
ALFUSIN D Tabletler(Alfuzosin hidroklorür + Dutasterid)

Kompozisyon

ALFUSIN D Tabletler

Her lm kaplı tablet şunları içerir: 

Alfuzosin hidroklorür BP... 10 mg 

(uzatılmış salimli olarak)

Dutasterid................. 0,5 mg 
Renk: Titanyum Dioksit IP

Tanım

ALFUSIN Dtabletler aktif maddeler, alfuzosin hidroklorür ve dutasterid içerir. 
Alfuzosin hidroklorür, seçici bir alfa1-adrenoreseptör bloke edici ajandır ve alt 
idrar yolundaki alfa1-adrenerjik reseptörler için seçicilik gösterir. Bu 
adrenoreseptörlerin blokajı, mesane boynundaki ve prostattaki düz kasların 
gevşemesine neden olarak, idrar akışında bir iyileşme ve iyi huylu prostat 
hiperplazisi (BPH) semptomlarında azalma ile sonuçlanır.

Dutasterid, testosteronu 5 alfadihidrotestosterona (DHT) dönüştüren hücre 
içi bir enzim olan steroid 5 alfa-redüktazın (5AR) hem tip I hem de tip II 
izoformlarının seçici bir inhibitörü olan sentetik bir 4-azasteroid bileşiğidir. 
DHT, prostat bezinin ilk gelişimi ve daha sonraki büyümesinden birincil olarak 
sorumlu olan androjendir. Tip II izoenzim esas olarak üreme dokularında 
aktifken, tip I izoenzim deri ve karaciğerdeki testosteron dönüşümünden de 
sorumludur.ALFUSIN Dtabletler BPH'nin hem dinamik hem de statik 
bileşenleri üzerinde etkilidir.

Öne çıkan
İçerik

Etkisi
üzerinde Brivaracetam
Öfke Düzeyleri
Epilepsi...
(https://www.cilamed.c 
of-brivaracetam-on-
öfke-seviyeleri-of-
epilepsi hastaları)

om/conte

Dozaj formu

Film kaplı oral tablet Klinik Sonuçlar
Tekrarlanan ile
Yönetimi...
(https://www.cilamed.c 
sonuçlar-with-
tekrarlanan-
yönetimi-
budesonideformoterol-
astım)

Farmakoloji om/conte

farmakodinamik

Alfuzosin Hidroklorür 
Etki mekanizması
Alfuzosin bir

Tadalal 5 mg Günde 
Bir 12 Hafta
monoterapi
Etkili...

seçici rakip nın-nin sinaptik sonrası alfa1-
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prostatta, mesane tabanında, mesane boynunda, prostat kapsülünde ve prostat 

üretrasında bulunan adrenoreseptörler.

(https://www.cilamed.c 5 
mg-günde bir kez-12-
hafta-monoterapi-
etkili-ve-güvenli-in-
lutsbph'li erkekler)

om/conte

Alfuzosin, alt üriner sistemdeki alfa adrenerjik reseptörler için seçicilik 
gösterir. Bu adrenoreseptörlerin bloke edilmesi, mesane boynundaki ve 
prostattaki düz kasların gevşemesine neden olarak idrar akışında iyileşme ve 
BPH semptomlarında azalma ile sonuçlanabilir.

Kardiyak Elektrofizyoloji
10 mg ve 40 mg alfuzosinin QT aralığı üzerindeki etkisi, 19 ila 45 yaşları 
arasındaki 45 sağlıklı beyaz erkek denekte çift kör, randomize, plasebo ve 
aktif kontrollü (moksioksasin 400 mg), 4 yollu çapraz tek doz çalışmasında 
değerlendirildi. yıllar. QT aralığı, doruk alfuzosin plazma konsantrasyonları 
sırasında ölçülmüştür. 40 mg'lık alfuzosin dozu seçilmiştir çünkü bu doz, 
alfuzosin ve 400 mg ketokonazolün birlikte uygulanmasıyla elde edilenden 
daha yüksek kan seviyelerine ulaşmaktadır. Tablo 1, doruk alfuzosin plazma 
konsantrasyonları sırasında farklı düzeltme yöntemleriyle (Fridericia, 
popülasyona özgü ve özneye özgü düzeltme yöntemleri) düzeltilmemiş QT ve 
ortalama düzeltilmiş QT aralığı (QTc) üzerindeki etkiyi özetlemektedir. Bu 
düzeltme metodolojilerinden hiçbirinin daha geçerli olduğu bilinmemektedir. 
Bu çalışmada 10 mg'lık bir alfuzosin dozu ile ilişkili ortalama kalp hızı 
değişikliği, 40 mg alfuzosin ile 5.2 vuruş/dakika ve 5.8 vuruş/dakika idi. 
Moksioksasin ile kalp hızındaki değişiklik 2.8 atım/dakika idi.

Tablo 1. Tmax'ta başlangıca göre msn cinsinden ortalama QT ve QTc değişiklikleri (%95 GA) (göreceli

plaseboya) kalp atış hızının etkisini düzeltmek için farklı metodolojilerle.

İlaç/Doz QT Fridericia
yöntem

Nüfus-
özel
yöntem

Ders-
özel
yöntem

Alfuzosin
10 mg

- 5.8

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

1.8
(-1.4, 5.0)

1.8
(-1.3, 5.0)

Alfuzosin
40 mg

- 4.2

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

4.2
(-0.6, 9.0)

4.3
(-0.5, 9.2)

Moksioksasin*
400 mg

6.9
(2.3, 11.5)

12.7
(8.6, 16.8)

11.0
(7.0, 15.0)

11.1
(7.2, 15.0)

* Aktif kontrol

QT etkisi, 10 mg alfuzosin ile karşılaştırıldığında 40 mg için daha büyük 
göründü. İncelenen en yüksek alfuzosin dozunun (terapötik dozun dört katı) 
etkisi, terapötik dozunda aktif kontrol moksioksasinin etkisi kadar büyük 
görünmedi. Ancak bu çalışma, ilaçlar veya doz seviyeleri arasında doğrudan 
istatistiksel karşılaştırmalar yapmak için tasarlanmamıştır. Amerika Birleşik 
Devletleri dışında alfuzosin ile kapsamlı pazarlama sonrası deneyimde 
Torsade de Pointes'e dair herhangi bir işaret yoktur. Ayrı bir pazarlama 
sonrası QT çalışması, 10 mg'ın birlikte uygulanmasının etkisini değerlendirdi.
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benzer QT etki büyüklüğüne sahip bir ilaçla alfuzosin. Bu çalışmada, tek 
başına 10 mg alfuzosinin ortalama plasebo çıkarılmış QTcF artışı 1.9 
milisaniyeydi (üst sınır %95 GA, 5.5 milisaniye). İki ilacın birlikte uygulanması, 
tek başına her iki ilaçla karşılaştırıldığında QT etkisinde artış gösterdi. Bu 
QTcF artışı katkıdan daha fazla değildi. Bu çalışma, ilaçlar arasında doğrudan 
istatistiksel karşılaştırmalar yapmak için tasarlanmasa da, birlikte verilen her 
iki ilaçla QT artışının, 400 mg pozitif kontrol moksioksasin ile görülen QTcF 
artışından daha düşük olduğu görüldü. Bu QTc değişikliklerinin klinik etkisi 
bilinmemektedir.

dutasterid
Hareket mekanizması

Dutasterid, steroid 5 alfaredüktazın (5AR) hem tip I hem de tip II 
izoformlarının rekabetçi ve spesifik bir inhibitörü olan sentetik bir 4-
azasteroid bileşiğidir. Testosteron, tip I ve tip II olmak üzere 2 izoform olarak 
bulunan 5 alfaredüktaz enzimi tarafından DHT'ye dönüştürülür. Tip II 
izoenzim öncelikle üreme dokularında aktifken, tip I izoenzim deri ve 
karaciğerdeki testosteron dönüşümünden de sorumludur. Dutasterid, 
testosteronun 5 alfadihidrotestosterona (DHT) dönüşümünü engeller. DHT, 
prostat bezinin ilk gelişimi ve daha sonraki büyümesinden birincil olarak 
sorumlu olan androjendir.

5 Alfa-Dihidrotestosteron ve Testosteron Üzerindeki Etkisi

Günlük dutasterid dozlarının DHT'nin azalması üzerindeki maksimum etkisi 
doza bağlıdır ve 1-2 hafta içinde gözlenir. 0.5 mg dutasterid ile 1 ve 2 haftalık 
günlük dozlamadan sonra, medyan serum DHT konsantrasyonları sırasıyla 
%85 ve %90 oranında azaldı. 4 yıl boyunca 0,5 mg/gün dutasterid ile tedavi 
edilen BPH hastalarında, serum DHT'deki medyan düşüş 1 yılda %94, 2 yılda 
%93 ve hem 3 hem de 4 yılda %95 olmuştur. Serum testosteronundaki 
medyan artış hem 1 hem de 2 yılda %19, 3 yılda %26 ve 4 yılda %22 idi, ancak 
ortalama ve medyan seviyeler fizyolojik aralıkta kaldı.

