
АДЕНОСКАН®

(инжекция аденозин)

САМО ЗА ИНТРАВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ

Описание
Аденозинът е ендогенен нуклеозид, който се среща във всички клетки на тялото. Той е химически 6 
амино-9-бета-D-рибофуранозил-9-Н-пурин и има следната структурна формула:

° С10Х13н5О4 267,24

Аденозинът е бял кристален прах. Той е разтворим във вода и практически неразтворим в алкохол. 
Разтворимостта се увеличава чрез затопляне и понижаване на pH на разтвора.

Всеки флакон Adenoscan съдържа стерилен, непирогенен разтвор на аденозин 3 mg/mL и 
натриев хлорид 9 mg/mL във вода за инжекции, qs pH на разтвора е между 4,5 и 7,5.

Клинична фармакология

Механизъм на действие

Аденозинът е мощен вазодилататор в повечето съдови легла, с изключение на бъбречните аферентни артериоли и 

чернодробните вени, където предизвиква вазоконстрикция. Смята се, че аденозинът упражнява своите фармакологични 

ефекти чрез активиране на пуриновите рецептори (клетъчна повърхност А1и А2аденозин рецептори). Въпреки че точният 

механизъм, чрез който активирането на аденозин рецептора отпуска гладката мускулатура на кръвоносните съдове, не е 

известен, има доказателства в подкрепа както на инхибирането на бавния вътрешен калциев ток, намаляващ 

поглъщането на калций, така и на активирането на аденилат циклаза чрез A2

рецептори в гладкомускулните клетки. Аденозинът може също да намали съдовия тонус чрез модулиране на 
симпатиковата невротрансмисия. Вътреклетъчното поглъщане на аденозин се медиира от специфична 
трансмембранна нуклеозидна транспортна система. Веднъж вътре в клетката, аденозинът бързо се 
фосфорилира от аденозин киназа до аденозин монофосфат или се деаминира от аденозин деаминаза до 
инозин. Тези вътреклетъчни метаболити на аденозин не са вазоактивни.

Поемането на талий-201 от миокарда е право пропорционално на коронарния кръвен поток. Тъй като 

Adenoscan значително увеличава притока на кръв в нормалните коронарни артерии с малко или никакво
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увеличаване на стенозните артерии, Adenoscan причинява относително по-малко усвояване на талий-201 в съдовите територии, 

снабдени от стенозиращи коронарни артерии, т.е. по-голяма разлика се наблюдава след Adenoscan между областите, обслужвани 

от нормални и области, обслужвани от стенозиращи съдове, отколкото се наблюдава преди Adenoscan.

Хемодинамика
Аденозинът предизвиква пряк отрицателен хронотропен, дромотропен и инотропен ефект върху сърцето, 
вероятно поради A1-рецепторен агонизъм и предизвиква периферна вазодилатация, вероятно поради A2

-рецепторен агонизъм. Нетният ефект на Adenoscan при хора обикновено е леко до умерено намаляване на 
систоличното, диастолното и средното артериално кръвно налягане, свързано с рефлекторно увеличаване на 
сърдечната честота. Рядко са наблюдавани значителна хипотония и тахикардия.

Фармакокинетика
Интравенозно приложеният аденозин бързо се изчиства от циркулацията чрез клетъчно поглъщане, предимно от 
еритроцити и съдови ендотелни клетки. Този процес включва специфична трансмембранна нуклеозидна система, 
която е обратима, неконцентративна и двупосочно симетрична. Вътреклетъчният аденозин се метаболизира 
бързо или чрез фосфорилиране до аденозин монофосфат от аденозин киназа, или чрез дезаминиране до инозин 
от аденозин деаминаза в цитозола. Тъй като аденозин киназата има по-нисък Kми Вмаксотколкото аденозин 
дезаминазата, дезаминирането играе значителна роля само когато цитозолният аденозин насища пътя на 
фосфорилиране. Инозинът, образуван чрез деаминиране на аденозин, може да остави клетката непокътната или 
да се разгради до хипоксантин, ксантин и в крайна сметка пикочна киселина. Аденозин монофосфат, образуван 
чрез фосфорилиране на аденозин, се включва във високоенергийния фосфатен пул. Докато извънклетъчният 
аденозин се изчиства основно чрез клетъчно поглъщане с полуживот по-малко от 10 секунди в цяла кръв, 
прекомерни количества могат да бъдат деаминирани от ектоформа на аденозин деаминаза. Тъй като Adenoscan не 
изисква чернодробна или бъбречна функция за неговото активиране или инактивиране, не се очаква 
чернодробната и бъбречната недостатъчност да променят неговата ефективност или поносимост.

