
Viên nén ALFUSIN D(Alfuzosin hydrochloride + Dutasteride)

Thành phần

Viên nén ALFUSIN D

Mỗi viên nén bao gói lm chứa: 

Alfuzosin hydrochloride BP ... 10 mg 

(dạng phóng thích kéo dài)

Dutasteride ................. 0,5 mg 
Màu: Titanium Dioxide IP

Sự miêu tả

ALFUSIN Dviên nén chứa các thành phần hoạt tính, alfuzosin hydrochloride 
và dutasteride. Alfuzosin hydrochloride là một chất ngăn chặn thụ thể 
alpha1- adrenergic có chọn lọc và thể hiện tính chọn lọc đối với các thụ thể 
alpha1- adrenergic ở đường tiết niệu dưới. Việc phong tỏa các thụ thể tuyến 
tiền liệt này có thể khiến các cơ trơn ở cổ bàng quang và tuyến tiền liệt giãn 
ra, dẫn đến cải thiện lượng nước tiểu và giảm các triệu chứng của tăng sản 
lành tính tuyến tiền liệt (BPH).

Dutasteride là một hợp chất 4 azasteroid tổng hợp, là chất ức chế chọn lọc cả 
đồng dạng loại I và loại II của steroid 5 alpha-reductase (5AR), một loại 
enzyme nội bào chuyển đổi testosterone thành 5 alphadihydrotestosterone 
(DHT). DHT là androgen chịu trách nhiệm chính cho sự phát triển ban đầu và 
sự phì đại sau đó của tuyến tiền liệt. Isoenzyme loại II chủ yếu hoạt động 
trong các mô sinh sản trong khi isoenzyme loại I cũng chịu trách nhiệm 
chuyển đổi testosterone ở da và gan.ALFUSIN Dviên nén tác động lên cả 
thành phần động và tĩnh của rầy nâu.

Đặc sắc
Các nội dung

Tác động của
Brivaracetam trên
Mức độ tức giận của
Động kinh ...
(https: //www.ciplamed.c 
of-brivaracetam-on-
mức-độ-tức-giận-của-
bệnh nhân động kinh)

om / Conte

Dạng bào chế

Viên nén bao phim uống Kết quả lâm sàng
với Lặp lại
Quản lý của...
(https: //www.ciplamed.c 
out results-with-
lặp đi lặp lại-
quản lý của-
budesonideformoterol-
trong bệnh hen suyễn)

Dược học om / Conte

Dược lực học

Alfuzosin Hydrochloride 
Cơ chế hoạt động
Alfuzosin là một

Tadalal 5 mg một lần mỗi 
ngày trong 12 tuần
Đơn trị liệu
Có hiệu lực...

chọn lọc đối kháng của sau khớp thần kinh alpha1-
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adrenoreceptors, nằm trong tuyến tiền liệt, đáy bàng quang, cổ bàng quang, 

nang tuyến tiền liệt và niệu đạo tuyến tiền liệt.

(https: //www.ciplamed.c 
5-mg-once-daily-12-
tuần-đơn trị liệu-
hiệu quả và an toàn trong-
men-with-lutsbph)

om / Conte

Alfuzosin thể hiện tính chọn lọc đối với thụ thể alpha adrenergic ở đường tiết 
niệu dưới. Việc phong tỏa các thụ thể phụ này có thể khiến cơ trơn ở cổ bàng 
quang và tuyến tiền liệt giãn ra, dẫn đến cải thiện lượng nước tiểu và giảm 
các triệu chứng của BPH.

Điện sinh lý tim
Ảnh hưởng của 10 mg và 40 mg alfuzosin trên khoảng QT được đánh giá 
trong nghiên cứu mù đôi, ngẫu nhiên, giả dược và có đối chứng tích cực 
(moxioxacin 400 mg), nghiên cứu liều đơn bắt chéo 4 chiều ở 45 đối tượng 
nam da trắng khỏe mạnh tuổi từ 19 đến 45 nhiều năm. Khoảng QT được đo 
tại thời điểm nồng độ alfuzosin trong huyết tương đạt đỉnh. Liều 40 mg 
alfuzosin được chọn vì liều này đạt được nồng độ trong máu cao hơn so với 
liều đạt được khi dùng đồng thời alfuzosin và ketoconazol 400 mg. Bảng 1 
tóm tắt ảnh hưởng đến QT chưa hiệu chỉnh và khoảng QT đã hiệu chỉnh 
trung bình (QTc) với các phương pháp hiệu chỉnh khác nhau (Fridericia, 
phương pháp hiệu chỉnh theo dân số và đối tượng) tại thời điểm nồng độ 
alfuzosin trong huyết tương đạt đỉnh. Không có một phương pháp luận hiệu 
chỉnh nào trong số này được biết là hợp lệ hơn. Sự thay đổi nhịp tim trung 
bình liên quan đến liều 10 mg alfuzosin trong nghiên cứu này là 5,2 nhịp / 
phút và 5,8 nhịp / phút với 40 mg alfuzosin. Sự thay đổi nhịp tim với 
moxioxacin là 2,8 nhịp / phút.

Bảng 1. Những thay đổi QT và QTc trung bình tính theo mili giây (KTC 95%) so với ban đầu tại Tmax (tương đối

giả dược) với các phương pháp khác nhau để điều chỉnh tác động của nhịp tim.

Thuốc / Liều lượng QT Fridericia
phương pháp

Dân số-
đặc tả
phương pháp

Môn học-

đặc tả
phương pháp

Alfuzosin
10 mg

- 5,8

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

1,8
(-1,4, 5,0)

1,8
(-1,3, 5,0)

Alfuzosin
40 mg

- 4,2

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

4.2
(-0,6, 9,0)

4.3
(-0,5, 9,2)

Moxioxacin *
400 mg

6.9
(2.3, 11.5)

12,7
(8,6, 16,8)

11.0
(7.0, 15.0)

11.1
(7.2, 15.0)

* Kiểm soát tích cực

Hiệu quả QT dường như lớn hơn đối với 40 mg so với 10 mg alfuzosin. Tác 
dụng của liều alfuzosin cao nhất (gấp bốn lần liều điều trị) được nghiên cứu 
không lớn bằng tác dụng của moxioxacin đối chứng tích cực ở liều điều trị 
của nó. Tuy nhiên, nghiên cứu này không được thiết kế để so sánh thống kê 
trực tiếp giữa các loại thuốc hoặc mức liều. Không có tín hiệu nào về Torsade 
de Pointes trong kinh nghiệm hậu tiếp thị rộng rãi với alfuzosin bên ngoài 
Hoa Kỳ. Một nghiên cứu QT sau khi đưa ra thị trường riêng biệt đã đánh giá 
tác dụng của việc sử dụng đồng thời 10 mg
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alfuzosin với một loại thuốc có kích thước hiệu ứng QT tương tự. Trong nghiên 

cứu này, mức tăng QTcF trung bình trừ giả dược của alfuzosin 10 mg một mình là 

1,9 mili giây (KTC 95% hướng trên, 5,5 mili giây). Việc sử dụng đồng thời hai loại 

thuốc cho thấy tác dụng tăng QT khi so sánh với một trong hai loại thuốc đơn lẻ. 

Sự gia tăng QTcF này không nhiều hơn phụ gia. Mặc dù nghiên cứu này không 

được thiết kế để so sánh thống kê trực tiếp giữa các loại thuốc, mức tăng QT với 

cả hai loại thuốc được dùng cùng nhau dường như thấp hơn mức tăng QTcF được 

thấy với moxioxacin 400 mg đối chứng dương tính. Tác động lâm sàng của những 

thay đổi QTc này vẫn chưa được biết.

Dutasteride

Cơ chế hoạt động
Dutasteride là một hợp chất 4-azasteroid tổng hợp là một chất ức chế cạnh 
tranh và đặc hiệu của cả đồng dạng loại I và loại II của steroid 5 
alphareductase (5AR). Testosterone được chuyển đổi thành DHT bởi enzyme 
5 alphareductase, tồn tại dưới dạng 2 đồng dạng, loại I và loại II. Isoenzyme 
loại II chủ yếu hoạt động trong các mô sinh sản, trong khi isoenzyme loại I 
cũng chịu trách nhiệm chuyển đổi testosterone ở da và gan. Dutasteride ức 
chế sự chuyển đổi testosterone thành 5 alphadihydrotestosterone (DHT). 
DHT là androgen chịu trách nhiệm chính cho sự phát triển ban đầu và sự phì 
đại sau đó của tuyến tiền liệt.

Tác động lên 5 Alpha-Dihydrotestosterone và Testosterone

Tác dụng tối đa của liều dutasteride hàng ngày đối với việc giảm DHT phụ thuộc 

vào liều lượng và được quan sát thấy trong vòng 1-2 tuần. Sau 1 và 2 tuần dùng 

thuốc hàng ngày với dutasteride 0,5 mg, nồng độ DHT trung bình trong huyết 

thanh đã giảm tương ứng 85% và 90%. Ở bệnh nhân BPH được điều trị bằng 

dutasteride 0,5 mg / ngày trong 4 năm, mức giảm trung bình của DHT huyết 

thanh là 94% sau 1 năm, 93% sau 2 năm và 95% ở cả 3 và 4 năm. Mức tăng trung 

bình của testosterone huyết thanh là 19% ở cả 1 và 2 tuổi, 26% ở 3 tuổi và 22% ở 4 

năm, nhưng mức trung bình và mức trung bình vẫn nằm trong phạm vi sinh lý.

