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בטא-9-אמינו6  זה כימית מבחינה. הגוף תאי בכל המופיע אנדוגני נוקלאוזיד הוא אדנוזין
-purine--9-H-ribofuranosyl Dהבאה המבנית הנוסחה את לו ויש:
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 על עולה המסיסות. באלכוהול מסיס בלתי וכמעט במים מסיס הוא. לבנה גבישית אבקה היא אדנוזין
.התמיסה של-pH ה והורדת התחממות ידי
9  כלורי ונתרן ל"מ/ג"מ3  אדנוזין של פירוגנית לא, סטרילית תמיסה מכילAdenoscan  בקבוקון כל
-7.5.ל4.5  בין הוא התמיסה של-pH הqs , להזרקה במים ל"מ/ג"מ

קלינית פרמקולוגיה

פעולה מנגנון

 ובורידי כלייתי אפרנטיים בעורקים למעט, הדם כלי מיטות ברוב חזק דם כלי מרחיב הוא אדנוזין
 שלו הפרמקולוגיות ההשפעות את כמפעיל נחשב האדנוזין. דם כלי כיווץ מייצר הוא שבהם הכבד

 המדויק שהמנגנון למרות). אדנוזין קולטניA-2וA1 תא משטח( פורין קולטני של הפעלה באמצעות
 הן התומכות עדויות ישנן, הדם כלי של החלק השריר את מרפה לאדנוזין קולטן הפעלת שבאמצעותו

 דרך ציקלאז אדנילט של בהפעלה והן הסידן ספיגת את המפחית פנימה האיטי הסידן זרם של בעיכוב
A2

 עצבית העברה אפנון ידי על הדם כלי טונוס את להפחית גם עשוי אדנוזין. חלק שריר בתאי קולטנים
 נוקלאוזיד הובלה מערכת ידי על מתווכת אדנוזין של תאית התוך הספיגה. סימפטטית

 לאדנוזין קינאז אדנוזין ידי על מהיר זרחון עובר אדנוזין, לתא שנכנס ברגע. ספציפית טרנסממברנית
 אדנוזין של הללו התוך-תאיים המטבוליטים. לאינוזין דמינאז אדנוזין ידי על מוזרח או, מונופוספט

.דם כלי אינם
Adenoscan  מאז. הכליליים הדם לזרימת ישר ביחס עומדת-201 תליום של הלב שריר ספיגת
לא או מעט עם תקינים כליליים בעורקים הדם זרימת את משמעותי באופן מגביר
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 דם כלי בטריטוריותthallium 201- של יחסית פחותה לספיגה גורםAdenoscan , הסטנוטיים בעורקים עלייה
 אזורים ביןAdenoscan  לאחר נראה יותר גדול הבדל, כלומר סטנוטיים כליליים עורקים ידי על המסופקות
Adenoscan. לפני שנראה ממה סטנוטי כלי ידי על המשרתים ואזורים נורמלי ידי על המשרתים

המודינמיקה
 הנראה ככל, הלב על ישירה שלילית ואינוטרופית דרמוטרופית, כרונוטרופית השפעה מייצר אדנוזין

. קולטן אגוניזםA2 בגלל הנראה ככל, היקפית דם כלי הרחבת ומייצר, קולטן של אגוניזםA1 עקב
, הסיסטולי הדם בלחץ בינונית עד קלה ירידה כלל בדרך היא אדם בבניAdenoscan  של נטו ההשפעה

 דם לחץ תת נצפו, רחוקות לעיתים. הלב בקצב רפלקסית לעלייה הקשור הממוצע והעורקי הדיאסטולי
.וטכיקרדיה משמעותיים

פרמקוקינטיקה
 ידי על בעיקר, תאית קליטה באמצעות הדם ממחזור במהירות מתפנה ורידי תוך במתן אדנוזין

 ספציפית טרנסממברנית נוקלאוזיד נשא מערכת כולל זה תהליך. דם כלי אנדותל ותאי אריתרוציטים
 או מהיר חומרים חילוף עובר תאי תוך אדנוזין. דו-כיוונית וסימטרית ריכוזית לא, הפיכה שהינה

