
בוטאן-דיסולפונט אדמטיונין
טרנסמטיל

ניסוח

ַ:לּוח
.אדמטיונין ג"מ-500 ל ערך שווה בוטנדיסולפונט אדמטיונין של ג"מ949  מכילה אנטרית מצופה טבליה כל

 כל :להזרקה ליופיליזית אבקה
:מכיל בקבוקון

אדמטיונין ג"מ-500 ל ערך שווה ג"מ949  בוטנדיסולפונט1,4-) סולפו-אדנוסיל-ל-מתיונין( אדמטיונין

 כל :להזרקה תמיסה
:מכילה אמפולה

mL 5 qs …………………………………………ליזין 
 הידרוקסיד נתרן ג"מ428 …………………………………………………………....

-Lלהזרקה מים ג"מ14.4 …………………………………………...

תיאור

 אדמטיונין של יציבות מלח צורות נדרשות, מבנית יציבות חוסר בגלל. מתיונין האמינו חומצת של נגזרת היאmethionine-L-adenosyl ,S- או אדמטיונין
אינדיקציות ).SD4 אדמציונין( בוטנדיסולפונט1,4- אדמטיונין, המלח הוא הפעיל החומר. הפה דרך כתרופה בו לשימוש

Admetionine עם18)  גיל מעל( במבוגרים לטיפול מיועדת:

ושחמת שחמת טרום במצבי תוך-כבדי כולסטזיס•

בהריון תוך-כבדי כולסטזיס•

וניהול מינון

.הפה דרך להתחיל או הפה דרך ולהמשיך פרנטרלי במתן הטיפול את להתחיל ניתן

ליופיליזית אבקה

 יש. ולשריר לווריד להזרקה ל"מ5 /ג"מ500  של בבקבוקונים זמינים) הידרוקסיד נתרן, ליזיןL-, להזרקה מים תמיסת( אדמטיונין של ללופיל וממס אבקה
.בשימוש שאינו חלק השלך. השימוש בזמן הנלווה הממס באמצעות הליופילית האבקה את להמיס

 חשיפה או בבקבוקון סדק עקב( צהבהב עד לבן בצבע שונה נראית הליופילית האבקה אם. אלקליין או סידן יוני המכילה תמיסה עם אדמטיונין לערבב אין
.במוצר להשתמש אין), לחום

IV. באיטיות ורידי תוך אדמטיונין לתת יש

טאבלטים

.ללעוס ולא בשלמותן אדמטיונין טבליות את לבלוע יש. ג"מ500  של בחוזק זמינות אדמטיונין טבליות
.הארוחות עםademetionine  טבליות ליטול אין, מלאה טיפולית ולהשפעה הפעיל החומר של יותר טובה לספיגה

 בעטיפת חורים של נוכחות עקב( צהבהב עד לבן בצבע שונה נראות הטבליות אם. השימוש לפני מיד   השלפוחית מאריזת אדמטיונין טבליות לחלץ יש
.במוצר להשתמש לא מומלץ), האלומיניום

תוך-כבדי כולסטזיס

:ראשוני טיפול

ליום ג"ק/ג"מ5-12  הוא המומלץ המינוןIV  או .IM ליום ג"מ500  הוא הרגיל ההתחלתי המינוןIV  או ,IM שבועיים למשך, ג"מ800  על יעלה לא הכולל היומי המינון.
IM: או IV

.ג"מ1600  על יעלה לא הכולל היומי המינון, ליום ג"מ800  הוא הרגיל ההתחלתי המינון. הפה דרך יום/ג"ק/ג"מ10-25  הוא המומלץ המינון: הפה דרך

:תחזוקה טיפול

.ליום ג"מ1,600  עד800 : הפה דרך

ילדים

.הוכחו לא בילדים לשימושademetionine  של והיעילות הבטיחות

TITLE - ADEMETIONINE / SAME MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Abbott

www.911globalmeds.com/buy-ademetionine-same-online
https://www.medicine.abbott/content/dam/bss/divisionalsites/epd/productpdf/Transmetil%20500mg.pdf


גרִֵיַאטרִי

. יותר צעירים מנבדקים שונה בצורה מגיבים הם אם לקבוע כדי ומעלה65  בני נבדקים של מספיק מספר כללו לאademetionine  של קליניים מחקרים
 כלל בדרך, זהירה להיות צריכה קשיש לחולה המינון בחירת, כללי באופן. לצעירים מבוגרים מטופלים בין בתגובות הבדלים זיהה לא מדווח קליני ניסיון

