
ADENOSCAN®

(tiêm adenosine)

CHỈ DÀNH CHO LẠM PHÁT NỘI BỘ

Sự miêu tả
Adenosine là một nucleoside nội sinh có trong tất cả các tế bào của cơ thể. Về mặt hóa học, nó 
là 6 amino-9-beta-D-ribofuranosyl-9-H-purine và có công thức cấu trúc sau:

C10H13N5O4 267,24

Adenosine là một loại bột tinh thể màu trắng. Nó có thể hòa tan trong nước và thực tế không hòa tan trong 
rượu. Độ hòa tan tăng khi làm ấm và giảm độ pH của dung dịch.

Mỗi lọ Adenoscan chứa dung dịch vô trùng, không gây sốt của adenosine 3 mg / mL và natri clorua 
9 mg / mL trong Nước để tiêm, qs Độ pH của dung dịch nằm trong khoảng từ 4,5 đến 7,5.

Dược lý lâm sàng
Cơ chế hoạt động
Adenosine là một chất làm giãn mạch mạnh ở hầu hết các giường mạch, ngoại trừ ở các tiểu động 
mạch hướng tâm thận và tĩnh mạch gan, nơi nó tạo ra sự co mạch. Adenosine được cho là có tác 
dụng dược lý thông qua việc kích hoạt các thụ thể purine (bề mặt tế bào A1và A2thụ thể adenosine). 
Mặc dù cơ chế chính xác của việc kích hoạt thụ thể adenosine làm giãn cơ trơn mạch máu vẫn chưa 
được biết, nhưng có bằng chứng hỗ trợ cả việc ức chế dòng canxi đi vào chậm làm giảm hấp thu 
canxi và kích hoạt adenylate cyclase thông qua A.2
thụ thể trong tế bào cơ trơn. Adenosine cũng có thể làm giảm trương lực mạch máu bằng cách điều chỉnh sự dẫn 
truyền thần kinh giao cảm. Sự hấp thu nội bào của adenosine được thực hiện qua trung gian của một hệ thống vận 
chuyển nucleoside xuyên màng cụ thể. Khi vào bên trong tế bào, adenosine nhanh chóng được phosphoryl hóa bởi 
adenosine kinase thành adenosine monophosphate, hoặc bị khử bởi adenosine deaminase thành inosine. Các chất 
chuyển hóa nội bào này của adenosine không có hoạt tính mạch.

Sự hấp thu thallium-201 của cơ tim tỷ lệ thuận với lưu lượng máu mạch vành. Vì Adenoscan làm 
tăng đáng kể lưu lượng máu trong các động mạch vành bình thường với ít hoặc không
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gia tăng trong các động mạch stenotic, Adenoscan gây ra sự hấp thụ thallium-201 tương đối ít hơn trong các lãnh thổ mạch máu 

được cung cấp bởi các động mạch vành stenotic, tức là, sự khác biệt lớn hơn được thấy sau khi Adenoscan giữa các khu vực được 

phục vụ bởi bình thường và các khu vực được phục vụ bởi các mạch stenotic so với được thấy trước Adenoscan.

Huyết động học
Adenosine tạo ra hiệu ứng chronotropic, dromotropic và inotropic tiêu cực trực tiếp trên tim, có 
lẽ là do A1- chủ nghĩa thụ thể, và tạo ra sự giãn mạch ngoại vi, có lẽ là do A2-sự chủ nghĩa thụ thể. 
Tác dụng thực của Adenoscan ở người thường là giảm nhẹ đến trung bình huyết áp tâm thu, 
tâm trương và huyết áp động mạch trung bình liên quan đến phản xạ tăng nhịp tim. Hiếm khi 
quan sát thấy hạ huyết áp đáng kể và nhịp tim nhanh.

