
อะดีนอสแคน®

(การฉีดอะดีโนซีน)

สําหรับการฉีดเข้าเส้นเลือดดําเท่านั้น

คําอธิบาย
อะดีโนซีนเป็นนิวคลีโอไซดภ์ายในร่างกายทีเ่กิดขึ้นในทุกเซลล์ของร่างกาย เป็นสารเคมี 6 amino-9-
beta-D-ribofuranosyl-9-H-purine และมีสูตรโครงสร้างดังนี้

ค10ชม13นู๋5อู4๋ 267.24

อะดโีนซีนเป็นผงผลึกสีขาว สามารถละลายได้ในนํ้าและไม่ละลายในแอลกอฮอล์ ความสามารถในการละลายเพิ่ม
ขึ้นโดยการทําใหร้้อนและลดค่า pH ของสารละลาย
ขวด Adenoscan แต่ละขวดประกอบด้วยสารละลาย adenosine 3 มก./มล. และโซเดียมคลอไรด์ 9 มก./มล. ทีป่ราศจากเชื้อและ
ปราศจากเชื้อและโซเดียมคลอไรด์ 9 มก./มล. ในนํ้าสําหรับฉีด qs ค่า pH ของสารละลายอยู่ระหว่าง 4.5 ถึง 7.5

เภสัชวิทยาคลินิก
กลไกการออกฤทธิ์
อะดีโนซีนเป็นตัวขยายหลอดเลือดที่มศีักยภาพในเตียงของหลอดเลือดส่วนใหญ่ ยกเว้นในหลอดเลือดแดง
ในไตและเส้นเลือดในตับทีท่ําให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือด เชื่อกันว่าอะดีโนซีนออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ผ่านการกระตุ้นตัวรับพิวรีน (เซลล์ผิว A1และ A2ตัวรับอะดีโนซีน) แม้ว่าจะไม่ทราบกลไกที่แน่นอนซึ่งการกระ
ตุ้นตัวรับอะดีโนซีนช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด แต่ก็มีหลักฐานสนับสนุนทั้งการยับยั้งการ
ขับแคลเซียมเข้าภายในอย่างช้าๆ ซึ่งช่วยลดการดูดซึมแคลเซียม และการกระตุ้นของอะดีนิเลตไซคเลสผ่าน 
A2

ตัวรับในเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ อะดีโนซีนอาจช่วยลดเสียงของหลอดเลือดด้วยการปรับสารสื่อประสาททีเ่ห็น
อกเห็นใจ การดูดซึมอะดีโนซีนภายในเซลลน์ั้นอาศัยระบบการขนส่งนิวคลีโอไซด์ของเมมเบรนที่จําเพาะ เมื่อ
เข้าไปในเซลล์ อะดีโนซีนจะถูกฟอสโฟรีเลตอย่างรวดเร็วโดยอะดีโนซีน ไคเนส ไปเป็นอะดีโนซีน โมโน
ฟอสเฟต หรือแยกอะดีโนซีนดีอะมเินสไปเป็นไอโนซีน เมแทบอไลต์ภายในเซลล์ของอะดีโนซีนไม่ออกฤทธิ์
ต่อหลอดเลือด
การดูดซึมของกล้ามเนื้อหัวใจของแทลเลียม-201 เป็นสัดส่วนโดยตรงกับการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดหัวใจ 
เนื่องจาก Adenoscan เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดหัวใจปกติอย่างมีนัยสําคัญโดยมีหรือไม่มี
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การเพิ่มขึ้นของหลอดเลือดตีบ Adenoscan ทําให้เกิดการดูดซึมแทลเลียม-201 ในพื้นที่ของหลอดเลือด
ที่มาจากหลอดเลือดหัวใจตีบน้อยกว่า กล่าวคือ จะเห็นความแตกต่างมากขึ้นหลังจาก Adenoscan ระหว่าง
พื้นทีท่ี่เสิร์ฟโดยปกติและพื้นที่ทีใ่ห้บริการโดยหลอดเลือดตีบมากกว่าที่เห็นก่อน Adenoscan

