
Ademetionin butandisulfonat
Transmetil

FORMULERING

Läsplatta:

Varje enterodragerad tablett innehåller 949 mg ademetioninbutandisulfonat motsvarande 500 mg ademetionin.

Lyofiliserat pulver för injektion: Varje 
injektionsflaska innehåller:
Ademetionin (Sulfo-Adenosyl-L-Metionin) 1,4-butandisulfonat 949 mg motsvarande 500 mg ademetionin

Injektionsvätska, lösning: 
Varje ampull innehåller:
L-lysin ………………………………………………………….... 428 mg 
Natriumhydroxid …………………………………………... 14,4 mg 
Vatten för injektion ………………………………………… qs 5 mL

BESKRIVNING

Ademetionin eller S-adenosyl-L-metionin, är ett derivat av aminosyran metionin. På grund av strukturell instabilitet krävs stabila saltformer av 
ademetionin för dess användning som oralt läkemedel. Den aktiva ingrediensen är saltet, ademetionin 1,4-butandisulfonat (ademetionin SD4). 
INDIKATIONER

Ademetionin är indicerat för behandling av vuxna (≥ 18 år) med:

• Intrahepatisk kolestas i pre-cirrotiska och cirrotiska tillstånd

• Intrahepatisk kolestas under graviditet

DOSERING OCH ADMINISTRERING

Behandlingen kan initieras med parenteral administrering och fortsätta oralt eller initieras oralt.

Lyofiliserat pulver

Ademetionin lyofiliserat pulver och lösningsmedel (vattenlösning för injektion, L-lysin, natriumhydroxid) finns i 500 mg/5 ml injektionsflaskor för 
intravenös och intramuskulär injektion. Det lyofiliserade pulvret ska lösas upp med det medföljande lösningsmedlet vid användningstillfället. Kassera 
oanvänd del.

Ademetionin ska inte blandas med en lösning som innehåller alkaliska eller kalciumjoner. Om det frystorkade pulvret ser annan ut än vitt till 
gulaktigt (på grund av en spricka i flaskan eller exponering för värme), ska produkten inte användas.

Intravenöst ademetionin ska administreras långsamt IV.

Tabletter

Ademetionin tabletter finns i styrkan 500 mg. Ademetionintabletter ska sväljas hela och inte tuggas.
För bättre absorption av den aktiva ingrediensen och fullständig terapeutisk effekt bör ademetionintabletter inte tas i samband med måltid.

Ademetionintabletter ska extraheras ur blisterförpackningen omedelbart före användning. Om tabletterna ser annorlunda ut än vita till gulaktiga (på 
grund av hål i aluminiumförpackningen), rekommenderas att produkten inte används.

Intrahepatisk kolestas

Inledande terapi:

IV eller im: Den rekommenderade dosen är 5-12 mg/kg/dag IV eller im. Den vanliga startdosen är 500 mg/dag IV eller im, total daglig dos får inte överstiga 800 
mg, under 2 veckor.

Oralt: Rekommenderad dosering är 10-25 mg/kg/dag oralt. Den vanliga startdosen är 800 mg/dag, total daglig dos får inte överstiga 1600 mg.

Underhållsterapi:

Oralt: 800 till 1 600 mg/dag.

Pediatrisk

Säkerheten och effekten av ademetionin för användning hos barn har inte fastställts.

TITLE - ADEMETIONINE / SAME MEDICATION PATIENT INFORMATION IN SWEDISH

Source : Abbott

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


Geriatrisk

Kliniska studier av ademetionin inkluderade inte tillräckligt många försökspersoner i åldern 65 år och äldre för att avgöra om de svarar annorlunda 
än yngre försökspersoner. Rapporterad klinisk erfarenhet har inte identifierat skillnader i svar mellan äldre och yngre patienter. I allmänhet bör 
dosval för en äldre patient vara försiktigt, vanligtvis med början i den nedre delen av doseringsintervallet, vilket återspeglar den högre frekvensen av 
nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion, och av samtidig sjukdom eller annan läkemedelsbehandling.

Nedsatt njurfunktion

Studier har inte utförts på patienter med nedsatt njurfunktion. Därför rekommenderas försiktighet vid administrering av ademetionin till dessa 
patienter.

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiska parametrar är liknande hos friska frivilliga och patienter med kronisk leversjukdom.

KONTRAINDIKATIONER

Ademetionin är kontraindicerat hos patienter med genetiska defekter som påverkar metionincykeln och/eller orsakar homocystinuri och/
eller hyperhomocysteinemi (t.ex. cystationin beta-syntasbrist, vitamin B12metabolismdefekt).