Dược động học
Adenosine tiêm tĩnh mạch được đào thải nhanh chóng khỏi tuần hoàn qua sự hấp thu tế bào, chủ yếu bởi 
hồng cầu và tế bào nội mô mạch máu. Quá trình này liên quan đến một hệ thống chất mang nucleoside 
xuyên màng cụ thể có thể đảo ngược, không tập trung và đối xứng hai chiều. Adenosine nội bào được 
chuyển hóa nhanh chóng qua quá trình phosphoryl hóa thành adenosine monophosphate bởi adenosine 
kinase, hoặc qua quá trình khử amin hóa thành inosine bởi adenosine deaminase trong bào tương. Vì 
adenosine kinase có K thấp hơnmvà Vtối đaso với deaminase adenosine, khử amin chỉ đóng một vai trò quan 
trọng khi adenosine cytosolic bão hòa con đường phosphoryl hóa. Inosine được hình thành bằng cách khử 
adenosine có thể khiến tế bào không bị ảnh hưởng hoặc có thể bị phân hủy thành hypoxanthine, xanthine 
và cuối cùng là acid uric. Adenosine monophosphate được hình thành bằng cách phosphoryl hóa adenosine 
được kết hợp vào nhóm phosphate năng lượng cao. Trong khi adenosine ngoại bào chủ yếu được đào thải 
bằng cách hấp thu tế bào với thời gian bán hủy dưới 10 giây trong máu toàn phần, lượng quá nhiều có thể 
bị loại bỏ bởi một dạng ecto-adenosine deaminase. Vì Adenoscan không yêu cầu chức năng gan hoặc thận 
để kích hoạt hoặc bất hoạt, suy gan và thận sẽ không làm thay đổi hiệu quả hoặc khả năng dung nạp của 
nó.

Các thử nghiệm lâm sàng

Trong hai nghiên cứu so sánh chéo liên quan đến 319 đối tượng có thể tập thể dục (bao gồm 106 tình 
nguyện viên khỏe mạnh và 213 bệnh nhân mắc bệnh mạch vành đã biết hoặc nghi ngờ), hình ảnh 
Adenoscan và tập thể dục thallium được so sánh bởi những người quan sát bị mù. Các hình ảnh phù hợp với 
sự hiện diện của các khiếm khuyết tưới máu trong 85,5% trường hợp bằng phân tích toàn cục (từng bệnh 
nhân) và lên đến 93% trường hợp dựa trên lãnh thổ mạch máu. Trong hai nghiên cứu này, 193 bệnh nhân 
cũng được chụp động mạch vành gần đây để so sánh (những người tình nguyện khỏe mạnh không được 
đặt ống thông). Độ nhạy (Adenoscan dương tính thực chia cho số bệnh nhân chụp mạch dương tính (bất 
thường)) để phát hiện bệnh có ý nghĩa về mặt hình học (giảm ≥50% đường kính đèn của ít nhất một mạch 
chính) là 64% đối với Adenoscan và 64% đối với tập thể dục. thử nghiệm, trong khi độ đặc hiệu (âm tính thực 
sự chia cho số bệnh nhân chụp mạch âm tính) là 54% đối với Adenoscan và 65% đối với thử nghiệm gắng 
sức. Giới hạn tin cậy 95% đối với độ nhạy Adenoscan là 56% đến 78% và độ đặc hiệu là 37% đến 71%.

Các nghiên cứu về ống thông Doppler nội mạch đã chứng minh rằng liều Adenoscan tiêm tĩnh 
mạch là 140 mcg / kg / phút tạo ra xung huyết mạch vành tối đa (so với papaverine nội mạch) 
trong khoảng 95% trường hợp trong vòng hai đến ba phút sau khi bắt đầu truyền. Tốc độ dòng 
máu mạch vành trở lại mức cơ bản trong vòng một đến hai phút sau khi ngừng truyền 
Adenoscan.

Chỉ định và cách sử dụng



Adenoscan tiêm tĩnh mạch được chỉ định như một chất bổ trợ cho xạ hình tưới máu cơ tim 
thallium-201 ở những bệnh nhân không thể tập thể dục đầy đủ (XemCẢNH BÁO ).

Chống chỉ định
Adenoscan tiêm tĩnh mạch (tiêm adenosine) không nên được sử dụng cho những người bị:

1. Block AV độ hai hoặc độ ba (ngoại trừ ở những bệnh nhân có máy tạo nhịp tim nhân tạo đang hoạt động).

2. Bệnh nút xoang, chẳng hạn như hội chứng xoang bị bệnh hoặc nhịp tim chậm có triệu chứng (ngoại trừ ở những bệnh 

nhân có máy tạo nhịp tim nhân tạo đang hoạt động).

