
ALFUSIN D-tabletten(Alfuzosinehydrochloride + Dutasteride)

Samenstelling

ALFUSIN D-tabletten

Elke filmomhulde tablet bevat: 

Alfuzosinehydrochloride BP... 10 mg 

(als verlengde afgifte)

Dutasteride....... 0,5 mg Kleur: 
Titaandioxide IP

Beschrijving

ALFUSIN Dtabletten bevatten de werkzame bestanddelen, 

alfuzosinehydrochloride en dutasteride. Alfuzosinehydrochloride is een selectieve 

alfa1-adrenoreceptorblokker en vertoont selectiviteit voor alfa1-adrenerge 

receptoren in de lagere urinewegen. Blokkade van deze adrenoreceptoren kan 

ervoor zorgen dat de gladde spieren in de blaashals en de prostaat ontspannen, 

wat resulteert in een verbetering van de urinestroom en een vermindering van de 

symptomen van goedaardige prostaathyperplasie (BPH).

Dutasteride is een synthetische 4-azasteroïde verbinding die een selectieve 

remmer is van zowel type I als type II isovormen van steroïde 5 alfa-reductase 

(5AR), een intracellulair enzym dat testosteron omzet in 5 alfadihydrotestosteron 

(DHT). DHT is het androgeen dat primair verantwoordelijk is voor de initiële 

ontwikkeling en daaropvolgende vergroting van de prostaatklier. Het type II iso-

enzym is voornamelijk actief in de voortplantingsweefsels, terwijl het type I iso-

enzym ook verantwoordelijk is voor de omzetting van testosteron in de huid en 

de lever.ALFUSIN Dtabletten werken op zowel de dynamische als de statische 

componenten van BPH.
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Tadalal 5 mg eenmaal 
daags 12 weken
Monotherapie
Effectief...

selectief antagonist van postsynaptisch alfa1-
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adrenoreceptoren, die zich in de prostaat, blaasbasis, blaashals, 
prostaatkapsel en prostaaturethra bevinden.

(https://www.ciplamed.c 5-
mg-once-daily-12-
week-monotherapie-
effectief-en-veilig-in-
mannen-met-lutsbph)

om/conte

Alfuzosine vertoont selectiviteit voor alfa-adrenerge receptoren in de lagere urinewegen. 

Blokkade van deze adrenoreceptoren kan ervoor zorgen dat de gladde spieren in de 

blaashals en de prostaat ontspannen, wat resulteert in een verbetering van de urinestroom 

en een vermindering van de symptomen van BPH.

Cardiale elektrofysiologie
Het effect van 10 mg en 40 mg alfuzosine op het QT-interval werd geëvalueerd in een 

dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo- en actief gecontroleerde (moxioxacine 400 

mg), 4-weg cross-over enkelvoudige dosisstudie bij 45 gezonde blanke mannelijke 

proefpersonen in de leeftijd van 19 tot 45 jaar. jaar. Het QT-interval werd gemeten op 

het moment van piekplasmaconcentraties van alfuzosine. De dosis alfuzosine van 40 

mg werd gekozen omdat met deze dosis hogere bloedspiegels worden bereikt dan bij 

gelijktijdige toediening van alfuzosine en ketoconazol 400 mg. Tabel 1 geeft een 

samenvatting van het effect op niet-gecorrigeerde QT en het gemiddelde 

gecorrigeerde QT-interval (QTc) met verschillende correctiemethoden (Fridericia, 

populatiespecifieke en subjectspecifieke correctiemethoden) op het moment van 

piekplasmaconcentraties van alfuzosine. Van geen enkele van deze correctiemethoden 

is bekend dat ze meer valide zijn. De gemiddelde verandering van de hartslag 

geassocieerd met een dosis van 10 mg alfuzosine in deze studie was 5,2 slagen/minuut 

en 5,8 slagen/minuut met 40 mg alfuzosine. De verandering in hartslag met 

moxioxacine was 2,8 slagen/minuut.

Tabel 1. Gemiddelde QT- en QTc-veranderingen in msec (95% BI) vanaf baseline bij Tmax (relatief

placebo) met verschillende methoden om het effect van de hartslag te corrigeren.

Geneesmiddel/dosis QT Fridericia
methode

Bevolking-
specifiek

methode

Onderwerp-

specifiek

methode

alfuzosine

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)

alfuzosine

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)

Moxioxacine*
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)

* Actieve controle

Het QT-effect bleek groter bij 40 mg dan bij 10 mg alfuzosine. Het effect van de 

hoogste onderzochte dosis alfuzosine (vier keer de therapeutische dosis) bleek 

niet zo groot als dat van de actieve controlemoxioxacine bij de therapeutische 

dosis. Deze studie was echter niet bedoeld om directe statistische vergelijkingen 

te maken tussen de geneesmiddelen of de dosisniveaus. Tijdens de uitgebreide 

postmarketingervaring met alfuzosine buiten de Verenigde Staten is er geen 

signaal van Torsade de Pointes. Een afzonderlijk postmarketing QT-onderzoek 

evalueerde het effect van de gelijktijdige toediening van 10 mg
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alfuzosine met een geneesmiddel met een vergelijkbaar QT-effect. In deze studie was de 

gemiddelde placebo-afgetrokken QTcF-verhoging van 10 mg alfuzosine alleen 1,9 msec 

(bovengrens 95% BI, 5,5 msec). De gelijktijdige toediening van de twee geneesmiddelen 

vertoonde een verhoogd QT-effect in vergelijking met elk geneesmiddel afzonderlijk. Deze 

QTcF-verhoging was niet meer dan additief. Hoewel dit onderzoek niet was opgezet om 

directe statistische vergelijkingen tussen geneesmiddelen te maken, bleek de QT-toename 

met beide geneesmiddelen samen lager te zijn dan de QTcF-toename die werd 

waargenomen met de positieve controle moxioxacine 400 mg . De klinische impact van deze 

QTc-veranderingen is niet bekend.

Dutasteride

Werkingsmechanisme

Dutasteride is een synthetische 4-azasteroïde verbinding die een competitieve en 

specifieke remmer is van zowel de type I als de type II isovormen van steroïde 5 

alfareductase (5AR). Testosteron wordt omgezet in DHT door het enzym 5 

alphareductase, dat bestaat als 2 isovormen, type I en type II. Het type II iso-enzym is 

voornamelijk actief in de voortplantingsweefsels, terwijl het type I iso-enzym ook 

verantwoordelijk is voor de omzetting van testosteron in de huid en de lever. 

Dutasteride remt de omzetting van testosteron naar 5-alfadihydrotestosteron (DHT). 

DHT is het androgeen dat primair verantwoordelijk is voor de initiële ontwikkeling en 

daaropvolgende vergroting van de prostaatklier.

Effect op 5 alfa-dihydrotestosteron en testosteron
Het maximale effect van dagelijkse doses dutasteride op de verlaging van DHT is 

dosisafhankelijk en wordt binnen 1-2 weken waargenomen. Na 1 en 2 weken 

dagelijkse dosering met 0,5 mg dutasteride waren de mediane serum-DHT-

concentraties met respectievelijk 85% en 90% verlaagd. Bij patiënten met BPH die 

gedurende 4 jaar met 0,5 mg/dag dutasteride werden behandeld, was de mediane 

afname van serum-DHT 94% na 1 jaar, 93% na 2 jaar en 95% na zowel 3 als 4 jaar. De 

mediane toename van serumtestosteron was 19% na zowel 1 als 2 jaar, 26% na 3 jaar 

en 22% na 4 jaar, maar de gemiddelde en mediane spiegels bleven binnen het 

fysiologische bereik.

Bij patiënten met BPH die tot 12 weken voorafgaand aan transurethrale resectie van 

de prostaat werden behandeld met 5 mg/dag dutasteride of placebo, waren de 

gemiddelde DHT-concentraties in het prostaatweefsel significant lager in de 

dutasteridegroep vergeleken met placebo (784 en 5.793 pg/g respectievelijk (p <0,001).

Volwassen mannen met genetisch overgeërfd type II 5 alfa-reductasedeficiëntie 

hebben ook verlaagde DHT-spiegels. Deze 5 alfa-reductase-deciente mannetjes 

hebben hun hele leven een kleine prostaatklier en ontwikkelen geen BPH. Behalve de 

bijbehorende urogenitale defecten die bij de geboorte aanwezig waren, zijn bij deze 

personen geen andere klinische afwijkingen waargenomen die verband houden met 5-

alfa-reductasedeficiëntie.

