนื่องไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ) เนื่องจากภาวะนี้อาจนําไปสู่ความอ่อนแอถาวรหากไม่
ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับความร้ายแรงของภาวะนี้

ระหว่างการผ่าตัด Floppy Iris Syndrome (IFIS)

IFIS ได้รับการสังเกตระหว่างการผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยบางรายที่ได้รับการรักษาด้วย alpha-
adrenergic antagonists หรือก่อนหน้านี้ กลุ่มอาการของม่านตาขนาดเล็กนี้มีลักษณะเฉพาะ
โดยการรวมกันของม่านตาที่เป็นกรดซึ่งไหลเพื่อตอบสนองต่อกระแสนํ้าชลประทานระหว่างการ
ผ่าตัด ไมโอซิสระหว่างการผ่าตัดแบบก้าวหน้าแม้จะขยายก่อนการผ่าตัดด้วยยา mydriatic 
มาตรฐาน และม่านตาที่มีแนวโน้มจะย้อยไปทางแผลสลายต้อกระจก จักษุแพทย์ของผู้ป่วยควร
เตรียมพร้อมสําหรับการปรับเปลี่ยนเทคนิคการผ่าตัดทีเ่ป็นไปได้ เช่น การใชต้ะขอม่านตา แหวน
ขยายม่านตา หรือสารยืดหยุ่น ดเูหมือนจะไม่มีประโยชน์ในการหยุดการรักษาด้วยยา alpha-
adrenergic antagonist ก่อนการผ่าตัดต้อกระจก

เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากคุณภาพสูง

ในผู้ชายอายุ 50 ถึง 75 ปี ที่มกีารตรวจชิ้นเนื้อทางลบก่อนหน้าสําหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก และ
ค่า PSA ที่ตรวจวัดพื้นฐานระหว่าง 2.5 ng/mL และ 10.0 ng/mL ซึ่งกําลังใช้ dutasteride ใน
การลดระยะเวลา 4 ปโีดย Dutasteride ของเหตุการณ์มะเร็งต่อมลูกหมาก (REDUCE) ในการ
ทดลอง มีอัตราการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากคะแนน Gleason 8-10 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ชายที่
ได้รับยาหลอก (dutasteride 1.0% เทียบกับยาหลอก 0.5%) ในระยะเวลา 7 ปี การทดลองทาง
คลินิกที่ควบคุมด้วยยาหลอกด้วยตัวยับยั้งอัลฟา-รีดักเตสอีก 5 ตัว (แนสเทอไรด์ 5 มก.) ผลที่
คล้ายกันสําหรับคะแนน Gleason 8-10 มะเร็งต่อมลูกหมากถูกสังเกตพบ (แนสเทอไรด์ 1.8% 
เทียบกับยาหลอก 1.1%) สารยับยั้งอัลฟา-รีดักเตส 5 ชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง
ต่อมลูกหมากคุณภาพสูง ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าผลของสารยับยั้งอัลฟา-รีดักเตส 5 ตัวในการ
ลดปริมาณต่อมลูกหมากหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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การเปิดรับผู้หญิง - ความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์

อัลฟูซิน ดิยาเม็ดไม่ควรได้รับการจัดการโดยสตรีที่ตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภ์ได้ Dutasteride 
ถูกดูดซึมผ่านผิวหนังและอาจส่งผลให้ทารกในครรภ์ได้รับสารโดยไม่ได้ตั้งใจ หากสตรีที่ตั้งครรภ์
หรืออาจตั้งครรภ์สัมผัสกับยาเม็ด ALFUSIN D ที่รั่วไหล ใหล้้างบริเวณที่สัมผัสด้วยสบูแ่ละนํ้า
ทันที

การบริจาคเลือด

ผู้ชายกําลังรับการรักษาอัลฟูซิน ดิยาเม็ดไม่ควรบริจาคโลหิตจนกว่าจะผ่านไปอย่างน้อย 6 เดือน
หลังการให้ยาครั้งสุดท้าย เพื่อป้องกันสตรีมคีรรภ์ได้รับ dutasteride ผ่านการถ่ายเลือด

ผลต่อแอนติเจนเฉพาะต่อมลูกหมาก (PSA) และการใช้ PSA ในการตรวจหามะเร็งต่อมลูก
หมาก

ในการศึกษาทางคลินิก dutasteride ลดความเข้มข้นของแอนติเจนเฉพาะต่อมลูกหมากในซีรัม 
(PSA) ในซีรัมลงประมาณ 50% ภายใน 3-6 เดือนของการรักษา การลดลงนี้สามารถคาดการณ์
ได้ตลอดช่วงค่า PSA ในผู้ป่วยที่มีเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลตามอาการ แม้ว่าอาจแตกต่างกันไปใน
แต่ละบุคคล Dutasteride อาจทําให้ PSA ในซีรัมลดลงเมื่อมีมะเร็งต่อมลูกหมาก ในการตีความ 
PSA ต่อเนื่องในผู้ชายทีร่ับประทาน dutasteride ควรมีการกําหนด PSA baseline ใหม่อย่าง
น้อย 3 เดือนหลังจากเริ่มการรักษาและ PSA จะได้รับการตรวจสอบเป็นระยะหลังจากนั้น การเพิ่ม
ขึ้นอย่างผิดปกติจากค่า PSA ตํ่าสุดในขณะที่ใช้ dutasteride อาจส่งสัญญาณการมีอยู่ของ
มะเร็งต่อมลูกหมาก และควรได้รับการประเมิน แม้ว่าระดับ PSA จะยังอยู่ในช่วงปกติสําหรับผู้ชาย
ที่ไม่ได้ใช้ 5 alpha-reductase inhibitor การไม่ปฏิบัตติาม dutasteride อาจส่งผลต่อผล
การทดสอบ PSA

ในการตีความค่า PSA ที่แยกได้ในชายทีไ่ด้รับ dutasteride เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป ค่า PSA 
ควรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อเปรียบเทียบกับค่าปกติในผู้ชายที่ไม่ได้รับการรักษา

อัตราส่วน PSA ฟรีต่อผลรวม (PSA ปลอดเปอร์เซ็นต์) ยังคงที่ แม้จะอยู่ภายใตอ้ิทธิพลของ 
dutasteride หากแพทย์เลือกใช้ PSA แบบไม่มีเปอร์เซ็นต์เพื่อช่วยในการตรวจหามะเร็งต่อมลูก
หมากในผู้ชายที่ได้รับ dutasteride ก็ไม่จําเป็นต้องปรับค่าใดๆ