Ademetionin är kontraindicerat hos patienter med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot någon av de inaktiva ingredienserna.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Intravenöst ademetionin ska administreras långsamt IV (seDOSERING OCH ADMINISTRERING).

Ammoniaknivåer bör övervakas hos patienter med precirrotiska och cirrotiska tillstånd av hyperammonemi som tar oralt ademetionin.

Eftersom vitamin B12och folatbrist kan minska ademetioninnivåerna, riskpatienter (anemi, leversjukdom, graviditet eller potential för 
vitaminbrist på grund av andra sjukdomar eller matvanor som veganer) bör ha rutinmässiga blodprov för att kontrollera plasmanivåerna. 
Om en brist upptäcks, behandling med B12och/eller folat rekommenderas före eller samtidigt med administrering av ademetionin. (se 
FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER - Metabolism).

Vissa patienter kan uppleva yrsel vid användning av ademetionin. Patienter bör rådas att inte köra bil eller använda maskiner under behandlingen 
tills de är rimligt säkra på att ademetioninbehandling inte påverkar deras förmåga att delta i sådana aktiviteter. (serEFFEKTER PÅ Förmågan ATT 
KÖRA ELLER ANVÄNDA MASKINER).

Ademetionin rekommenderas inte för användning till patienter med bipolär sjukdom. Det har förekommit rapporter om patienter som har bytt från depression till 
hypomani eller mani när de behandlats med ademetionin.

Det har förekommit en enda litteraturrapport om serotonergt syndrom hos en patient som tar ademetionin och klomipramin. Även om en potentiell interaktion 
postuleras, rekommenderas försiktighet vid administrering av ademetionin samtidigt med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), tricykliska 
antidepressiva medel (såsom klomipramin) och receptfria och växtbaserade kosttillskott som innehåller tryptofan. (serLÄKEMEDELSINTERAKTIONER).

Effekten av ademetionin vid behandling av depression studerades i korttids kliniska prövningar (3-6 veckor). Effektiviteten av ademetionin vid 
behandling av depression under längre perioder är okänd. Det finns många mediciner för att behandla depression, och patienter bör rådgöra med 
sin läkare för att fastställa optimal terapi. Patienter bör uppmuntras att informera sina läkare om deras symtom inte avtar eller förvärras under 
ademetioninbehandling.

Patienter med depression löper risk för självmord och andra allvarliga händelser och bör därför få kontinuerligt psykiatriskt stöd under behandling med 
ademetionin för att säkerställa att symtomen på depression behandlas och behandlas på ett adekvat sätt.

Det har förekommit rapporter om övergående eller förvärrad ångest hos patienter som behandlats med ademetionin. I de flesta fall krävdes inte avbrott i 
behandlingen. I ett fåtal fall försvann ångesten efter en minskning av dosen eller avbrytande av behandlingen.

Interferens med homocysteinimmunanalyser

Ademetionin interfererar med homocysteinimmunanalyser, som kan visa falskt förhöjda nivåer av plasmahomocystein hos patienter som behandlas med 
ademetionin. Hos patienter som behandlas med ademetionin rekommenderas därför att använda icke-immunologiska metoder för att mäta 
plasmahomocystein.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Serotonergt syndrom har rapporterats hos en patient som tar ademetionin och klomipramin. Därför, även om en potentiell interaktion postuleras, 
rekommenderas försiktighet vid administrering av ademetionin samtidigt med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), tricykliska 
antidepressiva medel (såsom klomipramin) och receptfria och växtbaserade kosttillskott som innehåller tryptofan. (serVARNINGAR OCH 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

GRAVIDITET OCH AMNING

Graviditet



Användningen av höga doser av ademetionin till kvinnor under de sista tre månaderna av graviditeten ledde inte till några negativa effekter. Det är tillrådligt att 
administrera ademetionin under de första tre månaderna av graviditeten endast om det är absolut nödvändigt.

Laktation
Ademetionin ska endast användas under amning om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för barnet.

EFFEKTER PÅ Förmågan ATT KÖRA OCH ANVÄNDA MASKINER

Vissa patienter kan uppleva yrsel vid användning av ademetionin. Patienter bör rådas att inte köra bil eller använda maskiner under behandlingen 
förrän de är rimligt säkra på att ademetioninbehandling inte påverkar deras förmåga att delta i sådana aktiviteter (seVARNINGAR OCH 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

NEGATIVA REAKTIONER

Kliniska tester

Ademetionin studerades hos 2434 patienter, av vilka 1983 exponerades för ademetionin med leversjukdom och 817 patienter med depression, i kontrollerade 
och öppna studier i upp till 2 år.

