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1. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO 

DUTAFIN, 0,5 mg, kapsulki miykkie 

2. SKLAD JAKOSCIOWY I ILOSCIOWY 

Kazda kapsulka miykka zawiera 0,5 mg dutasterydu. 

Substancja pomocnicza 0 znanym dzialaniu: 
kazda kapsulka, miykka zawiera lecytyny (moze ona zawierac olej sojowy) (E322). 
Perny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAC FARMACEUTYCZNA 

Kapsulka miykka. 

Kapsulki miykkie produktu leczniczego DUTAFIN to podluZne, miYkkie kapsulki Zelatynowe (okolo 16,5 x 
6,5 rum) koloru jasnoz6ltego, wypelnione przezroczystym plynem. 

4. SZCZEGOLOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania 

Leczenie umiarkowanych do ciyzkich objawow lagodnego rozrostu gruczolu krokowego (ang. ben gin 
prostatic hyperplasia, BPH». 
Zmniejszenie ryzyka ostrego zatrzymania moczu (ang. acute urinary retention (AUR» i koniecznosci 
leczenia zabiegowego u pacjentow z umiarkowanymi do ciyzkich objawami lagodnego rozrostu gruczolu 
krokowego. 
Informacje dotycz~ce wynikow leczenia i populacji pacjentow bior~cych udzial w badaniach klinicznych, 
patrz punkt 5.1. 

4.2 Dawkowanie i sposob podawania 

Produkt leczniczy DUT AFIN mozna stosowac w monoterapii lub razem z tamsulozyn~ (0,4 mg), produktem 
leczniczym blokuj~cym receptory a-adrenergiczne (patrz punkty 4.4,4.8 i 5.1). 

Dawkowanie 
DoroSli (w tym pacjenci w podeszlym wieku): 
Zalecana dawka produktu leczniczego DUT AFIN to jedna kapsulka (0,5 mg) przyjmowana doustnie, raz 
na doby. 
Kapsulki nalery polykac w calosci, nie nalery ich rozgryzac ani otwierac, poniewaz kontakt z zawartosci~ 
kapsulki moze powodowac podraznienie blony sluzowej jamy ustnej i gardla. Kapsulki mozna zarywac 
zarowno z posilkiem, jak i niezaleznie od posilku. 
Pierwsze efekty dzialania leczniczego mog~ wyst~pic we wczesnym okresie stosowania, jednak moze 
uplyn~c do 6 miesiycy od pocz~tku leczenia zanim osi~gniyta zostanie odpowiedz terapeutyczna. 
Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania u pacjentow w podeszlym wieku. 

Zaburzenia czynnosci nerek 
Nie przeprowadzono badan oceniaj~cych wplyw zaburzen czynnosci nerek na farmakokinetyky 
dutasterydu. 
Nie przewiduje siy koniecznosci dostosowania dawkowania u pacjentow z zaburzeniami czynnosci nerek 
(patrz punkt 5.2). 
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Zaburzenia czynnosci wqtroby 
Nie przeprowadzono badan dotyczqcych wplywu zaburzen czynnosci wqtroby na farrnakokinetyky 
dutasterydu, dlatego naleZy zachowae ostroznose w przypadku pacjent6w z lagodnymi do umiarkowanych 
zaburzeniami czynnosci wqtroby (patrz punkt 4.4 i punkt 5.2). U pacjent6w z ciyzkq niewydolnosciq 
wqtroby stosowanie dutasterydujest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). 

4.3 Przeciwwskazania 

Produkt leczniczy DUT AFIN jest przeciwwskazany: 
- u pacjent6w z nadwrazliwosciq na dutasteryd, inne inhibitory 5a-reduktazy, sojy, orzeszki ziemne 

lub na kt6rqkolwiek substancjy pomocniczq wymienionq w punkcie 6.1 
- u kobiet, dzieci i mlodzieZy (patrz punkt 4.6) 
- u pacjent6w z ciyzkq niewydolnosciq wqtroby. 

Ten produkt leczniczy zawiera lecytyny (moze zawierae olej sojowy). Nie stosowae w razie stwierdzonej 
nadwrazliwosci na orzeszki ziemne albo sojy. 

4.4 Specjalne ostrzezenia i srodki ostroznosci dotyczl!ce stosowania 

Terapiy skojarzonq naleZy zalecae wylqcznie po starannej analizie stosunku korzysci do ryzyka, ze 
wzglydu na mozliwose zwiykszenia ryzyka dzialan niepozqdanych (w tym niewydolnosci serca), oraz po 
rozwazeniu wszystkich opcji terapeutycznych, w tym r6wniez monoterapii (patrz punkt 4.2). 

Rak gruczolu krokowego i guzy 0 wysokim stopniu zlosliwosci 
Celem badania REDUCE, bydqcego badaniem 4-letnim, wieloosrodkowym, randomizowanym, podw6jnie 
zaslepionym i przeprowadzanym z uZyciem placebo, bylo obserwowanie wplywu podawania 0,5 mg 
dutasterydu pacjentom z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka gruczoru krokowego (grupa 
obejmowala myzczyzn w wieku od 50 do 75 lat z poziomem PSA (ang. prostate specific antigen - swoisty 
antygen sterczowy) od 2,5 do 10 ng/ml oraz negatywnq biopsjq gruczoru krokowego wykonanq 
6 miesiycy przed wlqczeniem pacjenta do badania klinicznego) w stosunku do placebo. Wyniki tego 
badania wykazaly zwiykszonq Czystotliwose wystypowania raka gruczolu krokowego, w stopniu 8-1 ° 
punkt6w w skali Gleasona, wsr6d myzczyzn stosujqcych dutasteryd (n=29, 0,9%) w por6wnaniu do grupy 
przyjmujqcej placebo (n=19, 0,6%). Zwiqzek pomiydzy przyjmowaniem dutasterydu i wystypowaniem 
raka gruczolu krokowego, w stopniu 8-10 punkt6w w skali Gleasona, jest niejasny. Dlatego tez, 
myzczyini przyjmujqcy dutasteryd, powinni bye regulamie monitorowani pod wzglydem mozliwosci 
wystqpienia raka gruczolu krokowego (patrz punkt 5.1). 

Swoisty antygen sterczowy (PSA) 
Oznaczanie styzenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy stanowi istotny wskainik 
w wykrywaniu raka gruczoru krokowego. Dutasteryd powoduje zmniejszenie sredniego styzenia tego 
antygenu w surowicy 0 okolo 50% po 6 miesiqcach leczenia. 

Pacjenci przyjmujqcy dutasteryd powinni miee ponownie oznaczone nowe wyjsciowe styzenie PSA po 
6 miesiqcach terapii, styzenie to powinno bye r6wniez regulamie monitorowane. lakikolwiek 
potwierdzony wzrost styzenia antygenu w trakcie terapii dutasterydem w stosunku do najnizszego jego 
poziomu, moze swiadczye 0 wystqpieniu raka gruczoru krokowego lub 0 niestosowaniu siy pacjenta do 
zalecen dotyczqcych leczenia. Taka sytuacja powinna bye dokladnie oceniona, nawetjesli zmienione 
wartosci zawierajq siy w zakresie wynik6w badan uzyskiwanych standardowo u myzczyzn nie 
przyjmujqcych inhibitora 5a-reduktazy (patrz punkt 5.1). W trakcie wykonywania por6wnania styzenia 
PSA u pacjenta przyjmujqcego dutasteryd naleZy r6wniez wziqe pod uwagy jego wczesniejsze wyniki 
PSA. 

Po ustaleniu nowego wyjsciowego styzenia PSA, leczenie dutasterydem nie bydzie mialo wplywu na 
mozliwose stosowania PSAjako wskainika w diagnozowaniu wystqpienia raka gruczolu krokowego. 

