
butanedisulfonate Ademetionine
Transmetil

التركيبة

لوح:

أديميتيونين.مجم 500 يعادل ما سلفونات بوتاندي أديميتيونين من مجم 949 على معوياً مغلف قرص كل يحتوي

 للحقن:بالتبريد مجفف مسحوق

على:قنينة كل تحتوي Ademetionine  مجم-500،4 يعادل ما مجم 949 سلفونات بيوتانيديMethionine( 1-L-Adenosyl-Ademetionine )Sulfo

كل تحتوى  للحقن:محلول

على:أمبولة

5  ................ ……………………………للحقن ماء قبل .............. من الصادر

 ……………………………مل

………………………………………………………………………………………… lysine-L

وصف

SD  طريق عن كدواء الستخدامها مطلوبة األديميتيونين من المستقرة الملح أشكال فإن الهيكلي ، االستقرار عدم بسبب األمينية. األحماض ميثيونين من مشتق

اإلستعمالدواعي  .)Ademetionine4أو  methionine-L-adenosyl-Sأديميتيونين ، (سلفونات بيوتانيدي 1،4-أديميتيونين الملح ، هو النشط العنصر الفم.

مع: )سنة18 (البالغين لعالج األديميتيونين يستطب

الكبديوالتليف الكبدي التليف حاالت في الكبد داخل صفراوي ركود•

الحملأثناء الكبد داخل صفراوي ركود•

االستعمالوطريقة الجرعة

الفم.طريق عن أو الفم طريق عن ويستمر بالحقن العالج يبدأ أن يمكن

بالتجميدمجفف مسحوق

الوريدي للحقن مل 5   /مجم500 قوارير في  )الصوديومهيدروكسيد  ، lysine-Lللحقن ، مائي محلول (بالتجميد المجفف  Ademetionineومذيب مسحوق يتوفر

المستخدم.غير الجزء تجاهل االستخدام. وقت في المصاحب المذيب باستخدام بالتجميد المجفف المسحوق إذابة يجب والعضلي.

في تشقق بسبب (مصفر إلى أبيض غير بلون بالتجميد المجفف المسحوق ظهر إذا الكالسيوم. أيون على يحتوي أو قلوي بمحلول األديميتيونين خلط ينبغي ال

.المنتجاستخدام ينبغي فال  ، )للحرارةالتعرض أو القارورة

بطيئاً.الوريدي األديميتيونين إعطاء يجب

لوحيةأجهزة

مضغها.وليس كاملة  Ademetionineأقراص ابتالع يجب مجم. 500 بقوة  Ademetionineأقراص تتوافر

الوجبات.مع األديميتيونين أقراص تناول ينبغي ال كامل ، عالجي وتأثير أفضل بشكل الفعالة المادة المتصاص

غالف في ثقوب وجود بسبب (أصفر إلى أبيض غير بلون األقراص ظهرت إذا االستخدام. قبل مباشرة نفطة عبوة من  Ademetionineأقراص استخراج يجب

.المنتجاستخدام بعدم يوصى  ، )األلومنيوم

الكبدداخل صفراوي ركود

األولي:العالج

يوم  /كجم  /مجم5-12 هي بها الموصى الجرعات  IVأو   .IMيوم  /مجم500 هي المعتادة البدء جرعة  IVأو  IMأسبوعين ، لمدة مجم ، 800 تتجاوز ال اإلجمالية اليومية .الجرعة

IM:   أوIV

مجم.1600 تتجاوز ال اإلجمالية اليومية الجرعة يوم ،   /مجم800 المعتادة البدء جرعة الفم. طريق عن يوم   /كجم  /مجم10-25 هي بها الموصى الجرعات الفم: طريق عن

صيانة:جلسة

يوم.  /مجم1600 إلى 800 الفم: طريق عن

اطفالاخصائي

األطفال.في لالستخدام األديميتيونين وفعالية سالمة إثبات يتم لم

TITLE - ADEMETIONINE / SAME MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Abbott

