
ADENOSCAN®

(injecție de adenozină)

DOAR PENTRU PERFUZIE INTRAVENOSĂ

Descriere
Adenozina este o nucleozidă endogenă care apare în toate celulele corpului. Din punct de vedere chimic, 
este 6 amino-9-beta-D-ribofuranozil-9-H-purină și are următoarea formulă structurală:

C10H13N5O4 267,24

Adenozina este o pulbere cristalină albă. Este solubil în apă și practic insolubil în alcool. 
Solubilitatea crește prin încălzirea și scăderea pH-ului soluției.
Fiecare flacon Adenoscan conține o soluție sterilă, apirogenă de adenozină 3 mg/ml și clorură de 
sodiu 9 mg/ml în apă pentru preparate injectabile, qs. pH-ul soluției este între 4,5 și 7,5.

Farmacologie clinică
Mecanism de acțiune

Adenozina este un vasodilatator puternic în majoritatea patului vascular, cu excepția arteriolelor aferente 
renale și a venelor hepatice, unde produce vasoconstricție. Se crede că adenozina își exercită efectele 
farmacologice prin activarea receptorilor purinici (suprafața celulară A1si A2receptorii de adenozină). Deși 
nu se cunoaște mecanismul exact prin care activarea receptorului de adenozină relaxează mușchiul neted 
vascular, există dovezi care susțin atât inhibarea curentului lent de calciu spre interior care reduce 
absorbția de calciu, cât și activarea adenilat-ciclazei prin A.2
receptorii din celulele musculare netede. De asemenea, adenozina poate reduce tonusul vascular prin 
modularea neurotransmisiei simpatice. Captarea intracelulară a adenozinei este mediată de un sistem 
specific de transport nucleozidic transmembranar. Odată în interiorul celulei, adenozina este fosforilată 
rapid de către adenozin kinază la adenozin monofosfat sau dezaminată de către adenozin deaminază la 
inozină. Acești metaboliți intracelulari ai adenozinei nu sunt vasoactivi.

Captarea miocardică a taliului-201 este direct proporțională cu fluxul sanguin coronarian. Deoarece 
Adenoscan crește semnificativ fluxul de sânge în arterele coronare normale cu puțin sau deloc
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creșterea arterelor stenotice, Adenoscan determină o absorbție relativ mai mică de taliu-201 în teritoriile 
vasculare furnizate de arterele coronare stenotice, adică o diferență mai mare este observată după Adenoscan 
între zonele deservite de normal și zonele deservite de vase stenotice decât se observă înainte de Adenoscan.

Hemodinamica
Adenozina produce un efect negativ direct cronotrop, dromotrop și inotrop asupra inimii, probabil din 
cauza A1-agonism al receptorilor și produce vasodilatație periferică, probabil din cauza A2-agonism 
receptor. Efectul net al Adenoscan la om este de obicei o reducere ușoară până la moderată a 
tensiunii arteriale sistolice, diastolice și medie asociată cu o creștere reflexă a frecvenței cardiace. 
Rareori, au fost observate hipotensiune arterială și tahicardie semnificative.

Farmacocinetica
Adenozina administrată intravenos este eliminată rapid din circulație prin captarea celulară, în primul rând 
de către eritrocite și celulele endoteliale vasculare. Acest proces implică un sistem purtător nucleozidic 
transmembranar specific, care este reversibil, neconcentrativ și simetric bidirecțional. Adenozina 
intracelulară este metabolizată rapid fie prin fosforilare la adenozin monofosfat de către adenozin kinază, fie 
prin dezaminarea la inozină de către adenozin deaminază în citosol. Deoarece adenozin kinaza are un K mai 
micmși Vmaxdecât adenozin deaminaza, deaminarea joacă un rol semnificativ numai atunci când adenozina 
citosolică saturează calea de fosforilare. Inozina formată prin dezaminarea adenozinei poate lăsa celula 
intactă sau poate fi degradată în hipoxantină, xantină și în cele din urmă acid uric. Monofosfatul de 
adenozină format prin fosforilarea adenozinei este încorporat în rezervorul de fosfat de înaltă energie. În 
timp ce adenozina extracelulară este eliminată în primul rând prin absorbția celulară cu un timp de 
înjumătățire mai mic de 10 secunde în sângele integral, cantitățile excesive pot fi dezaminate de o ecto-
formă de adenozin deaminază. Deoarece Adenoscan nu necesită funcție hepatică sau renală pentru 
activarea sau inactivarea sa, nu este de așteptat ca insuficiența hepatică și renală să-și modifice eficacitatea 
sau tolerabilitatea.

