
Адеметионин бутандисулфонат
Трансметил

ФОРМУЛИРАНЕ

таблет:
Всяка таблетка с ентерично покритие съдържа 949 mg адеметионин бутандисулфонат, еквивалентен на 500 mg адеметионин.

Лиофилизиран прах за инжекции: 
Всеки флакон съдържа:
Адеметионин (Сулфо-Аденозил-L-метионин) 1,4-бутандисулфонат 949 mg, еквивалентно на 500 mg Адеметионин

Инжекционен разтвор: 
Всяка ампула съдържа:
L-лизин ……………………………………………………………………….. 428 
mg Натриев хидроксид …………………………………………… 14,4 
mg Вода за инжекции ………………………………………… qs 5 mL

ОПИСАНИЕ

Адеметионин или S-аденозил-L-метионин, е производно на аминокиселината метионин. Поради структурна нестабилност, стабилни солеви форми на 
адеметионин са необходими за употребата му като перорално лекарство. Активната съставка е солта, адеметионин 1,4-бутандисулфонат (адеметион SD4). 
ПОКАЗАНИЯ

Адеметионин е показан за лечение на възрастни (≥ 18 години) със:

• Интрахепатална холестаза при предцирозни и цирозни състояния

• Интрахепатална холестаза по време на бременност

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Лечението може да започне с парентерално приложение и да продължи перорално или да започне перорално.

Лиофилизиран прах

Адеметионин лиофилизиран прах и разтворител (воден разтвор за инжекции, L-лизин, натриев хидроксид) се предлага във флакони от 500 mg/5 mL за интравенозно и 
интрамускулно инжектиране. Лиофилизираният прах трябва да се разтвори с помощта на придружаващия разтворител по време на употреба. Изхвърлете неизползваната 
част.

Адеметионин не трябва да се смесва с алкален разтвор или разтвор, съдържащ калциеви йони. Ако лиофилизираният прах изглежда различен от бял до жълтеникав цвят 
(поради пукнатина във флакона или излагане на топлина), продуктът не трябва да се използва.

Интравенозен адеметионин трябва да се прилага бавно IV.

Таблетки

Таблетките адеметионин се предлагат в дози от 500 mg. Таблетките адеметионин трябва да се поглъщат цели и да не се дъвчат.
За по-добро усвояване на активната съставка и пълен терапевтичен ефект, таблетките адеметионин не трябва да се приемат по време на хранене.

Таблетките Ademetionine трябва да се извадят от блистерната опаковка непосредствено преди употреба. Ако таблетките изглеждат различни от бели до жълтеникави на цвят 
(поради наличието на дупки в алуминиевата обвивка), се препоръчва продуктът да не се използва.

Интрахепатална холестаза

Начална терапия:

IV или IM: Препоръчителната доза е 5-12 mg/kg/ден IV или IM. Обичайната начална доза е 500 mg/ден IV или IM, като общата дневна доза не трябва да надвишава 800 mg, за 2 
седмици.

Орално: Препоръчителната доза е 10-25 mg/kg/ден перорално. Обичайната начална доза е 800 mg/ден, като общата дневна доза не трябва да надвишава 1600 mg.

Поддържаща терапия:

Орално: 800 до 1600 mg/ден.

Педиатрична

Безопасността и ефикасността на адеметионин за употреба при деца не е установена.

TITLE - ADEMETIONINE / SAME MEDICATION PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : Abbott

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


Гериатрична

Клиничните проучвания на адеметионин не включват достатъчен брой пациенти на възраст 65 и повече години, за да се определи дали те реагират по различен начин от по-
младите субекти. Докладваният клиничен опит не е установил разлики в отговорите между по-възрастните и по-младите пациенти. Като цяло, подборът на дозата при 
пациенти в напреднала възраст трябва да бъде внимателен, обикновено започвайки от ниския край на диапазона на дозиране, отразяващ по-голямата честота на намалена 
чернодробна, бъбречна или сърдечна функция и на съпътстващо заболяване или друга лекарствена терапия.

Бъбречна недостатъчност

Не са провеждани проучвания при пациенти с бъбречно увреждане. Поради това се препоръчва повишено внимание при прилагане на адеметионин на тези пациенти.

Чернодробно увреждане

Фармакокинетичните параметри са сходни при здрави доброволци и пациенти с хронично чернодробно заболяване.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Адеметионинът е противопоказан при пациенти с генетични дефекти, засягащи метиониновия цикъл и/или причиняващи хомоцистинурия и/или 
хиперхомоцистеинемия (напр. дефицит на цистатионин бета-синтаза, витамин В12метаболитни нарушения).

