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(adenosin enjeksiyonu)

SADECE İNTRAVENÖZ İNFÜZYON İÇİN

Tanım
Adenozin, vücudun tüm hücrelerinde meydana gelen endojen bir nükleozittir. Kimyasal olarak 6 
amino-9-beta-D-ribofuranosil-9-H-purindir ve aşağıdaki yapısal formüle sahiptir:

C10H13N5Ö4 267.24

Adenozin beyaz kristal bir tozdur. Suda çözünür ve pratik olarak alkolde çözünmez. 
Çözünürlük, çözeltinin pH'ını ısıtarak ve düşürerek artar.
Her Adenoscan flakonu, Enjeksiyonluk Su içinde steril, pirojenik olmayan bir adenosin 3 mg/mL 
ve sodyum klorür 9 mg/mL solüsyonu içerir, qs Çözeltinin pH'ı 4,5 ile 7,5 arasındadır.

Klinik Farmakoloji
Hareket mekanizması

Adenozin, vazokonstriksiyon ürettiği renal afferent arteriyoller ve hepatik venler dışında çoğu 
vasküler yatakta güçlü bir vazodilatördür. Adenozinin farmakolojik etkilerini pürin reseptörlerinin 
aktivasyonu yoluyla gösterdiği düşünülmektedir (hücre yüzeyi A1ve bir2adenosin reseptörleri). 
Adenozin reseptör aktivasyonunun vasküler düz kasları gevşetme mekanizması tam olarak 
bilinmemekle birlikte, hem kalsiyum alımını azaltan yavaş içe doğru kalsiyum akımının inhibisyonunu 
hem de A yoluyla adenilat siklaz aktivasyonunu destekleyen kanıtlar vardır.2

Düz kas hücrelerindeki reseptörler. Adenozin ayrıca sempatik sinir iletimini modüle ederek 
vasküler tonusu azaltabilir. Adenozinin hücre içi alımına, spesifik bir transmembran nükleosit 
taşıma sistemi aracılık eder. Adenozin hücre içine girdiğinde, adenosin kinaz tarafından 
adenosin monofosfata hızla fosforile edilir veya adenosin deaminaz tarafından inozine 
deaminlenir. Adenozinin bu hücre içi metabolitleri vazoaktif değildir.
Talyum-201'in miyokardiyal alımı, koroner kan akışı ile doğru orantılıdır. 
Adenoscan, normal koroner arterlerdeki kan akışını çok az veya hiç
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stenotik arterlerdeki artış, Adenoscan stenotik koroner arterlerin beslediği vasküler bölgelerde nispeten daha az 
talyum-201 alımına neden olur, yani Adenoscan'dan sonra normal damarların hizmet verdiği alanlar ile stenotik 
damarların hizmet verdiği alanlar arasında Adenoscan öncesine göre daha büyük bir fark görülür.

hemodinamik
Adenozin, muhtemelen A'ya bağlı olarak kalp üzerinde doğrudan bir negatif kronotropik, dromotropik 
ve inotropik etki üretir.1-reseptör agonizmi ve muhtemelen A nedeniyle periferik vazodilatasyon üretir
2-reseptör agonizmi. Adenoscan'ın insanlarda net etkisi, kalp hızında refleks bir artışla bağlantılı olarak 
tipik olarak sistolik, diyastolik ve ortalama arteriyel kan basıncında hafif ila orta derecede bir 
azalmadır. Nadiren, önemli hipotansiyon ve taşikardi gözlenmiştir.