 ידי על לאינוזין דמינציה באמצעות או, קינאז אדנוזין ידי על מונופוספט לאדנוזין זרחון באמצעות
, דמינאז אדנוזין מאשרמקסימום-VוMיותר נמוךK  יש קינאז שלאדנוזין מכיוון. בציטוזול דמינאז אדנוזין

 הנוצר אינוזין. הזרחן מסלול את מרווה ציטוזולי אדנוזין כאשר רק משמעותי תפקיד משחקת דמינציה
 ובסופו, קסנטין, להיפוקסנטין להתפרק יכול או שלם התא את להשאיר יכול אדנוזין של דמינציה ידי על
 הפוספטים במאגר משולב אדנוזין של זרחון ידי על הנוצר מונופוספט אדנוזין. שתן חומצת דבר של

 של חיים מחצית זמן עם תאית ספיגה ידי על בעיקר מתנקה תאי חוץ שאדנוזין בעוד. האנרגיה עתירי
. דמינאז אדנוזין של אקטו צורה ידי על להיפגע עלולות מוגזמות כמויות, מלא בדם שניות-10 מ פחות
 כבד ספיקת אי, השבתתו או הפעלתו לצורך כליות או כבד תפקוד דורש אינו-Adenoscan ש מכיוון
.סבילותו או יעילותו את לשנות צפויה לא וכליות

קליניים ניסויים
 בריאים מתנדבים106  כולל( להתאמן שיכלו נבדקים319  שכללו מוצלבים השוואתיים מחקרים בשני

 גופנית פעילות ותליוםAdenoscan  תמונות הושוו), חשודה או ידועה כלילית מחלה עם חולים-213 ו
 גלובלי ניתוח לפי מהמקרים-85.5% ב זלוף פגמי לנוכחות תואמות היו התמונות. עיוורים צופים ידי על

193 , אלו מחקרים בשני. דם כלי טריטוריות על בהתבסס מהמקרים93%  ועד) מטופל לפי מטופל(
). צנתור עברו לא בריאים מתנדבים( השוואה לשם לאחרונה כלילית ארטריוגרפיה גם עברו חולים

 לאיתור) תקינה לא( חיובית אנגיוגרפיה עם החולים מספר חלקי אמיתי חיובי(Adenoscan  הרגישות
 מרכזי כלי לפחות של הלומינלי בקוטר יותר50%  של ירידה( אנגיוגרפית מבחינה משמעותית מחלה

 שלילית( שהספציפיות בעוד, בדיקה גופנית פעילות עבור-64% וAdenoscan  עבור64%  הייתה) אחד
 עבור-65% וAdenoscan  עבור54%  הייתה) שליליות אנגיוגרמות עם החולים מספר חלקי אמיתית
 היו הספציפיות ועבור78%  עד56%  היו לאדנוסקן לרגישות95%  של הביטחון גבולות. מאמץ בדיקות

71%. עד37%

/ג"ק/ג"מק140  של ורידי תוךAdenoscan  של מינון כי הוכיחו תוך-עילי דופלר זרימת צנתר מחקרי
 תוך מהמקרים-95% בכ) תוך-עיליPapaverine - ל ביחס( מקסימלית כלילית היפרמיה מייצר דקה

 דקה תוך הבסיס לרמות חוזרת הכליליים הדם זרימת מהירות. העירוי מתחילת דקות שלוש עד שתיים
.האדנוסקן עירוי מהפסקת שתיים עד

ושימוש אינדיקציות



scintigraphy perfusion  ראה( מספקת בצורה להתאמן מסוגלים שאינם בחולים
perfusion-201-thalliumל כתוספת מסומן ורידי תוך Adenoscanאזהרות .(

נגד התוויות

:עם לאנשים) אדנוזין הזרקת( ורידי תוךAdenoscan  לתת אין
).מתפקד מלאכותי לב קוצב עם מטופלים למעט( שלישית או שנייה מדרגהAV  חסימת1.
 בחולים למעט( סימפטומטית ברדיקרדיה או חולה סינוס תסמונת כגון, סינוס בלוטות מחלת2.