Prostatın transüretral rezeksiyonu öncesinde 12 haftaya kadar 5 mg/gün 

dutasterid veya plasebo ile tedavi edilen BPH hastalarında, prostatik dokudaki 

ortalama DHT konsantrasyonları, plaseboya kıyasla dutasterid grubunda önemli 

ölçüde daha düşüktü (784 ve 5.793 pg/g). , sırasıyla; (p <0,001).

Genetik olarak kalıtsal tip II 5 alfa-redüktaz eksikliği olan yetişkin erkeklerde 
de düşük DHT seviyeleri vardır. Bu 5 alfa redüktaz eksikliği olan erkek, 
yaşamları boyunca küçük bir prostat bezine sahiptir ve BPH geliştirmez. 
Doğumda mevcut olan ilişkili ürogenital defektler dışında, bu bireylerde 5 
alfa-redüktaz eksikliği ile ilgili başka hiçbir klinik anormallik gözlenmemiştir.

Diğer Hormonlar Üzerindeki Etkiler

Sağlıklı gönüllülerde, 52 haftalık 0.5 mg/gün dutasterid tedavisi (n=26), seks 
hormonu bağlayıcı globulin, östradiol, luteinize edici hormon, folikül uyarıcı 
hormonda plaseboya (n=23) kıyasla klinik olarak anlamlı bir değişiklikle 
sonuçlanmadı. ,tiroksin(freeT4)
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vedehidroepiandrosteron. Plaseboya kıyasla istatistiksel olarak anlamlı, 
başlangıca göre ayarlanmış ortalama artışlar, toplam testosteron için 8 
haftada (97.1 ng/dL, (p <0.001) gözlendi.

Diğer Etkiler
Plazma lipid paneli ve kemik mineral yoğunluğu, sağlıklı gönüllülerde 52 haftalık 

günde bir kez 0.5 mg dutasterid uygulamasının ardından değerlendirildi. Plasebo 

veya başlangıca kıyasla ikili enerji X-ışını absorpsiyometrisi (DEXA) ile ölçüldüğü 

üzere kemik mineral yoğunluğunda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ek olarak, 

plazma lipid profili (yani toplam kolesterol, düşük yoğunluklu lipoproteinler, 

yüksek yoğunluklu lipoproteinler ve trigliseritler) dutasteridden etkilenmemiştir. 1 

yıllık sağlıklı gönüllü çalışmasının bir alt kümesi popülasyonunda (n=13), ACTH 

stimülasyonuna adrenal hormon yanıtlarında klinik olarak anlamlı değişiklikler 

gözlenmedi.

farmakokinetik

Alfuzosin Hidroklorür
emilim:Alfuzosin hidroklorür 10 mg tabletlerin tokluk koşulları altında mutlak 
biyoyararlanımı %49'dur. Besleme koşulları altında 10 mg alfuzosin 
hidroklorürün çoklu dozunun ardından, maksimum konsantrasyona kadar 
geçen süre 8 saat olmuştur. Cmax ve AUC0-24 sırasıyla 13,6 (SD = 5,6) ng/mL 
ve 194 (SD = 75) ng.saat/mL idi. Alfuzosin hidroklorür, 30 mg'a kadar tekli ve 
çoklu dozlamayı takiben lineer kinetik sergiler. Alfuzosin hidroklorür 
uygulamasının ikinci dozu ile kararlı durum plazma seviyelerine ulaşılır. 
Kararlı durum alfuzosin hidroklorür plazma konsantrasyonları, tek bir 
uygulamadan sonra gözlenenlerden 1,2 ila 1,6 kat daha yüksektir.

Gıda Etkisi:Açlık koşullarında emilim oranı %50 daha düşüktür. Bu nedenle 
alfuzosin hidroklorür yemekle ve her gün aynı öğünle birlikte alınmalıdır.

Dağıtım:
sağlıklı erkek, orta yaşlı gönüllülerde uygulama 3,2 L/kg idi. In vitro 
çalışmaların sonuçları, alfuzosin hidroklorürün geniş bir konsantrasyon 
aralığında (5 ila 5.000 ng/mL) lineer bağlanma ile insan plazma proteinlerine 
orta derecede (%82-90) bağlandığını göstermektedir.

bu Ses nın-nin dağıtım Takip etmek damardan

Metabolizma:Alfuzosin hidroklorür, karaciğer tarafından yoğun 
metabolizmaya uğrar ve uygulanan dozun sadece %11'i değişmeden idrarla 
atılır. Alfuzosin hidroklorür, üç metabolik yolla metabolize edilir: oksidasyon, 
O-demetilasyon ve N-dealkilasyon. Metabolitler farmakolojik olarak aktif 
değildir. CYP3A4, metabolizmasında yer alan başlıca hepatik enzim 
izoformudur.

Boşaltım:14C etiketli alfuzosin hidroklorür çözeltisinin oral yoldan verilmesini 
takiben, 7 gün sonra radyoaktivitenin geri kazanımı (uygulanan dozun 
yüzdesi olarak ifade edilir) feçeste %69 ve idrarda %24 olmuştur. 10 mg 
alfuzosin hidroklorürün oral uygulamasını takiben, görünen eliminasyon yarı 
ömrü 10 saattir.
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Özel popülasyonlarda farmakokinetik
Pediyatrik Kullanım: Alfuzosin tabletleri pediatrik popülasyonda kullanım için endike 

değildir.

Geriatrik Kullanım: BPH'li hastalarda faz 3 klinik çalışmalar sırasında yapılan 
bir farmakokinetik değerlendirmede, alfuzosinin doruk plazma 
konsantrasyonları ile yaş arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bununla birlikte, 
dip seviyeleri yaşla pozitif olarak ilişkiliydi. 75 yaşın altındaki deneklerdeki 
konsantrasyonlar, 65 yaşın altındakilere göre yaklaşık %35 daha fazlaydı.

Böbrek Yetmezliği: Alfuzosin 10 mg tabletlerin farmakokinetik prolesleri

normal böbrek fonksiyonu (CLCR>80 mL/dk), hafif bozukluğu (CLCR 60 ila

80 mL/dk), orta düzeyde bozukluk (CLCR 30 ila 59 mL/dk) ve ciddi düzeyde bozukluk

(CLCR max ve AUC değerleri,

hafif, orta veya şiddetli böbrek yetmezliği.

Karaciğer yetmezliği: Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda alfuzosinin 
farmakokinetiği çalışılmamıştır. Orta veya şiddetli karaciğer yetmezliği olan 
hastalarda (Child-Pugh kategori B ve C), plazma görünür klirensi (CL/F), 
sağlıklı deneklerde gözlenenin yaklaşık üçte biri ile dörtte biri arasında 
azalmıştır. Klerensteki bu azalma, sağlıklı deneklere kıyasla bu hastalarda 
alfuzosinin üç ila dört kat daha yüksek plazma konsantrasyonları ile 
sonuçlanır. Bu nedenle alfuzosin, orta ila şiddetli karaciğer yetmezliği olan 
hastalarda kontrendikedir.

dutasterid
emilim:Tek bir 0,5 mg dutasterid dozunun uygulanmasını takiben, 2-3 saat 
içinde doruk serum konsantrasyonlarına (Tmaks) ulaşma süresi gerçekleşir. 5 
sağlıklı denekte mutlak biyoyararlanım yaklaşık %60 idi (aralık: %40 ila %94). 
İlaç gıda ile birlikte verildiğinde, maksimum serum konsantrasyonları %10-15 
oranında azalmıştır. Bu azalmanın klinik önemi yoktur.

Dağıtım:Tek ve tekrarlanan oral dozları takip eden farmakokinetik veriler şunu göstermektedir:

dutasterid geniş bir dağılım hacmine sahiptir (300-500 L). Dutasterid son derece

plazma albümine (%99.0) ve alfa1-asit glikoproteine   (%96.6) bağlanır. bir çalışmada

12 ay boyunca günde 0.5 mg dutasterid alan sağlıklı denekler (n = 26), meni

12'de ortalama dutasterid konsantrasyonları 3.4 ng/mL (aralık: 0.4 ila 14 ng/mL)

aylarda ve seruma benzer şekilde, 6. ayda kararlı durum konsantrasyonlarına ulaştı. Açık

ortalama, 12 ayda serum dutasterid konsantrasyonlarının %11.5'i

meni.