farmakokinetik
İntravenöz olarak uygulanan adenozin, esas olarak eritrositler ve vasküler endotelyal hücreler tarafından 
hücresel alım yoluyla dolaşımdan hızla temizlenir. Bu süreç, tersine çevrilebilir, yoğunlaştırıcı olmayan ve çift 
yönlü simetrik olan spesifik bir transmembran nükleosit taşıyıcı sistemi içerir. Hücre içi adenosin, ya 
adenosin kinaz tarafından adenozin monofosfata fosforilasyon yoluyla ya da sitozolde adenosin deaminaz 
tarafından inozine deaminasyon yoluyla hızla metabolize edilir. Adenozin kinaz daha düşük bir K değerine 
sahip olduğundanmve Vmaksimumadenozin deaminazdan daha fazla, deaminasyon sadece sitozolik adenosin 
fosforilasyon yolunu doyurduğunda önemli bir rol oynar. Adenozinin deaminasyonuyla oluşan inozin, 
hücreyi sağlam bırakabilir veya hipoksantin, ksantin ve nihayetinde ürik aside parçalanabilir. Adenozinin 
fosforilasyonuyla oluşan adenosin monofosfat, yüksek enerjili fosfat havuzuna dahil edilir. Ekstrasellüler 
adenosin, tam kanda 10 saniyeden daha kısa bir yarılanma ömrü ile birincil olarak hücresel alım ile 
temizlenirken, aşırı miktarlar, bir ekto-form adenosin deaminaz tarafından deamine edilebilir. Adenoscan'ın 
aktivasyonu veya inaktivasyonu için karaciğer veya böbrek fonksiyonu gerektirmediğinden, karaciğer ve 
böbrek yetmezliğinin etkinliğini veya tolere edilebilirliğini değiştirmesi beklenmez.

Klinik denemeler
Egzersiz yapabilen 319 deneği içeren (106 sağlıklı gönüllü ve bilinen veya şüphelenilen koroner 
hastalığı olan 213 hasta dahil) iki çapraz karşılaştırmalı çalışmada, kör gözlemciler tarafından 
Adenoscan ve egzersiz talyum görüntüleri karşılaştırıldı. Görüntüler, global analize göre 
(hastadan hastaya) vakaların %85.5'inde ve vasküler bölgelere dayalı vakaların %93'üne kadar 
perfüzyon kusurlarının varlığı açısından uyumluydu. Bu iki çalışmada, 193 hasta ayrıca 
karşılaştırma için yakın zamanda koroner arteriyografiye sahipti (sağlıklı gönüllüler kateterize 
edilmedi). Anjiyografik olarak anlamlı hastalığı (en az bir ana damarın lümen çapında ≥%50 
azalma) saptama duyarlılığı (gerçek pozitif Adenoscan'ın pozitif (anormal) anjiyografisi olan hasta 
sayısına bölünmesi) Adenoscan için %64 ve egzersiz için %64 idi. test yapmak, özgüllük (gerçek 
negatif bölü negatif anjiyogramlı hasta sayısı) Adenoscan için %54 ve egzersiz testi için %65 idi. 
Adenoscan duyarlılığı için %95 güven sınırları %56 ila %78 ve özgüllük için %37 ila %71 idi.

İntrakoroner Doppler akış kateteri çalışmaları, 140 mcg/kg/dk'lık bir intravenöz Adenoscan 
dozunun, infüzyonun başlamasından sonraki iki ila üç dakika içinde vakaların yaklaşık %95'inde 
maksimum koroner hiperemi (intrakoroner papaverine göre) ürettiğini göstermiştir. Koroner 
kan akış hızı, Adenoscan infüzyonunun kesilmesinden sonraki bir ila iki dakika içinde bazal 
seviyelere döner.

Göstergeler ve kullanımları



İntravenöz Adenoscan, yeterince egzersiz yapamayan hastalarda talyum-201 
miyokard perfüzyon sintigrafisine ek olarak endikedir (Bkz.UYARILAR ).

