
ALFUSIN D таблетки(Алфузозин хидрохлорид + Дутастерид)

Състав

ALFUSIN D таблетки

Всяка lm покрита таблетка съдържа: 

Alfuzosin hydrochloride BP... 10 mg (като 

удължено освобождаване)

Дутастерид................. 0,5 mg 

Цвят: Титанов диоксид IP

Описание

АЛФУЗИН Дтаблетките съдържат активните съставки алфузозин хидрохлорид и 

дутастерид. Алфузозин хидрохлорид е селективен блокер на алфа1-

адренорецепторите и проявява селективност към алфа1-адренергичните 

рецептори в долните пикочни пътища. Блокадата на тези адренорецептори може 

да причини отпускане на гладките мускули на шийката на пикочния мехур и 

простатата, което води до подобряване на потока на урина и намаляване на 

симптомите на доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ).

Дутастерид е синтетично 4-азастероидно съединение, което е селективен 

инхибитор както на изоформите от тип I, така и от тип II на стероидната 5 алфа-

редуктаза (5AR), вътреклетъчен ензим, който превръща тестостерона в 5 

алфадихидротестостерон (DHT). DHT е андрогенът, основно отговорен за 

първоначалното развитие и последващото уголемяване на простатната жлеза. 

Изоензимът тип II е основно активен в репродуктивните тъкани, докато 

изоензимът тип I също е отговорен за преобразуването на тестостерон в кожата 

и черния дроб.АЛФУЗИН Дтаблетките действат както върху динамичните, така и 

върху статичните компоненти на ДПХ.
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адренорецептори, които се намират в простатата, основата на пикочния мехур, шийката на 

пикочния мехур, простатната капсула и простатната уретра.

(https://www.ciplamed.c 5-
mg-once-daily-12-
седмица-монотерапия-
ефективно и безопасно в-
мъже-с-lutsbph)

om/conte

Алфузозин проявява селективност към алфа адренергичните рецептори в долните пикочни 

пътища. Блокадата на тези адренорецептори може да причини отпускане на гладката 

мускулатура на шийката на пикочния мехур и простатата, което води до подобряване на 

потока на урина и намаляване на симптомите на ДПХ.

Сърдечна електрофизиология

Ефектът на 10 mg и 40 mg алфузозин върху QT интервала е оценен в двойно-

сляпо, рандомизирано, плацебо и активно контролирано (моксиоксацин 400 mg), 

4-посочно кръстосано проучване с единична доза при 45 здрави бели мъже на 

възраст от 19 до 45 години. години. QT интервалът се измерва по време на 

пикови плазмени концентрации на алфузозин. Дозата от 40 mg алфузозин е 

избрана, тъй като тази доза постига по-високи кръвни нива от тези, постигнати 

при едновременното приложение на алфузозин и кетоконазол 400 mg. Таблица 1 

обобщава ефекта върху некоригирания QT и средния коригиран QT интервал 

(QTc) с различни методи за корекция (Fridericia, специфични за популацията и 

специфични методи за корекция) по време на пикови плазмени концентрации на 

алфузозин. Не е известно нито една от тези корекционни методологии да е по-

валидна. Средната промяна на сърдечната честота, свързана с доза от 10 mg 

алфузозин в това проучване, е 5,2 удара/минута и 5,8 удара/минута с 40 mg 

алфузозин. Промяната в сърдечната честота с моксиоксацин е 2,8 удара/минута.

Таблица 1. Средни промени в QT и QTc в msec (95% CI) спрямо изходното ниво при Tmax (относително

към плацебо) с различни методологии за коригиране на ефекта от сърдечната честота.

Лекарство/доза QT Фридериция

метод
население-
специфичен

метод

Предмет-

специфичен

метод

Алфузозин

10 мг
- 5.8

(-10,2, -1,4)
4.9
(0,9, 8,8)

1.8
(-1,4, 5,0)

1.8
(-1,3, 5,0)

Алфузозин

40 мг
- 4.2

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

4.2
(-0,6, 9,0)

4.3
(-0,5, 9,2)

моксиоксацин*

400 мг
6.9
(2.3, 11.5)

12.7
(8.6, 16.8)

11.0
(7,0, 15,0)

11.1
(7.2, 15.0)

* Активен контрол

QT ефектът изглежда по-голям при 40 mg в сравнение с 10 mg алфузозин. Ефектът от 

най-високата проучена доза алфузозин (четири пъти по-голяма от терапевтичната 

доза) не изглежда толкова голям, колкото този на активния контролен моксиоксацин в 

неговата терапевтична доза. Това проучване обаче не е предназначено да прави 

директни статистически сравнения между лекарствата или нивата на дозата. Няма 

сигнал за Torsade de Pointes в обширния постмаркетингов опит с алфузозин извън 

Съединените щати. Отделно постмаркетингово QT проучване оценява ефекта от 

едновременното приложение на 10 mg
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алфузозин с лекарство с подобен размер на QT ефект. В това проучване средното 

увеличение на QTcF, извадено от плацебо, само на алфузозин 10 mg е 1,9 msec (горна 

граница 95% CI, 5,5 msec). Едновременното приложение на двете лекарства показва 

повишен QT ефект в сравнение с всяко лекарство самостоятелно. Това увеличение на 

QTcF не беше повече от добавка. Въпреки че това проучване не е предназначено да 

прави директни статистически сравнения между лекарствата, увеличението на QT при 

двете лекарства, приложени заедно, изглежда е по-ниско от увеличението на QTcF, 

наблюдавано при положителната контрола моксиоксацин 400 mg. Клиничното 

въздействие на тези QTc промени не е известно.

Дутастерид

Механизъм на действие

Дутастеридът е синтетично 4-азастероидно съединение, което е конкурентен и 

специфичен инхибитор както на изоформите от тип I, така и от тип II на стероид 5 

алфаредуктаза (5AR). Тестостеронът се превръща в DHT от ензима 5 

алфаредуктаза, който съществува като 2 изоформи, тип I и тип II. Изоензимът тип 

II е основно активен в репродуктивните тъкани, докато изоензимът тип I също е 

отговорен за преобразуването на тестостерон в кожата и черния дроб. 

Дутастерид инхибира превръщането на тестостерона в 5 

алфадихидротестостерон (DHT). DHT е андрогенът, основно отговорен за 

първоначалното развитие и последващото уголемяване на простатната жлеза.

Ефект върху 5 алфа-дихидротестостерон и тестостерон

Максималният ефект на дневните дози дутастерид върху намаляването на 

DHT е дозозависим и се наблюдава в рамките на 1-2 седмици. След 1 и 2 

седмици дневно дозиране с дутастерид 0,5 mg, средните серумни 

концентрации на DHT са намалени съответно с 85% и 90%. При пациенти с 

ДПХ, лекувани с дутастерид 0,5 mg/ден в продължение на 4 години, средното 

намаление на серумния DHT е 94% на 1 година, 93% на 2 години и 95% на 3 и 

4 години. Средното увеличение на серумния тестостерон е 19% на 1 и 2 

години, 26% на 3 години и 22% на 4 години, но средните и средните нива 

остават във физиологичния диапазон.

При пациенти с ДПХ, лекувани с 5 mg/ден дутастерид или плацебо в продължение на 

до 12 седмици преди трансуретрална резекция на простатата, средните концентрации 

на DHT в простатната тъкан са били значително по-ниски в групата на дутастерид в 

сравнение с плацебо (784 и 5,793 pg/g , съответно (p <0,001).