Metabolizma:Dutasterid insanlarda geniş ölçüde metabolize edilir. In vitro 
çalışmalar, dutasterid'in CYP3A4 ve CYP3A5 izoenzimleri tarafından 
metabolize edildiğini göstermiştir. Bu izoenzimlerin her ikisi de 4'-
hidroksidutasterid, 6-hidroksidutasterid ve 6,4'-dihidroksidutasterid 
metabolitlerini üretti. Ayrıca 15-hidroksidutasterid metaboliti CYP3A4 
tarafından oluşturulmuştur. Kararlı bir duruma dozlamayı takiben insan 
serumunda, değişmemiş dutasterid, üç ana metabolit (4'-hidroksidutasterid, 
1,2-dihidrodutasterid ve 6-hidroksidutasterid) ve iki minör metabolit (6,4-
dihidroksidutasterid ve 15-hidroksidutasterid), değerlendirildiği gibi kütle 
spektrometrik yanıt ile tespit edilmiştir. In vitro, 4-
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Hidroksidutasterid ve 1,2-dihidrodutasterid metabolitleri, insan 5 alfa-
redüktazın her iki izoformuna karşı dutasteridden çok daha az etkilidir. 6 
beta-hidroksidutasterid aktivitesi, dutasterid ile karşılaştırılabilir.

Boşaltım:Dutasterid ve metabolitleri esas olarak feçeste atılmıştır. Doz 
yüzdesi olarak, değişmemiş dutasterid yaklaşık %5 (~%1 ila ~%15) ve 
dutasteride bağlı metabolitler olarak %40 (~%2 ila ~%90) vardı. İdrarda 
sadece eser miktarda değişmemiş dutasterid bulundu (<%1). Bu nedenle, 
ortalama olarak, hesaplanmayan doz yaklaşık %55'tir (aralık: %5 ila %97). 
Dutasterid'in terminal eliminasyon yarı ömrü, kararlı durumda yaklaşık 5 
haftadır. Ortalama kararlı durum serum dutasterid konsantrasyonu, 1 yıl 
boyunca 0.5 mg/gün uygulamasını takiben 40 ng/mL olmuştur. Günlük dozun 
ardından dutasterid serum konsantrasyonları, 1 ay sonra kararlı durum 
konsantrasyonunun %65'ine ve 3 ay sonra yaklaşık %90'ına ulaşır. 
Dutasterid'in uzun yarılanma ömrü nedeniyle, serum konsantrasyonları 
saptanabilir kalır (0'dan büyük).

Özel popülasyonlarda farmakokinetik
Pediatrik:Dutasterid farmakokinetiği, 18 yaşından küçük deneklerde 
araştırılmamıştır.

Geriatrik:Yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir. Farmakokinetik ve

dutasterid farmakodinamiği, yaşlı 36 sağlıklı erkek gönüllüde değerlendirildi.

tek bir 5 mg dozunun uygulanmasından sonraki 24 ila 87 yıl arasında

dutasterid. Bu tek dozlu denemede, dutasterid yarı ömrü yaşla birlikte arttı

(20-49 yaş arası erkeklerde yaklaşık 170 saat, erkeklerde yaklaşık 260 saat)

50 ila 69 yaş arası erkekler ve 70 yaşından büyük erkeklerde yaklaşık 300 saat).

Üç önemli çalışmada dutasterid ile tedavi edilen 2.167 erkeğin %60'ı 65 yaşındaydı.

yaş ve üzeri, %15'i 75 yaş ve üzeridir. Güvenlikte genel bir fark yok

veya bu hastalar ve daha genç hastalar arasında egacy gözlendi.

Cinsiyet:Dutasterid gebelikte ve çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda 
kontrendikedir ve diğer kadınlarda kullanımı endike değildir. Kadınlarda 
dutasterid farmakokinetiği çalışılmamıştır.

Yarış:Irkın dutasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi araştırılmamıştır.

Böbrek yetmezliği:Böbrek yetmezliğinin dutasterid farmakokinetiği üzerindeki 

etkisi çalışılmamıştır. Bununla birlikte, kararlı durum 0,5 mg dutasterid dozunun 

%0,1'inden daha azı insan idrarında geri kazanılır, bu nedenle böbrek yetmezliği 

olan hastalarda doz ayarlaması beklenmemektedir.

Karaciğer yetmezliği:Karaciğer yetmezliğinin dutasterid üzerindeki etkisi

farmakokinetik çalışılmamıştır. Dutasterid yaygın olarak

metabolize edildiğinde, karaciğer yetmezliği olan hastalarda maruziyet daha yüksek olabilir.

Belirteçler
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ALFUSIN DTabletler prostat büyümesi olan erkeklerde iyi huylu prostat 
hiperplazisinin (BPH) belirti ve semptomlarının tedavisi için endikedir.

Tabletler, bir anti-hipertansif ilaç olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Dutasterid, prostat kanserinin önlenmesi için onaylanmamıştır.

Dozaj ve Uygulama

Önerilen dozALFUSIN Dgünde bir tablettir ve her gün aynı yemekten hemen 
sonra alınır. Tablet bütün olarak yutulmalı ve çiğnenmemeli veya 
ezilmemelidir.

Özel Popülasyonlar

Böbrek yetmezliği

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda alfuzosin uygulandığında dikkatli 
olunmalıdır (kreatinin klerensi Böbrek yetmezliği olan hastalarda dutasterid 
için doz ayarlaması gerekli değildir).

Karaciğer yetmezliği

Alfuzosin, orta veya şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım için 
kontrendikedir. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda alfuzosinin 
farmakokinetiği çalışılmamış olmasına rağmen, bu tür hastalara alfuzosin 
uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliğinin dutasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi 

araştırılmamıştır. Dutasterid geniş ölçüde metabolize olduğundan, karaciğer 

yetmezliği olan hastalarda maruziyet daha yüksek olabilir.

Kontrendikasyonlar

ALFUSIN DTabletler, çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda ve hamilelik sırasında 

kullanım için kontrendikedir.

ALFUSIN Dtabletler pediyatrik hastalarda kullanım için kontrendikedir.

ALFUSIN Dtabletler orta veya şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda 
(Childs-Pugh kategori B ve C) bu hastalarda alfuzosin hidroklorür kan 
seviyeleri yükseldiğinden kullanılmamalıdır.

ALFUSIN Dalfuzosin hidroklorür kan seviyeleri yükseldiğinden, tabletler 
ketokonazol, itrakonazol ve ritonavir gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile 
birlikte uygulanmamalıdır.

ALFUSIN Dtabletlere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

alfuzosin hidroklorür (örn., ürtiker ve anjiyoödem) veya dutasteride (örn.

ciddi cilt reaksiyonları, anjiyoödem) veya herhangi bir bileşeniALFUSIN Dtabletler.

Uyarılar ve Önlemler

Diğer Ürolojik Hastalıklar İçin Değerlendirme
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ALFUSIN D ile tedaviye başlamadan önce, benzer semptomlara neden 
olabilecek diğer ürolojik durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca BPH 
ve prostat kanseri bir arada olabilir.

Postural Hipotansiyon

Semptomlu veya semptomsuz (örn. baş dönmesi) postural hipotansiyon, 
ilacın uygulanmasından sonraki birkaç saat içinde gelişebilir.ALFUSIN D
tabletler. Senkop için bir potansiyel var. Hastalar bu tür olayların meydana 
gelebileceği konusunda uyarılmalı ve senkop meydana geldiğinde 
yaralanmaya neden olabilecek durumlardan kaçınmalıdır. kullanırken 
hipotansiyon/postural hipotansiyon ve senkop riskinde artış olabilir.ALFUSIN 
D tabletler, antihipertansif ilaçlar ve nitratlar ile birlikte. ne zaman dikkatli 
olunmalıdırALFUSIN DTabletler, semptomatik hipotansiyonu olan veya diğer 
ilaçlara hipotansif yanıtı olan hastalara uygulanır.

priapizm

Nadiren (muhtemelen 50.000'de 1'den az), diğer alfa-adrenerjik antagonistler 
gibi alfuzosin hidroklorür, priapizm (cinsel aktiviteyle ilgisi olmayan kalıcı 
ağrılı penil ereksiyon) ile ilişkilendirilmiştir. Bu durum, uygun şekilde tedavi 
edilmezse kalıcı iktidarsızlığa yol açabileceğinden, hastalar durumun ciddiyeti 
konusunda bilgilendirilmelidir.

