
Ademetionine butanedisulfonate
Transmetil

FORMULASYON

Tablet:
Ang bawat enteric-coated na tablet ay naglalaman ng 949 mg ng ademetionine butanedisulfonate na katumbas ng 500 mg Ademetionine.

Lyophilized Powder para sa Injection: Ang 

bawat vial ay naglalaman ng:

Ademetionine (Sulfo-Adenosyl-L-Methionine) 1,4-butanedisulfonate 949 mg katumbas ng 500 mg Ademetionine

Solusyon para sa Injection: Ang 

bawat ampoule ay naglalaman ng:

L-lysine ……………………………………………………… 428 mg Sodium 
hydroxide …………………………………………… 14.4 mg Tubig para 
sa Iniksyon …………………………………………… qs 5 mL

PAGLALARAWAN

Ang ademetionine o S-adenosyl-L-methionine, ay isang derivative ng amino acid methionine. Dahil sa kawalang-tatag ng istruktura, ang mga matatag na anyo ng asin ng ademetionine 

ay kinakailangan para sa paggamit nito bilang isang gamot sa bibig. Ang aktibong sangkap ay ang asin, ademetionine 1,4-butanedisulfonate (ademetionine SD4). MGA INDIKASYON

Ang ademetionine ay ipinahiwatig para sa paggamot ng mga nasa hustong gulang (≥ 18 taong gulang) na may:

• Intrahepatic cholestasis sa pre-cirrhotic at cirrhotic na estado

• Intrahepatic cholestasis sa pagbubuntis

DOSAGE AT ADMINISTRASYON

Maaaring simulan ang paggamot sa parenteral administration at ipagpatuloy nang pasalita o sinimulan nang pasalita.

Lyophilized Powder

Ang ademetionine lyophilized powder at solvent (solusyon sa tubig para sa iniksyon, L-lysine, sodium hydroxide) ay makukuha sa 500 mg/5 mL na vial para sa intravenous 
at intramuscular injection. Ang lyophilized powder ay dapat na matunaw gamit ang kasamang solvent sa oras ng paggamit. Itapon ang hindi nagamit na bahagi.

Ang ademetionine ay hindi dapat ihalo sa alkaline o calcium ion-containing solution. Kung ang lyophilized powder ay lumilitaw maliban sa puti hanggang madilaw-dilaw 
ang kulay (dahil sa isang bitak sa vial o pagkakalantad sa init), ang produkto ay hindi dapat gamitin.

Ang intravenous ademetionine ay dapat ibigay nang mabagal IV.

Mga tableta

Available ang mga ademetionine tablet sa 500 mg na lakas. Ang mga tabletang ademetionine ay dapat na lunukin nang buo at hindi ngumunguya.
Para sa mas mahusay na pagsipsip ng aktibong sangkap at kumpletong therapeutic effect, ang mga tablet na ademetionine ay hindi dapat inumin kasama ng mga pagkain.

Ang mga tablet na ademetionine ay dapat na makuha mula sa pakete ng paltos kaagad bago gamitin. Kung lumilitaw ang mga tablet maliban sa puti hanggang madilaw-dilaw ang kulay 
(dahil sa pagkakaroon ng mga butas sa aluminum wrapper), inirerekomenda na huwag gamitin ang produkto..

Intrahepatic cholestasis

Paunang therapy:

IV o IM: Ang inirerekomendang dosing ay 5-12 mg/kg/araw IV o IM. Ang karaniwang panimulang dosis ay 500 mg/araw IV o IM, kabuuang pang-araw-araw na dosis na hindi lalampas sa 800 mg, sa loob 

ng 2 linggo.

Oral: Ang inirerekumendang dosing ay 10-25 mg/kg/araw pasalita. Ang karaniwang panimulang dosis ay 800 mg/araw, kabuuang pang-araw-araw na dosis na hindi lalampas sa 1600mg.

Maintenance therapy:

Oral: 800 hanggang 1,600 mg/araw.

Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng ademetionine para sa paggamit sa mga bata ay hindi pa naitatag.