Kontrendikasyonlar

İntravenöz Adenoscan (adenosin enjeksiyonu), aşağıdakilere sahip kişilere uygulanmamalıdır:

1. İkinci veya üçüncü derece AV blok (işleyen bir yapay kalp pili olan hastalar hariç).
2. Hasta sinüs sendromu veya semptomatik bradikardi gibi sinüs düğümü hastalığı (işleyen 

bir yapay kalp pili olan hastalar hariç).
3. Bilinen veya şüphelenilen bronkokonstriktif veya bronkospastik akciğer hastalığı (örn. astım).
4. Adenozine karşı bilinen aşırı duyarlılık.

uyarılar
Ölümcül Kardiyak Arrest, Hayatı Tehdit Eden Ventriküler Aritmiler ve Miyokard 
Enfarktüsü
Ölümcül kalp durması, sürekli ventriküler taşikardi (canlandırma gerektiren) ve ölümcül olmayan 
miyokard enfarktüsünün Adenoscan infüzyonu ile aynı zamana denk geldiği bildirilmiştir. Kararsız 
anjinası olan hastalar daha büyük risk altında olabilir. Uygun resüsitatif önlemler mevcut olmalıdır.

Sinoatriyal ve Atriyoventriküler Nodal Blok
Adenoscan (adenosin enjeksiyonu), SA ve AV düğümleri üzerinde doğrudan depresan bir etki gösterir 
ve birinci, ikinci veya üçüncü derece AV bloğuna veya sinüs bradikardisine neden olma potansiyeline 
sahiptir. Hastaların yaklaşık %6,3'ünde Adenoscan ile birinci derece (%2,9), ikinci derece (%2,6) ve 
üçüncü derece (%0,8) kalp bloğu dahil olmak üzere AV blok gelişir. Adenoskan sinüs bradikardisine 
neden olabilir. Adenoscan, önceden birinci derece AV bloğu veya dal bloğu olan hastalarda dikkatli 
kullanılmalı ve yüksek dereceli AV bloğu veya sinüs düğümü disfonksiyonu olan hastalarda (işlevsel bir 
yapay kalp pili olan hastalar hariç) kullanılmamalıdır. Kalıcı veya semptomatik yüksek dereceli AV 
bloğu gelişen herhangi bir hastada adenoscan kesilmelidir. Adenozin infüzyonları ile nadiren sinüs 
duraklaması gözlemlenmiştir.

Hipotansiyon
Adenoscan (adenosin enjeksiyonu) güçlü bir periferik vazodilatördür ve önemli hipotansiyona neden 
olabilir. Sağlam bir baroreseptör refleks mekanizmasına sahip hastalar, kalp atım hızını ve kalp 
debisini artırarak Adenoscan'a yanıt olarak kan basıncını ve doku perfüzyonunu koruyabilir. Bununla 
birlikte, Adenoscan otonomik disfonksiyonu, stenotik kalp kapak hastalığı, perikardit veya perikardiyal 
efüzyonları, serebrovasküler yetmezliği olan stenotik karotid arter hastalığı veya düzeltilmemiş 
hipovolemisi olan hastalarda, bu hastalarda hipotansif komplikasyon riski nedeniyle dikkatli 
kullanılmalıdır. Kalıcı veya semptomatik hipotansiyon gelişen herhangi bir hastada adenoscan 
kesilmelidir.

Hipertansiyon
Adenoscan infüzyonu ile birlikte sistolik ve diyastolik basınçta artışlar (bir vakada 140 mm 
Hg sistolik kadar büyük) gözlenmiştir; çoğu artış birkaç dakika içinde kendiliğinden düzeldi, 
ancak bazı durumlarda hipertansiyon birkaç saat sürdü.
bronkokonstriksiyon
Adenoscan (adenosin enjeksiyonu) bir solunum uyarıcısıdır (muhtemelen karotis cisim 
kemoreseptörlerinin aktivasyonu yoluyla) ve insanda intravenöz uygulamanın dakika 
ventilasyonunu (Ve) arttırdığı ve arteriyel PCO'yu azalttığı gösterilmiştir.2solunumsal alkaloza 
neden olur. Adenoscan ile hastaların yaklaşık %28'i nefes darlığı (dispne) veya derin nefes alma 
dürtüsü yaşar. Bu solunum şikayetleri geçicidir ve nadiren müdahale gerektirir.