Ở những bệnh nhân bị BPH được điều trị với 5 mg / ngày dutasteride hoặc giả 

dược trong tối đa 12 tuần trước khi cắt bỏ tuyến tiền liệt qua đường truyền, nồng 

độ DHT trung bình trong mô tuyến tiền liệt thấp hơn đáng kể ở nhóm dutasteride 

so với giả dược (784 và 5,793 pg / g , tương ứng; (p <0,001).

Nam giới trưởng thành bị suy giảm alpha-reductase loại II 5 được di truyền 
cũng có mức DHT giảm. Những con đực có 5 alpha-reductase này có tuyến 
tiền liệt nhỏ trong suốt cuộc đời và không phát triển BPH. Ngoại trừ các dị tật 
liên quan đến tiết niệu sinh dục khi sinh ra, không có bất thường lâm sàng 
nào khác liên quan đến giảm 5 alpha-reductase đã được quan sát thấy ở 
những người này.

Ảnh hưởng đến các nội tiết tố khác

Ở những người tình nguyện khỏe mạnh, 52 tuần điều trị với dutasteride 0,5 
mg / ngày (n = 26) không dẫn đến thay đổi đáng kể về mặt lâm sàng, so với 
giả dược (n = 23), về globulin gắn kết hormone sinh dục, oestradiol, hormone 
hoàng thể, hormone kích thích nang trứng , thyroxine (miễn phíT4)
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andehitdroepiandrosteron. Mức tăng trung bình có ý nghĩa thống kê, được điều 

chỉnh theo cơ bản so với giả dược đã được quan sát thấy đối với toàn bộ 

testosterone sau 8 tuần (97,1 ng / dL, (p <0,001).

Các hiệu ứng khác

Bảng lipid huyết tương và mật độ khoáng của xương được đánh giá sau 52 tuần dùng 

dutasteride 0,5 mg x 1 lần / ngày ở những người tình nguyện khỏe mạnh. Không có sự 

thay đổi về mật độ khoáng của xương khi được đo bằng phương pháp đo hấp thụ tia X 

năng lượng kép (DEXA) so với giả dược hoặc ban đầu. Ngoài ra, prole lipid huyết tương 

(tức là cholesterol toàn phần, lipoprotein tỷ trọng thấp, lipoprotein tỷ trọng cao và 

triglyceride) không bị ảnh hưởng bởi dutasteride. Không có thay đổi đáng kể nào về 

mặt lâm sàng trong phản ứng của hormone tuyến thượng thận với kích thích ACTH 

được quan sát thấy trong một nhóm nhỏ (n = 13) của nghiên cứu tình nguyện viên 

khỏe mạnh kéo dài 1 năm.

Dược động học

Alfuzosin Hydrochloride
Hấp thụ:Sinh khả dụng tuyệt đối của viên nén alfuzosin hydrochloride 10 mg 
trong điều kiện được cho ăn là 49%. Sau khi dùng nhiều lần 10 mg alfuzosin 
hydrochloride trong điều kiện được cho ăn, thời gian đạt đến nồng độ tối đa 
là 8 giờ. Cmax và AUC0-24 lần lượt là 13,6 (SD = 5,6) ng / mL và 194 (SD = 75) 
ng.h / mL. Alfuzosin hydrochloride thể hiện động học tuyến tính sau khi dùng 
một lần và nhiều liều lên đến 30 mg. Nồng độ trong huyết tương ở trạng thái 
ổn định đạt được khi dùng alfuzosin hydrochlorid liều thứ hai. Nồng độ 
alfuzosin hydrochloride trong huyết tương ở trạng thái ổn định cao hơn 1,2 
đến 1,6 lần so với những gì quan sát được sau khi dùng một lần.

Ảnh hưởng của thực phẩm:Mức độ hấp thu thấp hơn 50% trong điều kiện 
nhịn ăn. Do đó, nên dùng alfuzosin hydrochloride cùng với thức ăn và cùng 
bữa ăn mỗi ngày.

Phân bổ:
liều dùng ở nam tình nguyện viên trung niên khỏe mạnh là 3,2 L / kg. Kết quả của 

các nghiên cứu trong ống nghiệm chỉ ra rằng alfuzosin hydrochloride liên kết vừa 

phải với protein huyết tương người (82-90%), với liên kết tuyến tính trong một 

phạm vi nồng độ rộng (5 đến 5.000 ng / mL).

Các âm lượng của phân bổ tiếp theo đường tĩnh mạch

Sự trao đổi chất:Alfuzosin hydrochlorid được gan chuyển hóa nhiều, chỉ 11% 
liều dùng được bài tiết dưới dạng không đổi qua nước tiểu. Alfuzosin 
hydrochloride được chuyển hóa theo ba con đường chuyển hóa: oxy hóa, 
khử methyl và N-dealkyl hóa. Các chất chuyển hóa không có hoạt tính dược 
lý. CYP3A4 là đồng dạng của enzym gan chính tham gia vào quá trình chuyển 
hóa của nó.

Bài tiết:Sau khi uống dung dịch alfuzosin hydrochloride đánh dấu 14C bằng 
đường uống, khả năng phục hồi hoạt độ phóng xạ sau 7 ngày (tính theo 
phần trăm của liều đã dùng) là 69% trong phân và 24% trong nước tiểu. Sau 
khi uống 10 mg alfuzosin hydrochlorid, thời gian bán thải rõ ràng là 10 giờ.
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Dược động học ở những quần thể đặc biệt

Sử dụng cho trẻ em: Viên nén alfuzosin không được chỉ định sử dụng cho trẻ 
em

Sử dụng cho người già: Trong đánh giá dược động học trong nghiên cứu lâm 
sàng pha 3 ở bệnh nhân BPH, không có mối liên hệ giữa nồng độ đỉnh trong 
huyết tương của alfuzosin và tuổi tác. Tuy nhiên, các mức đáy có tương quan 
thuận với tuổi. Nồng độ ở những đối tượng 75 tuổi cao hơn xấp xỉ 35% so với 
những người dưới 65 tuổi.

Suy thận: Proles dược động học của alfuzosin viên nén 10 mg trong

đối tượng có chức năng thận bình thường (CLCR> 80 mL / phút), suy nhẹ (CLCR 60 đến

80 mL / phút), suy giảm trung bình (CLCR 30 đến 59 mL / phút) và suy giảm nghiêm trọng

(Giá trị CLCR tối đa và AUC đã tăng lên khoảng 50% ở những bệnh nhân

suy thận nhẹ, trung bình hoặc nặng.

Suy gan: Dược động học của alfuzosin chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân 
suy gan nhẹ. Ở những bệnh nhân suy gan trung bình hoặc nặng (Child-Pugh 
loại B và C), độ thanh thải biểu kiến   trong huyết tương (CL / F) giảm xuống 
khoảng 1/3 đến 1/4 quan sát được ở những người khỏe mạnh. Sự giảm độ 
thanh thải này dẫn đến nồng độ alfuzosin trong huyết tương ở những bệnh 
nhân này cao hơn gấp ba đến bốn lần so với những người khỏe mạnh. Do đó, 
chống chỉ định alfuzosin cho bệnh nhân suy gan từ trung bình đến nặng.

Dutasteride

Hấp thụ:Sau khi dùng một liều 0,5 mg dutasteride duy nhất, thời gian để đạt 
đến nồng độ đỉnh trong huyết thanh (Tmax) xảy ra trong vòng 2-3 giờ. Sinh 
khả dụng tuyệt đối ở 5 đối tượng khỏe mạnh là khoảng 60% (khoảng: 40% 
đến 94%). Khi dùng thuốc cùng với thức ăn, nồng độ tối đa trong huyết thanh 
đã giảm 10-15%. Sự giảm này không có dấu hiệu lâm sàng.

Phân bổ:Dữ liệu dược động học sau khi uống liều đơn và lặp lại cho thấy

dutasteride có thể tích phân bố lớn (300-500 L). Dutasteride cao

liên kết với albumin huyết tương (99,0%) và alpha1-acid glycoprotein (96,6%). Trong một nghiên cứu về

đối tượng khỏe mạnh (n = 26) nhận dutasteride 0,5 mg / ngày trong 12 tháng, tinh dịch

nồng độ dutasteride trung bình là 3,4 ng / mL (khoảng: 0,4 đến 14 ng / mL) ở 12

tháng và, tương tự như huyết thanh, đạt được nồng độ ở trạng thái ổn định sau 6 tháng. Trên

trung bình, ở 12 tháng 11,5% nồng độ dutasteride huyết thanh được phân chia thành

tinh dịch đồ.

Sự trao đổi chất:Dutasteride được chuyển hóa nhiều ở người. Các nghiên cứu in 

vitro cho thấy dutasteride được chuyển hóa bởi các isoenzyme CYP3A4 và CYP3A5. 

