sI.2 modsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego cindartsI
przygotowane do publicznej wiadomości
=
=
sf.O.N lmówienie rozpowszechnienia chorobó
=
Łagodnó=rozrost=gruczołu=krokowego=EangK=Benign=mrostatic=eóperplasiaI=Bme)I=któró=charakterózuje=
się=wóstępowaniem=umiarkowanóch=do=ciężkich=objawów=dotóczącóch=dolnóch=dróg=moczowóch=
EangK=iower=rrinaró=Tract=pómtomsI=irTp)I=wóstępuje=u=około=jednej=czwartej=mężczózn=RMJletnichI=
u=jednej=trzeciej=mężczózn=SMJletnich=i=u=połowó=mężczózn=UMJletnich=i=starszóchK====
=
Częstość=wóstępowania=histologicznóch=objawów=Bme=zwiększa=się=wraz=z=wiekiemI=wóstępując=u=
około=4OB=mężczózn=pomiędzó=RNK=i=SMK=rokiem=żóciaI=i=UOB=mężczózn=pomiędzó=TNK=i=UMK=rokiem=
żóciaK=lgólnoświatowe=różnice=w=statóstókach=epidemiologicznóch=są=w=pewnóm=stopniu=zależne=od=
tegoI=w=jaki=sposób=Bme=jest=definiowaneK=gednakżeI=częstość=wóstępowania=histologicznóch=objawów=
Bme=zwiększa=się=wraz=z=wiekiemI=wóstępując=u=około=4OB=mężczózn=pomiędzó=RNK=a=SMK=rokiem=
żóciaI=i=UOB=mężczózn=w=wieku=pomiędzó=TNK=a=UMK=rokiem=żóciaK==
=
sf.O.O modsumowanie korzóści wónikającóch z leczenia
=
autasteród=jest=pierwszóm=podwójnóm=inhibitorem=obu=tópów=izoenzómów=EN=i=O)=RαJreduktazóI=z=
udowodnioną=skutecznością=i=bezpieczeństwem=stosowania=w=P=randomizowanóch=badaniach=
klinicznóch=kontrolowanóch=placeboI=z=któróch=każde=trwało=O=lataK=aługotrwałe=leczenie=
dutasteródem=trwające=ponad=4U=miesięcó=skutkowało=dalszóm=złagodzeniem=objawów=ze=stronó=
układu=moczowego=i=przepłówu=moczu=oraz=dalszóm=zmniejszeniem=objętości=gruczołu=krokowego=i=
objętości=strefó=przejściowej=gruczołu=krokowego=u=mężczózn=z=objawowóm=łagodnóm=rozrostem=
gruczołu=krokowego=EBme)K=wmniejszenie=rózóka=ostrego=zatrzómania=moczu=oraz=konieczności=
leczenia=zabiegowego=łagodnego=rozrostu=gruczołu=krokowego=obserwowano=w=fazie=badania=z=
podwójnie=ślepą=próbą=i=utrzómówało=się=podczas=czteroletniego=okresu=badańK=Częstość=
wóstępowania=nowóch=przópadków=działań=niepożądanóch=pozostawała=niska=podczas=kontónuacji=
tóch=badań=na=zasadzie=próbó=otwartejI=a=mniej=niż=NB=pacjentów=zakończóło=leczenie=z=uwagi=na=
działania=niepożądaneK=Łączne=wóniki=tóch=badań=dowodząI=że=korzóści=wónikające=ze=stosowania=
dutasteródu=skutkujące=zmniejszeniem=nasilenia=objawów=chorobóI=utrzómują=się=w=okresie=
długotrwałego=leczeniaK=autasteród=bół=także=dobrze=tolerowanó=podczas=długotrwałego=stosowaniaI=
nie=wówołując=nowóch=kwestii=dotóczącóch=bezpieczeństwa=w=okresie=4=lat=leczeniaK============
=
sf.O.P kieznane dane dotóczące korzóści wónikającóch z leczenia
=
Brak=danóch=dotóczącóch=stosowania=dutasteródu=u=pacjentów=z=zaburzeniami=czónności=wątrobó=lub=
nerekK=
=
sf.O.4 modsumowanie informacji dotóczącóch bezpieczeństwa stosowania
Istotne rozpoznane zagrożenia
wagrożenie
aziałania=niepożądane=
dotóczące=zaburzeń=
aktówności=seksualnej=
Ezmniejszone=libidoI==
impotencjaI=zaburzenia=
wótrósku=nasieniaI=które=
mogą=się=utrzómówać=po=
zaprzestaniu=leczenia)K=
=

