
Butandisulfonat de ademetionină
Transmetil

FORMULARE

Comprimat:

Fiecare comprimat acoperit enteric conține 949 mg de ademetionin butandisulfonat echivalent cu 500 mg de ademetionină.

Pulbere liofilizată pentru injecție: 
Fiecare flacon conține:
Ademetionină (Sulfo-Adenosil-L-Metionină) 1,4-butandisulfonat 949 mg echivalent cu 500 mg Ademetionină

Soluție injectabilă: 
Fiecare fiola contine:
L-lizină ………………………………………………………….... 428 mg Hidroxid 
de sodiu …………………………………………... 14,4 mg Apă pentru 
preparate injectabile ………………………………………… qs 5 ml

DESCRIERE

Ademetionina sau S-adenosil-L-metionina este un derivat al aminoacidului metionina. Din cauza instabilității structurale, formele de sare stabile ale 
ademetioninei sunt necesare pentru utilizarea sa ca medicament oral. Ingredientul activ este sarea, 1,4-butandisulfonat de ademetionină (ademetionină SD4). 
INDICAȚII

Ademetionina este indicată pentru tratamentul adulților (≥ 18 ani) cu:

• Colestază intrahepatică în stări pre-cirotice și cirotice

• Colestază intrahepatică în sarcină

DOZAJ SI ADMINISTRARE

Tratamentul poate fi iniţiat cu administrare parenterală şi continuat oral sau iniţiat oral.

Pulbere liofilizată

Pulbere și solvent liofilizat de ademetionină (soluție de apă pentru injecție, L-lizină, hidroxid de sodiu) este disponibil în flacoane de 500 mg/5 ml 
pentru injecție intravenoasă și intramusculară. Pulberea liofilizată trebuie dizolvată folosind solventul însoțitor în momentul utilizării. Aruncați 
porțiunea nefolosită.

Ademetionina nu trebuie amestecată cu o soluție alcalină sau care conține ioni de calciu. Dacă pulberea liofilizată are o culoare diferită de alb până la 
gălbui (din cauza unei fisuri în flacon sau a expunerii la căldură), produsul nu trebuie utilizat..

Ademetionina intravenoasă trebuie administrată lent IV.

Tablete

Tabletele de ademetionină sunt disponibile în concentrație de 500 mg. Comprimatele de ademetionină trebuie înghițite întregi și nu mestecate.
Pentru o mai bună absorbție a ingredientului activ și un efect terapeutic complet, tabletele de ademetionină nu trebuie luate în timpul meselor.

Comprimatele de ademetionină trebuie extrase din blister imediat înainte de utilizare. Dacă comprimatele nu au o culoare albă până la gălbuie (din 
cauza prezenței găurilor în ambalajul de aluminiu), se recomandă ca produsul să nu fie utilizat..

Colestază intrahepatică

Terapia inițială:

IV sau IM: Doza recomandată este de 5-12 mg/kg/zi IV sau IM. Doza inițială uzuală este de 500 mg/zi IV sau IM, doza totală zilnică nu trebuie să depășească 800 mg, timp de 
2 săptămâni.

Oral: Doza recomandată este de 10-25 mg/kg/zi pe cale orală. Doza inițială uzuală este de 800 mg/zi, doza totală zilnică nu trebuie să depășească 1600 mg.

Terapie de întreținere:

Oral: 800 până la 1.600 mg/zi.

Pediatric

Siguranța și eficacitatea ademetioninei pentru utilizarea la copii nu au fost stabilite.

TITLE - ADEMETIONINE / SAME MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ROMANIAN

Source : Abbott

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


Geriatric

Studiile clinice ale ademetioninei nu au inclus un număr suficient de subiecți cu vârsta de 65 de ani și peste pentru a determina dacă aceștia răspund diferit față 
de subiecții mai tineri. Experiența clinică raportată nu a identificat diferențe de răspunsuri între pacienții vârstnici și cei mai tineri. În general, selectarea dozei 
pentru un pacient în vârstă trebuie să fie precaută, de obicei începând de la capătul inferior al intervalului de dozare, reflectând frecvența mai mare a scăderii 
funcției hepatice, renale sau cardiace și a bolii concomitente sau a altor terapii medicamentoase.