Клинични проучвания

В две кръстосани сравнителни проучвания, включващи 319 субекта, които могат да тренират (включително 106 
здрави доброволци и 213 пациенти с известна или предполагаема коронарна болест), изображенията на 
Adenoscan и упражнения с талий бяха сравнени от заслепени наблюдатели. Изображенията са съгласувани за 
наличието на перфузионни дефекти в 85,5% от случаите чрез глобален анализ (пациент по пациент) и до 93% от 
случаите въз основа на съдови територии. В тези две проучвания 193 пациенти също са имали скорошна 
коронарна артериография за сравнение (здравите доброволци не са били катетеризирани). Чувствителността 
(истински положителен Adenoscan, разделен на броя на пациентите с положителна (анормална) ангиография) за 
откриване на ангиографски значимо заболяване (≥50% намаление на луминалния диаметър на поне един голям 
съд) е 64% за Adenoscan и 64% за физическо натоварване тестване, докато специфичността (истински отрицателен, 
разделен на броя на пациентите с отрицателни ангиограми) е 54% за Adenoscan и 65% за тестове с натоварване. 
Границите на доверие от 95% за чувствителността на Adenoscan са 56% до 78%, а за специфичност са 37% до 71%.

Проучванията с катетър с интракоронарен доплеров поток показват, че доза от интравенозен Adenoscan от 140 
mcg/kg/min предизвиква максимална коронарна хиперемия (в сравнение с интракоронарен папаверин) в 
приблизително 95% от случаите в рамките на две до три минути от началото на инфузията. Скоростта на 
коронарния кръвен поток се връща към базалните нива в рамките на една до две минути след прекратяване на 
инфузията на Adenoscan.

Показания и употреба



Интравенозен Adenoscan е показан като допълнение към миокардна перфузионна сцинтиграфия с талий-201 

при пациенти, които не могат да упражняват адекватно (вж.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ).

Противопоказания

Интравенозен Adenoscan (аденозин инжекция) не трябва да се прилага на лица с:
1. AV блок втора или трета степен (освен при пациенти с функциониращ изкуствен пейсмейкър).
2. Болест на синусовия възел, като синдром на болния синус или симптоматична брадикардия (освен при 

пациенти с функциониращ изкуствен пейсмейкър).

3. Известно или предполагаемо бронхоконстриктивно или бронхоспастично заболяване на белите дробове (напр. астма).

4. Известна свръхчувствителност към аденозин.

Предупреждения

Фатален сърдечен арест, животозастрашаващи камерни аритмии и миокарден 
инфаркт
Съобщава се за фатален сърдечен арест, продължителна камерна тахикардия (изисква реанимация) и 
нефатален миокарден инфаркт, съвпадащи с инфузия на Adenoscan. Пациентите с нестабилна стенокардия 
може да са изложени на по-голям риск. Трябва да са налице подходящи реанимационни мерки.

Синоатриален и атриовентрикуларен възлов блок
Adenoscan (инжектиране на аденозин) упражнява директен депресиращ ефект върху SA и AV възлите и има 
потенциал да причини AV блок от първа, втора или трета степен или синусова брадикардия. Приблизително 6,3% 
от пациентите развиват AV блок с Adenoscan, включително сърдечен блок от първа степен (2,9%), втора степен 
(2,6%) и трета степен (0,8%). Adenoscan може да причини синусова брадикардия. Adenoscan трябва да се използва с 
повишено внимание при пациенти с вече съществуващ AV блок от първа степен или блок на снопа и трябва да се 
избягва при пациенти с високостепенна AV блок или дисфункция на синусовия възел (освен при пациенти с 
функциониращ изкуствен пейсмейкър). Приемът на Adenoscan трябва да се преустанови при всеки пациент, който 
развие персистиращ или симптоматичен високостепенен AV блок. Синусовата пауза рядко се наблюдава при 
инфузии на аденозин.