TITLE - ADEMETIONINE / SAME MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FILIPINO

Source : Abbott

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


Geriatric

Ang mga klinikal na pag-aaral ng ademetionine ay hindi nagsama ng sapat na bilang ng mga paksang may edad 65 pataas upang matukoy kung iba ang kanilang pagtugon sa mga mas 
batang paksa. Ang naiulat na klinikal na karanasan ay hindi natukoy ang mga pagkakaiba sa mga tugon sa pagitan ng mga matatanda at mas batang pasyente. Sa pangkalahatan, ang 
pagpili ng dosis para sa isang matatandang pasyente ay dapat maging maingat, kadalasan ay nagsisimula sa mababang dulo ng hanay ng dosing, na sumasalamin sa mas mataas na 
dalas ng pagbaba ng hepatic, bato, o paggana ng puso, at ng magkakatulad na sakit o iba pang therapy sa gamot.

Pagkasira ng bato

Ang mga pag-aaral ay hindi isinagawa sa mga pasyente na may kapansanan sa bato. Samakatuwid, ang pag-iingat ay inirerekomenda kapag nagbibigay ng ademetionine sa mga 
pasyenteng ito.

Hepatic Impairment

Ang mga parameter ng pharmacokinetic ay magkapareho sa mga malulusog na boluntaryo at mga pasyente na may malalang sakit sa atay.

MGA KONTRAINDIKASYON

Ang ademetionine ay kontraindikado sa mga pasyenteng may genetic defect na nakakaapekto sa methionine cycle at/o nagdudulot ng homocystinuria at/o 
hyperhomocysteinemia (hal. cystathionine beta-synthase deficiency, Vitamin B12depekto sa metabolismo).

Ang ademetionine ay kontraindikado sa mga pasyente na may kilalang hypersensitivity sa aktibong sangkap o sa alinman sa mga hindi aktibong sangkap.

MGA BABALA AT PAG-Iingat

Ang intravenous ademetionine ay dapat ibigay nang mabagal IV (tingnanDOSAGE AT ADMINISTRASYON).

Ang mga antas ng ammonia ay dapat na subaybayan sa mga pasyente na may pre-cirrhotic at cirrhotic na estado ng hyperammonemia na kumukuha ng oral ademetionine.

Dahil ang bitamina B12at ang mga kakulangan sa folate ay maaaring bumaba ng mga antas ng ademetionine, ang mga nasa panganib na pasyente (anemia, sakit sa atay, pagbubuntis o 
potensyal para sa kakulangan sa bitamina dahil sa iba pang mga sakit o mga gawi sa pagkain tulad ng mga vegan) ay dapat magkaroon ng regular na pagsusuri sa dugo upang suriin 
ang mga antas ng plasma. Kung may nakitang kakulangan, ang paggamot sa B12at/o folate ay inirerekomenda bago o kasabay ng pangangasiwa ng ademetionine. (tingnan ang 
PHARMACOLOGIC PROPERTIES - Metabolism).

Ang ilang mga pasyente ay maaaring makaranas ng pagkahilo sa paggamit ng ademetionine. Dapat payuhan ang mga pasyente na huwag magmaneho o magpaandar ng makinarya sa panahon ng 

paggamot hanggang sa makatwirang tiyak na ang ademetionine therapy ay hindi makakaapekto sa kanilang kakayahang makisali sa mga naturang aktibidad. (tingnanMGA EPEKTO SA KAKAYANG 

MAGmaneho O GUMAMIT NG MGA MACHINE).

Ang ademetionine ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga pasyente na may sakit na bipolar. May mga ulat ng mga pasyente na lumilipat mula sa depression patungo sa 
hypomania o mania kapag ginagamot ng ademetionine.

Nagkaroon ng isang ulat sa panitikan ng serotonin syndrome sa isang pasyente na kumukuha ng ademetionine at clomipramine. Bagama't ang isang potensyal na 
pakikipag-ugnayan ay nai-postulate, ang pag-iingat ay inirerekomenda kapag nagbibigay ng ademetionine kasabay ng mga selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), 
tricyclic antidepressants (gaya ng clomipramine), at over-the-counter at mga herbal na supplement na naglalaman ng tryptophan. (tingnanINTERAKSYON SA DROGA).