Възрастните мъже с генетично наследен тип II 5 алфа-редуктазна недостатъчност 

също имат намалени нива на DHT. Тези мъже с 5 алфа-редуктаза имат малка 

простатна жлеза през целия живот и не развиват ДПХ. С изключение на 

свързаните урогенитални дефекти, присъстващи при раждането, при тези 

индивиди не са наблюдавани други клинични аномалии, свързани с дефицит на 

5 алфа-редуктаза.

Ефекти върху други хормони

При здрави доброволци 52-седмично лечение с дутастерид 0,5 mg/ден (n=26) 

не е довело до клинично значима промяна в сравнение с плацебо (n=23) в 

глобулина, свързващ половите хормони, естрадиола, лутеинизиращия 

хормон, фоликулостимулиращия хормон ,тироксин (свободен T4)
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и дехидроепиандростерон. Статистически значимо, коригирано изходно 

ниво средно увеличение в сравнение с плацебо се наблюдава за общия 

тестостерон на 8 седмици (97,1 ng/dL, (p <0,001).

Други ефекти

Плазменият липиден панел и костната минерална плътност са оценени след 52 

седмици на дутастерид 0,5 mg веднъж дневно при здрави доброволци. Няма промяна 

в костната минерална плътност, измерена чрез рентгенова абсорбциометрия с двойна 

енергия (DEXA) в сравнение с плацебо или изходно ниво. В допълнение, плазменият 

липиден прол (т.е. общ холестерол, липопротеини с ниска плътност, липопротеини с 

висока плътност и триглицериди) не се повлиява от дутастерид. Не са наблюдавани 

клинично значими промени в отговорите на надбъбречните хормони към ACTH 

стимулация в подгрупа (n=13) от 1-годишното проучване при здрави доброволци.

Фармакокинетика

Алфузозин хидрохлорид

абсорбция:Абсолютната бионаличност на таблетките алфузозин 

хидрохлорид 10 mg при хранене е 49%. След многократно дозиране на 10 mg 

алфузозин хидрохлорид при условия на хранене, времето за достигане на 

максимална концентрация е 8 часа. Cmax и AUC0-24 са съответно 13,6 (SD = 

5,6) ng/mL и 194 (SD = 75) ng.h/mL. Алфузозин хидрохлорид показва линейна 

кинетика след еднократно и многократно дозиране до 30 mg. Стационарни 

плазмени нива се достигат с втората доза от приложение на алфузозин 

хидрохлорид. Стационарните плазмени концентрации на алфузозин 

хидрохлорид са 1,2-1,6 пъти по-високи от тези, наблюдавани след 

еднократно приложение.

Ефект на храната:Степента на усвояване е с 50% по-ниска при условия на 

гладно. Поради това алфузозин хидрохлорид трябва да се приема с храна и с 

едно и също хранене всеки ден.

разпространение:

приложение при здрави мъже, доброволци на средна възраст е 3,2 L/kg. 

Резултатите от проучвания in vitro показват, че алфузозин хидрохлоридът се 

свързва умерено с човешките плазмени протеини (82-90%), с линейно свързване 

в широк диапазон на концентрация (5 до 5000 ng/mL).

В сила на звука на разпределение следвайки интравенозно

метаболизъм:Алфузозин хидрохлорид претърпява екстензивен метаболизъм в 

черния дроб, като само 11% от приложената доза се екскретира непроменена в 

урината. Алфузозин хидрохлорид се метаболизира по три метаболитни пътя: 

окисление, О-деметилиране и N-деалкилиране. Метаболитите не са 

фармакологично активни. CYP3A4 е основната изоформа на чернодробния 

ензим, участваща в неговия метаболизъм.

Екскреция:След перорално приложение на 14C-маркиран разтвор на 

алфузозин хидрохлорид, възстановяването на радиоактивността след 7 дни 

(изразено като процент от приложената доза) е 69% във фекалиите и 24% в 

урината. След перорално приложение на 10 mg алфузозин хидрохлорид, 

привидният елиминационен полуживот е 10 часа.
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Фармакокинетика при специални популации

Педиатрична употреба: Таблетките Alfuzosin не са показани за употреба при педиатрична 

популация

Гериатрична употреба: При фармакокинетична оценка по време на фаза 3 клинични 

проучвания при пациенти с ДПХ няма връзка между пиковите плазмени концентрации 

на алфузозин и възрастта. Въпреки това, най-ниските нива са положително свързани с 

възрастта. Концентрациите при пациенти на възраст ?75 години са приблизително 

35% по-високи, отколкото при тези под 65 години.

Бъбречно увреждане: Фармакокинетичните характеристики на таблетките алфузозин 10 mg в

лица с нормална бъбречна функция (CLCR>80 mL/min), леко увреждане (CLCR 60 до

80 mL/min), умерено увреждане (CLCR 30 до 59 mL/min) и тежко увреждане

(Стойностите на CLCR max и AUC са повишени с приблизително 50% при пациенти с

леко, умерено или тежко бъбречно увреждане.

Чернодробно увреждане: Фармакокинетиката на алфузозин не е проучвана при 

пациенти с леко чернодробно увреждане. При пациенти с умерена или тежка 

чернодробна недостатъчност (Child-Pugh категории B и C), плазменият привиден 

клирънс (CL/F) е намален до приблизително една трета до една четвърт от 

наблюдавания при здрави индивиди. Това намаляване на клирънса води до три 

до четири пъти по-високи плазмени концентрации на алфузозин при тези 

пациенти в сравнение със здрави индивиди. Поради това алфузозин е 

противопоказан при пациенти с умерено до тежко чернодробно увреждане.

Дутастерид

абсорбция:След прилагане на единична доза от 0,5 mg дутастерид, времето за 

достигане на пикови серумни концентрации (Tmax) настъпва в рамките на 2-3 

часа. Абсолютната бионаличност при 5 здрави субекта е била приблизително 60% 

(диапазон: 40% до 94%). Когато лекарството се прилага с храна, максималните 

серумни концентрации са намалени с 10-15%. Това намаление няма клинично 

значение.

разпространение:Фармакокинетичните данни след единични и многократни перорални дози показват това

дутастерид има голям обем на разпределение (300-500 L). Дутастеридът е високо

свързан с плазмения албумин (99,0%) и алфа1-кисел гликопротеин (96,6%). В проучване на

здрави индивиди (n = 26), получаващи дутастерид 0,5 mg/ден в продължение на 12 месеца, сперма

концентрациите на дутастерид са средно 3,4 ng/mL (диапазон: 0,4 до 14 ng/mL) при 12

месеца и, подобно на серума, постигна стационарни концентрации на 6 месеца. На

средно, на 12 месеца 11,5% от серумните концентрации на дутастерид се разпределят в

сперма.

метаболизъм:Дутастерид се метаболизира екстензивно при хора. 

Проучванията in vitro показват, че дутастерид се метаболизира от 

изоензимите CYP3A4 и CYP3A5. И двата изоензима произвеждат 4'-

хидроксидутастерид, 6-хидроксидутастерид и 6,4'-дихидроксидутастерид 

метаболити. В допълнение, метаболитът 15-хидроксидутастерид се образува 

от CYP3A4. В човешки серум след дозиране до стационарно състояние, 

непроменен дутастерид, три основни метаболита (4'-хидроксидутастерид, 

1,2-дихидродутастерид и 6-хидроксидутастерид) и два второстепенни 

метаболита (6,4-дихидроксидутастерид и 15-хидроксидутастерид), според 

оценката чрез мас спектрометричен отговор, са открити. In vitro, 4-
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Метаболитите на хидроксидутастерид и 1,2-дихидродутастерид са много по-

малко мощни от дутастерид спрямо двете изоформи на човешката 5 алфа-

редуктаза. Активността на 6 бета-хидроксидутастерид е сравнима с тази на 

дутастерид.