3. Bệnh phổi co thắt phế quản hoặc bệnh phổi co thắt phế quản đã biết hoặc nghi ngờ (ví dụ, hen suyễn).

4. Quá mẫn với adenosine.

Cảnh báo
Ngừng tim gây tử vong, Loạn nhịp thất đe dọa tính mạng và Nhồi máu cơ 
tim
Ngừng tim gây tử vong, nhịp nhanh thất kéo dài (cần hồi sức) và nhồi máu cơ tim không tử 
vong đã được báo cáo trùng hợp với truyền Adenoscan. Bệnh nhân bị đau thắt ngực không ổn 
định có thể có nguy cơ cao hơn. Cần có các biện pháp hồi sức thích hợp.
Khối nút xoang nhĩ và nhĩ thất
Adenoscan (tiêm adenosine) gây tác dụng ức chế trực tiếp lên các nút SA và AV và có khả năng gây ra 
block AV cấp độ một, thứ hai hoặc thứ ba hoặc nhịp tim chậm xoang. Khoảng 6,3% bệnh nhân phát 
triển khối AV với Adenoscan, bao gồm khối tim độ 1 (2,9%), độ 2 (2,6%) và độ 3 (0,8%). Adenoscan có 
thể gây ra nhịp chậm xoang. Adenoscan nên được sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân có block 
nhĩ thất cấp độ 1 từ trước hoặc block nhánh và nên tránh sử dụng ở những bệnh nhân bị block nhĩ 
thất cấp độ cao hoặc rối loạn chức năng nút xoang (ngoại trừ những bệnh nhân có máy tạo nhịp tim 
nhân tạo đang hoạt động). Adenoscan nên được ngưng ở bất kỳ bệnh nhân nào phát triển block AV 
cấp độ cao dai dẳng hoặc có triệu chứng. Sự ngừng xoang hiếm khi được quan sát thấy khi truyền 
adenosine.

Huyết áp thấp
Adenoscan (tiêm adenosine) là một thuốc giãn mạch ngoại vi mạnh và có thể gây hạ huyết áp đáng kể. 
Những bệnh nhân có cơ chế phản xạ baroreceptor còn nguyên vẹn có thể duy trì huyết áp và tưới máu mô 
để đáp ứng với Adenoscan bằng cách tăng nhịp tim và cung lượng tim. Tuy nhiên, Adenoscan nên được sử 
dụng thận trọng cho những bệnh nhân bị rối loạn chức năng tự chủ, bệnh van tim nhiễm mỡ, viêm màng 
ngoài tim hoặc tràn dịch màng ngoài tim, bệnh động mạch cảnh nhiễm mỡ kèm suy mạch máu não, hoặc 
giảm thể tích tuần hoàn không điều chỉnh được, do nguy cơ biến chứng hạ huyết áp ở những bệnh nhân 
này. Adenoscan nên được ngưng ở bất kỳ bệnh nhân nào bị hạ huyết áp kéo dài hoặc có triệu chứng.

Tăng huyết áp
Tăng huyết áp tâm thu và tâm trương đã được quan sát thấy (có thể lên tới 140 mm Hg tâm thu trong một trường 
hợp) đồng thời với truyền Adenoscan; hầu hết các cơn tăng huyết áp giải quyết tự nhiên trong vòng vài phút, 
nhưng trong một số trường hợp, cơn tăng huyết áp kéo dài trong vài giờ.

Co thắt phế quản
Adenoscan (tiêm adenosine) là một chất kích thích hô hấp (có thể thông qua việc kích hoạt các 
thụ thể hóa học trong cơ thể động mạch cảnh) và tiêm tĩnh mạch ở người đã được chứng minh 
là làm tăng thông khí phút (Ve) và giảm PCO động mạch.2gây nhiễm kiềm hô hấp. Khoảng 28% 
bệnh nhân cảm thấy khó thở (khó thở) hoặc muốn thở sâu với Adenoscan. Những phàn nàn về 
hô hấp này chỉ thoáng qua và hiếm khi cần can thiệp.