Ang pagiging epektibo ng ademetionine sa paggamot ng depression ay pinag-aralan sa mga panandaliang klinikal na pagsubok (3-6 na linggo sa tagal). Ang pagiging epektibo ng ademetionine sa 

paggamot ng depresyon sa mas mahabang panahon ay hindi alam. Mayroong maraming mga gamot upang gamutin ang depresyon, at ang mga pasyente ay dapat kumunsulta sa kanilang mga 

manggagamot upang matukoy ang pinakamainam na therapy. Ang mga pasyente ay dapat hikayatin na ipaalam sa kanilang mga manggagamot kung ang kanilang mga sintomas ay hindi humina o 

lumala sa panahon ng ademetionine therapy.

Ang mga pasyente na may depresyon ay nasa panganib para sa pagpapakamatay at iba pang seryosong mga kaganapan at samakatuwid ay dapat makatanggap ng tuluy-tuloy na suporta sa saykayatriko sa panahon ng 

therapy na may ademetionine upang matiyak na ang mga sintomas ng depresyon ay sapat na natugunan at ginagamot.

May mga ulat ng lumilipas o lumalalang pagkabalisa sa mga pasyente na ginagamot ng ademetionine. Sa karamihan ng mga kaso, hindi kinakailangan ang pagkagambala ng therapy. Sa 
ilang mga kaso, ang pagkabalisa ay nalutas pagkatapos ng pagbawas sa dosis o paghinto ng therapy.

Panghihimasok sa homocysteine   immunoassays

Ang ademetionine ay nakakasagabal sa homocysteine   immunoassays, na maaaring magpakita ng maling mataas na antas ng plasma homocysteine   sa mga pasyenteng ginagamot ng 
ademetionine. Sa mga pasyente na ginagamot sa ademetionine, samakatuwid ay inirerekomenda na gumamit ng mga non-immunological na pamamaraan upang sukatin ang plasma 
homocysteine.

INTERAKSYON SA DROGA

Ang Serotonin syndrome ay naiulat sa isang pasyente na kumukuha ng ademetionine at clomipramine. Samakatuwid, kahit na ang isang potensyal na 
pakikipag-ugnayan ay nai-postulate, ang pag-iingat ay inirerekomenda kapag nagbibigay ng ademetionine kasabay ng mga selective serotonin reuptake 
inhibitors (SSRI), tricyclic antidepressants (gaya ng clomipramine), at over-the-counter at mga herbal na supplement na naglalaman ng tryptophan. (tingnan
MGA BABALA AT PAG-Iingat).

PAGBUBUNTIS AT PAGPAPADATA

Pagbubuntis



Ang paggamit ng mataas na dosis ng ademetionine sa mga kababaihan sa huling tatlong buwan ng pagbubuntis ay hindi humantong sa anumang masamang epekto. Maipapayo na 
magbigay ng ademetionine sa unang tatlong buwan ng pagbubuntis kung ito ay ganap na kinakailangan.

Pagpapasuso

Ang ademetionine ay dapat gamitin habang nagpapasuso lamang kung ang potensyal na benepisyo ay nagbibigay-katwiran sa potensyal na panganib sa sanggol.

MGA EPEKTO SA KAKAYANG MAGmaneho AT GUMAMIT NG MGA MACHINE

Ang ilang mga pasyente ay maaaring makaranas ng pagkahilo sa paggamit ng ademetionine. Ang mga pasyente ay dapat payuhan na huwag magmaneho o magpaandar ng makinarya sa panahon ng 

paggamot hanggang sa makatwirang tiyak nila na ang ademetionine therapy ay hindi makakaapekto sa kanilang kakayahang makisali sa mga naturang aktibidad (tingnan angMGA BABALA AT PAG-

Iingat).

MGA MASAMANG REAKSIYON

Mga Klinikal na Pagsubok

Ang ademetionine ay pinag-aralan sa 2434 na mga pasyente kung saan 1983 ay nalantad sa ademetionine na may sakit sa atay at 817 na mga pasyente na may depresyon, sa kontrolado 
at bukas na mga pagsubok hanggang sa 2 taon.

Ang talahanayan ay batay sa 1667 mga pasyente sa 22 klinikal na pagsubok na ginagamot sa ademetionine, kung saan 121 (7.2%) ang nakaranas ng kabuuang 188 na masamang 
reaksyon. Ang pagduduwal, pananakit ng tiyan, at pagtatae ay ang pinakamadalas na naiulat na masamang reaksyon. Ang isang sanhi na kaugnayan ng masamang kaganapan sa gamot 
ay hindi palaging masuri.