Insuficiență renală

Nu au fost efectuate studii la pacienții cu insuficiență renală. Prin urmare, se recomandă prudență la administrarea de ademetionină acestor 
pacienți.

Insuficiență hepatică

Parametrii farmacocinetici sunt similari la voluntarii sanatosi si la pacientii cu boala hepatica cronica.

CONTRAINDICAȚII

Ademetionina este contraindicată la pacienții cu defecte genetice care afectează ciclul metioninei și/sau provoacă homocistinurie și/sau 
hiperhomocisteinemie (de exemplu, deficit de cistationin beta-sintaza, vitamina B).12defect de metabolism).

Ademetionina este contraindicată la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare dintre ingredientele inactive.

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Ademetionina intravenoasă trebuie administrată lent IV (veziDOZAJ SI ADMINISTRARE).

Nivelurile de amoniac trebuie monitorizate la pacienții cu stări pre-cirotice și cirotice de hiperamoniemie care iau ademetionină pe cale orală.

Pentru că vitamina B12iar deficiențele de folat pot scădea nivelul de ademetionină, pacienții cu risc (anemie, boli hepatice, sarcină sau potențial de deficiențe de 
vitamine din cauza altor boli sau obiceiuri alimentare precum veganii) ar trebui să facă analize de sânge de rutină pentru a verifica nivelurile plasmatice. Dacă 
se constată o deficiență, tratamentul cu B12și/sau acid folic este recomandat înainte sau concomitent cu administrarea de ademetionină. (vezi PROPRIETĂȚI 
FARMACOLOGICE - Metabolism).

Unii pacienți pot prezenta amețeli la utilizarea ademetioninei. Pacienții trebuie sfătuiți să nu conducă vehicule sau să opereze utilaje în timpul tratamentului până când nu 
sunt siguri în mod rezonabil că terapia cu ademetionină nu le afectează capacitatea de a se angaja în astfel de activități. (vedeaEFECTE ASUPRA CAPACITĂȚII DE A 
CONDUCE SAU DE A UTILIZA MAȘINI).

Ademetionina nu este recomandată pentru utilizare la pacienții cu boală bipolară. Au existat raportări de pacienți care au trecut de la depresie la hipomanie sau 
manie atunci când au fost tratați cu ademetionină.

A existat un singur raport în literatură despre sindromul serotoninergic la un pacient care ia ademetionină și clomipramină. Deși se postulează o potențială 
interacțiune, se recomandă prudență atunci când se administrează ademetionină concomitent cu inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), 
antidepresive triciclice (cum ar fi clomipramina) și suplimente fără prescripție medicală și pe bază de plante care conțin triptofan. (vedeaINTERACȚII 
MEDICAMENTE).

Eficacitatea ademetioninei în tratamentul depresiei a fost studiată în studii clinice de scurtă durată (3-6 săptămâni). Eficacitatea ademetioninei în tratamentul 
depresiei pe perioade mai lungi este necunoscută. Există multe medicamente pentru tratarea depresiei, iar pacienții ar trebui să se consulte cu medicii lor 
pentru a determina terapia optimă. Pacienții trebuie încurajați să-și informeze medicii dacă simptomele lor nu scad sau nu se agravează în timpul tratamentului 
cu ademetionină.

Pacienții cu depresie prezintă risc de sinucidere și alte evenimente grave și, prin urmare, ar trebui să beneficieze de sprijin psihiatric continuu în timpul terapiei 
cu ademetionină pentru a se asigura că simptomele depresiei sunt abordate și tratate în mod adecvat.

Au existat raportări de anxietate tranzitorie sau agravare la pacienții tratați cu ademetionină. În majoritatea cazurilor, întreruperea terapiei nu a fost 
necesară. În câteva cazuri, anxietatea s-a rezolvat după reducerea dozei sau întreruperea terapiei.