Tabellen är baserad på 1667 patienter i 22 kliniska prövningar som behandlats med ademetionin, av vilka 121 (7,2%) upplevde totalt 188 
biverkningar. Illamående, buksmärtor och diarré var de vanligast rapporterade biverkningarna. Ett orsakssamband mellan biverkningen med 
läkemedlet var inte alltid bedömbart.

Systemorganklass (SOC) Önskad termin

Infektioner och angrepp Urinvägsinfektion

Förvirring
Sömnlöshet

Psykiatriska störningar

Yrsel
Huvudvärk
Parestesi

Störningar i nervsystemet

Hjärtbesvär Kardiovaskulär störning

Värmevallning

Ytlig flebitVaskulära störningar

Utspänd buk
Buksmärtor
Diarre
Torr mun
Dyspepsi
Esofagit
Flatulens
Gastrointestinala smärtor
Gastrointestinala störningar 
Gastrointestinala blödningar 
Illamående
Kräkningar

Gastrointestinala störningar

Gallkolik
LevercirrosLever- och gallvägar

Hyperhydros
Klåda
Hudreaktioner

Hud och subkutan vävnad

Muskuloskeletala och 
bindvävssjukdomar

Artralgi
Muskelryckningar

Asteni
Frossa
Reaktioner på injektionsstället 

Influensaliknande sjukdom

Obehag
Perifert ödem
Pyrexi

Allmänna symtom och tillstånd vid 
administreringsstället

Erfarenhet efter marknadsföring

Immunsystemets störningar
Överkänslighet, anafylaktoida reaktioner eller anafylaktiska reaktioner (t.ex. rodnad, dyspné, bronkospasm, ryggsmärta, obehag i bröstet, 
förändringar i blodtrycket [hypotension, högt blodtryck] eller pulsfrekvens [takykardi, bradykardi]).



Psykiatriska störningar
Ångest

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum 
Larynxödem

Hud och subkutan vävnad
Reaktion på injektionsstället (mycket sällsynt med hudnekros), angioödem, allergiska hudreaktioner (t.ex. utslag, klåda, urtikaria, erytem).

ÖVERDOSERING

Fall av överdosering med ademetionin verkar vara sällsynta. Läkare bör kontakta sina lokala giftkontrollcenter. I allmänhet bör patienter 
övervakas och stödjande vård ges.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Farmakodynamiska egenskaper

S-adenosyl-L-metionin (ademetionin) är en naturligt förekommande aminosyra som finns i praktiskt taget alla kroppsvävnader och vätskor. 
Ademetionin fungerar främst som ett koenzym och donatoröverföring av metylgruppen (transmetylering) är en väsentlig metabolisk process hos 
människor och djur. Metylöverföring är också väsentlig för utvecklingen av fosfolipiddubbelskiktet i cellmembran och bidrar till membranfluiditet. 
Ademetionin kan penetrera blod-hjärnbarriären och ademetionin-medierad transmetylering är avgörande för bildandet av neurotransmittorer i det 
centrala nervsystemet inklusive katekolaminer (dopamin, noradrenalin, adrenalin), serotonin, melatonin och histamin.

Ademetionin är också en prekursor i bildningen av fysiologiska sulfurerade föreningar (cystein, taurin, glutation, CoA, etc.) via 
transsulfurering. Glutation, den mest potenta antioxidanten i levern, är viktig vid leveravgiftning. Ademetionin ökar glutationnivåerna i 
levern hos alkoholiserade och icke-alkoholiska leversjukdomspatienter. Både folat och vitamin B12är väsentliga samnäringsämnen i 
metabolismen och påfyllningen av ademetionin.

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Hos människor är den farmakokinetiska profilen för ademetionin bi-exponentiell efter intravenös administrering och består av en snabb skenbar 
distributionsfas in i vävnaderna och en terminal eliminationsfas som kännetecknas av en halveringstid på cirka 1,5 timmar. Vid intramuskulär 
administrering är absorptionen av ademetionin praktiskt taget fullständig (96 %); de maximala plasmakoncentrationerna av ademetionin uppnås 
efter cirka 45 minuter. Efter oral administrering av ademetionin uppnås maximala plasmakoncentrationer 3 till 5 timmar efter intag av 
enterodragerade tabletter (400–1000 mg). Oral biotillgänglighet förbättras när ademetionin administreras under fasta. Toppplasmakoncentrationer 
erhållna efter administrering av enterodragerade tabletter är dosrelaterade, med maximala plasmakoncentrationer på 0. 5 till 1 mg/L uppnås 3 till 5 
timmar efter engångsdoser från 400 mg till 1000 mg. Plasmakoncentrationerna sjunker till baslinjen inom 24 timmar.