Effecten op andere hormonen

Bij gezonde vrijwilligers resulteerde 52 weken behandeling met dutasteride 
0,5 mg/dag (n=26) in geen klinisch significante verandering, vergeleken met 
placebo (n=23), in geslachtshormoonbindend globuline, oestradiol, 
luteïniserend hormoon, follikelstimulerend hormoon ,thyroxine (vrij T4)
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en dehydroepiandrosteron. Statistisch significante, voor baseline gecorrigeerde 

gemiddelde verhogingen in vergelijking met placebo werden waargenomen voor 

totaal testosteron na 8 weken (97,1 ng/dL, (p <0,001).

Andere effecten

Plasma lipidenpaneel en botmineraaldichtheid werden geëvalueerd na 52 weken 

dutasteride 0,5 mg eenmaal daags bij gezonde vrijwilligers. Er was geen 

verandering in de botmineraaldichtheid zoals gemeten met dual energy X-ray 

absorptiometry (DEXA) vergeleken met placebo of baseline. Bovendien werd het 

lipidenproel in plasma (dwz totaal cholesterol, lipoproteïnen met lage dichtheid, 

lipoproteïnen met hoge dichtheid en triglyceriden) niet beïnvloed door 

dutasteride. Er werden geen klinisch significante veranderingen in de 

bijnierhormoonresponsen op ACTH-stimulatie waargenomen in een subgroep 

(n=13) van de 1-jarige studie met gezonde vrijwilligers.

Farmacokinetiek

Alfuzosine Hydrochloride

Absorptie:De absolute biologische beschikbaarheid van alfuzosinehydrochloride 

10 mg tabletten onder gevoede omstandigheden is 49%. Na meervoudige 

dosering van 10 mg alfuzosinehydrochloride onder gevoede omstandigheden, 

was de tijd tot maximale concentratie 8 uur. De Cmax en AUC0-24 waren 

respectievelijk 13,6 (SD = 5,6) ng/ml en 194 (SD = 75) ng.h/ml. 

Alfuzosinehydrochloride vertoont lineaire kinetiek na enkelvoudige en 

meervoudige dosering tot 30 mg. Steady-state plasmaspiegels worden bereikt 

met de tweede toediening van alfuzosinehydrochloride. Steady-state 

plasmaconcentraties van alfuzosinehydrochloride zijn 1,2 tot 1,6 maal hoger dan 

die waargenomen na een enkelvoudige toediening.

Effect van voedsel:De mate van absorptie is 50% lager onder nuchtere 

omstandigheden. Daarom moet alfuzosinehydrochloride elke dag met voedsel en 

met dezelfde maaltijd worden ingenomen.

Verdeling:
toediening bij gezonde mannelijke vrijwilligers van middelbare leeftijd was 3,2 l/kg. 

Resultaten van in vitro-onderzoeken geven aan dat alfuzosinehydrochloride matig 

wordt gebonden aan humane plasma-eiwitten (82-90%) met lineaire binding over een 

breed concentratiebereik (5 tot 5.000 ng/ml).

De volume van verdeling volgend intraveneus

Metabolisme:Alfuzosinehydrochloride wordt uitgebreid gemetaboliseerd door de 

lever, waarbij slechts 11% van de toegediende dosis onveranderd in de urine wordt 

uitgescheiden. Alfuzosinehydrochloride wordt gemetaboliseerd door drie metabole 

routes: oxidatie, O-demethylering en N-dealkylering. De metabolieten zijn niet 

farmacologisch actief. CYP3A4 is de belangrijkste isovorm van het leverenzym die 

betrokken is bij het metabolisme ervan.

uitscheiding:Na orale toediening van 14C-gelabelde alfuzosinehydrochloride-
oplossing was het herstel van radioactiviteit na 7 dagen (uitgedrukt als een 
percentage van de toegediende dosis) 69% in de feces en 24% in de urine. Na 
orale toediening van 10 mg alfuzosinehydrochloride is de schijnbare 
eliminatiehalfwaardetijd 10 uur.
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Farmacokinetiek bij speciale populaties
Gebruik bij kinderen: Alfuzosine-tabletten zijn niet geïndiceerd voor gebruik bij pediatrische 

patiënten

Geriatrisch gebruik: In een farmacokinetische beoordeling tijdens klinische fase 3-

onderzoeken bij patiënten met BPH was er geen verband tussen 

piekplasmaconcentraties van alfuzosine en leeftijd. De dalspiegels waren echter 

positief gecorreleerd met de leeftijd. De concentraties bij proefpersonen 75 jaar 

waren ongeveer 35% hoger dan bij personen jonger dan 65 jaar.

Nierfunctiestoornis: de farmacokinetische voordelen van alfuzosine 10 mg tabletten in

proefpersonen met een normale nierfunctie (CLCR>80 ml/min), lichte stoornis (CLCR 60 tot

80 ml/min), matige stoornis (CLCR 30 tot 59 ml/min) en ernstige stoornis

(CLCR max- en AUC-waarden waren met ongeveer 50% verhoogd bij patiënten met

milde, matige of ernstige nierfunctiestoornis.

Leverfunctiestoornis: De farmacokinetiek van alfuzosine is niet onderzocht bij 

patiënten met een lichte leverfunctiestoornis. Bij patiënten met matige of 

ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pugh categorieën B en C) was de schijnbare 

plasmaklaring (CL/F) verminderd tot ongeveer een derde tot een vierde van die 

waargenomen bij gezonde proefpersonen. Deze vermindering van de klaring 

resulteert in drie tot vier keer hogere plasmaconcentraties van alfuzosine bij deze 

patiënten in vergelijking met gezonde proefpersonen. Daarom is alfuzosine 

gecontra-indiceerd bij patiënten met een matige tot ernstige leverfunctiestoornis.

Dutasteride

Absorptie:Na toediening van een enkelvoudige dosis dutasteride van 0,5 mg treedt de 

tijd tot piekserumconcentraties (Tmax) binnen 2-3 uur op. De absolute biologische 

beschikbaarheid bij 5 gezonde proefpersonen was ongeveer 60% (bereik: 40% tot 

94%). Wanneer het geneesmiddel met voedsel werd toegediend, werden de maximale 

serumconcentraties met 10-15% verlaagd. Deze vermindering heeft geen klinische 

betekenis.

Verdeling:Farmacokinetische gegevens na enkelvoudige en herhaalde orale doses laten zien dat:

dutasteride heeft een groot distributievolume (300-500 l). Dutasteride is zeer

gebonden aan plasma-albumine (99,0%) en alfa1-zuurglycoproteïne (96,6%). In een studie van

gezonde proefpersonen (n = 26) die gedurende 12 maanden 0,5 mg/dag dutasteride krijgen, sperma

dutasterideconcentraties waren gemiddeld 3,4 ng/ml (bereik: 0,4 tot 14 ng/ml) bij 12

maanden en bereikten, vergelijkbaar met serum, steady-state-concentraties na 6 maanden. Op

gemiddeld, na 12 maanden 11,5% van de serumdutasterideconcentraties verdeeld in

sperma.

Metabolisme:Dutasteride wordt uitgebreid gemetaboliseerd bij de mens. In vitro-

onderzoeken hebben aangetoond dat dutasteride wordt gemetaboliseerd door de iso-

enzymen CYP3A4 en CYP3A5. Beide iso-enzymen produceerden de metabolieten 4'-

hydroxydutasteride, 6-hydroxydutasteride en 6,4'-dihydroxydutasteride. Bovendien 

werd de 15-hydroxydutasteride-metaboliet gevormd door CYP3A4. In humaan serum 

na dosering tot een steady state, onveranderd dutasteride, drie belangrijke 

metabolieten (4'-hydroxydutasteride, 1,2-dihydrodutasteride en 6-hydroxydutasteride) 

en twee minder belangrijke metabolieten (6,4-dihydroxydutasteride en 15-

hydroxydutasteride), zoals beoordeeld door massaspectrometrische respons zijn 

gedetecteerd. In vitro is de 4-
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de metabolieten van hydroxydutasteride en 1,2-dihydrodutasteride zijn veel 

minder krachtig dan dutasteride tegen beide isovormen van humaan 5-alfa-

reductase. De activiteit van 6 beta-hydroxydutasteride is vergelijkbaar met die van 

dutasteride.

uitscheiding:Dutasteride en zijn metabolieten werden voornamelijk via de 
feces uitgescheiden. Als percentage van de dosis was er ongeveer 5% 
onveranderd dutasteride (~1% tot ~15%) en 40% als dutasteride-gerelateerde 
metabolieten (~2% tot ~90%). In de urine werden slechts sporen van 
onveranderd dutasteride gevonden (<1%). Daarom bedroeg de niet-
verantwoorde dosis gemiddeld ongeveer 55% (spreiding: 5% tot 97%). De 
terminale eliminatiehalfwaardetijd van dutasteride is ongeveer 5 weken bij 
steady-state. De gemiddelde serumdutasterideconcentratie in steady-state 
was 40 ng/ml na 0,5 mg/dag gedurende 1 jaar. Na dagelijkse dosering 
bereiken de serumconcentraties van dutasteride na 1 maand 65% van de 
steady-state-concentratie en na 3 maanden ongeveer 90%. Vanwege de 
lange halfwaardetijd van dutasteride blijven serumconcentraties 
detecteerbaar (groter dan 0.