İntraoperatif Disket İris Sendromu (IFIS)

IFIS, katarakt cerrahisi sırasında veya daha önce alfa-adrenerjik 
antagonistlerle tedavi edilen bazı hastalarda gözlenmiştir. Smallpupil 
sendromunun bu varyantı, intraoperatif irrigasyon akımlarına yanıt olarak 
kabaran bir iris, standart midriatik ilaçlarla preoperatif dilatasyona rağmen 
progresif intraoperatif miyozis ve irisin fakoemülsikasyon insizyonlarına 
doğru potansiyel prolapsusu ile karakterize edilir. Hastanın göz doktoru, iris 
kancaları, iris dilatör halkaları veya viskoelastik maddelerin kullanımı gibi 
cerrahi tekniklerinde olası değişikliklere hazırlıklı olmalıdır. Katarakt 
cerrahisinden önce alfa-adrenerjik antagonist tedavisini durdurmanın bir 
yararı yok gibi görünmektedir.

Yüksek Dereceli Prostat Kanseri Riskinde Artış

Prostat kanseri için önceden negatif biyopsisi olan ve başlangıç   PSA'sı 2.5 
ng/mL ile 10.0 ng/mL arasında olan, prostat Kanseri Olaylarının Dutasterid 
Tarafından 4 Yıllık Redüksiyonunda (REDUCE) dutasterid alan 50 ila 75 yaş 
arasındaki erkeklerde Çalışmada, plasebo alan erkeklere kıyasla Gleason 
skoru 8-10 prostat kanseri insidansında artış vardı (plaseboya karşı %1.0 
dutasterid %1.0). Başka bir 5 alfa redüktaz inhibitörü (nasterid 5 mg) ile 
yapılan 7 yıllık, plasebo kontrollü bir klinik çalışmada, Gleason skoru 8-10 
prostat kanseri için benzer sonuçlar gözlenmiştir (nasterid %1.8'e karşı 
plasebo %1,1). 5 alfa redüktaz inhibitörü, yüksek dereceli prostat kanseri 
gelişme riskini artırabilir. 5 alfa-redüktaz inhibitörlerinin prostat hacmini 
azaltmadaki etkisinin mi yoksa çalışma ile ilgili faktörlerin mi olduğu 
belirlenmemiştir.
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Kadınların Maruz Kalması - Erkek Fetüs Riski

ALFUSIN Dtabletler hamile olan veya hamile kalabilecek bir kadın tarafından 
kullanılmamalıdır. Dutasterid deri yoluyla emilir ve istenmeyen cenin 
maruziyetine neden olabilir. Hamile olan veya hamile kalabilecek bir kadın, 
sızıntı yapan ALFUSIN D tabletleri ile temas ederse, temas bölgesi hemen 
sabun ve su ile yıkanmalıdır.

Kan bağışı

Tedavi gören erkeklerALFUSIN Dtabletler, hamile kadınların kan transfüzyonu 
yoluyla dutasterid almasını önlemek için, son dozlarının ardından en az 6 ay 
geçmeden kan bağışlamamalıdır.

Prostata Özgü Antijen (PSA) Üzerine Etkileri ve Prostat Kanseri 
Tespitinde PSA Kullanımı

Klinik çalışmalarda, dutasterid, tedaviden sonraki 3-6 ay içinde serum 
prostata özgü antijen (PSA) konsantrasyonunu yaklaşık %50 oranında 
azaltmıştır. Bu azalma, bireylerde farklılık gösterse de semptomatik BPH'li 
hastalarda tüm PSA değerleri aralığında öngörülebilirdi. Dutasterid ayrıca 
prostat kanseri varlığında serum PSA'sında düşüşlere neden olabilir. 
Dutasterid alan erkeklerde seri PSA'ları yorumlamak için, tedaviye 
başladıktan en az 3 ay sonra yeni bir PSA taban çizgisi oluşturulmalı ve daha 
sonra PSA periyodik olarak izlenmelidir. Dutasterid kullanırken en düşük PSA 
değerinden herhangi bir onaylanmış artış, prostat kanserinin varlığına işaret 
edebilir ve 5 alfa-redüktaz inhibitörü almayan erkekler için PSA seviyeleri hala 
normal aralıkta olsa bile değerlendirilmelidir. Dutasterid ile uyumsuzluk da 
PSA test sonuçlarını etkileyebilir.

3 ay veya daha uzun süre dutasterid ile tedavi edilen bir erkekte izole edilmiş bir PSA 

değerini yorumlamak için, tedavi görmemiş erkeklerde normal değerlerle karşılaştırmak için 

PSA değeri iki katına çıkarılmalıdır.

Serbest/toplam PSA oranı (yüzdesiz PSA), dutasterid etkisi altında bile sabit kalır. 

Klinisyenler, dutasterid alan erkeklerde prostat kanserinin saptanmasına yardımcı 

olarak yüzdesiz PSA kullanmayı seçerse, değerinde herhangi bir ayarlama 

yapılması gerekli görülmemektedir.

Semen Özelliklerine Etkisi

0.5 mg/gün dutasterid'in semen özellikleri üzerindeki etkileri, 52 haftalık 
tedavi ve 24 haftalık tedavi sonrası takip boyunca 18 ila 52 yaşları arasındaki 
normal gönüllülerde (n=27 dutasterid, n=23 plasebo) değerlendirildi. 52 
haftada, toplam sperm sayısı, semen hacmi ve sperm motilitesindeki 
başlangıca göre ortalama azalma yüzdesi, plasebo grubunda başlangıca göre 
değişikliklere göre ayarlandığında dutasterid grubunda sırasıyla %23, %26 ve 
%18 olmuştur. Sperm konsantrasyonu ve sperm morfolojisi etkilenmedi. 24 
haftalık takipten sonra, dutasterid grubunda toplam sperm sayısındaki 
ortalama değişim yüzdesi, başlangıca göre %23 daha düşük kalmıştır. Tüm 
zaman noktalarında tüm semen parametrelerinin ortalama değerleri normal 
sınırlar içinde kalırken ve klinik olarak anlamlı bir değişiklik (%30) için 
önceden belirlenen kriterleri karşılamazken,
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dutasterid grubunun sperm sayısında 52 haftada başlangıca göre %90'dan 
fazla azalma oldu ve 24 haftalık takipte kısmi düzelme oldu. Dutasterid'in 
bireysel bir hastanın fertilitesi için meni özellikleri üzerindeki etkisinin klinik 
önemi bilinmemektedir.

Koroner Yetersizlik

Angina pektoris semptomları yeni ortaya çıkarsa veya kötüleşirse,ALFUSIN D 
tabletler kesilmelidir.

Konjenital veya Edinilmiş QT Uzaması Olan Hastalar

Edinilmiş veya doğuştan QT uzaması olan veya QT aralığını uzatan ilaçlar alan 
hastalarda dikkatli kullanın.

İlaç etkileşimleri

Güçlü CYP3A4 İnhibitörleri:CYP3A4, alfuzosin hidroklorürün 
metabolizmasında yer alan başlıca hepatik enzim izoformudur. Güçlü bir 
CYP3A4 inhibitörü olan 400 mg ketokonazolün tekrarlanan uygulaması, 10 
mg'lık tek bir alfuzosin hidroklorür dozunun ardından alfuzosin hidroklorür 
Cmaks'ı 2.3 kat ve AUClast'ı 3.2 kat arttırdı. Başka bir çalışmada, daha düşük 
(200 mg/gün) bir ketokonazol dozunun tekrarlanan oral uygulaması, 10 
mg'lık tek bir alfüzyon hidroklorür dozunun ardından alfuzosin hidroklorür 
Cmaks değerini 2,1 kat ve AUClast'ı 2,5 kat artırmıştır. Alfuzosin hidroklorür, 
artan alfuzosin hidroklorür maruziyeti nedeniyle güçlü CYP3A4 inhibitörleri 
(örn., ketokonazol, itrakonazol veya ritonavir) ile birlikte uygulanmamalıdır.

Dutasterid, insanlarda CYP3A4 ve CYP3A5 izoenzimleri tarafından geniş 
ölçüde metabolize edilir. CYP3A enzim inhibitörlerinin dutasterid 
farmakokinetiği üzerindeki etkisini değerlendirmek için hiçbir klinik ilaç 
etkileşimi denemesi yapılmamıştır. Bununla birlikte, in vitro verilere göre, 
ritonavir, ketokonazol, verapamil, diltiazem, simetidin, troleandomisin ve 
siprooksasin gibi CYP3A4/5 inhibitörlerinin varlığında dutasterid kan 
konsantrasyonları artabilir. İlaç-ilaç etkileşimleri potansiyeli nedeniyle, güçlü, 
kronik CYP3A4 enzim inhibitörleri alan hastalara dutasterid reçete ederken 
dikkatli olun.