 תרופתי טיפול או מחלה ושל, הלב או הכליות, הכבד בתפקוד ירידה של יותר הגבוהה התדירות את המשקפת, המינון טווח של הנמוך בקצה מתחילה
.נלווה

כליות ליקוי

.אלה לחולים אדמטיונין מתן בעת זהירות מומלצת, לכן. כליות ליקוי עם בחולים מחקרים נערכו לא

כבד ספיקת

.כרונית כבד מחלת עם וחולים בריאים מתנדבים אצל דומים פרמקוקינטיים פרמטרים

נגד התוויות

Bבציסטתיונין מחסור כגון( היפר-הומוציסטינמיה או/ו להומוציסטינוריה גורמים או/ו המתיונין מחזור על המשפיעים גנטיים פגמים עם בחולים אסור 
).החומרים בחילוף פגםAdmetionine12 ויטמין, בטא-סינתאז

Admetionine פעילים הלא מהמרכיבים אחד לכל או הפעיל לחומר ידועה יתר רגישות עם בחולים אסור.

זהירות ואמצעי אזהרות

).וניהול מינוןראה(IV  באיטיות ורידי תוך אדמטיונין לתת יש

.הפה דרך אדמטיונין הנוטלים היפראמוניה של הכבד ושחמת שחמת טרום מצבים עם בחולים האמוניה רמות אחר לעקוב יש

 מחלות עקב בוויטמין למחסור פוטנציאל או הריון, כבד מחלת, אנמיה( בסיכון חולים, האדמטונין רמות את להפחית עלול בפולאט ומחסורB12 ויטמין כי
 פולית חומצה או/וB-12ב טיפול, חסר נמצא אם. הפלזמה רמות את לבדוק כדי שגרתיות דם בדיקות לעבור צריכים) טבעונים כגון אכילה הרגלי או אחרות
).מטבוליזם-  פרמקולוגיים מאפיינים ראה(. אדמטיונין למתן במקביל או לפני מומלצת

 בטוחים שהם עד הטיפול במהלך מכונות להפעיל או לנהוג שלא למטופלים   להמליץ יש. באדמטיונין בשימוש סחרחורת לחוות עלולים מהחולים חלק
).במכונות להשתמש או לנהוג היכולת על השפעותלרִאְֹות(. כאלה בפעילויות לעסוק יכולתם על משפיע אינו באדמטיונין שטיפול סביר באופן

 באדמטיונין מטופלים כשהם מאניה או להיפומאניה מדיכאון שעברו חולים על דיווחים היו. קוטבית דו מחלה עם בחולים לשימוש מומלץ אינו.
Admetionine

 לנקוט מומלץ, אפשרית אינטראקציה של הנחה שקיימת למרות. וקלומיפרמין אדמטיונין הנוטלת בחולה סרוטונין תסמונת על בודד ספרותי דיווח היה
 מזון ותוספי), קלומיפרמין כגון( טריציקליות דיכאון נוגדות תרופות(SSRI),  סרוטונין של חוזרת ספיגה למעכבי במקביל אדמטיונין מתן בעת זהירות משנה
).תרופות בין אינטראקציותלרִאְֹות(. טריפטופן המכילים צמחים ותוספי מרשם ללא

 לאורך בדיכאון בטיפול אדמטיונין של היעילות). שבועות3-6  במשך( טווח קצרי קליניים בניסויים נחקרה בדיכאון בטיפולademetionine  של היעילות
 את לעודד יש. מיטבי טיפול לקבוע כדי שלהם הרופאים עם להתייעץ המטופלים ועל, בדיכאון לטיפול רבות תרופות ישנן. ידועה אינה ארוכות תקופות

.באדמטיונין הטיפול במהלך מחמירים או פוחתים אינם שלהם הסימפטומים אם שלהם הרופאים את ליידע המטופלים

 באדמטיונין הטיפול במהלך מתמשכת פסיכיאטרית תמיכה לקבל עליהם ולכן, אחרים חמורים ולאירועים להתאבדות בסיכון נמצאים דיכאון עם מטופלים
.כראוי ומטופלים יטופלו הדיכאון שתסמיני להבטיח כדי

 חלפה החרדה, בודדים במקרים. הטיפול את להפסיק צורך היה לא, המקרים ברוב. באדמטונין שטופלו בחולים החמרה או חולפת חרדה על דיווחים היו
.הטיפול הפסקת או במינון הפחתה לאחר