ผลกระทบต่อลักษณะนํ้าอสุจิ

ผลของ dutasteride 0.5 มก./วัน ต่อลักษณะของนํ้าอสุจิได้รับการประเมินในอาสาสมัครปกติ
อายุ 18 ถึง 52 ปี (n=27 dutasteride, n=23 placebo) ตลอด 52 สัปดาห์ของการรักษาและ 
24 สัปดาห์ของการติดตามหลังการรักษา ที่ 52 สัปดาห์ เปอร์เซ็นต์การลดลงเฉลี่ยจากค่าพื้น
ฐานในจํานวนอสุจทิั้งหมด ปริมาณอสุจิ และการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิเท่ากับ 23%, 26% และ 
18% ตามลําดับ ในกลุ่ม dutasteride เมื่อปรับสําหรับการเปลี่ยนแปลงจากการตรวจวัดพื้น
ฐานในกลุ่มยาหลอก ความเข้มข้นของอสุจิและสัณฐานวิทยาของอสุจิไม่ได้รับผลกระทบ หลังจาก
ติดตามผล 24 สัปดาห์ เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงของจํานวนอสุจิทั้งหมดในกลุ่ม 
dutasteride ยังคงตํ่ากว่าค่าพื้นฐาน 23% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยสําหรับพารามิเตอร์นํ้าอสุจิทั้งหมด
ที่จุดตลอดเวลายังคงอยู่ในช่วงปกติและไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสําคัญทางคลินิก (30%) 2 วิชาใน
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กลุ่ม dutasteride มีจํานวนอสุจิลดลงมากกว่า 90% จากการตรวจวัดพื้นฐานที่ 52 สัปดาห์ 
โดยมีการฟื้นตัวบางส่วนในการติดตาม 24 สัปดาห์ ไม่ทราบถึงความสําคัญทางคลินิกของผลกระ
ทบของ dutasteride ต่อลักษณะนํ้าอสุจิสําหรับภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ป่วยแต่ละราย

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

หากอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดขึ้นใหม่หรือแย่ลงอัลฟูซิน ดิ ควรเลิกใชย้าเม็ด

ผู้ป่วยที่มีการยืด QT มา แต่กําเนิดหรือได้มา

ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยทีม่ี QT ทีไ่ด้มาหรือมีมา แต่กําเนิด หรือผู้ที่กําลังใชย้าที่ยืดช่วง 
QT

ปฏิกิริยาระหว่างยา

สารยับยั้ง CYP3A4 ที่มีศักยภาพ:CYP3A4 เป็นไอโซฟอร์มของเอนไซม์ตับหลักที่เกี่ยวข้องกับ
การเผาผลาญของ alfuzosin hydrochloride การใช้ ketoconazole ขนาด 400 มก. ซํ้า ๆ 
ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง CYP3A4 ที่มีฤทธิ์เพิ่ม alfuzosin hydrochloride Cmax ขึ้น 2.3 เท่าและ 
AUClast 3.2 เท่าหลังจากได้รับ alfuzosin hydrochloride ขนาด 10 มก. ในการศึกษาอื่น 
การให้ ketoconazole ในขนาดตํ่า (200 มก./วัน) ซํ้าๆ เพิ่ม alfuzosin hydrochloride 
Cmax ขึ้น 2.1 เท่าและ AUClast 2.5 เท่า หลังจากได้รับ alfusion hydrochloride ขนาด 10 
มก. เพียงครั้งเดียว ไม่ควรให้ยา Alfuzosin hydrochloride ร่วมกับสารยับยั้ง CYP3A4 ที่มี
ฤทธิ์ (เช่น ketoconazole, itraconazole หรือ ritonavir) เนื่องจากการได้รับ alfuzosin 
hydrochloride เพิ่มขึ้น

Dutasteride ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวางในมนุษย์โดย isoenzymes CYP3A4 และ 
CYP3A5 ไม่มกีารทดลองทางคลินิกในการโต้ตอบระหว่างยาเพื่อประเมินผลกระทบของสาร
ยับยั้งเอนไซม์ CYP3A ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของดูสแตร์ไรด์ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในหลอด
ทดลอง ความเข้มข้นในเลือดของ dutasteride อาจเพิ่มขึ้นเมื่อมีสารยับยั้ง CYP3A4/5 เช่น 
ritonavir, ketoconazole, verapamil, diltiazem, cimetidine, troleandomycin และ 
ciprooxacin เนื่องจากมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยา โปรดใชค้วามระมัดระวังในการ
กําหนด dutasteride ใหก้ับผู้ป่วยที่ใช้สารยับยั้งเอนไซม์ CYP3A4 ที่มีฤทธิ์เรื้อรัง

Dutasteride ไมย่ับยั้งเมแทบอลิซึมในหลอดทดลองของสารตั้งต้นแบบจําลองสําหรับไอโซไซม์ 
CYP450 ที่สําคัญของมนุษย์ (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 และ CYP3A4) ที่
ความเข้มข้น 1,000 ng/mL ซึ่งมากกว่าความเข้มข้นของซีรั่มในสภาวะคงตัว 25 เท่าในมนุษย์

สารยับยั้ง CYP3A4 ปานกลาง:การบริหารร่วมกันซํ้าของ 240 มก. / วันของ diltiazem ซึ่งเป็น
ตัวยับยั้ง CYP3A4 ทีม่ีศักยภาพปานกลางโดยมี alfuzosin hydrochloride 7.5 มก. / วัน 
(2.5 มก. สามครั้งต่อวัน) เพิ่ม Cmax และ AUC0-24 ของ alfuzosin ไฮโดรคลอไรด์ 1.5- และ 
1.3 เท่า ตามลําดับ Alfuzosin ไฮโดรคลอไรด์เพิ่ม Cmax และ AUC0-12 ของ diltiazem 1.4 
เท่า แม้ว่าจะไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตในการศึกษานี้ แต่ดิลไทอาเซมเป็น
ยาลดความดันโลหิต และการใช้ยาอัลฟูโซซินไฮโดรคลอไรด์ร่วมกับยาลดความดันโลหิตร่วมกันมี
ศักยภาพที่จะทําให้เกิดความดันเลือดตํ่าในผู้ป่วยบางราย
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ในไมโครโซมตับของมนุษย์ที่ความเข้มข้นที่ได้รับในปริมาณการรักษา อัลฟูโซซินไม่ได้ยับยั้งไอโซ
ไซม์ CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6 หรือ 3A4 ในการเพาะเลี้ยงเซลลต์ับของมนุษย์เบื้องต้น 
alfuzosin ไม่ก่อให้เกิด CYP1A, 2A6 หรือ 3A4 isoenzymes

อัลฟา-Adrenergic คู่อริ:ยังไม่ได้กําหนดปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์
ระหว่าง alfuzosin hydrochloride และ alpha-blockers อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การโต้ตอบ
อาจเกิดขึ้นและอัลฟูซิน ดไิม่ควรใช้แท็บเล็ตร่วมกับตัวบล็อกอัลฟาอื่น ๆ