Co wiadomo
fmpotencjaI=zaburzenia=
Ezmniejszone)=libidoI=zaburzenia=
wótrósku=nasienia=są=
wómienianómi=działaniami=
niepożądanómiK=
aziałania=niepożądane=dotóczące=
aktówności=seksualnej=są=
związane=z=leczeniem=
dutasteródem=Ewłączając=zarówno=

jożliwość zapobiegania
mrzed=rozpoczęciem=leczenia=
lekarz=powinien=udzielić=
pacjentowi=szczegółowej=
informacji=dotóczącej=rózóka=
wóstąpienia=tóch=działańI=łącznie=
z=ich=przebiegiemK==
=
=

waburzenia=piersi=
Epowiększenie=i=tkliwość)K=
=

oeakcje=alergiczneI=w=tóm=
wósópkaI=świądI=
pokrzówkaI=miejscowó=
obrzęk=i=obrzęk=
naczónioruchowóK=
=
kiewódolność=sercaK=
=

monoterapięI=jak=i=leczenie=w=
skojarzeniu=z=tamsulosóną)K=Te=
działania=niepożądane=mogą=
utrzómówać=się=po=zaprzestaniu=
leczeniaK=wnaczenie=dutasteródu=
dla=tego=zjawiska=nie=jest=znaneK==
==
Tkliwość=i=powiększenie=piersi=
zgłaszano=w=kontrolowanóch=
badaniach=klinicznóchK=====

mrzed=rozpoczęciem=leczenia=
lekarz=powinien=udzielić=
pacjentowi=szczegółowej=
informacji=dotóczącej=rózóka=
wóstąpienia=tóch=działańK===
=
geśli=tkliwość=lub=powiększenie=
piersi=staje=się=dokuczliwe=lub=
jeśli=pacjent=zauważó=guzki=
piersi=lub=wódzielinę=z=brodawki=
sutkowejI=należó=o=tóch=
zmianach=powiadomić=lekarzaK
=
oeakcje=alergiczneI=w=tóm=
mrzed=rozpoczęciem=leczenia=
wósópkęI=świądI=pokrzówkęI=
lekarz=powinien=udzielić=
miejscowó=obrzęk=i=obrzęk=
pacjentowi=szczegółowej=
naczónioruchowó=raportowano=po= informacji=dotóczącej=rózóka=
wprowadzeniu=dutasteródu=do=
wóstąpienia=reakcji=
obrotuK=
alergicznóchK==
==
=
=
Terapię=skojarzoną=należó=zalecać= mrzed=rozpoczęciem=leczenia=
wółącznie=po=starannej=analizie=
lekarz=powinien=udzielić=
stosunku=korzóści=do=rózókaI=ze=
pacjentowi=szczegółowej=
względu=na=możliwość=
informacji=dotóczącej=rózóka=
zwiększenia=rózóka=działań=
wóstąpienia=tóch=działańI=łącznie=
niepożądanóch=Ew=tóm=
z=ich=przebiegiemK=
niewódolności=serca)I=oraz=po=
rozważeniu=wszóstkich=opcji=
terapeutócznóchI=w=tóm=również=
monoterapiiK=
t=dwóchI=trwającóch=4=lata=
badaniach=klinicznóch=ECombAT=
i=obarCb)I=częstość=
wóstępowania=niewódolności=
serca=Ewspólna=nazwa=określająca=
zgłoszone=zdarzeniaI=głównie=
niewódolność=serca=i=zastoinową=
niewódolność=serca)=bóła=większa=
wśród=pacjentów=przójmującóch=
jednocześnie=dutasteród=i=lek=
blokującó=receptoró=αJ
adrenergiczneI=głównie=
tamsulosónęI=niż=wśród=
pacjentówI=u=któróch=nie=
stosowano=leczenia=skojarzonegoK=
t=obódwu=badaniachI=częstość=
wóstępowania=niewódolności=

kastrój=depresójnóK=
=

serca=bóła=niska=E≤NB)=i=różniła=
się=międzó=badaniamiK
kiewódolność=serca=raportowano=
w=badaniach=klinicznóchK=
=
mo=wprowadzeniu=dutasteródu=do=
obrotu=zgłaszano=jako=działanie=
niepożądane=nastrój=depresójnóK=
=

iekarz=powinien=udzielić=
pacjentowi=informacji=
dotóczącej=rózóka=wóstąpienia=
nastroju=depresójnegoK=
=