Interferență cu imunotestele homocisteinei

Ademetionina interferează cu imunotestele de homocisteină, care pot arăta niveluri fals crescute de homocisteină plasmatică la pacienții tratați cu 
ademetionină. La pacienţii trataţi cu ademetionină, se recomandă, prin urmare, utilizarea metodelor non-imunologice pentru măsurarea homocisteinei 
plasmatice.

INTERACȚII MEDICAMENTE

Sindromul serotoninergic a fost raportat la un pacient care ia ademetionină și clomipramină. Prin urmare, deși se postulează o potențială 
interacțiune, se recomandă prudență atunci când se administrează ademetionină concomitent cu inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), 
antidepresive triciclice (cum ar fi clomipramina) și suplimente fără prescripție medicală și pe bază de plante care conțin triptofan. (vedeaAVERTIZĂRI 
ȘI PRECAUȚII).

SARCINA SI ALAPTAREA

Sarcina



Utilizarea dozelor mari de ademetionină la femei în ultimele trei luni de sarcină nu a dus la niciun efect advers. Este indicat sa se 
administreze ademetionina in primele trei luni de sarcina doar daca este absolut necesar.

Alăptarea
Ademetionina trebuie utilizată în timpul alăptării numai dacă beneficiul potențial justifică riscul potențial pentru sugar.

EFECTE ASUPRA CAPACITĂŢII DE CONDUCERE ŞI DE A UTILIZA MAŞINI

Unii pacienți pot prezenta amețeli la utilizarea ademetioninei. Pacienții trebuie sfătuiți să nu conducă vehicule sau să opereze utilaje în timpul tratamentului 
până când nu sunt în mod rezonabil siguri că terapia cu ademetionină nu le afectează capacitatea de a se angaja în astfel de activități (veziAVERTIZĂRI ȘI 
PRECAUȚII).

REACTII ADVERSE

Studii clinice

Ademetionina a fost studiată la 2434 de pacienți, dintre care 1983 au fost expuși la ademetionină cu boală hepatică și 817 pacienți cu depresie, în studii 
controlate și deschise de până la 2 ani.

Tabelul se bazează pe 1667 de pacienți din 22 de studii clinice tratați cu ademetionină, dintre care 121 (7,2%) au prezentat un total de 188 de reacții adverse. 
Greața, durerile abdominale și diareea au fost cele mai frecvent raportate reacții adverse. O relație cauzală a evenimentului advers cu medicamentul nu a fost 
întotdeauna evaluabilă.

Clasa sistemelor și organelor (SOC) Termenul preferat

Infecții și infestări Infecții ale tractului urinar

Confuzie
Insomnie

Tulburari psihiatrice

Ameţeală
Durere de cap

Parestezii
Tulburări ale sistemului nervos

Tulburări cardiace Tulburare cardiovasculară

bufeuri
Flebită superficialăTulburări vasculare

Distensie abdominală
Durere abdominală
Diaree
Gură uscată
Dispepsie
Esofagita
flatulență
Dureri gastrointestinale
Tulburări gastro-intestinale 
Hemoragie gastro-intestinală 
Greață
Vărsături

Tulburări gastrointestinale

Colică biliară
ciroza hepaticaTulburări hepato-biliare

Hiperhidroza
Prurit
Reacții ale pielii

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat

Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului 
conjunctiv

Artralgie
Spasme musculare

Astenie
Frisoane

Reacții la locul injectării 
Boală asemănătoare gripei
Starea de rău

Edem periferic
Pirexie

Tulburări generale și afecțiuni la locul de 
administrare

Experiență post-marketing

Tulburări ale sistemului imunitar
Hipersensibilitate, reacții anafilactoide sau reacții anafilactice (de exemplu, înroșirea feței, dispnee, bronhospasm, dureri de spate, disconfort toracic, modificări ale tensiunii 
arteriale [hipotensiune arterială, hipertensiune arterială] sau ale pulsului [tahicardie, bradicardie]).