ฮีโมไดนามิกส์
อะดีโนซีนสร้างผลกระทบเชิงลบโดยตรงต่อ chronotropic, dromotropic และ inotropic ต่อหัวใจ น่าจะ
เป็นเพราะ A1- ตัวรับ agonism และสร้าง vasodilation ต่อพ่วง น่าจะเป็นเพราะ A2- ตัวรับ agonism ผล
สุทธขิอง Adenoscan ในมนุษยม์ักจะลดลงเล็กน้อยถึงปานกลางในความดันโลหิตซิสโตลิก ไดแอสโตลิก 
และค่าเฉลี่ยที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนของอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้น ไม่ค่อยพบความดันเลือดตํ่าและ
อิศวรอย่างมีนัยสําคัญ

เภสัชจลนศาสตร์
อะดีโนซีนทีฉ่ีดเข้าเส้นเลือดดําจะถูกกําจัดอย่างรวดเร็วจากการไหลเวียนผ่านการดูดซึมของเซลล์ โดยหลักจาก
เม็ดเลือดแดงและเซลล์บุผนังหลอดเลือดในหลอดเลือด กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับระบบพาหะทรานส์เมมเบ
รนเฉพาะที่สามารถย้อนกลับ ไม่มคีวามเข้มข้น และสมมาตรแบบสองทิศทาง อะดีโนซีนภายในเซลลถ์ูกเผา
ผลาญอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะผ่านทางฟอสโฟรีเลชันเป็นอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟตโดยอะดีโนซีนไคเนส หรือผ่านกา
รดีอะมิเนชันไปยังไอโนซีนโดยอะดีโนซีน ดีอะมิเนสในไซโตซอล เนื่องจากอะดีโนซีนไคเนสมี K . ทีต่ํ่ากว่ามและ V
maxกว่าอะดีโนซีนดีอะมเินส ดีอะมเินชั่นมีบทบาทสําคัญก็ต่อเมื่ออะดีโนซีน cytosolic ทําใหเ้ส้นทางของฟอสโฟ
รีเลชัน่อิ่มตัว ไอโนซีนทีเ่กิดขึ้นจากการปนเปื้อนของอะดีโนซีนสามารถทําให้เซลลไ์ม่เสียหายหรือสามารถย่อย
สลายเป็นไฮโปแซนทีน แซนทีน และกรดยูริกในที่สุด อะดีโนซีนโมโนฟอสเฟตทีเ่กิดจากฟอสโฟรีเลชั่นของอะดี
โนซีนถูกรวมเข้าไว้ในสระฟอสเฟตพลังงานสูง ในขณะทีอ่ะดีโนซีนภายนอกเซลล์ถูกกําจัดออกไปโดยหลักโดย
การดูดซึมของเซลล์ทีม่คีรึ่งชีวิตน้อยกว่า 10 วินาทีในเลือดครบส่วน ปริมาณทีม่ากเกินไปอาจถูกทําลายโดยอะ
ดโีนซีน ดอีะมเินสในรูปแบบภายนอก เนื่องจาก Adenoscan ไม่ต้องการการทํางานของตับหรือไตสําหรับการ
เปิดใช้งานหรือปิดใชง้าน ความล้มเหลวของตับและไตจึงไม่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพหรือความ
ทนทาน

การทดลองทางคลินิก
ในการศึกษาเปรียบเทียบแบบครอสโอเวอร์สองครั้งทีเ่กี่ยวข้องกับอาสาสมัคร 319 คนที่สามารถออกกําลังกายได้ (รวม
ถึงอาสาสมัครทีม่ีสุขภาพดี 106 คนและผูป้่วยที่ทราบหรือสงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 213 คน) ภาพ Adenoscan 
และการออกกําลังกายแทลเลียมถูกเปรียบเทียบโดยผู้สังเกตการณท์ี่ตาบอด ภาพดังกล่าวสอดคล้องกับความบกพร่อง
ของเลือดไปเลี้ยงใน 85.5% ของกรณโีดยการวิเคราะห์ทั่วโลก (ผู้ป่วยโดยผู้ป่วย) และมากถึง 93% ของกรณตีามพื้นที่
ของหลอดเลือด ในการศึกษาทั้งสองนี้ ผู้ป่วย 193 รายได้รับการตรวจหลอดเลือดหัวใจเพื่อเปรียบเทียบเมื่อเร็วๆ นี้ (
อาสาสมัครที่มสีุขภาพดีไม่ไดร้ับการสวนสาย) ความไว (Adenoscan ที่เป็นบวกอย่างแท้จริงหารด้วยจํานวนผู้ป่วยทีม่ี 
angiography เชิงบวก (ผิดปกต)ิ) ในการตรวจหาโรคทีม่ีนัยสําคัญเกี่ยวกับหลอดเลือด (การลดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง luminal อย่างน้อยหนึ่งเส้นเลือดอย่างน้อยร้อยละ 50) เท่ากับ 64% สําหรับ Adenoscan และ 64% 
สําหรับการออกกําลังกาย การทดสอบ ในขณะที่ความจําเพาะ (ค่าลบจริงหารด้วยจํานวนผู้ป่วยทีม่ี angiograms เชิงลบ
) คือ 54% สําหรับ Adenoscan และ 65% สําหรับการทดสอบการออกกําลังกาย ขีดจํากัดความเชื่อมั่น 95% สําหรับ
ความไวของ Adenoscan คือ 56% ถึง 78% และสําหรับความจําเพาะคือ 37% ถึง 71%

