قرص سیپروترون استات
قرص های خوراکی 50میلی گرم

مشخصات دارو:
سیپروترون استات  ،ماده فعال دارویی قرص سیپروترون استات می باشد،هر قرص حاوی  50میلی
گرم دارو می باشد.
دسته دارويي:
داروهای ضد آندروژن.
موارد مصرف:
سيپروترون براي كنترل تمايالت جنسي بيش از حد مردان و درمان تسكيني سرطان پروستات مصرف
مي شود.
توجه :این دارو برای درمان آکنه و پرمویی بدن زنان نیز مصرف شده است ،ولی معموال ً در این مورد
مصرفسیپروترون کامپاند ترجیح داده میشود.
موارد منع مصرف :
بیماری حاد کبد ،افسردگی شدید و مزمن ،سابقه ترومبوز و آمبولی ،تومورهای بدخیم یا بیماریهایتحلیل
برنده  ،بیماران با سن کمتر از  18سال (این دارو ممکن است رشد و نمو استخوانها و بیضه را بهتأخیر
اندازد) و نارسایی کلیوی.
در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
مصرف در حاملگي و شيردهي:
حاملگی :ردهX
هیچ مطالعه ای در دوران بارداری وجود ندارد .
شیردهی :ترشح سیپروترون استات در شیر انسان شناخته نشده است .

شرایط نگهداری ،اشکال دارویی و نوع بسته بندی:
دارو را در دمای کمتر از 30درجه سانتی گراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.
دارو را دورازدسترس کودکان نگهداری نمایید.
ساخت شركت داروسازي ابوريحان تهران  -ايران
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موارد هشدار و احتیاط:
◄بیماریهای مزمن کبد
◄ دیابت (این دارو در متابولیسم کربوهیدراتها دخالت میکند).
◄بیماران افسرده یا دارایسابقه افسردگی
◄این دارو ممکن است ریسک حوادث ترومبوآمبولیک را افزایش دهد و یا پروفایل لیپید را تغییر دهد.
◄از آنجايي كه اين دارو ممكن است موجب بروز سستي و ناتواني شود ،از انجام فعاليتهايي كه نياز به
هوشياري كامل دارند ،خودداري كنيد.
◄انجام آزمونها و اقدامات زیر در پیگیری وضعیت بیمار اهمیت زیادی دارد:
سنجش عملکرد کبد و بخش قشری غده فوق کلیه ،بررسی پارامترهای متابولیسم کربوهیدرات در طول
مصرف سیپروترون(انجام این آزمونها در افراد مبتال به دیابت ،به طور مرتب توصیه میشود) ،شمارش
کامل سلولهای خونی (به طور مرتبدر طول درمان) ،بررسی و شمارش اسپرمها (انجام این آزمون قبل از
شروع درمان توصیه میشود ،زیرا خطر تشدیدناباروری وجود دارد).
تداخالت دارویی
هر دارو به موازات اثرات درمانی ،ممکن است عوارض جانبی ناخواسته در افراد ایجاد کند هر چند که
همه عوارض جانبی در همه افراد دیده نمی شود.درصورت استفاده از داروهای زیر حتما پزشک خودرا
مطلع سازید:
داروهای ریفامپیسین،فنی توئین،داروهای ضدقارچ آزولی(مانندکتوکونازول،کلوتریمازول،ایتراکونازول)
،ریتوناویر،داروهای پایین آورنده چربی(استاتین ها)،داروهای پایین آورنده قندخون(گلوتازون ها)،گیاه
علف چای
مقدار و نحوه مصرف دارو:
این دارو باید پس از غذا مصرف شود.
الف) کنترل میل جنسی بیش از حد و انحراف جنسی در مردان.
بزرگساالن :مقدار  50میلیگرم دو بار در روز مصرف میشود .در صورت لزوم بعد از چهار هفته ،مقدار
200-300 میلی گرم در روز در مقادیر منقسم مصرف میشود تا پاسخ مناسب حاصل شود .سپس ،
مقدار مصرف تا رسیدن به مقدارنگهدارنده به تدریج کاهش مییابد.
ب) درمان تسکینی کارسینوم پروستات.
بزرگساالن:200-300 میلی گرم در روز در  2تا  3روز منقسم؛ پس از برداشتن بیضهها ،دوز به-200
 1میلی گرم در روز کاهش مییابد.
 00
سمیت  /عوارض جانبی:
هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود اگرچه همه
این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هرعارضه ای با پزشک مشورت کنید:
عوارض با شیوع ≥:%10
ادراری -تناسلی :کاهش تعداد اسپرمها و حجم مایع منی ،ناباروری ،بیاسپرمی ،آتروفی خفیف لولههای
تولید کننده منی،ایجاد اسپرمهای غیرطبیعی.
عوارض با شیوع ≤:%10
احساس خستگی و سستی(معموال ً این عوارض بعد از گذشت سه ماه از شروع درمان برطرف میشوند )،
بزرگ شدن گذرای پستان ،تغییر وزن بدن (به ویژه افزایش وزن) ،کاهش سبوم ،کاهش رشد موهای
بدن ،افزایش رشد موهای سر و روشن شدن رنگ مو ،بهبود همزمان آکنه ولگاریس و کاهش گذرای
لکههای پوست.

98 MM