Tulburari psihiatrice
Anxietate

Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale 
Edem laringian

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat
Reacție la locul injectării (foarte rar cu necroză a pielii), angioedem, reacții alergice cutanate (de exemplu erupție cutanată, prurit, urticarie, eritem).

Supradozaj

Cazurile de supradozaj cu ademetionină par a fi rare. Medicii ar trebui să contacteze centrele locale de control al otrăvirilor. În general, pacienții trebuie monitorizați și 
trebuie să se acorde îngrijiri de susținere.

PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Proprietăți farmacodinamice

S-adenosil-L-metionina (ademetionina) este un aminoacid natural prezent în aproape toate țesuturile și fluidele corpului. Ademetionina funcționează în primul 
rând ca o coenzimă și transferul de donator al grupării metil (transmetilarea) este un proces metabolic esențial la oameni și animale. Transferul de metil este, 
de asemenea, esențial pentru dezvoltarea stratului dublu fosfolipidic al membranelor celulare și contribuie la fluiditatea membranei. Ademetionina poate 
pătrunde în bariera hemato-encefalică, iar transmetilarea mediată de ademetionină este critică în formarea neurotransmițătorilor în sistemul nervos central, 
inclusiv catecolamine (dopamină, noradrenalina, adrenalină), serotonina, melatonina și histamina.

Ademetionina este, de asemenea, un precursor în formarea compușilor sulfurați fiziologic (cisteină, taurină, glutation, CoA etc.) prin 
transsulfurare. Glutationul, cel mai puternic antioxidant din ficat, este important în detoxifierea hepatică. Ademetionina crește nivelul de 
glutation hepatic la pacienții cu boli hepatice alcoolice și nealcoolice. Atât acid folic, cât și vitamina B12sunt co-nutrienți esențiali în 
metabolismul și completarea ademetioninei.

Proprietăți farmacocinetice

Absorbţie

La om, după administrarea intravenoasă, profilul farmacocinetic al ademetioninei este bi-exponențial și este compus dintr-o fază de distribuție aparentă rapidă 
în țesuturi și o fază de eliminare terminală caracterizată printr-un timp de înjumătățire de aproximativ 1,5 ore. La administrarea intramusculară, absorbția 
ademetioninei este practic completă (96%); concentraţiile plasmatice maxime de ademetionină sunt atinse după aproximativ 45 de minute. După administrarea 
orală de ademetionină, concentrațiile plasmatice maxime sunt atinse la 3 până la 5 ore după ingestia comprimatelor acoperite enteric (400-1000 mg). 
Biodisponibilitatea orală este îmbunătățită atunci când ademetionina este administrată în condiții de post. Concentrațiile plasmatice maxime obținute după 
administrarea comprimatelor acoperite enteric sunt legate de doză, cu concentrații plasmatice maxime de 0. 5 până la 1 mg/L atins la 3 până la 5 ore după doze 
unice variind de la 400 mg până la 1000 mg. Concentrațiile plasmatice scad la valoarea inițială în 24 de ore.

Distributie

Au fost raportate volume de distribuție de 0,41 și 0,44 L/kg pentru doze de 100 mg și, respectiv, 500 mg de ademetionină. Legarea de proteinele plasmatice 
este neglijabilă fiind ≤ 5 %.

Metabolism

Reacțiile care produc, consumă și regenerează ademetionina se numesc ciclul ademetioninei. În prima etapă a acestui ciclu, metilazele dependente 
de ademetionină folosesc ademetionina ca substrat și produc S-adenozil-homocisteină. S-adenozil-homocisteina este apoi hidrolizată la homocisteină 
și adenozină de către S-adenozil-homocisteină hidrolază. Homocisteina este apoi reciclată înapoi la metionină cu transferul unei grupări metil din 5-
metiltetrahidrofolat. În cele din urmă, metionina poate fi convertită înapoi în ademetionină, completând ciclul.

Excreţie

În studiile de echilibru al trasorului utilizând, administrat oral, radioactiv (metil14C) La fel la voluntari normali, excreția urinară de radioactivitate a fost de 15,5 ± 
1,5% după 48 de ore și excreția fecală a fost de 23,5 ± 3,5% după 72 de ore, lăsând aproximativ 60% încorporate în bazine stabile.