).מתפקד מלאכותי לב קוצב עם
).אסטמה, למשל( ברונכוספסטית או ברונכוספסטית ריאות מחלת של חשודה או ידועה ריאות מחלת3.
.לאדנוזין ידועה יתר רגישות4.

אזהרות

הלב שריר ואוטם חיים מסכנות חדריות קצב הפרעות, קטלני לב דום

 דווחו קטלני לא הלב שריר ואוטם) החייאה הדורשת( מתמשכת חדרית טכיקרדיה, קטלני לב דום
 אמצעי. יותר גבוה בסיכון להיות עשויים יציבה לא אנגינה עם חוליםAdenoscan.  לעירוי במקביל
.זמינים להיות צריכים מתאימים החייאה
ואטריו-חדרי סינאטריאלי צמתים בלוק

AV  אדנוזין עירוי עם רחוקות לעתים נצפתה סינוס הפסקת. גבוהה בדרגה סימפטומטית או מתמשכת.
 למעט( הסינוס בלוטות של לקוי תפקוד או גבוהה בדרגהAdenoscan- חסימת שמפתח חולה בכל

 ענף בלוק או ראשונה מדרגהAV  ב הטיפול את להפסיק יש). מתפקד מלאכותי לב קוצב עם בחולים
 לגרום יכולAdenoscan- בלוק עם בחולים בזהירותAV  חסימת עם בחולים ממנו להימנע ויש צרור

 מדרגה(2.9%),  ראשונה מדרגה לב חסימת כוללAdenoscan . ב להשתמש יש. ברדיקרדיה לסינוס
 או, שלישית או שנייה, ראשונה מדרגהAV  עםAdenoscan, (0.8%)  שלישית וחסימה(2.6%)  שנייה
 והAV- לחסימת לגרום פוטנציאל ובעלתAV  חסימת מפתחים מהחולים-6.3% כ. ברדיקרדיה סינוס

-SAה בלוטות על ישירה מדכאת השפעה מפעילה( אדנוזין הזרקתAdenoscan )

דם לחץ יתר
 הפרעה עם בחולים בזהירותAdenoscan- סימפטומטי או מתמשך דם לחץ תת שמפתח חולה בכל.

 עורקי מחלת, הלב קרום תפליטות או פריקרדיטיס, סטנוטית לב מסתם מחלת, אוטונומי בתפקוד
 של לסיבוכים הסיכון עקב, מתוקנת לא היפובולמיה או, במוח דם כלי ספיקת אי עם הסטנוטי הצוואר

 ויכול חזק היקפי דם כלי מרחיב הואAdenoscan- ב הטיפול את להפסיק יש. אלו בחולים דם לחץ יתר
 על לשמור מסוגלים שלם ברוררצפטור של רפלקס מנגנון עם מטופלים. משמעותי דם לחץ ליתר לגרום

 להשתמש יש, זאת עם. הלב ותפוקת הלב קצב הגברת ידי על לאדנוסקן בתגובה רקמות וזלוף דם לחץ
( Adenoscanאדנוזין הזרקת )ב

יתֶרֶ לחַץַ
 לעירוי במקביל) אחד במקרה סיסטולי כספית מ"מ140  עד( נצפו והדיאסטולי הסיסטולי בלחץ עליות

;Adenoscanדם לחץ יתר, מסוימים במקרים אך, דקות מספר תוך ספונטני באופן חלפו העליות רוב 
.שעות מספר נמשך
ברונכו כיווץ
 בגוף כימיים קולטנים של הפעלה באמצעות כנראה( נשימתי ממריץ  הוא )Ve(ומפחיתPCO  עורקי

 גורם2( Adenoscanאדנוזין הזרקת )דקות אוורור מגביר באדם ורידי תוך מתן כי והוכח) הצוואר
 עם עמוק לנשום דחף או) נשימה קוצר( נשימה קוצר חווים מהחולים-28% כ. נשימתי לאלקלוזיס

.Adenoscanהתערבות דורשות רחוקות לעיתים ורק חולפות אלו נשימתיות תלונות.