Dutasterid, majör insan CYP450 izoenzimleri (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6 ve CYP3A4) için model substratların in vitro metabolizmasını, 
insanlardaki kararlı durum serum konsantrasyonlarından 25 kat daha fazla 
olan 1.000 ng/mL konsantrasyonda inhibe etmez.

Orta CYP3A4 İnhibitörleri:Orta derecede güçlü bir CYP3A4 inhibitörü olan 240 
mg/gün diltiazemin 7.5 mg/gün (günde üç kez 2.5 mg) alfuzosin hidroklorür 
ile tekrar tekrar birlikte uygulanması, alfuzosin hidroklorürün Cmax ve 
AUC0-24'ünü 1.5 ve 1.3 kat artırdı, sırasıyla. Alfuzosin hidroklorür, diltiazemin 
Cmax ve AUC0-12'sini 1.4 kat arttırdı. Bu çalışmada kan basıncında herhangi 
bir değişiklik gözlenmemesine rağmen, diltiazem bir antihipertansif ilaçtır ve 
alfuzosin hidroklorür ve antihipertansif ilaçların kombinasyonu bazı 
hastalarda hipotansiyona neden olma potansiyeline sahiptir.
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İnsan karaciğer mikrozomlarında, terapötik dozda elde edilen 
konsantrasyonlarda alfuzosin, CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6 veya 3A4 
izoenzimlerini inhibe etmemiştir. İnsan hepatositlerinin birincil kültüründe 
alfuzosin, CYP1A, 2A6 veya 3A4 izoenzimlerini indüklemedi.

Alfa-Adrenerjik Antagonistler:Alfuzosin hidroklorür ile diğer alfa blokerler 
arasındaki farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşimler belirlenmemiştir. 
Bununla birlikte, etkileşimler beklenebilir veALFUSIN Dtabletler diğer alfa 
blokerlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Dutasterid'in tamsulosin veya terazosin ile kombinasyon halinde 
uygulanması, her iki alfa-adrenerjik antagonistin kararlı durum 
farmakokinetiği üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir. Tamsulosin veya 
terazosin uygulamasının dutasterid farmakokinetik parametreleri üzerindeki 
etkisi değerlendirilmemiştir; DHT konsantrasyonlarındaki değişim yüzdesi, 
kombinasyon tedavisine kıyasla tek başına dutasterid için benzerdi.

Fosfodiesteraz-5 (PDE5) İnhibitörleri:Alfuzosin hidroklorür dahil 
alfaadrenerjik antagonistler, PDE5 inhibitörleri ile birlikte uygulandığında 
dikkatli olunması önerilir. Alfa-adrenerjik antagonistler ve PDE5 inhibitörleri, 
kan basıncını düşürebilen vazodilatörlerdir. Bu iki ilaç sınıfının birlikte 
kullanımı potansiyel olarak semptomatik hipotansiyona neden olabilir.

Antihipertansif İlaçlar ve Nitratlar:kullanırken hipotansiyon/postural 
hipotansiyon ve senkop riskinde artış olabilir.ALFUSIN D tabletler, 
antihipertansif ilaçlar ve nitratlar ile birlikte.

Simetidin:1 g/gün simetidin'in tekrar tekrar uygulanması hem alfuzosin 

hidroklorür Cmax hem de AUC değerlerini %20 oranında artırmıştır.

Digoksin:7 gün boyunca 10 mg alfuzosin hidroklorür ve 0.25 mg/gün digoksinin 

tekrarlanan birlikte uygulanması, her iki ilacın da kararlı durum farmakokinetiğini 

etkilememiştir. Dutasterid, 3 hafta boyunca günde 0.5 mg'lık bir dozda eş zamanlı 

olarak uygulandığında digoksinin kararlı durum farmakokinetiğini 

değiştirmemiştir.

Varfarin:6 sağlıklı erkek gönüllüye 6 gün boyunca günde iki kez 5 mg 
alfuzosin hidroklorürün hızlı salımlı tablet formülasyonunun çoklu doz 
uygulaması, tek bir 25 mg oral doz warfarine verilen farmakolojik yanıtı 
etkilemedi. 3 hafta süreyle 0,5 mg/gün dutasterid, varfarin ile birlikte 
uygulandığında S- veya R-varfarin izomerlerinin kararlı durum 
farmakokinetiğini değiştirmedi veya varfarinin protrombin süresi üzerindeki 
etkisini değiştirmedi.

Atenolol:8 sağlıklı genç erkek gönüllüde tek doz 2.5 mg hızlı salımlı alfuzosin 
hidroklorür tableti ile 100 mg atenololün tek uygulaması alfuzosin 
hidroklorür Cmax ve EAA değerlerini sırasıyla %28 ve %21 arttırmıştır. 
Alfuzosin hidroklorür, atenolol Cmax ve AUC değerlerini sırasıyla %26 ve %14 
oranında artırmıştır. Bu çalışmada, alfuzosin hidroklorür ile atenolol 
kombinasyonu, ortalama kan basıncında ve ortalama kalp hızında önemli 
düşüşlere neden oldu.
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hidroklorotiyazid:25 mg hidroklorotiyazidin tek uygulaması, alfuzosin 
hidroklorürün farmakokinetik parametrelerini değiştirmedi. Çalışmadaki 8 
hastada alfuzosin hidroklorür ve hidroklorotiyazid arasında farmakodinamik 
etkileşim olduğuna dair bir kanıt yoktu.

Kalsiyum Kanalı Antagonistleri:Bir popülasyon farmakokinetiği analizinde, 
CYP3A4 inhibitörleri verapamil (%37, n=6) ve diltiazem (%44, n=5) ile birlikte 
uygulandığında dutasterid klerensinde bir azalma kaydedilmiştir. Buna 
karşılık, CYP3A4 inhibitörü olmayan başka bir kalsiyum kanal antagonisti olan 
amlodipin dutasterid ile birlikte uygulandığında klerenste azalma görülmedi 
(+%7, n=4).

Verapamil ve diltiazem varlığında klirensteki azalma ve ardından dutasteride 
maruziyetteki artış klinik olarak anlamlı olarak kabul edilmez. Doz ayarlaması 
önerilmez.

kolestiramin:5 mg'lık tek doz dutasterid uygulamasının ardından 1 saat sonra 
12 g kolestiramin uygulanması dutasterid'in nispi biyoyararlanımını 
etkilememiştir.

Diğer Eşzamanlı Tedavi:Dutasterid, anti-hiperlipidemikler, anjiyotensin 
dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri, beta-adrenerjik bloke edici ajanlar, 
kalsiyum kanal blokerleri, kortikosteroidler, diüretikler, diüretikler, steroidal 
olmayan iltihap önleyici ilaçlar (NSAID'ler), PDE-5 inhibitörleri ve kinolon 
antibiyotikler.

Hastalar için Bilgi

Komponentlerinden biri olan alfuzosine başlandığında, baş dönmesi gibi 
postüral hipotansiyon ile ilgili semptomların olası oluşumu hakkında 
hastalara bilgi verilmelidir.ALFUSIN Dtabletler kullanılmamalı ve bu süre 
içinde araç kullanma, makine kullanma veya tehlikeli işler yapma konusunda 
uyarılmalıdırlar. Bu, düşük tansiyonu olanlar veya antihipertansif ilaçlar veya 
nitratlar alan kişiler için önemlidir.

Hastalara, göz doktoruna ilaç kullanımları hakkında bilgi vermeleri 
söylenmelidir. ALFUSIN DHasta artık alfuzosin hidroklorür almıyor olsa bile, 
katarakt cerrahisi veya gözleri içeren diğer prosedürlerden önce tabletler.

Bileşenlerinden biri olan alfuzosin ile tedaviden kaynaklanan priapizm 
olasılığı hakkında hastalar bilgilendirilmelidir.ALFUSIN D Aynı sınıftaki 
tabletler ve ilaçlar. Bu reaksiyon son derece nadir olmakla birlikte, acil tıbbi 
müdahaleye getirilmezse kalıcı erektil disfonksiyona (iktidarsızlık) yol açabilir.

Doktorlar hastaları, dutasterid'in tedaviden sonraki 3-6 ay içinde serum PSA 
düzeylerini yaklaşık %50 oranında azalttığı konusunda bilgilendirmelidir, 
ancak bu her bireye göre değişebilir. PSA taraması yapılan hastalarda 
dutasterid tedavisi sırasında PSA düzeylerindeki artışlar prostat kanserinin 
varlığına işaret edebilir ve değerlendirilmelidir.
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Doktorlar, bu ilaçların kullanımını inceleyen çalışmalarda plasebo ile tedavi 

edilenlere kıyasla, dutasterid de dahil olmak üzere 5 alfa-redüktaz inhibitörü (BPH 

tedavisi için endikedir) ile tedavi edilen erkeklerde yüksek dereceli prostat 

kanserinde bir artış olduğu konusunda hastaları bilgilendirmelidir. prostat kanseri 

riskini azaltan ilaçlar.