Cả hai isoenzyme này đều tạo ra 4'- hydroxydutasteride, 6-hydroxydutasteride và 

các chất chuyển hóa 6,4'-dihydroxydutasteride. Ngoài ra, chất chuyển hóa 15-

hydroxydutasteride được hình thành bởi CYP3A4. Trong huyết thanh người sau 

khi dùng thuốc ở trạng thái ổn định, dutasteride không thay đổi, ba chất chuyển 

hóa chính (4'-hydroxydutasteride, 1,2- dihydrodutasteride và 6-

hydroxydutasteride) và hai chất chuyển hóa phụ (6,4-dihydroxydutasteride và 15-

hydroxydutasteride), đã được đánh giá bằng phản ứng khối phổ, đã được phát 

hiện. Trong ống nghiệm, 4
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Các chất chuyển hóa hydroxydutasteride và 1,2-dihydrodutasteride kém hơn 

nhiều so với dutasteride đối với cả hai đồng dạng của 5 alpha-reductase ở người. 

Hoạt tính của 6 beta-hydroxydutasteride có thể so sánh với hoạt tính của 

dutasteride.

Bài tiết:Dutasteride và các chất chuyển hóa của nó được bài tiết chủ yếu qua 
phân. Theo phần trăm liều dùng, có khoảng 5% dutasteride không thay đổi (~ 
1% đến ~ 15%) và 40% là chất chuyển hóa liên quan đến dutasteride (~ 2% 
đến ~ 90%). Chỉ một lượng nhỏ dutasteride không thay đổi được tìm thấy 
trong nước tiểu (<1%). Do đó, trung bình, liều không tính khoảng 55% 
(khoảng: 5% đến 97%). Thời gian bán thải cuối cùng của dutasteride là 
khoảng 5 tuần ở trạng thái ổn định. Nồng độ dutasteride huyết thanh ở trạng 
thái ổn định trung bình là 40 ng / mL sau 0,5 mg / ngày trong 1 năm. Sau khi 
dùng thuốc hàng ngày, nồng độ dutasteride trong huyết thanh đạt được 65% 
nồng độ ở trạng thái ổn định sau 1 tháng và khoảng 90% sau 3 tháng. Do 
thời gian bán hủy dài của dutasteride, nồng độ trong huyết thanh vẫn có thể 
phát hiện được (lớn hơn 0.

Dược động học ở những quần thể đặc biệt

Nhi khoa:Dược động học của Dutasteride chưa được nghiên cứu ở những đối 
tượng dưới 18 tuổi.

Lão khoa:Không cần điều chỉnh liều ở người cao tuổi. Dược động học và

dược lực học của dutasteride được đánh giá ở 36 đối tượng nam khỏe mạnh ở độ tuổi

từ 24 đến 87 tuổi sau khi dùng một liều 5 mg duy nhất

dutasteride. Trong thử nghiệm liều duy nhất này, thời gian bán hủy của dutasteride tăng theo tuổi

(khoảng 170 giờ ở nam giới từ 20 đến 49 tuổi, khoảng 260 giờ ở

nam giới từ 50 đến 69 tuổi và khoảng 300 giờ ở nam giới trên 70 tuổi).

Trong số 2.167 người đàn ông được điều trị bằng dutasteride trong ba thử nghiệm quan trọng, 60% ở độ tuổi 65

từ 75 tuổi trở lên và 15%. Không có sự khác biệt tổng thể về an toàn

hoặc tình trạng dị ứng đã được quan sát thấy giữa những bệnh nhân này và những bệnh nhân trẻ hơn.

Giới tính:Dutasteride được chống chỉ định cho phụ nữ mang thai và phụ nữ 
có khả năng sinh đẻ và không được chỉ định sử dụng cho phụ nữ khác. Dược 
động học của dutasteride ở phụ nữ chưa được nghiên cứu.

Cuộc đua:Ảnh hưởng của chủng tộc lên dược động học của dutasteride chưa được nghiên 

cứu.

Suy thận:Ảnh hưởng của suy thận đối với dược động học của dutasteride 
chưa được nghiên cứu. Tuy nhiên, ít hơn 0,1% của liều 0,5 mg dutasteride ở 
trạng thái ổn định được thu hồi trong nước tiểu người, do đó không có sự 
điều chỉnh liều lượng được dự đoán cho bệnh nhân suy thận.

Suy gan:Ảnh hưởng của suy gan đối với dutasteride

dược động học chưa được nghiên cứu. Bởi vì dutasteride là rộng rãi

chuyển hóa, phơi nhiễm có thể cao hơn ở bệnh nhân suy gan.

Chỉ định
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ALFUSIN Dmáy tính bảng được chỉ định để điều trị các dấu hiệu và triệu 
chứng của tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (BPH) ở nam giới bị phì đại tuyến 
tiền liệt.

Thuốc viên không được sử dụng như một loại thuốc chống tăng huyết áp.

Dutasteride không được chấp thuận để phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt.

Liều lượng và Cách dùng

Liều lượng đề nghị củaALFUSIN Dlà một viên mỗi ngày, được thực hiện ngay 
sau cùng bữa ăn mỗi ngày. Viên thuốc nên được nuốt toàn bộ và không được 
nhai hoặc nghiền nát.

Quần thể đặc biệt

Suy thận
Thận trọng khi dùng alfuzosin ở bệnh nhân suy thận nặng (độ thanh thải 
creatinin Không cần điều chỉnh liều đối với dutasteride ở bệnh nhân suy thận

Suy gan
Alfuzosin được chống chỉ định sử dụng cho bệnh nhân suy gan trung bình 
hoặc nặng. Mặc dù dược động học của alfuzosin chưa được nghiên cứu ở 
bệnh nhân suy gan nhẹ, nên thận trọng khi dùng alfuzosin cho những bệnh 
nhân này.

Ảnh hưởng của suy gan về dược động học của dutasteride chưa được nghiên 
cứu. Vì dutasteride được chuyển hóa nhiều, nên mức độ phơi nhiễm có thể 
cao hơn ở những bệnh nhân suy gan.

Chống chỉ định

ALFUSIN Dthuốc viên được chống chỉ định sử dụng cho phụ nữ có khả năng sinh 

đẻ và trong thời kỳ mang thai.

ALFUSIN Dthuốc viên được chống chỉ định sử dụng cho bệnh nhi.

ALFUSIN DKhông nên dùng viên nén cho bệnh nhân suy gan vừa hoặc nặng 
(Childs-Pugh loại B và C) vì nồng độ alfuzosin hydrochloride trong máu tăng 
ở những bệnh nhân này.

ALFUSIN DKhông nên dùng đồng thời viên nén với các chất ức chế CYP3A4 
mạnh như ketoconazole, itraconazole và ritonavir, vì nồng độ alfuzosin 
hydrochloride trong máu tăng lên.

ALFUSIN Dchống chỉ định máy tính bảng ở những bệnh nhân quá mẫn với

alfuzosin hydrochloride (ví dụ, mày đay và phù mạch) hoặc dutasteride (ví dụ,

phản ứng da nghiêm trọng, phù mạch) hoặc bất kỳ thành phần nào củaALFUSIN Dmáy tính bảng.

Cảnh báo và đề phòng

Đánh giá các bệnh tiết niệu khác
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Trước khi bắt đầu điều trị bằng ALFUSIN D, nên xem xét các tình trạng tiết 
niệu khác có thể gây ra các triệu chứng tương tự. Ngoài ra, BPH và ung thư 
tuyến tiền liệt có thể cùng tồn tại.

Hạ huyết áp tư thế

Hạ huyết áp tư thế có hoặc không có triệu chứng (ví dụ: chóng mặt) có thể 
phát triển trong vòng vài giờ sau khi dùngALFUSIN Dmáy tính bảng. Có khả 
năng gây ngất. Bệnh nhân nên được cảnh báo về khả năng xảy ra các sự kiện 
như vậy và nên tránh các tình huống có thể dẫn đến thương tích, nếu xảy ra 
ngất. Có thể tăng nguy cơ hạ huyết áp / hạ huyết áp tư thế và ngất khi dùng
ALFUSIN D viên nén đồng thời với thuốc hạ huyết áp và nitrat. Cần cẩn thận 
khiALFUSIN Dthuốc viên được dùng cho bệnh nhân hạ huyết áp có triệu 
chứng hoặc bệnh nhân đã có đáp ứng hạ huyết áp với các thuốc khác.

Priapism

Hiếm khi (có lẽ ít hơn 1 trong 50.000), alfuzosin hydrochloride, giống như các chất đối kháng 

alpha-adrenergic khác, có liên quan đến chứng hẹp bao quy đầu (cương cứng dương vật đau 

dai dẳng không liên quan đến hoạt động tình dục). Vì tình trạng này có thể dẫn đến liệt 

dương vĩnh viễn nếu không được điều trị đúng cách, nên người bệnh cần được tư vấn về 

mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh.