=
Istotne możliwe zagrożenia
wagrożenie

Co wiadomo (łącznie z przyczynąI dlaczego jest to uważane za
potencjalne zagrożenieF
=
=
=

waburzenia=sercowoJ=
naczóniowe=inne=niż=
niewódolność=sercaK=
=
oak=gruczołów=sutkowóchK= wgłaszano=przópadki=raka=gruczołów=sutkowóch=u=mężczózn=
=
przójmującóch=dutasteród=podczas=badań=klinicznóch=oraz=po=
wprowadzeniu=produktu=leczniczego=do=obrotuK=kależó=zalecić=
pacjentom=niezwłoczne=zgłaszanie=każdej=zmianó=w=tkance=sutkaI=
takiej=jak=guzki=czó=wódzielina=z=brodawki=sutkowejK=lbecnie=nie=jest=
jasne=czó=istnieje=związek=przóczónowó=pomiędzó=wóstępowaniem=
raka=gruczołu=piersiowego=u=mężczózn=a=długotrwałóm=stosowaniem=
dutasteróduK=
=
t=dwuletnich=badaniach=klinicznóch=zebrano=dane=dotóczące=PPT4=
pacjentolat=leczenia=dutasteródem=w=badaniach=klinicznóch=oraz=dane=
z=dwuletniego=otwartego=badaniaI=w=któróch=rozpoznano=O=przópadki=
raka=gruczołów=sutkowóch=u=pacjentów=przójmującóch=dutasteród=i=
jeden=przópadek=u=pacjenta=otrzómującego=placeboK=t=ciągu=czterech=
lat=badań=klinicznóch=CombAT=i=obarCbI=podczas=któróch=zebrano=
dane=dotóczące=NT4U9=pacjentolat=leczenia=dutasteródem=i=RMOT=
pacjentolat=leczenia=dutasteródem=w=skojarzeniu=z=tamsulosónąI=nie=
odnotowano=przópadków=raka=gruczołów=sutkowóch=w=żadnej=z=
badanóch=grupK=lbecnie=nie=jest=jasne=czó=istnieje=związek=
przóczónowó=pomiędzó=wóstępowaniem=raka=gruczołu=piersiowego=u=
mężczózn=a=długotrwałóm=stosowaniem=dutasteróduK=
=
oak=gruczołu=krokowego=o= hażde=potwierdzone=zwiększenie=stężenia=mpAI=w=odniesieniu=do=
wósokim=stopniu=
stężenia=najniższegoI=w=trakcie=stosowania=dutasteródu=może=
złośliwościK=
sógnalizować=obecność=raka=gruczołu=krokowego=Eszczególnie=o=
=
wósokim=stopniu=złośliwości)K=r=mężczózn=ze=zwiększonóm=
=
rózókiem=raka=gruczołu=krokowego=wókazałó=większą=częstość=
=
wóstępowania=raka=gruczołu=krokowego=o=sumie=dleasona==UJNM=u=
pacjentów=leczonóch=dutasteródem=w=porównaniu=z=grupą=placeboK=
wwiązek=pomiędzó=dutasteródem=a=nowotworem=o=wósokim=stopniu=
złośliwości=nie=jest=jasnóK=jężczóźni=przójmującó=dutasteród=powinni=
bóć=regularnie=badani=w=kierunku=wókrócia=rózóka=raka=gruczołu=
krokowegoI=włączając=w=to=badanie=mpAK=
=
t=badaniu=obarCb=większą=częstość=raka=gruczołu=krokowego=o=
sumie=dleasona=UJNM=odnotowano=w=grupie=otrzómującej=dutasteród=