Адеметионин е противопоказан при пациенти с известна свръхчувствителност към активното вещество или към някоя от неактивните съставки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Интравенозен адеметионин трябва да се прилага бавно IV (вжДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ).

Нивата на амоняк трябва да се проследяват при пациенти с прецирозни и цирозни състояния на хиперамонемия, приемащи перорален адеметионин.

Тъй като витамин В12и недостигът на фолиева киселина може да намали нивата на адеметионин, рисковите пациенти (анемия, чернодробно заболяване, бременност или 
потенциал за недостиг на витамин поради други заболявания или хранителни навици като вегани) трябва да имат рутинни кръвни изследвания за проверка на плазмените 
нива. Ако се установи дефицит, лечение с B12и/или фолиева киселина се препоръчва преди или едновременно с приложението на адеметионин. (виж ФАРМАКОЛОГИЧНИ 
СВОЙСТВА - Метаболизъм).

Някои пациенти могат да получат замаяност при употребата на адеметионин. Пациентите трябва да бъдат съветвани да не шофират или да работят с машини по време на 
лечението, докато не са достатъчно сигурни, че терапията с адеметионин не повлиява способността им да участват в подобни дейности. (вижЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА 
ЗА ШОФИРАНЕ ИЛИ РАБОТА С МАШИНИ).

Адеметионин не се препоръчва за употреба при пациенти с биполярно заболяване. Има съобщения за пациенти, преминаващи от депресия към 
хипомания или мания при лечение с адеметионин.

Има единичен литературен доклад за серотонинов синдром при пациент, приемащ адеметионин и кломипрамин. Въпреки че се предполага потенциално 
взаимодействие, се препоръчва повишено внимание при прилагане на адеметионин едновременно със селективни инхибитори на обратното захващане на 
серотонин (SSRI), трициклични антидепресанти (като кломипрамин) и без рецепта и билкови добавки, съдържащи триптофан. (вижЛЕКАРСТВЕНИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Ефикасността на адеметионин при лечението на депресия е проучена в краткосрочни клинични проучвания (с продължителност 3-6 седмици). Ефективността на адеметионин 
при лечението на депресия за по-дълги периоди не е известна. Има много лекарства за лечение на депресия и пациентите трябва да се консултират с лекарите си, за да 
определят оптималната терапия. Пациентите трябва да бъдат насърчавани да информират своите лекари, ако симптомите им не отшумяват или се влошават по време на 
терапията с адеметионин.

Пациентите с депресия са изложени на риск от самоубийство и други сериозни събития и поради това трябва да получават непрекъсната психиатрична подкрепа по време на 
терапията с адеметионин, за да се гарантира, че симптомите на депресия са адекватно адресирани и лекувани.

Има съобщения за преходна или влошаваща се тревожност при пациенти, лекувани с адеметионин. В повечето случаи не се налага прекъсване на терапията. В 
някои случаи тревожността отшумява след намаляване на дозата или прекратяване на терапията.

Интерференция с имуноанализите на хомоцистеин

Адеметионинът пречи на имуноанализите на хомоцистеин, които могат да покажат фалшиво повишени нива на плазмения хомоцистеин при пациенти, 
лекувани с адеметионин. Поради това при пациенти, лекувани с адеметионин, се препоръчва използването на неимунологични методи за измерване на 
плазмения хомоцистеин.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Серотонинов синдром е докладван при пациент, приемащ адеметионин и кломипрамин. Ето защо, въпреки че се предполага потенциално взаимодействие, се 
препоръчва повишено внимание при прилагане на адеметионин едновременно със селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин (SSRI), 
трициклични антидепресанти (като кломипрамин) и без рецепта и билкови добавки, съдържащи триптофан. (вижПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Бременност



Употребата на високи дози адеметионин при жени през последните три месеца от бременността не води до неблагоприятен ефект. Препоръчително е 
адеметионин да се прилага през първите три месеца от бременността само ако е абсолютно необходимо.

Кърмене
Адеметионин трябва да се използва по време на кърмене само ако потенциалната полза оправдава потенциалния риск за кърмачето.

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Някои пациенти могат да получат замаяност при употребата на адеметионин. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да не шофират или работят с машини по време на 
лечението, докато не са достатъчно сигурни, че терапията с адеметионин не влияе върху способността им да участват в такива дейности (вж.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Клинични проучвания

Адеметионинът е проучен при 2434 пациенти, от които 1983 са били изложени на адеметионин с чернодробно заболяване и 817 пациенти с депресия, в контролирани и 
открити проучвания за период до 2 години.