DATE PRE-CLINICE DE SECURITATE

Studiile de toxicologie au fost efectuate ca doză unică și doză repetată la mai multe specii de animale, inclusiv șoarece, șobolan, hamster și câine de ambele 
sexe, pe cale orală, subcutanată, intravenoasă și intramusculară.

Testele de toxicitate cu doze repetate au indicat că rinichiul este organul țintă la șobolan și hamster și într-o măsură mult mai mică la câine. Posibil, testiculul este un alt 
organ țintă la șobolan. Nu au fost observate alte modificări semnificative ale organelor corpului. Studiile privind toxicitatea după doză unică, toxicitatea după doze repetate 
pe parcursul a 104 săptămâni, toxicitatea asupra reproducerii și mutagenitatea nu au demonstrat alte semne notabile de efecte toxice.

DESCRIEREA STUDIILOR CLINICE

Numeroase studii științifice indică faptul că ademetionina poate fi utilă în tratamentul depresiei și al tulburărilor hepatice. O revizuire a eficacității clinice a 
ademetioninei pentru tratamentul depresiei, osteoartritei și bolilor hepatice a fost publicată în 2002 de către Agenția pentru Cercetare și Calitate în domeniul 
Sănătății (AHRQ). Acest raport s-a bazat pe literatura privind utilizarea ademetioninei pentru tratamentul depresiei, osteoartritei și bolilor hepatice publicată 
până în 2000. Au fost identificate 102 studii relevante: 47 studii pentru depresie, 14 studii pentru osteoartrita și 41 studii pentru boli hepatice. Meta-analiza 
acestor studii concluzionează că ademetionina este mai eficientă decât placebo pentru ameliorarea simptomelor de



depresie, durere de osteoartrita, prurit în colestaza sarcinii și colestază intrahepatică. Ademetionina este mai eficientă decât placebo în reducerea 
bilirubinei serice pentru colestaza sarcinii și pentru colestaza intrahepatică. Tratamentul cu ademetionina a fost echivalent cu terapia standard 
pentru depresie si osteoartrita.

Colestază intrahepatică

Experiența acumulată cu utilizarea orală și parenterală a ademetioninei de mai bine de 20 de ani a arătat că acest medicament este eficient în 
tratamentul colestazei intrahepatice a bolilor hepatice și a sarcinii și a altor tulburări hepatice cronice.

Colestaza intrahepatică este o complicație a bolilor hepatice cronice și a altor cauze de afectare hepatocelulară. În bolile hepatice, funcția normală a 
hepatocitelor, cum ar fi reglarea și clearance-ul acizilor biliari, este compromisă, rezultând colestază.

Utilizarea ademetioninei a fost studiată la pacienții cu boli hepatice cronice care implică colestază intrahepatică, inclusiv ciroză biliară primară, colangită 
sclerozantă primară, leziuni hepatice induse de medicamente, hepatită virală, colestază indusă de nutriția parenterală totală, boală hepatică alcoolică și non-
alcoolică. boală de ficat.

Peste 2700 de pacienți afectați de colestază intrahepatică și/sau boli hepatice cronice au fost incluși în studiile clinice cu ademetionină și 1983 au fost 
tratați cu acest medicament. În majoritatea acestor studii, ademetionina a fost comparată cu placebo din cauza absenței aproape totale a terapiilor 
alternative. În aproape 90% din cazuri o componentă colestatică a fost asociată cu boli hepatice cronice. Pacienții rămase sufereau de boală hepatică 
alcoolică, hepatită acută și cronică sau colestază intrahepatică a sarcinii. Parametrii de eficacitate luați în considerare în studiile clinice au inclus 
principalele simptome subiective ale colestazei (mâncărime, icter, oboseală, revenirea la starea de bine) și markeri biochimici ai colestazei și a 
leziunilor hepatice, cum ar fi bilirubina totală și conjugată, fosfataza alcalină, sărurile biliare. , transaminaze, γ-glutamiltransferaza. Tratamentul cu 
ademetionină administrată IV, IM sau oral, a îmbunătățit colestaza intrahepatică din cauza bolii hepatice cronice sau a sarcinii și a cirozei alcoolice. 
Efectele tratamentului IV sau IM sunt evidente după 1-2 săptămâni de terapie, în timp ce tratamentul oral este potrivit pentru terapia de întreținere.