Calkowite styzenie PSA wraca do wartosci wyjsciowej w ciqgu 6 miesiycy od zakonczenia terapii. Nawet 
pod wplywem dutasterydu, stosunek wolnego PSA do calkowitego PSA pozostaje staly. ldli lekarz 
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zdecyduje siy uZywae wartosci wolnego PSA wyrazonej w procentach w diagnostyce raka gruczolu 
krokowego u myzczyzn stosuj,!-cych dutasteryd, nie jest wymagane skorygowanie otrzymanej wartosci. 

Badanie per rectum, jak rowniez inne badania maj,!-ce na celu diagnostyky raka gruczolu krokowego oraz 
innych schorzen mog'!-cych dawae te same objawy co BPH (ang. benign prostatic hyperplasia -lagodny 
rozrost gruczolu krokowego), powinny bye wykonane u pacjentow przed podjyciem decyzji 0 rozpoczyciu 
terapii dutasterydem, a nastypnie powinny bye regularnie powtarzane. 

Dzialania niepozqdane zwiqzane z ukladem sercowo-naczyniowym 
W dwoch, trwaj'!-cych 4 lata badaniach klinicznych, czystose wystypowania niewydolnosci serca (wspolna 
nazwa okreslaj,!-ca zgloszone zdarzenia, glownie niewydolnose serca i zastoinow'!- niewydolnose serca) 
byla nieznacznie wiyksza wsrod pacjentow przyjmuj,!-cych w skojarzeniu dutasteryd i leki 0 dzialaniu a1-
adrenergicznym, glownie tamsulozyny, niz wsrod pacjentow, u ktorych nie stosowano leczenia 
skojarzonego. Jednakze, cZystose wystypowania niewydolnosci serca w tych badaniach byla nizsza we 
wszystkich aktywnie leczonych grupach w porownaniu z grup,!- stosuj,!-c,!- placebo, a inne dostypne dane 
dotycz,!-ce stosowania dutasterydu lub antagonistow receptora al-adrenergicznego nie potwierdzaj,!
twierdzenia 0 zwiykszonym ryzyku dla ukladu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1). 

Nowotwory gruczolu sutkowego 
W trakcie badan klinicznych oraz w okresie po rejestracji produktu leczniczego zanotowano rzadkie 
przypadki zgloszen wyst,!-pienia nowotworow gruczolu sutkowego u myzczyzn stosuj,!-cych dutasteryd. 
JednakZe badania epidemiologiczne nie wykazaly wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwor gruczolu 
sutkowego u myzczyzn przyjmuj,!-cych antagonistow receptora al -adrenergicznego (patrz punkt 5.1). 
Lekarz powinien poinstruowae pacjenta, ze nalety niezwlocznie zglosie wszelkie zmiany zauwazone w 
tkance sutka, takie jak pojawienie siy guzkow czy tez wydziel ina z brodawki sutkowej. 

Uszkodzone kapsulki 
Dutasteryd wchlaniany jest przez skory, dlatego kobiety oraz dzieci i mlodziez musz'!- unikae kontaktu 
z uszkodzonymi kapsulkami (patrz punkt 4.6). W przypadku kontaktu z uszkodzonymi kapsulkami, 
powierzchniy kontaktu nalety natychmiast przemye wod,!- z mydlem. 

Zaburzenia czynnosci wqtroby 
Nie badano dzialania dutasterydu u pacjentow z chorobami w,!-troby. Nalety zachowae ostroznose 
podczas stosowania dutasterydu u pacjentow z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynnosci 
w'!-troby (patrz punkt 4.2, punkt 4.3 i punkt 5.2). 

Produkt leczniczy DUTAFIN zawiera lecytyny pochodz,!-C'l- z oleju sojowego. Jesli pacjentjest uczulony 
na sojy nie powinien stosowae tego produktu leczniczego (patrz punkt 4.3). 

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji 

Infonnacje dotycZ'l-ce zmniejszenia styzenia PSA w surowicy w trakcie przyjrnowania dutasterydu oraz 
zalecenia dotycZ'l-ce diagnostyki raka gruczolu krokowego przedstawiono w punkcie 4.4. 

Wplyw innych produkt6w leczniczych nafarmakokinetyk? dutasterydu 

StosowaniejednoczeSnie z inhibitorami CYP3A4 i (tub) inhibitorami P-glikoproteiny: 
Dutasteryd jest eliminowany glownie poprzez przemiany metaboliczne. W badaniach in vitro wykazano, 
ze glownymi enzymami uczestnicz,!-cymi w metabolizowaniu dutasterydu s,!- CYP3A4 oraz CYP3A5. Nie 
przeprowadzono fonnalnych badan interakcji produktu leczniczego z silnymi inhibitorami CYP3A4. 
Jednakze, w populacyjnych badaniach fannakokinetycznych stwierdzono zwiykszenie styzenia 
dutasterydu w surowicy odpowiednio 0 okolo 1,6 do 1,8 razy u niewielkiej liczby pacjentow 
przyjmuj,!-cych rownoczesnie werapamillub diltiazem (umiarkowane inhibitory CYP3A4 i inhibitory P
glikoproteiny) w porownaniu z innymi pacjentami. 

Dlugotrwale stosowanie dutasterydu jednoczesnie z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np.: rytonawir, 
indynawir, nefazodon, itrakonazol, ketokonazol przyjmowane doustnie) moze spowodowae zwiykszenie 
styzenia dutasterydu w surowicy. Zwiykszona ekspozycja na dutasteryd prawdopodobnie nie powoduje 
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nasilenia blokady 5a-reduktazy. NaieZy jednak brae pod uwagy zmniejszenie CZystosci podawania 
dutasterydu w przypadku wyst<j.pienia dzialan niepoz/!-danych. Zahamowanie CYP3A4 powoduje 
wydluzenie okresu pohrwania, w wyniku czego uzyskanie stanu stacjonarnego w leczeniu skojarzonym 
moze trwac druzej niz 6 miesiycy. 

Przyjycie 12 g cholestyraminy godziny po podaniu pojedynczej dawki 5 mg dutasterydu nie wplywa na 
farmakokinetyky dutasterydu. 

Wplyw dutasterydu nafarmakokinetyk? innych produkt6w leczniczych: 
Dutasteryd nie wplywa na farmakokinetyky warfaryny i digoksyny. Zjawisko to wskazuje, ze produkt 
leczniczy nie hamuje i nie aktywuje CYP2C9 ani P-glikoproteiny. W badaniach in vitro oceniaj<j.cych 
interakcje wykazano, ze dutasteryd nie hamuje enzymow CYPIA2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 i 
CYP3A4. 

W badaniu obejmuj/!-cym mal/!- liczby zdrowych myzczyzn (n = 24) dutasteryd stosowany przez dwa 
tygodnie w dawce 0,5 mg na doby nie wywieral wplywu na farmakokinetyky tamsulozyny ani terazosyny. 
W badaniu tym nie stwierdzono rowniez oznak interakcji farmakodynamicznych. 

4.6 Wplyw na plod nose, ci~:i~ i laktacj~ 

Dutasteryd jest przeciwwskazany u kobiet. 

Ciqia 
Podobnie jak inne inhibitory 5a-reduktazy, dutasteryd hamuje przeksztakanie testosteronu do 
dihydrotestosteronu, przez co, podawany kobietom w ci<j.Zy, moze potencjalnie hamowae rozwoj 
zewnytrznych narz/!-dow pkiowych u plodu pki myskiej (patrz punkt 4.4). Niewielkie styzenia dutasterydu 
stwierdzono w nasieniu pacjentow przyjmuj<j.cych dutasteryd w dawce 0,5 mg na doby. Nie wiadomo czy 
w przypadku, gdy kobieta w ci/!-Zy rna kontakt z nasieniem myzczyzny leczonego dutasterydem wyst/!-pi 
niekorzystny wplyw na plod pki myskiej (najwiyksze ryzyko w pierwszych 16 tygodniach ci<j.Zy). 

Takjak w przypadku stosowania wszystkich inhibitorow 5a-reduktazy, w celu unikniycia kontaktu z 
nasieniem, zalecane jest stosowanie prezerwatywy przez myzczyzny, ktorego partnerka jest lub moze bye 
w ci/!-Zy. 