การศึกษาสายสวนกระแส Doppler ในหลอดเลือดได้แสดงใหเ้ห็นว่าปริมาณ Adenoscan ทางหลอดเลือด
ดํา 140 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/นาทีทําใหเ้กิดภาวะเลือดคั่งในหลอดเลือดหัวใจสูงสุด (เทียบกับปาปาเวอรีนใน
หลอดเลือด) ประมาณ 95% ของกรณภีายในสองถึงสามนาทีของการเริ่มต้นของการใหย้า ความเร็วของการ
ไหลเวียนของเลือดโคโรนารีจะกลับสู่ระดับพื้นฐานภายในหนึ่งถึงสองนาทีหลังจากหยุดการให้ยา Adenoscan

ข้อบ่งชี้และการใชง้าน



Adenoscan ทางหลอดเลือดดําถูกระบุว่าเป็นส่วนเสริมของ scintigraphy ของกล้ามเนื้อหัวใจตาย 
thallium-201 ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกกําลังกายได้เพียงพอ (ดูคําเตือน ).

ข้อห้าม
ไม่ควรให้ Adenoscan ทางหลอดเลือดดํา (การฉีดอะดโีนซีน) แก่บุคคลที่มี:
1. บล็อก AV ระดับที่สองหรือสาม (ยกเว้นในผูป้่วยทีม่ีเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบเทียมทํางาน)
2. โรคไซนัสโหนด เช่น โรคไซนัสป่วย หรือหัวใจเต้นช้าตามอาการ (ยกเว้นในผู้ป่วยที่มีเครื่องกระตุ้น

หัวใจแบบเทียมทํางาน)
3. ทีท่ราบหรือสงสัยเกี่ยวกับโรคหลอดลมตีบหรือหลอดลมตีบ (เช่น โรคหอบหืด)
4. รู้จักแพอ้ะดีโนซีน

คําเตือน
ภาวะหัวใจหยุดเต้นร้ายแรง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่คุกคามชีวิต และกล้ามเนื้อหัวใจตาย

ภาวะหัวใจหยุดเต้นร้ายแรง, หัวใจเต้นเร็วในกระเป๋าหน้าท้องอย่างยั่งยืน (ต้องช่วยชีวิต) และภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจตายทีไ่มร่้ายแรงได้รับการรายงานโดยบังเอิญกับการให้ยา Adenoscan ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบไมเ่สถียรอาจมีความเสี่ยงมากขึ้น ควรมีมาตรการช่วยชีวิตทีเ่หมาะสม
Sinoatrial และ Atrioventricular Nodal Block
Adenoscan (การฉีดอะดีโนซีน) ออกฤทธิก์ดประสาทโดยตรงต่อโหนด SA และ AV และมีศักยภาพที่จะทําให้
เกิดบล็อก AV ระดับทีห่นึ่ง สอง หรือสาม หรือไซนัสหัวใจเต้นช้า ผู้ป่วยประมาณ 6.3% พัฒนาบล็อก AV ด้วย 
Adenoscan รวมถึงระดับแรก (2.9%) ระดับทีส่อง (2.6%) และระดับทีส่าม (0.8%) ของหัวใจ Adenoscan 
อาจทําให้ไซนัสเต้นช้า Adenoscan ควรใชด้้วยความระมัดระวังในผูป้่วยทีม่ี AV block first-degree first-
degree หรือ bundle branch block และควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยทีม่ี AV block คุณภาพสูงหรือความผิด
ปกตขิองโหนดไซนัส (ยกเว้นในผู้ป่วยที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบเทียม) Adenoscan ควรหยุดในผูป้่วยทุก
รายที่พัฒนาบล็อก AV คุณภาพสูงแบบถาวรหรือตามอาการ การหยุดไซนัสมักไม่ค่อยเกิดขึ้นกับการฉีดอะดี
โนซีน