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


الشيخوخة

عن مختلف بشكل يستجيبون كانوا إذا ما لتحديد أكثر أو عاماً 65 أعمارهم تبلغ الذين األشخاص من كافية أعداداً لألديميتيونين السريرية الدراسات تتضمن لم

اختيار يكون أن يجب عام ، بشكل سناً. األصغر والمرضى السن كبار بين االستجابات في االختالفات عنها المبُلغ السريرية التجارب تحدد لم سناً. األصغر األشخاص

وما القلب ، أو الكلى أو الكبد وظائف النخفاض األكبر التكرار يعكس مما الجرعات ، نطاق من األدنى الطرف عند يبدأ ما وعادة حذراً ، المسن للمريض الجرعة

آخر.دوائي عالج أو أمراض من ذلك يصاحب

الكلويالقصور

المرضى.لهؤالء األديميتيونين إعطاء عند بالحذر ينصح لذلك ، الكلوي. القصور مرضى على دراسات إجراء يتم لم

كبدياختالل

المزمنة.الكبد بأمراض المصابين والمرضى األصحاء المتطوعين لدى الدواء حركية معلمات تتشابه

موانع

الهوموسيستين فرط أو   /وهوموسيستينية بيلة تسبب أو   /والميثيونين دورة على تؤثر وراثية عيوب من يعانون الذين المرضى في األديميتيونين استخدام يمُنع

.)الغذائيالتمثيل عيب 12بفيتامين سينثيز ، بيتا السيستاثيونين نقص مثل (الدم في

الفعالة.غير المكونات من ألي أو الفعالة للمادة معروفة حساسية لديهم الذين للمرضى استطباب مضاد هو األديميتيونين

واإلحتياطاتالمحاذير

.)االستعمالوطريقة الجرعة انظر(بطيئاً الوريدي األديميتيونين إعطاء يجب

الفم.طريق عن األديميتيونين يتناولون الذين الدم أمونيا فرط من الكبدي والتليف الكبدي التليف قبل ما حاالت من يعانون الذين المرضى في األمونيا مستويات مراقبة يجب

الحمل أو الكبد أمراض أو الدم فقر (للخطر المعرضين المرضى على ويجب األديميتيونين ، مستويات انخفاض إلى الفوليك حمض نقص يؤدي قد 12بفيتامين ألن

على العثور تم إذا البالزما. مستويات من للتحقق روتينية دم اختبارات إجراء  )النباتيينمثل األكل عادات أو أخرى أمراض بسبب الفيتامينات نقص احتمال أو

.)األيض- الدوائية الخصائص انظر (األديميتيونين. إعطاء مع بالتزامن أو قبل الفوليك حمض أو   /و12بالعالج نقص ،

أن من معقول بشكل يتأكدوا حتى العالج أثناء اآلالت تشغيل أو القيادة بعدم المرضى نصح يجب األديميتيونين. استخدام عند الدوار من المرضى بعض يعاني قد

.)اآلالتاستخدام أو القيادة على القدرة على التأثيرات نرى(األنشطة. هذه مثل في االنخراط على قدرتهم على يؤثر ال باألميتيونين العالج

الخفيف الهوس إلى االكتئاب من يتحولون مرضى عن تقارير هناك كانت القطب. ثنائي مرض من يعانون الذين المرضى في  Ademetionineباستخدام ينصح ال

باألديميتيونين.عالجهم عند الهوس أو

بالحذر يوصى محتمل ، تفاعل وجود افتراض من الرغم على والكلوميبرامين. األديميتيونين يتناول مريض لدى السيروتونين متالزمة عن واحد أدبي تقرير هناك كان

والمكمالت  )كلوميبرامينمثل (الحلقات ثالثية االكتئاب ومضادات  )(SSRIاالنتقائية السيروتونين امتصاص مثبطات مع بالتزامن األديميتيونين إعطاء عند

.)األدويةتفاعل نرى(التربتوفان. على تحتوي والتي طبية وصفة تستلزم ال التي العشبية

االكتئاب عالج في األديميتيونين فعالية إن . )المدةفي أسابيع 3-6 (المدى قصيرة السريرية التجارب في االكتئاب عالج في األديميتيونين فعالية دراسة تمت

