
อะดีเมชั่นอีน บิวทาเนไดซัลโฟเนต
Transmetil
สูตร

ยาเม็ด:
ยาเม็ดเคลือบลําไส้แต่ละเม็ดประกอบด้วย ademetionine butanedisulfonate 949 มก. เทียบเท่ากับ Ademetionine 500 มก.

ผงแห้งสําหรับฉีด: แต่ละขวดประกอบ
ด้วย:
Ademetionine (Sulfo-Adenosyl-L-Methionine) 1,4-butanedisulfonate 949 มก. เทียบเท่ากับ Ademetionine 500 มก.

วิธแีก้ปัญหาสําหรับการฉีด: 
แต่ละหลอดประกอบด้วย:
แอล-ไลซีน ………………………………………………….... 428 มก. โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ ……………………………………………………… 14.4 มก. นํ้าฉีด 
…………………………………………… qs 5 mL

คําอธิบาย

Ademetionine หรือ S-adenosyl-L-methionine เป็นอนุพันธข์องกรดอะมิโนเมไทโอนีน เนื่องจากความไม่เสถียรของโครงสร้าง จึงจําเป็นต้องใช้ 
ademetionine ในรูปแบบเกลือที่เสถียรเพื่อใช้เป็นยารับประทาน สารออกฤทธิค์ือเกลือ ademetionine 1,4-butanedisulfonate (ademetionine SD4). ตัว
ชี้วัด

Ademetionine มีไว้สําหรับการรักษาผู้ใหญ่ (≥ 18 ป)ี ด้วย:

• Intrahepatic cholestasis ใน pre-cirrhotic และ cirrhotic States

• Intrahepatic cholestasis ในการตั้งครรภ์

ปริมาณและการบริหาร

การรักษาสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการให้ยาทางหลอดเลือดและต่อเนื่องทางปากหรือทางปาก

ผงไลโอฟิไลซ์

ผงแห้งและตัวทําละลาย Ademetionine (สารละลายนํ้าสําหรับฉีด, แอล-ไลซีน, โซเดียมไฮดรอกไซด)์ มีอยู่ในขวดขนาด 500 มก. / 5 มล. สําหรับการฉีดเข้า
เส้นเลือดดําและฉีดเข้ากล้าม ผงที่แชเ่ยือกแข็งควรละลายโดยใช้ตัวทําละลายที่ใหม้าในเวลาที่ใช้ ทิ้งส่วนที่ไม่ได้ใช้

ไมค่วรผสม Ademetionine กับสารละลายที่มีอัลคาไลน์หรือแคลเซียมไอออน หากผงเยือกแข็งปรากฏเป็นสีอื่นที่ไม่ใชส่ีขาวถึงเหลือง (เนื่องจากการแตกในขวด
หรือการสัมผัสความร้อน) ไม่ควรใชผ้ลิตภัณฑ์.

ควรให้ ademetionine ทางหลอดเลือดดําช้า

แท็บเล็ต

เม็ด Ademetionine มีให้ในความแรง 500 มก. ยาเม็ด Ademetionine ควรกลืนทั้งเม็ดและไม่เคี้ยว
เพื่อการดูดซึมสารออกฤทธิ์ทีด่ีขึ้นและผลการรักษาที่สมบูรณ์ ไม่ควรรับประทานยาเม็ด ademetionine พร้อมอาหาร

ควรสกัดยาเม็ด Ademetionine ออกจากบรรจุภัณฑพ์ุพองทันทกี่อนใช้ หากเม็ดปรากฏเป็นสีอื่นที่ไม่ใชส่ีขาวถึงเหลือง (เนื่องจากมีรใูนห่ออะลูมิเนียม) ขอแนะนําว่า
อย่าใช้ผลิตภัณฑ์.

ภาวะนํ้ามูกไหลเข้าตับ

การบําบัดเบื้องต้น:

IV หรือ IM: ปริมาณที่แนะนําคือ 5-12 มก./กก./วัน IV หรือ IM ขนาดยาเริ่มต้นปกติคือ 500 มก./วัน ฉีดเข้าเส้นเลือดหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ รวมขนาดยารายวันทั้งหมดไม่เกิน 800 มก. 
เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ทางปาก: ปริมาณที่แนะนําคือ 10-25 มก./กก./วัน รับประทาน ขนาดยาเริ่มต้นปกตคิือ 800 มก./วัน ปริมาณรวมรายวันไมเ่กิน 1600 มก.