הומוציסטאין חיסוני מבחני עם התערבות

. באדמטיונין שטופלו בחולים בפלזמה הומוציסטאין של בטעות מוגברות רמות להראות שעלולות, הומוציסטאין של חיסוניות לבדיקות מפריע אדמטיונין
.בפלזמה הומוציסטאין למדידת אימונולוגיות לא בשיטות להשתמש מומלץ לכן, באדמטיונין המטופלים בחולים

תרופות בין אינטראקציות

 מתן בעת זהירות מומלצת, אפשרית אינטראקציה של הנחה שקיימת למרות, לכן. וקלומיפרמין אדמטיונין הנוטלת בחולה דווחה סרוטונין תסמונת
 ללא מזון ותוספיclomipramine),  כגון( טריציקליות דיכאון נוגדות תרופות(SSRI),  סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה למעכבי במקביל אדמטיונין

).זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות(. טריפטופן המכילים צמחים ותוספי מרשם

והנקה הריון

הרֵיָֹון



 בשלושת אדמטיונין לתת רצוי. כלשהי שלילית להשפעה הוביל לא להריון האחרונים החודשים בשלושת בנשים אדמטיונין של גבוהים במינונים השימוש
.לחלוטין הכרחי זה אם רק להריון הראשונים החודשים

חלֲבִָיּות
.לתינוק הפוטנציאלי הסיכון את מצדיקה הפוטנציאלית התועלת אם רק הנקה בזמן באדמטיונין להשתמש יש

במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על השפעות

 באופן בטוחים שהם עד הטיפול במהלך מכונות להפעיל או לנהוג לא לחולים   להמליץ יש. באדמטיונין בשימוש סחרחורת לחוות עלולים מהחולים חלק
).זהירות ואמצעי אזהרותראה( כאלה בפעילויות לעסוק יכולתם על משפיע אינו באדמטיונין שטיפול סביר

שליליות תגובות

קליניים ניסויים

שנתיים עד למשך ופתוחים מבוקרים בניסויים, דיכאון עם חולים-817 ו כבד מחלת עם לאדמטיונין נחשפו1983  מתוכם חולים-2434 ב נחקרה אדמטיונין
.

 בטן כאבי, בחילות. לוואי תגובות188  הכל בסך חוו(7.2%) 121  מתוכם, באדמטיונין שטופלו קליניים ניסויים-22 ב מטופלים1667  על מבוססת הטבלה
.התרופה עם הלוואי אירוע של סיבתי קשר להעריך היה ניתן תמיד לא. ביותר הגבוהה בתדירות שדווחו הלוואי תופעות היו ושלשולים

System )SOC( OrganClassמועדף טווח

שתן בדרכי דלקתונגיעות זיהומים

ּבלִּבּול
שינה נדודי

פסיכיאטריות הפרעות

סחְרַחֹורתֶ
ראֹׁש ּכאְבֵ

פרסתזיה
העצבים במערכת הפרעות

קרדיווסקולרית הפרעהלב הפרעות

חום גלי
שטחית פלביטיס

דם כלי הפרעות

הבטן התנפחות
בטן כאבי

ׁשלִׁשּול
יבש פה

בעיכול בעיות

הוושט דלקת

הפֲחָהָ
העיכול במערכת כאבים

 העיכול במערכת הפרעה
 העיכול במערכת דימום
בחילות
הקֲָאָה

העיכול במערכת הפרעות

מרה קוליק
כבד שחמת

כבד-מרה הפרעות

היפרהידרוזה
גירוד

עור תגובות
עוריות התת וברקמות בעור הפרעות

ארתרלגיהחיבור ורקמות ושלד שרירים הפרעות
שרירים התכווצות

אסתניה
צמְרַמֹורתֶ

 ההזרקה באתר תגובות
שפעת דמוית מחלה
מבְּוכהָ
היקפית בצקת

פירקסיה

הניהול באתר ומצבים כלליות הפרעות

שיווק לאחר ניסיון

החיסון במערכת הפרעות
 יתר[ הדם בלחץ שינויים, בחזה נוחות אי, גב כאבי, סמפונות, נשימה קוצר, הסמקה כגון( אנפילקטיות תגובות או אנפילקטואידיות תגובות, יתר רגישות
]).ברדיקרדיה, טכיקרדיה[ דופק או] דם לחץ יתר, דם לחץ