إبالغ على المرضى تشجيع يجب األمثل. العالج لتحديد أطبائهم استشارة المرضى على ويجب االكتئاب ، لعالج األدوية من العديد هناك معروفة. غير أطول لفترات

باألميتيونين.العالج أثناء سوءاً تزداد أو أعراضهم تخف لم إذا أطبائهم

لضمان باألديميتيونين العالج أثناء مستمراً نفسياً دعماً يتلقوا أن يجب وبالتالي األخرى ، الخطيرة واألحداث االنتحار لخطر معرضون باالكتئاب المصابون المرضى

مناسب.بشكل ومعالجتها االكتئاب أعراض معالجة

بعد القلق يختفي قليلة ، حاالت في العالج. قطع يلزم ال الحاالت ، معظم في باألديميتيونين. عولجوا الذين المرضى في متفاقم أو عابر قلق عن تقارير هناك كانت

العالج.عن التوقف أو الجرعة تقليل

للهوموسيستينالمناعية المقايسات مع التداخل

عولجوا الذين المرضى في البالزما في الهوموسيستين من زائفة مرتفعة مستويات تظهر قد والتي للهوموسيستين ، المناعية المقايسات مع األديميتيونين يتداخل

البالزما.في الهموسيستين لقياس مناعية غير طرق باستخدام يوصى باألديميتيونين ، عولجوا الذين المرضى في باألديميتيونين.

األدويةتفاعل

تناول عند بالحذر يوصى محتمل ، تفاعل وجود افتراض من الرغم على لذلك ، والكلوميبرامين. األديميتيونين يتناول مريض في السيروتونين متالزمة عن اإلبالغ تم

التي العشبية والمكمالت  ، )كلوميبرامينمثل (الحلقات ثالثية االكتئاب ومضادات  ، )(SSRIاالنتقائية السيروتونين امتصاص مثبطات مع بالتزامن األديميتيونين

.)واإلحتياطاتالمحاذير نرى(التربتوفان. على تحتوي والتي طبية وصفة تستلزم ال

والرضاعةالحمل

حمل



الثالثة األشهر في األديميتيونين بإعطاء ينُصح ضار. تأثير أي إلى الحمل من األخيرة الثالثة األشهر في النساء في األديميتيونين من عالية جرعات استخدام يؤد لم

للغاية.ضرورياً ذلك كان إذا فقط الحمل من األولى

الرضاعة
الرضيع.على المحتملة المخاطر تبرر المحتملة الفائدة كانت إذا فقط الطبيعية الرضاعة أثناء األديميتيونين استخدام يجب

اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثيرات

أن من معقول بشكل يتأكدوا حتى العالج أثناء اآلالت تشغيل أو القيادة بعدم المرضى نصح يجب األديميتيونين. استخدام عند الدوار من المرضى بعض يعاني قد

.)واإلحتياطاتالمحاذير انظر(األنشطة هذه مثل في االنخراط على قدرتهم على يؤثر ال باألميتيونين العالج

العكسيةالتفاعالت

السريريةالتجارب

للرقابة خاضعة تجارب في باالكتئاب ، مريضاً 817 و الكبد بأمراض المصابين لألديميتيونين تعرضوا 1983 منهم مريضاً 2434 على األديميتيونين دراسة تمت

عامين.إلى تصل لمدة ومفتوحة

البطن وآالم الغثيان كان سلبياً. تفاعالً 188 إجمالي من عانوا  ٪)7.2 (121 منهم باألديميتيونين ، عولجت سريرية تجربة 22 في مريضاً 1667 على الجدول يعتمد

دائماً.للتقييم قابلة الدواء مع الضار للحدث السببية العالقة تكن لم متكرر. بشكل عنها اإلبالغ تم التي السلبية الفعل ردود أكثر واإلسهال