İnhalasyon yoluyla uygulanan adenosinin, muhtemelen mast hücre degranülasyonu ve histamin 
salınımı nedeniyle astımlı hastalarda bronkokonstriksiyona neden olduğu bildirilmiştir. Bu 
etkiler normal kişilerde gözlenmemiştir. Adenoscan, sınırlı sayıda astımlı hastaya uygulanmıştır 
ve semptomlarında hafif ila orta şiddette alevlenme bildirilmiştir. Obstrüktif akciğer hastalığı 
olan hastalarda adenozin infüzyonu sırasında solunum sıkıntısı meydana geldi. Adenoscan, 
bronkokonstriksiyon ile ilişkili olmayan obstrüktif akciğer hastalığı (örn., amfizem, bronşit, vb.) 
olan hastalarda dikkatli kullanılmalı ve bronkokonstriksiyon veya bronkospazmı (örn., astım) 
olan hastalarda kullanılmamalıdır. Ciddi solunum güçlükleri gelişen herhangi bir hastada 
adenoscan kesilmelidir.
Atriyal fibrilasyon

Adenozin infüzyonu ile miyokard perfüzyon görüntülemesi yapılan hastalarda (atriyal 
fibrilasyon öyküsü olan ve olmayan) atriyal fibrilasyon bildirilmiştir. Bu vakalarda, atriyal 
fibrilasyon, adenozin başlangıcından 1.5 ila 3 dakika sonra başladı, 15 saniye ila 6 saat sürdü ve 
kendiliğinden normal sinüs ritmine dönüştü.

Önlemler

İlaç etkileşimleri

İntravenöz Adenoscan (adenosin enjeksiyonu), diğer kardiyoaktif ilaçlarla (beta adrenerjik 
bloke edici ajanlar, kardiyak glikozitler ve kalsiyum kanal blokerleri gibi) belirgin olumsuz 
etkileşimler olmaksızın verilmiştir, ancak bu ajanlarla olan etkinliği sistematik olarak 
değerlendirilmemiştir. Ancak SA ve AV düğümleri üzerindeki ilave veya sinerjik depresan 
etkileri nedeniyle, bu ajanların varlığında Adenoscan dikkatli kullanılmalıdır.
Adenoscan'ın vazoaktif etkileri, metilksantinler (örn., kafein ve teofilin)   gibi adenosin 
reseptör antagonistleri tarafından inhibe edilir. Bu ajanların varlığında Adenoscan'ın 
güvenliği ve etkinliği sistematik olarak değerlendirilmemiştir.
Adenoscan'ın vazoaktif etkileri, dipiridamol gibi nükleozid taşıma inhibitörleri tarafından 
güçlendirilir. Adenoscan'ın dipiridamol varlığında güvenliği ve etkinliği sistematik olarak 
değerlendirilmemiştir.
Mümkün olduğunda, adenosinin etkilerini engelleyebilecek veya artırabilecek ilaçlar, 
Adenoscan kullanımından önce en az beş yarı ömür boyunca kesilmelidir.

Karsinojenez, mutajenez, doğurganlığın bozulması

Adenoscan'ın (adenosin enjeksiyonu) karsinojenik potansiyelini değerlendirmek için hayvanlar 
üzerinde çalışmalar yapılmamıştır. Adenozin, Salmonella (Ames Testi) ve Memeli Mikrozomu Testinde 
genotoksik potansiyel için negatifti.

Bununla birlikte, kültürde hücrelerin birkaç katlanma zamanı için mevcut olan milimolar konsantrasyonlardaki diğer 
nükleozidler gibi adenosinin de çeşitli kromozomal değişiklikler ürettiği bilinmektedir.

Hayvanlarda doğurganlık çalışmaları adenosin ile yapılmamıştır.

Hamilelik Kategorisi C

Adenozin ile hayvan üreme çalışmaları yapılmamıştır; ne de hamile kadınlarda çalışmalar 
yapılmıştır. Adenoscan'ın hamile kadınlara uygulandığında fetusa zarar verip vermeyeceği 
bilinmediği için, Adenoscan hamilelik sırasında sadece açıkça ihtiyaç duyulduğunda 
kullanılmalıdır.



