
ADENOSCAN®

(adenosininjektion)

ENDAST FÖR INTRAVENÖS INFUSION

Beskrivning

Adenosin är en endogen nukleosid som förekommer i alla kroppens celler. Det är kemiskt 
6 amino-9-beta-D-ribofuranosyl-9-H-purin och har följande strukturformel:

C10H13N5O4 267,24

Adenosin är ett vitt kristallint pulver. Det är lösligt i vatten och praktiskt taget olösligt i alkohol. 
Lösligheten ökar genom att värma upp och sänka lösningens pH.
Varje Adenoscan-flaska innehåller en steril, icke-pyrogen lösning av adenosin 3 mg/ml och 
natriumklorid 9 mg/ml i vatten för injektion, qs Lösningens pH är mellan 4,5 och 7,5.

Klinisk farmakologi
Handlingsmekanism

Adenosin är en potent vasodilator i de flesta kärlbäddar, utom i njurafferenta arterioler och 
levervener där det ger vasokonstriktion. Adenosin tros utöva sina farmakologiska effekter genom 
aktivering av purinreceptorer (cellyta A1och A2adenosinreceptorer). Även om den exakta 
mekanismen genom vilken adenosinreceptoraktivering avslappnar vaskulär glatt muskulatur inte är 
känd, finns det bevis för att stödja både hämning av den långsamma inåtriktade kalciumströmmen 
som minskar kalciumupptaget och aktivering av adenylatcyklas genom A2

receptorer i glatta muskelceller. Adenosin kan också minska vaskulär tonus genom att modulera 
sympatisk neurotransmission. Det intracellulära upptaget av adenosin medieras av ett specifikt 
transmembrant nukleosidtransportsystem. Väl inne i cellen fosforyleras adenosin snabbt av 
adenosinkinas till adenosinmonofosfat, eller deamineras av adenosindeaminas till inosin. Dessa 
intracellulära metaboliter av adenosin är inte vasoaktiva.

Myokardialt upptag av tallium-201 är direkt proportionellt mot kranskärlsblodflödet. 
Eftersom Adenoscan avsevärt ökar blodflödet i normala kranskärl med lite eller ingen
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ökning av stenotiska artärer, orsakar Adenoscan relativt mindre upptag av tallium-201 i vaskulära 
territorier som tillförs av stenotiska kransartärer, dvs en större skillnad ses efter Adenoscan mellan 
områden som betjänas av normala och områden som betjänas av stenotiska kärl än vad som ses före 
Adenoscan.

Hemodynamik
Adenosin ger en direkt negativ kronotropisk, dromotrop och inotrop effekt på hjärtat, förmodligen på 
grund av A1-receptoragonism, och producerar perifer vasodilatation, förmodligen på grund av A2

-receptoragonism. Nettoeffekten av Adenoscan hos människor är vanligtvis en mild till måttlig 
minskning av systoliskt, diastoliskt och medelartärt blodtryck i samband med en reflexökning i 
hjärtfrekvensen. I sällsynta fall har signifikant hypotoni och takykardi observerats.

Farmakokinetik
Intravenöst administrerat adenosin elimineras snabbt från cirkulationen via cellulärt upptag, främst av 
erytrocyter och vaskulära endotelceller. Denna process involverar ett specifikt transmembrant 
nukleosidbärarsystem som är reversibelt, icke-koncentrerat och dubbelriktat symmetriskt. 
Intracellulärt adenosin metaboliseras snabbt antingen via fosforylering till adenosinmonofosfat av 
adenosinkinas, eller via deaminering till inosin av adenosindeaminas i cytosolen. Eftersom 
adenosinkinas har ett lägre Kmoch Vmaxän adenosindeaminas spelar deaminering en signifikant roll 
endast när cytosoliskt adenosin mättar fosforyleringsvägen. Inosin som bildas genom deaminering av 
adenosin kan lämna cellen intakt eller kan brytas ned till hypoxantin, xantin och slutligen urinsyra. 
Adenosinmonofosfat som bildas genom fosforylering av adenosin införlivas i högenergifosfatpoolen. 
Medan extracellulärt adenosin primärt elimineras genom cellulärt upptag med en halveringstid på 
mindre än 10 sekunder i helblod, kan alltför stora mängder deamineras av en ektoform av 
adenosindeaminas. Eftersom Adenoscan inte kräver någon lever- eller njurfunktion för aktivering eller 
inaktivering, förväntas inte lever- och njursvikt förändra dess effektivitet eller tolerabilitet.