System Organ Class (SOC) Ginustong Termino

Mga impeksyon at infestation Impeksyon sa ihi

Pagkalito
Hindi pagkakatulog

Mga sakit sa saykayatriko

Pagkahilo
Sakit ng ulo
Paresthesia

Mga Karamdaman sa Nervous System

Mga karamdaman sa puso Cardiovascular disorder

Hot flush
Mababaw na phlebitis

Mga karamdaman sa vascular

Pag-igting ng tiyan
Sakit sa tiyan
Pagtatae
Tuyong bibig
Dyspepsia
Esophagitis
Utot
Sakit sa gastrointestinal
Gastrointestinal disorder 
Gastrointestinal hemorrhage 
Pagduduwal
Pagsusuka

Gastrointestinal disorder

Biliary colic
Hepatic cirrhosisMga karamdaman sa hepato-biliary

Hyperhydrosis
Pruritus
Mga reaksyon sa balat

Mga sakit sa balat at subcutaneous tissue

Mga karamdaman sa musculoskeletal at 
connective tissue

Arthralgia
Mga pulikat ng kalamnan

Asthenia
Panginginig

Mga reaksyon sa lugar ng pag-iniksyon 

Influenza tulad ng karamdaman

Malaise
Peripheral edema
Pyrexia

Pangkalahatang mga karamdaman at mga kondisyon sa lugar ng 

pangangasiwa

Karanasan sa Post Marketing

Mga karamdaman sa immune system

Hypersensitivity, Anaphylactoid reactions o anaphylactic reactions (hal. flushing, dyspnea, bronchospasm, pananakit ng likod, discomfort sa dibdib, mga 
pagbabago sa blood pressure [hypotension, hypertension] o pulse rate [tachycardia, bradycardia]).



Mga sakit sa saykayatriko
Pagkabalisa

Mga karamdaman sa paghinga, thoracic at mediastinal 
Laryngeal edema

Mga sakit sa balat at subcutaneous tissue
Reaksyon sa lugar ng pag-iniksyon (madalang na may nekrosis ng balat), angioedema, mga reaksiyong alerhiya sa balat (hal. pantal, pruritus, urticaria, erythema).

OVERDOSAGE

Ang mga kaso ng labis na dosis sa ademetionine ay mukhang bihira. Dapat makipag-ugnayan ang mga manggagamot sa kanilang mga lokal na sentro ng pagkontrol sa lason. Sa pangkalahatan, ang mga pasyente ay dapat 

subaybayan at magbigay ng suportang pangangalaga.

PHARMACOLOGIC PROPERTIES

Mga Katangian ng Pharmacodynamic

Ang S-adenosyl-L-methionine (ademetionine) ay isang natural na nagaganap na amino acid na nasa halos lahat ng tissue at likido ng katawan. Ang 
ademetionine ay pangunahing gumagana bilang isang coenzyme at donor transfer ng methyl group (transmethylation) ay isang mahalagang metabolic 
process sa mga tao at hayop. Ang paglipat ng methyl ay mahalaga din sa pagbuo ng phospholipid bilayer ng mga lamad ng cell at nag-aambag sa pagkalikido 
ng lamad. Ang ademetionine ay maaaring tumagos sa blood-brain barrier at ang ademetionine-mediated transmethylation ay kritikal sa pagbuo ng mga 
neurotransmitters sa central nervous system kabilang ang mga catecholamines (dopamine, noradrenalin, adrenaline), serotonin, melatonin at histamine.

Ang ademetionine ay isa ring precursor sa pagbuo ng mga physiological sulfurated compound (cysteine, taurine, glutathione, CoA, atbp.) sa pamamagitan ng 
transsulfuration. Ang glutathione, ang pinakamakapangyarihang antioxidant sa atay, ay mahalaga sa hepatic detoxification. Pinapataas ng ademetionine ang mga antas ng 
hepatic glutathione sa mga pasyenteng may sakit sa atay na may alkohol at hindi nakalalasing. Parehong folate at bitamina B12ay mahahalagang co-nutrients sa 
metabolismo at muling pagdadagdag ng ademetionine.