Hekimler hastaları bu konuda bilgilendirmelidir.ALFUSIN DBileşenlerinden 
biri olduğu için dutasterid içeren tabletler, dutasterid absorpsiyon potansiyeli 
ve müteakip gelişen erkek fetüs için potansiyel risk nedeniyle hamile olan 
veya hamile kalabilecek bir kadın tarafından kullanılmamalıdır. Dutasterid 
deri yoluyla emilir ve istenmeyen fetal maruziyete neden olabilir. Hamile bir 
kadın veya çocuk doğurma potansiyeli olan bir kadın, kırıklarla temas ederse
ALFUSIN Dtablet, temas alanı hemen sabun ve su ile yıkanmalıdır.

Doktorlar, tedavi edilen erkekleri bilgilendirmelidir.ALFUSIN DBileşenlerinden 
biri olduğu için dutasterid içeren tabletler, hamile kadınların kan 
transfüzyonu yoluyla dutasterid almasını önlemek için son dozlarından en az 
6 ay sonrasına kadar kan bağışlamamalıdır. Serum dutasterid seviyeleri, 
tedavi sona erdikten sonra 4-6 ay boyunca saptanabilir.

Böbrek yetmezliği

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <30 mL/dak) 
alfuzosin hidroklorür uygulandığında dikkatli olunmalıdır. Hafif, orta ve 
şiddetli böbrek yetmezliği olan hastaların farmakokinetik çalışmalarında 
sistemik maruziyet yaklaşık %50 artmıştır. Faz 3 çalışmalarda, hafif (n=172) 
veya orta (n=56) böbrek yetmezliği olan hastaların güvenlik profili, bu 
çalışmalarda normal böbrek fonksiyonu olan hastalara benzerdi. Güvenlik 
verileri, kreatinin klerensi 30 mL/dk'nın altında olan sınırlı sayıda hastada 
(n=6) mevcuttur.

Böbrek yetmezliğinin dutasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi çalışılmamıştır. 

Bununla birlikte, kararlı durum 0,5 mg dutasterid dozunun %0,1'inden daha azı 

insan idrarında geri kazanılır, bu nedenle böbrek yetmezliği olan hastalarda doz 

ayarlaması beklenmemektedir.

Karaciğer yetmezliği

Alfuzosin hidroklorür, orta veya şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda 
kullanım için kontrendikedir. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda 
alfuzosin hidroklorürün farmakokinetiği çalışılmamış olmasına rağmen, bu 
tür hastalara alfuzosin hidroklorür uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliğinin dutasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi 
araştırılmamıştır. Dutasterid geniş ölçüde metabolize olduğundan, karaciğer 
yetmezliği olan hastalarda maruziyet daha yüksek olabilir. Bununla birlikte, 
60 deneğin 24 hafta boyunca günde 5 mg (terapötik dozun 10 katı) aldığı bir 
klinik çalışmada, 0.5 mg'lık terapötik dozda gözlenenlere kıyasla hiçbir ek 
advers olay gözlenmemiştir.
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Gebelik

Hamilelik Kategorisi X
ALFUSIN DTabletler, çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda ve hamilelik 
sırasında kullanım için kontrendikedir. Dutasterid, erkek cinsel organının 
normal gelişimi için gerekli bir hormon olan testosteronun DHT'ye 
dönüşmesini önleyen bir 5 alfa redüktaz inhibitörüdür. Hayvan üreme ve 
gelişimsel toksisite çalışmalarında, dutasterid erkek fetüslerde dış genital 
organların normal gelişimini inhibe etmiştir. Bu nedenle dutasterid hamile bir 
kadına uygulandığında cenin zarar görmesine neden olabilir. Hamilelik 
sırasında dutasterid kullanılırsa veya hasta dutasterid alırken hamile kalırsa, 
hasta fetüse yönelik potansiyel tehlike konusunda bilgilendirilmelidir.

Erkek fetüslerin cinsel organlarındaki anormallikler, 5 alfa-redüktaz inhibitörü 
tarafından testosteronun DHT'ye dönüşümünün engellenmesinin beklenen 
bir fizyolojik sonucudur. Bu sonuçlar, genetik 5 alfa-redüktaz eksikliği olan 
erkek bebeklerdeki gözlemlere benzer. Dutasterid deri yoluyla emilir. 
Potansiyel fetal maruziyetten kaçınmak için hamile olan veya hamile 
kalabilecek kadınlar dutasterid kullanmamalıdır. Kırık ile temas kurulursa
ALFUSIN Dtablet, temas alanı hemen sabun ve su ile yıkanmalıdır. Dutasterid 
erkek spermine salgılanır. Tedavi gören erkeklerde ölçülen en yüksek 
dutasterid semen konsantrasyonu 14 ng/mL idi. 50 kg'lık bir kadının 5 mL 
meniye maruz kaldığı ve %100 absorpsiyon yaptığı varsayıldığında, kadının 
dutasterid konsantrasyonu yaklaşık 0.175 ng/mL olacaktır. Bu konsantrasyon, 
hayvan çalışmalarında erkek genital organlarında anormallikler oluşturan 
konsantrasyonlardan 100 kat daha azdır. Dutasterid, insan sperminde yüksek 
oranda proteine   bağlıdır (>%96), bu da vajinal absorpsiyon için mevcut 
dutasterid miktarını azaltabilir.

emzirme

ALFUSIN DTabletler emziren annelerde kullanım için endike değildir. Dutasterid'in 

insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Pediatrik Kullanım

ALFUSIN Dtabletler pediyatrik popülasyonda kullanım için endike değildir.

Alfuzosin hidroklorürün etkinliği, yüksek detrusor sızıntı noktası basıncı (LPP) 
olan 2 ila 16 yaşları arasındaki 172 hastada yürütülen randomize, çift kör, 
plasebo kontrollü, ecacy ve güvenlik denemesinde gösterilmemiştir. ≥
Pediatrik formülasyonlar kullanılarak alfuzosin hidroklorür ile tedavi edilen 
nörolojik kökenli 40 cm H2O. Deneme, 12 haftalık bir ecacy aşamasını ve 
ardından 40 haftalık bir güvenlik uzatma periyodunu içeriyordu. Alfuzosin ve 
plasebo grupları arasında <40 cm H20 detrusor sızıntı noktası basıncına 
ulaşan hastaların oranında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi.

Plasebo kontrollü çalışma sırasında, rapor edilen advers reaksiyonlar
# 8805; Alfuzosin ile tedavi edilen ve plasebo grubundan daha yüksek bir insidansla 

tedavi edilen hastaların %2'si şunlardı: ateş, baş ağrısı, solunum yolu enfeksiyonu, 

öksürük, burun kanaması ve ishal. Bütünü için bildirilen advers reaksiyonlar
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Açık etiketli uzatmayı içeren 12 aylık deneme süresi, 12 haftalık süre boyunca 
gözlemlenen reaksiyonlara tür ve sıklık açısından benzerdi. Alfuzosin 
hidroklorür 2 yaşın altındaki hastalarda çalışılmamıştır. Dutasterid'in 
pediyatrik popülasyondaki güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Geriatrik Kullanım

Alfuzosin hidroklorürün klinik araştırmalarındaki toplam denek sayısının 
%48'i 65 yaş ve üzerindeyken, %11'i 75 yaş ve üzerindeydi. Bu denekler ve 
daha genç denekler arasında güvenlik veya etkinlik açısından genel bir fark 
gözlenmemiştir, ancak bazı yaşlı bireylerin daha fazla duyarlılığı göz ardı 
edilemez.

Üç klinik çalışmada dutasterid ile tedavi edilen 2.167 erkek denekten %60'ı 65 
yaş ve üzerinde ve %15'i 75 yaş ve üzerindeydi. Bu denekler ve daha genç 
denekler arasında güvenlik veya etkinlik açısından genel bir farklılık 
gözlenmemiştir. Bildirilen diğer klinik deneyimler, yaşlılar ve daha genç 
hastalar arasındaki yanıtlardaki farklılıkları tanımlamamıştır, ancak bazı yaşlı 
bireylerin daha fazla duyarlılığı göz ardı edilemez.

İstenmeyen etkiler

Alfuzosin Hidroklorür

Klinik Araştırmalar Deneyimi

Klinik denemeler çok çeşitli koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın klinik 
denemelerinde gözlenen advers reaksiyon oranları, başka bir ilacın klinik 
denemelerindeki oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz ve klinik uygulamada 
gözlemlenen oranları yansıtmayabilir.