Adenosine dùng qua đường hô hấp đã được báo cáo là gây co thắt phế quản ở bệnh nhân hen, có lẽ 
là do sự phân hủy tế bào mast và giải phóng histamine. Những tác dụng này không được quan sát 
thấy ở những đối tượng bình thường. Adenoscan đã được sử dụng cho một số ít bệnh nhân bị hen 
suyễn và các triệu chứng trầm trọng thêm từ nhẹ đến trung bình của họ đã được báo cáo. Suy hô hấp 
đã xảy ra khi truyền adenosine ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn. Adenoscan nên được sử dụng thận 
trọng cho những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn không liên quan đến co thắt phế quản (ví dụ, khí 
phế thũng, viêm phế quản, v.v.) và nên tránh ở những bệnh nhân bị co thắt phế quản hoặc co thắt 
phế quản (ví dụ, hen suyễn). Adenoscan nên được ngưng ở bất kỳ bệnh nhân nào phát triển khó khăn 
về hô hấp nghiêm trọng.

Rung tâm nhĩ
Rung nhĩ đã được báo cáo ở những bệnh nhân (có và không có tiền sử rung nhĩ) trải qua hình 
ảnh tưới máu cơ tim với truyền adenosine. Trong những trường hợp này, rung nhĩ bắt đầu từ 
1,5 đến 3 phút sau khi bắt đầu dùng adenosine, kéo dài trong 15 giây đến 6 giờ, và tự phát 
chuyển sang nhịp xoang bình thường.

Các biện pháp phòng ngừa

Tương tác thuốc

Adenoscan tiêm tĩnh mạch (tiêm adenosine) đã được sử dụng cùng với các thuốc hoạt động tim khác 
(chẳng hạn như thuốc chẹn beta adrenergic, glycoside tim và thuốc chẹn kênh canxi) mà không có tương 
tác bất lợi rõ ràng, nhưng hiệu quả của nó với những thuốc này chưa được đánh giá một cách có hệ thống. 
Tuy nhiên, do có khả năng gây ra các tác dụng phụ trợ hoặc hiệp đồng trên các nút SA và nút AV, 
Adenoscan nên được sử dụng một cách thận trọng khi có các tác nhân này.

Tác dụng tăng hoạt mạch của Adenoscan bị ức chế bởi các chất đối kháng thụ thể adenosine, chẳng hạn 
như methylxanthines (ví dụ, caffeine và theophylline). Tính an toàn và hiệu quả của Adenoscan khi có các 
tác nhân này chưa được đánh giá một cách hệ thống.

Tác dụng tăng hoạt mạch của Adenoscan được tăng cường bởi các chất ức chế vận chuyển nucleoside, 
chẳng hạn như dipyridamole. Tính an toàn và hiệu quả của Adenoscan khi có dipyridamole chưa được đánh 
giá một cách hệ thống.

Bất cứ khi nào có thể, các loại thuốc có thể ức chế hoặc làm tăng tác dụng của adenosine nên được giữ lại 
trong ít nhất năm thời gian bán hủy trước khi sử dụng Adenoscan.

Sinh ung thư, đột biến, suy giảm khả năng sinh sản

Các nghiên cứu trên động vật đã không được thực hiện để đánh giá khả năng gây ung thư của Adenoscan (tiêm 
adenosine). Adenosine âm tính với khả năng gây độc gen trong xét nghiệm Salmonella (Thử nghiệm Ames) và 
Thử nghiệm vi mô động vật có vú.

Adenosine, tuy nhiên, giống như các nucleoside khác ở nồng độ milimolar hiện diện trong nhiều lần nhân 
đôi của tế bào trong quá trình nuôi cấy, được biết là có thể tạo ra nhiều loại thay đổi nhiễm sắc thể.

Nghiên cứu khả năng sinh sản ở động vật đã không được thực hiện với adenosine.

Mang thai loại C

Các nghiên cứu về sinh sản trên động vật đã không được thực hiện với adenosine; cũng không có nghiên cứu nào 
được thực hiện trên phụ nữ mang thai. Vì không biết liệu Adenoscan có thể gây hại cho thai nhi khi dùng cho phụ 
nữ mang thai hay không, chỉ nên sử dụng Adenoscan trong thời kỳ mang thai khi thật cần thiết.