การใช้ dutasteride ร่วมกับ tamsulosin หรือ terazosin ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ 
alpha-adrenergic ในสภาวะคงตัว ไม่ได้ประเมินผลของการให้ tamsulosin หรือ terazosin 
ต่อพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของ dutasteride; เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความเข้ม
ข้นของ DHT มีความคล้ายคลึงกันสําหรับ dutasteride เพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับการ
รักษาแบบผสมผสาน

สารยับยั้งฟอสโฟไดเอสเตอเรส-5 (PDE5)ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อตัวต้าน 
alphaadrenergic รวมทั้ง alfuzosin hydrochloride ใชร้่วมกับสารยับยั้ง PDE5 Alpha-
adrenergic antagonists และ PDE5 inhibitors เป็นทั้งยาขยายหลอดเลือดที่สามารถลด
ความดันโลหิตได้ การใช้ยาสองกลุ่มนี้ร่วมกันอาจทําใหเ้กิดความดันเลือดตํ่าตามอาการได้

ยาลดความดันโลหิตและไนเตรต:อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อความดันเลือดตํ่า/ความดันเลือดตํ่า
ขณะทรงตัวและอาการหมดสติเมื่อรับประทานอัลฟูซิน ดิ แท็บเล็ตควบคู่กับยาลดความดันโลหิต
และไนเตรต

ซิเมทิดีน:การให้ cimetidine 1 กรัมต่อวันซํ้าๆ ทําใหค้่า alfuzosin hydrochloride Cmax 
และ AUC เพิ่มขึ้น 20%

ดิจอกซิน:การใช้ยา alfuzosin hydrochloride 10 มก. และ digoxin 0.25 มก./วัน ร่วมกัน
ซํ้าๆ เป็นเวลา 7 วัน ไม่ได้ทําใหเ้กิดเภสัชจลนศาสตร์ในสภาวะคงตัวของยาทั้งสองชนิด 
Dutasteride ไมไ่ด้เปลี่ยนแปลงเภสัชจลนศาสตร์ในสภาวะคงตัวของ digoxin เมื่อให้ยาควบคู่
ไปกับขนาด 0.5 มก./วัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์

วาร์ฟาริน:การให้ยา alfuzosin hydrochloride ขนาด 5 มก. วันละสองครั้งเป็นเวลา 6 วันถึง 
6 วันสําหรับอาสาสมัครชายที่มีสุขภาพดี 6 คนโดยให้ยา alfuzosin hydrochloride แบบยา
เม็ดที่ได้รับการปลดปล่อยทันทีหลายครั้งไม่ส่งผลต่อการตอบสนองทางเภสัชวิทยาต่อยาวาร์ฟา
รินขนาด 25 มก. ทางปากเพียงครั้งเดียว Dutasteride 0.5 มก./วัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงเภสัชจลนศาสตร์ในสภาวะคงตัวของไอโซเมอร์ S- หรือ R-warfarin หรือ
เปลี่ยนแปลงผลของ warfarin ต่อเวลาของ prothrombin เมื่อให้ยากับ warfarin

อะเทโนลอล:การให้ atenolol 100 มก. ครั้งเดียวโดยใช้ยาเม็ด alfuzosin hydrochloride 
ขนาด 2.5 มก. ครั้งเดียวในอาสาสมัครชายหนุ่มที่มีสุขภาพดี 8 คนเพิ่มค่า alfuzosin 
hydrochloride Cmax และ AUC ขึ้น 28% และ 21% ตามลําดับ Alfuzosin 
hydrochloride เพิ่มค่า atenolol Cmax และ AUC ขึ้น 26% และ 14% ตามลําดับ ในการ
ศึกษานี้ การรวมกันของ alfuzosin hydrochloride กับ atenolol ทําให้ความดันโลหิตเฉลี่ย
และอัตราการเต้นของหัวใจลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
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ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์:การให้ hydrochlorothiazide ขนาด 25 มก. เพียงครั้งเดียวไม่ได้ปรับ
เปลี่ยนพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของ alfuzosin hydrochloride ไม่มีหลักฐานของ
ปฏิกิริยาทางเภสัชพลศาสตรร์ะหว่าง alfuzosin hydrochloride และ 
hydrochlorothiazide ในผู้ป่วย 8 รายในการศึกษา

คู่อริของช่องแคลเซียม:ในการวิเคราะหท์างเภสัชจลนศาสตร์ของประชากร พบว่ามีการคลายตัว
ของ dutasteride ที่ลดลงเมื่อใช้ร่วมกับ CYP3A4 inhibitors verapamil (37%, n=6) และ 
diltiazem (44%, n=5) ในทางตรงกันข้าม ไม่มีการลดลงของการกวาดล้างเกิดขึ้นเมื่อแอมโลดิ
พีนซึ่งเป็นตัวต้านแคลเซียมแชนเนลอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวยับยั้ง CYP3A4 ถูกใชร้่วมกับดูทาสเตอ
ไรด์ (+7%, n=4)

การลดลงของการกวาดล้างและการได้รับ dutasteride ที่เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมาเมื่อมี 
verapamil และ diltiazem ไม่ถือว่ามีนัยสําคัญทางคลินิก ไม่แนะนําให้ปรับขนาดยา

โคเลสไทรามีน:การบริหาร dutasteride ขนาด 5 มก. ครั้งเดียวตามด้วย cholestyramine 
12 กรัมใน 1 ชั่วโมงต่อมาไม่ส่งผลต่อการดูดซึมของ dutasteride สัมพัทธ์

การบําบัดร่วมกันอื่น ๆ :ไม่มีปฏิกิริยาข้างเคียงที่มีนัยสําคัญทางคลินิกที่อาจเกิดจากการรวมกัน
ของ dutasteride และการรักษาพร้อมกันเมื่อ dutasteride ถูกใชร้่วมกับ anti-
hyperlipidaemics, เอนไซม์ angiotensin-converting enzyme (ACE), สารปิดกั้น beta-
adrenergic, ตัวบล็อกช่องแคลเซียม, คอร์ติโคสเตียรอยด์, ยาขับปัสสาวะ, ยาต้านการอักเสบที่
ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs), สารยับยั้ง PDE-5 และยาปฏิชีวนะ quinolone

ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย

ควรบอกผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการทีอ่าจเกิดขึ้นจากความดันเลือดตํ่าในการทรงตัว เช่น อาการวิง
เวียนศีรษะ เมื่อเริ่มใช้ยา alfuzosin ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอัลฟูซิน ดแิท็บเล็ตและควรได้
รับการเตือนเกี่ยวกับการขับรถ การใช้เครื่องจักร หรือการทํางานที่เป็นอันตรายในช่วงเวลานี้ นี่
เป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ที่มีความดันโลหิตตํ่าหรือผู้ที่ใช้ยาลดความดันโลหิตหรือไนเตรต

ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําให้บอกจักษุแพทย์ของตนเกี่ยวกับการใช ้อัลฟูซิน ดิแท็บเล็ตก่อนการ
ผ่าตัดต้อกระจกหรือขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดวงตาแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่ได้ใช้ alfuzosin 
hydrochloride อีกต่อไป

ผู้ป่วยควรได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ priapism ที่เกิดจากการรักษาด้วย 
alfuzosin ซึ่งเป็นหนึ่งในองคป์ระกอบของอัลฟูซิน ดิ ยาเม็ดและยาในกลุ่มเดียวกัน แม้ว่า
ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นได้ยากมาก แต่ถ้าไม่ไปพบแพทย์ในทันที ก็อาจนําไปสู่ภาวะหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศอย่างถาวร (ความอ่อนแอ)

แพทย์ควรแจ้งผู้ป่วยว่า dutasteride ช่วยลดระดับ PSA ในซีรัมได้ประมาณ 50% ภายใน 3-6 
เดือนของการรักษา แม้ว่าอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน สําหรับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจคัดกรอง 
PSA การเพิ่มขึ้นของระดับ PSA ขณะรักษาด้วย dutasteride อาจส่งสัญญาณว่ามีมะเร็งต่อม
ลูกหมาก และควรได้รับการประเมิน
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แพทย์ควรแจ้งผู้ป่วยว่า มีการเพิ่มขึ้นของมะเร็งต่อมลูกหมากคุณภาพสูงในผู้ชายที่ได้รับการ
รักษาด้วยสารยับยั้งอัลฟา-รีดักเตส 5 ตัว (ซึ่งระบสุําหรับการรักษาเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล) รวม
ทั้งดูตาสเตอไรด์ เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับยาหลอกในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชย้าเหล่านี้ ยาเพื่อ
ลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมาก

แพทย์ควรแจ้งผู้ป่วยว่าอัลฟูซิน ดิยาเม็ดที่ประกอบด้วย dutasteride เนื่องจากเป็นส่วน
ประกอบหนึ่งไมค่วรได้รับการจัดการโดยสตรีที่ตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภ์ได้เนื่องจากมีศักยภาพ
ในการดูดซึม dutasteride และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ที่กําลังพัฒนา 
Dutasteride ถูกดูดซึมผ่านผิวหนังและอาจส่งผลให้ทารกในครรภ์ได้รับสารโดยไม่ได้ตั้งใจ หาก
สตรีมีครรภ์หรือสตรีมคีรรภ์มาสัมผัสถึงกระดูกหักอัลฟูซิน ดแิท็บเล็ตพื้นที่สัมผัสควรล้างทันที
ด้วยสบู่และนํ้า

แพทย์ควรแจ้งผู้ชายที่รักษาด้วยอัลฟูซิน ดยิาเม็ดที่มี dutasteride เนื่องจากเป็นส่วนประกอบ
หนึ่ง ไม่ควรบริจาคโลหิตจนกว่าจะได้รับยาครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อป้องกันสตรีมี
ครรภ์ได้รับ dutasteride จากการถ่ายเลือด ระดับของ dutasteride ในซีรัมจะตรวจพบได้เป็น
เวลา 4-6 เดือนหลังจากสิ้นสุดการรักษา

การด้อยค่าของไต

ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ alfuzosin hydrochloride ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางไต
อย่างรุนแรง (creatinine clearance <30 mL/min) การได้รับสัมผัสทั่วร่างกายเพิ่มขึ้น
ประมาณ 50% ในการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของผูป้่วยที่มีภาวะไตบกพร่องระดับเล็กน้อย ปาน
กลาง และรุนแรง ในการศึกษาในระยะที่ 3 ความปลอดภัยของผู้ป่วยไตวายที่ไม่รุนแรง (n=172) 
หรือปานกลาง (n=56) มีความคล้ายคลึงกับผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตตามปกติในการศึกษา
เหล่านั้น ข้อมูลด้านความปลอดภัยมีอยู่ในผู้ป่วยจํานวนจํากัด (n=6) ที่มีการขจัดครีเอตินีนตํ่า
กว่า 30 มล./นาที

ยังไม่ได้มีการศึกษาผลของการด้อยค่าของไตต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ dutasteride อย่างไร
ก็ตาม ปริมาณ dutasteride ขนาด 0.5 มก. ในปัสสาวะของมนุษยจ์ะฟื้นตัวได้น้อยกว่า 0.1% 
ดังนั้นจึงไม่ควรมกีารปรับขนาดยาสําหรับผู้ป่วยไตวาย

การด้อยค่าของตับ

ห้ามใช้ Alfuzosin hydrochloride ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางตับในระดับปานกลางหรือ
รุนแรง แม้ว่าจะไม่มีการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ alfuzosin hydrochloride ในผู้ป่วยที่มี
ความบกพร่องทางตับเล็กน้อย แต่ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ alfuzosin hydrochloride 
แก่ผู้ป่วยดังกล่าว

ยังไม่มีการศึกษาผลของการด้อยค่าของตับต่อเภสัชจลนศาสตร์ของดตูาสเตอไรด์ เนื่องจาก 
dutasteride ถูกเผาผลาญอย่างกว้างขวาง การรับสัมผัสอาจสูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีความบกพร่อง
ทางตับ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาทางคลินิกที่ผู้ป่วย 60 คนได้รับยา 5 มก. (10 เท่าของขนาด
ยาที่ใช้ในการรักษา) ทุกวันเป็นเวลา 24 สัปดาห์ ไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพิ่มเติมเมื่อ
เปรียบเทียบกับยาที่สังเกตพบในขนาดยาทีใ่ช้ในการรักษาที่ 0.5 มก.
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การตั้งครรภ์

หมวดหมู่การตั้งครรภ์ X
อัลฟูซิน ดิแท็บเล็ตมขี้อห้ามสําหรับใช้ในสตรีมีครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์ Dutasteride เป็นตัว
ยับยั้ง 5 alpha-reductase ที่ป้องกันการเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายเป็น DHT ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่
จําเป็นสําหรับการพัฒนาปกติของอวัยวะเพศชาย ในการศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตวแ์ละความเป็น
พิษต่อพัฒนาการ dutasteride ยับยั้งการพัฒนาของอวัยวะเพศภายนอกตามปกติในทารกใน
ครรภ์ของผู้ชาย ดังนั้น dutasteride อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์เมื่อให้กับหญิงตั้งครรภ์ 
หากใช้ dutasteride ในระหว่างตั้งครรภ์หรือหากผู้ป่วยตั้งครรภ์ขณะใช้ dutasteride ผู้ป่วย
ควรทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์