ความดันเลือดตํ่า
Adenoscan (การฉีดอะดีโนซีน) เป็นยาขยายหลอดเลือดส่วนปลายที่มศีักยภาพและอาจทําให้เกิดความดันเลือดตํ่า
ได้อย่างมีนัยสําคัญ ผู้ป่วยที่มีกลไกการสะท้อนของ baroreceptor ที่ไม่บุบสลายสามารถรักษาความดันโลหิตและ
การกระจายของเนื้อเยื่อเพื่อตอบสนองต่อ Adenoscan โดยการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการเต้นของหัวใจ 
อย่างไรก็ตาม ควรใช้ Adenoscan ด้วยความระมัดระวังในผูป้่วยที่มีความผิดปกติของระบบอัตโนมัติ, โรคลิ้นหัวใจ
ตีบ, เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจไหลออก, โรคหลอดเลือดตีบตีบที่มีหลอดเลือดตีบไมเ่พียงพอ, หรือภาวะ 
hypovolemia ที่ไม่ได้รับการแก้ไข, เนื่องจากความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตตกในผู้ป่วยเหล่านี้ 
Adenoscan ควรหยุดในผู้ป่วยทุกรายที่มีความดันเลือดตํ่าแบบถาวรหรือตามอาการ

ความดันโลหิตสูง
มีการสังเกตการเพิ่มขึ้นของความดันซิสโตลิกและไดแอสโตลิก (สูงถึง 140 มม. ปรอทในหนึ่งกรณ)ี ร่วมกับ 
Adenoscan infusion; การเพิ่มขึ้นส่วนใหญแ่ก้ไขได้เองตามธรรมชาติภายในเวลาหลายนาที แต่ในบางกรณี 
ความดันโลหิตสูงคงอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมง
หลอดลมตีบ
Adenoscan (การฉีดอะดีโนซีน) เป็นยากระตุ้นระบบทางเดินหายใจ (อาจโดยการกระตุ้นตัวรับเคมีในร่างกาย
ของ carotid) และการให้ทางหลอดเลือดดําในผู้ชายได้รับการแสดงเพื่อเพิ่มการช่วยหายใจ (Ve) และลด 
PCO ของหลอดเลือดแดง2ทําใหเ้กิด alkalosis ทางเดินหายใจ ผู้ป่วยประมาณ 28% มีอาการหายใจลําบาก (
หายใจลําบาก) หรือรู้สึกอยากหายใจลึก ๆ ด้วย Adenoscan ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเหล่านี้
เกิดขึ้นชั่วคราวและแทบไมต่้องมกีารแทรกแซง



มีรายงานว่าอะดีโนซีนที่สูดดมเข้าไปจะทําให้หลอดลมหดเกร็งในผู้ป่วยโรคหืด สันนิษฐานว่าเกิดจากการเสื่อม
สภาพของเซลล์แมสต์และการปลดปล่อยฮีสตามีน ผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้รับการสังเกตในวิชาปกติ 
Adenoscan ได้รับการบริหารให้กับผู้ป่วยโรคหอบหืดจํานวน จํากัด และมีรายงานอาการกําเริบเล็กน้อยถึง
ปานกลาง การประนีประนอมระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นในระหว่างการใหส้ารอะดีโนซีนในผู้ป่วยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง Adenoscan ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับการหดตัว
ของหลอดลม (เช่น ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบ ฯลฯ) และควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยทีม่ีภาวะหลอดลมหด
เกร็งหรือหดเกร็งของหลอดลม (เช่น โรคหอบหืด) Adenoscan ควรหยุดในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ
อย่างรุนแรง

ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว

มีรายงานการเกิดภาวะหัวใจห้องบน (atrial fibrillation) ในผู้ป่วย (ทั้งทีม่ีและไม่มีประวัตภิาวะหัวใจห้องบน
) ที่ได้รับการถ่ายภาพเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจด้วยการฉีดสารอะดีโนซีน ในกรณีเหล่านี้ ภาวะหัวใจห้อง
บนสั่นพลิ้วเริ่ม 1.5 ถึง 3 นาทีหลังจากเริ่มใหอ้ะดีโนซีน กินเวลา 15 วินาทีถึง 6 ชั่วโมง และเปลี่ยนเป็น
จังหวะไซนัสปกตโิดยธรรมชาติ