Sử dụng cho trẻ em

Tính an toàn và hiệu quả của Adenoscan ở bệnh nhân dưới 18 tuổi vẫn chưa được 
thiết lập.

Sử dụng lão khoa

Các nghiên cứu lâm sàng về Adenoscan không bao gồm đủ số lượng đối tượng dưới 65 tuổi để xác định 
xem họ có phản ứng khác nhau hay không. Các kinh nghiệm được báo cáo khác không cho thấy sự khác 
biệt có liên quan về mặt lâm sàng về phản ứng của người cao tuổi so với bệnh nhân trẻ tuổi. Tuy nhiên, 
không thể loại trừ mức độ nhạy cảm cao hơn của một số người lớn tuổi.

Phản ứng trái ngược

Các phản ứng sau đây với tỷ lệ ít nhất 1% đã được báo cáo với Adenoscan tiêm tĩnh mạch trong số 1421 
bệnh nhân tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát và không kiểm soát của Hoa Kỳ. Mặc dù thời 
gian bán hủy của adenosine ngắn, 10,6% tác dụng phụ xảy ra không phải khi truyền Adenoscan mà là vài 
giờ sau khi kết thúc truyền. Ngoài ra, 8,4% các tác dụng phụ bắt đầu trùng hợp với việc truyền dịch vẫn tồn 
tại đến 24 giờ sau khi truyền xong. Trong nhiều trường hợp, không thể biết liệu những tác dụng phụ muộn 
này có phải là kết quả của việc truyền Adenoscan hay không.

Tuôn ra
Khó chịu ở ngực
Khó thở hoặc muốn hít thở sâu 
Nhức đầu
Khó chịu ở họng, cổ hoặc 
hàm Khó chịu ở đường tiêu 
hóa Chóng mặt / chóng mặt 
Khó chịu chi trên Suy nhược 
đoạn ST
Khối AV mức độ đầu tiên
Khối AV cấp độ hai
Dị cảm
Huyết áp thấp
Lo lắng
Loạn nhịp tim

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

Các trải nghiệm bất lợi về bất kỳ mức độ nghiêm trọng nào được báo cáo ở ít hơn 1% bệnh nhân bao gồm:

Toàn bộ cơ thể
Khó chịu ở lưng; khó chịu ở chi dưới; yếu đuối Hệ 
tim mạch
Nhồi máu cơ tim không béo; rối loạn nhịp thất đe dọa tính mạng; khối AV cấp độ ba; nhịp tim chậm; 
sự hồi hộp; khối thoát xoang; tạm dừng xoang; đổ mồ hôi trộm; Sóng T thay đổi; tăng huyết áp 
(huyết áp tâm thu> 200 mm Hg)

Hệ thống thần kinh trung ương

Buồn ngủ; Sự mất ổn định cảm xúc; chấn động



Hệ sinh dục / tiết niệu
Áp lực âm đạo; khẩn 
cấp Hệ hô hấp
Ho
Các giác quan đặc biệt

Nhìn mờ; khô miệng; khó chịu ở tai; vị kim loại; nghẹt mũi; bệnh u xơ tử cung; khó chịu 
ở lưỡi

Kinh nghiệm Tiếp thị Đăng bài(xem CẢNH BÁO)

Các tác dụng phụ sau đây đã được báo cáo từ kinh nghiệm tiếp thị với Adenoscan. Bởi vì những sự kiện 
này được báo cáo một cách tự nguyện từ một quần thể có quy mô không chắc chắn, có liên quan đến các 
bệnh đồng thời và nhiều liệu pháp điều trị bằng thuốc và thủ thuật phẫu thuật, không phải lúc nào cũng 
có thể ước tính một cách đáng tin cậy tần suất của chúng hoặc thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc tiếp 
xúc với thuốc. Các quyết định đưa các sự kiện này vào ghi nhãn thường dựa trên một hoặc nhiều yếu tố 
sau: (1) mức độ nghiêm trọng của sự kiện, (2) tần suất báo cáo, (3) mức độ liên quan nhân quả với thuốc 
hoặc sự kết hợp của những yếu tố này.