ความผิดปกติในอวัยวะเพศของทารกในครรภ์เป็นผลทางสรีรวิทยาที่คาดหวังจากการยับยั้งการ
เปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็น DHT โดยสารยับยั้งอัลฟา-รีดักเตส 5 ตัว ผลลัพธ์เหล่านี้
คล้ายกับการสังเกตในทารกเพศชายที่มีพันธุกรรม 5 alpha-reductase deciency 
Dutasteride ถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ทารกในครรภ์ได้รับสารนี้ สตรีที่ตั้ง
ครรภ์หรืออาจตั้งครรภ์ไม่ควรใช้ dutasteride ถ้าติดต่อกับเสียอัลฟูซิน ดิแท็บเล็ตพื้นที่สัมผัส
ควรล้างทันทีด้วยสบู่และนํ้า Dutasteride ถูกหลั่งออกมาในนํ้าอสุจิของผู้ชาย ความเข้มข้นของ
นํ้าอสุจิทีว่ัดได้สูงสุดของ dutasteride ในชายที่ได้รับการรักษาคือ 14 ng/mL สมมติให้ผู้หญิง
นํ้าหนัก 50 กก. ได้รับนํ้าอสุจิ 5 มล. และดูดซึมได้ 100% ความเข้มข้นของ dutasteride ของผู้
หญิงจะอยู่ทีป่ระมาณ 0.175 ng/mL ความเข้มข้นนี้น้อยกว่าความเข้มข้นที่สร้างความผิดปกติ
ของอวัยวะเพศชายมากกว่า 100 เท่าในการศึกษาในสัตว์ทดลอง Dutasteride มโีปรตีนสูงใน
นํ้าอสุจิของมนุษย์ (>96%) ซึ่งอาจลดปริมาณของ dutasteride สําหรับการดูดซึมทางช่อง
คลอด

การใหน้ม

อัลฟูซิน ดิแท็บเล็ตไม่ได้ระบไุว้สําหรับใช้ในมารดาที่ให้นมบุตร ไม่ทราบว่า dutasteride ถูกขับ
ออกมาในนมของมนุษย์หรือไม่

การใชใ้นเด็ก

อัลฟูซิน ดิแท็บเล็ตไม่ได้ระบไุว้สําหรับใช้ในประชากรเด็ก

Ecacy ของ alfuzosin hydrochloride ไม่ได้แสดงให้เห็นในการทดลองสุ่มแบบ double-
blind ควบคุมด้วยยาหลอก ecacy และความปลอดภัยที่ดําเนินการในผู้ป่วย 172 รายที่มีอายุ
ระหว่าง 2 ถึง 16 ปีทีม่ีความดันจุดรั่วไหลสูง (LPP) ≥40 ซม. H2O) จากแหล่งกําเนิดทางระบบ
ประสาททีบ่ําบัดด้วย alfuzosin hydrochloride โดยใช้สูตรสําหรับเด็ก การทดลองใชร้ะยะ 
ecacy 12 สัปดาห์ ตามด้วยระยะเวลาขยายความปลอดภัย 40 สัปดาห์ ไม่พบความแตกต่างที่มี
นัยสําคัญทางสถิตใินสัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับความดันจุดรั่วไหลของสารยับยั้งที่ <40 ซม. H20 
ระหว่างกลุ่ม alfuzosin กับยาหลอก

ในระหว่างการทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอก อาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานใน
# 8805;2% ของผู้ป่วยที่ได้รับ alfuzosin และมีอุบัติการณ์สูงกว่าในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ได้แก่ 
pyrexia ปวดศีรษะ การติดเชื้อทางเดินหายใจ ไอ กําพืด และท้องร่วง อาการไม่พึงประสงค์ที่
รายงานสําหรับทั้ง
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ระยะเวลาทดลอง 12 เดือน ซึ่งรวมถึงการขยายฉลากแบบเปิด มีประเภทและความถี่ที่คล้ายคลึง
กันกับปฏิกิริยาทีส่ังเกตได้ในช่วงระยะเวลา 12 สัปดาห์ ไม่ได้ทําการศึกษา Alfuzosin 
hydrochloride ในผู้ป่วยที่อายุตํ่ากว่า 2 ปี ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ dutasteride 
ในเด็กยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น

การใชผู้้สูงอายุ

จากจํานวนผู้ป่วยทั้งหมดในการศึกษาทางคลินิกของ alfuzosin hydrochloride 48% มีอายุ 
65 ปีขึ้นไปในขณะที่ 11% มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ไม่พบความแตกต่างโดยรวมในด้านความปลอดภัย
หรือประสิทธิภาพระหว่างอาสาสมัครเหล่านี้และผู้ทีม่ีอายุน้อยกว่า แต่ไม่สามารถตัดความไวที่มาก
ขึ้นของผู้สูงอายุบางคนออกได้

จากผู้ป่วยชาย 2,167 รายที่ได้รับ dutasteride ในการทดลองทางคลินิก 3 ครั้ง โดย 60% 
มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และ 15% มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ไม่พบความแตกต่างโดยรวมในด้านความ
ปลอดภัยหรือ ecacy ระหว่างอาสาสมัครเหล่านี้และผู้ทีม่ีอายุน้อยกว่า ประสบการณ์ทางคลินิก
อื่น ๆ ทีร่ายงานไม่ได้ระบุถึงความแตกต่างในการตอบสนองระหว่างผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่อายุ
น้อยกว่า แต่ไม่สามารถตัดความไวที่มากขึ้นของผู้สูงอายุบางคนออกได้

ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

อัลฟโูซซิน ไฮโดรคลอไรด์

ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก

เนื่องจากการทดลองทางคลินิกดําเนินการภายใต้สภาวะที่แตกต่างกันอย่างมาก อัตราการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ที่สังเกตได้ในการทดลองทางคลินิกของยาหนึ่งๆ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบ
โดยตรงกับอัตราในการทดลองทางคลินิกของยาอื่น และอาจไม่สอดคล้องกับอัตราที่สังเกตได้ใน
การปฏิบัติทางคลินิก

อุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการรักษาเกิดขึ้นจากการทดลองทางคลินิกที่ควบคุม
ด้วยยาหลอก 3 ครั้งในผู้ชาย 1,608 คน โดยได้รับการประเมินปริมาณ alfuzosin 
hydrochloride 10 และ 15 มก. ต่อวัน ในการทดลอง 3 ครั้งนี้ ผู้ชาย 473 คนได้รับยา 
alfuzosin Hydrochloride 10 มก. ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์นาน ในการทดลองเหล่านี้ 4% ของผู้
ป่วยทีไ่ด้รับยา alfuzosin Hydrochloride 10 มก. ถอนตัวจากการทดลองเนื่องจากอาการไม่
พึงประสงค์ เทียบกับ 3% ในกลุ่มยาหลอก

ตารางที่ 2 สรุปอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นใน≥2% ของผู้ป่วยที่ได้รับ alfuzosin และมีอุบัติ
การณ์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยทั่วไป อาการข้างเคียงที่พบในการใชง้านในระยะยาวมีความ
คล้ายคลึงกันในประเภทและความถี่กับเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ด้านล่างสําหรับการทดลอง 3 เดือน