ข้อควรระวัง

ปฏิกิริยาระหว่างยา

มีการให้ Adenoscan ทางหลอดเลือดดํา (การฉีดอะดีโนซีน) ร่วมกับยารักษาโรคหัวใจชนิดอื่นๆ (เช่น ยาปิด
กั้น beta adrenergic, ไกลโคไซด์ของหัวใจ และตัวบล็อกแคลเซียมแชนเนล) โดยไม่มีปฏิกิริยาที่ไม่พึง
ประสงค์ แต่ประสิทธิภาพของยากับยาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการประเมินอย่างเป็นระบบ เนื่องจากอาจมีผลข้าง
เคียงหรือฤทธิก์ดประสาทที่เสริมฤทธิ์กันในโหนด SA และ AV อย่างไรก็ตาม Adenoscan ควรใช้ด้วยความ
ระมัดระวังเมื่อมีสารเหล่านี้
ผล vasoactive ของ Adenoscan ถูกยับยั้งโดยตัวรับ adenosine receptor antagonists เช่น 
methylxanthines (เช่นคาเฟอีนและ theophylline) ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ 
Adenoscan เมื่อมีสารเหล่านีย้ังไม่ไดร้ับการประเมินอย่างเป็นระบบ
ผลต่อหลอดเลือดของ Adenoscan นั้นถูกกระตุ้นโดยสารยับยั้งการขนส่งนิวคลโีอไซด์ เช่น ไดไพริดาโมล 
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Adenoscan ต่อหน้า dipyridamole ยังไม่ได้รับการประเมินอย่างเป็น
ระบบ
เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ควรระงับยาที่อาจยับยั้งหรือเพิ่มผลของอะดีโนซีนเป็นเวลาอย่างน้อยห้าครึ่ง
ชีวิตก่อนใชอ้ะดโีนสแกน

การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์

ไม่ได้มีการศึกษาในสัตว์เพื่อประเมินศักยภาพในการก่อมะเร็งของ Adenoscan (การฉีดอะดีโนซีน) อะดีโน
ซีนมีผลเสียต่อศักยภาพในการเป็นพิษต่อยีนใน Salmonella (Ames Test) และ Mammalian 
Microsome Assay
อย่างไรก็ตาม อะดีโนซีนกเ็หมือนกับนิวคลโีอไซด์อื่นๆ ทีค่วามเข้มข้นระดับมิลลโิมลาร์ทีม่ีอยู่เป็นสองเท่า
ของเซลลใ์นวัฒนธรรม เป็นทีท่ราบกันดีว่าก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมที่หลากหลาย
ยังไม่มีการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ในสัตว์ด้วยอะดีโนซีน

หมวดหมู่การตั้งครรภ์ C

ไม่ได้มีการศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์ด้วยอะดีโนซีน และไม่มีการศึกษาในสตรีมีครรภ์ เนื่องจากไม่ทราบว่า 
Adenoscan สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภไ์ด้หรือไม่เมื่อให้กับหญิงตั้งครรภจ์ึงควรใช้ 
Adenoscan ในระหว่างตั้งครรภ์เฉพาะในกรณีทีจ่ําเป็นอย่างยิ่ง



การใชใ้นเด็ก

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Adenoscan ในผู้ป่วยทีอ่ายนุ้อยกว่า 18 ปียังไม่ได้รับการยืนยัน

การใชผู้สู้งอายุ

การศึกษาทางคลินิกของ Adenoscan ไม่ได้รวมผู้ป่วยที่อายนุ้อยกว่า 65 ปีจํานวนเพียงพอเพื่อตรวจสอบ
ว่าพวกเขาตอบสนองแตกต่างกันหรือไม่ ประสบการณท์ี่รายงานอื่นๆ ไม่ได้เปิดเผยความแตกต่างทาง
คลินิกของการตอบสนองของผู้สูงอายุเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ความอ่อน
ไหวทีม่ากขึ้นของผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถตัดออกได้