Farmacokinetiek bij speciale populaties
pediatrisch:De farmacokinetiek van dutasteride is niet onderzocht bij 
personen jonger dan 18 jaar.

geriatrisch:Bij ouderen is geen dosisaanpassing nodig. De farmacokinetiek en

farmacodynamiek van dutasteride werd geëvalueerd bij 36 gezonde mannelijke proefpersonen van

tussen 24 en 87 jaar na toediening van een enkele dosis van 5 mg

dutasteride. In dit onderzoek met een enkele dosis nam de halfwaardetijd van dutasteride toe met de leeftijd

(ongeveer 170 uur bij mannen van 20 tot 49 jaar, ongeveer 260 uur in

mannen van 50 tot 69 jaar en ongeveer 300 uur bij mannen ouder dan 70 jaar).

Van de 2.167 mannen die in de drie hoofdonderzoeken met dutasteride werden behandeld, was 60% 65

jaar en ouder, en 15% was 75 jaar en ouder. Geen algemene verschillen in veiligheid

of ecacy werden waargenomen tussen deze patiënten en jongere patiënten.

Geslacht:Dutasteride is gecontra-indiceerd bij zwangerschap en bij vrouwen die 

zwanger kunnen worden en is niet geïndiceerd voor gebruik bij andere vrouwen. De 

farmacokinetiek van dutasteride bij vrouwen is niet onderzocht.

Ras:Het effect van ras op de farmacokinetiek van dutasteride is niet 
onderzocht.

Nierfunctiestoornis:Het effect van nierinsufficiëntie op de farmacokinetiek van 

dutasteride is niet onderzocht. Minder dan 0,1% van een steady-state dosis van 

0,5 mg dutasteride wordt echter teruggevonden in de menselijke urine, dus er 

wordt geen dosisaanpassing verwacht voor patiënten met nierinsufficiëntie.

Leverfunctiestoornis:Het effect van leverinsufficiëntie op dutasteride

farmacokinetiek is niet onderzocht. Omdat dutasteride op grote schaal wordt gebruikt

gemetaboliseerd, kan de blootstelling hoger zijn bij patiënten met een leverfunctiestoornis.

Indicaties
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ALFUSIN Dtabletten zijn geïndiceerd voor de behandeling van de tekenen en 

symptomen van goedaardige prostaathyperplasie (BPH) bij mannen met een vergrote 

prostaat.

De tabletten zijn niet bedoeld voor gebruik als antihypertensivum.

Dutasteride is niet goedgekeurd voor de preventie van prostaatkanker.

Dosering en administratie

De aanbevolen dosering vanALFUSIN Dis één tablet per dag, die elke dag onmiddellijk 

na dezelfde maaltijd moet worden ingenomen. De tablet moet heel worden 

doorgeslikt en mag niet worden gekauwd of fijngemaakt.

Speciale populaties

Nierfunctiestoornis

Voorzichtigheid is geboden wanneer alfuzosine wordt toegediend aan patiënten met 

een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring Er is geen dosisaanpassing nodig 

voor dutasteride bij patiënten met een nierfunctiestoornis

Leverfunctiestoornis

Alfuzosine is gecontra-indiceerd voor gebruik bij patiënten met een matige of ernstige 

leverfunctiestoornis. Hoewel de farmacokinetiek van alfuzosine niet is onderzocht bij 

patiënten met een lichte leverfunctiestoornis, is voorzichtigheid geboden wanneer 

alfuzosine aan dergelijke patiënten wordt toegediend.

Het effect van leverinsufficiëntie op de farmacokinetiek van dutasteride is niet 

onderzocht. Omdat dutasteride uitgebreid wordt gemetaboliseerd, kan de 

blootstelling hoger zijn bij patiënten met een leverfunctiestoornis.

contra-indicaties

ALFUSIN Dtabletten zijn gecontra-indiceerd voor gebruik bij vrouwen die zwanger kunnen 

worden en tijdens de zwangerschap.

ALFUSIN Dtabletten zijn gecontra-indiceerd voor gebruik bij pediatrische patiënten.

ALFUSIN Dtabletten mogen niet worden gebruikt bij patiënten met een matige of 

ernstige leverfunctiestoornis (Childs-Pugh categorieën B en C), aangezien de 

bloedspiegels van alfuzosinehydrochloride bij deze patiënten verhoogd zijn.

ALFUSIN Dtabletten mogen niet gelijktijdig worden toegediend met krachtige CYP3A4-

remmers zoals ketoconazol, itraconazol en ritonavir, aangezien de bloedspiegels van 

alfuzosinehydrochloride verhoogd zijn.

ALFUSIN Dtabletten zijn gecontra-indiceerd bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor

alfuzosinehydrochloride (bijv. urticaria en angio-oedeem) of aan dutasteride (bijv.

ernstige huidreacties, angio-oedeem) of een bestanddeel vanALFUSIN Dtabletten.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Evaluatie voor andere urologische aandoeningen
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Voordat de behandeling met ALFUSIN D wordt gestart, moet rekening worden gehouden met 

andere urologische aandoeningen die vergelijkbare symptomen kunnen veroorzaken. Bovendien 

kunnen BPH en prostaatkanker naast elkaar bestaan.

Posturale hypotensie

Orthostatische hypotensie met of zonder symptomen (bijv. duizeligheid) kan 

optreden binnen enkele uren na toediening van:ALFUSIN Dtabletten. Er is een 

kans op syncope. Patiënten dienen te worden gewaarschuwd voor het mogelijk 

optreden van dergelijke voorvallen en dienen situaties te vermijden waarin letsel 

zou kunnen ontstaan   als syncope optreedt. Er kan een verhoogd risico zijn op 

hypotensie/orthostatische hypotensie en syncope bij gebruik vanALFUSIN D 

gelijktijdig met antihypertensiva en nitraten. Voorzichtigheid is geboden wanneer

ALFUSIN Dtabletten worden toegediend aan patiënten met symptomatische 

hypotensie of patiënten die een hypotensieve respons hebben gehad op andere 

medicijnen.

Priapisme

Zelden (waarschijnlijk minder dan 1 op 50.000) is alfuzosinehydrochloride, net als andere alfa-

adrenerge antagonisten, in verband gebracht met priapisme (aanhoudende pijnlijke erectie van de 

penis die geen verband houdt met seksuele activiteit). Omdat deze aandoening kan leiden tot 

blijvende impotentie als deze niet op de juiste manier wordt behandeld, moeten patiënten worden 

geïnformeerd over de ernst van de aandoening.

Intraoperatief Floppy Iris Syndroom (IFIS)

IFIS is waargenomen tijdens cataractchirurgie bij sommige patiënten die werden 

behandeld met of eerder waren behandeld met alfa-adrenerge antagonisten. 

Deze variant van het smallpupilsyndroom wordt gekenmerkt door de combinatie 

van een zure iris die golft als reactie op intraoperatieve irrigatiestromen, 

progressieve intraoperatieve miosis ondanks preoperatieve dilatatie met 

standaard mydriatica en mogelijke prolaps van de iris naar de phaco-emulsicatie-

incisies. De oogarts van de patiënt dient voorbereid te zijn op mogelijke 

aanpassingen van de chirurgische techniek, zoals het gebruik van irishaken, 

irisdilatatieringen of visco-elastische stoffen. Het lijkt niet zinvol om de 

behandeling met alfa-adrenerge antagonisten voorafgaand aan een 

cataractoperatie te stoppen.