Studii clinice
În două studii comparative încrucișate care au implicat 319 subiecți care puteau face exerciții fizice (inclusiv 106 
voluntari sănătoși și 213 pacienți cu boală coronariană cunoscută sau suspectată), imaginile Adenoscan și 
exercițiile cu taliu au fost comparate de către observatori orbi. Imaginile au fost concordante pentru prezența 
defectelor de perfuzie în 85,5% din cazuri prin analiză globală (pacient cu pacient) și până la 93% din cazuri pe baza 
teritoriilor vasculare. În aceste două studii, 193 de pacienți au avut și arteriografie coronariană recentă pentru 
comparație (voluntarii sănătoși nu au fost cateterizați). Sensibilitatea (adenoscan adevărat pozitiv împărțit la 
numărul de pacienți cu angiografie pozitivă (anormală)) pentru detectarea bolii semnificative din punct de vedere 
angiografic (reducere ≥50% a diametrului luminal a cel puțin unui vas major) a fost de 64% pentru Adenoscan și 
64% pentru efort. testare, în timp ce specificitatea (negativ adevărat împărțit la numărul de pacienți cu 
angiograme negative) a fost de 54% pentru Adenoscan și 65% pentru testarea la efort. Limitele de încredere de 
95% pentru sensibilitatea Adenoscan au fost de 56% până la 78% și pentru specificitate au fost de 37% până la 
71%.

Studiile cu cateter cu flux Doppler intracoronar au demonstrat că o doză de Adenoscan intravenos de 140 
mcg/kg/min produce hiperemie coronariană maximă (față de papaverină intracoronariană) în aproximativ 
95% din cazuri în două până la trei minute de la debutul perfuziei. Viteza fluxului sanguin coronarian revine 
la nivelurile bazale în decurs de unul până la două minute de la întreruperea perfuziei cu Adenoscan.

Indicații și utilizare



Adenoscanul intravenos este indicat ca adjuvant la scintigrafia de perfuzie miocardică cu 
taliu-201 la pacienţii care nu pot face mişcare adecvat (veziAVERTIZĂRI ).

Contraindicatii
Adenoscan intravenos (injecție de adenozină) nu trebuie administrat persoanelor cu:
1. Bloc AV de gradul II sau III (cu excepția pacienților cu stimulator cardiac artificial funcțional).
2. Boala nodului sinusal, cum ar fi sindromul sinusal bolnav sau bradicardia simptomatică (cu excepția 

pacienților cu stimulator cardiac artificial funcțional).

3. Boală pulmonară bronhoconstrictivă sau bronhospastică cunoscută sau suspectată (de exemplu, astm).

4. Hipersensibilitate cunoscută la adenozină.

Avertizări

Stop cardiac fatal, aritmii ventriculare care pun viața în pericol și infarct 
miocardic
Au fost raportate stop cardiac fatal, tahicardie ventriculară susținută (care necesită resuscitare) și 
infarct miocardic nefatal, care coincid cu perfuzia cu Adenoscan. Pacienții cu angină instabilă pot 
prezenta un risc mai mare. Trebuie să fie disponibile măsuri de resuscitare adecvate.

Bloc nodal sinoatrial și atrioventricular
Adenoscan (injecție cu adenozină) exercită un efect depresiv direct asupra nodurilor SA și AV și are 
potențialul de a provoca bloc AV de gradul I, II sau III sau bradicardie sinusală. Aproximativ 6,3% 
dintre pacienți dezvoltă bloc AV cu Adenoscan, inclusiv blocul cardiac de gradul I (2,9%), gradul II 
(2,6%) și gradul III (0,8%). Adenoscanul poate provoca bradicardie sinusală. Adenoscan trebuie utilizat 
cu prudență la pacienții cu bloc AV de gradul I preexistent sau bloc de ramificație și trebuie evitat la 
pacienții cu bloc AV de grad înalt sau disfuncție a nodului sinusal (cu excepția pacienților cu stimulator 
cardiac artificial funcțional). Adenoscan trebuie întrerupt la orice pacient care dezvoltă bloc AV 
persistent sau simptomatic de grad înalt. Pauza sinusală a fost observată rar în cazul perfuziilor de 
adenozină.