อาการไม่พึงประสงค์
มีรายงานการเกิดปฏิกิริยาต่อไปนีท้ี่มีอุบัติการณอ์ย่างน้อย 1% ด้วย Adenoscan ทางหลอดเลือดดําในผู้
ป่วย 1421 รายที่ลงทะเบียนในการทดลองทางคลินิกของสหรัฐฯที่มีการควบคุมและไม่มีการควบคุม แม้จะมี
ครึ่งชีวิตสั้นของอะดีโนซีน แต่ผลข้างเคียง 10.6% ไม่ได้เกิดขึ้นกับการฉีด Adenoscan แต่หลายชั่วโมงหลัง
จากที่สิ้นสุดการให้ยา นอกจากนี้ 8.4% ของผลข้างเคียงที่เริ่มเกิดขึ้นพร้อมกันกับการให้ยายังคงมีอยูน่านถึง 
24 ชั่วโมงหลังจากทีใ่ห้ยาเสร็จสิ้น ในหลายกรณี เป็นไปไม่ได้ทีจ่ะทราบได้ว่าเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ในช่วง
หลังเหล่านีเ้ป็นผลมาจากการให้ยา Adenoscan หรือไม่

ฟลัชชิง
ไม่สบายหน้าอก
หายใจลําบากหรือหายใจลึกๆ

รู้สึกไม่สบายคอ คอ หรือกราม ไม่
สบายท้อง หน้ามืด/เวียนศีรษะ 
รู้สึกไม่สบายทีแ่ขนขาตอนบน

บล็อก AV ระดับแรก
บล็อก AV ระดับที่สอง
อาชา
ความดันเลือดตํ่า
ประหม่า
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

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

ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงคจ์ากความรุนแรงใดๆ ที่รายงานในผูป้่วยน้อยกว่า 1% ได้แก:่

ร่างกายโดยรวม
รู้สึกไม่สบายหลัง; ความรู้สึกไมส่บายแขนขาทีต่ํ่ากว่า; ความอ่อนแอ 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด
กล้ามเนื้อหัวใจตายที่ไม่ร้ายแรง; ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่คุกคามชีวิต; บล็อก AV ระดับที่สาม หัวใจเต้นช้า; ใจ
สั่น; บล็อกทางออกไซนัส; ไซนัสหยุดชั่วคราว; เหงื่อออก; การเปลี่ยนแปลง T-wave; ความดันโลหิตสูง (ความ
ดันโลหิตซิสโตลิก > 200 มม. ปรอท)
ระบบประสาทส่วนกลาง
อาการง่วงนอน; ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ แรงสั่นสะเทือน



ระบบสืบพันธุ/์ปัสสาวะ
ความดันช่องคลอด; เร่งด่วน 
ระบบทางเดินหายใจ
ไอ
ความรู้สึกพิเศษ
มองเห็นภาพซ้อน; ปากแห้ง; ไม่สบายหู; รสโลหะ คัดจมูก; scotomas; ไม่สบายลิ้น

โพสต์ประสบการณ์การตลาด(ดูคําเตือน)
มีรายงานเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ดังต่อไปนีจ้ากประสบการณ์ทางการตลาดกับ Adenoscan เนื่องจาก
เหตุการณเ์หล่านีร้ายงานโดยสมัครใจจากประชากรที่มีขนาดไม่แน่นอน มีความเกี่ยวข้องกับโรคร่วม การ
รักษาด้วยยาหลายชนิดและขั้นตอนการผ่าตัด จึงเป็นไปไม่ได้เสมอทีจ่ะประมาณความถีข่องเหตุการณ์เหล่านี้
ได้อย่างน่าเชื่อถือหรือสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตกุับการได้รับยา การตัดสินใจรวมเหตุการณเ์หล่านีใ้นการ
ติดฉลากมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี:้ (1) ความรุนแรงของเหตุการณ์ (2) ความถี่ของการรายงาน (3) 
ความแรงของการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุกับยา หรือการรวมกันของ ปัจจัยเหล่านี้

ร่างกายโดยรวม
ปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีด

ระบบประสาทส่วนกลาง
อาการชักรวมทั้งอาการชักแบบโทนิคโคลน (grand mal) และการสูญเสียสติ