tpłów=na=rozwój=
zewnętrznóch=narządów=
płciowóch=u=płodu=płci=
męskiejK==
=

EnZO9I=MI9B)=w=porównaniu=z=grupą=placebo=EnZN9I=MISB;=pZ=MINR)K=
t=badaniu=CombAT=odsetek=przópadków=raka=o=sumie=dleasona=UJ
NM=wónosił=EnZUI=MIRB)=dla=dutasteróduI=EnZNNI=MITB)=dla=
tamsulosónó=i=EnZRI=MIPB)=dla=leczenia=skojarzonegoK=wwiązek=
pomiędzó=dutasteródem=i=rakiem=gruczołu=krokowego=o=wósokim=
stopniu=złośliwości=nie=jest=jasnóK=
=
autasteród=jest=przeciwwskazanó=u=kobietK=
=
modobnie=jak=inne=inhibitoró=RαJreduktazóI=dutasteród=hamuje=
przekształcanie=testosteronu=do=dihódrotestostronuI=przez=coI=
podawanó=kobietom=w=ciążóI=może=potencjalnie=hamować=rozwój=
zewnętrznóch=narządów=płciowóch=u=płodu=płci=męskiejK=kiewielkie=
stężenia=dutasteródu=stwierdzono=w=nasieniu=pacjentów=
przójmującóch=MIR=mg=dutasteródu=na=dobęK=kie=wiadomo=czó=w=
przópadkuI=gdó=kobieta=w=ciążó=ma=kontakt=z=nasieniem=mężczóznó=
leczonego=dutasteródem=wóstąpi=niekorzóstnó=wpłów=na=płód=płci=
męskiej=Enajwiększe=rózóko=w=pierwszóch=NS=tógodniach=ciążó)K==
Tak=jak=w=przópadku=stosowania=wszóstkich=inhibitorów=RαJ
reduktazóI=w=celu=uniknięcia=kontaktu=z=nasieniemI=zalecane=jest=
stosowanie=prezerwatówó=przez=mężczóznęI=którego=partnerka=jest=
lub=może=bóć=w=ciążóK=
=
modobnie=jak=w=przópadku=innóch=inhibitorów=RαJreduktazó=podanie=
dutasteródu=w=czasie=ciążó=powodowało=feminizację=płodów=płci=
męskiej=szczurów=i=królikówK=te=krwi=samic=szczurów=wókrówano=
dutasteród=po=kopulacji=z=samcamiI=któróm=podawano=dutasteródK=t=
przópadku=naczelnóch=nie=obserwowano=feminizacji=płodów=płci=
męskiej=w=wóniku=podawania=dutasteródu=w=okresie=ciążóI=w=
dawkach=powodującóch=osiągnięcie=we=krwi=stężenia=o=wartości=
przekraczającej=stężenie=spodziewane=u=ludzi=po=ekspozócji=na=
nasienieK=gest=mało=prawdopodobneI=abó=kontakt=z=dutasteródem=
zawartóm=w=nasieniu=powodował=szkodliwó=wpłów=na=płód=płci=
męskiejK=
=

Istotne brakujące dane
wagrożenie
Bezpieczeństwo=
stosowania=dutasteródu=u=
mężczózn=z=ciężką=
niewódolnością=wątrobóK=

Co wiadomo
kie=badano=wpłówu=zaburzeń=czónności=wątrobó=na=farmakokinetókę=
dutasteródu=Enie=badano=działania=dutasteródu=u=pacjentów=z=
chorobami=wątrobó)I=dlatego=należó=zachować=ostrożność=podczas=
stosowania=dutasteródu=u=pacjentów=z=łagodnómi=do=umiarkowanóch=
zaburzeniami=czónności=wątrobóK=r=pacjentów=z=ciężką=
niewódolnością=wątrobó=stosowanie=dutasteródu=jest=
przeciwwskazaneK==
autasteród=wódalanó=jest=głównie=w=postaci=metabolitówI=dlatego=
można=oczekiwać=zwiększenia=stężenia=dutasteródu=w=osoczu=u=tóch=
pacjentów=i=wódłużenia=okresu=półtrwaniaK=
=
Bezpieczeństwo=
=
stosowania=dutasteródu==
=
u=mężczózn=z=niestabilnóm= =
stanem=zdrowiaK=
=
=

=
sf.O.5 modsumowanie dodatkowóch aktówności minimalizującóch rózóko w odniesieniu do
określonóch zagrożeń
=
kie=dotóczóK=
=
sf.O.6 mrzewidówanó plan nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktu po uzóskaniu
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (jeśli dotóczó)
=
kie=dotóczóK=
=
sf.O.7 modsumowanie zmian wprowadzonóch w planie zarządzania rózókiem w porządku
chronologicznóm
=
kie=dotóczóI=ponieważ=niniejszó=dokument=jest=pierwszą=wersją=planu=zarządzania=rózókiem=Eojm)K=
=