Hội chứng mống mắt mềm trong phẫu thuật (IFIS)

IFIS đã được quan sát thấy trong khi phẫu thuật đục thủy tinh thể ở một số bệnh 

nhân đang điều trị hoặc trước đó bằng thuốc đối kháng alpha-adrenergic. Biến 

thể của hội chứng đồng tử nhỏ này được đặc trưng bởi sự kết hợp của một mống 

mắt căng lên để đáp ứng với dòng nước tưới trong phẫu thuật, co bóp tiến triển 

trong phẫu thuật mặc dù giãn nở trước phẫu thuật với thuốc điều trị giãn cơ tiêu 

chuẩn và khả năng sa ra của mống mắt về phía vết mổ co giật. Bác sĩ nhãn khoa 

của bệnh nhân nên chuẩn bị sẵn sàng cho những điều chỉnh có thể có đối với kỹ 

thuật phẫu thuật của họ, chẳng hạn như sử dụng móc mống mắt, vòng làm giãn 

mống mắt hoặc các chất đàn hồi. Dường như không có lý do nào để ngừng điều 

trị đối kháng alpha-adrenergic trước khi phẫu thuật đục thủy tinh thể.

Tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cấp cao

Ở nam giới từ 50 đến 75 tuổi, với sinh thiết âm tính trước đó đối với ung thư tuyến 

tiền liệt và PSA ban đầu từ 2,5 ng / mL đến 10,0 ng / mL, những người đang dùng 

dutasteride trong 4 năm Giảm sự kiện ung thư tuyến tiền liệt bằng Dutasteride 

(GIẢM) thử nghiệm, có sự gia tăng tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt từ điểm 

Gleason 8-10 so với nam giới dùng giả dược (dutasteride 1,0% so với giả dược 

0,5%). Trong một thử nghiệm lâm sàng có đối chứng với giả dược kéo dài 7 năm 

với một chất ức chế 5 alpha-reductase khác (nasteride 5 mg), kết quả tương tự đối 

với ung thư tuyến tiền liệt từ 8-10 điểm Gleason đã được quan sát (nasteride 1,8% 

so với giả dược 1,1%). 5 chất ức chế alpha-reductase có thể làm tăng nguy cơ phát 

triển ung thư tuyến tiền liệt cấp độ cao. Người ta vẫn chưa xác định được tác 

dụng của 5 chất ức chế alpha-reductase trong việc giảm thể tích tuyến tiền liệt, 

hoặc các yếu tố liên quan đến nghiên cứu,
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Tiếp xúc với phụ nữ - Nguy cơ đối với thai nhi nam

ALFUSIN Dphụ nữ đang mang thai hoặc có thể mang thai không nên sử dụng 
máy tính bảng. Dutasteride được hấp thụ qua da và có thể khiến thai nhi bị 
phơi nhiễm ngoài ý muốn. Nếu phụ nữ đang mang thai hoặc có thể mang 
thai tiếp xúc với viên ALFUSIN D bị rò rỉ, vùng tiếp xúc phải được rửa ngay 
bằng xà phòng và nước.

Hiến máu

Những người đàn ông được đối xử vớiALFUSIN Dviên nén không được hiến 
máu cho đến khi ít nhất 6 tháng đã trôi qua sau liều cuối cùng của họ, để 
tránh phụ nữ mang thai nhận được dutasteride qua truyền máu.

Ảnh hưởng đến kháng nguyên chỉ định tuyến tiền liệt (PSA) và việc sử dụng PSA trong phát 
hiện ung thư tuyến tiền liệt

Trong các nghiên cứu lâm sàng, dutasteride làm giảm nồng độ kháng nguyên đặc 

hiệu tuyến tiền liệt (PSA) trong huyết thanh khoảng 50% trong vòng 3-6 tháng 

điều trị. Sự giảm này có thể dự đoán được trên toàn bộ phạm vi giá trị PSA ở bệnh 

nhân BPH có triệu chứng, mặc dù nó có thể khác nhau ở từng cá nhân. 

Dutasteride cũng có thể gây giảm PSA huyết thanh khi có bệnh ung thư tuyến 

tiền liệt. Để giải thích các PSA nối tiếp ở nam giới dùng dutasteride, một đường cơ 

sở PSA mới nên được thiết lập ít nhất 3 tháng sau khi bắt đầu điều trị và PSA được 

theo dõi định kỳ sau đó. Bất kỳ sự gia tăng phỏng đoán nào từ giá trị PSA thấp 

nhất khi sử dụng dutasteride có thể báo hiệu sự hiện diện của ung thư tuyến tiền 

liệt và cần được đánh giá, ngay cả khi mức PSA vẫn nằm trong giới hạn bình 

thường đối với nam giới không dùng chất ức chế 5 alpha-reductase. Việc không 

tuân thủ dutasteride cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm PSA.

Để giải thích một giá trị PSA riêng biệt ở một người đàn ông được điều trị bằng dutasteride trong 3 

tháng trở lên, giá trị PSA nên được tăng gấp đôi để so sánh với giá trị bình thường ở những người 

đàn ông không được điều trị.

Tỷ lệ PSA tự do trên tổng số (PSA phần trăm tự do) không đổi, ngay cả khi có sự 

tác động của dutasteride. Nếu các bác sĩ lâm sàng chọn sử dụng PSA không có 

phần trăm để hỗ trợ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới dùng 

dutasteride, thì không cần điều chỉnh giá trị của nó.

Ảnh hưởng đến đặc điểm tinh dịch

Ảnh hưởng của dutasteride 0,5 mg / ngày lên đặc điểm tinh dịch được đánh giá ở 

những người tình nguyện bình thường từ 18 đến 52 tuổi (n = 27 dutasteride, n = 

23 giả dược) trong suốt 52 tuần điều trị và 24 tuần theo dõi sau điều trị. Ở tuần 

thứ 52, tỷ lệ phần trăm giảm trung bình so với ban đầu về tổng số lượng tinh 

trùng, khối lượng tinh dịch và khả năng di chuyển của tinh trùng lần lượt là 23%, 

26% và 18% ở nhóm dutasteride khi được điều chỉnh theo những thay đổi so với 

ban đầu ở nhóm giả dược. Nồng độ tinh trùng và hình thái tinh trùng không bị 

ảnh hưởng. Sau 24 tuần theo dõi, phần trăm thay đổi trung bình trong tổng số 

lượng tinh trùng ở nhóm dutasteride vẫn thấp hơn 23% so với ban đầu. Trong khi 

các giá trị trung bình cho tất cả các thông số tinh dịch tại mọi thời điểm vẫn nằm 

trong phạm vi bình thường và không đáp ứng các tiêu chí cho một thay đổi có ý 

nghĩa lâm sàng (30%), 2 đối tượng trong
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Nhóm dutasteride đã giảm số lượng tinh trùng hơn 90% so với ban đầu ở tuần 

thứ 52, với sự phục hồi một phần sau 24 tuần theo dõi. Dấu hiệu lâm sàng về tác 

dụng của dutasteride đối với đặc điểm tinh dịch đối với khả năng sinh sản của 

từng bệnh nhân chưa được biết.

Bệnh mạch vành

Nếu các triệu chứng của cơn đau thắt ngực mới xuất hiện hoặc trầm trọng hơn,ALFUSIN D máy tính 

bảng nên được ngừng sử dụng.

Bệnh nhân bị kéo dài QT bẩm sinh hoặc mắc phải

Thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân kéo dài khoảng QT mắc phải hoặc bẩm sinh 

hoặc những người đang dùng thuốc kéo dài khoảng QT.

Tương tác thuốc

Các chất ức chế CYP3A4 tiềm năng:CYP3A4 là đồng dạng enzym gan chính 
tham gia vào quá trình chuyển hóa alfuzosin hydroclorid. Lặp lại 400 mg 
ketoconazole, một chất ức chế mạnh CYP3A4, làm tăng Cmax của alfuzosin 
hydrochloride lên 2,3 lần và AUClast lên 3,2 lần, sau khi dùng một liều 
alfuzosin hydrochloride 10 mg. Trong một nghiên cứu khác, việc uống lặp lại 
ketoconazole với liều thấp hơn (200 mg / ngày) đã làm tăng Cmax của 
alfuzosin hydrochloride lên 2,1 lần và AUClast lên 2,5 lần, sau một liều duy 
nhất 10 mg hydrochloride truyền dịch. Alfuzosin hydrochloride không nên 
dùng đồng thời với các chất ức chế mạnh CYP3A4 (ví dụ: ketoconazole, 
itraconazole hoặc ritonavir) vì làm tăng tiếp xúc với alfuzosin hydrochloride.

Dutasteride được chuyển hóa rộng rãi ở người bởi các isoenzyme CYP3A4 và 
CYP3A5. Không có thử nghiệm tương tác thuốc nào trên lâm sàng được thực 
hiện để đánh giá tác động của chất ức chế men CYP3A đối với dược động học 
của dutasteride. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu in vitro, nồng độ dutasteride 
trong máu có thể tăng khi có mặt các chất ức chế CYP3A4 / 5 như ritonavir, 
ketoconazole, verapamil, diltiazem, cimetidine, troleandomycin và 
ciprooxacin. Do khả năng xảy ra tương tác thuốc - thuốc, nên thận trọng khi 
kê đơn dutasteride cho bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế men CYP3A4 
mạnh, mãn tính.