Verhoogd risico op hooggradige prostaatkanker

Bij mannen van 50 tot 75 jaar, met een eerdere negatieve biopsie voor prostaatkanker 

en een baseline PSA tussen 2,5 ng/ml en 10,0 ng/ml, die dutasteride gebruikten in de 

4-jarige Reductie door Dutasteride van gevallen van prostaatkanker (REDUCE) studie 

was er een verhoogde incidentie van Gleason-score 8-10 prostaatkanker vergeleken 

met mannen die placebo gebruikten (dutasteride 1,0% versus placebo 0,5%). In een 7 

jaar durend, placebogecontroleerd klinisch onderzoek met een andere 5 alfa-

reductaseremmer (nasteride 5 mg), werden vergelijkbare resultaten voor Gleason 

score 8-10 prostaatkanker waargenomen (nasteride 1,8% versus placebo 1,1%). De 5 

alfa-reductaseremmers kunnen het risico op het ontwikkelen van hooggradige 

prostaatkanker verhogen. Het is niet vastgesteld of het effect van 5-alfa-

reductaseremmers om het prostaatvolume te verminderen, of studiegerelateerde 

factoren,
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Blootstelling van vrouwen - risico voor mannelijke foetus

ALFUSIN Dtabletten mogen niet worden gehanteerd door een vrouw die zwanger is of 

zwanger zou kunnen worden. Dutasteride wordt door de huid opgenomen en kan 

leiden tot onbedoelde blootstelling van de foetus. Als een vrouw die zwanger is of 

zwanger zou kunnen worden, in contact komt met lekkende ALFUSIN D-tabletten, 

moet het contactgebied onmiddellijk met water en zeep worden gewassen.

Bloed donatie

Mannen die worden behandeld metALFUSIN Dtabletten mogen geen bloed 
geven tot ten minste 6 maanden na de laatste dosis, om te voorkomen dat 
zwangere vrouwen dutasteride krijgen via een bloedtransfusie.

Effecten op prostaatspecifiek antigeen (PSA) en het gebruik van PSA bij de 
detectie van prostaatkanker

In klinische onderzoeken verminderde dutasteride de serumconcentratie van 

prostaatspecifiek antigeen (PSA) met ongeveer 50% binnen 3-6 maanden behandeling. Deze 

afname was voorspelbaar over het gehele bereik van PSA-waarden bij patiënten met 

symptomatische BPH, hoewel deze bij individuen kan variëren. Dutasteride kan ook 

verlagingen van de serum-PSA veroorzaken in aanwezigheid van prostaatkanker. Om seriële 

PSA's te interpreteren bij mannen die dutasteride gebruiken, moet ten minste 3 maanden na 

aanvang van de behandeling een nieuwe PSA-basislijn worden vastgesteld en moet de PSA 

daarna periodiek worden gecontroleerd. Elke bevestigde stijging vanaf de laagste PSA-

waarde tijdens het gebruik van dutasteride kan wijzen op de aanwezigheid van 

prostaatkanker en moet worden geëvalueerd, zelfs als de PSA-waarden nog steeds binnen 

het normale bereik liggen voor mannen die geen 5-alfa-reductaseremmer gebruiken. Niet-

naleving van dutasteride kan ook de PSA-testresultaten beïnvloeden.

Om een   geïsoleerde PSA-waarde te interpreteren bij een man die gedurende 3 maanden of langer met 

dutasteride is behandeld, moet de PSA-waarde worden verdubbeld ter vergelijking met normale waarden 

bij onbehandelde mannen.

De verhouding vrij tot totaal PSA (procentvrij PSA) blijft constant, zelfs onder invloed 

van dutasteride. Als clinici ervoor kiezen om procentvrij PSA te gebruiken als 

hulpmiddel bij de detectie van prostaatkanker bij mannen die dutasteride krijgen, lijkt 

het niet nodig de waarde ervan aan te passen.

Effect op spermakenmerken

De effecten van dutasteride 0,5 mg/dag op de spermakenmerken werden geëvalueerd bij 

normale vrijwilligers in de leeftijd van 18 tot 52 jaar (n=27 dutasteride, n=23 placebo) 

gedurende 52 weken behandeling en 24 weken follow-up na behandeling. Na 52 weken was 

de gemiddelde procentuele afname van het totale aantal zaadcellen, het spermavolume en 

de beweeglijkheid van het sperma ten opzichte van de uitgangswaarde respectievelijk 23%, 

26% en 18% in de dutasteridegroep, gecorrigeerd voor veranderingen ten opzichte van de 

uitgangswaarde in de placebogroep. Spermaconcentratie en spermamorfologie waren 

onaangetast. Na 24 weken follow-up bleef de gemiddelde procentuele verandering in het 

totale aantal zaadcellen in de dutasteridegroep 23% lager dan de uitgangswaarde. Terwijl de 

gemiddelde waarden voor alle spermaparameters op alle tijdstippen binnen de normale 

waarden bleven en niet voldeden aan de vooraf bepaalde criteria voor een klinisch 

significante verandering (30%), 2 proefpersonen in de
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dutasteride-groep had na 52 weken een afname van het aantal zaadcellen van meer dan 90% ten 

opzichte van de uitgangswaarde, met gedeeltelijk herstel bij de follow-up van 24 weken. De 

klinische betekenis van het effect van dutasteride op de spermakenmerken voor de vruchtbaarheid 

van een individuele patiënt is niet bekend.

Coronaire insufficiëntie

Als symptomen van angina pectoris opnieuw optreden of verergeren,ALFUSIN D 

tabletten moeten worden stopgezet.

Patiënten met aangeboren of verworven QT-verlenging

Wees voorzichtig bij patiënten met verworven of aangeboren QT-verlenging of 

die medicijnen gebruiken die het QT-interval verlengen.

Geneesmiddelinteracties

Krachtige CYP3A4-remmers:CYP3A4 is de belangrijkste isovorm van het leverenzym die 

betrokken is bij het metabolisme van alfuzosinehydrochloride. Herhaalde toediening 

van 400 mg ketoconazol, een krachtige remmer van CYP3A4, verhoogde de Cmax van 

alfuzosinehydrochloride met een factor 2,3 en de AUClast met een factor 3,2 na een 

enkelvoudige dosis van 10 mg alfuzosinehydrochloride. In een ander onderzoek 

verhoogde herhaalde orale toediening van een lagere (200 mg/dag) dosis ketoconazol 

de Cmax van alfuzosinehydrochloride met een factor 2,1 en de AUClast met een factor 

2,5, na een enkelvoudige dosis van 10 mg alfusiehydrochloride. 

Alfuzosinehydrochloride mag niet gelijktijdig worden toegediend met krachtige 

remmers van CYP3A4 (bijv. ketoconazol, itraconazol of ritonavir) vanwege de 

verhoogde blootstelling aan alfuzosinehydrochloride.

Dutasteride wordt bij de mens uitgebreid gemetaboliseerd door de iso-enzymen 

CYP3A4 en CYP3A5. Er zijn geen klinische onderzoeken naar geneesmiddelinteracties 

uitgevoerd om de impact van CYP3A-enzymremmers op de farmacokinetiek van 

dutasteride te evalueren. Op basis van in-vitrogegevens kunnen de bloedconcentraties 

van dutasteride echter stijgen in aanwezigheid van remmers van CYP3A4/5, zoals 

ritonavir, ketoconazol, verapamil, diltiazem, cimetidine, troleandomycine en 

ciprooxacine. Vanwege de mogelijkheid van geneesmiddelinteracties, moet u 

voorzichtig zijn bij het voorschrijven van dutasteride aan patiënten die krachtige, 

chronische CYP3A4-enzymremmers gebruiken.

Dutasteride remt niet het in vitro metabolisme van modelsubstraten voor de 
belangrijkste humane CYP450-iso-enzymen (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6 en CYP3A4) bij een concentratie van 1.000 ng/ml, 25 keer hoger dan 
de steady-state serumconcentraties bij mensen.