Dane przedkliniczne znajduj<j. siy punkcie 5.3. 

Karmienie piersiq 
Nie wiadomo czy dutasteryd przenika do mleka kobiecego. 

PlodnoH: 
Zglaszano przypadki wplywu dutasterydu na cechy nasienia (zmniejszenie liczebnosci plemnikow, 
objytosci nasienia i ruchliwosci plemnikow) u zdrowych myzczyzn (patrz punkt 5.1). Nie mozna zatem 
wykluczye obnizenia plodnosci u myzczyzn. 

4.7 Wplyw na zdolnose prowadzenia pojazd6w i obslugiwania maszyn 

Na podstawie farmakodynamicznych wlasciwosci dutasterydu nie przewiduje siy wplywu leczenia 
dutasterydu na zdolnosc prowadzenia pojazdow i obsrugiwania maszyn. 

4.8 Dzialania niepo:i~dane 

Dutasteryd w monoterapii 

Sposrod 2167 myzczyzn przyjmuj<j.cych dutasteryd podczas trwaj/!-cych dwa lata badan III fazy 
kontrolowanych placebo, zdarzenia niepM<j.dane produktu Ieczniczego w pierwszym roku leczenia 
obserwowano u OkOfO 19% pacjentow. W wiykszosci byly to objawy 0 lekkim lub umiarkowanym 
nasileniu i dotyczyly ukfadu rozrodczego. W kolejnych dwoch latach, podczas kontynuacji tych badan, 
prowadzonej na zasadzie otwartej proby, nie stwierdzono zmian w profilu dzialan niepoz<j.danych. 
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W zamieszczonej ponizej tabeli przedstawiono dzialania niepoz,!dane zglaszane w trakcie kontrolowanych 
badan klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Wymienione dzialania 
niepoz,!dane, zglaszane w trakcie badan klinicznych, to dzialania uznane przez badacza za zwi'!zane z 
leczeniem (wystypuj,!ce z cZystosci,! wiyksz,! Iub r6wn,! 1 %), kt6re wyst,!pily cZysciej u pacjent6w 
przyjmuj,!cych dutasteryd niz w grupie placebo w pierwszym roku przyjmowania produktu leczniczego. 
Informacje na temat dzialan niepoz,!danych zglaszanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do 
obrotu pochodz,! ze zgloszen spontanicznych, dlatego rzeczywista cZystosc wystypowania tych dzialan 
jest nieznana: 

Bardzocz?sto r'?-1I10); CZ?sto r'?-1I100, < 1110); Niezbytcz?sto r'?-1I1,000, < 11100); Rzadko 
r'?-1I10, 000, < 111,000); Bardzo rzadko «1110,000); cz?stoSf: nieznana (nie moze bye okreslona na 
podstawie dost?pnych danych). 

Klasyfikacja Dzialanie niepoz~dane Cz~stosc wyst~powania na podstawie danych 
narz~dow z badan k1inicznych 
i ukladow Cz~stosc wyst~powania Cz~stosc wyst~powania 

w pierwszym roku w drugim roku leczenia 
leczenia (n=2167) (n=1744) 

Zaburzenia ukladu Impotencja' 6,0% 1,7% 
rozrodczego i Zmiana (zmniejszenie) 
pIerSI libido' 

3,7% 0,6% 

Zaburzenia wytrysku 
1,8% 0,5% . . 

nasiellla 
Zaburzenia pierst 

1,3% 1,3% 

Zaburzenia ukladu Reakcje alergiczne, w tym Cz~stosc oceniana na podstawie danych po 
immunologicznego wysypka, swi,!d, pokrzywka, wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu 

miejscowy obrzyk i obrzyk 
naczynioruchowy CZystosc nieznana 

Zaburzenia Obnizenie nastroju CZystosc nieznana 

Zaburzenia sk6ry Lysienie (g16wnie utrata 
i tkankipodsk6rn~ owlosienia ciala), nadmierne 

owlosienie 
Niezbyt CZysto 

Zaburzenia ukladu B61 i obrzykj,!der 
rozrodczego i CZystosc nieznana 
piersi 

* Te dzialania niepoz,!dane dotycZ<tce aktywnosci seksualnej zwi,!zane sit z leczeniem dutasterydem (w tym 
w monoterapii i skojarzeniu z tamsulozyn,!). Te dzialania niepoz,!dane mog,! utrzymywac siy po 
zakonczeniu Ieczenia. W daIszym utrzymywaniu nie jest znana rola dutasterydu. 
+ W tym tkliwosc piersi, powiykszenie piersi. 

Dutasteryd w skojarzeniu z produktem leczniczym blokujacym receptory a, tamsulozyny 
Dane pochodz,!ce z trwaj,!cego 4 lata badania CombAT, w kt6rym por6wnywano dutasteryd w dawce 
0,5 mg (n=1623) i tamsulozyny w dawce 0,4 mg (n=1611) stosowane raz na doby w monoterapii lub 
w terapii skojarzonej (n=1610) wykazaly, ze cZystosc wystypowania zdarzen niepoz,!danych, uznanych 
przez badacza za zwi,!zane ze stosowanym leczeniem wynosila w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym 
roku terapii odpowiednio 22%, 6%, 4% i 2% dla terapii skojarzonej dutasterydem i tamsulozyn'!, 15%, 
6%,3% i 2% dla monoterapii dutasterydem oraz l3%, 5%, 2% i 2% dla monoterapii tamsulozyn'!. 
Wiyksza cZystosc wystypowania zdarzen niepoz,!danych w grupie terapii skojarzonej w pierwszym roku 
leczenia wynikala z wiykszej liczby zaburzen ukladu rozrodczego, zwlaszcza zaburzen wytrysku nasienia, 
stwierdzanych w tej grupie. 
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Na podstawie analizy danych uzyskanych w czasie trwania badania CombAT stwierdzono, ze nastypuj,!ce 
zdarzenia niepoz,!dane, uznane przez badacza za zwi,!zane z leczeniem, wyst,!pily z cZystosci,! wiyksz,! 
lub rown'! 1 % podczas pierwszego roku leczenia; w ponizszej tabeli przedstawiono czystosc 
wystypowania tych zdarzen niepoz,!danych podczas czterech lat leczenia: 

Zdarzenie niepo~dane CzC(stosc wystC(powania w okresie leczenia 

KJasyfikacja Rok 1 Rok2 Rok 3 Rok4 

narzlld6w i Terapia skojarzona3 (n) (n=1610) (n=1428) (n=1283) (n=1200) 
uklad6w Dutasteryd (n=1623) (n=1464) (n=1325) (n=1200) 

Tamsulozyna (n=1611 ) (n=1468) (n=1281) (n=1112) 

Zawroty glowy 

Zaburzenia ukladu Terapia skojarzona3 1,4% 0,1% <0,1% 0,20% 
nerwowego Dutasteryd 0,7% 0,1% <0,1% <0,1% 

Tamsulozyna 1,3% 0,4% <0,1% 0% 
Niewydolnosc serca (nazwa 
wsp6lnab

) 

Zaburzenia serca Terapia skojarzona3 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% 