Dutasteride không ức chế sự chuyển hóa in vitro của chất nền mô hình đối 
với isoenzyme CYP450 chính ở người (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 và 
CYP3A4) ở nồng độ 1.000 ng / mL, lớn hơn 25 lần so với nồng độ huyết thanh 
ở trạng thái ổn định ở người.

Các chất ức chế CYP3A4 vừa phải:Sử dụng lặp lại 240 mg / ngày của 
diltiazem, một chất ức chế mạnh vừa phải của CYP3A4, với 7,5 mg / ngày (2,5 
mg ba lần mỗi ngày) alfuzosin hydrochloride làm tăng Cmax và AUC0-24 của 
alfuzosin hydrochloride 1,5- và 1,3 lần, tương ứng. Alfuzosin hydrochlorid 
làm tăng Cmax và AUC0-12 của diltiazem lên 1,4 lần. Mặc dù không quan sát 
thấy sự thay đổi huyết áp trong nghiên cứu này, nhưng diltiazem là một loại 
thuốc hạ huyết áp và sự kết hợp của alfuzosin hydrochloride với các thuốc hạ 
huyết áp có khả năng gây hạ huyết áp ở một số bệnh nhân.
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Trong các microsome gan người, ở nồng độ đạt được ở liều điều trị, alfuzosin 
không ức chế các isoenzyme CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6 hoặc 3A4. Trong 
nuôi cấy sơ cấp tế bào gan người, alfuzosin không cảm ứng được các 
isoenzyme CYP1A, 2A6 hoặc 3A4.

Thuốc đối kháng Alpha-Adrenergic:Tương tác dược động học và dược lực học 
giữa alfuzosin hydrochloride và các thuốc chẹn alpha khác chưa được xác 
định. Tuy nhiên, có thể mong đợi các tương tác vàALFUSIN Dviên nén không 
nên được sử dụng kết hợp với các thuốc chẹn alpha khác.

Việc dùng dutasteride kết hợp với tamsulosin hoặc terazosin không ảnh 
hưởng đến dược động học ở trạng thái ổn định của một trong hai chất đối 
kháng alpha-adrenergic. Ảnh hưởng của việc sử dụng tamsulosin hoặc 
terazosin trên các thông số dược động học của dutasteride không được đánh 
giá; phần trăm thay đổi về nồng độ DHT là tương tự đối với dutasteride đơn 
lẻ so với điều trị kết hợp.

Chất ức chế phosphodiesterase-5 (PDE5):Cần thận trọng khi dùng chung các 
chất đối kháng alphaadrenergic, bao gồm alfuzosin hydrochloride, với các 
chất ức chế PDE5. Thuốc đối kháng alpha-adrenergic và thuốc ức chế PDE5 
đều là thuốc giãn mạch có thể làm giảm huyết áp. Sử dụng đồng thời hai 
nhóm thuốc này có thể gây hạ huyết áp có triệu chứng.

Thuốc hạ huyết áp và Nitrat:Có thể tăng nguy cơ hạ huyết áp / hạ huyết áp tư 
thế và ngất khi dùngALFUSIN D viên nén đồng thời với thuốc hạ huyết áp và 
nitrat.

Cimetidin:Dùng lặp lại cimetidine 1 g / ngày làm tăng cả giá trị Cmax và AUC 
của alfuzosin hydrochloride lên 20%.

Digoxin:Việc dùng đồng thời alfuzosin hydrochlorid 10 mg và digoxin 0,25 
mg / ngày lặp lại trong 7 ngày không ảnh hưởng đến dược động học ở trạng 
thái ổn định của cả hai loại thuốc. Dutasteride không làm thay đổi dược động 
học ở trạng thái ổn định của digoxin khi dùng đồng thời với liều 0,5 mg / 
ngày trong 3 tuần.

Warfarin:Việc dùng nhiều liều dạng viên nén giải phóng tức thời của alfuzosin 

hydrochlorid 5 mg x 2 lần / ngày trong 6 ngày cho 6 người tình nguyện nam khỏe 

mạnh không ảnh hưởng đến phản ứng dược lý với một liều warfarin 25 mg uống 

duy nhất. Dutasteride 0,5 mg / ngày trong 3 tuần không làm thay đổi dược động 

học ở trạng thái ổn định của các đồng phân S- hoặc R-warfarin hoặc làm thay đổi 

tác dụng của warfarin đối với thời gian prothrombin khi dùng cùng với warfarin.

Atenolol:Sử dụng một lần 100 mg atenolol với một liều duy nhất 2,5 mg viên 
nén alfuzosin hydrochloride giải phóng tức thì ở 8 nam thanh niên khỏe 
mạnh tình nguyện làm tăng giá trị Cmax và AUC của alfuzosin hydrochloride 
lên 28% và 21%, tương ứng. Alfuzosin hydrochloride làm tăng giá trị Cmax và 
AUC của atenolol lần lượt là 26% và 14%. Trong nghiên cứu này, sự kết hợp 
của alfuzosin hydrochloride với atenolol làm giảm đáng kể huyết áp trung 
bình và nhịp tim trung bình.
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Hydrochlorothiazide:Dùng một lần 25 mg hydrochlorothiazide không làm 
thay đổi các thông số dược động học của alfuzosin hydrochloride. Không có 
bằng chứng về tương tác dược lực học giữa alfuzosin hydrochloride và 
hydrochlorothiazide ở 8 bệnh nhân trong nghiên cứu.

Thuốc đối kháng kênh canxi:Trong một phân tích dược động học quần thể, 
sự giảm độ thanh thải của dutasteride đã được ghi nhận khi dùng đồng thời 
với các chất ức chế CYP3A4 verapamil (37%, n = 6) và diltiazem (44%, n = 5). 
Ngược lại, không thấy giảm độ thanh thải khi amlodipine, một chất đối kháng 
kênh canxi khác không phải là chất ức chế CYP3A4, được dùng chung với 
dutasteride (+ 7%, n = 4).

Việc giảm độ thanh thải và tiếp theo là sự gia tăng tiếp xúc với dutasteride 
khi có mặt verapamil và diltiazem không được coi là có ý nghĩa lâm sàng. 
Không cần điều chỉnh liều lượng được khuyến cáo.

Cholestyramine:Sử dụng một liều duy nhất 5 mg dutasteride, sau đó 1 giờ với 
12 g cholestyramine không ảnh hưởng đến sinh khả dụng tương đối của 
dutasteride.

Liệu pháp đồng thời khác:Không có tương tác bất lợi đáng kể nào về mặt lâm 
sàng có thể do sự kết hợp của dutasteride và liệu pháp đồng thời khi 
dutasteride được dùng đồng thời với thuốc chống tăng lipid máu, thuốc ức 
chế men chuyển (ACE), thuốc chẹn beta-adrenergic, thuốc chẹn kênh canxi, 
corticosteroid, thuốc lợi tiểu, thuốc chống rung động không steroid (NSAID), 
thuốc ức chế PDE-5 và thuốc kháng sinh nhóm quinolon.

Thông tin cho bệnh nhân

Bệnh nhân nên được thông báo về khả năng xuất hiện các triệu chứng liên quan đến 

hạ huyết áp tư thế, chẳng hạn như chóng mặt, khi bắt đầu sử dụng alfuzosin, một 

trong những thành phần củaALFUSIN Dmáy tính bảng, và chúng nên được cảnh báo về 

việc lái xe, vận hành máy móc hoặc thực hiện các công việc nguy hiểm trong thời gian 

này. Điều này rất quan trọng đối với những người bị huyết áp thấp hoặc những người 

đang dùng thuốc hạ huyết áp hoặc nitrat.

Bệnh nhân nên được hướng dẫn để nói với bác sĩ nhãn khoa của họ về việc sử dụng ALFUSIN 

Dviên nén trước khi phẫu thuật đục thủy tinh thể hoặc các thủ thuật khác liên quan đến mắt, 

ngay cả khi bệnh nhân không còn dùng alfuzosin hydrochloride.

Bệnh nhân nên được thông báo về khả năng mắc chứng priapism do điều trị 
bằng alfuzosin là một trong những thành phần củaALFUSIN D thuốc viên và 
thuốc cùng loại. Mặc dù phản ứng này cực kỳ hiếm gặp, nhưng nếu không 
được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức, nó có thể dẫn đến rối loạn cương 
dương vĩnh viễn (bất lực).

Các bác sĩ nên thông báo cho bệnh nhân rằng dutasteride làm giảm mức PSA 

huyết thanh khoảng 50% trong vòng 3-6 tháng điều trị, mặc dù nó có thể khác 

nhau đối với mỗi người. Đối với bệnh nhân đang sàng lọc PSA, sự gia tăng mức 

PSA trong khi điều trị bằng dutasteride có thể báo hiệu sự hiện diện của ung thư 

tuyến tiền liệt và cần được đánh giá.