Matige CYP3A4-remmers:Herhaalde gelijktijdige toediening van 240 mg/dag 
diltiazem, een matig krachtige remmer van CYP3A4, met 7,5 mg/dag (2,5 mg 
driemaal daags) alfuzosinehydrochloride verhoogde de Cmax en AUC0-24 
van alfuzosinehydrochloride met een factor 1,5 en 1,3. respectievelijk. 
Alfuzosinehydrochloride verhoogde de Cmax en AUC0-12 van diltiazem met 
een factor 1,4. Hoewel er in deze studie geen veranderingen in bloeddruk 
werden waargenomen, is diltiazem een   antihypertensivum en de 
combinatie van alfuzosinehydrochloride en antihypertensiva kan bij sommige 
patiënten hypotensie veroorzaken.
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In humane levermicrosomen remde alfuzosine de CYP1A2-, 2A6-, 2C9-, 2C19-, 

2D6- of 3A4-iso-enzymen niet bij concentraties die bij de therapeutische dosis 

worden bereikt. In de primaire kweek van humane hepatocyten induceerde 

alfuzosine geen CYP1A-, 2A6- of 3A4-iso-enzymen.

Alfa-adrenerge antagonisten:De farmacokinetische en farmacodynamische 

interacties tussen alfuzosinehydrochloride en andere alfablokkers zijn niet 

vastgesteld. Er kunnen echter interacties worden verwacht enALFUSIN Dtabletten 

mogen niet worden gebruikt in combinatie met andere alfablokkers.

De toediening van dutasteride in combinatie met tamsulosine of terazosine heeft geen 

effect op de steady-state farmacokinetiek van een van beide alfa-adrenerge 

antagonisten. Het effect van toediening van tamsulosine of terazosine op de 

farmacokinetische parameters van dutasteride werd niet geëvalueerd; de procentuele 

verandering in DHT-concentraties was vergelijkbaar voor dutasteride alleen vergeleken 

met de combinatiebehandeling.

Fosfodiesterase-5 (PDE5)-remmers:Voorzichtigheid is geboden wanneer 

alfaadrenerge antagonisten, waaronder alfuzosinehydrochloride, gelijktijdig 

worden toegediend met PDE5-remmers. Alfa-adrenerge antagonisten en PDE5-

remmers zijn beide vaatverwijders die de bloeddruk kunnen verlagen. Gelijktijdig 

gebruik van deze twee geneesmiddelklassen kan mogelijk symptomatische 

hypotensie veroorzaken.

Antihypertensiva en nitraten:Er kan een verhoogd risico zijn op hypotensie/
orthostatische hypotensie en syncope bij gebruik vanALFUSIN D gelijktijdig 
met antihypertensiva en nitraten.

cimetidine:Herhaalde toediening van 1 g/dag cimetidine verhoogde zowel de Cmax- 

als de AUC-waarden van alfuzosinehydrochloride met 20%.

Digoxine:Herhaalde gelijktijdige toediening van alfuzosinehydrochloride 10 mg en 

digoxine 0,25 mg/dag gedurende 7 dagen had geen invloed op de steady-state 

farmacokinetiek van beide geneesmiddelen. Dutasteride veranderde de steady-state 

farmacokinetiek van digoxine niet bij gelijktijdige toediening in een dosis van 0,5 mg/

dag gedurende 3 weken.

Warfarine:Toediening van meerdere doses van een tabletformulering met onmiddellijke 

afgifte van 5 mg alfuzosinehydrochloride 5 mg tweemaal daags gedurende 6 dagen aan 6 

gezonde mannelijke vrijwilligers had geen invloed op de farmacologische respons op een 

enkelvoudige orale dosis warfarine van 25 mg. Dutasteride 0,5 mg/dag gedurende 3 weken 

veranderde de steady-state farmacokinetiek van de S- of R-warfarine-isomeren niet, noch 

veranderde het effect van warfarine op de protrombinetijd bij toediening met warfarine.

Atenolol:Eenmalige toediening van 100 mg atenolol met een enkele dosis van 2,5 mg 

van een tablet met onmiddellijke afgifte alfuzosinehydrochloride bij 8 gezonde jonge 

mannelijke vrijwilligers verhoogde de Cmax- en AUC-waarden van 

alfuzosinehydrochloride met respectievelijk 28% en 21%. Alfuzosinehydrochloride 

verhoogde de Cmax- en AUC-waarden van atenolol met respectievelijk 26% en 14%. In 

deze studie veroorzaakte de combinatie van alfuzosinehydrochloride met atenolol 

significante verlagingen van de gemiddelde bloeddruk en van de gemiddelde hartslag.
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Hydrochloorthiazide:Eenmalige toediening van 25 mg hydrochloorthiazide veranderde 

de farmacokinetische parameters van alfuzosinehydrochloride niet. Er was geen bewijs 

van farmacodynamische interactie tussen alfuzosinehydrochloride en 

hydrochloorthiazide bij de 8 patiënten in het onderzoek.

Calciumkanaalantagonisten:In een populatiefarmacokinetische analyse werd een 

afname van de klaring van dutasteride waargenomen bij gelijktijdige toediening 

met de CYP3A4-remmers verapamil (37%, n=6) en diltiazem (44%, n=5). 

Daarentegen werd geen afname van de klaring gezien wanneer amlodipine, een 

andere calciumantagonist die geen CYP3A4-remmer is, gelijktijdig werd 

toegediend met dutasteride (+7%, n=4).

De afname van de klaring en de daaropvolgende toename van de blootstelling aan 

dutasteride in aanwezigheid van verapamil en diltiazem wordt niet als klinisch 

significant beschouwd. Er wordt geen dosisaanpassing aanbevolen.

cholestyramine:Toediening van een enkelvoudige dosis dutasteride van 5 mg, 1 uur 

later gevolgd door 12 g colestyramine, had geen invloed op de relatieve biologische 

beschikbaarheid van dutasteride.

Andere gelijktijdige therapie:Er konden geen klinisch significante nadelige 

interacties worden toegeschreven aan de combinatie van dutasteride en 

gelijktijdige therapie wanneer dutasteride gelijktijdig werd toegediend met 

antihyperlipidemica, angiotensine-converting enzyme (ACE)-remmers, bèta-

adrenerge blokkers, calciumkanaalblokkers, corticosteroïden, diuretica, niet-

steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's), PDE-5-remmers en 

chinolon-antibiotica.

Informatie voor patiënten

Patiënten moeten worden geïnformeerd over het mogelijke optreden van symptomen die 

verband houden met orthostatische hypotensie, zoals duizeligheid, wanneer ze beginnen 

met alfuzosine, een van de bestanddelen vanALFUSIN Dtabletten, en ze moeten worden 

gewaarschuwd voor het autorijden, het bedienen van machines of het uitvoeren van 

gevaarlijke taken tijdens deze periode. Dit is belangrijk voor mensen met een lage bloeddruk 

of die bloeddrukverlagende medicijnen of nitraten gebruiken.

Patiënten moeten worden geïnstrueerd om hun oogarts te vertellen over hun gebruik van 

ALFUSIN Dtabletten vóór een cataractoperatie of andere ingrepen waarbij de ogen 

betrokken zijn, zelfs als de patiënt alfuzosinehydrochloride niet langer gebruikt.

Patiënten moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheid van priapisme als 

gevolg van behandeling met alfuzosine, een van de componenten van:ALFUSIN D 

tabletten en medicijnen in dezelfde klasse. Hoewel deze reactie uiterst zeldzaam is, kan 

het, als het niet onder onmiddellijke medische aandacht wordt gebracht, leiden tot 

permanente erectiestoornissen (impotentie).

Artsen dienen patiënten te informeren dat dutasteride de serum-PSA-spiegels binnen 3-6 

maanden na de behandeling met ongeveer 50% verlaagt, hoewel dit per persoon kan 

verschillen. Bij patiënten die PSA-screening ondergaan, kunnen verhogingen van de PSA-

spiegels tijdens de behandeling met dutasteride wijzen op de aanwezigheid van 

prostaatkanker en moeten deze worden geëvalueerd.
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Artsen moeten patiënten informeren dat er een toename was van hooggradige prostaatkanker bij 

mannen die werden behandeld met 5-alfa-reductaseremmers (die geïndiceerd zijn voor de 

behandeling van BPH), waaronder dutasteride, in vergelijking met degenen die werden behandeld 

met placebo in onderzoeken naar het gebruik van deze geneesmiddelen om het risico op 

prostaatkanker te verminderen.