Таблицата се базира на 1667 пациенти в 22 клинични проучвания, лекувани с адеметионин, от които 121 (7,2%) са имали общо 188 нежелани 
реакции. Гадене, коремна болка и диария са най-често съобщаваните нежелани реакции. Причинно-следствената връзка на нежеланото събитие с 
лекарството не винаги може да бъде оценена.

Системо-органен клас (SOC) Предпочитан срок

Инфекции и инвазии Инфекция на пикочните пътища

Объркване
Безсъние

Психични разстройства

Световъртеж

главоболие
Парестезия

Нарушения на нервната система

Сърдечни нарушения Сърдечно-съдови нарушения

Горещи вълни

Повърхностен флебит
Съдови нарушения

Раздуване на корема
Болка в корема
диария
Суха уста
диспепсия
Езофагит
Метеоризъм

Стомашно-чревна болка
Стомашно-чревни нарушения 
Стомашно-чревен кръвоизлив 
Гадене
Повръщане

Стомашно-чревни нарушения

Жлъчни колики

Чернодробна цироза
Чернодробно-билиарни нарушения

Хиперхидроза
Сърбеж
Кожни реакции

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Нарушения на опорно-двигателния апарат и 

съединителната тъкан

Артралгия
Мускулни спазми

астения
тръпки

Реакции на мястото на инжектиране 

Грипоподобно заболяване

неразположение

Периферен оток
Пирексия

Общи нарушения и състояния на мястото на 
приложение

Опит след маркетинг

Нарушения на имунната система

Свръхчувствителност, анафилактоидни реакции или анафилактични реакции (напр. зачервяване, диспнея, бронхоспазъм, болка в гърба, дискомфорт в гърдите, 
промени в кръвното налягане [хипотония, хипертония] или пулса [тахикардия, брадикардия]).



Психични разстройства
тревожност

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения 
Оток на ларинкса

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Реакция на мястото на инжектиране (много рядко с кожна некроза), ангиоедем, алергични кожни реакции (напр. обрив, сърбеж, уртикария, еритема).

ПРЕДОЗИРАНЕ

Случаите на предозиране с адеметионин изглеждат редки. Лекарите трябва да се свържат с местните центрове за контрол на отравянията. Като цяло пациентите трябва да 
бъдат наблюдавани и поддържащи грижи.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

Фармакодинамични свойства

S-аденозил-L-метионин (адеметионин) е естествено срещаща се аминокиселина, присъстваща в почти всички телесни тъкани и течности. Адеметионинът функционира 
предимно като коензим и донорният трансфер на метиловата група (трансметилирането) е основен метаболитен процес при хора и животни. Метилният трансфер също е от 
съществено значение за развитието на фосфолипидния двуслой на клетъчните мембрани и допринася за течливостта на мембраната. Адеметионинът може да проникне през 
кръвно-мозъчната бариера и адеметионин-медиираното трансметилиране е от решаващо значение за образуването на невротрансмитери в централната нервна система, 
включително катехоламини (допамин, норадреналин, адреналин), серотонин, мелатонин и хистамин.

Адеметионинът също е предшественик при образуването на физиологични сулфурирани съединения (цистеин, таурин, глутатион, CoA и др.) чрез транссулфурация. 
Глутатионът, най-мощният антиоксидант в черния дроб, е важен за чернодробната детоксикация. Адеметионинът повишава нивата на чернодробния глутатион при пациенти 
с алкохолно и безалкохолно чернодробно заболяване. Както фолиевата киселина, така и витамин В12са основни съхранителни вещества в метаболизма и запълването на 
адеметионин.

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

При хора, след интравенозно приложение, фармакокинетичният профил на адеметионин е биекспоненциален и се състои от фаза на бързо видимо 
разпределение в тъканите и фаза на терминално елиминиране, характеризираща се с полуживот от приблизително 1,5 часа. Когато се прилага интрамускулно, 
абсорбцията на адеметионин е практически пълна (96%); максималните плазмени концентрации на адеметионин се достигат след приблизително 45 минути. 
След перорално приложение на адеметионин, пиковите плазмени концентрации се постигат 3 до 5 часа след поглъщане на таблетки с ентерично покритие 
(400-1000 mg). Пероралната бионаличност се повишава, когато адеметионин се прилага на гладно. Пиковите плазмени концентрации, получени след 
приложение на таблетки с ентерично покритие, са свързани с дозата, като пиковите плазмени концентрации са 0. 5 до 1 mg/L се постига 3 до 5 часа след 
единични дози, вариращи от 400 mg до 1000 mg. Плазмените концентрации намаляват до изходното ниво в рамките на 24 часа.