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 13/22



19/4/22, 10:00 sáng Viên nén ALFUSIN D | CiplaMed

Các bác sĩ nên thông báo cho bệnh nhân rằng có sự gia tăng ung thư tuyến tiền liệt 

cấp độ cao ở nam giới được điều trị bằng 5 chất ức chế alpha-reductase (được chỉ định 

để điều trị BPH), bao gồm cả dutasteride, so với những người được điều trị bằng giả 

dược trong các nghiên cứu xem xét việc sử dụng những chất này thuốc để giảm nguy 

cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Bác sĩ nên thông báo cho bệnh nhân rằngALFUSIN DThuốc viên có chứa 
dutasteride vì nó là một trong những thành phần không nên được sử dụng 
bởi phụ nữ đang mang thai hoặc có thể mang thai vì khả năng hấp thu 
dutasteride và nguy cơ tiềm ẩn sau đó đối với thai nhi nam đang phát triển. 
Dutasteride được hấp thụ qua da và có thể khiến thai nhi bị phơi nhiễm ngoài 
ý muốn. Nếu một phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ có khả năng sinh con tiếp 
xúc vớiALFUSIN Dviên thuốc, khu vực tiếp xúc phải được rửa ngay lập tức 
bằng xà phòng và nước.

Các bác sĩ nên thông báo cho những người đàn ông được điều trị bằngALFUSIN Dviên 

nén có chứa dutasteride vì nó là một trong những thành phần, không nên hiến máu 

cho đến ít nhất 6 tháng sau liều cuối cùng của họ, để tránh phụ nữ mang thai nhận 

được dutasteride qua truyền máu. Nồng độ dutasteride trong huyết thanh có thể phát 

hiện được trong 4-6 tháng sau khi điều trị kết thúc.

Suy thận

Cần thận trọng khi dùng alfuzosin hydrochlorid cho bệnh nhân suy thận 
nặng (độ thanh thải creatinin <30 mL / phút). Tiếp xúc toàn thân tăng khoảng 
50% trong các nghiên cứu dược động học ở bệnh nhân suy thận nhẹ, trung 
bình và nặng. Trong nghiên cứu pha 3, mức độ an toàn của bệnh nhân suy 
thận nhẹ (n = 172) hoặc trung bình (n = 56) tương tự như bệnh nhân có chức 
năng thận bình thường trong các nghiên cứu đó. Dữ liệu an toàn chỉ có sẵn ở 
một số ít bệnh nhân (n = 6) có độ thanh thải creatinin dưới 30 mL / phút.

Ảnh hưởng của suy thận đối với dược động học của dutasteride chưa được 
nghiên cứu. Tuy nhiên, ít hơn 0,1% của liều dutasteride 0,5 mg ở trạng thái 
ổn định được thu hồi trong nước tiểu người, do đó, bệnh nhân suy thận 
không cần điều chỉnh liều lượng.

Suy gan

Alfuzosin hydrochloride được chống chỉ định sử dụng cho bệnh nhân suy gan 
trung bình hoặc nặng. Mặc dù dược động học của alfuzosin hydrochloride 
chưa được nghiên cứu ở những bệnh nhân suy gan nhẹ, nên thận trọng khi 
dùng alfuzosin hydrochloride cho những bệnh nhân này.

Ảnh hưởng của suy gan về dược động học của dutasteride chưa được nghiên 
cứu. Vì dutasteride được chuyển hóa nhiều, nên mức độ phơi nhiễm có thể 
cao hơn ở những bệnh nhân suy gan. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu lâm 
sàng với 60 đối tượng nhận 5 mg (gấp 10 lần liều điều trị) mỗi ngày trong 24 
tuần, không có tác dụng phụ nào khác được quan sát thấy so với những 
người được quan sát ở liều điều trị 0,5 mg.
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Thai kỳ

Mang thai loại X
ALFUSIN Dthuốc viên được chống chỉ định sử dụng cho phụ nữ có khả năng sinh 

đẻ và trong thời kỳ mang thai. Dutasteride là một chất ức chế 5 alpha-reductase 

ngăn cản quá trình chuyển đổi testosterone thành DHT, một loại hormone cần 

thiết cho sự phát triển bình thường của cơ quan sinh dục nam. Trong các nghiên 

cứu về độc tính sinh sản và phát triển của động vật, dutasteride ức chế sự phát 

triển bình thường của cơ quan sinh dục ngoài ở bào thai nam. Do đó, dutasteride 

có thể gây hại cho thai nhi khi dùng cho phụ nữ có thai. Nếu dutasteride được sử 

dụng trong thời kỳ mang thai hoặc nếu bệnh nhân có thai trong khi dùng 

dutasteride, bệnh nhân phải được cảnh báo về nguy cơ có thể xảy ra cho thai nhi.

Bất thường ở cơ quan sinh dục của thai nhi nam là hậu quả sinh lý dự kiến   
của việc ức chế chuyển đổi testosterone thành DHT bởi 5 chất ức chế alpha-
reductase. Những kết quả này tương tự như các quan sát ở trẻ sơ sinh nam 
bị suy giảm 5 alpha-reductase di truyền. Dutasteride được hấp thụ qua da. 
Để tránh tiếp xúc với thai nhi, phụ nữ đang mang thai hoặc có thể mang thai 
không nên sử dụng dutasteride. Nếu liên lạc được thực hiện với bị hỏng
ALFUSIN Dviên thuốc, khu vực tiếp xúc phải được rửa ngay lập tức bằng xà 
phòng và nước. Dutasteride được tiết vào tinh dịch của nam giới. Nồng độ 
dutasteride trong tinh dịch đo được cao nhất ở nam giới được điều trị là 14 
ng / mL. Giả sử một phụ nữ nặng 50 kg tiếp xúc với 5 mL tinh dịch và được 
hấp thụ 100%, thì nồng độ dutasteride của người phụ nữ đó sẽ là khoảng 
0,175 ng / mL. Nồng độ này ít hơn 100 lần so với nồng độ tạo ra các bất 
thường của cơ quan sinh dục nam trong các nghiên cứu trên động vật. 
Dutasteride liên kết với protein cao trong tinh dịch của con người (> 96%), có 
thể làm giảm lượng dutasteride có sẵn để hấp thụ vào âm đạo.

Cho con bú

ALFUSIN Dviên nén không được chỉ định để sử dụng cho các bà mẹ cho con bú. Người ta 

không biết liệu dutasteride có bài tiết qua sữa mẹ hay không.

Sử dụng cho trẻ em

ALFUSIN Dmáy tính bảng không được chỉ định để sử dụng cho trẻ em.

Hiệu quả của alfuzosin hydrochlorid không được chứng minh trong một thử nghiệm 

ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược, hiệu quả và an toàn được thực hiện ở 

172 bệnh nhân từ 2 đến 16 tuổi với áp lực điểm rò rỉ detrusor cao (LPP ≥40 cm H2O) có 

nguồn gốc thần kinh được điều trị bằng alfuzosin hydrochloride sử dụng các công thức 

dành cho trẻ em. Thử nghiệm bao gồm giai đoạn sinh thái kéo dài 12 tuần, sau đó là 

giai đoạn gia hạn an toàn 40 tuần. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ 

bệnh nhân đạt được áp suất điểm rò rỉ của detrusor <40 cm H20 được quan sát thấy 

giữa nhóm alfuzosin và giả dược.

Trong quá trình thử nghiệm có đối chứng với giả dược, các phản ứng phụ được báo cáo trong

# 8805; 2% bệnh nhân được điều trị bằng alfuzosin và có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn 

so với nhóm dùng giả dược là: sốt, nhức đầu, nhiễm trùng đường hô hấp, ho, 

chảy máu cam và tiêu chảy. Các phản ứng bất lợi được báo cáo cho toàn bộ
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Thời gian thử nghiệm 12 tháng, bao gồm cả phần mở rộng nhãn mở, giống 
về loại và tần suất với các phản ứng được quan sát thấy trong khoảng thời 
gian 12 tuần. Alfuzosin hydrochloride chưa được nghiên cứu ở bệnh nhân 
dưới 2 tuổi. Tính an toàn và hiệu quả của dutasteride ở trẻ em chưa được xác 
định.

Sử dụng lão khoa

Trong tổng số đối tượng được nghiên cứu lâm sàng về alfuzosin 
hydrochloride, 48% từ 65 tuổi trở lên, trong khi 11% từ 75 tuổi trở lên. Không 
có sự khác biệt tổng thể về độ an toàn hoặc hiệu quả được quan sát thấy 
giữa những đối tượng này và đối tượng trẻ hơn, nhưng không thể loại trừ 
mức độ nhạy cảm cao hơn của một số người lớn tuổi.

Trong số 2.167 đối tượng nam được điều trị bằng dutasteride trong ba thử 

nghiệm lâm sàng, 60% từ 65 tuổi trở lên và 15% từ 75 tuổi trở lên. Không có sự 

khác biệt tổng thể về độ an toàn hoặc sinh thái được quan sát thấy giữa những 

đối tượng này và đối tượng trẻ hơn. Các kinh nghiệm lâm sàng được báo cáo khác 

không xác định được sự khác biệt về đáp ứng giữa bệnh nhân cao tuổi và bệnh 

nhân trẻ tuổi, nhưng không thể loại trừ độ nhạy cao hơn ở một số người lớn tuổi.