Hipotensiune
Adenoscan (injecție cu adenozină) este un vasodilatator periferic puternic și poate provoca hipotensiune 
arterială semnificativă. Pacienții cu un mecanism reflex baroreceptor intact sunt capabili să mențină 
tensiunea arterială și perfuzia tisulară ca răspuns la Adenoscan prin creșterea frecvenței cardiace și a 
debitului cardiac. Cu toate acestea, Adenoscan trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu disfuncție 
autonomă, boală valvulară stenotică, pericardită sau efuziuni pericardice, boală stenotică a arterei carotide 
cu insuficiență cerebrovasculară sau hipovolemie necorectată, din cauza riscului de complicații hipotensive 
la acești pacienți. Adenoscan trebuie întrerupt la orice pacient care dezvoltă hipotensiune arterială 
persistentă sau simptomatică.

Hipertensiune
Au fost observate creșteri ale presiunii sistolice și diastolice (până la 140 mm Hg sistolice într-un caz) 
concomitent cu perfuzia cu Adenoscan; majoritatea creșterilor s-au rezolvat spontan în câteva minute, 
dar în unele cazuri, hipertensiunea a durat câteva ore.

Bronhoconstricție
Adenoscan (injecția cu adenozină) este un stimulent respirator (probabil prin activarea 
chemoreceptorilor carotidian) și s-a demonstrat că administrarea intravenoasă la om crește ventilația 
minute (Ve) și reduce PCO arterială.2provocând alcaloză respiratorie. Aproximativ 28% dintre pacienți 
prezintă dificultăți de respirație (dispnee) sau nevoia de a respira profund cu Adenoscan. Aceste 
tulburări respiratorii sunt tranzitorii și necesită doar rareori intervenție.



S-a raportat că adenozina administrată prin inhalare provoacă bronhoconstricție la pacienții 
astmatici, probabil din cauza degranulării mastocitelor și eliberării de histamină. Aceste efecte nu au 
fost observate la subiecții normali. Adenoscan a fost administrat unui număr limitat de pacienţi cu 
astm bronşic şi a fost raportată o exacerbare uşoară până la moderată a simptomelor acestora. 
Compromisul respirator a apărut în timpul perfuziei de adenozină la pacienții cu boală pulmonară 
obstructivă. Adenoscan trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu boală pulmonară obstructivă care 
nu este asociată cu bronhoconstricție (de exemplu, emfizem, bronșită etc.) și trebuie evitat la 
pacienții cu bronhoconstricție sau bronhospasm (de exemplu, astm). Adenoscan trebuie întrerupt la 
orice pacient care dezvoltă dificultăți respiratorii severe.

Fibrilatie atriala
Fibrilația atrială a fost raportată la pacienții (cu și fără antecedente de fibrilație atrială) supuși 
imagistică de perfuzie miocardică cu perfuzie de adenozină. În aceste cazuri, fibrilația atrială a 
început la 1,5 până la 3 minute după inițierea adenozinei, a durat între 15 secunde și 6 ore și s-a 
convertit spontan la ritmul sinusal normal.

Precauții

Interacțiuni medicamentoase

Adenoscan intravenos (injecție cu adenozină) a fost administrat împreună cu alte medicamente 
cardioactive (cum ar fi agenți de blocare beta adrenergică, glicozide cardiace și blocante ale canalelor 
de calciu) fără interacțiuni adverse aparente, dar eficacitatea sa cu acești agenți nu a fost evaluată 
sistematic. Din cauza potențialului de efecte deprimante aditive sau sinergice asupra nodurilor SA și 
AV, totuși, Adenoscan trebuie utilizat cu precauție în prezența acestor agenți.

Efectele vasoactive ale Adenoscan sunt inhibate de antagoniştii receptorilor de adenozină, cum ar 
fi metilxantinele (de exemplu, cofeina şi teofilina). Siguranța și eficacitatea Adenoscan în prezența 
acestor agenți nu au fost evaluate sistematic.