การบําบัดด้วยการบํารุงรักษา:

ทางปาก: 800 ถึง 1,600 มก./วัน

กุมาร

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ ademetionine สําหรับใช้ในเด็กยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น

TITLE - ADEMETIONINE / SAME MEDICATION PATIENT INFORMATION IN THAI

Source : Abbott

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


ผู้สูงอายุ

การศึกษาทางคลินิกของ ademetionine ไม่ได้รวมกลุ่มผู้ป่วยที่อายุ 65 ปขีึ้นไปจํานวนมากเพียงพอเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาตอบสนองแตกต่างจากผู้ทีม่ีอายุน้อย
กว่าหรือไม่ ประสบการณ์ทางคลินิกทีร่ายงานไม่ไดร้ะบุถึงความแตกต่างในการตอบสนองระหว่างผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า โดยทั่วไป การเลือกขนาดยา
สําหรับผู้ป่วยสูงอายุควรระมัดระวัง โดยมักจะเริ่มต้นที่ช่วงขนาดยาตํ่าสุด ซึ่งสะท้อนถึงความถี่ที่มากขึ้นของการทํางานของตับ ไต หรือการทํางานของหัวใจที่ลดลง 
และการเกิดโรคร่วมกันหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ

การด้อยค่าของไต

ยังไม่มกีารศึกษาในผู้ป่วยไตวาย ดังนั้นจึงควรให้ความระมัดระวังในการให้ ademetionine แก่ผู้ป่วยเหล่านี้

การด้อยค่าของตับ

พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์มีความคล้ายคลึงกันในอาสาสมัครที่มสีุขภาพดีและผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง

ข้อห้าม

ห้ามใช้ Ademetionine ในผู้ป่วยที่มคีวามผิดปกติทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อวัฏจักรของ methionine และ/หรือทําใหเ้กิด homocystinuria และ/หรือ 
hyperhomocysteinemia (เช่น cystathionine beta-synthase deficiency, Vitamin B12เมแทบอลิซึมบกพร่อง)

ห้ามใช้ยา Ademetionine ในผู้ป่วยที่มีความรู้สึกไวต่อสารออกฤทธิห์รือส่วนผสมที่ไมอ่อกฤทธิใ์ดๆ

คําเตือนและข้อควรระวัง

ควรให้ ademetionine ทางหลอดเลือดดําช้า (ดูปริมาณและการบริหาร).

ควรตรวจสอบระดับแอมโมเนียในผู้ป่วยทีม่ีภาวะ pre-cirrhotic และ cirrhotic of hyperammonemia ทีไ่ด้รับ oral ademetionine

เพราะวิตามนิบี12และการขาดโฟเลตอาจลดระดับ ademetionine ในผู้ป่วยทีม่ีความเสี่ยง (โรคโลหิตจาง โรคตับ การตั้งครรภ์ หรือศักยภาพในการขาดวิตามินอัน
เนื่องมาจากการเจ็บป่วยอื่น ๆ หรือนิสัยการกิน เช่น มังสวิรัติ) ควรมีการตรวจเลือดเป็นประจําเพื่อตรวจระดับพลาสม่า หากพบความบกพร่องใหร้ักษาด้วย B12

แนะนําให้ใช้และ/หรือโฟเลตก่อนหรือควบคู่ไปกับการให้อะดีเมไทโอนีน (ดูคุณสมบัตทิางเภสัชวิทยา - เมแทบอลซิึม)

ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะเมื่อใช้ ademetionine ผู้ป่วยควรได้รับการแนะนําไม่ใหข้ับรถหรือใชเ้ครื่องจักรในระหว่างการรักษา จนกว่าพวกเขาจะมั่นใจ
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการบําบัดด้วย ademetionine ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว (ดูผลต่อความสามารถในการขับขี่หรือใช้
เครื่องจักร).