Хипотония
Adenoscan (аденозин инжекция) е мощен периферен вазодилататор и може да причини значителна хипотония. Пациенти с 

непокътнат барорецепторен рефлексен механизъм са в състояние да поддържат кръвното налягане и тъканната перфузия 

в отговор на Adenoscan чрез увеличаване на сърдечната честота и сърдечния дебит. Въпреки това, Adenoscan трябва да се 

използва с повишено внимание при пациенти с вегетативна дисфункция, стенотична клапна болест на сърцето, 

перикардит или перикардни изливи, стенотична каротидна артериална болест с мозъчно-съдова недостатъчност или 

некоригирана хиповолемия, поради риска от хипотензивни усложнения при тези пациенти. Приемът на Adenoscan трябва 

да се преустанови при всеки пациент, който развие персистираща или симптоматична хипотония.

Хипертония
Наблюдавани са повишения на систоличното и диастолното налягане (до 140 mm Hg систолно в един 
случай) едновременно с инфузия на Adenoscan; повечето увеличения преминават спонтанно в рамките на 
няколко минути, но в някои случаи хипертонията продължава няколко часа.

Бронхоконстрикция
Adenoscan (инжектиране на аденозин) е респираторен стимулант (вероятно чрез активиране на 
хеморецепторите на каротидното тяло) и е доказано, че интравенозното приложение при хора увеличава 
минутната вентилация (Ve) и намалява артериалния PCO2причинява респираторна алкалоза. 
Приблизително 28% от пациентите изпитват задух (задух) или желание за дълбоко дишане с Adenoscan. 
Тези респираторни оплаквания са преходни и рядко изискват намеса.



Съобщава се, че аденозин, приложен чрез инхалация, причинява бронхоконстрикция при пациенти с 
астма, вероятно поради дегранулация на мастоцитите и освобождаване на хистамин. Тези ефекти не са 
наблюдавани при нормални индивиди. Adenoscan е прилаган на ограничен брой пациенти с астма и се 
съобщава за леко до умерено обостряне на техните симптоми. Настъпил е респираторен компромис по 
време на инфузия на аденозин при пациенти с обструктивна белодробна болест. Adenoscan трябва да се 
използва с повишено внимание при пациенти с обструктивно белодробно заболяване, което не е 
свързано с бронхоконстрикция (напр. емфизем, бронхит и др.) и трябва да се избягва при пациенти с 
бронхоконстрикция или бронхоспазъм (напр. астма). Приемът на Adenoscan трябва да се преустанови при 
всеки пациент, който развие тежки респираторни затруднения.

Предсърдно мъждене

Съобщава се за предсърдно мъждене при пациенти (с и без анамнеза за предсърдно мъждене), подложени на 
образна диагностика на миокардна перфузия с инфузия на аденозин. В тези случаи предсърдното мъждене 
започва 1,5 до 3 минути след започване на аденозин, продължава от 15 секунди до 6 часа и спонтанно се 
превръща в нормален синусов ритъм.

Предпазни мерки

Лекарствени взаимодействия

Интравенозен Adenoscan (инжектиране на аденозин) е прилаган с други кардиоактивни лекарства (като 
бета-адренергични блокери, сърдечни гликозиди и блокери на калциевите канали) без видими 
неблагоприятни взаимодействия, но ефективността му с тези средства не е била систематично оценявана. 
Поради потенциала за адитивни или синергични потискащи ефекти върху SA и AV възлите обаче, 
Adenoscan трябва да се използва с повишено внимание в присъствието на тези агенти.