Artsen moeten patiënten informeren dat:ALFUSIN Dtabletten die dutasteride bevatten, 

aangezien het een van de bestanddelen is, mogen niet worden gehanteerd door een 

vrouw die zwanger is of zwanger zou kunnen worden vanwege de mogelijke absorptie 

van dutasteride en het daaruit voortvloeiende potentiële risico voor een zich 

ontwikkelende mannelijke foetus. Dutasteride wordt door de huid opgenomen en kan 

leiden tot onbedoelde blootstelling van de foetus. Als een zwangere vrouw of een 

vrouw die zwanger kan worden in contact komt met gebrokenALFUSIN Dtablet, moet 

het contactgebied onmiddellijk met water en zeep worden gewassen.

Artsen moeten mannen die worden behandeld metALFUSIN Dtabletten die dutasteride 

als een van de bestanddelen bevatten, mogen geen bloed geven tot ten minste 6 

maanden na hun laatste dosis, om te voorkomen dat zwangere vrouwen dutasteride 

krijgen via een bloedtransfusie. Serumspiegels van dutasteride zijn detecteerbaar 

gedurende 4-6 maanden nadat de behandeling is beëindigd.

Nierfunctiestoornis

Voorzichtigheid is geboden wanneer alfuzosinehydrochloride wordt toegediend aan 

patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring <30 ml/min). De 

systemische blootstelling was met ongeveer 50% verhoogd in farmacokinetische 

onderzoeken bij patiënten met lichte, matige en ernstige nierinsufficiëntie. In fase 3-

onderzoeken was het veiligheidsprofiel van patiënten met een lichte (n=172) of matige 

(n=56) nierfunctiestoornis vergelijkbaar met die van patiënten met een normale 

nierfunctie in die onderzoeken. Er zijn veiligheidsgegevens beschikbaar van slechts een 

beperkt aantal patiënten (n=6) met een creatinineklaring van minder dan 30 ml/min.

Het effect van nierinsufficiëntie op de farmacokinetiek van dutasteride is niet 

onderzocht. Minder dan 0,1% van een steady-state dosis van 0,5 mg dutasteride wordt 

echter teruggevonden in de menselijke urine, dus er wordt geen dosisaanpassing 

verwacht voor patiënten met nierinsufficiëntie.

Leverfunctiestoornis

Alfuzosinehydrochloride is gecontra-indiceerd voor gebruik bij patiënten met een 

matige of ernstige leverfunctiestoornis. Hoewel de farmacokinetiek van 

alfuzosinehydrochloride niet is onderzocht bij patiënten met een lichte 

leverfunctiestoornis, is voorzichtigheid geboden wanneer alfuzosinehydrochloride aan 

dergelijke patiënten wordt toegediend.

Het effect van leverinsufficiëntie op de farmacokinetiek van dutasteride is niet onderzocht. Omdat 

dutasteride uitgebreid wordt gemetaboliseerd, kan de blootstelling hoger zijn bij patiënten met 

een leverfunctiestoornis. In een klinisch onderzoek waarbij 60 proefpersonen gedurende 24 weken 

dagelijks 5 mg (10 maal de therapeutische dosis) kregen, werden echter geen bijkomende 

bijwerkingen waargenomen in vergelijking met de bijwerkingen die werden waargenomen bij de 

therapeutische dosis van 0,5 mg.
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Zwangerschap

Zwangerschap Categorie X

ALFUSIN Dtabletten zijn gecontra-indiceerd voor gebruik bij vrouwen die zwanger kunnen 

worden en tijdens de zwangerschap. Dutasteride is een 5-alfa-reductaseremmer die de 

omzetting van testosteron in DHT voorkomt, een hormoon dat nodig is voor de normale 

ontwikkeling van mannelijke genitaliën. In reproductie- en ontwikkelingstoxiciteitsstudies bij 

dieren remde dutasteride de normale ontwikkeling van uitwendige genitaliën bij mannelijke 

foetussen. Daarom kan dutasteride schade aan de foetus veroorzaken wanneer het wordt 

toegediend aan een zwangere vrouw. Als dutasteride tijdens de zwangerschap wordt 

gebruikt of als de patiënte zwanger wordt terwijl ze dutasteride gebruikt, moet de patiënte 

op de hoogte zijn van het mogelijke gevaar voor de foetus.

Afwijkingen in de genitaliën van mannelijke foetussen zijn een verwacht fysiologisch 

gevolg van remming van de omzetting van testosteron in DHT door 5-alfa-

reductaseremmers. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met waarnemingen bij 

mannelijke zuigelingen met genetisch 5 alfa-reductasedeficiëntie. Dutasteride wordt 

door de huid opgenomen. Om mogelijke blootstelling van de foetus te voorkomen, 

mogen vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen worden dutasteride niet 

hanteren. Als er contact wordt gemaakt met verbrokenALFUSIN Dtablet, moet het 

contactgebied onmiddellijk met water en zeep worden gewassen. Dutasteride wordt 

uitgescheiden in mannelijk sperma. De hoogst gemeten spermaconcentratie van 

dutasteride bij behandelde mannen was 14 ng/ml. Uitgaande van blootstelling van een 

vrouw van 50 kg aan 5 ml sperma en 100% absorptie, zou de dutasterideconcentratie 

van de vrouw ongeveer 0,175 ng/ml zijn. Deze concentratie is meer dan 100 keer lager 

dan de concentraties die afwijkingen van de mannelijke genitaliën veroorzaken in 

dierstudies. Dutasteride is sterk eiwitgebonden in menselijk sperma (>96%), wat de 

hoeveelheid dutasteride die beschikbaar is voor vaginale absorptie kan verminderen.

Borstvoeding

ALFUSIN Dtabletten zijn niet geïndiceerd voor gebruik bij moeders die borstvoeding geven. Het is 

niet bekend of dutasteride wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Pediatrisch gebruik

ALFUSIN Dtabletten zijn niet geïndiceerd voor gebruik bij pediatrische patiënten.

De werkzaamheid van alfuzosinehydrochloride werd niet aangetoond in een 

gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, ecacy- en veiligheidsstudie 

uitgevoerd bij 172 patiënten in de leeftijd van 2 tot 16 jaar met verhoogde 

detrusorlekpuntdruk (LPP). ≥40 cm H2O) van neurologische oorsprong behandeld met 

alfuzosinehydrochloride met behulp van pediatrische formuleringen. De proef omvatte een 

ecacy-fase van 12 weken gevolgd door een veiligheidsverlengingsperiode van 40 weken. Er 

werd geen statistisch significant verschil waargenomen in het aantal patiënten dat een 

detrusorlekpuntdruk van <40 cm H20 bereikte tussen de alfuzosine- en de placebogroep.

Tijdens de placebogecontroleerde studie werden de bijwerkingen gerapporteerd in

# 8805;2% van de patiënten behandeld met alfuzosine en met een hogere 

incidentie dan in de placebogroep waren: koorts, hoofdpijn, luchtweginfectie, 

hoesten, epistaxis en diarree. De gerapporteerde bijwerkingen voor het geheel
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De proefperiode van 12 maanden, die de open-label verlenging omvatte, was qua type 

en frequentie vergelijkbaar met de reacties die werden waargenomen tijdens de 

periode van 12 weken. Alfuzosinehydrochloride is niet onderzocht bij patiënten jonger 

dan 2 jaar. De veiligheid en werkzaamheid van dutasteride bij pediatrische patiënten 

zijn niet vastgesteld.

Geriatrisch gebruik

Van het totale aantal proefpersonen in klinische onderzoeken met 

alfuzosinehydrochloride was 48% 65 jaar en ouder, terwijl 11% 75 jaar en ouder was. Er 

werden geen algemene verschillen in veiligheid of werkzaamheid waargenomen 

tussen deze proefpersonen en jongere proefpersonen, maar de grotere gevoeligheid 

van sommige oudere personen kan niet worden uitgesloten.

Van de 2.167 mannelijke proefpersonen die in drie klinische onderzoeken met dutasteride 

werden behandeld, was 60% 65 jaar en ouder en 15% 75 jaar en ouder. Er werden geen 

algemene verschillen in veiligheid of ecacy waargenomen tussen deze proefpersonen en 

jongere proefpersonen. Andere gerapporteerde klinische ervaringen hebben geen 

verschillen in respons tussen ouderen en jongere patiënten geïdentificeerd, maar een 

grotere gevoeligheid van sommige oudere personen kan niet worden uitgesloten.

Ongewenste effecten

Alfuzosine Hydrochloride

Ervaring met klinische proeven

Omdat klinische onderzoeken onder sterk uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de bijwerkingen die in 

de klinische onderzoeken van een geneesmiddel zijn waargenomen niet direct worden vergeleken met de percentages in de 

klinische onderzoeken van een ander geneesmiddel en komen deze mogelijk niet overeen met de percentages die in de 

klinische praktijk worden waargenomen.