Distribution

Distributionsvolymer på 0,41 och 0,44 l/kg har rapporterats för doser på 100 mg respektive 500 mg ademetionin. Bindningen till plasmaproteiner är 
försumbar och är ≤ 5 %.

Ämnesomsättning

Reaktionerna som producerar, konsumerar och regenererar ademetionin kallas ademetionincykeln. I det första steget av denna cykel använder 
ademetioninberoende metylaser ademetionin som ett substrat och producerar S-adenosyl-homocystein. S-adenosyl-homocystein hydrolyseras 
sedan till homocystein och adenosin med S-adenosyl-homocysteinhydrolas. Homocysteinet recirkuleras sedan tillbaka till metionin med överföring 
av en metylgrupp från 5-metyltetrahydrofolat. Slutligen kan metionin omvandlas tillbaka till ademetionin, vilket fullbordar cykeln.

Exkretion

I spårämnesbalansstudier med oralt administrerat, radioaktivt (metyl14C) SAMe hos normala frivilliga, urinutsöndringen av radioaktivitet var 15,5 ± 
1,5 % efter 48 timmar och fekal utsöndring var 23,5 ± 3,5 % efter 72 timmar, vilket lämnar ungefär 60 % inkorporerad i stabila pooler.

PREKLINISK SÄKERHETSDATA

Toxikologiska studier utfördes som enkeldos och upprepad dos på flera djurarter inklusive mus, råtta, hamster och hund av båda könen 
oralt, subkutant, intravenöst och intramuskulärt.

Toxicitetstester vid upprepad dos visade att njuren är målorganet hos råtta och hamster och i mycket mindre utsträckning hos hunden. Möjligen är testikeln 
ytterligare ett målorgan hos råttan. Inga andra signifikanta förändringar i kroppsorgan observerades. Enkeldostoxicitet, toxicitet vid upprepad dosering under 
104 veckor, reproduktionstoxicitet och mutagenicitetsstudier visade inte några andra anmärkningsvärda tecken på toxiska effekter.

BESKRIVNING AV KLINISKA STUDIER

Många vetenskapliga studier indikerar att ademetionin kan vara användbart vid behandling av depression och leversjukdomar. En översyn av den 
kliniska effekten av ademetionin för behandling av depression, artros och leversjukdom publicerades 2002 av Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ). Denna rapport baserades på litteraturen om användningen av ademetionin för behandling av depression, artros och leversjukdom 
publicerad fram till 2000. Det fanns 102 relevanta studier identifierade: 47 studier för depression, 14 studier för artros och 41 studier för 
leversjukdom. Metaanalysen av dessa studier drar slutsatsen att ademetionin är effektivare än placebo för lindring av symtom på



depression, smärta av artros, klåda vid kolestas under graviditeten och intrahepatisk kolestas. Ademetionin är effektivare än placebo för att minska 
serumbilirubin för kolestas under graviditet och för intrahepatisk kolestas. Behandling med ademetionin var likvärdig med standardterapi för 
depression och artros.

Intrahepatisk kolestas

Erfarenheterna ackumulerade med oral och parenteral användning av ademetionin i mer än 20 år har visat att detta läkemedel är effektivt vid behandling av 
intrahepatisk kolestas av leversjukdomar och av graviditet och andra kroniska leversjukdomar.

Intrahepatisk kolestas är en komplikation av kroniska leversjukdomar och andra orsaker till hepatocellulär skada. Vid leversjukdom 
äventyras normal hepatocytfunktion såsom reglering och clearance av gallsyror, vilket resulterar i kolestas.

Användningen av ademetionin har studerats hos patienter med kroniska leversjukdomar som involverar intrahepatisk kolestas, inklusive primär biliär cirros, 
primär skleroserande kolangit, läkemedelsinducerad leverskada, viral hepatit, kolestas inducerad av total parenteral näring, alkoholisk leversjukdom och icke-
alkoholisk. leversjukdom.