פסיכיאטריות הפרעות
חרֲדָהָ

 החזה בית, הנשימה בדרכי הפרעות
גרון בצקת והמדיאסטינלי

עוריות התת וברקמות בעור הפרעות
).אריתמה, אורטיקריה, גרד, פריחה למשל( בעור אלרגיות תגובות, אנגיואדמה), עורי נמק עם מאוד רחוקות לעיתים( ההזרקה באתר תגובה

יתר מינון

 החולים אחר לעקוב יש, כללי באופן. שלהם המקומיים הרעל בקרת למרכזי לפנות רופאים על. נדירים הם אדמטיונין של יתר מנת של מקרים כי נראה
.תומך טיפול ולספק

פרמקולוגיים מאפיינים

פרמקודינמיים מאפיינים

( המתיל קבוצת של תורם והעברת כקו-אנזים בעיקר מתפקד אדמטיונין. והנוזלים הגוף רקמות בכל כמעט טבעי באופן הקיימת אמינו חומצת היא.
 ותורמת התא ממברנות של הפוספוליפידים דו-שכבת לפיתוח גם חיונית מתיל העברת. חיים ובבעלי אדם בבני חיוני מטבולי תהליך היא) טרנסמתילציה

 במערכת נוירוטרנסמיטורים ביצירת קריטית היא אדמציונין בתיווך וטרנסמתילציה הדם-מוח מחסום את לחדור יכול אדמטיונין. הממברנה לנזילות
ademetionine( -L-adenosylS( methionine-והיסטמין מלטונין, סרוטונין), אדרנלין, נוראדרנלין, דופמין( קטכולאמינים כולל המרכזית העצבים

 החמצון נוגד, גלוטתיון. טרנססולפורציה באמצעות') וכוCoA , גלוטתיון, טאורין, ציסטאין( פיזיולוגיות גופרתיות תרכובות ביצירת מבשר גם הוא אדמטיונין
 חומצה גם. אלכוהוליים ולא אלכוהוליים כבד מחלת בחולי בכבד הגלוטתיון רמות את מעלה אדמטיונין. בכבד רעלים בניקוי חשוב, בכבד ביותר החזק
.האדמציונין ובחידוש החומרים בחילוף חיוניים מזינים חומרים הםB12 ויטמין וגם פולית

פרמקוקינטיים מאפיינים

קלְִיטהָ

 ושלב הרקמות לתוך לכאורה מהיר הפצה משלב ומורכב דו-אקספוננציאלי הוא האדמטיונין של הפרמקוקינטי הפרופיל, ורידי תוך מתן לאחר, אדם בבני
 של המרבי הריכוז(96%);  מלאה כמעטademetionine  של הספיגה, שרירית תוך ניתנת כאשר. שעות-1.5 כ של חיים מחצית בזמן המאופיין סופני סילוק

 מצופות טבליות בליעת לאחר שעות5  עד3  מושגים בפלזמה שיא ריכוזי, אדמטיונין של פומי מתן לאחר. דקות-45 כ לאחר מושג בפלזמה אדמטיונין
 טבליות מתן לאחר המתקבלים הפלזמה ריכוזי שיא. צום בתנאי ניתנת אדמטיונין כאשר מוגברת הפה דרך הביולוגית הזמינות). ג"מ(400-1000  אנטרי
. ג"מ-1000 ל ג"מ400  בין שנעות בודדות מנות לאחר שעות5  עד3  הושגו ליטר/ג"מ1  עד5 0.  של בפלזמה שיא ריכוזי עם, למינון קשור אנטרי בציפוי
.שעות24  תוך הבסיס לקו יורדים הפלזמה ריכוזי

הפצה

5%. ≤ בהיותו זניח הוא פלזמה לחלבוני הקישור. בהתאמה, אדמטיונין ג"מ-500 ו ג"מ100  של מינונים עבור דווחו ג"ק/ליטר-0.44 ו0.41  של פיזור נפחי

חומרים חילוף

 משתמשותademetionine  תלויות מתילאזות, זה מחזור של הראשון בשלב. האדמציונין מחזור נקראות אדמציונין ומחדשות צורכות, המייצרות התגובות
ademetionineומייצרים כמצע -homocysteine-adenosyl-homocysteine. S-adenosyl   Sידי על ואדנוזין להומוציסטאין הידרוליזה עובר 

hydrolase-homocysteine adenosyl .S-5-מ מתיל קבוצת של העברה עם למתיונין בחזרה ממוחזר ההומוציסטאין, מכן לאחר-
.methyltetrahydrofolateהמחזור את להשלים, לאדמציונין בחזרה להמיר ניתן מתיונין, לבסוף.