المفضلةالمدة)(SOCالنظام جهاز فئة

البوليةالمسالك التهابواالصاباتااللتهابات

ارتباك

أرق
نفسيةاضطرابات

دوخة

الراسصداع

تنمل

العصبيالجهاز اضطرابات

الدمويةواألوعية القلب اضطرابالقلباضطرابات

ساخنةمطاردة

سطحيوريدي التهاب
الدمويةاألوعية اضطرابات

البطنفي انتفاخ

بطنوجع

إسهال

جاففم

الهضمسوء

المريءالتهاب

انتفاخ

الهضميالجهاز آالم

نزيف معوية معدية اضطرابات

غثيانمعوي معدي

التقيؤ

الهضميالجهاز اضطرابات

الصفراويالمغص

الكبدتليف
الصفراويةالكبدية االضطرابات

التعرقفرط

حكة

الجلدتفاعالت

الجلدتحت واألنسجة الجلد اضطرابات

أرثرالجياالضاموالنسيج الهيكلية العضلية االضطرابات

عضليةتشنجات

القوةفقد

قشعريرة

الحقن موقع فعل ردود

المرضمثل األنفلونزا

توعك

محيطيةوذمة

بيركسيا

اإلدارةالموقع وظروف العامة االضطرابات

التسويقبعد ما خبرة

المناعيالجهاز اضطرابات
انخفاض [الدم ضغط في تغيرات الصدر ، في راحة عدم الظهر ، آالم قصبي ، تشنج التنفس ، ضيق احمرار ، مثل (تأقية تفاعالت أو تأقية تفاعالت الحساسية ، فرط

.])القلببطء القلب ، دقات انتظام عدم [النبض معدل أو  ]الدمضغط ارتفاع الدم ، ضغط



نفسيةاضطرابات
قلق

 والمنصفوالصدر التنفسي الجهاز اضطرابات

الحنجرةوذمة

الجلدتحت واألنسجة الجلد اضطرابات
.)الحماميالشرى ، الحكة ، الجلدي ، الطفح مثل (تحسسية جلدية تفاعالت وعائية ، وذمة  ، )الجلدنخر مع جداً نادراً (الحقن موقع فعل رد

الجرعةفرط

الرعاية وتقديم المرضى مراقبة يجب عام ، بشكل المحلية. السموم مكافحة بمراكز االتصال األطباء على يجب نادرة. األديميتيونين مع الزائدة الجرعة حاالت أن يبدو

الداعمة.

الصيدالنيةالخصائص

الدوائيةالخصائص

لمجموعة المتبرعين ونقل مساعداً أنزيماً باعتباره األول المقام في األديميتيونين يعمل تقريباً. الجسم وسوائل أنسجة جميع في موجود طبيعي أميني حمض .هو

ألغشية الفوسفوليبيد ثنائية طبقة لتطوير أيضاً ضرورياً الميثيل نقل يعد والحيوانات. البشر في األساسية الغذائي التمثيل عملية وهو  )الميثيلانتقال (الميثيل

تكوين في األهمية بالغ أمر األدميتيونين بوساطة الميثيل انتقال أن كما الدماغي ، الدموي الحاجز األديميتيونين يخترق أن يمكن الغشاء. سيولة في ويساهم الخاليا

والهستامينوالميالتونين والسيروتونين  )واألدرينالينوالنورادرينالين الدوبامين (الكاتيكوالمينات ذلك في بما المركزي العصبي الجهاز في العصبية النواقل

methionine )ademetionine( -L-adenosyl-S

أقوى الجلوتاثيون ، الكبريت. تحويل عبر  )إلخ ، CoAالجلوتاثيون ، التوراين ، السيستين ، (الفسيولوجية الكبريتية المركبات تكوين في مقدمة أيضاً هو األديميتيونين

من كل الكحولي. وغير الكحولي الكبد مرضى في الكبدي الجلوتاثيون مستويات من األديميتيونين يزيد الكبد. من السموم إزالة في مهم الكبد ، في األكسدة مضادات

األديميتيونين.وتجديد الغذائي التمثيل عملية في األساسية الغذائية العناصر من 12بوفيتامين الفوليك حمض