ตารางที่ 2: อาการไม่พึงประสงคท์ี่เกิดขึ้นใน≥2% ของ Alfuzosin Hydrochloride ไดร้ับการรักษา

ผู้ป่วยและบ่อยกว่ายาหลอกใน 3 เดือนที่ควบคุมด้วยยาหลอก

การทดลองทางคลินิก
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อาการไมพ่ึงประสงค์ ยาหลอก
(n=678)

อัลฟูโซซิน
ไฮโดรคลอไรด์
(n=473)

เวียนหัว 19
(2.8%)

27 (5.7%)

การติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน

4 (0.6%) 14 (3.0%)

ปวดศีรษะ 12
(1.8%)

14 (3.0%)

ความเหนื่อยล้า 12
(1.8%)

13 (2.7%)

อาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ทีร่ายงานโดยระหว่าง 1% ถึง 2% ของผู้ป่วยที่ได้รับ alfuzosin 
hydrochloride และเกิดขึ้นบ่อยกว่ายาหลอกจะแสดงตามตัวอักษรตามระบบของร่างกายและ
โดยการลดความถี่ภายในระบบร่างกาย:

ร่างกายโดยรวม:ความเจ็บปวด

ระบบทางเดินอาหาร:ปวดท้อง, อาการอาหารไม่ย่อย, ท้องผูก, คลื่นไส ้ระบบสืบพันธุ:์ความ
อ่อนแอ
ระบบทางเดินหายใจ:หลอดลมอักเสบ, ไซนัสอักเสบ, pharyngitis

สัญญาณและอาการของออร์โธสตาซิสในการศึกษาทางคลินิก:อาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
กับ orthhostasis ที่เกิดขึ้นในการทดลองแบบ double-blind Phase 3 กับ alfuzosin 
hydrochloride 10 มก. สรุปไว้ในตารางที่ 3 ผู้ป่วยประมาณ 20-30% ในการศึกษาเหล่านี้
กําลังใช้ยาลดความดันโลหิต

ตารางที่ 3: จํานวน (%) ของผู้ป่วยที่มีอาการอาจเกี่ยวข้องกับออร์โธสตาซิส

ใน 3 เดือน การทดลองทางคลินิกที่ควบคุมด้วยยาหลอก

อาการ ยาหลอก
(n=678)

อัลฟโูซซิน
ไฮโดรคลอไรด์
(n=473)

เวียนหัว 19
(2.8%)

27 (5.7%)

ความดันเลือดตํ่าหรือความดัน
เลือดตํ่าในท่า

0 2 (0.4%)

อาการหมดสติ 0 1 (0.2%)

การทดสอบการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตหรือความดันเลือดตํ่ามีพยาธิสภาพได้ดําเนินการใน
การศึกษาที่มีการควบคุม 3 ฉบับ ความดันโลหิตซิสโตลิกลดลง (≤90 mmHg โดยลดลง≥20 
mmHg จากการตรวจวัดพื้นฐาน) ไม่พบในผู้ป่วยทีไ่ด้รับยาหลอก 674 ราย และในผู้ป่วย 469 
alfuzosin hydrochloride 1 ราย (0.2%) ความดันโลหิตตัวล่างลดลง (≤50 มม.ปรอท
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ลดลง≥15 mmHg จากการตรวจวัดพื้นฐาน) พบได้ในผู้ป่วย 3 ราย (0.4%) ที่ได้รับยาหลอก 
และ 4 (0.9%) ของผู้ป่วย alfuzosin hydrochloride การทดสอบออร์โธสแตติกในเชิงบวก (
ความดันโลหิตซิสโตลกิลดลงของ≥20 mmHg เมื่อยืนจากท่าหงาย) พบในผู้ป่วยที่ได้รับยา
หลอก 52 ราย (7.7%) และผู้ป่วย alfuzosin hydrochloride 31 ราย (6.6%)

Dutasteride

ประสบการณ์การทดลองทางคลินิก

เนื่องจากการทดลองทางคลินิกดําเนินการภายใต้สภาวะที่แตกต่างกันอย่างมาก อัตราการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบในการทดลองทางคลินิกของยาหนึ่งๆ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบ
โดยตรงกับอัตราในการทดลองทางคลินิกของยาอื่น และอาจไม่สอดคล้องกับอัตราที่สังเกตได้ใน
ทางปฏิบัติ

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดที่รายงานในผู้ที่ได้รับ dutasteride ได้แก่ ความอ่อนแอ 
ความใคร่ที่ลดลง ความผิดปกติของเต้านม (รวมถึงการขยายเต้านมและความอ่อนโยน) และ
ความผิดปกติของการหลั่ง

การถอนตัวของการศึกษาเนื่องจากอาการไม่พึงประสงคเ์กิดขึ้นใน 4% ของผู้ที่ได้รับ 
dutasteride และ 3% ของผู้ที่ได้รับยาหลอกในการทดลองที่ได้รับยาหลอกด้วย dutasteride 
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดที่นําไปสู่การถอนการศึกษาคือความอ่อนแอ (1%)

การบําบัดด้วยยา

ผู้ป่วยชายทีม่ีเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลมากกว่า 4,300 คนได้รับการสุ่มให้รับยาหลอกหรือยา 
dutasteride 0.5 มก. ต่อวันในการทดลองการรักษาระยะที่ 3 ระยะ 2 ปีที่ 2 ที่ควบคุมด้วยยา
หลอกที่เหมือนกัน 3 ครั้ง แต่ละครั้งตามด้วย 2 ปีแบบเปิดฉลาก การขยาย. ในระหว่างระยะเวลา
การรักษาแบบ double-blind ผู้ชาย 2,167 คนได้รับ dutasteride รวมถึง 1,772 คนที่ได้รับ
สาร dutasteride เป็นเวลา 1 ปีและ 1,510 คนเป็นเวลา 2 ปี เมื่อรวมการขยายฉลากแบบเปิด 
ผู้ชาย 1,009 คนได้รับ dutasteride เป็นเวลา 3 ปีและ 812 รายได้รับเชื้อเป็นเวลา 4 ปี 
ประชากรมีอายุ 47 ถึง 94 ปี (อายุเฉลี่ย: 66 ป)ี และมากกว่า 90% เป็นชาวคอเคเชียน ตารางที่ 4 
สรุปอาการไมพ่ึงประสงคท์างคลินิกทีร่ายงานอย่างน้อย 1% ของผู้ป่วยที่ได้รับ dutasteride 
และมีอุบัติการณ์สูงกว่ากลุ่มทีไ่ด้รับยาหลอก