Mga Katangian ng Pharmacokinetic

Pagsipsip

Sa mga tao, kasunod ng intravenous administration, ang ademetionine pharmacokinetic profile ay bi-exponential at binubuo ng isang mabilis na maliwanag na bahagi ng pamamahagi sa mga tisyu at 

isang terminal elimination phase na nailalarawan ng kalahating buhay na humigit-kumulang 1.5 oras. Kapag pinangangasiwaan ng intramuscularly, ang pagsipsip ng ademetionine ay halos kumpleto 

(96%); ang pinakamataas na konsentrasyon ng plasma ng ademetionine ay naabot pagkatapos ng humigit-kumulang 45 minuto. Kasunod ng oral administration ng ademetionine, ang pinakamataas na 

konsentrasyon sa plasma ay nakamit 3 hanggang 5 oras pagkatapos ng paglunok ng enteric-coated tablets (400-1000 mg). Ang oral bioavailability ay pinahusay kapag ang ademetionine ay 

pinangangasiwaan sa ilalim ng mga kondisyon ng pag-aayuno. Ang mga pinakamataas na konsentrasyon ng plasma na nakuha pagkatapos ng pangangasiwa ng mga tablet na pinahiran ng enteric ay 

nauugnay sa dosis, na may pinakamataas na konsentrasyon sa plasma na 0. Nakamit ang 5 hanggang 1 mg/L 3 hanggang 5 oras pagkatapos ng mga solong dosis mula 400 mg hanggang 1000 mg. Ang 

mga konsentrasyon ng plasma ay bumababa sa baseline sa loob ng 24 na oras.

Pamamahagi

Ang dami ng pamamahagi ng 0.41 at 0.44 L/kg ay naiulat para sa mga dosis na 100 mg at 500 mg ademetionine, ayon sa pagkakabanggit. Ang pagbubuklod sa mga protina ng plasma ay 
bale-wala sa pagiging ≤ 5 %.

Metabolismo

Ang mga reaksyon na gumagawa, kumukonsumo, at muling bumubuo ng ademetionine ay tinatawag na ademetionine cycle. Sa unang hakbang ng cycle na ito, ang 
ademetioninedependent methylases ay gumagamit ng ademetionine bilang substrate at gumagawa ng S-adenosyl-homocysteine. Ang S-adenosyl-homocysteine   ay pagkatapos ay na-
hydrolyzed sa homocysteine   at adenosine ng S-adenosyl-homocysteine   hydrolase. Ang homocysteine   ay ire-recycle pabalik sa methionine sa paglipat ng isang methyl group mula sa 
5-methyltetrahydrofolate. Sa wakas, ang methionine ay maaaring ma-convert pabalik sa ademetionine, na makumpleto ang cycle.

Paglabas

Sa mga pag-aaral ng balanse ng tracer gamit ang oral administration, radioactive (methyl14C) SAME sa mga normal na boluntaryo, ang paglabas ng ihi ng radyaktibidad ay 15.5 ± 1.5% 
pagkatapos ng 48 oras at ang paglabas ng fecal ay 23.5 ± 3.5% pagkatapos ng 72 oras, na nag-iiwan ng humigit-kumulang 60% na isinama sa mga matatag na pool.

PRE-CLINICAL SAFETY DATA

Ang mga pag-aaral sa toxicology ay isinagawa bilang solong dosis at paulit-ulit na dosis sa maraming species ng hayop kabilang ang mouse, daga, hamster at aso ng parehong kasarian 
sa pamamagitan ng oral, subcutaneous, intravenous, at intramuscular na ruta.

Ang paulit-ulit na pagsusuri sa toxicity ng dosis ay nagpapahiwatig na ang bato ay ang target na organ sa daga at hamster at sa isang mas maliit na lawak sa aso. Posibleng, ang testis ay 
isang karagdagang target na organ sa daga. Walang ibang makabuluhang pagbabago sa mga organo ng katawan ang naobserbahan. Ang single dose toxicity, paulit-ulit na dose toxicity 
hanggang 104 na linggo, reproduction toxicity, at mutagenicity studies ay hindi nagpakita ng anumang iba pang kapansin-pansing senyales ng toxic effect.