Екскреция:Дутастерид и неговите метаболити се екскретират главно с 
изпражненията. Като процент от дозата е имало приблизително 5% 
непроменен дутастерид (~1% до ~15%) и 40% като свързани с дутастерид 
метаболити (~2% до ~90%). В урината са открити само следи от 
непроменен дутастерид (<1%). Следователно, средно неотчетената доза 
е приблизително 55% (диапазон: 5% до 97%). Крайният елиминационен 
полуживот на дутастерид е приблизително 5 седмици в стационарно 
състояние. Средната стационарна серумна концентрация на дутастерид 
е 40 ng/mL след 0,5 mg/ден в продължение на 1 година. След ежедневно 
дозиране, серумните концентрации на дутастерид достигат 65% от 
равновесната концентрация след 1 месец и приблизително 90% след 3 
месеца. Поради дългия полуживот на дутастерид, серумните 
концентрации остават открити (по-големи от 0.

Фармакокинетика при специални популации

педиатрична:Фармакокинетиката на дутастерид не е изследвана при 
лица на възраст под 18 години.

гериатрични:Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в напреднала възраст. Фармакокинетиката и

фармакодинамиката на дутастерид е оценена при 36 здрави мъже на възраст

между 24 и 87 години след прилагане на единична доза от 5 mg

дутастерид. В това проучване с еднократна доза полуживотът на дутастерид се увеличава с възрастта

(приблизително 170 часа при мъже на възраст от 20 до 49 години, приблизително 260 часа при

мъже на възраст от 50 до 69 години и приблизително 300 часа при мъже на възраст над 70 години).

От 2167 мъже, лекувани с дутастерид в трите основни проучвания, 60% са на възраст 65 години

години и повече, а 15% са на възраст 75 и повече години. Няма общи разлики в безопасността

или ecacy са наблюдавани между тези пациенти и по-млади пациенти.

Пол:Дутастерид е противопоказан при бременност и жени с детероден 
потенциал и не е показан за употреба при други жени. 
Фармакокинетиката на дутастерид при жени не е проучена.

състезание:Ефектът на расата върху фармакокинетиката на дутастерид не е 

проучен.

Бъбречна недостатъчност:Ефектът от бъбречно увреждане върху 

фармакокинетиката на дутастерид не е проучен. Въпреки това, по-малко от 0,1% 

от стационарната доза от 0,5 mg дутастерид се открива в човешката урина, така 

че не се очаква коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане.

Чернодробно увреждане:Ефектът на чернодробно увреждане върху дутастерид

фармакокинетиката не е проучена. Тъй като дутастерид е широко разпространен

метаболизирани, експозицията може да бъде по-висока при пациенти с чернодробно увреждане.

Показания
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АЛФУЗИН Дтаблетки са показани за лечение на признаците и симптомите на 

доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) при мъже с увеличена 

простата.

Таблетките не са предназначени за употреба като антихипертензивно лекарство.

Дутастерид не е одобрен за профилактика на рак на простатата.

Дозировка и приложение

Препоръчителната дозировка наАЛФУЗИН Де една таблетка дневно, която се приема 

веднага след едно и също хранене всеки ден. Таблетката трябва да се поглъща цяла и 

не трябва да се дъвче или смачква.

Специални популации

Бъбречна недостатъчност

Трябва да се внимава, когато алфузозин се прилага при пациенти с тежко 

бъбречно увреждане (креатининов клирънс Не е необходимо коригиране на 

дозата на дутастерид при пациенти с бъбречно увреждане

Чернодробно увреждане

Алфузозин е противопоказан за употреба при пациенти с умерено или тежко 

чернодробно увреждане. Въпреки че фармакокинетиката на алфузозин не е 

проучена при пациенти с леко чернодробно увреждане, трябва да се 

внимава, когато алфузозин се прилага на такива пациенти.

Ефектът на чернодробното увреждане върху фармакокинетиката на дутастерид не е 

проучен. Тъй като дутастерид се метаболизира екстензивно, експозицията може да бъде по-

висока при пациенти с чернодробно увреждане.

Противопоказания

АЛФУЗИН Дтаблетките са противопоказани за употреба при жени с детероден 

потенциал и по време на бременност.

АЛФУЗИН Дтаблетките са противопоказани за употреба при педиатрични пациенти.

АЛФУЗИН Дтаблетки не трябва да се използват при пациенти с умерено или тежко 

чернодробно увреждане (категории B и C по Childs-Pugh), тъй като кръвните нива на 

алфузозин хидрохлорид са повишени при тези пациенти.

АЛФУЗИН Дтаблетките не трябва да се прилагат едновременно с мощни инхибитори 

на CYP3A4 като кетоконазол, итраконазол и ритонавир, тъй като кръвните нива на 

алфузозин хидрохлорид се повишават.

АЛФУЗИН Дтаблетките са противопоказани при пациенти с известна свръхчувствителност към

алфузозин хидрохлорид (напр. уртикария и ангиоедем) или до дутастерид (напр.

сериозни кожни реакции, ангиоедем) или който и да е компонент наАЛФУЗИН Дтаблетки.

Предупреждения и предпазни мерки

Оценка за други урологични заболявания
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Преди започване на лечение с ALFUSIN D трябва да се обмислят други урологични 

състояния, които могат да причинят подобни симптоми. В допълнение, ДПХ и рак на 

простатата могат да съществуват едновременно.

Постурална хипотония

Постурална хипотония със или без симптоми (напр. замаяност) може да се развие 

в рамките на няколко часа след приложението наАЛФУЗИН Дтаблетки. Има 

потенциал за синкоп. Пациентите трябва да бъдат предупредени за възможната 

поява на такива събития и трябва да избягват ситуации, при които може да се 

стигне до нараняване, ако възникне синкоп. Може да има повишен риск от 

хипотония/постурална хипотония и синкоп при приемАЛФУЗИН Д таблетки 

едновременно с антихипертензивни лекарства и нитрати. Трябва да се внимава 

когаАЛФУЗИН Дтаблетки се прилагат на пациенти със симптоматична хипотония 

или пациенти, които са имали хипотензивен отговор към други лекарства.

приапизъм

Рядко (вероятно по-малко от 1 на 50 000), алфузозин хидрохлорид, подобно на други 

алфа-адренергични антагонисти, се свързва с приапизъм (постоянна болезнена 

ерекция на пениса, несвързана със сексуална активност). Тъй като това състояние 

може да доведе до трайна импотентност, ако не се лекува правилно, пациентите 

трябва да бъдат информирани за сериозността на състоянието.

Интраоперативен синдром на флопи ириса (IFIS)

IFIS е наблюдаван по време на операция на катаракта при някои пациенти на или 

преди това лекувани с алфа-адренергични антагонисти. Този вариант на синдрома на 

малката зеница се характеризира с комбинацията от кисел ирис, който се издува в 

отговор на интраоперативни иригационни течения, прогресираща интраоперативна 

миоза въпреки предоперативната дилатация със стандартни мидриатични лекарства и 

потенциален пролапс на ириса към факоемулсационните разрези. Офталмологът на 

пациента трябва да бъде подготвен за възможни промени в хирургичната им техника, 

като например използването на ирисови куки, пръстени за разширяване на ириса или 

вискоеластични субстанции. Изглежда, че няма полза от спиране на терапията с алфа-

адренергични антагонисти преди операция на катаракта.