Разпределение

Докладвани са обеми на разпределение от 0,41 и 0,44 L/kg за дози от 100 mg и 500 mg адеметионин, съответно. Свързването с плазмените протеини 
е незначително и е ≤ 5 %.

Метаболизъм

Реакциите, които произвеждат, консумират и регенерират адеметионин, се наричат   адеметионинов цикъл. В първата стъпка от този цикъл 
адеметионинзависимите метилази използват адеметионин като субстрат и произвеждат S-аденозил-хомоцистеин. След това S-аденозил-хомоцистеинът се 
хидролизира до хомоцистеин и аденозин от S-аденозил-хомоцистеин хидролаза. След това хомоцистеинът се рециклира обратно в метионин с прехвърляне на 
метилова група от 5-метилтетрахидрофолат. И накрая, метионинът може да бъде превърнат обратно в адеметионин, завършвайки цикъла.

Екскреция

При изследвания на баланса на маркери, използващи перорално прилагани, радиоактивни (метил14C) SAMe при нормални доброволци, екскрецията на радиоактивност с 
урината е 15,5 ± 1,5% след 48 часа и фекалната екскреция е 23,5 ± 3,5% след 72 часа, оставяйки приблизително 60% включени в стабилни басейни.

ПРЕДКЛИНИЧНИ ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Токсикологичните проучвания са проведени като единична доза и многократна доза при множество животински видове, включително мишки, плъхове, хамстери и кучета от 
двата пола по орален, подкожен, интравенозен и мускулен път.

Тестването за токсичност при многократна доза показва, че бъбрекът е целевият орган при плъхове и хамстери и в много по-малка степен при кучета. Вероятно тестисът е 
друг целеви орган при плъха. Не са наблюдавани други значими промени в органите на тялото. Проучванията за токсичност при еднократна доза, токсичност при 
многократно приложение през 104 седмици, репродуктивна токсичност и мутагенност не показват никакви други забележими признаци на токсични ефекти.

ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Многобройни научни изследвания показват, че адеметионинът може да бъде полезен при лечението на депресия и чернодробни заболявания. Преглед на клиничната 
ефикасност на адеметионин за лечение на депресия, остеоартрит и чернодробно заболяване беше публикуван през 2002 г. от Агенцията за изследвания и качество в 
здравеопазването (AHRQ). Този доклад се основава на литературата за употребата на адеметионин за лечение на депресия, остеоартрит и чернодробно заболяване, 
публикувана до 2000 г. Идентифицирани са 102 подходящи проучвания: 47 проучвания за депресия, 14 проучвания за остеоартрит и 41 проучвания за чернодробно 
заболяване. Мета-анализът на тези проучвания стига до заключението, че адеметионинът е по-ефективен от плацебо за облекчаване на симптомите на



депресия, болка при остеоартрит, сърбеж при холестаза по време на бременност и интрахепатална холестаза. Адеметионинът е по-ефективен от плацебо за 
намаляване на серумния билирубин при холестаза по време на бременност и за интрахепатална холестаза. Лечението с адеметионин е еквивалентно на 
стандартната терапия за депресия и остеоартрит.

Интрахепатална холестаза

Опитът, натрупан с пероралната и парентерална употреба на адеметионин в продължение на повече от 20 години, показва, че това лекарство е ефективно при лечението на 
интрахепатална холестаза на чернодробно заболяване, бременност и други хронични чернодробни заболявания.

Интрахепаталната холестаза е усложнение на хронични чернодробни заболявания и други причини за хепатоцелуларно увреждане. При чернодробно заболяване 
нормалната функция на хепатоцитите, като регулацията и клирънса на жлъчните киселини, е компрометирана, което води до холестаза.

Употребата на адеметионин е проучена при пациенти с хронични чернодробни заболявания, които включват интрахепатална холестаза, включително първична билиарна цироза, първичен 

склерозиращ холангит, причинено от лекарства чернодробно увреждане, вирусен хепатит, холестаза, предизвикана от пълно парентерално хранене, алкохолно чернодробно заболяване и 

неалкохолно чернодробно заболяване.