ไม่แนะนําให้ใช้ Ademetionine ในผู้ป่วยโรคสองขั้ว มีรายงานผู้ป่วยทีเ่ปลี่ยนจากภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะ hypomania หรือ mania เมื่อรักษาด้วย 
ademetionine

มรีายงานวรรณกรรมเรื่อง serotonin syndrome ในผู้ป่วยทีใ่ช้ ademetionine และ clomipramine แม้ว่าจะมกีารตั้งข้อสังเกตว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้น 
แต่ควรใช้ความระมัดระวังในการบริหาร ademetionine ร่วมกับสารยับยั้งการรับ serotonin reuptake inhibitor (SSRI), ยาซึมเศร้า tricyclic (เช่น 
clomipramine) และอาหารเสริมทีจ่ําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์และสมุนไพรที่มีทริปโตเฟน (ดูปฏิกิริยาระหว่างยา).

ประสิทธิภาพของ ademetionine ในการรักษาภาวะซึมเศร้าได้รับการศึกษาในการทดลองทางคลินิกระยะสั้น (ระยะเวลา 3-6 สัปดาห์) ไม่ทราบประสิทธิภาพของ 
ademetionine ในการรักษาอาการซึมเศร้าในระยะยาว มียารักษาโรคซึมเศร้าหลายชนิด และผู้ป่วยควรปรึกษาแพทยข์องตนเพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด ผู้
ป่วยควรได้รับการสนับสนุนให้แจ้งแพทย์ของตนหากอาการไม่ลดลงหรือแยล่งในระหว่างการรักษาด้วยยาอะเดเมทินนี

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและเหตุการณร์้ายแรงอื่นๆ ดังนั้นควรได้รับการสนับสนุนทางจิตเวชอย่างต่อเนื่องในระหว่างการรักษาด้วยยาอะเดเม
เทโอนีน เพื่อให้แน่ใจว่าอาการของภาวะซึมเศร้าไดร้ับการระบุและรักษาอย่างเพียงพอ

มีรายงานเกี่ยวกับความวิตกกังวลชั่วคราวหรือแย่ลงในผู้ป่วยทีไ่ดร้ับการรักษาด้วย ademetionine ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่จําเป็นต้องหยุดการรักษา ในบางกรณี 
ความวิตกกังวลได้รับการแก้ไขหลังจากลดขนาดยาหรือหยุดการรักษา

การแทรกแซงของโฮโมซิสเทอีน อิมมโูนแอสเสย์

Ademetionine รบกวนการตรวจ homocysteine   immunoassay ซึ่งอาจแสดงระดับ homocysteine     ในพลาสมาที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ถูกต้องในผู้ป่วยที่ได้
รับการรักษาด้วย ademetionine ในผู้ป่วยทีร่ักษาด้วย ademetionine ดังนั้นจึงแนะนําใหใ้ชว้ิธีการที่ไมใ่ชภู้มิคุ้มกันในการวัดค่า homocysteine   ในพลาสมา

ปฏิกิริยาระหว่างยา

มีรายงานผูป้่วยที่ใช้ ademetionine และ clomipramine ในกลุ่มอาการเซโรโทนิน ดังนั้น แม้ว่าจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีปฏิกิริยาโต้ตอบกัน ขอแนะนําให้ใช้
ความระมัดระวังเมื่อใหย้า ademetionine ร่วมกับสารยับยั้งการรับ serotonin reuptake inhibitor (SSRI), ยาซึมเศร้า tricyclic (เช่น clomipramine) และ
อาหารเสริมที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอรแ์ละสมุนไพรทีม่ีทริปโตเฟน (ดูคําเตือนและข้อควรระวัง).