Efectele vasoactive ale Adenoscan sunt potențate de inhibitorii de transport de nucleozide, cum 
ar fi dipiridamol. Siguranța și eficacitatea Adenoscan în prezența dipiridamol nu au fost evaluate 
sistematic.
Ori de câte ori este posibil, medicamentele care ar putea inhiba sau spori efectele adenozinei trebuie reținute 
timp de cel puțin cinci timpi de înjumătățire înainte de utilizarea Adenoscan.

Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii

Nu au fost efectuate studii la animale pentru a evalua potențialul carcinogen al Adenoscan (injecție 
de adenozină). Adenozina a fost negativă pentru potențialul genotoxic în Salmonella (Testul Ames) și 
Testul Microzomului de Mamifere.

Adenozina, totuși, ca și alte nucleozide la concentrații milimolare prezente de mai multe ori de dublare 
a celulelor în cultură, este cunoscută că produce o varietate de modificări cromozomiale.

Nu au fost efectuate studii de fertilitate la animale cu adenozină.

Sarcina categoria C

Nu s-au efectuat studii de reproducere la animale cu adenozină; nici nu s-au efectuat studii la 
gravide. Deoarece nu se știe dacă Adenoscan poate provoca vătămări fetale atunci când este 
administrat femeilor însărcinate, Adenoscan trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă este absolut 
necesar.



Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea Adenoscan la pacienții cu vârsta sub 18 ani nu au fost 
stabilite.

Utilizare geriatrica

Studiile clinice ale Adenoscan nu au inclus un număr suficient de subiecți cu vârsta mai mică de 65 de ani 
pentru a determina dacă aceștia răspund diferit. O altă experiență raportată nu a evidențiat diferențe 
relevante clinic ale răspunsului la vârstnici în comparație cu pacienții mai tineri. Cu toate acestea, o 
sensibilitate mai mare a unor persoane mai în vârstă nu poate fi exclusă.

Reactii adverse
Următoarele reacții cu o incidență de cel puțin 1% au fost raportate cu Adenoscan intravenos la 1421 de 
pacienți înrolați în studii clinice controlate și necontrolate din SUA. În ciuda timpului scurt de înjumătățire al 
adenozinei, 10,6% dintre reacțiile adverse au apărut nu la perfuzia cu Adenoscan, ci la câteva ore după 
terminarea perfuziei. De asemenea, 8,4% dintre reacțiile adverse care au început coincid cu perfuzia au 
persistat până la 24 de ore după terminarea perfuziei. În multe cazuri, nu este posibil să se știe dacă aceste 
evenimente adverse tardive sunt rezultatul perfuziei cu Adenoscan.

Flushing
Disconfort toracic
Dispnee sau nevoia de a respira profund 

Dureri de cap

Disconfort în gât, gât sau maxilar 
Disconfort gastro-intestinal Amețeli/
amețeli Disconfort la nivelul 
extremităților superioare Deprimare 
a segmentului ST
Bloc AV de gradul I
Bloc AV de gradul II
Parestezii
Hipotensiune
Nervozitate
Aritmii

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

Experiențele adverse de orice severitate raportate la mai puțin de 1% dintre pacienți includ:

Corpul ca întreg
disconfort la spate; disconfort la nivelul extremităților inferioare; slăbiciune 

Sistemul cardiovascular

infarct miocardic nefatal; aritmie ventriculară care pune viața în pericol; bloc AV de gradul trei; bradicardie; 
palpitații; bloc de ieșire a sinusurilor; pauză sinusală; transpiraţie; modificări ale undei T; hipertensiune arterială 
(tensiune arterială sistolica > 200 mm Hg)

Sistem nervos central
Somnolenţă; instabilitate emoțională; tremurături



Sistemul genital/urinar

presiunea vaginală; urgenţă 

Sistemul respirator

Tuse
Simțuri speciale

Vedere încețoșată; gură uscată; disconfort la ureche; gust metalic; congestie nazala; scotoame; disconfort al 
limbii

Experiență post-marketing(vezi AVERTIZARI)
Următoarele evenimente adverse au fost raportate din experiența de marketing cu Adenoscan. Deoarece aceste 
evenimente sunt raportate voluntar de la o populație de dimensiune incertă, sunt asociate cu boli concomitente 
și cu multiple terapii medicamentoase și proceduri chirurgicale, nu este întotdeauna posibil să se estimeze în 
mod fiabil frecvența lor sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la medicament. Deciziile de a include 
aceste evenimente în etichetare se bazează de obicei pe unul sau mai mulți dintre următorii factori: (1) gravitatea 
evenimentului, (2) frecvența raportării, (3) puterea conexiunii cauzale cu medicamentul sau o combinație de 
aceşti factori.