 דה-גרנולציה עקב הנראה ככל, אסתמה בחולי סימפונות לכיווץ גורם בשאיפה הניתן אדנוזין כי דווח
 למספר ניתנהAdenoscan . רגילים בנבדקים נצפו לא אלו השפעות. היסטמין ושחרור פיטום תאי של

 פגיעה. שלהם הסימפטומים של בינונית עד קלה החמרה ודווחה אסטמה עם חולים של מצומצם
ב להשתמש יש. חסימתית ריאות מחלת עם בחולים אדנוזין עירוי במהלך התרחשה נשימתית

Adenoscan-הסימפונות להתכווצות קשורה שאינה חסימתית ריאות מחלת עם בחולים בזהירות )
( ברונכוספזם או סימפונות כיווץ עם בחולים מהשימוש להימנע ויש') וכו ברונכיטיס, אמפיזמה, למשל
.חמורים נשימה קשיי שמפתח חולה בכל-Adenoscan ב הטיפול את להפסיק יש). אסטמה, למשל

פרוזדורים פרפור

 שריר זלוף הדמיית שעברו) פרוזדורים פרפור של היסטוריה ובלי עם( בחולים דווח פרוזדורים פרפור
האדנוזין התחלת לאחר דקות3  עד1.5  החל פרוזדורים פרפור, אלה במקרים. אדנוזין עירוי עם הלב

.תקין סינוס לקצב ספונטני באופן והומר, שעות6  עד שניות15  נמשך,

זהירות אמצעי

תרופות בין אינטראקציות

) אדנוזין הזרקת( ורידי תוךSA- וה ,AV-ב להשתמש ישAdenoscan- אלה חומרים בנוכחות בזהירות.
 לבביים גליקוזידים, אדרנרגיים בטא חוסמי חומרים כגון( אחרות קרדיואקטיביות תרופות עם ניתנה

 לא אלו חומרים עם יעילותו אך, לעין נראות שליליות אינטראקציות ללא) סידן תעלות וחוסמי
 על סינרגיסטיות או נוספות מדכאות להשפעות הפוטנציאל בגלל, זאת עם. שיטתי באופן הוערכה

Adenoscan ה צמתי
 כגון, אדנוזין קולטן של אנטגוניסטים ידי על מעוכבותAdenoscan  של הווזואקטיביות ההשפעות

 חומרים בנוכחותAdenoscan  של והיעילות הבטיחות). ותאופילין קפאין, למשל( מתילקסנטינים
.שיטתי באופן הוערכו לא אלה

 כגון, נוקלאוזידים של הובלה מעכבי ידי על מועצמותAdenoscan  של הווזואקטיביות ההשפעות
.שיטתי באופן הוערכו לא דיפירידמול בנוכחותAdenoscan  של והיעילות הבטיחות. דיפירידמול

 למשך אדנוזין של ההשפעות את להגביר או לעכב העלולות תרופות לעצור יש, האפשר במידת
.באדנוסקאן השימוש לפני לפחות חיים מחצית חמישה

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה

 הזרקת(Adenoscan  של המסרטן הפוטנציאל את להעריך כדי בוצעו לא חיים בבעלי מחקרים
 ובבדיקת) איימס מבחן( סלמונלה בבדיקת גנוטוקסי פוטנציאל עבור שלילי היה אדנוזין). אדנוזין

.יונקים מיקרוזום
 פעמים מספר במשך הקיימים מילימולריים בריכוזים אחרים נוקלאוזידים כמו, אדנוזין, זאת עם

.כרומוזומליים שינויים של מגוון כמייצר ידוע, בתרבית תאים של הכפלה
.אדנוזין עם נערכו לא חיים בבעלי פוריות מחקרי

'ג הריון קטגוריית

 מכיוון. בהריון בנשים מחקרים בוצעו לא גם; אדנוזין עם נערכו לא חיים בבעלי רבייה על מחקרים
 להשתמש יש, בהריון לנשים מנוהל הוא כאשר לעובר לנזק לגרום יכולAdenoscan  אם ידוע שלא