الدواءحركية خصائص

استيعاب

األنسجة في سريع ظاهر توزيع مرحلة من ويتكون األسي ثنائي لألديميتيونين الدوائية الحرائك تعريف ملف يكون الوريد ، طريق عن اإلعطاء بعد البشر ، في

إلى الوصول يتم  ؛ ٪)96 (عملياً األديميتيونين امتصاص يكتمل العضلي ، الحقن طريق عن تناوله عند ساعة. 1.5 حوالي يبلغ عمر بنصف تتميز نهائية إزالة ومرحلة

5 إلى 3 من البالزما في القصوى التركيزات تصل الفم ، طريق عن األديميتيونين تناول بعد دقيقة. 45 حوالي بعد األديميتيونين من البالزما في تركيزات أقصى

الصيام. ظروف ظل في األديميتيونين إعطاء يتم عندما الفم طريق عن الحيوي التوافر تعزيز يتم . )مجم400-1000 (معوية مغلفة أقراص تناول بعد ساعات

يتم لتر   /مجم1 إلى 5 من 0. من البالزما تركيز ذروة مع بالجرعة ، مرتبطة معوية المغلفة األقراص تناول بعد عليها الحصول تم التي البالزما في القصوى التركيزات

ساعة.24 خالل األساس خط إلى البالزما تركيزات تنخفض مجم. 1000 إلى مجم 400 من تتراوح مفردة جرعات تناول من ساعات 5 إلى 3 بعد تحقيقه

توزيع

5٪. ≤يذكر يكاد ال البالزما ببروتينات االرتباط التوالي. على أديميتيونين ، مجم 500 و مجم 100 لجرعات كجم   /لتر0.44 و 0.41 قدرها توزيع أحجام عن اإلبالغ تم

الغذائيالتمثيل

على المعتمدة  methylasesتستخدم الدورة ، هذه من األولى الخطوة في األديميتيونين. دورة األديميتيونين وتجدد وتستهلك تنتج التي التفاعالت تسمى

واألدينوزين    homocysteineإلى    homocysteine-adenosyl-Sتحلل يتم ثم . homocysteine-adenosyl-Sوتنتج كركيزة األديميتيونين األدميثيونين

ميثيل 5-من الميثيل مجموعة نقل مع الميثيونين إلى أخرى مرة الهوموسيستين تدوير إعادة يتم ثم . -hydrolase   homocysteine-adenosyl Sبواسطة

الدورة.وإكمال األديميتيونين ، إلى أخرى مرة الميثيونين تحويل يمكن أخيراً ، تتراهيدروفوالت.

إفراز

ساعة 48 بعد 1.5٪  ±15.5 البولي اإلشعاعي النشاط إفراز كان العاديين ، المتطوعين في  SAMe )جmethyl)14المشعة استخدام يتم التتبع ، توازن دراسات في

مستقرة.أحواض في مندمجة 60٪ من يقرب ما تاركا ًساعة ، 72 بعد 3.5٪  ±23.5 البراز إفراز وكان

السريريةقبل السالمة بيانات

الفم طريق عن الجنسين كال من والكلب والهامستر والجرذان الفئران ذلك في بما متعددة حيوانية أنواع في متكررة وجرعة وحيدة كجرعة السموم دراسات إجراء تم

والعضل.الوريد و الجلد وتحت

عضواً الخصية تكون أن المحتمل من الكلب. في بكثير أقل وبدرجة والهامستر الجرذ في المستهدف العضو هي الكلى أن إلى للجرعة المتكرر السمية اختبار أشار

والسمية أسبوعاً 104 خالل المتكررة للجرعة والسمية الواحدة الجرعة سمية تظهر لم الجسم. أعضاء في أخرى مهمة تغييرات أي يالحظ لم الجرذ. في آخر مستهدفاً