Kliniska tester
I två jämförande crossover-studier som involverade 319 försökspersoner som kunde träna (inklusive 
106 friska frivilliga och 213 patienter med känd eller misstänkt kranskärlssjukdom), jämfördes 
Adenoscan- och träningstalliumbilder av blinda observatörer. Bilderna var överensstämmande för 
förekomsten av perfusionsdefekter i 85,5 % av fallen genom global analys (patient för patient) och 
upp till 93 % av fallen baserat på vaskulära territorier. I dessa två studier hade 193 patienter också 
nyligen koronararteriografi för jämförelse (friska frivilliga kateteriserades inte). Känsligheten (verkligt 
positiv Adenoscan dividerat med antalet patienter med positiv (onormal) angiografi) för att upptäcka 
angiografiskt signifikant sjukdom (≥50 % minskning av luminaldiametern för minst ett större kärl) var 
64 % för Adenoscan och 64 % för träning testning, medan specificiteten (verkligt negativ dividerad 
med antalet patienter med negativa angiogram) var 54 % för Adenoscan och 65 % för 
ansträngningstestning. De 95 % konfidensgränserna för Adenoscan-känslighet var 56 % till 78 % och 
för specificitet var 37 % till 71 %.

Intrakoronar Dopplerflödeskateterstudier har visat att en dos av intravenös Adenoscan på 
140 mcg/kg/min ger maximal koronar hyperemi (i förhållande till intrakoronär papaverin) i 
cirka 95 % av fallen inom två till tre minuter efter infusionens början. Koronar 
blodflödeshastighet återgår till basala nivåer inom en till två minuter efter att Adenoscan-
infusionen avbrutits.

Indikationer och användning



Intravenös Adenoscan är indicerat som ett komplement till thallium-201 
myokardperfusionsscintigrafi hos patienter som inte kan träna tillräckligt (seVARNINGAR ).

Kontraindikationer

Intravenös Adenoscan (adenosininjektion) ska inte ges till personer med:
1. Andra eller tredje gradens AV-block (förutom hos patienter med en fungerande artificiell pacemaker).
2. Sinusknutesjukdom, såsom sick sinus syndrome eller symptomatisk bradykardi (förutom hos 

patienter med en fungerande artificiell pacemaker).
3. Känd eller misstänkt bronkokonstriktiv eller bronkospastisk lungsjukdom (t.ex. astma).
4. Känd överkänslighet mot adenosin.

Varningar

Dödligt hjärtstillestånd, livshotande ventrikulära arytmier och 
hjärtinfarkt
Dödligt hjärtstillestånd, ihållande ventrikulär takykardi (kräver återupplivning) och icke-fatal 
hjärtinfarkt har rapporterats sammanfallande med Adenoscan-infusion. Patienter med instabil 
angina kan löpa större risk. Lämpliga återupplivningsåtgärder bör finnas tillgängliga.

Sinoatrialt och atrioventrikulärt nodalblock
Adenoscan (adenosininjektion) utövar en direkt depressiv effekt på SA- och AV-noderna och har 
potential att orsaka första, andra eller tredje gradens AV-block, eller sinusbradykardi. Cirka 6,3 % av 
patienterna utvecklar AV-block med Adenoscan, inklusive första gradens (2,9 %), andra gradens (2,6 
%) och tredje gradens (0,8 %) hjärtblock. Adenoscan kan orsaka sinusbradykardi. Adenoscan ska 
användas med försiktighet hos patienter med redan existerande förstagrads AV-block eller grenblock 
och bör undvikas hos patienter med höggradigt AV-block eller sinusknutedysfunktion (förutom hos 
patienter med en fungerande artificiell pacemaker). Adenoscan ska avbrytas hos alla patienter som 
utvecklar ihållande eller symtomatisk höggradigt AV-block. Sinuspaus har sällan observerats vid 
adenosininfusioner.