.ברור צורך יש אם רק ההריון במהלך באדנוסקאן



בילדים שימוש

.הוכחו לא18  לגיל מתחת בחוליםAdenoscan  של והיעילות הבטיחות

גריאטרי שימוש

 כדי שנים-65 מ פחות בני נבדקים של מספיק מספר כללו לאAdenoscan  של קליניים מחקרים
 קלינית מבחינה רלוונטיים הבדלים חשף לא אחר מדווח ניסיון. אחרת מגיבים הם אם לקבוע

 של יותר רבה רגישות לשלול ניתן לא, זאת עם. יותר צעירים לחולים בהשוואה קשישים של בתגובה
.מבוגרים אנשים כמה

שליליות תגובות

 חולים1421  בקרב ורידי תוךAdenoscan  עם דווחו1%  לפחות של שכיחות עם הבאות התגובות
 של הקצר החיים מחצית זמן למרות. ב"בארה מבוקרים ובלתי מבוקרים קליניים לניסויים שנרשמו
 לאחר שעות מספר אלאAdenoscan  של עירוי עם לא התרחשו הלוואי מתופעות10.6% , אדנוזין

 לאחר שעות24  עד נמשכו לעירוי במקביל שהחלו הלוואי מתופעות8.4% , כן כמו. העירוי הפסקת
 של תוצאה הן הללו המאוחרות הלוואי תופעות אם לדעת ניתן לא, רבים במקרים. העירוי השלמת

Adenoscan. עירוי

ׁשטְִיפהָ
בחזה נוחות חוסר
 עמוק לנשום דחף או נשימה קוצר
ראש כאב

 אי לסת או צוואר, בגרון נוחות אי
 העיכול במערכת נוחות

 נוחות אי סחרחורת/סחרחורת
 מקטע דיכאון העליונות בגפיים

ST
ראשונה מדרגהAV  בלוק

שנייה מדרגהAV  בלוק
פרסתזיה

דם לחץ יתר
עצַּבנָּות
קצב הפרעות

44%
40%
28%
18%
15%
13%
12%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%

:כוללות מהחולים-1% מ בפחות שדווחו חומרה בכל שליליות חוויות

בכללותו הגוף

 מערכת חּולׁשהָ; התחתונות בגפיים נוחות אי; בגב נוחות אי
דם וכלי לב

ברדיקרדיה; שלישית מדרגהAV  בלוק; חיים מסכנת חדרית קצב הפרעת; קטלני לא הלב שריר אוטם
>  סיסטולי דם לחץ( דם לחץ יתרT;  בגלי שינויים; מיְֹוזעָ; סינוס הפסקת; סינוס יציאת בלוק; רטֶטֶ;

)כספית מ"מ200
המרכזית העצבים מערכת

רעידות; רגשית יציבות אי; נּומהָ



שתן/המין איברי מערכת

 דחְִיפּות; בנרתיק לחץ
נשימה מערכת

להְׁשִתְעַלֵ

מיוחדים חושים

בלשון נוחות אי; סקוטומות; באף גודש; מתכתי טעם; באוזן נוחות אי; יבש פה; מטושטשת ראייה

)אזהרות ראה(שיווק לאחר ניסיון
 מרצון מדווחים אלו שאירועים מכיווןAdenoscan.  עם שיווקי מניסיון דווחו הבאות הלוואי תופעות

לא, כירורגיים והליכים תרופתיים טיפולים ולריבוי נלוות למחלות קשורים, ברור לא בגודל מאוכלוסיה
 החלטות. לתרופות לחשיפה סיבתי קשר לבסס או תדירותם את אמין באופן להעריך ניתן תמיד
 חומרת(1) : הבאים מהגורמים יותר או אחד על כלל בדרך מבוססות בסימון אלה אירועים לכלול