Повишен риск от висококачествен рак на простатата

При мъже на възраст от 50 до 75 години, с предварителна отрицателна биопсия 

за рак на простатата и изходно ниво на PSA между 2,5 ng/mL и 10,0 ng/mL, които 

са приемали дутастерид в 4-годишното намаляване на случаите на рак на 

простатата с дутастерид (REDUCE) проучване, има повишена честота на рак на 

простатата с резултат 8-10 по Gleason в сравнение с мъже, приемащи плацебо 

(дутастерид 1,0% спрямо плацебо 0,5%). В 7-годишно, плацебо-контролирано 

клинично изпитване с друг инхибитор на 5 алфа-редуктазата (настерид 5 mg), се 

наблюдават подобни резултати за рак на простатата по Gleason 8-10 (настерид 

1,8% срещу плацебо 1,1%). Инхибиторите на 5 алфа-редуктазата могат да 

увеличат риска от развитие на висококачествен рак на простатата. Не е 

установено дали ефектът на 5 алфа-редуктазните инхибитори за намаляване на 

обема на простатата или факторите, свързани с проучването,
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Експозиция на жените - риск за мъжкия плод

АЛФУЗИН Дтаблетките не трябва да се боравят от бременна жена или която 

може да забременее. Дутастерид се абсорбира през кожата и може да доведе 

до непреднамерено излагане на плода. Ако жена, която е бременна или 

която може да забременее, влезе в контакт с изтичащи таблетки ALFUSIN D, 

контактната зона трябва незабавно да се измие със сапун и вода.

Кръводарение

Мъже, които се лекуват сАЛФУЗИН Дтаблетки не трябва да даряват кръв, докато 

не изминат най-малко 6 месеца след последната им доза, за да се предотврати 

приемането на дутастерид от бременни жени чрез кръвопреливане.

Ефекти върху простат-специфичния антиген (PSA) и използването на PSA при 
откриване на рак на простатата

В клинични проучвания дутастерид намалява серумната концентрация на простатно-

специфичен антиген (PSA) с приблизително 50% в рамките на 3-6 месеца от лечението. Това 

намаление е предвидимо за целия диапазон от стойности на PSA при пациенти със 

симптоматична ДПХ, въпреки че може да варира при отделните индивиди. Дутастерид може 

също да причини намаляване на серумния PSA при наличие на рак на простатата. За 

тълкуване на серийни PSA при мъже, приемащи дутастерид, трябва да се установи ново 

изходно ниво на PSA най-малко 3 месеца след започване на лечението и PSA да се 

проследява периодично след това. Всяко потвърдено увеличение от най-ниската стойност на 

PSA по време на дутастерид може да сигнализира за наличие на рак на простатата и трябва 

да бъде оценено, дори ако нивата на PSA все още са в нормалните граници за мъже, които 

не приемат 5 алфа-редуктазен инхибитор. Несъответствието с дутастерид може също да 

повлияе на резултатите от теста за PSA.

За да се интерпретира изолирана стойност на PSA при мъж, лекуван с дутастерид в 

продължение на 3 месеца или повече, стойността на PSA трябва да се удвои за сравнение с 

нормалните стойности при нелекувани мъже.

Съотношението свободен към общия PSA (процент свободен PSA) остава постоянно, дори под 

въздействието на дутастерид. Ако клиницистите изберат да използват PSA без проценти като 

помощно средство при откриването на рак на простатата при мъже, приемащи дутастерид, не 

изглежда необходимо да се коригира стойността му.

Ефект върху характеристиките на спермата

Ефектите на дутастерид 0,5 mg/ден върху характеристиките на спермата са оценени 

при нормални доброволци на възраст от 18 до 52 години (n=27 дутастерид, n=23 

плацебо) през 52 седмици лечение и 24 седмици проследяване след лечението. На 52 

седмици средният процент намаление спрямо изходното ниво на общия брой на 

сперматозоидите, обема на спермата и подвижността на сперматозоидите е съответно 

23%, 26% и 18% в групата на дутастерид, когато се коригира за промени от изходното 

ниво в групата на плацебо. Концентрацията на сперматозоидите и морфологията на 

сперматозоидите не са засегнати. След 24 седмици проследяване, средната процентна 

промяна в общия брой на сперматозоидите в групата на дутастерид остава с 23% по-

ниска от изходното ниво. Докато средните стойности за всички параметри на спермата 

през цялото време остават в нормалните граници и не отговарят на предварителни 

критерии за клинично значима промяна (30%), 2 субекта в
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групата с дутастерид има намаление на броя на сперматозоидите с повече от 90% спрямо 

изходното ниво на 52 седмици, с частично възстановяване при 24-седмично проследяване. 

Клиничното значение на ефекта на дутастерид върху характеристиките на спермата за 

фертилитета на отделния пациент не е известно.

Коронарна недостатъчност

Ако симптомите на ангина пекторис се появят отново или се влошат,АЛФУЗИН Д 

таблетките трябва да се преустановят.

Пациенти с вродено или придобито удължаване на QT интервала

Използвайте с повишено внимание при пациенти с придобито или вродено удължаване на QT 

интервала или които приемат лекарства, които удължават QT интервала.

Лекарствени взаимодействия

Мощни инхибитори на CYP3A4:CYP3A4 е основната чернодробна ензимна 

изоформа, участваща в метаболизма на алфузозин хидрохлорид. 

Многократното приложение на 400 mg кетоконазол, мощен инхибитор на 

CYP3A4, повишава Cmax на алфузозин хидрохлорид с 2,3 пъти и AUClast с 3,2 

пъти, след единична доза от 10 mg алфузозин хидрохлорид. В друго 

проучване, многократното перорално приложение на по-ниска (200 mg/ден) 

доза кетоконазол повишава Cmax на алфузозин хидрохлорид с 2,1 пъти и 

AUClast с 2,5 пъти след единична доза от 10 mg алфузионен хидрохлорид. 

Алфузозин хидрохлорид не трябва да се прилага едновременно с мощни 

инхибитори на CYP3A4 (напр. кетоконазол, итраконазол или ритонавир) 

поради повишена експозиция на алфузозин хидрохлорид.

Дутастерид се метаболизира екстензивно при хора от изоензимите CYP3A4 и CYP3A5. 

Не са провеждани клинични проучвания за лекарствени взаимодействия за оценка на 

въздействието на ензимните инхибитори на CYP3A върху фармакокинетиката на 

дутастерид. Въпреки това, въз основа на in vitro данни, кръвните концентрации на 

дутастерид могат да се повишат в присъствието на инхибитори на CYP3A4/5 като 

ритонавир, кетоконазол, верапамил, дилтиазем, циметидин, тролеандомицин и 

ципрооксацин. Поради възможността за лекарствени взаимодействия, бъдете 

внимателни, когато предписвате дутастерид на пациенти, приемащи мощни, 

хронични CYP3A4 ензимни инхибитори.

Дутастерид не инхибира in vitro метаболизма на моделни субстрати за 
основните човешки изоензими CYP450 (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6 и CYP3A4) при концентрация от 1 000 ng/mL, 25 пъти по-висока 
от концентрацията в серум при хора.