Вазоактивните ефекти на Adenoscan се инхибират от антагонисти на аденозин рецептор, като 
метилксантини (напр. кофеин и теофилин). Безопасността и ефикасността на Adenoscan в 
присъствието на тези агенти не са били систематично оценявани.

Вазоактивните ефекти на Adenoscan се засилват от инхибитори на нуклеозидния транспорт, като 
дипиридамол. Безопасността и ефикасността на Adenoscan в присъствието на дипиридамол не е 
систематично оценявана.

Когато е възможно, лекарствата, които могат да инхибират или увеличат ефектите на аденозин, трябва да 
се задържат за поне пет полуживота преди употребата на Adenoscan.

Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на фертилитета

Не са провеждани проучвания при животни за оценка на канцерогенния потенциал на Adenoscan (инжектиране 
на аденозин). Аденозинът е отрицателен за генотоксичен потенциал в теста за салмонела (тест на Ames) и 
микрозомния анализ на бозайници.

Аденозинът обаче, подобно на други нуклеозиди в милимоларни концентрации, присъстващи за няколко 
пъти на удвояване на клетките в културата, е известно, че предизвиква различни хромозомни промени.

Не са провеждани проучвания за плодовитост при животни с аденозин.

Бременност Категория C

Не са провеждани проучвания за репродукция при животни с аденозин; нито са провеждани проучвания при 
бременни жени. Тъй като не е известно дали Adenoscan може да причини увреждане на плода, когато се прилага 
на бременни жени, Adenoscan трябва да се използва по време на бременност само ако е абсолютно необходимо.



Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността на Adenoscan при пациенти на възраст под 18 години не са 
установени.

Гериатрична употреба

Клиничните проучвания на Adenoscan не включват достатъчен брой субекти на възраст под 65 години, за да се 
определи дали реагират по различен начин. Друг докладван опит не разкрива клинично значими разлики в 
отговора на пациенти в напреднала възраст в сравнение с по-млади пациенти. По-голямата чувствителност на 
някои по-възрастни индивиди обаче не може да бъде изключена.

Нежелани реакции

Следните реакции с честота от най-малко 1% са докладвани при интравенозен Adenoscan сред 1421 
пациенти, включени в контролирани и неконтролирани клинични проучвания в САЩ. Въпреки краткия 
полуживот на аденозин, 10,6% от нежеланите реакции се появяват не при инфузията на Adenoscan, а 
няколко часа след края на инфузията. Също така, 8,4% от нежеланите реакции, които са започнали 
едновременно с инфузията, продължават до 24 часа след завършване на инфузията. В много случаи не е 
възможно да се знае дали тези късни нежелани реакции са резултат от инфузия на Adenoscan.

Зачервяване

Дискомфорт в гърдите

Диспнея или желание за дълбоко дишане 

Главоболие

Дискомфорт в гърлото, шията или 
челюстта Стомашно-чревен 
дискомфорт Замаяност/замаяност 
Дискомфорт в горните крайници 
Депресия на ST сегмента
AV блок от първа степен
AV блок втора степен
Парестезия
Хипотония
Нервност
аритмии

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

Нежеланите преживявания с всякаква тежест, съобщени при по-малко от 1% от пациентите, включват:

Тяло като цяло
Дискомфорт в гърба; дискомфорт в долните крайници; слабост 

Сърдечносъдова система

Нефатален инфаркт на миокарда; животозастрашаваща камерна аритмия; AV блок от трета степен; брадикардия; 
сърцебиене; изходен блок на синусите; синусова пауза; изпотяване; промени в Т-вълната; хипертония 
(систолично кръвно налягане > 200 mm Hg)

Централна нервна система

Сънливост; емоционална нестабилност; треперене



Генитална/пикочна система

Вагинално налягане; спешност 

Дихателната система

кашлица

Специални сетива

Замъглено зрение; суха уста; дискомфорт в ушите; метален вкус; запушване на носа; скотоми; дискомфорт на 
езика

Опит след маркетинг(виж ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)

Следните нежелани реакции са съобщени от маркетинговия опит с Adenoscan. Тъй като тези събития се 
съобщават доброволно от популация с несигурен размер, свързани са със съпътстващи заболявания и 
множество лекарствени терапии и хирургични процедури, не винаги е възможно надеждно да се оцени тяхната 
честота или да се установи причинно-следствена връзка с експозицията на лекарството. Решенията за 
включване на тези събития в етикетирането обикновено се основават на един или повече от следните фактори: 
(1) сериозност на събитието, (2) честота на докладването, (3) сила на причинно-следствената връзка с 
лекарството или комбинация от тези фактори.