Dutasteryd <0,1% 0,1% <0,1% 0% 

Tamsulozyna 0,1% <0,1% 0,4% 0,2% 

ImpotencjaC 

Terapia skojarzona3 6,3% 1,8% 0,9% 0,4% 

Dutasteryd 5,1% 1,6% 0,6% 0,3% 

Tamsulozyna 3,3% 1,0% 0,6% 1,1% 

Zaburzone (zmniejszone) 
libidoc 

Zaburzenia ukladu Terapia skojarzona3 5,3% 0,8% 0,2% 0% 

rozrodczego Dutasteryd 3,8% 1,0% 0,2% 0% 
i piersi. Zaburzenia Tamsulozyna 2,5% 0,7% 0,2% <0,1% 

psychiczne. Zaburzenia wytrysku 
Badania nasieniac 

diagnostyczne Terapia skojarzona3 9,0% 1,0% 0,5% <0,1% 

Dutasteryd 1,5% 0,5% 0,2% 0,3% 

Tamsulozyna 2,7% 0,5% 0,2% 0,3% 

Zaburzenia piersid 

Terapia skojarzona3 2,1% 0,8% 0,9% 0,6% 

Dutasteryd 1,7% 1,2% 0,5% 0,7% 

Tamsulozyna 0,8% 0,4% 0,2% 0% 

a Terapia skojarzona = dutasteryd 0,5 mg raz na dob y i tamsulozyna 0,4 mg raz na dob y. 
b Niewydolnosc sercajest wspoln,! nazw'! obejmuj,!c,! zastoinow,! niewydolnosc serca, 
niewydolnosc serca, niewydolnosc lewokomorow'!, ostr,! niewydolnosc serca, wstrz'!s kardiogenny, ostr,! 
niewydolnosc lewokomorow'!, niewydolnosc prawokomorow'!, ostr,! niewydolnosc prawokomorow'!, 
niewydolnosc komorow'!, niewydolnosc kr,!zeniowo-oddechow,!, kardiomiopatiy zastoinow'!. 
c Te dzialania niepoz,!dane dotycz,!ce aktywnosci seksualnej zwi,!zane S,! z leczeniem dutasterydem 
(w tym w monoterapii i skojarzeniu z tamsulozyn'!). Te dzialania niepoz,!dane mog,! utrzymywac siy po 
zakonczeniu leczenia. W dalszym utrzymywaniu nie jest znana rola dutasterydu. 

d W tym tkliwosc i powiykszenie piersi. 

Inne dane 
Badanie REDUCE wykazalo wiyksz,! CZystosc wystypowania raka gruczolu krokowego 0 stopniu 
zlosliwosci 8-10 punktow w skali Gleasona u pacjentow leczonych dutasterydem w porownaniu z grup,! 
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placebo (patrz punkt 4.4 i 5.1). Nie ustalono czy na wyniki badania mialo wplyw dzialanie dutasterydu 
prowadz~ce do zmniejszenia objytosci gruczolu krokowego, czy czynniki zwi~zane z badaniem. 

Zglaszano nastypuj~ce przypadki podczas badan klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego 
do obrotu: rak gruczo16w sutkowych u myzczyzn (patrz punkt 4.4). 

Zglaszanie podejrzewanych dzialan niepozqdanych 
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zglaszanie podejrzewanych dzialan 
niepoz~danych. Umozliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzysci do ryzyka stosowania 
produktu leczniczego. Osoby nalez~ce do fachowego personelu medycznego powinny zglaszac wszelkie 
podejrzewane dzialania niepoz~dane za posrednictwem Departamentu Monitorowania Niepoz~danych 
Dzialan Produkt6w Leczniczych Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych 
i Produkt6w Biob6jczych, AI. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 
224921 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 
Dzialania niepoz~dane mozna zglaszac r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 

4.9 Przedawkowanie 

W badaniach przeprowadzonych na ochotnikach podawanie dutasterydu w pojedynczej dawce dobowej 
do 40 mg (80 - krotnosc dawki leczniczej) przez 7 dni nie wywolalo istotnych dzialan niepoz~danych. 
W badaniach klinicznych dawka 5 mg na doby stosowana przez 6 miesiycy nie powodowala innych 
objaw6w niepoz~danych niz obserwowane w grupie przyjmuj~cej produkt leczniczy w dawce 0,5 mg 
na doby. Nie rna specyficznego antidotum, dlatego w przypadku podejrzenia przedawkowania zaleca siy 
zastosowanie leczenia objawowego. 

5. WLASCIWOSCI F ARMAKOLOGICZNE 

5.1 Wlasciwosci farmakodynamiczne 

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory 5a-reduktazy, kod A TC: G04C B02. 

Dutasteryd zmniejsza styzenie dihydrotestosteronu (DHT) w surowicy poprzez hamowanie obu typ6w 
izoenzym6w (1 i 2) 5a-reduktazy, kt6re bior~ udzial w konwersji testosteronu do dihydrotestosteronu. 

Dutasteryd w monoterapii 
Wplyw na DHT I (lub) testosteron: 

Wplyw dobowych dawek dutasterydu na zmniejszenie styzenia DHT jest uzalezniony od stosowanej 
dawki produktu leczniczego i obserwowany w ci~gu 1 - 2 tygodni (zmniejszenie odpowiednio 085% 
i 90%).W grupie z lagodnym rozrostem gruczolu krokowego przyjmuj~cych dutasteryd w dawce 0,5 mg 
na doby, srednie zmniejszenie styzenia DHT w surowicy w pierwszym roku wynioslo 94%, a w drugim 
93%. R6wnoczesnie obserwowano jednakowe, 19% zwiykszenie styzenia testosteronu w pierwszym 
i drugim roku. 

Wplyw na objftoH: gruczolu krokowego: 
Juz po uplywie 1 miesi~ca od rozpoczycia leczenia dutasterydem obserwowano znamienne zmniejszenie 
objytosci gruczolu krokowego, kt6re postypowalo w kolejnych 24 miesi~cach (p <0,001). W 12 miesi~cu 
stosowania dutasterydu uzyskano zmniejszenie objytosci gruczolu krokowego 0 23,6% (z 54,9 ml na 
pocz~tku leczenia do 42,1 ml) w por6wnaniu ze zmniejszeniem 0 0,5% (z 54 ml do 53,7 ml) w grupie 
pacjent6w otrzymuj~cych placebo. R6wnoczesnie obserwowano znamienne (p <0,001) zmniejszanie 
objytosci strefy przejsciowej gruczolu krokowego juz po 1 miesi~cu i postypuj~ce przez 24 miesi~ce, kt6re 
w 12 miesi~cu wynioslo srednio 17,8% (z 26,8 ml do 21,4 m!) w grupie pacjent6w przyjmuj~cych 
dutasteryd w por6wnaniu ze zwiykszeniem 0 7,9% (z 26,8 ml do 27,5 ml) w grupie pacjent6w 
otrzymuj~cych placebo. Zmniejszenie objytosci gruczolu krokowego stwierdzane w pierwszych dw6ch 
latach podczas badan z podw6jnie slep~ pr6b~, utrzymywalo siy w kolejnych dw6ch latach podczas 
kontynuacji tych badan na zasadzie pr6by otwartej. Zmniejszenie wymiar6w gruczolu krokowego 
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doprowadzilo do zlagodzenia objawow i zmniejszenia ryzyka ostrego zatrzymania moczu oraz 
koniecznosci leczenia zabiegowego lagodnego rozrostu gruczolu krokowego. 

Skuteczno.§(; kliniczna i bezpieczenstwo stosowania 
Skutecznosc dutasterydu w dawce 0,5 mg na doby w porownaniu z placebo oceniono w 3 dwuletnich, 
wieloosrodkowych, wielonarodowych badaniach kontrolowanych placebo z podwojnie slep~ prob~. 
W badaniach tych uczestniczylo 4325 myzczyzn zglaszaj~cych umiarkowane do ciyzkich objawy 
lagodnego rozrostu gruczolu krokowego, z objytosci~ gruczolu krokowego >30 ml i styzeniem PSA 
w surowicy w zakresie 1,5 -10 ng/ml. Nastypnie badania kontynuowano przez kolejne 2 lata na zasadzie 
proby otwartej, a wszyscy uczestnicy tej fazy otrzymywali tak~ sam~ dawky 0,5 mg dutasterydu. 
Czteroletni okres badania ukonczylo 37% pacjentow pierwotnie przydzielonych do grupy placebo oraz 
40% pacjentow pierwotnie przyjmuj~cych dutasteryd. Wiykszosc (71 %) sposrod 2340 pacjentow 
uczestnicz~cych w badaniach prowadzonych na zasadzie proby otwartej ukonczylo dodatkowy dwuletni 
okres obserwacji. 