PAGLALARAWAN NG MGA KLINIKAL NA PAG-AARAL

Maraming siyentipikong pag-aaral ang nagpapahiwatig na ang ademetionine ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa paggamot ng depresyon at mga sakit sa atay. Ang 
pagsusuri sa klinikal na bisa ng ademetionine para sa paggamot ng depresyon, osteoarthritis at sakit sa atay ay inilathala noong 2002 ng Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ). Ang ulat na ito ay batay sa literatura sa paggamit ng ademetionine para sa paggamot ng depression, osteoarthritis at sakit sa atay na inilathala 
hanggang 2000. Mayroong 102 nauugnay na pag-aaral na natukoy: 47 na pag-aaral para sa depresyon, 14 na pag-aaral para sa osteoarthritis, at 41 na pag-aaral para sa 
sakit sa atay. Ang meta-analysis ng mga pag-aaral na ito ay naghihinuha na ang ademetionine ay mas epektibo kaysa sa placebo para sa pagpapagaan ng mga sintomas ng



depression, sakit ng osteoarthritis, pruritus sa cholestasis ng pagbubuntis, at intrahepatic cholestasis. Ang ademetionine ay mas epektibo kaysa sa placebo sa pagbabawas 
ng serum bilirubin para sa cholestasis ng pagbubuntis at para sa intrahepatic cholestasis. Ang paggamot na may ademetionine ay katumbas ng karaniwang therapy para 
sa depression at osteoarthritis.

Intrahepatic cholestasis

Ang karanasang naipon sa oral at parenteral na paggamit ng ademetionine nang higit sa 20 taon ay nagpakita na ang gamot na ito ay epektibo sa paggamot 
ng intrahepatic cholestasis ng sakit sa atay at ng pagbubuntis at iba pang talamak na sakit sa atay.

Ang intrahepatic cholestasis ay isang komplikasyon ng mga malalang sakit sa atay at iba pang sanhi ng pinsala sa hepatocellular. Sa sakit sa atay, ang normal na paggana 
ng hepatocyte tulad ng regulasyon at clearance ng mga acid ng apdo ay nakompromiso, na nagreresulta sa cholestasis.

Ang paggamit ng ademetionine ay pinag-aralan sa mga pasyenteng may talamak na sakit sa atay na kinasasangkutan ng intrahepatic cholestasis, kabilang ang pangunahing biliary 
cirrhosis, pangunahing sclerosing cholangitis, pinsala sa atay na sanhi ng droga, viral hepatitis, cholestasis na dulot ng kabuuang nutrisyon ng parenteral, sakit sa atay na may alkohol at 
hindi alkoholiko. sakit sa atay.

Mahigit sa 2,700 mga pasyente na naapektuhan ng intrahepatic cholestasis at/o mga talamak na sakit sa atay ay isinama sa mga klinikal na pagsubok na may ademetionine at noong 
1983 ay ginamot sa gamot na ito. Sa karamihan ng mga pagsubok na ito, ang ademetionine ay inihambing sa placebo dahil sa halos kabuuang kawalan ng mga alternatibong therapy. Sa 
halos 90% ng mga kaso ang isang cholestatic component ay nauugnay sa mga malalang sakit sa atay. Ang natitirang mga pasyente ay dumaranas ng sakit sa atay na may alkohol, 
talamak at talamak na hepatitis o intrahepatic cholestasis ng pagbubuntis. Ang mga parameter ng pagiging epektibo na isinasaalang-alang sa mga klinikal na pag-aaral ay kasama ang 
mga pangunahing subjective na sintomas ng cholestasis (pangangati, paninilaw ng balat, pagkapagod, pagbabalik sa kagalingan), at mga biochemical marker ng cholestasis at pinsala sa 
atay, tulad ng kabuuan at conjugated bilirubin, alkaline phosphatase, apdo asin. , transaminase, γ- glutamyltransferase. Ang paggamot na may ademetionine na ibinibigay sa IV, IM o 
pasalita, ay nagpabuti ng intrahepatic cholestasis dahil sa malalang sakit sa atay o pagbubuntis, at alcoholic cirrhosis. Ang mga epekto ng IV o IM na paggamot ay makikita pagkatapos 
ng 1-2 linggo ng therapy, samantalang, ang oral na paggamot ay angkop para sa maintenance therapy.