Tác dụng không mong muốn

Alfuzosin Hydrochloride

Kinh nghiệm Thử nghiệm Lâm sàng

Bởi vì các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trong các điều kiện khác nhau, tỷ lệ phản ứng có 

hại quan sát được trong các thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc không thể so sánh trực tiếp 

với tỷ lệ trong các thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc khác và có thể không phản ánh tỷ lệ 

quan sát được trong thực hành lâm sàng.

Tỷ lệ các tác dụng ngoại ý cấp cứu trong điều trị đã được xác định từ ba thử 

nghiệm lâm sàng có đối chứng với giả dược trên 1.608 nam giới trong đó liều 

hàng ngày 10 và 15 mg alfuzosin hydrochloride được đánh giá. Trong 3 thử 

nghiệm này, 473 nam giới được sử dụng viên nén giải phóng kéo dài 10 mg 

alfuzosin Hydrochloride. Trong những thử nghiệm này, 4% bệnh nhân dùng 

alfuzosin Hydrochloride viên nén giải phóng kéo dài 10 mg rút khỏi thử nghiệm 

do phản ứng phụ, so với 3% ở nhóm dùng giả dược.

Bảng 2 tóm tắt các phản ứng bất lợi xảy ra trong≥2% bệnh nhân dùng 
alfuzosin, và với tỷ lệ mắc bệnh cao hơn so với nhóm dùng giả dược. Nhìn 
chung, các phản ứng ngoại ý khi sử dụng lâu dài tương tự về loại và tần suất 
với các sự kiện được mô tả dưới đây đối với các thử nghiệm kéo dài 3 tháng.

Bảng 2: Các phản ứng có hại xảy ra trong≥2% Alfuzosin Hydrochloride đã được xử lý

Bệnh nhân và tần suất hơn với giả dược trong 3 tháng, được kiểm soát bằng giả dược

Các thử nghiệm lâm sàng
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Phản ứng có hại Giả dược

(n = 678)

Alfuzosin
Hydrochloride
(n = 473)

Chóng mặt 19
(2,8%)

27 (5,7%)

Nhiễm trùng đường hô 
hấp trên

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

Đau đầu 12
(1,8%)

14 (3,0%)

Mệt mỏi 12
(1,8%)

13 (2,7%)

Các phản ứng có hại khác, được báo cáo bởi từ 1% đến 2% bệnh nhân dùng 
alfuzosin hydrochloride và xảy ra thường xuyên hơn so với giả dược được liệt 
kê theo thứ tự bảng chữ cái theo hệ thống cơ thể và theo tần suất giảm dần 
trong hệ thống cơ thể:
Toàn bộ cơ thể:đau đớn

Hệ tiêu hóa:đau bụng, khó tiêu, táo bón, buồn nôn Hệ thống sinh sản:bất 
lực
Hệ hô hấp:viêm phế quản, viêm xoang, viêm họng

Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh trật khớp trong các nghiên cứu lâm sàng:

Các tác dụng ngoại ý liên quan đến chức năng chỉnh hình xảy ra trong các thử 

nghiệm mù đôi Pha 3 với alfuzosin hydrochloride 10 mg được tóm tắt trong bảng 

3. Khoảng 20-30% bệnh nhân trong các nghiên cứu này đang dùng thuốc hạ 

huyết áp.

Bảng 3: Số (%) bệnh nhân có các triệu chứng có thể liên quan đến bệnh trật khớp

trong 3 tháng, Thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát giả dược

Triệu chứng Giả dược

(n = 678)

Alfuzosin
Hydrochloride
(n = 473)

Chóng mặt 19
(2,8%)

27 (5,7%)

Hạ huyết áp hoặc hạ 
huyết áp tư thế

0 2 (0,4%)

Ngất 0 1 (0,2%)

Kiểm tra sự thay đổi huyết áp hoặc hạ huyết áp thế đứng được thực hiện 
trong ba nghiên cứu có đối chứng. Giảm huyết áp tâm thu (≤90 mmHg, có 
giảm≥20 mmHg so với ban đầu) không được quan sát thấy ở 674 bệnh nhân 
dùng giả dược và ở 1 (0,2%) trong số 469 bệnh nhân dùng alfuzosin 
hydrochloride. Giảm huyết áp tâm trương (≤50 mmHg,
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với sự giảm≥15 mmHg so với ban đầu) được quan sát thấy ở 3 (0,4%) bệnh 
nhân dùng giả dược và 4 (0,9%) bệnh nhân dùng alfuzosin hydrochloride. 
Một xét nghiệm thế đứng dương tính (giảm huyết áp tâm thu của≥20 mmHg 
khi đứng từ tư thế nằm ngửa) được thấy ở 52 (7,7%) bệnh nhân dùng giả 
dược và ở 31 (6,6%) bệnh nhân dùng alfuzosin hydrochloride.

Dutasteride

Kinh nghiệm Thử nghiệm Lâm sàng

Bởi vì các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trong các điều kiện khác nhau, tỷ lệ phản 

ứng có hại quan sát được trong các thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc không thể so 

sánh trực tiếp với tỷ lệ trong thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc khác và có thể không 

phản ánh tỷ lệ quan sát được trong thực tế.

Các phản ứng ngoại ý phổ biến nhất được báo cáo ở những đối tượng dùng 
dutasteride là bất lực, giảm ham muốn tình dục, rối loạn vú (bao gồm cả vú 
to và căng), và rối loạn xuất tinh.

Việc ngừng nghiên cứu do phản ứng có hại xảy ra ở 4% đối tượng dùng 
dutasteride, và 3% đối tượng dùng giả dược trong các thử nghiệm có đối 
chứng với giả dược với dutasteride. Phản ứng bất lợi phổ biến nhất dẫn đến 
việc rút khỏi nghiên cứu là bất lực (1%).

Đơn trị liệu
Hơn 4.300 đối tượng nam bị BPH được chỉ định ngẫu nhiên nhận giả dược 
hoặc 0,5 mg dutasteride liều hàng ngày trong ba thử nghiệm điều trị 2 năm, 
đối chứng với giả dược, mù đôi, giai đoạn 3, mỗi thử nghiệm tiếp theo là 2 
năm, nhãn mở. sự mở rộng. Trong thời gian điều trị mù đôi, 2.167 đối tượng 
nam đã tiếp xúc với dutasteride, bao gồm 1.772 tiếp xúc trong 1 năm và 
1.510 tiếp xúc trong 2 năm. Khi bao gồm các phần mở rộng nhãn mở, 1.009 
đối tượng nam đã tiếp xúc với dutasteride trong 3 năm và 812 đã tiếp xúc 
trong 4 năm. Dân số trong độ tuổi từ 47 đến 94 (tuổi trung bình: 66 tuổi) và 
hơn 90% là người da trắng. Bảng 4 tóm tắt các phản ứng có hại trên lâm sàng 
được báo cáo ở ít nhất 1% đối tượng dùng dutasteride và với tỷ lệ cao hơn đối 
tượng dùng giả dược.

Bảng 4: Các phản ứng có hại được báo cáo trong # 8805; 1% đối tượng trong 24 tháng

Định kỳ và Thường xuyên hơn trong Nhóm Nhận Dutasteride hơn so với Giả dược

Nhóm (Nhóm nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, có kiểm soát giả dược gộp lại) theo thời gian

Khởi phát

Phản ứng có hại Phản ứng bất lợi Thời gian khởi phát

Tháng
0-6

Tháng
7-12

Tháng
13-18

Tháng
19-24

Dutasteride (n)
Giả dược (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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Bất lực
Dutasteride
Giả dược

4,7%
1,7%

1,4%
1,5%

1,0%
0,5%

0,8%
0,9%

Giảm ham muốn tình dục

Dutasteride
Giả dược

3,0%
1,4%

0,7%
0,6%

0,3%
0,2%

0,3%
0,1%

Xuất tinh 1,4%
0,5%

0,5%
0,3%

0,5%
0,1%

0,1%
0,0%mộtrối loạn

Dutasteride
Giả dược

Rối loạn vúb
Dutasteride
Giả dược

0,5%
0,2%

0,8%
0,3%

1,1%
0,3%

0,6%
0,1%

a Những phản ứng bất lợi về tình dục này có liên quan đến việc điều trị bằng 
dutasteride (bao gồm đơn trị liệu và kết hợp với tamsulosin). Các phản ứng 
có hại này có thể vẫn tồn tại sau khi ngừng điều trị. Vai trò của dutasteride 
đối với sự tồn tại này vẫn chưa được biết rõ.
b Bao gồm căng vú và phì đại vú.