Tedaviyle ortaya çıkan advers olayların insidansı, günde 10 ve 15 mg 
alfuzosin hidroklorür dozlarının değerlendirildiği 1.608 erkekte yapılan üç 
plasebo kontrollü klinik çalışmadan tespit edilmiştir. Bu 3 denemede 473 
erkeğe alfuzosin Hidroklorür 10 mg uzatılmış salımlı tablet verildi. Bu 
denemelerde, alfuzosin Hidroklorür 10 mg uzatılmış salımlı tablet alan 
hastaların %4'ü, plasebo grubundaki %3'e kıyasla advers reaksiyonlar 
nedeniyle denemeden çekilmiştir.

Tablo 2, aşağıdaki durumlarda meydana gelen advers reaksiyonları özetlemektedir:≥

Alfuzosin alan hastaların %2'sinde ve plasebo grubundan daha yüksek bir insidansta. 

Genel olarak, uzun süreli kullanımda görülen advers reaksiyonların türü ve sıklığı, 3 

aylık denemeler için aşağıda açıklanan olaylara benzerdi.

Tablo 2: Meydana Gelen Advers Reaksiyonlar≥Alfuzosin Hidroklorürün %2'si İşlenmiş

Hastalar ve Plasebodan Daha Sık 3 Ayda Plasebo Kontrollü

Klinik denemeler
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Olumsuz Reaksiyon plasebo
(n=678)

Alfuzosin
hidroklorür
(n=473)

Baş dönmesi 19
(%2,8)

27 (%5.7)

Üst solunum yolu 
enfeksiyonu

4 (%0,6) 14 (%3.0)

Baş ağrısı 12
(%1.8)

14 (%3.0)

Tükenmişlik 12
(%1.8)

13 (%2,7)

Alfuzosin hidroklorür alan hastaların %1 ila %2'si tarafından bildirilen ve 
plaseboya göre daha sık meydana gelen diğer advers reaksiyonlar, vücut 
sistemine ve vücut sistemi içinde azalan sıklığa göre alfabetik olarak 
listelenmiştir:
Bir bütün olarak vücut:ağrı

Mide bağırsak sistemi:karın ağrısı, dispepsi, kabızlık, bulantı Üreme sistemi:
iktidarsızlık
Solunum sistemi:bronşit, sinüzit, farenjit

Klinik Çalışmalarda Ortostaz Belirtileri ve Belirtileri:10 mg alfuzosin 
hidroklorür ile yapılan çift-kör Faz 3 denemelerinde ortostaza ilişkin advers 
olaylar tablo 3'te özetlenmiştir. Bu çalışmalarda hastaların yaklaşık %20-30'u 
antihipertansif ilaç alıyordu.

Tablo 3: Muhtemelen Ortostaz ile İlişkili Semptomları Olan Hastaların Sayısı (%)

3 Aylık, Plasebo Kontrollü Klinik Araştırmalarda

Belirtiler plasebo
(n=678)

Alfuzosin
hidroklorür
(n=473)

Baş dönmesi 19
(%2,8)

27 (%5.7)

Hipotansiyon veya postural 

hipotansiyon

0 2 (%0,4)

Senkop 0 1 (%0,2)

Kan basıncı değişiklikleri veya ortostatik hipotansiyon için testler üç kontrollü 
çalışmada yapılmıştır. Azalmış sistolik kan basıncı (≤90 mmHg, düşüşle≥
Başlangıçtan 20 mmHg) 674 plasebo hastasının hiçbirinde ve 469 alfuzosin 
hidroklorür hastasının 1'inde (%0.2) gözlenmedi. Azalmış diyastolik kan 
basıncı (≤50 mmHg,
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azalma ile≥Başlangıca göre 15 mmHg), plasebo hastalarının 3'ünde (%0,4) ve 
alfuzosin hidroklorür hastalarının 4'ünde (%0,9) gözlendi. Pozitif bir ortostatik 
test (sistolik kan basıncında düşüş≥Sırtüstü pozisyondan ayağa kalkıldığında 
20 mmHg), plasebo hastalarının 52'sinde (%7,7) ve alfuzosin hidroklorür 
hastalarının 31'inde (%6,6) görüldü.

dutasterid

Klinik Araştırmalar Deneyimi

Klinik denemeler çok çeşitli koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın klinik 
denemelerinde gözlenen advers reaksiyon oranları, başka bir ilacın klinik 
denemesindeki oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz ve pratikte gözlemlenen 
oranları yansıtmayabilir.

Dutasterid alan hastalarda bildirilen en yaygın advers reaksiyonlar, 
iktidarsızlık, libido azalması, meme bozuklukları (göğüs büyümesi ve 
hassasiyeti dahil) ve boşalma bozukluklarıydı.

Dutasterid ile yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda, dutasterid alan deneklerin 

%4'ünde ve plasebo alan deneklerin %3'ünde advers reaksiyonlar nedeniyle 

çalışmadan çekilme meydana gelmiştir. Çalışmadan çekilmeye yol açan en yaygın 

advers reaksiyon iktidarsızlıktır (%1).

monoterapi
BPH'li 4300'den fazla erkek denek, her biri 2 yıllık, açık etiketli üç özdeş 2 
yıllık, plasebo kontrollü, çift kör, Faz 3 tedavi denemesinde plasebo veya 0,5 
mg günlük dutasterid dozları almak üzere rastgele atandı. eklenti. Çift kör 
tedavi periyodu sırasında, 1 yıl süreyle maruz kalan 1.772 ve 2 yıl süreyle 
maruz kalan 1.510 olmak üzere 2.167 erkek denek dutasteride maruz 
bırakıldı. Açık etiketli uzantılar dahil edildiğinde, 1.009 erkek denek 3 yıl 
boyunca dutasteride maruz bırakıldı ve 812 kişi 4 yıl süreyle dutasteride 
maruz kaldı. Nüfus 47 ila 94 yaşındaydı (ortalama yaş: 66) ve %90'dan fazlası 
Kafkaslıydı. Tablo 4, dutasterid alan deneklerin en az %1'inde ve plasebo alan 
deneklerden daha yüksek insidansta bildirilen klinik advers reaksiyonları 
özetlemektedir.

Tablo 4: 24 Ay Boyunca Deneklerin %8805'inde Bildirilen Olumsuz Reaksiyonlar;

Dönem ve Plasebodan Dutasterid Alan Grupta Daha Sık

Zamana Göre Grup (Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışmalar Havuzlanmış)

başlangıç

Olumsuz Reaksiyon Olumsuz Tepki Başlangıcı

aylar
0-6

aylar
7-12

aylar
13-18

aylar
19-24

Dutasterid (n)
Plasebo (n)

(n=2.167)
(n=2.158)

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

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

(n=1,605)
(n=1,555)
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İktidarsızlık
dutasterid
plasebo

%4.7
%1,7

%1,4
%1,5

%1.0
%0.5

%0.8
%0.9

Azalmış libido
dutasterid
plasebo

%3.0
%1,4

%0.7
%0.6

%0.3
%0.2

%0.3
%0.1

Boşalma %1,4
%0.5

%0.5
%0.3

%0.5
%0.1

%0.1
%0.0abozukluklar

dutasterid
plasebo

Meme bozukluklarıb

dutasterid
plasebo

%0.5
%0.2

%0.8
%0.3

%1,1
%0.3

%0.6
%0.1

a Bu cinsel advers reaksiyonlar, dutasterid tedavisi (monoterapi ve 
tamsulosin ile kombinasyon dahil) ile ilişkilidir. Bu advers reaksiyonlar, 
tedavinin kesilmesinden sonra da devam edebilir. Bu kalıcılıkta dutasteridin 
rolü bilinmemektedir.
b Göğüs hassasiyetini ve göğüs büyütmeyi içerir.