Nalaman ng isang pangmatagalang, double-blind, placebo na kinokontrol na pag-aaral ng 123 lalaki at babae na may alcoholic liver cirrhosis na ang 1,200 mg/day ademetionine sa loob 
ng 2 taon ay maaaring mapabuti ang mga rate ng kaligtasan ng buhay at maantala ang pangangailangan para sa mga transplant ng atay nang mas epektibo kaysa sa placebo. Ang 
kabuuang dami ng namamatay/paglipat ng atay sa pagtatapos ng pagsubok ay bumaba mula 30% sa placebo group hanggang 16% sa ademetionine group, kahit na ang pagkakaiba ay 
hindi makabuluhan sa istatistika. Ang pangmatagalang paggamot na may ademetionine ay nagpababa sa kabuuang dami ng namamatay/paglipat ng atay, lalo na sa mga pasyenteng 
may hindi gaanong advanced na sakit sa atay.

Depresyon

Ang ademetionine ay ibinigay nang pasalita o parenteral sa pamamahala ng depresyon. Ang mga resulta mula sa ilang mga artikulo sa pagsusuri sa pagiging epektibo ng 
ademetionine sa paggamot ng mga depressive disorder at mula sa meta-analysis ng mga klinikal na pag-aaral ay nagpapakita na ang ademetionine, sa mga dosis na 
200-1600 mg / araw, ay nagtataglay ng isang binibigkas na anti-depressive na aktibidad sa mga pasyente. naghihirap mula sa iba't ibang uri ng depresyon (uni- at   bipolar 
endogenous, neurotic, dysthymic disturbances). Natuklasan ng ilang double-blind na pag-aaral ang bisa ng ademetionine sa paggamot sa mga depressive disorder na higit 
sa placebo at katulad ng tricyclic antidepressants. Ang anti-depressive na aksyon ay mabilis at nagpapakita ng sarili sa loob ng 5 - 7 araw ng paggamot sa kawalan ng mga 
side effect, sa partikular, mga anti-cholinergic reactions. Ang ademetionine ay katugma sa iba pang mga anti-depressant na gamot, sa partikular, tricyclic antidepressants 
at monoamine oxidase inhibitors. (tingnanMGA BABALA AT PAG-Iingat; INTERAKSYON SA DROGA)

Intrahepatic cholestasis ng pagbubuntis

Ang pagiging epektibo ng paggamot na may Ademetionine ay nasuri sa 7 klinikal na pagsubok kabilang ang 264 kababaihan na may intrahepatic cholestasis ng 
pagbubuntis. Sa mga ito, 156 ang ginagamot ng ademetionine, 21 ang nakatanggap ng placebo, 60 ang aktibong kontrol (ursodeoxycholic acid) at 27 ademetionine plus 
ursodeoxycholic acid. Ang paggamot na may ademetionine na ibinigay IV, IM o pasalita, ay epektibo sa paggamot ng intrahepatic cholestasis ng pagbubuntis na may 
pagpapabuti ng pruritus at biochemical na mga parameter.

MAG-INGAT

Ipinagbabawal ng Foods, Drugs, Devices and Cosmetics Act ang pagbibigay ng walang reseta.

Imbakan

Mag-imbak sa temperatura na hindi hihigit sa 30°C.

SHELF BUHAY

24 na buwan

AVAILABILITY

Tablet: Alu/Alu blister pack ng 10's sa isang kahon

Solusyon para sa pag-iniksyon: Ang isang (1) kahon ay naglalaman ng: Uri 1 transparent glass vial (bilang aktibo) x 5's + EP Type 1 clear glass ampoule sa 5 mL (net content) (bilang 
diluents) x 5's

Ademetionine butanedisulfonate (Transmetil) 500mg 
tablet: Ginawa ni:
AbbVie SrL
SR 148 Pontina Km. 52 SNC
04011 Campoverde di Aprilia, Aprilia (LT) 
Italy



Ademetionine butanedisulfonate (Transmetil) 500mg powder para sa solusyon para sa iniksyon: 
Ginawa ni:
Famar L'Aigle
Rue de I'Isle
28380 Saint-Remy sur Avre 
France

Ini-import ni:
Mga Laboratoryo ng Abbott

Venice Corporate Center, 8 Turin St. 
Mckinley Town Center, Fort Bonifacio 
Taguig City, Philippines

CCDS03650512