Mer än 2 700 patienter som drabbats av intrahepatisk kolestas och/eller kroniska leversjukdomar har inkluderats i de kliniska prövningarna med ademetionin 
och 1983 behandlades med detta läkemedel. I de flesta av dessa studier jämfördes ademetionin med placebo på grund av den nästan totala frånvaron av 
alternativa terapier. I nästan 90 % av fallen var en kolestatisk komponent associerad med kroniska leversjukdomar. De återstående patienterna led av 
alkoholisk leversjukdom, akut och kronisk hepatit eller intrahepatisk kolestas under graviditeten. De effektparametrar som beaktades i de kliniska studierna 
inkluderade de huvudsakliga subjektiva symtomen på kolestas (klåda, gulsot, trötthet, återgång till välbefinnande) och biokemiska markörer för kolestas och 
leverskador, såsom totalt och konjugerat bilirubin, alkaliskt fosfatas, gallsalter , transaminaser, y-glutamyltransferas. Behandlingen med ademetionin givet IV, 
IM eller oralt förbättrade intrahepatisk kolestas på grund av kronisk leversjukdom eller graviditet och alkoholisk cirros. Effekterna av IV- eller im-behandling är 
uppenbara efter 1-2 veckors behandling, medan oral behandling är lämplig för underhållsbehandling.

En långvarig, dubbelblind, placebokontrollerad studie av 123 män och kvinnor med alkoholisk levercirros fann att 1 200 mg/dag ademetionin under 
2 år kan förbättra överlevnaden och fördröja behovet av levertransplantationer mer effektivt än placebo. Den totala dödligheten/
levertransplantationerna i slutet av studien minskade från 30 % i placebogruppen till 16 % i ademetioningruppen, även om skillnaden inte var 
statistiskt signifikant. Långtidsbehandling med ademetionin minskade den totala dödligheten/levertransplantationerna, särskilt hos patienter med 
mindre avancerad leversjukdom.

Depression

Ademetionin har getts oralt eller parenteralt vid behandling av depression. Resultaten från flera översiktsartiklar om ademetionins effekt vid 
behandling av depressiva sjukdomar och från metaanalysen av de kliniska studierna visar att ademetionin, i doser på 200-1600 mg/dag, har en 
uttalad antidepressiv aktivitet hos patienter. lider av olika typer av depression (uni- och bipolära endogena, neurotiska, dystymiska störningar). Flera 
dubbelblinda studier har funnit effektiviteten av ademetionin vid behandling av depressiva sjukdomar överlägsen placebo och liknande tricykliska 
antidepressiva medel. Den antidepressiva verkan är snabb och visar sig inom 5 - 7 dagar efter behandling i frånvaro av biverkningar, särskilt 
antikolinerga reaktioner. Ademetionin är kompatibelt med andra antidepressiva läkemedel, i synnerhet tricykliska antidepressiva medel och 
monoaminoxidashämmare. (serVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER; LÄKEMEDELSINTERAKTIONER)

Intrahepatisk kolestas under graviditeten

Effekten av behandling med Ademetionin utvärderades i 7 kliniska prövningar inklusive 264 kvinnor med intrahepatisk kolestas under graviditeten. 
Av dessa behandlades 156 med ademetionin, 21 fick placebo, 60 en aktiv kontroll (ursodeoxicholsyra) och 27 ademetionin plus ursodeoxicholsyra. 
Behandlingen med ademetionin givet IV, IM eller oralt, var effektiv vid behandling av intrahepatisk kolestas under graviditeten med förbättring av 
klåda och biokemiska parametrar.

VARNING

Food, Drugs, Devices and Cosmetics Act förbjuder dispensering utan recept.

LAGRING

Förvara vid temperaturer som inte överstiger 30°C.

HÅLLBARHETSTID

24 månader

TILLGÄNGLIGHET

Tablett: Alu/Alu blisterförpackning om 10 i en kartong

Injektionslösning: En (1) låda innehåller: Typ 1 genomskinlig glasflaska (som aktiv) x 5:or + EP Typ 1 klar glasampull i 5 mL (nettoinnehåll) (som spädningsmedel) 
x 5:or

Ademetionin butandisulfonate (Transmetil) 500mg 
tablett: Tillverkad av:
AbbVie SrL
SR 148 Pontina Km. 52 SNC
04011 Campoverde di Aprilia, Aprilia (LT) 
Italien



Ademetionin butandisulfonate (Transmetil) 500mg pulver till injektionsvätska, lösning: 
Tillverkas av:
Famar L'Aigle
Rue de I'Isle
28380 Saint-Remy sur Avre 
Frankrike

Importerad av:
Abbott Laboratories
Venice Corporate Center, 8 Turin St. 
Mckinley Town Center, Fort Bonifacio 
Taguig City, Filippinerna

CCDS03650512