Skutecznosc produktu leczniczego oceniono na podstawie nastypuj~cych miernikow: nasilenia 
dolegliwosci ze strony dolnych drog moczowych mierzonego na podstawie kwestionariusza AUA-SI 
(ang. American Urological Association Symptom Index), maksymalnego przeplywu cewkowego (Qmax) 
oraz cZystosci wystypowania ostrego zatrzymania moczu i wskazan do leczenia zabiegowego. AUA-SI 
jest kwestionariuszem punktowej oceny dolegliwosci zglaszanych przez pacjentow, skladaj~cym siy 
z 7 pytan (maksymalny wynik 35 punktow). Wyjsciowa wartosc AUA-SI wynosila srednio 17 punktow. 
Po uplywie 6 miesiycy, 1 roku i 2 lat leczenia w grupie pacjentow otrzymuj~cych placebo obserwowano 
zmniejszenie nasilenia objawow srednio odpowiednio 0 2,5; 2,5 i 2,3 punktu, a w grupie pacjentow 
otrzymuj~cych dutasteryd odpowiednio 0 3,2; 3,8 i 4,5 punktu. Uzyskane roznice pomiydzy grupami byly 
znamienne statystycznie. Poprawa wartosci AUA-SI, stwierdzona w pierwszych dwoch latach podczas 
badan z podwojnie slep~ prob~, utrzymywala siy w kolejnych dwoch latach podczas kontynuacji tych 
badan na zasadzie proby otwartej. 

Qmax (maksymalny przeplyw cewkowy): 
Srednia wyjsciowa wartosc maksymalnego przeplywu cewkowego dla badan wyniosla okolo 10 mils, 
(wartosc prawidlowa > 15 mIls). U pacjentow leczonych za pomoc~ dutasterydu stwierdzono wiyksz~ 
poprawy sredniej wartosci maksymalnego przeplywu cewkowego po uplywie roku i dwoch lat, 
odpowiednio 0 1,7 mils i 2 mils, niz w grupie przyjmuj~cej placebo - odpowiednio 0 0,8 mils i 0,9 mils. 
Roznice pomiydzy grupami byly znamienne statystycznie w okresie od 1 do 24 miesiycy. Zwiykszenie 
maksymalnego przeplywu cewkowego, stwierdzone w pierwszych dwoch latach podczas badan 
prowadzonych z podwojnie slep~ prob~, utrzymywalo siy w kolejnych dwoch latach podczas kontynuacji 
tych badan na zasadzie proby otwartej. 

Ostre zatrzymanie moczu i interwencje chirurgiczne 
Po uplywie dwoch lat leczenia czystosc wystypowania ostrego zatrzymania moczu u pacjentow 
przyjmuj~cych placebo wyniosla 4,2%, w porownaniu z CZystosci~ 1,8% u pacjentow leczonych za 
pomoc~ dutasterydu (57% zmniejszenie ryzyka). R6Znica tajest znamienna statystycznie i oznacza, ze 
w celu unikniyciajednego epizodu ostrego zatrzymania moczu naleZy leczyc 42 pacjentow przez dwa lata 
(95% przedzial ufnosci 30-73). 
Prawdopodobienstwo zabiegu chirurgicznego z powodu lagodnego rozrostu gruczolu krokowego w grupie 
przyjmuj~cej placebo wynioslo po 2 latach 4,1%, natomiast w grupie leczonej za pomoc~ dutasterydu -
2,2% (48% zmniejszenie ryzyka). Uzyskane roznice s~ znamienne statystycznie i oznaczaj~, ze w celu 
unikniycia jednego zabiegu chirurgicznego naleZy leczyc 51 pacjentow przez dwa lata (95% przedzial 
ufnosci 33-109). 

Wplyw na wlosy 
W badaniach III fazy formalnie nie oceniano wplywu dutasterydu na wzrost wlosow, jednakZe inhibitory 
5a-reduktazy mog~ zmniejszyc utraty i indukowac wzrost wlosow u osob z typowym lysieniem my skim 
androgenowym. 

Wplyw na czynno.§(; tarczycy: 
Wplyw dutasterydu oceniono w grupie zdrowych myzczyzn w rocznym badaniu klinicznym. 
Przyjmowanie dutasterydu nie wplynylo na styzenie wolnej tyroksyny, jednak pod koniec rocznego okresu 
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leczenia obserwowano umiarkowane zwiykszenie (0 0,4 MCIU/ml) styzenia TSH w por6wnaniu z 
placebo. Pomimo zmiennosci wartosci styzenia TSH, srednie styzenia (1,4 - 1,9 MCIU/ml) miescily siy w 
zakresie wartosci prawidlowych (0,5-5/6 MCIU/ml). Styzenia wolnej tyroksyny byly prawidlowe i 
por6wnywalne w obu grupach myzczyzn, przyjmuj<j.cych dutasteryd lub placebo. Zmiany styzenia TSH 
nie byly istotne klinicznie. W zadnym z badan klinicznych nie stwierdzono niekorzystnego wplywu 
dutasterydu na czynnosc gruczolu tarczowego .. 

Nowotwory gruczolu piersiowego 
Przez dwa lata zebrano dane dotycz<j.ce 3374 pacjento-Iat leczenia dutasterydem w badaniach klinicznych 
oraz dane z dwuletniego otwartego badania, w kt6rych rozpoznano 2 przypadki raka gruczolu sutkowego 
u myzczyzn przyjmuj<j.cych dutasteryd i jeden przypadek u pacjenta otrzymuj<j.cego placebo. W ci<j.gu 
czterech lat badan klinicznych CombAT i REDUCE, podczas kt6rych zebrano dane dotycz<j.ce 17489 
pacjento-Iat leczenia dutasterydem i 5027 pacjento-lat leczenia dutasterydem w skojarzeniu 
z tamsulozyn<j., nie odnotowano przypadk6w raka piersi w zadnej z badanych grup. 

W dw6ch badaniach kliniczno-kontrolnych,jednym przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych (n=339 
przypadk6w nowotworu gruczolu sutkowego i n=6 780 przypadk6w kontrolnych), a drugim w Wielkiej 
Brytanii (n=398 przypadk6w nowotworu gruczolu sutkowego oraz n=3 930 przypadk6w kontrolnych) na 
podstawie baz danych dotycz<j.cych stanu zdrowia mieszkanc6w nie wykazano wzrostu ryzyka 
zachorowania na nowotw6r gruczolu sutkowego u myzczyzn stosuj<j.cych inhibitory 5a-reduktazy (patrz 
punkt 4.4). Wyniki z pierwszego badania nie wskazuj<j. na zwi<j.zek pomiydzy wyst<j.pieniem nowotworu 
gruczolu sutkowego a stosowaniem inhibitor6w 5a-reduktazy (wzglydne ryzyko ~ 1 roku stosowania 
terapii przed zdiagnozowaniem nowotworu gruczolu sutkowego w stosunku do < 1 roku stosowania: 
0,70:95% CI 0,34; 1,45). W drugim badaniu, szacowany iloraz szans wyst<j.pienia nowotworu gruczolu 
sutkowego przy stosowaniu inhibitor6w 5a-reduktazy w stosunku do ich nie stosowania wynosil 
1,08:95%; CI 0,62; 1,87). 

Zwi<j.zek przyczynowy pomiydzy wystypowaniem raka gruczolu piersiowego u myzczyzn, a dlugotrwalym 
stosowaniem dutasterydu nie zostal okreslony. 