การตั้งครรภ์และใหน้มบุตร

การตั้งครรภ์



การใช้ ademetionine ในขนาดสูงในสตรีในช่วงสามเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียใดๆ ขอแนะนําให้ใช้ ademetionine ในช่วงสามเดือนแรก
ของการตั้งครรภ์เฉพาะในกรณทีี่จําเป็นอย่างยิ่ง

การให้นม
ควรใช้ Ademetionine ขณะให้นมบุตรเฉพาะเมื่อผลประโยชน์ที่เป็นตัวกําหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทารก

ผลต่อความสามารถในการขับขี่และใชง้านเครื่องจักร

ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะเมื่อใช้ ademetionine ผู้ป่วยควรได้รับการแนะนําไม่ใหข้ับรถหรือใชเ้ครื่องจักรในระหว่างการรักษา จนกว่าพวกเขาจะมั่นใจ
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการบําบัดด้วย ademetionine ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว (ดูคําเตือนและข้อควรระวัง).

อาการไม่พึงประสงค์

การทดลองทางคลินิก

Ademetionine ได้รับการศึกษาในผูป้่วย 2434 ราย โดยในปี 1983 ได้รับ ademetionine ที่เป็นโรคตับ และผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 817 ราย ในการทดลองแบบ
ควบคุมและแบบเปิดเป็นเวลาสูงสุด 2 ปี

ตารางนี้อ้างอิงจากผูป้่วย 1667 รายในการทดลองทางคลินิก 22 ครั้งทีไ่ด้รับการรักษาด้วย ademetionine โดยที่ 121 (7.2%) มีอาการไม่พึงประสงคท์ั้งหมด 
188 ราย อาการคลื่นไส้ ปวดท้อง และท้องร่วงเป็นอาการไม่พึงประสงค์ทีร่ายงานบ่อยที่สุด ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของเหตุการณไ์มพ่ึงประสงค์กับยาไม่สามารถ
ประเมินได้เสมอไป

อวัยวะระบบ (SOC) เทอมที่ต้องการ
การติดเชื้อและการแพร่ระบาด การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

ความสับสน
นอนไม่หลับ

ความผิดปกติทางจิตเวช

เวียนหัว
ปวดศีรษะ
อาชา

ความผิดปกติของระบบประสาท

ความผิดปกติของหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด

ร้อนวูบวาบ
หนาวสั่นความผิดปกตขิองหลอดเลือด

ท้องอืด
อาการปวดท้อง
ท้องเสีย
ปากแห้ง
อาการอาหารไม่ย่อย

หลอดอาหารอักเสบ

ท้องอืด
ปวดท้อง
ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร 
อาการตกเลือดในทางเดินอาหาร 
คลื่นไส้
อาเจียน

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

อาการจุกเสียดทางเดินนํ้าดี

โรคตับแข็งในตับความผิดปกตขิองตับและท่อนํ้าดี

ไฮเปอร์ไฮโดรซิส
อาการคัน
ปฏิกิริยาทางผิวหนัง

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน

ปวดข้อ
กล้ามเนื้อกระตุก

อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง

หนาวสั่น
ปฏิกิริยาบริเวณทีฉ่ีด ไข้
หวัดใหญเ่ช่นอาการป่วย
Malaise
อาการบวมนํ้าที่อุปกรณ์ต่อพ่วง

ไพเรเซีย

ความผิดปกติทั่วไปและสภาวะการบริหารงาน

โพสต์ประสบการณ์การตลาด

ความผิดปกตขิองระบบภูมิคุ้มกัน
ภูมไิวเกิน, ปฏิกิริยา Anaphylactoid หรือปฏิกิริยา anaphylactic (เช่น แดง, หายใจลําบาก, หลอดลมหดเกร็ง, ปวดหลัง, ไม่สบายหน้าอก, ความดันโลหิต
เปลี่ยนแปลง



ความผิดปกติทางจิตเวช
ความวิตกกังวล

ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ทรวงอก และทางเดินอาหาร 
กล่องเสียงบวมนํ้า

ความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
ปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีด (ไม่ค่อยมีเนื้อร้ายทีผ่ิวหนัง), angioedema, อาการแพท้างผิวหนัง (เช่นผื่น, อาการคัน, ลมพิษ, ผื่นแดง)

ยาเกินขนาด

กรณีที่ให้ยาเกินขนาดกับ ademetionine นั้นหายาก แพทย์ควรติดต่อศูนยค์วบคุมพิษในพื้นทีข่องตน โดยทั่วไป ผู้ป่วยควรได้รับการติดตามและให้การดูแลแบบ
ประคับประคอง

คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์

S-adenosyl-L-methionine (ademetionine) เป็นกรดอะมิโนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเนื้อเยื่อและของเหลวทั้งหมดของร่างกาย Ademetionine ทําหน้าที่
เป็นโคเอ็นไซม์และการถ่ายโอนผู้บริจาคของกลุ่มเมธิล (transmethylation) เป็นกระบวนการเผาผลาญที่สําคัญในมนุษย์และสัตว์ การถ่ายโอนเมทิลยังจําเป็นต่อกา
รพัฒนาฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ของเยื่อหุ้มเซลลแ์ละมีส่วนทําให้เกิดการไหลของเมมเบรน อะดีเมไทนีนสามารถเจาะทะลุอุปสรรคในเลือดและสมองได้ และทรานสเ์มทิล
เลชั่นที่อาศัยอะดีเมทินนีเป็นสิ่งสําคัญในการก่อตัวของสารสื่อประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง รวมทั้งคาเทโคลามีน (โดปามีน นอราดรีนาลิน อะดรีนาลีน) เซโรโท
นิน เมลาโทนิน และฮิสตามีน

นอกจากนี้ Ademetionine ยังเป็นสารตั้งต้นในการก่อตัวของสารประกอบซัลเฟอร์ทางสรีรวิทยา (ซิสเทอีน, ทอรีน, กลูตาไธโอน, CoA เป็นต้น) ผ่านการทรานส์
ซัลเฟอร์เรชัน กลูตาไธโอนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทีม่ีประสิทธิภาพมากที่สุดในตับมีความสําคัญในการล้างพิษตับ Ademetionine ช่วยเพิ่มระดับกลูตาไธโอนใน
ตับในผู้ป่วยโรคตับที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ทั้งโฟเลตและวติามินบ1ี2เป็นสารอาหารร่วมที่จําเป็นในการเผาผลาญและการเติมเต็มของ ademetionine

คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์

การดูดซึม

ในมนุษย์หลังการให้ยาทางหลอดเลือดดํา ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ของ ademetionine เป็นแบบทวีคูณและประกอบด้วยระยะการกระจายที่เห็นไดช้ัดอย่าง
รวดเร็วในเนื้อเยื่อและระยะการกําจัดขั้วที่มีครึ่งชีวิตประมาณ 1.5 ชั่วโมง เมื่อฉีดเข้ากล้ามการดูดซึม ademetionine จะสมบูรณ์ (96%); ความเข้มข้นสูงสุดของ 
ademetionine ในพลาสมาจะถึงหลังจากผ่านไปประมาณ 45 นาที หลังการให้ ademetionine ทางปาก ความเข้มข้นในพลาสมาสูงสุดจะไปถึง 3 ถึง 5 ชั่วโมงหลัง
การกินยาเม็ดเคลือบลําไส้ (400–1000 มก.) การดูดซึมทางปากจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ ademetionine ภายใต้สภาวะการอดอาหาร ความเข้มข้นสูงสุดในพลาสมาที่ได้รับ
หลังการให้ยาเม็ดเคลือบลําไส้มีความเกี่ยวข้องกับขนาดยา โดยมีความเข้มข้นในพลาสมาสูงสุดเป็น 0 5 ถึง 1 มก./ลิตร ทําได้ 3 ถึง 5 ชั่วโมงหลังจากให้ครั้งเดียว
ตั้งแต่ 400 มก. ถึง 1,000 มก. ความเข้มข้นในพลาสมาลดลงถึงการตรวจวัดพื้นฐานภายใน 24 ชั่วโมง

การกระจาย

มีรายงานปริมาณการกระจายของ 0.41 และ 0.44 L/kg สําหรับขนาด 100 มก. และ 500 มก. ademetionine ตามลําดับ การจับกับโปรตีนในพลาสมานั้นไม่
สําคัญเท่ากับ ≤ 5%