Тяло като цяло
Реакция на мястото на инжектиране

Централна нервна система

Припадъци, включително тонични клонични (grand mal) припадъци и загуба на съзнание

Храносмилателни

Гадене и повръщане

Дихателни

Спиране на дишането

ПРЕДОЗИРАНЕ

Времето на полуживот на аденозин е по-малко от 10 секунди и страничните ефекти на Adenoscan (когато се появят) 

обикновено отзвучават бързо при прекратяване на инфузията, въпреки че са наблюдавани забавени или персистиращи 

ефекти. Метилксантините, като кофеин и теофилин, са конкурентни антагонисти на аденозин рецепторите и теофилинът се 

използва за ефективно прекратяване на персистиращи странични ефекти. В контролирани клинични проучвания в САЩ, 

теофилин (50-125 mg бавно интравенозно инжектиране) е бил необходим за прекратяване на страничните ефекти на 

Adenoscan при по-малко от 2% от пациентите.

Дозировка и приложение

Само за интравенозна инфузия.

Adenoscan трябва да се прилага като непрекъсната периферна интравенозна инфузия.



Препоръчителната интравенозна доза за възрастни е 140 mcg/kg/min, инфузирана в продължение на шест минути 

(обща доза от 0,84 mg/kg).

Необходимата доза талий-201 трябва да се инжектира в средата на инфузия на Adenoscan (т.е. след 
първите три минути на Adenoscan). Талий-201 е физически съвместим с Adenoscan и може да се 
инжектира директно в инфузионния комплект на Adenoscan.

Инжекцията трябва да бъде възможно най-близо до венозния достъп, за да се предотврати неволно 
повишаване на дозата на Adenoscan (съдържанието на интравенозната тръба), която се прилага.

Няма данни за безопасността или ефикасността на алтернативните протоколи за инфузия на Adenoscan.

Безопасността и ефикасността на Adenoscan, прилаган по интракоронарен път, не са 
установени.

Следната инфузионна номограма на Adenoscan може да се използва за определяне на подходящата скорост на инфузия, 

коригирана спрямо общото телесно тегло:

Тегло на пациента Скорост на инфузия

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

килограма

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

lbs
99
110
121
132
143
154
165
176
187
198

Тази номограма е получена от следната обща формула:

Забележка:Парентералните лекарствени продукти трябва да се проверяват визуално за частици и 
промяна в цвета преди приложение.

Как се доставя

Adenoscan (аденозин инжекция) се доставя като флакони от 20 mL и 30 mL от стерилен, непирогенен разтвор в 

нормален физиологичен разтвор.

НДЦ 0469-0871-20
60 mg/20 mL (3 mg/mL) в 20 mL еднодозов, стъклен флакон с обръщаща се горна част, опаковани индивидуално и в опаковки от десет.

Код на продукта 87120

НДЦ 0469-0871-30
90 mg/30 mL (3 mg/mL) в 30 mL еднодозов, стъклен флакон с обръщаща се горна част, опаковани индивидуално и в опаковки от десет.

Код на продукта 87130



Съхранявайте при контролирана стайна температура 15°-30°C (59°-86°F)

Не съхранявайте в хладилник, тъй като може да настъпи кристализация. Ако е настъпила кристализация, разтворете кристалите 

чрез затопляне до стайна температура. Разтворът трябва да е бистър по време на употреба.

Не съдържа консервант. Изхвърлете неизползваната част. 

Само Rx

На пазара от:

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

Произведен от:
Hospira, Inc.

Лейк Форест, IL 60045 САЩ

09E005-ADS-CPI