ตารางที่ 4: อาการไม่พึงประสงคท์ี่รายงานใน #8805; 1% ของอาสาสมัครในช่วง 24 เดือน

ระยะเวลาและบ่อยครั้งในกลุ่มที่ได้รับ Dutasteride มากกว่า Placebo

กลุ่ม (สุ่ม, ปกปิดสองครั้ง, ควบคุมด้วยยาหลอก) โดย Time of

เริ่มมีอาการ

อาการไมพ่ึงประสงค์ เวลาตอบสนองที่ไม่พึงประสงค์ของการโจมตี

เดือน
0-6

เดือน
7-12

เดือน
13-18

เดือน
19-24

ดัสเตอไรด์ (n)
ยาหลอก (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)

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 18/22



19/9/22, 10:00 น. เม็ด ALFUSIN D | CiplaMed

ความอ่อนแอ
Dutasteride
ยาหลอก

4.7%
1.7%

1.4%
1.5%

1.0%
0.5%

0.8%
0.9%

ความใครล่ดลง
Dutasteride
ยาหลอก

3.0%
1.4%

0.7%
0.6%

0.3%
0.2%

0.3%
0.1%

พุ่งออกมา 1.4%
0.5%

0.5%
0.3%

0.5%
0.1%

0.1%
0.0%เอความผิดปกติ

Dutasteride
ยาหลอก

ความผิดปกตขิองเต้านมข

Dutasteride
ยาหลอก

0.5%
0.2%

0.8%
0.3%

1.1%
0.3%

0.6%
0.1%

a อาการไม่พึงประสงคท์างเพศเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการรักษา dutasteride (รวมถึงการรักษา
ด้วยยาเดี่ยวและร่วมกับ tamsulosin) อาการไม่พึงประสงคเ์หล่านี้อาจเกิดขึ้นหลังจากหยุดการ
รักษา บทบาทของ dutasteride ในการคงอยู่นี้ไม่เป็นที่รู้จัก

b รวมถึงความอ่อนโยนของเต้านมและการขยายเต้านม

การรักษาระยะยาว (สูงสุด 4 ปี)
มะเร็งต่อมลูกหมากคุณภาพสูง:การทดลอง REDUCE เป็นการทดลองแบบสุ่มแบบ 
doubleblind แบบควบคุมด้วยยาหลอก ซึ่งลงทะเบียนในผู้ชาย 8,231 คน อายุ 50 ถึง 75 ปี 
โดยมี PSA ในซีรัม 2.5 ng/mL ถึง 10 ng/mL และการตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเป็นลบ
ภายใน 6 เดือนทีผ่่านมา ผู้รับการทดลองสุ่มได้รับยาหลอก (N=4,126) หรือ 0.5 มก. ต่อวันของ 
dutasteride (N=4,105) นานถึง 4 ปี อายุเฉลี่ย 63 ปีและ 91% เป็นชาวคอเคเชี่ยน อาสา
สมัครเข้ารับการตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากตามกําหนดโปรโตคอลที่ 2 และ 4 ปีของการรักษา 
หรือมี 'การตรวจชิ้นเนื้อสําหรับสาเหตุ' ในเวลาที่ไม่ได้กําหนดไว้หากมีการบ่งชีท้างคลินิก มีอุบัติ
การณ์ที่สูงขึ้นของมะเร็งต่อมลูกหมาก Gleason 8-10 ในการรับ dutasteride (1.0%) เมื่อ
เทียบกับผู้ชายที่ได้รับยาหลอก (0.5%) ในการทดลองทางคลินิกที่ควบคุมด้วยยาหลอกเป็นเวลา 
7 ปีกับตัวยับยั้งอัลฟาเรดักเตสอีก 5 ตัว (แนสเทอไรด์ 5 มก.) พบผลลัพธท์ี่คล้ายกันสําหรับ
คะแนน Gleason 8-10 มะเร็งต่อมลูกหมาก (แนสเทอไรด์ 1.8% เทียบกับยาหลอก 1.1%) ไม่มี
การแสดง benet ทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้รับการรักษาด้วย dutasteride

ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์และเต้านม
ในการทดลองเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลที่ควบคุมด้วยยาหลอกสามครั้งด้วย dutasteride แต่ละ
ครั้งในระยะเวลา 4 ปี ไม่มีหลักฐานของอาการไม่พึงประสงคท์างเพศที่เพิ่มขึ้น (ความอ่อนแอ 
ความใคร่ที่ลดลง และความผิดปกติของการหลั่งอสุจิ) หรือความผิดปกติของเต้านมที่มีระยะเวลา
การรักษาเพิ่มขึ้น ในบรรดาการทดลองทั้งสามนี้ มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 1 รายในกลุ่ม 
dutasteride และ 1 รายในกลุ่มยาหลอก ไม่มีรายงานผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในกลุ่มการรักษาใดๆ 
ในการทดลอง Combat 4 ปหีรือการทดลอง REDUCE 4 ปี ความสัมพันธร์ะหว่างการใช้ 
dutasteride ในระยะยาวกับเนื้องอกในเต้านมของผู้ชายยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
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ผสมผสานกับ Alpha-Blocker Therapy
ผู้ป่วยชายทีม่ีเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลมากกว่า 4,800 คนได้รับการสุ่มให้รับยา dutasteride 0.5 
มก. แทมซูโลซิน 0.4 มก. หรือการบําบัดร่วมกัน (0.5 มก. dutasteride บวก tamsulosin 
0.4 มก.) ให้วันละครั้งในการทดลองแบบตาบอด 2 ปเีป็นเวลา 4 ปี โดยรวมแล้ว 1,623 คนได้รับ
การรักษาด้วย dutasteride; 1,611 คนได้รับการบําบัดด้วยแทมซูโลซิน และ 1,610 คนได้รับ
การรักษาแบบผสมผสาน ประชากรมีอายุ 49 ถึง 88 ปี (อายุเฉลี่ย: 66 ปี) และ 88% เป็นคนผิว
ขาว

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดที่รายงานในอาสาสมัครที่ได้รับการบําบัดแบบผสมผสาน 
(dutasteride plus tamsulosin) ได้แก่ ความอ่อนแอ ความใคร่ที่ลดลง ความผิดปกติของ
เต้านม (รวมถึงการขยายเต้านมและความอ่อนโยน) ความผิดปกติของการหลั่งนํ้าอสุจิ และ
อาการวิงเวียนศีรษะ ความผิดปกติของการหลั่งเกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญมากขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับ
การบําบัดแบบผสมผสาน (11%) เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับ dutasteride (2%) หรือ tamsulosin 
(4%) เป็นยาเดี่ยว

การถอนตัวจากการทดลองเนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นใน 6% ของผู้ป่วยที่ได้รับการ
บําบัดแบบผสมผสาน (dutasteride plus tamsulosin) และ 4% ของผูป้่วยที่ได้รับ 
dutasteride หรือ tamsulosin เป็นยาเดี่ยว อาการไม่พึงประสงคท์ี่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มการ
รักษาทั้งหมดที่นําไปสู่การถอนตัวจากการทดลองคือภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (1% ถึง 
1.5%)