Uzun Süreli Tedavi (4 Yıla Kadar)
Yüksek Dereceli Prostat Kanseri:REDUCE çalışması, önceki 6 ay içinde serum 
PSA'sı 2.5 ng/mL ila 10 ng/mL olan ve prostat biyopsisi negatif olan 50 ila 75 
yaşları arasındaki 8.231 erkeği kaydeden randomize, çift kör, plasebo 
kontrollü bir çalışmaydı. Denekler, 4 yıla kadar plasebo (N=4,126) veya 0,5 mg 
günlük dutasterid dozları (N=4,105) almak üzere randomize edilmiştir. 
Ortalama yaş 63 idi ve %91'i Kafkaslıydı. Deneklere, tedavinin 2. ve 4. 
yıllarında protokol tarafından zorunlu olarak programlanmış prostat 
biyopsileri uygulandı veya klinik olarak endikeyse planlanmamış zamanlarda 
'neden için biyopsiler' yapıldı. Plasebo alan erkeklere (%0.5) kıyasla dutasterid 
alan hastalarda Gleason skoru 8-10 prostat kanseri insidansı (%1.0) daha 
yüksekti. Başka bir 5 alfaredüktaz inhibitörü (nasterid 5 mg) ile 7 yıllık plasebo 
kontrollü bir klinik çalışmada, Gleason skoru 8-10 prostat kanseri için benzer 
sonuçlar gözlemlendi (nasterid %1.8'e karşı plasebo %1.1). Dutasterid ile 
tedavi edilen prostat kanserli hastalarda herhangi bir klinik yarar 
gösterilmemiştir.

Üreme ve Meme Bozuklukları
Dutasterid ile plasebo kontrollü üç önemli BPH çalışmasında, her biri 4 yıl 
süreyle, artan cinsel advers reaksiyonlara (iktidarsızlık, libido azalması ve 
boşalma bozukluğu) veya tedavi süresinin uzadığı meme bozukluklarına dair 
hiçbir kanıt yoktu. Bu üç deneme arasında dutasterid grubunda bir meme 
kanseri vakası ve plasebo grubunda bir vaka vardı. 4 yıllık CombAT 
çalışmasında veya 4 yıllık REDUCE çalışmasında hiçbir tedavi grubunda meme 
kanseri vakası bildirilmemiştir. Uzun süreli dutasterid kullanımı ile erkek 
meme neoplazisi arasındaki ilişki şu anda bilinmemektedir.
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Alfa Bloker Tedavisi ile Kombinasyon
BPH'li 4800'den fazla erkek denek, 4 yıllık çift kör bir çalışmada günde bir kez 
uygulanan 0,5 mg dutasterid, 0,4 mg tamsulosin veya kombinasyon tedavisi 
(0.5 mg dutasterid artı 0.4 mg tamsulosin) almak üzere rastgele atandı. 
Toplamda 1.623 denek dutasterid ile monoterapi aldı; 1.611 denek 
tamsulosin ile monoterapi aldı; ve 1.610 denek kombinasyon tedavisi aldı. 
Nüfus 49 ila 88 yaşındaydı (ortalama yaş: 66) ve %88'i Kafkaslıydı.

Kombinasyon tedavisi (dutasterid artı tamsulosin) alan hastalarda bildirilen 
en yaygın advers reaksiyonlar, iktidarsızlık, libido azalması, meme 
bozuklukları (göğüs büyümesi ve hassasiyeti dahil), boşalma bozuklukları ve 
baş dönmesidir. Boşalma bozuklukları, monoterapi olarak dutasterid (%2) 
veya tamsulosin (%4) alanlara kıyasla kombinasyon tedavisi (%11) alan 
deneklerde önemli ölçüde daha fazla meydana geldi.

Kombinasyon tedavisi (dutasterid artı tamsulosin) alan deneklerin %6'sında 
ve monoterapi olarak dutasterid veya tamsulosin alan deneklerin %4'ünde 
advers reaksiyonlar nedeniyle denemeden çekilme meydana geldi. Tüm 
tedavi kollarında denemenin kesilmesine yol açan en yaygın advers reaksiyon 
erektil disfonksiyondur (%1 ila %1,5).

Kalp yetmezliği:Dutasterid ve alfa ile kombinasyon tedavisi ile yapılan bir çalışmada

bloker, 4 yıllık tedaviden sonra, bileşik terim kardiyak insidansı

kombinasyon tedavisi grubundaki başarısızlık (12/1.610; %0.7) her iki gruptan da daha yüksekti

monoterapi grubu: dutasterid, 2/1.623 (%0,1) ve tamsulosin, 9/1.611 (%0,6).

Kompozit kalp yetmezliği ayrıca 4 yıllık plasebo kontrollü ayrı bir çalışmada incelendi.

prostat kanseri gelişme riski taşıyan erkeklerde dutasterid'i değerlendiren bir çalışma. bu

dutasterid alan hastalarda kalp yetmezliği insidansı %0,6'dır (26/4,105)

plasebo alan deneklerde %0,4 (15/4,126) ile karşılaştırıldığında. olan konuların çoğunluğu

her iki çalışmada da kalp yetmezliğinin artmış riskle ilişkili komorbiditeleri vardı.

kalp yetmezliği. Bu nedenle, sayısal dengesizliklerin klinik önemi

kalp yetmezliği bilinmiyor. dutasterid arasında tek başına veya

tamsulosin ve kalp yetmezliği ile kombinasyon oluşturulmuştur. Dengesizlik yok

her iki çalışmada da genel kardiyovasküler advers olayların insidansında gözlenmiştir.

Pazarlama Sonrası Deneyim

Alfuzosin Hidroklorür
Alfuzosin hidroklorürün onay sonrası kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler 

tespit edilmiştir. Bu reaksiyonlar, büyüklüğü belirsiz bir popülasyondan gönüllü 

olarak rapor edildiğinden, sıklıklarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya ilaca 

maruz kalma ile nedensel bir ilişki kurmak her zaman mümkün değildir.

Genel bozukluklar:Ödem.
Kardiyak bozukluklar:Daha önceden koroner arter hastalığı olan hastalarda 

taşikardi, göğüs ağrısı, anjina pektoris, atriyal brillasyon.

Gastrointestinal bozukluklar:İshal.
Hepatobiliyer bozukluklar:Hepatoselüler ve kolestatik karaciğer hasarı (ilaç 
kesilmesine yol açan sarılık vakaları dahil).
Solunum sistemi bozuklukları:Rinit.
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Üreme sistemi bozuklukları:Priapizm.
Deri ve deri altı doku bozuklukları:Döküntü, kaşıntı, ürtiker, anjiyoödem.

Vasküler bozukluklar:Kızarma.

Kan ve lenf sistemi bozuklukları:trombositopeni

dutasterid
Dutasterid'in onay sonrası kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler tespit 
edilmiştir. Bu reaksiyonlar, büyüklüğü belirsiz bir popülasyondan gönüllü 
olarak rapor edildiğinden, sıklıklarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya 
ilaca maruz kalma ile nedensel bir ilişki kurmak her zaman mümkün değildir. 
Bu reaksiyonlar, ciddiyetlerinin, bildirim sıklığının veya dutasteride olası 
nedensel bağlantılarının bir kombinasyonu nedeniyle dahil edilmek üzere 
seçilmiştir.

Bağışıklık sistemi bozuklukları:Döküntü, kaşıntı dahil aşırı duyarlılık reaksiyonları,

ürtiker, lokalize ödem, ciddi cilt reaksiyonları ve anjiyoödem.

neoplazmalar:Erkek meme kanseri.

Psikolojik bozukluklar:Depresyon hali.

Üreme Sistemi ve Meme Bozuklukları:Testis ağrısı ve testis şişmesi.

doz aşımı

ile doz aşımıALFUSIN Dtabletler, alfuzosin hidroklorür bileşeni nedeniyle 
potansiyel olarak hipotansiyona yol açabilir. Hipotansiyon durumunda, 
kardiyovasküler sistemin desteklenmesi birinci derecede önemlidir. Kan 
basıncının geri kazanılması ve kalp hızının normalleşmesi, hastayı sırtüstü 
pozisyonda tutarak gerçekleştirilebilir. Bu önlem yetersiz kalırsa intravenöz 
sıvı uygulaması düşünülmelidir. Gerekirse vazopressörler kullanılmalı ve 
böbrek fonksiyonu gerektiği gibi izlenmeli ve desteklenmelidir. Alfuzosin 
hidroklorür %82-90 proteine   bağlıdır; bu nedenle, diyaliz yararlı olmayabilir.

Gönüllü çalışmalarında, 7 gün boyunca 40 mg'a kadar (terapötik dozun 80 
katı) tek doz dutasterid, önemli güvenlik endişeleri olmaksızın uygulanmıştır. 
Bir klinik çalışmada, 60 deneğe 6 ay boyunca 5 mg'lık günlük dozlar (terapötik 
dozun 10 katı) uygulandı ve 0.5 mg'lık terapötik dozlarda görülenlere ek bir 
yan etki görülmedi.

Dutasterid için özel bir panzehir yoktur. Bu nedenle, doz aşımından 
şüphelenilen durumlarda, dutasterid'in uzun yarılanma ömrü dikkate 
alınarak uygun şekilde semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Depolama ve Kullanım Talimatları

Işıktan koruyarak serin ve kuru bir yerde saklayın.

Paketleme Bilgileri
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