Повече от 2700 пациенти, засегнати от интрахепатална холестаза и/или хронични чернодробни заболявания, са включени в клиничните изпитвания с 
адеметионин и 1983 са лекувани с това лекарство. В повечето от тези проучвания адеметионинът е сравняван с плацебо поради почти пълната липса на 
алтернативни терапии. В почти 90% от случаите холестатичен компонент е свързан с хронични чернодробни заболявания. Останалите пациенти са страдали от 
алкохолно чернодробно заболяване, остър и хроничен хепатит или интрахепатална холестаза по време на бременност. Параметрите на ефикасност, разгледани 
в клиничните проучвания, включват основните субективни симптоми на холестаза (сърбеж, жълтеница, умора, възстановяване на благосъстоянието) и 
биохимични маркери за холестаза и увреждане на черния дроб, като общ и конюгиран билирубин, алкална фосфатаза, жлъчни соли , трансаминази, γ-
глутамилтрансфераза. Лечението с адеметионин, прилагано IV, IM или перорално, подобрява интрахепаталната холестаза поради хронично чернодробно 
заболяване или бременност и алкохолна цироза. Ефектите от IV или IM лечение са очевидни след 1-2 седмици терапия, докато пероралното лечение е 
подходящо за поддържаща терапия.

Едно дългосрочно, двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване на 123 мъже и жени с алкохолна чернодробна цироза установи, че 1200 mg/ден адеметионин в 
продължение на 2 години може да подобри степента на преживяемост и да отложи нуждата от чернодробни трансплантации по-ефективно от плацебо. Общата смъртност/
чернодробна трансплантация в края на изпитването намалява от 30% в групата на плацебо до 16% в групата на адеметионин, въпреки че разликата не е статистически 
значима. Дългосрочното лечение с адеметионин намалява общата смъртност/чернодробна трансплантация, особено при пациенти с по-слабо напреднало чернодробно 
заболяване.

депресия

Адеметионин се прилага перорално или парентерално за лечение на депресия. Резултатите от няколко обзорни статии за ефикасността на адеметионин при 
лечението на депресивни разстройства и от метаанализа на клиничните проучвания показват, че адеметионин в дози от 200-1600 mg/ден притежава изразена 
антидепресивна активност при пациенти страдащи от различни видове депресия (уни- и биполярни ендогенни, невротични, дистимични разстройства). Няколко 
двойно-слепи проучвания са открили ефикасността на адеметионин при лечение на депресивни разстройства, по-добра от плацебо и подобна на трицикличните 
антидепресанти. Антидепресивното действие е бързо и се проявява в рамките на 5-7 дни от лечението при липса на странични ефекти, по-специално 
антихолинергични реакции. Адеметионинът е съвместим с други антидепресанти, по-специално трициклични антидепресанти и инхибитори на 
моноаминоксидазата. (вижПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ; ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ)

Интрахепатална холестаза при бременност

Ефикасността на лечението с Ademetionine е оценена в 7 клинични проучвания, включващи 264 жени с интрахепатална холестаза по време на бременност. От 
тях 156 са били лекувани с адеметионин, 21 са получили плацебо, 60 активна контрола (урзодеоксихолева киселина) и 27 адеметионин плюс урсодезоксихолева 
киселина. Лечението с адеметионин, приложен IV, IM или перорално, е ефективно при лечение на интрахепатална холестаза при бременност с подобряване на 
сърбежа и биохимичните параметри.

ВНИМАНИЕ

Законът за храните, лекарствата, устройствата и козметиката забранява отпускането без рецепта.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се   съхранява при температури не по-високи от 30°C.

СРОК НА ГОДНОСТ

24 месеца

НАЛИЧНОСТ

Таблетка: Alu/Alu блистерна опаковка от 10 броя в кутия

Инжекционен разтвор: Една (1) кутия съдържа: Тип 1 прозрачен стъклен флакон (като активен) x 5 + EP Тип 1 прозрачна стъклена ампула в 5 mL (нетно съдържание) (като 
разредители) x 5

Адеметионин бутандисулфонат (Трансметил) 500 mg таблетка: 
Произведено от:
AbbVie SrL
SR 148 Понтина км. 52 SNC
04011 Камповерде ди Априлия, Априлия (LT) 
Италия



Адеметионин бутандисулфонат (Трансметил) 500 mg прах за инжекционен разтвор: 
Произведен от:
Famar L'Aigle
Rue de I'Isle
28380 Saint-Remy sur Avre 
Франция

Импортиран от:

Abbott Laboratories
Корпоративен център на Венеция, 8 Torin 
St. Mckinley Town Center, Fort Bonifacio 
Taguig City, Филипини

CCDS03650512