เมแทบอลิซึม

ปฏิกิริยาที่ผลิต บริโภค และสร้างใหม่ เรียกว่า วัฏจักรอะดีเมไทโอนีน ในขั้นตอนแรกของวัฏจักรนี้ เมทิลเลสที่ขึ้นกับอะดีเมไทนใ์ช้อะดีเมไทโอนนีเป็นสารตั้งต้นและ
ผลิตเอส-อะดีโนซิล-โฮโมซีสเตอีน จากนั้น S-adenosyl-homocysteine   จะถูกไฮโดรไลซเ์ป็น homocysteine     และ adenosine โดย S- adenosyl-
homocysteine   hydrolase จากนั้นโฮโมซิสเทอีนจะถูกนํากลับมาใช้ใหม่เป็นเมไทโอนีนด้วยการถ่ายโอนกลุ่มเมทิลจาก 5-เมทิลเตตระไฮโดรโฟเลต ในที่สุด เมไทโอ
นีนสามารถเปลี่ยนกลับเป็นอะดีเมไทโอนีนได้ ทําให้วัฏจักรสมบูรณ์

การขับถ่าย

ในการศึกษาความสมดุลตามรอยโดยใชส้ารกัมมันตภาพรังสีทางปาก (เมทิล14C) SAMe ในอาสาสมัครปกติ การขับถ่ายกัมมันตภาพรังสีในปัสสาวะเท่ากับ 15.5 ± 
1.5% หลังจาก 48 ชั่วโมง และการขับถ่ายของอุจจาระเท่ากับ 23.5 ± 3.5% หลังจาก 72 ชั่วโมง โดยเหลือประมาณ 60% ไว้ในสระทีม่ีความเสถียร

ข้อมูลความปลอดภัยก่อนคลินิก

การศึกษาด้านพิษวิทยาได้ดําเนินการในรูปแบบการให้ครั้งเดียวและการให้ยาซํ้าในสัตว์หลายชนิด รวมทั้งหนู หนู หนูแฮมสเตอร์ และสุนัขของทั้งสองเพศโดยทางปาก 
ใต้ผิวหนัง ทางหลอดเลือดดํา และทางกล้ามเนื้อ

การทดสอบความเป็นพิษของขนาดยาซํ้าๆ บ่งชี้ว่าไตเป็นอวัยวะเป้าหมายในหนูและหนแูฮมสเตอร์ และในระดับที่น้อยกว่ามากในสุนัข อาจเป็นไปไดว้่าอัณฑะเป็นอวัยวะ
เป้าหมายเพิ่มเติมในหนู ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญอื่น ๆ ต่ออวัยวะในร่างกาย ความเป็นพิษในครั้งเดียว, ความเป็นพิษเมื่อให้ยาซํ้าตลอด 104 สัปดาห์, ความ
เป็นพิษของระบบสืบพันธุ์ และการศึกษาเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ไม่ได้แสดงใหเ้ห็นสัญญาณอื่นๆ ทีน่่าสังเกตของผลกระทบทีเ่ป็นพิษ

คําอธิบายของการศึกษาทางคลินิก

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์จํานวนมากระบุว่า ademetionine อาจมีประโยชน์ในการรักษาภาวะซึมเศร้าและความผิดปกตขิองตับ การทบทวนประสิทธิภาพทาง
คลินิกของ ademetionine ในการรักษาภาวะซึมเศร้า โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคตับ เผยแพรใ่นปี 2545 โดย Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ) รายงานนี้อิงจากวรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้ ademetionine ในการรักษาภาวะซึมเศร้า โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคตับที่ตพีิมพ์จนถึงปี พ.ศ. 2543 มีการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง 102 เรื่องที่ระบุ: 47 การศึกษาสําหรับภาวะซึมเศร้า 14 การศึกษาเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม และ 41 การศึกษาเกี่ยวกับโรคตับ การวิเคราะห์อภมิาน
ของการศึกษาเหล่านีส้รุปว่า ademetionine มีประสิทธิภาพมากกว่ายาหลอกในการบรรเทาอาการของ