Умерени инхибитори на CYP3A4:Многократното едновременно приложение 

на 240 mg/ден дилтиазем, умерено мощен инхибитор на CYP3A4, със 7,5 mg/

ден (2,5 mg три пъти дневно) алфузозин хидрохлорид повишава Cmax и 

AUC0-24 на алфузозин хидрохлорид 1,5 и 1,3 пъти, съответно. Алфузозин 

хидрохлорид повишава Cmax и AUC0-12 на дилтиазем 1,4 пъти. Въпреки че в 

това проучване не са наблюдавани промени в кръвното налягане, 

дилтиазем е антихипертензивно лекарство и комбинацията от алфузозин 

хидрохлорид и антихипертензивни лекарства има потенциал да причини 

хипотония при някои пациенти.
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В човешки чернодробни микрозоми, при концентрации, които се постигат при 

терапевтичната доза, алфузозин не инхибира изоензимите CYP1A2, 2A6, 2C9, 

2C19, 2D6 или 3A4. В първичната култура на човешки хепатоцити алфузозин не 

индуцира изоензими CYP1A, 2A6 или 3A4.

Алфа-адренергични антагонисти:Фармакокинетичните и фармакодинамичните 

взаимодействия между алфузозин хидрохлорид и други алфа-блокери не са 

определени. Въпреки това може да се очакват взаимодействия иАЛФУЗИН Д

таблетките не трябва да се използват в комбинация с други алфа-блокери.

Прилагането на дутастерид в комбинация с тамсулозин или теразозин няма 

ефект върху фармакокинетиката в стационарно състояние на който и да е алфа-

адренергичен антагонист. Ефектът от приложението на тамсулозин или 

теразозин върху фармакокинетичните параметри на дутастерид не е оценен; 

процентната промяна в концентрациите на DHT е сходна за дутастерид 

самостоятелно в сравнение с комбинираното лечение.

Инхибитори на фосфодиестераза-5 (PDE5):Препоръчва се повишено внимание, когато 

алфаадренергичните антагонисти, включително алфузозин хидрохлорид, се прилагат 

едновременно с PDE5 инхибитори. Алфа-адренергичните антагонисти и PDE5 инхибиторите 

са вазодилататори, които могат да понижат кръвното налягане. Едновременната употреба на 

тези два класа лекарства може потенциално да причини симптоматична хипотония.

Антихипертензивни лекарства и нитрати:Може да има повишен риск от 

хипотония/постурална хипотония и синкоп при приемАЛФУЗИН Д таблетки 

едновременно с антихипертензивни лекарства и нитрати.

циметидин:Многократното приложение на 1 g/ден циметидин повишава както Cmax, 

така и стойностите на AUC на алфузозин хидрохлорид с 20%.

дигоксин:Многократното едновременно приложение на алфузозин хидрохлорид 10 mg и 

дигоксин 0,25 mg/ден в продължение на 7 дни не повлиява стационарната фармакокинетика 

на нито едно от лекарствата. Дутастерид не променя фармакокинетиката на дигоксин в 

стационарно състояние, когато се прилага едновременно в доза от 0,5 mg/ден в 

продължение на 3 седмици.

варфарин:Многократното приложение на таблетка с незабавно освобождаване от 

алфузозин хидрохлорид 5 mg два пъти дневно в продължение на 6 дни при 6 здрави 

доброволци мъже не повлиява фармакологичния отговор на единична перорална 

доза варфарин от 25 mg. Дутастерид 0,5 mg/ден в продължение на 3 седмици не 

променя фармакокинетиката в стационарно състояние на изомерите на S- или R-

варфарин или не променя ефекта на варфарин върху протромбиновото време, когато 

се прилага с варфарин.

атенолол:Еднократното приложение на 100 mg атенолол с еднократна доза от 2,5 

mg таблетка алфузозин хидрохлорид с незабавно освобождаване при 8 здрави 

млади мъже доброволци повишава Cmax и AUC стойностите на алфузозин 

хидрохлорид съответно с 28% и 21%. Алфузозин хидрохлорид повишава 

стойностите на атенолол Cmax и AUC съответно с 26% и 14%. В това проучване 

комбинацията от алфузозин хидрохлорид с атенолол причинява значително 

намаляване на средното кръвно налягане и средната сърдечна честота.

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 12/22



19.04.22, 10:00 ч АЛФУСИН D таблетки | CiplaMed

Хидрохлоротиазид:Еднократното приложение на 25 mg хидрохлоротиазид 

не променя фармакокинетичните параметри на алфузозин хидрохлорид. 

Няма данни за фармакодинамично взаимодействие между алфузозин 

хидрохлорид и хидрохлоротиазид при 8-те пациенти в проучването.

Антагонисти на калциевите канали:При популационен фармакокинетичен анализ е 

отбелязано намаляване на клирънса на дутастерид при едновременно приложение с 

инхибиторите на CYP3A4 верапамил (37%, n=6) и дилтиазем (44%, n=5). За разлика от 

това, не се наблюдава намаляване на клирънса, когато амлодипин, друг антагонист на 

калциевите канали, който не е инхибитор на CYP3A4, се прилага едновременно с 

дутастерид (+7%, n=4).

Намаляването на клирънса и последващото увеличаване на експозицията 

на дутастерид в присъствието на верапамил и дилтиазем не се счита за 

клинично значимо. Не се препоръчва коригиране на дозата.

холестирамин:Прилагането на единична доза от 5 mg дутастерид, 

последвана 1 час по-късно от 12 g холестирамин, не повлиява 

относителната бионаличност на дутастерид.

Друга съпътстваща терапия:Не могат да се припишат клинично значими 

нежелани взаимодействия на комбинацията от дутастерид и съпътстваща 

терапия, когато дутастерид се прилага едновременно с антихиперлипидемични 

средства, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), бета-

адренергични блокери, блокери на калциевите канали, кортикостероиди, 

диуретици нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), PDE-5 

инхибитори и хинолонови антибиотици.

Информация за пациентите

Пациентите трябва да бъдат информирани за възможната поява на симптоми, 

свързани с постурална хипотония, като замаяност, при започване на алфузозин, 

който е един от компонентите наАЛФУЗИН Дтаблетки и трябва да бъдат 

предупредени да шофират, да работят с машини или да изпълняват опасни 

задачи през този период. Това е важно за тези с ниско кръвно налягане или 

които приемат антихипертензивни лекарства или нитрати.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани да кажат на своя офталмолог за употребата им 

АЛФУЗИН Дтаблетки преди операция на катаракта или други процедури, засягащи очите, 

дори ако пациентът вече не приема алфузозин хидрохлорид.

Пациентите трябва да бъдат информирани относно възможността от приапизъм 

в резултат на лечение с алфузозин, който е един от компонентите наАЛФУЗИН Д 

таблетки и лекарства от същия клас. Въпреки че тази реакция е изключително 

рядка, ако не се обърне незабавно към лекар, тя може да доведе до трайна 

еректилна дисфункция (импотентност).

Лекарите трябва да информират пациентите, че дутастерид намалява серумните нива на PSA 

с приблизително 50% в рамките на 3-6 месеца от лечението, въпреки че може да варира за 

всеки индивид. При пациенти, подложени на скрининг на PSA, повишаването на нивата на 

PSA по време на лечение с дутастерид може да сигнализира за наличие на рак на простатата 

и трябва да бъде оценено.
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Лекарите трябва да информират пациентите, че има повишение на високостепенния 

рак на простатата при мъже, лекувани с инхибитори на 5 алфа-редуктазата (които са 

показани за лечение на ДПХ), включително дутастерид, в сравнение с тези, лекувани с 

плацебо в проучвания, разглеждащи употребата на тези лекарства за намаляване на 

риска от рак на простатата.

Лекарите трябва да информират пациентите за товаАЛФУЗИН Дтаблетки, 

съдържащи дутастерид, тъй като това е един от компонентите, не трябва да 

се приемат от бременна жена или която може да забременее поради 

възможността за усвояване на дутастерид и последващия потенциален риск 

за развиващ се мъжки плод. Дутастерид се абсорбира през кожата и може да 

доведе до непреднамерено излагане на плода. Ако бременна жена или жена 

с детероден потенциал влезе в контакт със счупенАЛФУЗИН Дтаблетка, 

контактната зона трябва незабавно да се измие със сапун и вода.