ย่อยอาหาร

คลื่นไส้และอาเจียน

ระบบทางเดินหายใจ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ยาเกินขนาด

ค่าครึ่งชีวิตของอะดีโนซีนจะน้อยกว่า 10 วินาที และผลข้างเคียงของอะดีโนสแคน (เมื่อเกิดขึ้น) มักจะหายไป
อย่างรวดเร็วเมื่อหยุดให้ยาฉีด แม้ว่าจะสังเกตพบผลกระทบที่ล่าช้าหรือคงอยูก่็ตาม เมทิลแซนทีน เช่น คาเฟ
อีนและธีโอฟิลลีน เป็นสารต้านตัวรับอะดโีนซีนทีม่ีการแข่งขันสูง และมีการใช้ธโีอฟิลลีนเพื่อยุตผิลข้างเคียงที่
คงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทดลองทางคลินิกของสหรัฐฯ ทีม่ีการควบคุม จําเป็นต้องใช้ theophylline 
(การฉีดเข้าเส้นเลือดดําช้า 50-125 มก.) เพื่อยกเลิกผลข้างเคียงของ Adenoscan ในผู้ป่วยน้อยกว่า 2%

ปริมาณและการบริหาร
สําหรับการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดําเท่านั้น

Adenoscan ควรได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างต่อเนื่อง



ขนาดยาทางหลอดเลือดดําที่แนะนําสําหรับผู้ใหญ่คือ 140 ไมโครกรัม/กก./นาที ฉีดเป็นเวลาหกนาที (ขนาดยา
รวม 0.84 มก./กก.)
ปริมาณแทลเลียม-201 ที่ต้องการควรฉีดที่จุดกึ่งกลางของการให้ยา Adenoscan (เช่น หลังจาก 3 นาที
แรกของ Adenoscan) Thallium-201 เข้ากันได้กับร่างกายกับ Adenoscan และอาจฉีดเข้าไปในชุด 
Adenoscan infusion โดยตรง
การฉีดควรอยู่ใกล้กับการเข้าถึงของหลอดเลือดดํามากที่สุดเพื่อป้องกันการเพิ่มปริมาณ 
Adenoscan (เนื้อหาของท่อ IV) โดยไม่ได้ตั้งใจ
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของโปรโตคอลการฉีด Adenoscan ทางเลือก
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Adenoscan ที่บริหารโดยเส้นทาง intracoronary ยังไมไ่ด้รับการจัด
ตั้งขึ้น
อาจใช้ Nomogram ของ Adenoscan infusion ต่อไปนี้เพื่อกําหนดอัตราการให้ยาทีเ่หมาะสมซึ่งได้รับ
การแก้ไขสําหรับนํ้าหนักตัวทั้งหมด:

นํ้าหนักผู้ป่วย อัตราการฉีด
มล./นาที

2.1
2.3
2.6
2.8
3.0
3.3
3.5
3.8
4.0
4.2

กิโลกรัม

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

lbs
99
110
121
132
143
154
165
176
187
198

โนโมแกรมนีม้าจากสูตรทั่วไปต่อไปนี:้

บันทึก:ควรตรวจดูผลิตภัณฑ์ยาทางสายตาด้วยสายตาเพื่อหาอนุภาคและการเปลี่ยนสกี่อน
ดําเนินการ

วิธีการจัดหา
Adenoscan (การฉีดอะดีโนซีน) มใีห้เป็นขวดขนาด 20 มล. และ 30 มล. ของสารละลายปลอดเชื้อปลอด
เชื้อในนํ้าเกลือปกติ

นพ. 0469-0871-20
60 มก. / 20 มล. (3 มก. / ล.) ในขวดแก้วขนาด 20 มล. แบบพลิกด้านบนขนาด 20 มล. บรรจแุยกกันและบรรจุในหีบห่อ 10

รหัสสินค้า 87120

นพ. 0469-0871-30
90 มก./30 มล. (3 มก./มล.) ในขวดแก้วแบบพลิกด้านบนขนาด 30 มล. ครั้งเดียว บรรจแุยกชิ้นและบรรจใุนบรรจุภัณฑล์ะสิบขวด

รหัสสินค้า 87130



เก็บทีอุ่ณหภูมิห้องควบคุม 15°-30°C (59°-86°F)
ห้ามแช่เย็นเพราะอาจเกิดการตกผลึกได้ หากเกิดการตกผลึก ใหล้ะลายผลึกโดยทําให้ร้อนที่อุณหภูมหิ้อง 
การแก้ปัญหาจะต้องชัดเจนในเวลาทีใ่ช้
ไม่มีส่วนผสมของสารกันบูด ทิ้งส่วนที่ไม่ได้ใช้ Rx 
เท่านั้น

ทําการตลาดโดย:

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

ผลิตโดย:
ฮอสปริา อิงค์
ทะเลสาบฟอเรสต์ รัฐอิลลินอยส์ 60045 สหรัฐอเมริกา

09E005-ADS-CPI