Un studiu pe termen lung, dublu-orb, controlat cu placebo, pe 123 de bărbați și femei cu ciroză hepatică alcoolică, a constatat că 1200 mg/zi de 
ademetionină timp de 2 ani poate îmbunătăți ratele de supraviețuire și poate întârzia nevoia de transplant hepatic mai eficient decât placebo. 
Mortalitatea globală/transplantul hepatic la sfârșitul studiului a scăzut de la 30% în grupul placebo la 16% în grupul cu ademetionină, deși diferența 
nu a fost semnificativă statistic. Tratamentul pe termen lung cu ademetionină a redus mortalitatea globală/transplantul hepatic, în special la pacienții 
cu boală hepatică mai puțin avansată.

Depresie

Ademetionina a fost administrată pe cale orală sau parenterală în tratamentul depresiei. Rezultatele mai multor articole de recenzie privind 
eficacitatea ademetioninei în tratamentul tulburărilor depresive și din metaanaliza studiilor clinice arată că ademetionina, în doze de 
200-1600 mg/zi, posedă o activitate antidepresivă pronunțată la pacienți. suferind de diferite tipuri de depresie (tulburări endogene uni și 
bipolare, nevrotice, distimice). Mai multe studii dublu-orb au descoperit eficacitatea ademetioninei în tratarea tulburărilor depresive 
superioare placebo și similare cu antidepresivele triciclice. Acțiunea antidepresivă este rapidă și se manifestă în 5 - 7 zile de la tratament în 
absența efectelor secundare, în special a reacțiilor anticolinergice. Ademetionina este compatibilă cu alte medicamente antidepresive, în 
special cu antidepresivele triciclice și inhibitorii de monoaminooxidază. (vedeaAVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII; INTERACȚII MEDICAMENTE)

Colestaza intrahepatică a sarcinii

Eficacitatea tratamentului cu Ademetionină a fost evaluată în 7 studii clinice care au inclus 264 de femei cu colestază intrahepatică a sarcinii. Dintre 
aceștia, 156 au fost tratați cu ademetionină, 21 au primit placebo, 60 un control activ (acid ursodeoxicolic) și 27 ademetionină plus acid 
ursodeoxicolic. Tratamentul cu ademetionină administrată IV, IM sau oral, a fost eficient în tratamentul colestazei intrahepatice a sarcinii cu 
ameliorarea pruritului și a parametrilor biochimici.

PRUDENȚĂ

Legea privind alimentele, medicamentele, dispozitivele și cosmeticele interzice eliberarea fără prescripție medicală.

DEPOZITARE

A se pastra la temperaturi care nu depasesc 30°C.

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni

DISPONIBILITATE

Tableta: Blister Alu/Alu de 10 bucăți într-o cutie

Soluție injectabilă: O (1) cutie conține: flacon de sticlă transparentă de tip 1 (ca activ) x 5 + fiolă de sticlă transparentă tip 1 EP în 5 ml (conținut net) (sub formă 
de diluanți) x 5

Ademetionin butandisulfonat (Transmetil) comprimat 500 
mg: Produs de:
AbbVie SrL
SR 148 Pontina Km. 52 SNC
04011 Campoverde di Aprilia, Aprilia (LT) 
Italia



Butandisulfonat de ademetionină (Transmetil) 500 mg pulbere pentru soluție injectabilă: 
Produs de:
Famar L'Aigle
Rue de I'Isle
28380 Saint-Remy sur Avre 
Franța

Importat de:
Laboratoarele Abbott
Venice Corporate Center, 8 Turin St. 
Mckinley Town Center, Fort Bonifacio 
Taguig City, Filipine
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