Лекарите трябва да информират мъжете, лекувани сАЛФУЗИН Дтаблетки, 

съдържащи дутастерид, тъй като е един от компонентите, не трябва да даряват 

кръв до най-малко 6 месеца след последната им доза, за да се предотврати 

приемането на дутастерид от бременни жени чрез кръвопреливане. Серумните 

нива на дутастерид се откриват 4-6 месеца след края на лечението.

Бъбречна недостатъчност

Трябва да се внимава, когато алфузозин хидрохлорид се прилага при пациенти с 

тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс <30 mL/min). Системната 

експозиция е повишена с приблизително 50% във фармакокинетичните 

проучвания при пациенти с леко, умерено и тежко бъбречно увреждане. При 

проучвания фаза 3, степента на безопасност при пациенти с леко (n=172) или 

умерено (n=56) бъбречно увреждане е била подобна на пациентите с нормална 

бъбречна функция в тези проучвания. Данните за безопасност са налични само 

при ограничен брой пациенти (n=6) с креатининов клирънс под 30 mL/min.

Ефектът от бъбречно увреждане върху фармакокинетиката на дутастерид не е 

проучен. Въпреки това, по-малко от 0,1% от стационарната доза от 0,5 mg 

дутастерид се открива в човешката урина, така че не се очаква коригиране на 

дозата при пациенти с бъбречно увреждане.

Чернодробно увреждане

Алфузозин хидрохлорид е противопоказан за употреба при пациенти с 

умерено или тежко чернодробно увреждане. Въпреки че 

фармакокинетиката на алфузозин хидрохлорид не е проучена при пациенти 

с леко чернодробно увреждане, трябва да се внимава, когато алфузозин 

хидрохлорид се прилага на такива пациенти.

Ефектът на чернодробното увреждане върху фармакокинетиката на дутастерид не е проучен. 

Тъй като дутастерид се метаболизира екстензивно, експозицията може да бъде по-висока 

при пациенти с чернодробно увреждане. Въпреки това, в клинично проучване, при което 60 

субекта са получавали 5 mg (10 пъти терапевтичната доза) дневно в продължение на 24 

седмици, не са наблюдавани допълнителни нежелани реакции в сравнение с тези, 

наблюдавани при терапевтична доза от 0,5 mg.
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Бременност

Бременност Категория X

АЛФУЗИН Дтаблетките са противопоказани за употреба при жени с детероден 

потенциал и по време на бременност. Дутастерид е инхибитор на 5 алфа-редуктазата, 

който предотвратява превръщането на тестостерона в DHT, хормон, необходим за 

нормалното развитие на мъжките гениталии. В проучвания за репродукция при 

животни и токсичност за развитието, дутастерид инхибира нормалното развитие на 

външните гениталии при мъжките фетуси. Следователно, дутастерид може да причини 

увреждане на плода, когато се прилага на бременна жена. Ако дутастерид се използва 

по време на бременност или ако пациентката забременее, докато приема дутастерид, 

пациентката трябва да бъде информирана за потенциалната опасност за плода.

Аномалиите в гениталиите на мъжките фетуси са очаквана физиологична 

последица от инхибирането на превръщането на тестостерона в DHT от 

инхибитори на 5 алфа-редуктазата. Тези резултати са подобни на наблюденията 

при бебета от мъжки пол с генетичен дефицит на 5 алфа-редуктаза. Дутастерид се 

абсорбира през кожата. За да се избегне потенциална експозиция на плода, 

жените, които са бременни или могат да забременеят, не трябва да боравят с 

дутастерид. Ако се осъществи контакт със счупенАЛФУЗИН Дтаблетка, 

контактната зона трябва незабавно да се измие със сапун и вода. Дутастерид се 

секретира в мъжката сперма. Най-високата измерена концентрация на 

дутастерид в спермата при лекувани мъже е 14 ng/mL. При излагане на 50 kg 

жена на 5 ml сперма и 100% абсорбция, концентрацията на дутастерид при 

жената ще бъде около 0,175 ng/mL. Тази концентрация е повече от 100 пъти по-

ниска от концентрациите, предизвикващи аномалии на мъжките гениталии при 

проучвания върху животни. Дутастерид се свързва силно с протеини в човешката 

сперма (>96%), което може да намали количеството на дутастерид, налично за 

вагинална абсорбция.

Кърмене

АЛФУЗИН Дтаблетките не са показани за употреба при кърмещи майки. Не е 

известно дали дутастерид се екскретира в кърмата.

Педиатрична употреба

АЛФУЗИН Дтаблетките не са показани за употреба при педиатрична популация.

Ефикасността на алфузозин хидрохлорид не е демонстрирана в рандомизирано, двойно-

сляпо, плацебо контролирано проучване за ефикасност и безопасност, проведено при 172 

пациенти на възраст от 2 до 16 години с повишено налягане в точката на изтичане на 

детрузор (LPP ≥40 cm H2O) с неврологичен произход, третиран с алфузозин хидрохлорид, 

използвайки педиатрични формулировки. Проучването включваше 12-седмична фаза на 

ефикасност, последвана от 40-седмичен удължен период на безопасност. Не е наблюдавана 

статистически значима разлика в дела на пациентите, постигнали налягане в точката на 

изтичане на детрузор от <40 cm H20 между групите на алфузозин и плацебо.

По време на плацебо-контролираното проучване нежеланите реакции, съобщени в

# 8805; 2% от пациентите, лекувани с алфузозин и с по-висока честота, отколкото в 

групата на плацебо, са: пирексия, главоболие, инфекция на дихателните пътища, 

кашлица, епистаксис и диария. Съобщените нежелани реакции като цяло
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12-месечният пробен период, който включва откритото удължаване, са сходни по 

вид и честота с реакциите, наблюдавани през 12-седмичния период. Алфузозин 

хидрохлорид не е проучван при пациенти на възраст под 2 години. 

Безопасността и ефективността на дутастерид при педиатричната популация не 

са установени.

Гериатрична употреба

От общия брой участници в клиничните проучвания на алфузозин хидрохлорид, 

48% са на възраст 65 и повече години, докато 11% са на 75 години и повече. Не са 

наблюдавани общи разлики в безопасността или ефективността между тези 

субекти и по-младите пациенти, но не може да се изключи по-голямата 

чувствителност на някои по-възрастни индивиди.

От 2167 мъже, лекувани с дутастерид в три клинични проучвания, 60% са на 

възраст 65 години и повече, а 15% са на възраст 75 години и повече. Не са 

наблюдавани общи разлики в безопасността или ефикасността между тези 

субекти и по-младите субекти. Друг докладван клиничен опит не е установил 

разлики в отговорите между по-възрастните и по-младите пациенти, но не може 

да се изключи по-голяма чувствителност при някои по-възрастни индивиди.

Нежелани ефекти

Алфузозин хидрохлорид

Опит от клинични изпитвания

Тъй като клиничните изпитвания се провеждат при много различни условия, честотата на 

нежеланите реакции, наблюдавана в клиничните изпитвания на лекарство, не може да бъде 

директно сравнена с честотата в клиничните изпитвания на друго лекарство и може да не отразява 

честотата, наблюдавана в клиничната практика.