Điều trị dài hạn (lên đến 4 năm)
Ung thư tuyến tiền liệt cấp độ cao:Thử nghiệm REDUCE là một thử nghiệm ngẫu nhiên, 

mù đôi, có đối chứng với giả dược thu nhận 8.231 nam giới từ 50 đến 75 tuổi có PSA 

huyết thanh từ 2,5 ng / mL đến 10 ng / mL và sinh thiết tuyến tiền liệt âm tính trong 

vòng 6 tháng trước đó. Các đối tượng được chọn ngẫu nhiên để nhận giả dược (N = 

4,126) hoặc 0,5 mg dutasteride liều hàng ngày (N = 4,105) trong tối đa 4 năm. Độ tuổi 

trung bình là 63 tuổi và 91% là người da trắng. Các đối tượng đã trải qua sinh thiết 

tuyến tiền liệt theo lịch trình bắt buộc theo quy trình khi điều trị 2 và 4 năm hoặc được 

'sinh thiết vì nguyên nhân' vào những thời điểm không theo lịch trình nếu có chỉ định 

lâm sàng. Tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt từ 8-10 điểm Gleason cao hơn khi dùng 

dutasteride (1,0%) so với nam giới dùng giả dược (0,5%). Trong một thử nghiệm lâm 

sàng có đối chứng với giả dược kéo dài 7 năm với một chất ức chế 5 alphareductase 

khác (nasteride 5 mg), kết quả tương tự cho điểm Gleason 8-10 ung thư tuyến tiền liệt 

đã được quan sát (nasteride 1,8% so với giả dược 1,1%). Chưa có kết quả lâm sàng nào 

được chứng minh ở những bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt được điều trị bằng 

dutasteride.

Rối loạn sinh sản và vú
Trong ba thử nghiệm quan trọng đối chứng BPH bằng giả dược với dutasteride, 

mỗi thử nghiệm kéo dài 4 năm, không có bằng chứng về việc gia tăng các phản 

ứng có hại trong tình dục (bất lực, giảm ham muốn và rối loạn xuất tinh) hoặc rối 

loạn vú khi tăng thời gian điều trị. Trong số ba thử nghiệm này, có một trường 

hợp ung thư vú ở nhóm dùng dutasteride và một trường hợp ở nhóm dùng giả 

dược. Không có trường hợp ung thư vú nào được báo cáo trong bất kỳ nhóm điều 

trị nào trong thử nghiệm CombAT 4 năm hoặc thử nghiệm REDUCE 4 năm. Hiện 

chưa rõ mối quan hệ giữa việc sử dụng dutasteride lâu dài và ung thư vú ở nam 

giới.
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Kết hợp với liệu pháp Alpha-Blocker
Hơn 4.800 đối tượng nam bị BPH được chỉ định ngẫu nhiên để nhận 0,5 mg 
dutasteride, 0,4 mg tamsulosin, hoặc liệu pháp phối hợp (0,5 mg dutasteride 
cộng với 0,4 mg tamsulosin) dùng một lần mỗi ngày trong một thử nghiệm 
mù đôi kéo dài 4 năm. Nhìn chung, 1.623 đối tượng được điều trị bằng 
dutasteride; 1.611 đối tượng được điều trị bằng tamsulosin; và 1.610 đối 
tượng được điều trị kết hợp. Dân số từ 49 đến 88 tuổi (tuổi trung bình: 66 
tuổi) và 88% là người da trắng.

Các phản ứng ngoại ý phổ biến nhất được báo cáo ở những đối tượng được 
điều trị kết hợp (dutasteride với tamsulosin) là bất lực, giảm ham muốn tình 
dục, rối loạn vú (bao gồm cả vú to và căng), rối loạn xuất tinh và chóng mặt. 
Rối loạn xuất tinh xảy ra nhiều hơn đáng kể ở những đối tượng được điều trị 
kết hợp (11%) so với những người dùng dutasteride (2%) hoặc tamsulosin 
(4%) dưới dạng đơn trị liệu.

Việc ngừng dùng thử do phản ứng có hại xảy ra ở 6% đối tượng được điều trị 
phối hợp (dutasteride cộng với tamsulosin) và 4% đối tượng nhận dutasteride 
hoặc tamsulosin dưới dạng đơn trị liệu. Phản ứng có hại phổ biến nhất ở tất 
cả các nhóm điều trị dẫn đến việc ngừng thử nghiệm là rối loạn cương dương 
(1% đến 1,5%).

Suy tim:Trong một thử nghiệm với liệu pháp kết hợp với dutasteride và alpha-

thuốc chẹn, sau 4 năm điều trị, tỷ lệ mắc bệnh tim tổng hợp

thất bại ở nhóm điều trị kết hợp (12 / 1.610; 0,7%) cao hơn so với

nhóm đơn trị liệu: dutasteride, 2 / 1,623 (0,1%) và tamsulosin, 9 / 1,611 (0,6%).

Suy tim tổng hợp cũng được kiểm tra trong một cuộc kiểm soát giả dược kéo dài 4 năm riêng biệt

thử nghiệm đánh giá dutasteride ở nam giới có nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt. Các

tỷ lệ suy tim ở những đối tượng dùng dutasteride là 0,6% (26 / 4,105)

so với 0,4% (15 / 4,126) ở các đối tượng dùng giả dược. Đa số các đối tượng có

suy tim trong cả hai thử nghiệm có các bệnh đi kèm liên quan đến tăng nguy cơ

suy tim. Do đó, dấu hiệu lâm sàng của sự mất cân bằng số trong

suy tim không rõ nguyên nhân. Không có mối quan hệ nhân quả giữa dutasteride một mình hoặc trong

kết hợp với tamsulosin và suy tim đã được thiết lập. Không mất cân bằng

đã được quan sát thấy về tỷ lệ các tác dụng phụ tim mạch tổng thể trong cả hai thử nghiệm.

Trải nghiệm tiếp thị sau khi đưa ra thị trường

Alfuzosin Hydrochloride
Các phản ứng có hại sau đây đã được xác định trong quá trình sử dụng alfuzosin 

hydrochloride sau khi được phê duyệt. Bởi vì những phản ứng này được báo cáo một cách tự 

nguyện từ một quần thể có quy mô không chắc chắn, không phải lúc nào cũng có thể ước 

tính một cách đáng tin cậy tần suất của chúng hoặc thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc 

tiếp xúc với thuốc.

Rối loạn chung:Phù nề.
Rối loạn tim:Nhịp tim nhanh, đau ngực, đau thắt ngực ở bệnh nhân có bệnh 
mạch vành từ trước, thông liên nhĩ.
Rối loạn tiêu hóa:Bệnh tiêu chảy.
Rối loạn gan mật:Tổn thương tế bào gan và gan do ứ mật (kể cả trường hợp 
có vàng da dẫn đến ngưng thuốc).
Rối loạn hệ hô hấp:Viêm mũi.
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Rối loạn hệ thống sinh sản:Chủ nghĩa sơ khai.

Rối loạn da và mô dưới da:Phát ban, ngứa, mày đay, phù mạch.

Rối loạn mạch máu:Đỏ bừng.

Rối loạn hệ thống bạch huyết và máu:giảm tiểu cầu

Dutasteride

Các phản ứng phụ sau đây đã được xác định trong quá trình sử dụng dutasteride sau 

khi được phê duyệt. Bởi vì những phản ứng này được báo cáo một cách tự nguyện từ 

một quần thể có quy mô không chắc chắn, không phải lúc nào cũng có thể ước tính 

một cách đáng tin cậy tần suất của chúng hoặc thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc 

tiếp xúc với thuốc. Những phản ứng này đã được chọn để đưa vào do sự kết hợp của 

mức độ nghiêm trọng, tần suất báo cáo hoặc mối liên hệ nhân quả tiềm ẩn với 

dutasteride.

Rối loạn hệ thống miễn dịch:Phản ứng quá mẫn, bao gồm phát ban, ngứa,

mày đay, phù nề tại chỗ, phản ứng da nghiêm trọng và phù mạch.

Neoplasms:Nam ung thư vú.

Rối loạn tâm thần:Tâm trạng chán nản.

Hệ thống sinh sản và rối loạn vú:Đau tinh hoàn và sưng tinh hoàn.

Quá liều lượng

Quá liều lượng vớiALFUSIN Dviên nén có thể dẫn đến hạ huyết áp do thành 
phần alfuzosin hydrochloride. Trong trường hợp hạ huyết áp, hỗ trợ hệ 
thống tim mạch là quan trọng hàng đầu. Việc phục hồi huyết áp và bình 
thường hóa nhịp tim có thể được thực hiện bằng cách giữ bệnh nhân ở tư 
thế nằm ngửa. Nếu biện pháp này không phù hợp, thì nên cân nhắc việc tiêm 
tĩnh mạch uid. Nếu cần, sau đó nên sử dụng thuốc vận mạch và theo dõi và 
hỗ trợ chức năng thận khi cần thiết. Alfuzosin hydrochloride liên kết với 
protein 82-90%; do đó, lọc máu có thể không an toàn.

Trong các nghiên cứu tình nguyện, liều duy nhất của dutasteride lên đến 40 mg (gấp 

80 lần liều điều trị) trong 7 ngày đã được sử dụng mà không có lo ngại về tính an toàn 

đáng kể. Trong một nghiên cứu lâm sàng, liều hàng ngày 5 mg (gấp 10 lần liều điều trị) 

được sử dụng cho 60 đối tượng trong 6 tháng mà không có tác dụng phụ nào khác đối 

với những người được thấy ở liều điều trị 0,5 mg.

Không có thuốc giải độc cụ thể cho dutasteride. Do đó, trong trường hợp 
nghi ngờ quá liều, nên điều trị triệu chứng và hỗ trợ khi thích hợp, cân nhắc 
thời gian bán hủy kéo dài của dutasteride.

Hướng dẫn lưu trữ và xử lý

Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Thông tin bao bì
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