ภาวะหัวใจล้มเหลว:ในการทดลองกับการรักษาร่วมกับ dutasteride และ alpha-

blocker หลังจาก 4 ปีของการรักษาอุบัติการณข์อง cardiac ระยะคอมโพสิต

ความล้มเหลวในกลุ่มการรักษาแบบผสมผสาน (12/1,610; 0.7%) สูงกว่าในกลุ่ม

กลุ่มยาเดี่ยว: dutasteride, 2/1,623 (0.1%) และ tamsulosin, 9/1,611 (0.6%)

ภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยคอมโพสิตยังได้รับการตรวจสอบในยาหลอกที่ควบคุมด้วยยาหลอก 4 ปทีี่แยกจากกัน

การทดลองประเมิน dutasteride ในผู้ชายที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ดิ

อุบัติการณข์องภาวะหัวใจล้มเหลวในผูป้่วยที่ได้รับ dutasteride เท่ากับ 0.6% (26/4,105)

เทียบกับ 0.4% (15/4,126) ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก วิชาส่วนใหญ่ที่มี

ภาวะหัวใจล้มเหลวในการทดลองทั้งสองมีโรคร่วมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ

ภาวะหัวใจล้มเหลว ดังนั้นความสําคัญทางคลินิกของความไมส่มดุลของตัวเลขใน

ภาวะหัวใจล้มเหลวไมเ่ป็นทีรู่้จัก ไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง dutasteride เพียงอย่างเดียวหรือใน

ร่วมกับ tamsulosin และภาวะหัวใจล้มเหลว ไม่มีความไมส่มดุล

สังเกตพบในอุบัติการณข์องเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงคจ์ากระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมในการทดลองทั้งสอง

ประสบการณห์ลังการขาย

อัลฟูโซซิน ไฮโดรคลอไรด์
มีอาการไม่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ในระหว่างการใช้ alfuzosin hydrochloride หลังการอนุมัติ 
เนื่องจากปฏิกิริยาเหล่านี้รายงานโดยสมัครใจจากประชากรที่มีขนาดไม่แน่นอน จึงเป็นไปไม่ได้
เสมอทีจ่ะประมาณความถี่ของปฏิกิริยาเหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
กับการได้รับยา

ความผิดปกติทั่วไป:อาการบวมนํ้า
ความผิดปกติของหัวใจ:อิศวร, อาการเจ็บหน้าอก, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบทีม่ีอยู่ก่อน, atrial brillation
ความผิดปกตขิองระบบทางเดินอาหาร:ท้องเสีย.

ความผิดปกติของตับและท่อนํ้าด:ีการบาดเจ็บที่ตับในเซลล์ตับและ cholestatic (รวมถึงกรณีที่
มีอาการตัวเหลืองที่นําไปสู่การหยุดยา)
ความผิดปกตขิองระบบทางเดินหายใจ:โรคจมูกอักเสบ
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ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์:ปริซึม.
ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง:ผื่น, อาการคัน, ลมพิษ, angioedema

ความผิดปกติของหลอดเลือด:ฟลัชชิง

ความผิดปกติของระบบเลือดและนํ้าเหลือง:ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า

Dutasteride

มีการระบุถึงอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ในระหว่างการใช้ dutasteride หลังการอนุมัติ เนื่องจาก
ปฏิกิริยาเหล่านี้รายงานโดยสมัครใจจากประชากรที่มีขนาดไม่แน่นอน จึงเป็นไปไม่ได้เสมอที่จะ
ประมาณความถี่ของปฏิกิริยาเหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการ
ได้รับยา ปฏิกิริยาเหล่านี้ได้รับเลือกใหร้วมเข้าด้วยกันเนื่องจากความจริงจัง ความถีใ่นการ
รายงาน หรือการเชื่อมโยงเชิงสาเหตทุี่อาจเกิดขึ้นกับ dutasteride

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน:ปฏิกิริยาภูมไิวเกิน ได้แก่ ผื่น อาการคัน

ลมพิษ, อาการบวมนํ้าเฉพาะที่, ปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรงและ angioedema

เนื้องอก:มะเร็งเต้านมชาย.

ความผิดปกติทางจิตเวช:อารมณห์ดหู.่

ระบบสืบพันธุ์และความผิดปกติของเต้านม:ปวดอัณฑะและอัณฑะบวม

ยาเกินขนาด

ยาเกินขนาดด้วยอัลฟูซิน ดยิาเม็ดอาจนําไปสู่ความดันเลือดตํ่าเนื่องจากส่วนประกอบของ 
alfuzosin ไฮโดรคลอไรด์ ในกรณีของความดันเลือดตํ่า การสนับสนุนของระบบหัวใจและหลอด
เลือดมีความสําคัญเป็นอันดับแรก การฟื้นฟูความดันโลหิตและการทําให้อัตราการเต้นของหัวใจ
เป็นปกติสามารถทําไดโ้ดยการรักษาผู้ป่วยในท่าหงาย หากมาตรการนี้ไม่เพียงพอ ควรพิจารณา
การบริหาร uid ทางหลอดเลือดดํา หากจําเป็น ควรใช้ vasopressors และควรตรวจสอบและ
สนับสนุนการทํางานของไตตามความจําเป็น Alfuzosin ไฮโดรคลอไรด์มีโปรตีนจับ 82-90%; 
ดังนั้นการฟอกไตอาจไม่เป็นประโยชน์

ในการศึกษาโดยอาสาสมัคร ให้ dutasteride ขนาดเดียวสูงถึง 40 มก. (80 เท่าของขนาดยาที่
ใช้ในการรักษา) เป็นเวลา 7 วัน โดยปราศจากความกังวลด้านความปลอดภัยที่มีนัยสําคัญ ในการ
ศึกษาทางคลินิก ปริมาณรายวัน 5 มก. (10 เท่าของขนาดยาที่ใชใ้นการรักษา) ให้กับผู้ป่วย 60 
คนเป็นเวลา 6 เดือน โดยไม่มีผลข้างเคียงเพิ่มเติมกับยาที่พบในขนาดยา 0.5 มก.

ไม่มียาแก้พิษเฉพาะสําหรับ dutasteride ดังนั้น ในกรณีที่สงสัยว่าให้ยาเกินขนาด ควรให้การ
รักษาตามอาการและประคับประคองตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงครึ่งชีวิตที่ยาวนานของดูเต
สเตอไรด์

คําแนะนําในการจัดเก็บและการจัดการ

เก็บในที่เย็นและแห้ง ป้องกันไม่ให้ถูกแสง

ข้อมูลบรรจภุัณฑ์
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