Честотата на възникващите от лечението нежелани събития е установена от три 

плацебо-контролирани клинични проучвания, включващи 1608 мъже, при които са 

оценени дневни дози от 10 и 15 mg алфузозин хидрохлорид. В тези 3 проучвания 473 

мъже са получавали алфузозин хидрохлорид 10 mg таблетки с удължено 

освобождаване. В тези проучвания 4% от пациентите, приемащи алфузозин 

хидрохлорид 10 mg таблетки с удължено освобождаване, се отказаха от проучването 

поради нежелани реакции, в сравнение с 3% в групата на плацебо.

Таблица 2 обобщава нежеланите реакции, възникнали при≥2% от пациентите, 

получаващи алфузозин, и с по-висока честота от тази на плацебо групата. Като цяло 

нежеланите реакции, наблюдавани при продължителна употреба, са подобни по вид и 

честота на събитията, описани по-долу за 3-месечните проучвания.

Таблица 2: Нежелани реакции, настъпващи при≥2% третиран с алфузозин хидрохлорид

Пациенти и по-често, отколкото с плацебо за 3-месечен, плацебо-контролиран

Клинични проучвания
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Нежелана реакция Плацебо

(n=678)
Алфузозин

Хидрохлорид
(n=473)

Световъртеж 19
(2,8%)

27 (5,7%)

Инфекция на горните 

дихателни пътища

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

главоболие 12
(1,8%)

14 (3,0%)

умора 12
(1,8%)

13 (2,7%)

Другите нежелани реакции, съобщени от между 1% и 2% от пациентите, 

получаващи алфузозин хидрохлорид и възникващи по-често, отколкото при 

плацебо, са изброени по азбучен ред по телесна система и по намаляваща 

честота в телесната система:

Тялото като цяло:болка

Стомашно-чревна система:коремна болка, диспепсия, запек, гадене 

Репродуктивна система:импотентност

Дихателната система:бронхит, синузит, фарингит

Признаци и симптоми на ортостаза в клинични изследвания:Нежеланите 

събития, свързани с ортостаза, възникнали в двойно-слепите проучвания Фаза 3 

с алфузозин хидрохлорид 10 mg, са обобщени в таблица 3. Приблизително 

20-30% от пациентите в тези проучвания са приемали антихипертензивни 

лекарства.

Таблица 3: Брой (%) пациенти със симптоми, вероятно свързани с ортостаза

в 3-месечни, плацебо-контролирани клинични проучвания

Симптоми Плацебо

(n=678)
Алфузозин

Хидрохлорид
(n=473)

Световъртеж 19
(2,8%)

27 (5,7%)

Хипотония или 

постурална хипотония

0 2 (0,4%)

синкоп 0 1 (0,2%)

В три контролирани проучвания е проведено изследване за промени в кръвното 

налягане или ортостатична хипотония. Намалено систолно кръвно налягане (≤90 

mmHg, с намаление≥20 mmHg от изходното ниво) не се наблюдава при нито 

един от 674 пациенти с плацебо и при 1 (0,2%) от 469 пациенти с алфузозин 

хидрохлорид. Намалено диастолно кръвно налягане (≤50 mmHg,
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с намаление≥15 mmHg от изходното ниво) се наблюдава при 3 (0,4%) от пациентите на 

плацебо и при 4 (0,9%) от пациентите на алфузозин хидрохлорид. Положителен 

ортостатичен тест (понижаване на систоличното кръвно налягане на≥20 mmHg при 

изправяне от легнало положение) се наблюдава при 52 (7,7%) от пациентите с плацебо 

и при 31 (6,6%) от пациентите с алфузозин хидрохлорид.

Дутастерид

Опит от клинични изпитвания

Тъй като клиничните изпитвания се провеждат при много различни условия, честотата на 

нежеланите реакции, наблюдавана в клиничните изпитвания на лекарство, не може да бъде 

директно сравнена с честотата в клиничното изпитване на друго лекарство и може да не 

отразява честотата, наблюдавана на практика.

Най-честите нежелани реакции, съобщени при пациенти, приемащи дутастерид, са 

импотентност, намалено либидо, нарушения на гърдите (включително уголемяване и 

чувствителност на гърдите) и нарушения на еякулацията.

Оттеглянето на проучването поради нежелани реакции се наблюдава при 4% от 

пациентите, получаващи дутастерид, и 3% от пациентите, получаващи плацебо в 

плацебо-контролирани проучвания с дутастерид. Най-честата нежелана реакция, 

водеща до прекратяване на проучването, е импотентност (1%).

Монотерапия

Над 4300 мъже с ДПХ бяха разпределени на случаен принцип да получават 

плацебо или 0,5 mg дневни дози дутастерид в три идентични 2-годишни, 

плацебо-контролирани, двойно-слепи, фаза 3 на лечение, всяко последвано от 2-

годишно, отворено разширение. По време на двойно-слепия период на лечение, 

2 167 мъже са били изложени на дутастерид, включително 1 772 експонирани за 1 

година и 1 510 изложени за 2 години. Когато се включват отворените 

разширения, 1 009 мъже са били изложени на дутастерид в продължение на 3 

години, а 812 са били изложени за 4 години. Населението е на възраст от 47 до 94 

години (средна възраст: 66 години) и повече от 90% са кавказки. Таблица 4 

обобщава клиничните нежелани реакции, съобщени при поне 1% от пациентите, 

получаващи дутастерид и с по-висока честота в сравнение с лицата, получаващи 

плацебо.

Таблица 4: Нежелани реакции, съобщени при #8805;1% от субектите за 24 месеца

Период и по-често в групата, получаваща дутастерид, отколкото плацебо

Групиране (рандомизирани, двойно-слепи, обединени плацебо-контролирани проучвания) по време на

Начало

Нежелана реакция Нежелана реакция Време на начало

Месеци
0-6

Месеци
7-12

Месеци
13-18

Месеци
19-24

дутастерид (n)
плацебо (n)

(n=2167)
(n=2158)

(n=1901)
(n=1922)

(n=1725)
(n=1714)

(n=1605)
(n=1555)
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импотентност

Дутастерид
Плацебо

4,7%
1,7%

1,4%
1,5%

1,0%
0,5%

0,8%
0,9%

Намалено либидо

Дутастерид
Плацебо

3,0%
1,4%

0,7%
0,6%

0,3%
0,2%

0,3%
0,1%

Еякулация 1,4%
0,5%

0,5%
0,3%

0,5%
0,1%

0,1%
0,0%а

разстройства

Дутастерид
Плацебо

Нарушения на гърдитеб

Дутастерид
Плацебо

0,5%
0,2%

0,8%
0,3%

1,1%
0,3%

0,6%
0,1%

a Тези сексуални нежелани реакции са свързани с лечението с дутастерид 

(включително монотерапия и комбинация с тамсулозин). Тези нежелани 

реакции могат да продължат след прекратяване на лечението. Ролята на 

дутастерид в тази устойчивост е неизвестна.

b Включва чувствителност на гърдите и уголемяване на гърдите.

Дългосрочно лечение (до 4 години)

Високостепенен рак на простатата:Проучването REDUCE беше рандомизирано, 

двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, което включва 8 231 мъже на 

възраст от 50 до 75 години със серумен PSA от 2,5 ng/mL до 10 ng/mL и 

отрицателна биопсия на простатата през предходните 6 месеца. Субектите бяха 

рандомизирани да получават плацебо (N=4,126) или 0,5 mg дневни дози 

дутастерид (N=4,105) за период до 4 години. Средната възраст е 63 години и 91% 

са от бялата раса. Субектите са били подложени на определени от протокола 

планирани биопсии на простатата на 2 и 4 години лечение или са имали 

„биопсии за причината“ в непланирани часове, ако е клинично показано. Имаше 

по-висока честота на рак на простатата по Gleason 8-10 при приемане на 

дутастерид (1,0%) в сравнение с мъжете на плацебо (0,5%). В 7-годишно плацебо-

контролирано клинично изпитване с друг инхибитор на 5 алфаредуктаза 

(настерид 5 mg), Наблюдавани са подобни резултати за рак на простатата по 

Gleason 8-10 (настерид 1,8% срещу плацебо 1,1%). Не е доказана клинична полза 

при пациенти с рак на простатата, лекувани с дутастерид.