Pediatrik kullanım

Adenoscan'ın 18 yaşından küçük hastalarda güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Geriatrik kullanım

Adenoscan'ın klinik çalışmaları, farklı tepki verip vermediklerini belirlemek için 65 yaşından 
küçük yeterli sayıda denek içermemiştir. Bildirilen diğer deneyimler, genç hastalara kıyasla 
yaşlıların tepkisinde klinik olarak anlamlı farklılıkları ortaya koymamıştır. Bununla birlikte, bazı 
yaşlı bireylerin daha fazla duyarlılığı göz ardı edilemez.

Ters tepkiler
Kontrollü ve kontrolsüz ABD klinik çalışmalarına kayıtlı 1421 hasta arasında intravenöz 
Adenoscan ile insidansı en az %1 olan aşağıdaki reaksiyonlar bildirilmiştir. Adenozinin kısa yarı 
ömrüne rağmen, yan etkilerin %10,6'sı Adenoscan infüzyonu ile değil, infüzyonun sona 
ermesinden birkaç saat sonra meydana geldi. Ayrıca, infüzyonla aynı anda başlayan yan etkilerin 
%8.4'ü, infüzyon tamamlandıktan sonra 24 saate kadar devam etti. Çoğu durumda, bu geç yan 
etkilerin Adenoscan infüzyonunun sonucu olup olmadığını bilmek mümkün değildir.

Kızarma
Göğüs rahatsızlığı
Nefes darlığı veya derin nefes alma 
dürtüsü
Boğaz, boyun veya çene rahatsızlığı 
Gastrointestinal rahatsızlık Baş 
dönmesi/baş dönmesi Üst 
ekstremite rahatsızlığı ST segment 
depresyonu
Birinci derece AV bloğu
İkinci derece AV bloğu
parestezi
Hipotansiyon
Sinirlilik
aritmiler

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

Hastaların %1'inden daha azında bildirilen herhangi bir şiddet derecesindeki olumsuz deneyimler şunları içerir:

Bir Bütün Olarak Vücut

Sırt rahatsızlığı; alt ekstremite rahatsızlığı; zayıflık 

Kardiyovasküler sistem
Ölümcül olmayan miyokard enfarktüsü; hayatı tehdit eden ventriküler aritmi; üçüncü derece AV bloğu; 
bradikardi; çarpıntı; sinüs çıkış bloğu; sinüs duraklaması; terlemek; T dalgası değişiklikleri; hipertansiyon 
(sistolik kan basıncı > 200 mm Hg)

Merkezi sinir sistemi
uyuşukluk; Duygusal istikrarsızlık; titreme



Genital/İdrar Sistemi
Vajinal basınç; aciliyet 
Solunum sistemi
Öksürük

Özel Duyular
Bulanık görme; kuru ağız; kulak rahatsızlığı; Metalik tat; burun tıkanıklığı; skotomlar; dil 
rahatsızlığı

Pazarlama Sonrası Deneyim(UYARILAR'a bakın)

Adenoscan ile yapılan pazarlama deneyimlerinden aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir. Bu olaylar, 
büyüklüğü belirsiz bir popülasyondan gönüllü olarak rapor edildiğinden, eşlik eden hastalıklar ve 
çoklu ilaç tedavileri ve cerrahi prosedürlerle ilişkili olduğundan, bunların sıklığını güvenilir bir şekilde 
tahmin etmek veya ilaca maruz kalma ile nedensel bir ilişki kurmak her zaman mümkün değildir. Bu 
olayları etiketlemeye dahil etme kararları tipik olarak aşağıdaki faktörlerden bir veya daha fazlasına 
dayanır: (1) olayın ciddiyeti, (2) raporlamanın sıklığı, (3) ilaca nedensel bağlantının gücü veya bunların 
bir kombinasyonu. bu faktörler.