De incidentie van tijdens de behandeling optredende bijwerkingen is vastgesteld uit drie 

placebogecontroleerde klinische onderzoeken met 1.608 mannen waarbij dagelijkse doses 

van 10 en 15 mg alfuzosinehydrochloride werden geëvalueerd. In deze 3 onderzoeken 

kregen 473 mannen alfuzosinehydrochloride 10 mg tabletten met verlengde afgifte. In deze 

onderzoeken trok 4% van de patiënten die alfuzosinehydrochloride 10 mg tabletten met 

verlengde afgifte gebruikten zich terug uit het onderzoek vanwege bijwerkingen, vergeleken 

met 3% in de placebogroep.

Tabel 2 geeft een overzicht van bijwerkingen die optraden in:≥2% van de patiënten die alfuzosine 

kregen, en met een hogere incidentie dan die van de placebogroep. Over het algemeen waren de 

bijwerkingen die werden waargenomen bij langdurig gebruik qua type en frequentie vergelijkbaar 

met de bijwerkingen die hieronder worden beschreven voor de onderzoeken van 3 maanden.

Tabel 2: Bijwerkingen die optreden in≥2% van alfuzosinehydrochloride behandeld

Patiënten en vaker dan met placebo in 3 maanden, placebo-gecontroleerd

Klinische proeven
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Tegengestelde reactie Placebo
(n=678)

alfuzosine

waterstofchloride

(n=473)

Duizeligheid 19
(2,8%)

27 (5,7%)

Bovenste 
luchtweginfectie

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

Hoofdpijn 12
(1,8%)

14 (3,0%)

Vermoeidheid 12
(1,8%)

13 (2,7%)

De andere bijwerkingen, gemeld door tussen 1% en 2% van de patiënten die 

alfuzosinehydrochloride kregen en die vaker voorkomen dan bij placebo, zijn 

alfabetisch gerangschikt per lichaamssysteem en naar afnemende frequentie 

binnen het lichaamssysteem:

Lichaam als geheel:pijn

Maagdarmstelsel:buikpijn, dyspepsie, constipatie, misselijkheid 
Voortplantingssysteem:impotentie
Ademhalingssysteem:bronchitis, sinusitis, faryngitis

Tekenen en symptomen van orthostase in klinische studies:De bijwerkingen 
gerelateerd aan orthostase die optraden in de dubbelblinde fase 3-
onderzoeken met alfuzosinehydrochloride 10 mg zijn samengevat in tabel 3. 
Ongeveer 20-30% van de patiënten in deze onderzoeken gebruikte 
antihypertensiva.

Tabel 3: Aantal (%) patiënten met symptomen die mogelijk verband houden met orthostase

in 3 maanden, Placebo-gecontroleerde klinische onderzoeken

Symptomen Placebo
(n=678)

alfuzosine

waterstofchloride

(n=473)

Duizeligheid 19
(2,8%)

27 (5,7%)

Hypotensie of 

orthostatische hypotensie

0 2 (0,4%)

Syncope 0 1 (0,2%)

Testen op bloeddrukveranderingen of orthostatische hypotensie werden 

uitgevoerd in drie gecontroleerde onderzoeken. Verlaagde systolische bloeddruk 

(≤90 mmHg, met een afname≥20 mmHg vanaf baseline) werd waargenomen bij 

geen van de 674 placebopatiënten en bij 1 (0,2%) van de 469 

alfuzosinehydrochloride-patiënten. Verlaagde diastolische bloeddruk (≤50 mmHg,
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met een afname≥15 mmHg vanaf baseline) werd waargenomen bij 3 (0,4%) van 

de placebopatiënten en bij 4 (0,9%) van de alfuzosinehydrochloride-patiënten. 

Een positieve orthostatische test (daling van de systolische bloeddruk van≥20 

mmHg bij staan   vanuit rugligging) werd gezien bij 52 (7,7%) van de 

placebopatiënten en bij 31 (6,6%) van de alfuzosinehydrochloride-patiënten.

Dutasteride

Ervaring met klinische proeven

Omdat klinische onderzoeken onder sterk uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de 

bijwerkingen die in de klinische onderzoeken van een geneesmiddel zijn waargenomen niet direct worden 

vergeleken met de percentages in de klinische proef met een ander geneesmiddel en komen deze mogelijk niet 

overeen met de percentages die in de praktijk worden waargenomen.

De meest voorkomende bijwerkingen die zijn gemeld bij proefpersonen die 

dutasteride kregen, waren impotentie, verminderd libido, borstaandoeningen 

(waaronder borstvergroting en gevoeligheid) en ejaculatiestoornissen.

Stopzetting van de studie als gevolg van bijwerkingen trad op bij 4% van de proefpersonen 

die dutasteride kregen en bij 3% van de proefpersonen die placebo kregen in 

placebogecontroleerde onderzoeken met dutasteride. De meest voorkomende bijwerking 

die leidde tot stopzetting van het onderzoek was impotentie (1%).

Monotherapie

Meer dan 4.300 mannelijke proefpersonen met BPH werden willekeurig toegewezen 

aan placebo of 0,5 mg dagelijkse doses dutasteride in drie identieke, 

placebogecontroleerde, dubbelblinde, fase 3-behandelingsonderzoeken van 2 jaar, elk 

gevolgd door een 2 jaar durende, open-label verlenging. Tijdens de dubbelblinde 

behandelingsperiode werden 2.167 mannelijke proefpersonen blootgesteld aan 

dutasteride, waarvan 1772 gedurende 1 jaar en 1.510 gedurende 2 jaar. Wanneer de 

open-label extensies werden opgenomen, werden 1.009 mannelijke proefpersonen 

gedurende 3 jaar blootgesteld aan dutasteride en 812 gedurende 4 jaar. De populatie 

was 47 tot 94 jaar oud (gemiddelde leeftijd: 66 jaar) en meer dan 90% was blank. Tabel 

4 geeft een overzicht van klinische bijwerkingen die zijn gemeld bij ten minste 1% van 

de proefpersonen die dutasteride kregen en met een hogere incidentie dan 

proefpersonen die placebo kregen.

Tabel 4: Bijwerkingen gemeld in #8805;1% van de proefpersonen over een periode van 24 maanden

Periode en vaker in de groep die dutasteride krijgt dan de placebo

Groep (gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde onderzoeken gepoold) op tijdstip van

Begin

Tegengestelde reactie Bijwerkingstijd van het begin

Maanden

0-6
Maanden

7-12
Maanden

13-18
Maanden

19-24

Dutasteride (n)
Placebo (n)

(n=2.167)
(n=2.158)

(n=1.901)
(n=1.922)

(n=1,725)
(n=1.714)

(n=1.605)
(n=1.555)

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



19-4-22, 10:00 uur ALFUSIN D-tabletten | CiplaMed

Impotentie
Dutasteride
Placebo

4,7%
1,7%

1,4%
1,5%

1,0%
0,5%

0,8%
0,9%

Verminderd libido

Dutasteride
Placebo

3,0%
1,4%

0,7%
0,6%

0,3%
0,2%

0,3%
0,1%

ejaculatie 1,4%
0,5%

0,5%
0,3%

0,5%
0,1%

0,1%
0,0%a

aandoeningen

Dutasteride
Placebo

Borstaandoeningenb

Dutasteride
Placebo

0,5%
0,2%

0,8%
0,3%

1,1%
0,3%

0,6%
0,1%

a Deze seksuele bijwerkingen zijn geassocieerd met behandeling met 
dutasteride (inclusief monotherapie en combinatie met tamsulosine). Deze 
bijwerkingen kunnen aanhouden na stopzetting van de behandeling. De rol 
van dutasteride bij deze persistentie is onbekend.
b Omvat gevoelige borsten en borstvergroting.