Нарушения на репродуктивната функция и гърдата

В трите основни плацебо-контролирани проучвания за ДПХ с дутастерид, всяко от 4 

години с продължителност, няма данни за повишени сексуални нежелани реакции 

(импотентност, намалено либидо и нарушение на еякулацията) или нарушения на 

гърдата с увеличена продължителност на лечението. Сред тези три проучвания имаше 

един случай на рак на гърдата в групата на дутастерид и един случай в групата на 

плацебо. Не са докладвани случаи на рак на гърдата в нито една терапевтична група в 

4-годишното проучване CombAT или 4-годишното проучване REDUCE. Връзката между 

дългосрочната употреба на дутастерид и неоплазията на гърдата при мъжете 

понастоящем не е известна.
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Комбинация с алфа-блокерна терапия
Над 4800 мъже с ДПХ бяха разпределени на случаен принцип да получават 0,5 mg 

дутастерид, 0,4 mg тамсулозин или комбинирана терапия (0,5 mg дутастерид 

плюс 0,4 mg тамсулозин), прилагани веднъж дневно в 4-годишно двойно-сляпо 

проучване. Като цяло 1623 субекта са получили монотерапия с дутастерид; 1611 

субекта са получили монотерапия с тамсулозин; и 1610 субекта са получили 

комбинирана терапия. Населението е на възраст от 49 до 88 години (средна 

възраст: 66 години) и 88% са кавказки.

Най-честите нежелани реакции, съобщени при лица, получаващи комбинирана 

терапия (дутастерид плюс тамсулозин), са импотентност, намалено либидо, 

нарушения на гърдите (включително уголемяване и чувствителност на гърдите), 

нарушения на еякулацията и замаяност. Нарушенията на еякулацията се 

наблюдават значително повече при лица, получаващи комбинирана терапия 

(11%) в сравнение с тези, получаващи дутастерид (2%) или тамсулозин (4%) като 

монотерапия.

Оттеглянето на изпитването поради нежелани реакции се наблюдава при 6% от 

пациентите, получаващи комбинирана терапия (дутастерид плюс тамсулозин) и 4% от 

пациентите, получаващи дутастерид или тамсулозин като монотерапия. Най-честата 

нежелана реакция във всички терапевтични рамена, водеща до прекъсване на 

изпитването, е еректилна дисфункция (1% до 1,5%).

Сърдечна недостатъчност:В опит с комбинирана терапия с дутастерид и алфа-

блокер, след 4 години лечение, честотата на съставния термин сърдечен

неуспехът в групата на комбинираната терапия (12/1 610; 0,7%) е по-висок, отколкото в двете

група с монотерапия: дутастерид, 2/1 623 (0,1%) и тамсулозин, 9/1 611 (0,6%).

Съставната сърдечна недостатъчност също беше изследвана в отделен 4-годишен плацебо-контролиран

проучване, оценяващо дутастерид при мъже, изложени на риск от развитие на рак на простатата. В

честотата на сърдечна недостатъчност при пациенти, приемащи дутастерид, е 0,6% (26/4,105)

в сравнение с 0,4% (15/4 126) при пациенти на плацебо. По-голямата част от субектите с

сърдечна недостатъчност и в двете проучвания е имала съпътстващи заболявания, свързани с повишен риск от

сърдечна недостатъчност. Следователно клиничното значение на числените дисбаланси в

сърдечна недостатъчност е неизвестна. Няма причинно-следствена връзка между дутастерид самостоятелно или в

е установена комбинация с тамсулозин и сърдечна недостатъчност. Няма дисбаланс

се наблюдава при честотата на общите сърдечно-съдови нежелани събития в двете проучвания.

Постмаркетингов опит

Алфузозин хидрохлорид

Следните нежелани реакции са идентифицирани по време на употребата на алфузозин 

хидрохлорид след одобрение. Тъй като тези реакции се съобщават доброволно от 

популация с несигурен размер, не винаги е възможно надеждно да се оцени тяхната 

честота или да се установи причинно-следствена връзка с експозицията на 

лекарството.

Общи нарушения:оток.
Сърдечни нарушения:Тахикардия, гръдна болка, ангина пекторис при пациенти със 

съществуваща коронарна артериална болест, предсърдно брилиране.

Стомашно-чревни нарушения:диария.

Хепатобилиарни нарушения:Хепатоцелуларно и холестатично увреждане на черния дроб 

(включително случаи с жълтеница, водеща до прекратяване на лечението).

Нарушения на дихателната система:ринит.
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Нарушения на репродуктивната система:приапизъм.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:Обрив, сърбеж, уртикария, 
ангиоедем.
Съдови нарушения:Зачервяване.

Нарушения на кръвта и лимфната система:тромбоцитопения

Дутастерид

Следните нежелани реакции са идентифицирани по време на употребата на 

дутастерид след одобрение. Тъй като тези реакции се съобщават доброволно от 

популация с несигурен размер, не винаги е възможно надеждно да се оцени тяхната 

честота или да се установи причинно-следствена връзка с експозицията на 

лекарството. Тези реакции са избрани за включване поради комбинация от тяхната 

сериозност, честота на съобщаване или потенциална причинно-следствена връзка с 

дутастерид.

Нарушения на имунната система:Реакции на свръхчувствителност, включително обрив, сърбеж,

уртикария, локализиран оток, сериозни кожни реакции и ангиоедем.

неоплазми:Рак на гърдата при мъжете.

Психични разстройства:Депресивно настроение.

Нарушения на репродуктивната система и гърдата:Болка в тестисите и подуване на тестисите.

Предозиране

Предозиране сАЛФУЗИН Дтаблетки могат потенциално да доведат до хипотония 

поради компонента алфузозин хидрохлорид. В случай на хипотония подкрепата на 

сърдечно-съдовата система е от първостепенно значение. Възстановяването на 

кръвното налягане и нормализирането на сърдечната честота може да се осъществи 

чрез задържане на пациента в легнало положение. Ако тази мярка е неадекватна, 

тогава трябва да се обмисли прилагане на интравенозни уиди. Ако е необходимо, 

тогава трябва да се използват вазопресори и бъбречната функция трябва да се 

проследява и поддържа, ако е необходимо. Алфузозин хидрохлорид се свързва 82-90% 

с протеини; следователно диализата може да не е от полза.

При проучвания с доброволци единични дози дутастерид до 40 mg (80 пъти 

терапевтичната доза) в продължение на 7 дни са прилагани без значителни опасения 

за безопасността. В клинично проучване дневни дози от 5 mg (10 пъти терапевтичната 

доза) са прилагани на 60 субекта в продължение на 6 месеца без допълнителни 

нежелани ефекти спрямо тези, наблюдавани при терапевтични дози от 0,5 mg.

Няма специфичен антидот за дутастерид. Следователно, в случаи на 
съмнение за предозиране, трябва да се приложи симптоматично и 
поддържащо лечение, като се има предвид дългият полуживот на 
дутастерид.

Инструкции за съхранение и работа

Да се   съхранява на хладно и сухо място, защитено от светлина.

Информация за опаковката
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АЛФУЗИН Д
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