הפַרׁשָהָ

1.5% ± 15.5  הייתה בשתן רדיואקטיביות הפרשת, נורמליים במתנדביםSAMe ) ג14מתיל( רדיואקטיבי, הפה דרך מתן באמצעות נותבים איזון במחקרי
.יציבות בבריכות שולבו-60% כ שהותיר מה, שעות72  לאחר3.5% ± 23.5  הייתה צואה והפרשת שעות48  לאחר

פרה-קליניים בטיחות נתוני

 תוך, עורית תת, הפה בדרך המינים משני וכלב אוגר, חולדה, עכבר כולל חיים בעלי מיני במספר חוזר ומינון בודדת כמנה בוצעו טוקסיקולוגיים מחקרים
.שרירית ותוך ורידי

 מטרה איבר הוא שהאשך ייתכן. בכלב בהרבה פחותה ובמידה ובאוגר בחולדה המטרה איבר היא שהכליה כך על הצביע חוזר מינון של רעילות בדיקת
 ומוטגניות רבייה רעילות, שבועות104  עד חוזרים במינונים רעילות, בודד במינון רעילות. הגוף באיברי אחרים משמעותיים שינויים נצפו לא. בחולדה נוסף
.רעילות השפעות של אחרים בולטים סימנים הוכיחו לא

קליניים מחקרים תיאור

 של הקלינית היעילות של סקירה. כבד והפרעות בדיכאון בטיפול שימושי להיות עשוי שאדמטיונין כך על מצביעים רבים מדעיים מחקרים
ademetionineבריאות ואיכות למחקר הסוכנות ידי על2002  בשנת פורסמה כבד ומחלות אוסטאוארטריטיס, בדיכאון לטיפול  .(AHRQ)התבסס זה דוח 

47 : רלוונטיים מחקרים102  זוהו2000.  שנת עד שפורסמה כבד ומחלות אוסטאוארתריטיס, בדיכאון לטיפול באדמטיונין השימוש על הספרות על
 מפלצבו יותר יעילה שאדמטיונין מסיקה אלה מחקרים של המטה-אנליזה. כבד למחלת מחקרים-41 ו לאוסטאוארתריטיס מחקרים14 , לדיכאון מחקרים
של בתסמינים להקלה



 עבור בסרום בילירובין בהפחתת מפלצבו יותר יעיל אדמטיונין. תוך-כבדי וכולסטזיס כולסטזיס בהריון גרד, ניוונית מפרקים דלקת של כאבים, דיכאון
.ניוונית מפרקים ודלקת בדיכאון סטנדרטי לטיפול ערך שווה היה באדמטונין טיפול. תוך-כבדי כולסטזיס ועבור בהריון כולסטזיס

תוך-כבדי כולסטזיס

 ושל כבד מחלת של תוך-כבדי בכולסטזיס בטיפול יעילה זו שתרופה הראה שנה-20 מ יותר במשך באדמטיונין ופארנטרלי אוראלי בשימוש שנצבר הניסיון
.אחרות כרוניות כבד והפרעות הריון

 חומצות ופינוי ויסות כמו הפטוציטים של תקין תפקוד, כבד במחלות. כבדי לנזק אחרים וגורמים כרוניות כבד מחלות של סיבוך הוא תוך-כבדי כולסטזיס
.כולסטאזיס מכך וכתוצאה, נפגע מרה

, ראשונית טרשתית כולנגיטיס, ראשונית מרה שחמת כולל, תוך-כבדי כולסטזיס הכוללות כרוניות כבד מחלות עם בחולים נחקר באדמטיונין השימוש
 מחלת. אלכוהולית ולא אלכוהולית כבד מחלת, מלאה פרנטרלית תזונה ידי על הנגרמת כולסטזיס, נגיפית כבד דלקת, תרופות ידי על הנגרמת כבד פגיעת
.כבד

 ברוב. זו בתרופה טופלו-1983 וב אדמטיונין עם הקליניים בניסויים נכללו כרוניות כבד ממחלות או/ו תוך-כבדי מכולסטזיס שנפגעו חולים-2,700 מ יותר
 קשור היה כולסטטי מרכיב מהמקרים90%  בכמעט. אלטרנטיביים טיפולים של מוחלט כמעט היעדר עקב לפלצבו הושווה אדמטיונין, הללו הניסויים
 שנחשבו היעילות פרמטרי. בהריון כבדי תוך כולסטזיס או וכרונית חריפה כבד דלקת, אלכוהולית כבד ממחלת סבלו החולים שאר. כרוניות כבד למחלות