السامة.للتأثيرات أخرى ملحوظة عالمات أي الطفرات ودراسات اإلنجابية

السريريةالدراسات وصف

 )(AHRQوالجودة الصحية الرعاية أبحاث وكالة نشرت الكبد. واضطرابات االكتئاب عالج في مفيداً يكون قد األديميتيونين أن إلى العلمية الدراسات من العديد تشير
باستخدام المتعلقة األدبيات إلى التقرير هذا استند الكبد. وأمراض العظمي المفاصل والتهاب االكتئاب عالج في لألديميتيونين السريرية للفعالية مراجعة

دراسة 14 و لالكتئاب دراسة 47 صلة: ذات دراسة 102 تحديد تم 2000. عام حتى المنشورة الكبد وأمراض المفاصل والتهاب االكتئاب لعالج األديميتيونين

أعراضلتخفيف الوهمي العالج من فعالية أكثر األديميتيونين أن إلى الدراسات لهذه التلوي التحليل خلص الكبد. ألمراض دراسة 41 و العظام لهشاشة



في الوهمي العالج من فاعلية أكثر األديميتيونين يعتبر الكبد. داخل الصفراوي والركود الحمل ، في الصفراوي الركود في والحكة العظام ، هشاشة وآالم االكتئاب ،

القياسي للعالج مكافئاً باألديميتيونين العالج كان الكبد. داخل الصفراوي والركود الحمل أثناء الصفراوي الركود أجل من الدم في البيليروبين مستوى تقليل

العظام.وهشاشة لالكتئاب

الكبدداخل صفراوي ركود

الكبد ألمراض الكبد داخل الصفراوي الركود عالج في فعال الدواء هذا أن عاماً 20 من ألكثر لألديميتيونين والحقني الفموي االستخدام مع المتراكمة الخبرة أظهرت

األخرى.المزمنة الكبد واضطرابات والحمل

مثل الطبيعية الكبد خاليا وظيفة تتأثر الكبد ، مرض في الكبد. خاليا لتلف األخرى واألسباب المزمنة الكبد أمراض مضاعفات أحد هو الكبد داخل الصفراوي الركود

صفراوي.ركود إلى يؤدي مما وتطهيرها ، الصفراوية األحماض تنظيم

والتهاب األولي ، الصفراوي الكبد تليف ذلك في بما الكبد ، داخل صفراوي ركود على تنطوي التي المزمنة الكبد أمراض من يعانون الذين المرضى في األديميتيونين استخدام دراسة تمت

وغير الكحولي الكبد ومرض الكاملة ، الوريدية التغذية عن الناجم الصفراوي والركود الفيروسي ، الكبد والتهاب األدوية ، عن الناجمة الكبد وإصابة األولي ، المصلب الصفراوية األقنية

الكبد.مرض الكحولي.

1983 عام عالج وتم األديميتيونين مع السريرية التجارب في المزمنة الكبد أمراض أو   /والكبد داخل الصفراوي بالركود مصاب مريض 2700 من أكثر تضمين تم

من 90٪ من يقرب ما في البديلة. للعالجات الكامل شبه الغياب بسبب الوهمي الدواء مع األديميتيونين مقارنة تمت التجارب ، هذه معظم في الدواء. بهذا

الركود أو والمزمن الحاد الكبد والتهاب الكحولي الكبد مرض من يعانون فكانوا المرضى بقية أما المزمنة. الكبد بأمراض الصفراوي الركود عنصر ارتبط الحاالت ،

الحكة ، (الصفراوي للركود الرئيسية الذاتية األعراض السريرية الدراسات في االعتبار في أخذها تم التي الفعالية معايير تضمنت الحمل. أثناء الكبد داخل الصفراوي

القلوي ، والفوسفاتيز والمترافق ، الكلي البيليروبين مثل الكبد ، وتلف الصفراوي للركود البيوكيميائية والعالمات  ، )الرفاهيةإلى والعودة والتعب ، واليرقان ،

الركود يحسن الفم ، طريق عن أو العضل أو الوريد طريق عن يعُطى الذي باألديميتيونين العالج ترانسفيراز. الجلوتاميل - γترانساميناسات ، الصفراوية واألمالح