Corpul ca întreg
Reacție la locul injectării

Sistem nervos central
Activitate convulsivă, inclusiv convulsii tonic-clonice (grand mal) și pierderea conștienței

Digestiv
Greață și vărsături

Respirator
Stop respirator

Supradozaj

Timpul de înjumătățire al adenozinei este mai mic de 10 secunde și efectele secundare ale Adenoscan (când apar) 
de obicei se rezolvă rapid atunci când perfuzia este întreruptă, deși au fost observate efecte întârziate sau 
persistente. Metilxantinele, cum ar fi cofeina și teofilina, sunt antagoniști competitivi ai receptorilor de adenozină, 
iar teofilina a fost utilizată pentru a opri în mod eficient efectele secundare persistente. În studiile clinice controlate 
din SUA, teofilina (50-125 mg injecție intravenoasă lentă) a fost necesară pentru a avorta efectele secundare ale 
Adenoscan la mai puțin de 2% dintre pacienți.

Dozaj si administrare
Numai pentru perfuzie intravenoasă.

Adenoscan trebuie administrat sub formă de perfuzie intravenoasă periferică continuă.



Doza intravenoasă recomandată pentru adulți este de 140 mcg/kg/min perfuzată timp de șase minute (doza 
totală de 0,84 mg/kg).

Doza necesară de taliu-201 trebuie injectată la mijlocul perfuziei cu Adenoscan (adică, 
după primele trei minute de Adenoscan). Thallium-201 este compatibil fizic cu Adenoscan 
și poate fi injectat direct în setul de perfuzie Adenoscan.
Injecția trebuie să fie cât mai aproape de accesul venos posibil pentru a preveni o creștere 
accidentală a dozei de Adenoscan (conținutul tubului IV) care este administrată.

Nu există date privind siguranța sau eficacitatea protocoalelor alternative de perfuzie cu Adenoscan.

Siguranța și eficacitatea Adenoscan administrat pe cale intracoronară nu au fost 
stabilite.
Următoarea nomogramă de perfuzie Adenoscan poate fi utilizată pentru a determina viteza de perfuzie adecvată 
corectată pentru greutatea corporală totală:

Greutatea pacientului Viteza de perfuzie

ml/min
2.1
2.3
2.6
2.8
3.0
3.3
3.5
3.8
4.0
4.2

kg
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

lbs
99
110
121
132
143
154
165
176
187
198

Această nomogramă a fost derivată din următoarea formulă generală:

Notă:Produsele medicamentoase pe cale parenterală trebuie inspectate vizual pentru a detecta particule și 
decolorare înainte de administrare.

Cum este furnizat

Adenoscan (injecție de adenozină) este furnizat sub formă de flacoane de 20 ml și 30 ml de soluție sterilă, apirogenă, în 
soluție salină normală.

NDC 0469-0871-20
60 mg/20 mL (3 mg/mL) într-o fiolă de sticlă cu doză unică de 20 mL, ambalată individual și în pachete de zece.

Cod produs 87120

NDC 0469-0871-30
90 mg/30 ml (3 mg/ml) într-un flacon de sticlă cu o singură doză de 30 ml, ambalat individual și în pachete de zece.

Cod produs 87130



A se pastra la temperatura controlata a camerei 15°-30°C (59°-86°F)

Nu ține la frigider deoarece poate apărea cristalizarea. Dacă a avut loc cristalizarea, dizolvați cristalele prin 
încălzire la temperatura camerei. Soluția trebuie să fie limpede în momentul utilizării.

Nu conține conservanți. Aruncați porțiunea nefolosită. 

Doar Rx

Comercializat de:

Astellas Pharma US, Inc. 
Deerfield, IL 60015-2548
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