Wplyw na plodnosc u m{?zczyzn 
Wplyw stosowania dutasterydu w dawce 0,5 mg na doby na nasienie oceniany byl u zdrowych 
ochotnik6w w wieku 18-52 lat (n=27 dutasteryd, n=23 placebo) w okresie 52 tygodni podawania produktu 
leczniczego i w kolejnych 24 tygodniach okresu obserwacj i. W 52 tygodniu, srednie procentowe 
zmniejszenie liczebnosci plemnik6w, objytosci nasienia i ruchliwosci plemnik6w w por6wnaniu do 
wartosci pocz<j.tkowych w grupie pacjent6w otrzymuj<j.cych dutasteryd wynosilo odpowiednio 23%, 26% 
i 18%, po uwzglydnieniu r6znic w stosunku do wartosci pocz<j.tkowych w grupie placebo. Koncentracja 
i morfologia plemnik6w nie ulegly zmianie. Po 24 tygodniach okresu obserwacji, srednie procentowe 
zmniejszenie calkowitej liczby plemnik6w w grupie pacjent6w otrzymuj<j.cych dutasteryd wynosilo 23% 
w por6wnaniu do wartosci pocz<j.tkowych. Srednie wartosci wszystkich parametr6w nasienia w trakcie 
calego badania miescily siy w granicach normy i nie spelnialy wczesniej zdefiniowanych kryteri6w 
zmiany statystycznie znamiennej (30%),jednakze u dw6ch pacjent6w z grupy dutasterydu w 52 tygodniu 
nast<j.pilo zmniejszenie liczebnosci plemnik6w wiyksze niz 90% w por6wnaniu do wartosci 
pocz<j.tkowych, kt6re bylo czysciowo odwracalne w trakcie 24 tygodniowego okresu obserwacji. Nie 
mozna zatem wykluczyc zmniejszenia plodnosci u myzczyzn. 

Dutasteryd w terapii skojarzonej z produktem leczniczym blokuj'}cym receptory a-adrenergiczne
tamsulozyn'} 
Przeprowadzono wieloosrodkowe, miydzynarodowe, randomizowane badanie kliniczne, prowadzone 
w r6wnoleglych grupach na zasadzie podw6jnie slepej pr6by, w kt6rym oceniano stosowanie dutasterydu 
w dawce 0,5 mgidoby (n=1623) lub tamsulozyny w dawce 0,4 mgidoby (n=1611) w monoterapii lub 
w terapii skojarzonej (n=161O) u myzczyzn z umiarkowanym i ciyzkim nasileniem objaw6w lagodnego 
rozrostu gruczolu krokowego (BPH), z objytosci<j. gruczolu ~ 30 ml i wartosci<j. PSA w granicach 1,5-
10 ngiml (badanie CombAT). Okolo 53% pacjent6w uczestnicz<j.cych w badaniu stosowalo wczeSniej 
produkty lecznicze z grupy inhibitor6w 5a-reduktazy lub produkt6w leczniczych blokuj<j.cych receptory a
adrenergiczne. G16wnym punktem koncowym skutecznosci w pierwszych dw6ch latach terapii byla 
zmiana wartosci wskaznika w skali IPSS (ang. International Prostate Symptom Score), kwestionariusz 
zawieraj<j.cy 8 pytan, oparty na kwestionariuszu AUA-SI z dodatkowym pytaniem dotycz<j.cymjakosci 
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r:!cia. Drugorzydowe punkty koncowe skutecznosci w pierwszych dw6ch latach terapii obejmuj~ zmiany 
maksymalnego przeplywu cewkowego (Qmax) i zmiany objytosci gruczolu krokowego. Dla terapii 
skojarzonej uzyskano znamiennosc w skali IPSS od 3 miesi~ca w por6wnaniu do dutasterydu i od 9 
miesi~ca w por6wnaniu do tamsulozyny. Dla terapii skojarzonej uzyskano znamiennosc dla Qmax od 6 
miesi~ca w por6wnaniu zar6wno do dutasterydujak i tamsulozyny. 

Gl6wnym punktem koncowym skutecznosci w okresie 4 lat leczenia byl czas do pierwszego przypadku 
ostrego zatrzymania moczu lub koniecznosci leczenia zabiegowego zwi~zanego z BPH. Po 4 latach 
leczenia, stosowanie terapii skojarzonej statystycznie istotnie zmniejszalo ryzyko ostrego zatrzymania 
moczu lub koniecznosci leczenia zabiegowego zwi~zanego z BPH (65,8% zmniejszenie ryzyka p <0,001 
[95% CI 54,7% do 74,1 %]) w por6wnaniu do tamsulozyny stosowanej w monoterapii. CZystosc 
wystypowania ostrego zatrzymania moczu lub leczenia zabiegowego zwi~zanego z BPH do 4 roku 
wynosila 4,2% dla terapii skojarzonej i 11,9% dla tamsulozyny (p <0,001). W por6wnaniu do monoterapii 
dutasterydem, leczenie skojarzone zmniejszalo ryzyko ostrego zatrzymania moczu lub koniecznosci 
leczenia zabiegowego zwi~zanego z BPH 019,6% (p = 0,18 [95% CI -10,9% do 41,7%]). CZystosc 
wystypowania ostrego zatrzymania moczu lub leczenia zabiegowego zwi~zanego z BPH do 4. roku 
wynosila 4,2% dla terapii skojarzonej i 5,2% dla monoterapii dutasterydem. 

Drugorzydowe punkty koncowe skutecznosci po 4 latach leczenia obejmowaly czas do wyst~pienia 
progresji klinicznej (zdefiniowanajako zlozenie: pogorszenia IPSS o?': 4 punkty, wyst~pienia zwi~zanych 
z BPH przypadk6w ostrego zatrzymania moczu, nietrzymania moczu, zakazen ukladu moczowego 
i niewydolnosc nerek) zmiana w skali IPSS, zmiany maksymalnego przeplywu cewkowego (Qmax) 
i zmiany objytosci gruczolu krokowego. Wyniki po 4 latach leczenia przedstawiono ponizej: 

Oceniana zmienna Punkt czasowy Terapia putasteryd Tamsulozyna 
skojarzona 

Ostre zatrzymanie moczu Wystypowanie w 48 miesi~cu 4,2 5,2 119a 
lub koniecznosc leczenia 

, 

zabiegowego zwi~zanego 
z BPH(%) 
~rogresja kliniczna* Miesi~c 48 12,6 178b 21,5a 
(%) 

, 

IPSS (jednostki) [W artosc pocz~tkowa] [16,6] [16,4] [16,4] 
Miesi~c 48 (zmiana wzglydem -6,3 -53b _38a 
wartosci pocz~tkowej) 

, , 

Qmax (mlls) [W artosc pocz~tkowa] [10,9] [10,6] [10,7] 
Miesi~c 48 (zmiana wzglydem 2,4 2,0 ° 7a 
wartosci pocz~tkowej) 

, 

Objytosc gruczolu [Wartosc pocz~tkowa] [54,7] [54,6] [55,8] 
Ikrokowego (ml) Miesi~c 48 (zmiana wzglydem -27,3 -28,0 1+4,6a 

wartosci pocz~tkowej) 

Objytosc strety [Wartosc pocz~tkowa] [27,7] [30,3] [30,5] 
przejsciowej w obrybie lMiesi~c 48 (zmiana wzglydem -17,9 -26,5 182a 
gruczolu krokowego (ml)# lWartosci pocz~tkowej) 

, 

Wskainik wplywu BPH [W artosc pocz~tkowa] [5,3] [5,3] [5,3] 
(BII) (jednostki) Miesi~c 48 (zmiana wzglydem -2,2 -1 8b -1,2a 

Iwartosci pocz~tkowej) 
, 

Pytanie 8 w IPSS (Stan [Wartosc pocz~tkowa] [3,6] [3,6] [3,6] 
zdrowia w zwi~zku z lMiesi~c 48 (zmiana wzglydem -1,5 1,3b -1 1 a 
BPH) (jednostki) lWartosci pocz~tkowej) 

, 

.. 
WartoscI pocz~tkowe s~ wartoSCIamI sredllImI I zmlany wzglydem wartoscI pocz~tkoweJ s~ r6wllIez 
usrednione. 
* Progresja kliniczna zostala zdefiniowanajako zlozenie: pogorszenia IPSS o?': 4 punkty, wyst~pienia 
zwi~zanych z BPH przypadk6w ostrego zatrzymania moczu, nietrzymania moczu, zakazen ukladu 
moczowego i niewydolnosci nerek. 
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# Mierzone w wybranych osrodkach (13% ze zrandomizowanych pacjentow). 

a Dla terapii skojarzonej uzyskano znamiennose statystyczn,! (p< 0,001) w porownaniu do tamsulozyny 
po 48 miesi,!cach. 

b Dla terapii skojarzonej uzyskano znamiennose statystyczn,! (p< 0,001) w porownaniu do dutasterydu po 
48 miesi,!cach. 