حين في العالج ، من أسبوعين إلى أسبوع بعد العضلي أو الوريدي العالج آثار تظهر الكحولي. والتليف الحمل ، أو المزمنة الكبد أمراض بسبب الكبد داخل الصفراوي

الصيانة.لعالج مناسب الفم طريق عن العالج أن

األديميتيونين من يوم   /مجم1200 أن الكحولي الكبد تليف من يعانون وامرأة رجال 123ً على بالغفل مضبوطة التعمية مزدوجة المدى طويلة واحدة دراسة وجدت

زراعة   /الوفياتمعدل إجمالي انخفض الوهمي. العالج من فعالية أكثر بشكل الكبد زراعة إلى الحاجة ويؤخر الحياة قيد على البقاء معدالت يحسن قد عامين لمدة

العالج أدى إحصائية. داللة ذا يكن لم االختالف أن من الرغم على األديميتيونين ، مجموعة في 16٪ إلى الوهمي الدواء مجموعة في 30٪ من التجربة نهاية في الكبد

تقدماً.األقل الكبد أمراض من يعانون الذين المرضى في خاصة ًالكبد ، زراعة   /الوفياتمعدل خفض إلى األديميتيونين باستخدام األمد طويل

كآبة

االضطرابات عالج في األديميتيونين فعالية حول المراجعة مقاالت من العديد نتائج تظهر االكتئاب. عالج في بالحقن أو الفم طريق عن األديميتيونين إعطاء تم

لدى لالكتئاب مضاداً واضحاً نشاطاً يمتلك يوم   /مجم1600 إلى 200 من تتراوح بجرعات األديميتيونين أن السريرية للدراسات التلوي التحليل ومن االكتئابية

مزدوجة الدراسات من العديد وجدت لقد . )اكتئابياضطراب عصبية ، القطب ، وثنائية أحادية داخلية اضطرابات (االكتئاب من مختلفة أنواع من يعانون المرضى.

المضاد العمل يكون الحلقات. ثالثية االكتئاب مضادات وتشبه الوهمي الدواء على تتفوق التي االكتئابية االضطرابات عالج في األديميتيونين فعالية التعمية

األدوية مع متوافق األديميتيونين للكوليني. المضادة التفاعالت سيما وال جانبية ، آثار وجود عدم حالة في العالج من أيام 5-7 غضون في ويتجلى سريعاً لالكتئاب

)األدويةتفاعل واإلحتياطات؛ المحاذير نرى(أوكسيديز. مونوامين ومثبطات الحلقات ثالثية االكتئاب مضادات سيما وال لالكتئاب ، المضادة األخرى

للحملالكبد داخل صفراوي ركود

156 عالج تم هؤالء ، بين من الحمل. أثناء الكبد داخل صفراوي ركود مع امرأة 264 ذلك في بما سريرية تجارب 7 في  Ademetionineمع العالج فعالية تقييم تم

حمض إلى باإلضافة أديميتيونين 27 و  )أورسوديوكسيكوليكحمض (نشط تحكم عنصر 60 و الوهمي ، العالج تلقوا 21 و باألديميتيونين ، منهم

مع الحمل أثناء الكبد داخل الصفراوي الركود عالج في فعاال ًالفم طريق عن أو العضلي أو الوريدي الحقن طريق عن باألديميتيونين العالج كان أورسوديوكسيكوليك.

البيوكيميائية.والبارامترات الحكة تحسين

حذر

طبية.وصفة دون االستغناء التجميل ومستحضرات واألجهزة واألدوية األغذية قانون يحظر

تخزين

مئوية.درجة 30 عن تزيد ال حرارة درجات في يحفظ

الصالحيةمدة

شهرا24

التوفر

علبةفي أقراص 10 من عبوة اللوحي: الجهاز

كمواد ( )صافيمحتوى (مل 5 في 1 النوع من شفافة زجاجية أمبولة  +ق 5  × )نشطة(األول النوع من شفافة زجاجية قنينة على: يحتوي  )1(واحد صندوق للحقن: محلول

5 × )مخففة

 tablet:  butanedisulfonate )Transmetil( 500mgبواسطة:صنُع
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