Toàn bộ cơ thể
Phản ứng tại chỗ tiêm

Hệ thống thần kinh trung ương

Hoạt động co giật, bao gồm co giật trương lực (grand mal) và mất ý thức

Tiêu hóa
Buồn nôn và ói mửa

Hô hấp
Ngừng hô hấp

QUÁ LIỀU LƯỢNG

Thời gian bán hủy của adenosine là dưới 10 giây và các tác dụng phụ của Adenoscan (khi chúng xảy ra) thường giải 
quyết nhanh chóng khi ngừng truyền, mặc dù các tác dụng chậm hoặc dai dẳng đã được quan sát thấy. 
Methylxanthines, chẳng hạn như caffeine và theophylline, là những chất đối kháng cạnh tranh với thụ thể 
adenosine và theophylline đã được sử dụng để chấm dứt hiệu quả các tác dụng phụ dai dẳng. Trong các thử 
nghiệm lâm sàng có đối chứng của Hoa Kỳ, theophylline (50-125 mg tiêm tĩnh mạch chậm) là cần thiết để loại bỏ 
tác dụng phụ của Adenoscan ở dưới 2% bệnh nhân.

Liều lượng và Cách dùng
Chỉ để truyền tĩnh mạch.
Adenoscan nên được truyền tĩnh mạch ngoại vi liên tục.



Liều tiêm tĩnh mạch khuyến cáo cho người lớn là 140 mcg / kg / phút truyền trong sáu phút (tổng 
liều 0,84 mg / kg).

Liều cần thiết của thallium-201 nên được tiêm tại điểm giữa của quá trình truyền Adenoscan 
(tức là, sau ba phút đầu tiên của Adenoscan). Thallium-201 tương thích vật lý với Adenoscan và 
có thể được tiêm trực tiếp vào bộ truyền Adenoscan.
Mũi tiêm phải càng gần đường tiếp cận tĩnh mạch càng tốt để ngăn ngừa việc vô 
tình tăng liều Adenoscan (nội dung của ống IV) đang được tiêm.
Không có dữ liệu về tính an toàn hoặc hiệu quả của các phác đồ truyền Adenoscan thay thế.

Tính an toàn và hiệu quả của Adenoscan sử dụng theo đường nội mạch chưa được xác 
định.
Hình ảnh truyền Adenoscan sau đây có thể được sử dụng để xác định tốc độ truyền thích hợp đã hiệu chỉnh 
cho tổng trọng lượng cơ thể:

Cân nặng của bệnh nhân Tỷ lệ truyền
mL / phút

2.1
2.3
2,6
2,8
3.0
3,3
3.5
3.8
4.0
4.2

Kilôgam

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

lbs
99
110
121
132
143
154
165
176
187
198

Nomogram này được bắt nguồn từ công thức chung sau:

Ghi chú:Các sản phẩm thuốc dùng đường tiêm phải được kiểm tra bằng mắt thường về chất dạng 
hạt và sự đổi màu trước khi sử dụng.

Cách cung cấp

Adenoscan (tiêm adenosine) được cung cấp dưới dạng lọ 20 mL và 30 mL dung dịch vô trùng, không gây dị ứng trong 
nước muối thông thường.

NDC 0469-0871-20
60 mg / 20 mL (3 mg / mL) trong lọ thủy tinh nắp gập 20 mL, được đóng gói riêng lẻ và trong các gói mười.

Mã sản phẩm 87120

NDC 0469-0871-30
90 mg / 30 mL (3 mg / mL) trong lọ thủy tinh nắp gập 30 mL, được đóng gói riêng lẻ và gói 10 gói.

Mã sản phẩm 87130



Bảo quản ở nhiệt độ phòng được kiểm soát 15 ° -30 ° C (59 ° -86 ° F)

Không để trong tủ lạnh vì có thể xảy ra hiện tượng kết tinh. Nếu xảy ra hiện tượng kết tinh, hãy hòa tan các tinh thể 
bằng cách làm ấm đến nhiệt độ phòng. Dung dịch phải rõ ràng tại thời điểm sử dụng.

Không chứa chất bảo quản. Bỏ phần không sử dụng. 

Chỉ RX

Được quảng cáo bởi:

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

Sản xuất bởi:
Hospira, Inc.

Rừng hồ, IL 60045 Hoa Kỳ

09E005-ADS-CPI