 של ביוכימיים וסמנים), לרווחה חזרה, עייפות, צהבת, גירוד( כולסטזיס של העיקריים הסובייקטיביים הסימפטומים את כללו הקליניים במחקרים
 שניתן באדמטיונין הטיפול-glutamyltransferase .γ , טרנסמינאזות. , מרה מלחי, אלקליין פוספטאז, ומצומד מוחלט בילירובין כגון, לכבד ונזק כולסטזיס

IV, IMטיפול של ההשפעות. אלכוהול ושחמת, הריון או כרונית כבד מחלת עקב תוך-כבדי כולסטזיס שיפר, הפה דרך או  IVאו  IM1-2  לאחר ניכרות
.תחזוקה לטיפול מתאים פומי שטיפול בעוד, טיפול של שבועות

 למשך אדמטיונין של ליום ג"מ1,200  כי מצא אלכוהולית כבד שחמת עם ונשים גברים123  של פלצבו ומבוקר סמיות כפול, טווח ארוך אחד מחקר
 בתום כבד השתלת/הכוללת התמותה. פלצבו מאשר יותר יעילה בצורה כבד בהשתלות הצורך את ולדחות ההישרדות שיעורי את לשפר עשוי שנתיים
 את הפחית באדמטיונין טווח ארוך טיפול. סטטיסטית מובהק היה לא ההבדל כי אם, האדמטונין בקבוצת-16% ל הפלצבו בקבוצת-30% מ ירדה הניסוי

.מתקדמת פחות כבד מחלת עם בחולים במיוחד, כבד השתלת/הכוללת התמותה

דּכִָאֹון

 דיכאון בהפרעות בטיפול אדמטיונין של יעילותו על סקירה מאמרי ממספר התוצאות. בדיכאון בטיפול פרנטרל או הפה דרך ניתן אדמטיונין
 סובלים. בחולים בולטת אנטי-דיכאונית פעילות יש, ליום ג"מ200-1600  של במינונים, לאדמטיונין כי מראות הקליניים המחקרים של וממטה-אנליזה

 אדמטיונין של היעילות את מצאו סמיות כפול מחקרים מספר). דיסתימיות, נוירוטיות, וביפולריות חד אנדוגניות הפרעות( דיכאון של שונים מסוגים
בהיעדר מהטיפול ימים7 - 5  תוך ומתבטאת מהירה האנטי-דיכאונית הפעולה. טריציקליים דיכאון לנוגדי ודומה פלצבו על עדיפה דיכאון בהפרעות בטיפול
 ומעכבי טריציקליות דיכאון נוגדות תרופות בפרט, אחרות דיכאון נוגדות לתרופות תואםAdmetionine . אנטי-כולינרגיות תגובות, בפרט, לוואי תופעות
)תרופות בין אינטראקציות; זהירות ואמצעי אזהרותלרִאְֹות(. אוקסידאז מונואמין

הריון של תוך-כבדי כולסטזיס

21 , באדמטיונין טופלו156 , מתוכם. בהריון תוך-כבדי כולסטזיס עם נשים264  הכוללים קליניים ניסויים-7 ב הוערכה-Ademetionine ב הטיפול יעילות
 באדמטיונין הטיפול. אורסודיאוקסיכולית חומצה בתוספת באדמטיונין-27 ו) אורסודיאוקסיכולית חומצה( פעילה בביקורת מטופלים60 , פלצבו קיבלו
.ביוכימיים ופרמטרים גרד של שיפור עם הריון של תוך-כבדי בכולסטזיס בטיפול יעיל היה, הפה דרך אוIV, IM  שניתן

זהְִירּות

.מרשם ללא מתן על אוסר וקוסמטיקה מכשירים, תרופות, מזון חוק

אחִסּון

.צלזיוס מעלות30  על יעלו שלא בטמפרטורות לאחסן יש

מדף חיי

חודשים24

זמינות

במארז10  של אלו/אלוו   שלפוחית חבילת: טבליה

) כמדללים() נטו תוכן( ל"מ-5 ב שקופה זכוכית אמפולת1  סוגEP + 5's x ) כפעיל(1  סוג שקוף זכוכית בקבוקון: מכילה(1)  אחת קופסה: להזרקה תמיסה
5'sx
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