ภาวะซึมเศร้า, ความเจ็บปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อม, อาการคันใน cholestasis ของการตั้งครรภ์, และ cholestasis ในตับ Ademetionine มีประสิทธิภาพมากกว่ายาหลอกใน
การลดระดับบลิิรูบินในเลือดสําหรับ cholestasis ของการตั้งครรภแ์ละสําหรับ cholestasis ในตับ การรักษาด้วย ademetionine เทียบเท่ากับการรักษามาตรฐานสําหรับ
ภาวะซึมเศร้าและโรคข้อเข่าเสื่อม

ภาวะนํ้ามูกไหลเข้าตับ

ประสบการณ์ที่สั่งสมจากการใช้ ademetionine ทางช่องปากและทางหลอดเลือดมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี แสดงใหเ้ห็นว่ายานี้มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคตับ
อักเสบในตับ การตั้งครรภ์ และโรคตับเรื้อรังอื่นๆ

intrahepatic cholestasis เป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคตับเรื้อรังและสาเหตอุื่นๆ ของความเสียหายของเซลล์ตับ ในโรคตับ การทํางานของเซลลต์ับตามปกติ เช่น 
การควบคุมและการขจัดกรดนํ้าดีจะด้อยลง ส่งผลให้เกิดภาวะนํ้ามูกไหล

การใช้อะดีเมไทนีนไดร้ับการศึกษาในผูป้่วยโรคตับเรื้อรังทีเ่กี่ยวข้องกับ cholestasis ในตับ ได้แก่ โรคตับแข็งนํ้าดปีฐมภูมิ, โรคท่อนํ้าดีอักเสบปฐมภูมิ, อาการบาด
เจ็บทีต่ับจากยา, ไวรัสตับอักเสบ, นํ้ามูกไหลทีเ่กิดจากสารอาหารทางหลอดเลือดทั้งหมด, โรคตับจากแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ โรคตับ

ผู้ป่วยมากกว่า 2,700 รายทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก cholestasis ในตับและ/หรือโรคตับเรื้อรังได้รวมอยู่ในการทดลองทางคลินิกกับ ademetionine และในปี 1983 
ได้รับการรักษาด้วยยานี้ ในการทดลองส่วนใหญ่ เปรียบเทียบ ademetionine กับยาหลอกเนื่องจากแทบไม่มีการรักษาทางเลือกอื่นเลย ในเกือบ 90% ของกรณี 
cholestatic เกี่ยวข้องกับโรคตับเรื้อรัง ผู้ป่วยที่เหลือเป็นโรคตับจากแอลกอฮอล์ โรคตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง หรือภาวะนํ้ามูกไหลในช่องท้องของการตั้ง
ครรภ์ พารามิเตอร์ประสิทธิภาพที่พิจารณาในการศึกษาทางคลินิกรวมถึงอาการทั่วไปของ cholestasis (อาการคัน ดีซ่าน เหนื่อยล้า กลับสู่ความเป็นอยู่ที่ด)ี และตัว
บ่งชี้ทางชีวเคมีของ cholestasis และความเสียหายของตับ เช่น บิลิรูบินรวมและบิลริูบินทีผ่ันผ่าน อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส เกลือนํ้าดี , γ- กลตูามิลทรานสเฟอเรส 
การรักษาด้วย ademetionine ที่ให้ IV, IM หรือทางปาก, ปรับปรุง intrahepatic cholestasis อันเนื่องมาจากโรคตับเรื้อรังหรือการตั้งครรภแ์ละโรคตับแข็ง
จากแอลกอฮอล์ ผลของการรักษาด้วย IV หรือ IM จะเห็นไดช้ัดเจนหลังการรักษา 1-2 สัปดาห์ ในขณะที่การรักษาช่องปากเหมาะสําหรับการบําบัดรักษา

การศึกษาระยะยาวแบบ double-blind ที่ควบคุมด้วยยาหลอกในผู้ชายและผู้หญิง 123 คนทีเ่ป็นโรคตับแข็งในตับจากแอลกอฮอล์ พบว่า 1,200 มก./วัน 
ademetionine เป็นเวลา 2 ปอีาจช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและทําใหค้วามจําเป็นในการปลูกถ่ายตับช้าลงได้อย่างมีประสิทธิผลมากกว่ายาหลอก อัตราการเสีย
ชีวิต/การปลูกถ่ายตับโดยรวมเมื่อสิ้นสุดการทดลองลดลงจาก 30% ในกลุ่มยาหลอกเป็น 16% ในกลุ่ม ademetionine แม้ว่าความแตกต่างจะไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ การรักษาด้วย ademetionine ในระยะยาวช่วยลดอัตราการเสียชีวิต/การปลูกถ่ายตับโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคตับระยะลุกลาม

ภาวะซึมเศร้า

Ademetionine ได้รับทางปากหรือทางหลอดเลือดในการจัดการภาวะซึมเศร้า ผลจากบทความทบทวนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ ademetionine ในการรักษาโรค
ซึมเศร้าและจากการวิเคราะห์เมตาของการศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า ademetionine ทีข่นาด 200-1600 มก./วัน มีฤทธิต์้านอาการซึมเศร้าที่เด่นชัดในผู้ป่วย 
ทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าประเภทต่างๆ การศึกษาแบบ double-blind หลายชิ้นพบว่ามีประสิทธิผลของ ademetionine ในการรักษาโรคซึมเศร้าได้ดีกว่ายา
หลอกและคล้ายกับยาซึมเศร้า tricyclic ฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและปรากฏขึ้นภายใน 5 - 7 วันของการรักษาโดยไม่มีผลข้างเคียง โดยเฉพาะ
ปฏิกิริยาต้านโคลิเนอร์จิก Ademetionine เข้ากันได้กับยาต้านอาการซึมเศร้าอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาซึมเศร้า tricyclic และสารยับยั้ง monoamine 
oxidase (ดูคําเตือนและข้อควรระวัง; ปฏิกิริยาระหว่างยา)

cholestasis ในช่องท้องของการตั้งครรภ์

ประสิทธิภาพของการรักษาด้วย Ademetionine ได้รับการประเมินในการทดลองทางคลินิก 7 ฉบับ ซึ่งรวมถึงสตรี 264 รายที่มีภาวะนํ้ามูกไหลในช่องท้องขณะตั้งครรภ์ ใน
จํานวนนี้ มี 156 คนได้รับการรักษาด้วย ademetionine, 21 คนได้รับยาหลอก, 60 ยากลุ่มควบคุม (กรด ursodeoxycholic) และ 27 ademetionine บวกกับกรด 
ursodeoxycholic การรักษาด้วย ademetionine ที่ให้ IV, IM หรือทางปากนั้นมีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะ cholestasis intrahepatic ของการตั้งครรภ์โดยมีการ
ปรับปรุงอาการคันและพารามิเตอรท์างชีวเคมี

คําเตือน

พระราชบัญญัติอาหาร ยา อุปกรณ์และเครื่องสําอางห้ามการจ่ายยาโดยไม่มีใบสั่งยา

พื้นที่จัดเก็บ

เก็บที่อุณหภูมไิม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา

24 เดือน

มีจําหน่าย

แท็บเล็ต: Alu/Alu บลิสเตอร์แพ็ค 10 ชิ้นในกล่อง

วิธแีก้ปัญหาสําหรับการฉีด: กล่องหนึ่ง (1) ประกอบด้วย: ขวดแก้วใส Type 1 (ตามการใชง้าน) x 5's + หลอดแก้วใส EP Type 1 ใน 5 mL (ปริมาณสุทธิ) (เป็นตัวเจือจาง) x 
5's

Ademetionine butanedisulfonate (Transmetil) 500 มก. 
เม็ด: ผลิตโดย:
AbbVie SrL
SR 148 ปอนติน่า กม. 52 SNC
04011 Campoverde di Aprilia, Aprilia (LT) 
อิตาลี



Ademetionine butanedisulfonate (Transmetil) 500 มก. ผงสําหรับสารละลายสําหรับฉีด
: ผลิตโดย:
Famar L'Aigle
Rue de I'Isle
28380 แซงต์-เรมี ซูร์ อาฟร์ ฟ
รองซ์

นําเข้าโดย:
ห้องปฏิบัติการแอ๊บบอต
Venice Corporate Center, 8 Turin St. 
Mckinley Town Center, Fort Bonifacio 
Taguig City, ฟิลิปปินส์

CCDS03650512