Hypotoni
Adenoscan (adenosininjektion) är en potent perifer vasodilator och kan orsaka betydande hypotoni. 
Patienter med en intakt baroreceptorreflexmekanism kan upprätthålla blodtryck och 
vävnadsperfusion som svar på Adenoscan genom att öka hjärtfrekvensen och hjärtminutvolymen. 
Adenoscan bör dock användas med försiktighet till patienter med autonom dysfunktion, stenotisk 
hjärtklaffsjukdom, perikardit eller perikardiell utgjutning, stenotisk halsartärsjukdom med 
cerebrovaskulär insufficiens eller okorrigerad hypovolemi på grund av risken för hypotensiva 
komplikationer hos dessa patienter. Adenoscan ska avbrytas hos alla patienter som utvecklar 
ihållande eller symtomatisk hypotoni.

Hypertoni
Ökning av systoliskt och diastoliskt tryck har observerats (så stora som 140 mm Hg systoliskt i ett 
fall) samtidigt med Adenoscan-infusion; de flesta ökningarna försvann spontant inom flera 
minuter, men i vissa fall varade hypertoni i flera timmar.
Bronkokonstriktion
Adenoscan (adenosininjektion) är ett andningsstimulerande medel (troligen genom aktivering av 
kemoreceptorer i halspulsåder) och intravenös administrering hos människa har visat sig öka 
minutventilationen (Ve) och minska arteriell PCO2orsakar respiratorisk alkalos. Cirka 28 % av 
patienterna upplever andfåddhet (dyspné) eller ett behov av att andas djupt med Adenoscan. Dessa 
andningsbesvär är övergående och kräver endast sällan ingripande.



Adenosin administrerat genom inhalation har rapporterats orsaka bronkokonstriktion hos 
astmatiska patienter, förmodligen på grund av mastcellsdegranulering och histaminfrisättning. 
Dessa effekter har inte observerats hos normala försökspersoner. Adenoscan har administrerats till 
ett begränsat antal patienter med astma och mild till måttlig exacerbation av deras symtom har 
rapporterats. Respiratorisk kompromiss har inträffat under adenosininfusion hos patienter med 
obstruktiv lungsjukdom. Adenoscan ska användas med försiktighet till patienter med obstruktiv 
lungsjukdom som inte är associerad med bronkokonstriktion (t.ex. emfysem, bronkit, etc.) och bör 
undvikas hos patienter med bronkokonstriktion eller bronkospasm (t.ex. astma). Adenoscan ska 
avbrytas hos alla patienter som utvecklar allvarliga andningssvårigheter.

Förmaksflimmer
Förmaksflimmer har rapporterats hos patienter (med och utan förmaksflimmer i anamnesen) som 
genomgår myokardperfusionsavbildning med adenosininfusion. I dessa fall började 
förmaksflimmer 1,5 till 3 minuter efter påbörjad adenosin, varade i 15 sekunder till 6 timmar och 
övergick spontant till normal sinusrytm.

Försiktighetsåtgärder

Läkemedelsinteraktioner

Intravenös Adenoscan (adenosininjektion) har givits tillsammans med andra kardioaktiva läkemedel 
(såsom beta-adrenerga blockerande medel, hjärtglykosider och kalciumkanalblockerare) utan 
uppenbara negativa interaktioner, men dess effektivitet med dessa medel har inte utvärderats 
systematiskt. På grund av risken för additiva eller synergistiska dämpande effekter på SA- och AV-
noderna, bör Adenoscan dock användas med försiktighet i närvaro av dessa medel.