Dzialania niepozqdane zwiqzane z ukladem sercowo-naczyniowym 
W czteroletnim badaniu BPH z zastosowaniem dutasterydu w pol,!czeniu z tamsulozyn,! z udzialem 4844 
myzczyzn (badanie CombAT), czystose wystypowania zdarzen okreslonych wspoln,! nazw,!
niewydolnose serca w grupie poddanej terapii skojarzonej byla wiyksza (14 na 1610 badanych, 0,9%) niz 
w grupach poddanych monoterapii: dutasteryd (4 na 1623 badanych, 0,2%) i tamsulozyna (10 na 1611 
badanych,0,6%). 

W niezaleznym, czteroletnim badaniu z udzialem 8231 myzczyzn w wieku od 50 do 75 lat, 
z wczdniejszym negatywnym wynikiem biopsji w kierunku raka gruczolu krokowego i wyjsciowym 
styzeniem PSA od 2,5 nglml do 10,0 nglml u myzczyzn pomiydzy 50. i 60. rokiem zycia oraz od 3 nglml 
do 10,0 nglml u myzczyzn powyzej 60 lat (badanie REDUCE), odnotowano wiyksz,! Czystose zdarzen 
objytych wspoln,! nazw'! niewydolnose serca u badanych przyjmuj,!cych dutasteryd 0,5 mg raz na doby 
(30 na 4105 badanych, 0,7%) w porownaniu z grup,! przyjmuj,!c,! placebo (16 na 4129 badanych, 0,4%). 
Retrospektywna analiza badania wykazala wiyksz,! Czystose wystypowania zdarzen pod wspoln,! nazw'! 
niewydolnose serca u badanych przyjmuj,!cych dutasteryd w pol,!czeniu z lekiem blokuj,!cym receptory a 
(12 na 1152 badanych, 1,0%), w porownaniu z badanymi przyjmuj,!cymi dutasteryd bez produktu 
leczniczego blokuj,!cego receptory a-adrenergiczne (18 na 2953 badanych, 0,6%), placebo i produkt 
leczniczy blokuj,!cy receptory a (1 na 1399 badanych, <0,1 %) czy placebo bez produktu leczniczego 
blokuj,!cego receptory a-adrenergiczne (15 na 2727 badanych, 0,6%); patrz punkt 4.4. 

W metaanalizie 12 randomizowanych badan klinicznych przeprowadzonych z zastosowaniem placebo lub 
komparatora (n= 18 802), ktorych celem bylo okreslenie ryzyka wyst,!pienia niepoz,!danych dzialan 
zwi'!Zanych z ukladem sercowo-naczyniowym u pacjentow stosuj,!cych dutasteryd (w stosunku do grup 
kontrolnych), nie wykazano statystycznie istotnego wzrostu ryzyka wyst,!pienia niewydolnosci serca (RR 
1,05; 95% CI 0,71, 1,57), ostrego zawalu miysnia sercowego (RR 1,00; 95% CI 0,77; 1,30) czy udaru (RR 
1.20; 95% CI 0,88; 1,64). 

Rak gruczolu krokowego i nowotwory 0 wysokim stopniu zlosliwosci 
W trwaj,!cym cztery lata badaniu porownuj'!cym placebo z dutasterydem z udzialem 8231 myzczyzn 
w wieku od 50 do 75 lat, z wczesniejszym negatywnym wynikiem biopsji w kierunku raka gruczolu 
krokowego oraz wyjsciowym styzeniem PSA od 2,5 nglml do 10,0 nglml u myzczyzn pomiydzy 50. a 60. 
rokiem Zycia i od 3 nglml do 10,0 nglml u myzczyzn w wieku powyzej 60 lat (badanie REDUCE), 
dostypne byly wyniki przeprowadzonych biopsji iglowych dla 6706 badanych (glownie wymaganych 
przez protokol) celem okrdlenia stopnia zaawansowania w skali Gleasona. W badaniu zdiagnozowano 
1517 przypadkow raka gruczolu krokowego. Wiykszose przypadkow raka gruczolu krokowego 
zdiagnozowanego poprzez biopsjy, w obu badanych grupach dotyczyla nowotworow 0 niskim stopniu 
zlosliwosci (5-6 punktow w skali Gleasona, 70%). 

Wiyksz,! CZystose raka gruczolu krokowego 0 stopniu zaawansowania 8-1 ° punktow w skali Gleasona 
odnotowano w grupie otrzymuj,!cej dutasteryd (n=29, 0,9%) w porownaniu z grup,! placebo (n=19, 0,6%; 
p=0,15). W latach 1-2 liczba badanych z rakiem 0 stopniu zaawansowania 8-10 punktow w skali Gleasona 
byla podobna zarowno w grupie otrzymuj,!cej dutasteryd (n=17, 0,5%) jak i w grupie placebo (n=18, 
0,5%). W latach 3-4 zdiagnozowano wiyksz,! Hose przypadkow raka 0 stopniu zaawansowania 8-10 
punktow w skali Gleasona w grupie otrzymuj,!cej dutasteryd (n=12, 0,5%) w porownaniu z gruP'! placebo 
(n=l, <0,1%; p=0,0035). Brak dostypnych danych dotycz,!cych dluzszego niz cztery lata dzialania 
dutasterydu u myzczyzn byd,!cych w grupie ryzyka raka gruczolu krokowego. Procentowa liczba 
badanych ze zdiagnozowanym rakiem 0 stopniu zaawansowania 8-10 punktow w skali Gleasona byla 
stala dla badanych okresow czasu (lata 1-2 i lata 3-4) w grupie dutasterydu (0,5% w kazdym okresie 
czasu), podczas gdy w grupie placebo, procentowa liczba badanych ze zdiagnozowanym rakiem 0 stopniu 
zaawansowania 8-10 punktow w skali Gleasona byla nizsza w latach 3-4 niz w latach 1-2 (odpowiednio 
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<0,1 % wobec 0,5%); patrz punkt 4.4. Nie odnotowano r6znicy w cZystosci wystypowania raka 0 stopniu 
zaawansowania 7-10 punkt6w w skali Gleasona (p=0,81). 

Dodatkowe badanie kontrolne wykonywane po 2 Iatach w ramach badania REDUCE nie wykazalo 
nowych przypadk6w raka gruczolu krokowego w stopniu zaawansowania 8-10 punkt6w w skali Gleasona. 

W czteroletnim badaniu BPH (CombAT), w kt6rym biopsje nie byly wymagane przez protok61 i 
wszystkie diagnozy raka gruczolu krokowego byly oparte na biopsjach ze wskazan, odsetek przypadk6w 
raka 0 stopniu zaawansowania 8-10 punkt6w w skali Gleasona wynosil (n=8, 0,5%) dla dutasterydu, 
(n=11, 0,7%) dla tamsulozyny i (n=5, 0,3%) dla Ieczenia skojarzonego. 

Cztery r6zne populacyjne badania epidemiologiczne (dwa z nich byly oparte 0 populacjy 174 895 os6b, 
jedno 0 populacjy l3 982 os6b ijedno 0 populacjy 38058 os6b) wykazaly, ze stosowanie inhibitor6w 5-a
reduktazy nie jest zwi~zane z wystypowaniem nowotwor6w gruczolu krokowego 0 wysokim stopniu 
ziosliwosci ani tez z wyst~pieniem raka gruczolu krokowego czy og6In~ smiertelnosci~. 

Zwi~zek pomiydzy stosowaniem dutasterydu i rakiem gruczolu krokowego 0 wysokim stopniu zlosIiwosci 
nie jestjasny. 