Langdurige behandeling (tot 4 jaar)
Hoogwaardige prostaatkanker:De REDUCE-studie was een gerandomiseerde, dubbelblinde, 

placebogecontroleerde studie waaraan 8.231 mannen van 50 tot 75 jaar deelnamen met een 

serum-PSA van 2,5 ng/ml tot 10 ng/ml en een negatieve prostaatbiopsie in de voorafgaande 

6 maanden. De proefpersonen werden gerandomiseerd om placebo (N=4.126) of 0,5 mg 

dagelijkse doses dutasteride (N=4.105) te krijgen gedurende maximaal 4 jaar. De 

gemiddelde leeftijd was 63 jaar en 91% was blank. De proefpersonen ondergingen protocol-

gemandateerde geplande prostaatbiopten na 2 en 4 jaar behandeling of hadden 'voor de 

oorzaak biopsieën' op niet-geplande tijdstippen indien klinisch geïndiceerd. Er was een 

hogere incidentie van Gleason-score 8-10 prostaatkanker bij het ontvangen van dutasteride 

(1,0%) in vergelijking met mannen die placebo kregen (0,5%). In een 7 jaar durend 

placebogecontroleerd klinisch onderzoek met een andere 5-alphareductaseremmer 

(nasteride 5 mg), vergelijkbare resultaten voor Gleason-score 8-10 prostaatkanker werden 

waargenomen (nasteride 1,8% versus placebo 1,1%). Er is geen klinisch voordeel 

aangetoond bij patiënten met prostaatkanker die werden behandeld met dutasteride.

Voortplantings- en borstaandoeningen

In de drie belangrijkste placebogecontroleerde BPH-onderzoeken met 

dutasteride, die elk 4 jaar duurden, waren er geen aanwijzingen voor 

toegenomen seksuele bijwerkingen (impotentie, verminderd libido en 

ejaculatiestoornis) of borstaandoeningen bij een langere behandelingsduur. Van 

deze drie onderzoeken was er één geval van borstkanker in de dutasteridegroep 

en één geval in de placebogroep. In de 4-jarige CombAT-studie of de 4-jarige 

REDUCE-studie werden in geen enkele behandelingsgroep gevallen van 

borstkanker gemeld. De relatie tussen langdurig gebruik van dutasteride en 

borstneoplasie bij mannen is momenteel niet bekend.
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Combinatie met Alpha-Blocker Therapie
Meer dan 4.800 mannelijke proefpersonen met BPH werden willekeurig 

toegewezen aan 0,5 mg dutasteride, 0,4 mg tamsulosine of combinatietherapie 

(0,5 mg dutasteride plus 0,4 mg tamsulosine) eenmaal daags toegediend in een 4 

jaar durende dubbelblinde studie. In totaal kregen 1.623 proefpersonen 

monotherapie met dutasteride; 1.611 proefpersonen kregen monotherapie met 

tamsulosine; en 1.610 proefpersonen kregen combinatietherapie. De populatie 

was 49 tot 88 jaar oud (gemiddelde leeftijd: 66 jaar) en 88% was blank.

De meest voorkomende bijwerkingen die werden gemeld bij proefpersonen die 

combinatietherapie kregen (dutasteride plus tamsulosine) waren impotentie, 

verminderd libido, borstaandoeningen (waaronder borstvergroting en 

gevoeligheid), ejaculatiestoornissen en duizeligheid. Ejaculatiestoornissen 

kwamen significant vaker voor bij proefpersonen die combinatietherapie kregen 

(11%) in vergelijking met degenen die dutasteride (2%) of tamsulosine (4%) als 

monotherapie kregen.

Stopzetting van de studie als gevolg van bijwerkingen trad op bij 6% van de 

proefpersonen die combinatietherapie kregen (dutasteride plus tamsulosine) en bij 4% 

van de proefpersonen die dutasteride of tamsulosine als monotherapie kregen. De 

meest voorkomende bijwerking in alle behandelarmen die leidden tot stopzetting van 

de studie was erectiestoornis (1% tot 1,5%).

Hartfalen:In een proef met combinatietherapie met dutasteride en alfa-

blokker, na 4 jaar behandeling, de incidentie van de samengestelde term cardiaal

falen in de combinatietherapiegroep (12/1.610; 0,7%) was hoger dan in beide

monotherapiegroep: dutasteride, 2/1.623 (0,1%) en tamsulosine, 9/1.611 (0,6%).

Samengesteld hartfalen werd ook onderzocht in een afzonderlijk, 4 jaar durend placebogecontroleerd

studie ter evaluatie van dutasteride bij mannen met een risico op de ontwikkeling van prostaatkanker. De

incidentie van hartfalen bij proefpersonen die dutasteride gebruikten was 0,6% (26/4.105)

vergeleken met 0,4% (15/4.126) bij proefpersonen op placebo. Een meerderheid van de proefpersonen met

hartfalen in beide onderzoeken had comorbiditeiten geassocieerd met een verhoogd risico op

hartfalen. Daarom is de klinische betekenis van de numerieke onevenwichtigheden in

hartfalen is niet bekend. Geen causaal verband tussen dutasteride alleen of in

combinatie met tamsulosine en hartfalen is vastgesteld. Geen onbalans

werd waargenomen in de incidentie van algemene cardiovasculaire bijwerkingen in beide onderzoeken.

Postmarketingervaring

Alfuzosine Hydrochloride

De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van alfuzosinehydrochloride 

na goedkeuring. Omdat deze reacties vrijwillig worden gemeld door een populatie van 

onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om een   betrouwbare schatting van de 

frequentie ervan of een oorzakelijk verband met blootstelling aan geneesmiddelen vast te 

stellen.

Algemene aandoeningen:Oedeem.

Hartaandoeningen:Tachycardie, pijn op de borst, angina pectoris bij patiënten met 

reeds bestaande coronaire hartziekte, atriale brillatie.

Maagdarmstelselaandoeningen:Diarree.

Lever- en galaandoeningen:Hepatocellulaire en cholestatische leverbeschadiging (inclusief 

gevallen met geelzucht die leidt tot stopzetting van het geneesmiddel).

Ademhalingsstelselaandoeningen:rhinitis.
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Aandoeningen van het voortplantingssysteem:Priapisme.

Huid- en onderhuidaandoeningen:Huiduitslag, pruritus, urticaria, angio-
oedeem.
Bloedvataandoeningen:doorspoelen.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen:trombocytopenie

Dutasteride

De volgende bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens het gebruik van dutasteride na 

goedkeuring. Omdat deze reacties vrijwillig worden gemeld door een populatie van 

onbekende grootte, is het niet altijd mogelijk om een   betrouwbare schatting van de 

frequentie ervan of een oorzakelijk verband met blootstelling aan geneesmiddelen 

vast te stellen. Deze reacties zijn gekozen voor opname vanwege een combinatie van 

hun ernst, frequentie van melding of mogelijk causaal verband met dutasteride.

Immuunsysteemaandoeningen:Overgevoeligheidsreacties, waaronder uitslag, pruritus,

urticaria, gelokaliseerd oedeem, ernstige huidreacties en angio-oedeem.

Neoplasmata:Mannelijke borstkanker.

Psychische stoornissen:Depressieve bui.

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen:Testiculaire pijn en zwelling van de testikels.

Overdosering

Overdosering metALFUSIN Dtabletten kunnen mogelijk leiden tot hypotensie 

vanwege de alfuzosinehydrochloride-component. Bij hypotensie is ondersteuning 

van het cardiovasculaire systeem in de eerste plaats van belang. Herstel van de 

bloeddruk en normalisatie van de hartslag kan worden bereikt door de patiënt in 

rugligging te houden. Als deze maatregel onvoldoende is, moet toediening van 

intraveneuze vloeistoffen worden overwogen. Indien nodig moeten dan 

vasopressoren worden gebruikt en moet de nierfunctie worden gecontroleerd en 

zo nodig worden ondersteund. Alfuzosinehydrochloride is voor 82-90% 

eiwitgebonden; daarom heeft dialyse mogelijk geen zin.

In onderzoeken met vrijwilligers zijn enkelvoudige doses dutasteride tot 40 mg (80 maal de 

therapeutische dosis) gedurende 7 dagen toegediend zonder significante 

veiligheidsproblemen. In een klinisch onderzoek werden gedurende 6 maanden dagelijkse 

doses van 5 mg (10 maal de therapeutische dosis) toegediend aan 60 proefpersonen zonder 

bijkomende bijwerkingen ten opzichte van die bij therapeutische doses van 0,5 mg.

Er is geen specifiek antidotum voor dutasteride. Daarom moet, in geval van vermoede 

overdosering, zo nodig een symptomatische en ondersteunende behandeling worden 

gegeven, waarbij rekening moet worden gehouden met de lange halfwaardetijd van 

dutasteride.

Instructies voor opslag en hantering

Bewaren op een koele en droge plaats, beschermd tegen licht.

Verpakkingsinformatie:
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