De vasoaktiva effekterna av Adenoscan hämmas av adenosinreceptorantagonister, såsom 
metylxantiner (t.ex. koffein och teofyllin). Säkerheten och effekten av Adenoscan i närvaro av 
dessa medel har inte utvärderats systematiskt.
De vasoaktiva effekterna av Adenoscan förstärks av nukleosidtransporthämmare, såsom 
dipyridamol. Säkerheten och effekten av Adenoscan i närvaro av dipyridamol har inte 
utvärderats systematiskt.
När det är möjligt ska läkemedel som kan hämma eller förstärka effekterna av adenosin 
uteslutas under minst fem halveringstider innan Adenoscan används.

Karcinogenes, mutagenes, försämring av fertiliteten

Djurstudier har inte utförts för att utvärdera den karcinogena potentialen hos Adenoscan 
(adenosininjektion). Adenosin var negativt för genotoxisk potential i Salmonella (Ames Test) 
och Mammalian Microsome Assay.
Adenosin är emellertid, liksom andra nukleosider vid millimolära koncentrationer närvarande under flera 
fördubblingstider av celler i kultur, känt för att producera en mängd olika kromosomförändringar.

Fertilitetsstudier på djur har inte utförts med adenosin.

Graviditetskategori C

Reproduktionsstudier på djur har inte utförts med adenosin; inte heller har studier utförts på gravida 
kvinnor. Eftersom det inte är känt om Adenoscan kan orsaka fosterskador när det administreras till 
gravida kvinnor, ska Adenoscan endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt.



Pediatrisk användning

Säkerheten och effektiviteten av Adenoscan hos patienter yngre än 18 år har inte 
fastställts.

Geriatrisk användning

Kliniska studier av Adenoscan inkluderade inte tillräckligt många försökspersoner i åldern 
yngre än 65 år för att avgöra om de svarar annorlunda. Andra rapporterade erfarenheter har 
inte avslöjat kliniskt relevanta skillnader i svar hos äldre jämfört med yngre patienter. Större 
känslighet hos vissa äldre individer kan dock inte uteslutas.

Negativa reaktioner

Följande reaktioner med en incidens på minst 1 % rapporterades med intravenös Adenoscan bland 1421 
patienter inkluderade i kontrollerade och okontrollerade kliniska prövningar i USA. Trots den korta 
halveringstiden för adenosin inträffade 10,6 % av biverkningarna inte med infusionen av Adenoscan utan 
flera timmar efter att infusionen avslutats. Dessutom kvarstod 8,4 % av biverkningarna som började 
sammanfalla med infusionen i upp till 24 timmar efter att infusionen avslutats. I många fall är det inte 
möjligt att veta om dessa sena biverkningar är resultatet av Adenoscan-infusion.

Spolning
Obehag i bröstet
Dyspné eller andningsbehov 
Huvudvärk
Besvär i hals, nacke eller 
käke Gastrointestinala 
besvär Yrsel/yrsel Besvär i 
övre extremiteter ST-
segment depression
Första gradens AV-block
Andra gradens AV-block
Parestesi
Hypotoni
Nervositet
Arytmier

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

Biverkningar oavsett svårighetsgrad som rapporterats hos mindre än 1 % av patienterna inkluderar:

Kroppen som helhet

obehag i ryggen; obehag i nedre extremiteterna; svaghet 

Kardiovaskulära systemet

Icke dödlig hjärtinfarkt; livshotande ventrikulär arytmi; tredje gradens AV-block; bradykardi; 
hjärtklappning; sinus utgångsblock; sinus paus; svettas; T-vågsförändringar; hypertoni 
(systoliskt blodtryck > 200 mm Hg)

Centrala nervsystemet
Dåsighet; emotionell instabilitet; skakningar



Genitala/urinvägar
Vaginalt tryck; brådskande 

karaktär Andningssystem

Hosta
Särskilda sinnen

Suddig syn; torr mun; obehag i öronen; metallisk smak; nästäppa; skotomas; obehag i 
tungan

Erfarenhet efter marknadsföring(se VARNINGAR)