Bir Bütün Olarak Vücut

Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu

Merkezi sinir sistemi
Tonik klonik (büyük mal) nöbetler ve bilinç kaybı dahil nöbet aktivitesi

Sindirim
Mide bulantısı ve kusma

Solunum
Solunum durması

DOZ AŞIMI

Adenozinin yarı ömrü 10 saniyeden azdır ve Adenoscan'ın yan etkileri (ortaya çıktıklarında) 
genellikle infüzyon kesildiğinde hızlı bir şekilde düzelir, ancak gecikmiş veya kalıcı etkiler 
gözlemlenmiştir. Kafein ve teofilin gibi metilksantinler, rekabetçi adenosin reseptör 
antagonistleridir ve kalıcı yan etkileri etkin bir şekilde sonlandırmak için teofilin kullanılmıştır. 
Kontrollü ABD klinik çalışmalarında, hastaların %2'sinden daha azında Adenoscan yan etkilerini 
durdurmak için teofilin (50-125 mg yavaş intravenöz enjeksiyon) gerekmiştir.

Dozaj ve Uygulama
Sadece intravenöz infüzyon için.

Adenoscan sürekli periferik intravenöz infüzyon olarak verilmelidir.



Yetişkinler için önerilen intravenöz doz, altı dakika süreyle infüze edilen 140 mcg/kg/dk'dır (toplam 
doz 0.84 mg/kg).

Gerekli talyum-201 dozu, Adenoscan infüzyonunun orta noktasında (yani, Adenoscan'ın ilk üç 
dakikasından sonra) enjekte edilmelidir. Thallium-201, Adenoscan ile fiziksel olarak uyumludur 
ve doğrudan Adenoscan infüzyon setine enjekte edilebilir.
Uygulanan Adenoscan dozunun (IV tüpünün içeriği) yanlışlıkla artmasını 
önlemek için enjeksiyon mümkün olduğunca venöz girişe yakın olmalıdır.
Alternatif Adenoscan infüzyon protokollerinin güvenliği veya etkinliği hakkında veri yoktur.

İntrakoroner yoldan uygulanan Adenoscan'ın güvenliliği ve etkililiği 
belirlenmemiştir.
Toplam vücut ağırlığı için düzeltilmiş uygun infüzyon hızını belirlemek için aşağıdaki Adenoscan 
infüzyon nomogramı kullanılabilir:

Hasta Ağırlığı İnfüzyon Hızı
ml/dak

2.1
2.3
2.6
2.8
3.0
3.3
3.5
3.8
4.0
4.2

kilogram

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

libre

99
110
121
132
143
154
165
176
187
198

Bu nomogram aşağıdaki genel formülden türetilmiştir:

Not:Parenteral ilaç ürünleri, uygulamadan önce partikül madde ve renk değişikliği 
açısından görsel olarak incelenmelidir.

Nasıl tedarik edildi

Adenoscan (adenosin enjeksiyonu), normal tuzlu su içinde 20 mL ve 30 mL steril, pirojenik olmayan 
çözelti olarak sağlanır.

NDC 0469-0871-20
60 mg/20 mL (3 mg/mL) 20 mL'lik tek doz, kapaklı cam flakonda, ayrı ayrı ve on'luk paketler halinde paketlenmiştir.

Ürün Kodu 87120

NDC 0469-0871-30
90 mg/30 mL (3 mg/mL) 30 mL'lik tek dozluk, kapaklı cam flakonda, ayrı ayrı ve on'luk paketler halinde paketlenmiştir.

Ürün Kodu 87130



15°-30°C (59°-86°F) kontrollü oda sıcaklığında saklayın
Kristalleşme meydana gelebileceğinden soğutmayın. Kristalleşme meydana geldiyse, 
kristalleri oda sıcaklığına ısıtarak çözün. Çözelti kullanım sırasında berrak olmalıdır.
Koruyucu içermez. Kullanılmayan kısmı atın. 
sadece Rx
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