.אלה גורמים של שילוב או, לתרופה הסיבתי הקשר עוצמת(3) , הדיווח תדירות(2) , האירוע

בכללותו הגוף

ההזרקה באתר תגובה

המרכזית העצבים מערכת

הכרה ואובדן), מאל גראנד( טוניים קלוניים התקפים כולל, התקפים פעילות

העיכול מערכת

והקאה בחילה

הנשימה מערכת

נשימה עצירת

יתר מינון

 כשהן(Adenoscan  של הלוואי ותופעות שניות-10 מ פחות הוא אדנוזין של החיים מחצית זמן
 או מושהות תופעות נצפו כי אם, מופסק העירוי כאשר במהירות כלל בדרך חולפות) מתרחשות
 אדנוזין לקולטני תחרותיים אנטגוניסטים הם, ותאופילין קפאין כגון, מתילקסנטינים. מתמשכות
, ב"בארה מבוקרים קליניים בניסויים. מתמשכות לוואי תופעות ביעילות להפסיק כדי שימש ותאופילין

 אדנוסקן של לוואי תופעות להפיל כדי) איטית ורידית תוך הזרקה ג"מ(50-125  תיאופילין צורך היה
.מהחולים-2% מ בפחות

ומתן מינון

.בלבד ורידי תוך לעירוי
.מתמשך היקפי ורידי תוך כעירויAdenoscan  את לתת יש



 של כולל מינון( דקות שש במשך בהשרה דקה/ג"ק/ג"מק140  הוא למבוגרים המומלץ לווריד המינון
).ג"ק/ג"מ0.84

 לאחר, כלומר(Adenoscan  עירוי של האמצע בנקודת-201 תליום של הנדרש המינון את להזריק יש
 וניתןAdenoscan  עם פיזית תואםAdenoscan-201 Thallium).  של הראשונות הדקות שלוש

Adenoscan. עירוי ערכת לתוך ישירות להזרק
 של במינון בשוגג עלייה למנוע כדי הוורידית לגישה האפשר ככל קרובה להיות צריכה ההזרקה

Adenoscan)צינורית של התוכן  (IVהניתנת.
Adenoscan. של אלטרנטיביים עירוי פרוטוקולי של היעילות או הבטיחות על נתונים אין

.הוכחו לא כלילי תוך דרך במתןAdenoscan  של והיעילות הבטיחות

 מתוקן המתאים העירוי קצב את לקבוע כדי הבאהAdenoscan  עירוי בנומוגרמת להשתמש ניתן
:הכולל הגוף למשקל

עירוי קצבהחולה משקל
דקה/ל"מ

2.1
2.3
2.6
2.8
3.0
3.3
3.5
3.8
4.0
4.2

ג"ק
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

lbs
99

110
121
132
143
154
165
176
187
198

:הבאה הכללית מהנוסחה נגזרה זו נומוגרמה

.מתן לפני צבע ושינויי חלקיקים לאיתור חזותית פרנטרליים תכשירים לבדוק יש:הערה

מסופק איך

 )רגילה מלח בתמיסת פירוגנית ללא סטרילית תמיסה של ל"מ-30 ו ל"מ20  של כבקבוקונים מסופק.
( Adenoscanאדנוזין הזרקת

0469-0871-20NDC
.עשר של ובאריזות בנפרד ארוז, ל"מ20  של יחיד במינון הפוך זכוכית בבקבוקון) ל"מ/ג"מ(3  ל"מ20 /ג"מ60

87120 מוצר קוד

0469-0871-30NDC
.עשר של ובאריזות בנפרד ארוז, ל"מ30  של יחיד במינון הפוך זכוכית בבקבוקון) ל"מ/ג"מ(3  ל"מ30 /ג"מ90

87130 מוצר קוד



86°F(-15°30°C )59°- מבוקרת חדר בטמפרטורת אחסן
 ידי על גבישים ממיסים, התגבשות התרחשה אם. התגבשות להתרחש עלולה כי לקרר אין

.השימוש בזמן שקופה להיות חייבת התמיסה. החדר לטמפרטורת התחממות
 .בשימוש שאינו חלק השלך. משמר חומר מכיל אינו
Rx רק

:ידי על משווק
60015-2548 US, Inc. Deerfield, IL

PharmaAstellas

:ידי על מיוצר
Hospira, Inc.

Forest, ILLake 60045  ב"ארה
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