Följande biverkningar har rapporterats från marknadsföringserfarenhet med Adenoscan. Eftersom dessa 
händelser rapporteras frivilligt från en population av osäker storlek, är förknippade med samtidiga 
sjukdomar och flera läkemedelsbehandlingar och kirurgiska ingrepp, är det inte alltid möjligt att 
tillförlitligt uppskatta deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband till läkemedelsexponering. Beslut 
om att inkludera dessa händelser i märkningen baseras vanligtvis på en eller flera av följande faktorer: (1) 
händelsens allvar, (2) frekvensen av rapporteringen, (3) styrkan av orsakssamband till läkemedlet eller en 
kombination av dessa faktorer.

Kroppen som helhet

Reaktion på injektionsstället

Centrala nervsystemet
Anfallsaktivitet, inklusive toniska kloniska (grand mal) anfall och medvetslöshet

Matsmältningskanalen

Illamående och kräkningar

Andningsorgan

Andningsstillestånd

ÖVERDOSERING

Halveringstiden för adenosin är mindre än 10 sekunder och biverkningar av Adenoscan (när de 
inträffar) försvinner vanligtvis snabbt när infusionen avbryts, även om fördröjda eller ihållande 
effekter har observerats. Metylxantiner, såsom koffein och teofyllin, är kompetitiva 
adenosinreceptorantagonister och teofyllin har använts för att effektivt stoppa ihållande biverkningar. 
I kontrollerade kliniska prövningar i USA behövdes teofyllin (50-125 mg långsam intravenös injektion) 
för att avbryta adenoscan-biverkningar hos mindre än 2 % av patienterna.

Dosering och administrering

Endast för intravenös infusion.

Adenoscan ska ges som en kontinuerlig perifer intravenös infusion.



Den rekommenderade intravenösa dosen för vuxna är 140 mikrogram/kg/min infunderad i sex minuter (total 
dos på 0,84 mg/kg).

Den erforderliga dosen av tallium-201 ska injiceras i mitten av Adenoscan-infusionen (dvs 
efter de första tre minuterna av Adenoscan). Thallium-201 är fysiskt kompatibel med 
Adenoscan och kan injiceras direkt i Adenoscan infusionssetet.
Injektionen bör vara så nära den venösa åtkomsten som möjligt för att förhindra en oavsiktlig 
ökning av dosen av Adenoscan (innehållet i IV-slangen) som administreras.

Det finns inga data om säkerheten eller effekten av alternativa Adenoscan-infusionsprotokoll.

Säkerheten och effekten av Adenoscan administrerat intrakoronärt har inte 
fastställts.
Följande Adenoscan-infusionsnomogram kan användas för att bestämma lämplig infusionshastighet 
korrigerad för total kroppsvikt:

Patientvikt Infusionshastighet

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

Detta nomogram härleddes från följande allmänna formel:

Notera:Parenterala läkemedelsprodukter bör inspekteras visuellt med avseende på partiklar 
och missfärgning före administrering.

Hur levereras
Adenoscan (adenosininjektion) levereras som 20 ml och 30 ml injektionsflaskor med steril, icke-pyrogen lösning 
i normal koksaltlösning.

NDC 0469-0871-20
60 mg/20 ml (3 mg/ml) i en 20 ml enkeldos, flip-top glasflaska, förpackad individuellt och i förpackningar om tio.

Produktkod 87120

NDC 0469-0871-30
90 mg/30 ml (3 mg/ml) i en 30 ml enkeldos, flip-top glasflaska, förpackad individuellt och i förpackningar om tio.

Produktkod 87130



Förvara vid kontrollerad rumstemperatur 15°-30°C (59°-86°F)

Förvara inte i kylskåp eftersom kristallisation kan inträffa. Om kristallisation har inträffat, lös upp kristallerna 
genom att värma till rumstemperatur. Lösningen måste vara klar vid användningstillfället.

Innehåller inget konserveringsmedel. Kassera oanvänd del. 

Endast Rx

Marknadsförs av:

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

Tillverkad av:
Hospira, Inc.

Lake Forest, IL 60045 USA
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