5.2 Wlasciwosci farmakokinetyczne 

Wchlan ian ie 
Czas do uzyskania maksymalnego styzenia w surowicy po doustnym przyjyciu jednorazowej dawki 0,5 
mg dutasterydu wynosi 1-3 godziny. Calkowita dostypnosc biologiczna wynosi okolo 60%. 
SpoZycie posilku nie ma na ni~ wplywu. 

Dystrybucja 
Dutasteryd charakteryzuje siy duz~ objytosci~ dystrybucji (300 - 500 I) ijest w wiykszosci wi~zany przez 
bialka osocza krwi (>99,5%). Standardowe dobowe doustne dawkowanie dutasterydu umozliwia 
uzyskanie styzenia w surowicy stanowi~cego 65% styzenia w stanie stacjonamym po 1 miesi~cu i 90% po 
3 miesi~cach. 
Styzenie w stanie stacjonamym (Css) OkOfO 40 ngimI osi~ganejest po uplywie 6 miesiycy stosowania 
produktu Ieczniczego w dawce 0,5 mg na doby. Styzenie dutasterydu w nasieniu stanowi okolo 11,5% 
styzenia w surowicy krwi. 

Biotransformacja 
Dutasteryd jest intensywnie metabolizowany in vivo. In vitro dutasteryd jest metaboIizowany przez 
cytochrom P-450 3A4 i 3A5 do trzech monohydroksylowych metabolit6w i jednego dihydroksylowego 
metabolitu. 
Podczas stosowania doustnie dutasterydu w dawce dobowej 0,5 mg po uzyskaniu stanu stacjonamego, od 
1,0% do 15,4% (srednio 5,4%) produktu leczniczego jest wydalane w postaci niezmienionej z kalem. 
Pozostala czysc produktu leczniczego jest wydalana z kalem w postaci 4 g16wnych metabolit6w 
stanowi~cych odpowiednio 39%, 21 %, 7% i 7% wszystkich produkt6w przemiany dutasterydu oraz 6 
pozostalych metabolit6w (kazdy z nich stanowi mniej niz 5% produkt6w przemiany). W moczu wykryto 
jedynie sladowe ilosci niezmienionego dutasterydu (ponizej 0,1% dawki). 

Elimin acja 
Wydalanie dutasterydu jest uzaleznione od dawki i przebiega r6wnolegle poprzez dwie drogi 
metaboliczne. ledna droga ulega nasyceniu w styzeniach klinicznie istotnych, druga nie ulega nasyceniu. 
W przypadku malych sty zen w surowicy (ponizej 3 nglml) dutasteryd jest szybko eliminowany poprzez 
obie drogi metaboliczne: zalezn~ i niezalezn~ od styzenia. Pojedyncze dawki 5 mg lub mniejsze ulegaj~ 
szybkiej eliminacji z okresem p6ltrwania od 3 do 9 dnL 

W przypadku styzen terapeutycznych, po wielokrotnym podawaniu dawki 0,5 mg na doby, przewaza 
powolna liniowa droga eliminacji z okresem p6ltrwania od 3 do 5 tygodni. 

Osoby w podeszlym wieku 
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Farmakokinetyky dutasterydu, po podaniujednorazowej doustnej dawki 5 mg, oceniono u 36 zdrowych 
myzczyzn w wieku 24 - 87 lat. Nie obserwowano znamiennego wplywu wieku na metabolizm produktu 
leczniczego, jednak okres pohrwania by! krotszy u myzczyzn w wieku ponizej 50 lat. Nie stwierdzono 
istotnych statystycznie rMnic okresu pohrwania dutasterydu w grupie wiekowej 50 - 69 lat w porownaniu 
z pacjentami w wieku powyzej 70 lat. 

Zaburzenia czynnosci nerek 
Nie badano wplywu zaburzen czynnosci nerek na farmakokinetyky dutasterydu. Poniewaz po uzyskaniu 
stanu stacjonamego podczas stosowania dawki 0,5 mg na doby, jedynie okolo 0,1% dutasterydu wydalane 
jest z moczem, nie przewiduje siy zwiykszenia styzenia dutasterydu w osoczu u pacjentow z zaburzeniami 
czynnosci nerek (patrz punkt 4.2). 

Zaburzenia czynnosci wqtroby 
Nie badano wplywu zaburzen czynnosci w4troby na farmakokinetyky dutasterydu (patrz punkt 4.3). 
Poniewaz dutasteryd wydalany jest glownie w postaci metabolitow, to w przypadku zaburzen czynnosci 
w4troby mozna oczekiwac zwiykszenia styzenia produktu leczniczego w osoczu i wydluzenia okresu 
pohrwania (patrz punkt 4.2 i punkt 4.4). 

5.3 Przedkliniczne dane 0 bezpieczenstwie 

Aktualne badania oceniaj4ce toksycznosc, genotoksycznosc i rakotworczosc nie wykazaly ryzyka dla 
ludzi. 

W badaniach toksycznego wplywu na reprodukcjy u samcow szczurow stwierdzono zmniejszenie masy 
gruczolu krokowego i pycherzykow nasiennych, zmniejszenie wydzielania przez gruczoly plciowe 
dodatkowe oraz zmniejszenie wskainikow plodnosci (spowodowane dzialaniem farmakologicznym 
dutasterydu). Znaczenie kliniczne tych objawow nie jest znane. 

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorow 5a-reduktazy podanie dutasterydu w czasie ci~Zy 
powodowa!o cechy feminizacji plodow plci myskiej szczurow i krolikow. We krwi samic szczurow 
wykrywano dutasteryd po kopulacji z samcami, ktorym podawano dutasteryd. W przypadku naczelnych 
nie obserwowano feminizacji plodow plci myskiej w wyniku podawania dutasterydu w czasie ci4Zy, w 
dawkach powoduj4cych osi4gniycie we krwi styzenia 0 wartosci przekraczaj4cej styzenie spodziewane u 
ludzi po ekspozycji na nasienie. Jest malo prawdopodobne, aby kontakt z dutasterydem zawartym w 
nasieniu powodowal szkodliwy wplyw na plod plci myskiej. 

6. DANEFARMACEUTYCZNE 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych 

Zawartosc kapsulki: 
Butylohydroksytoluen (E 321) 
Glikolu propylenowego monokaprylan, typ II 

Otoczka kapsulki: 
Zelatyna 
Glicerol 
Tytanu dwutlenek (E 171) 
Triglicerydy nasyconych kwasow tluszczowych 0 sredniej dlugosci lancucha 
Lecytyna sojowa 

6.2 Niezgodnosci farmaceutyczne 

Nie dotyczy. 

6.3 Okres waznosci 
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2 lata 

6.4 Specjalne srodki ostroznosci podczas przechowywania 

Przechowywac w temperaturze ponizej 30DC. 
Przechowywac blister w zewnytrznym opakowaniu tekturowym w celu ochrony przed swiatlem. 

6.5 Rodzaj i zawartosc opakowania 

Przezroczysty blister tr6jwarstwowy (PVC/PE/PVDCI Aluminium). 
10, 30, 50, 60 i 90 kapsulek. 

Nie wszystkie wielkosci opakowan musz~ znajdowac sie w obrocie. 

6.6 Specjalne srodki ostroznosci podczas przechowywania 

Dutasteryd jest wchlaniany przez sk6ry, dlatego naleZy unikac bezposredniego kontaktu 
z uszkodzonymi kapsulkami . W przypadku kontaktu z uszkodzonymi kapsulkami miejsce kontaktu 
nalezy natychmiast przemyc wod~ z mydlem (patrz punkt 4.4). 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nalezy usun~c zgodnie 
z lokalnymi przepisami. 

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ1\CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE 
DOOBROTU 

+pharma arzneimittel gmbh 
Hafnerstrasse 211 
8054 Graz 
Austria 

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCENIE DO OBROTU 

9. DATA WYDANIA PIERSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCENIE DO OBROTU 
I DATA PRZEDLUZENIA POZWLENIA 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 

10. DATA ZATWIERZDENIA LUB CZF;SCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO M) Ot / to;f ~ (. 
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