
ADENOSCAN®

(adenosine-injectie)

ALLEEN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIE

Beschrijving

Adenosine is een endogeen nucleoside dat in alle cellen van het lichaam voorkomt. Het is chemisch 6 
amino-9-beta-D-ribofuranosyl-9-H-purine en heeft de volgende structuurformule:

C10H13N5O4 267.24

Adenosine is een wit kristallijn poeder. Het is oplosbaar in water en praktisch onoplosbaar in alcohol. De 
oplosbaarheid neemt toe door opwarming en verlaging van de pH van de oplossing.

Elke injectieflacon van Adenoscan bevat een steriele, niet-pyrogene oplossing van adenosine 3 mg/ml en 
natriumchloride 9 mg/ml in water voor injectie, qs. De pH van de oplossing ligt tussen 4,5 en 7,5.

Klinische Farmacologie

Werkingsmechanisme

Adenosine is een krachtige vasodilatator in de meeste vaatbedden, behalve in renale afferente arteriolen 
en leveraders waar het vasoconstrictie veroorzaakt. Men denkt dat adenosine zijn farmacologische 
effecten uitoefent door activering van purinereceptoren (celoppervlak A1en een2adenosinereceptoren). 
Hoewel het exacte mechanisme waarmee adenosinereceptoractivering de vasculaire gladde spieren 
ontspant niet bekend is, is er bewijs voor zowel remming van de langzame binnenwaartse calciumstroom 
die calciumopname vermindert, als activering van adenylaatcyclase door A.2
receptoren in gladde spiercellen. Adenosine kan ook de vasculaire tonus verminderen door sympathische 
neurotransmissie te moduleren. De intracellulaire opname van adenosine wordt gemedieerd door een specifiek 
transmembraan nucleosidetransportsysteem. Eenmaal in de cel wordt adenosine snel gefosforyleerd door 
adenosinekinase tot adenosinemonofosfaat, of gedeamineerd door adenosinedeaminase tot inosine. Deze 
intracellulaire metabolieten van adenosine zijn niet vasoactief.

De myocardiale opname van thallium-201 is recht evenredig met de coronaire bloedstroom. Aangezien 
Adenoscan de bloedstroom in normale kransslagaders aanzienlijk verhoogt met weinig of geen
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toename van stenotische slagaders, Adenoscan veroorzaakt relatief minder thallium-201-opname in vasculaire gebieden die 

worden aangevoerd door stenotische kransslagaders, dwz er wordt na Adenoscan een groter verschil waargenomen tussen 

gebieden die worden bediend door normale en gebieden die worden bediend door stenotische vaten dan vóór Adenoscan.

Hemodynamiek
Adenosine heeft een direct negatief chronotroop, dromotroop en inotroop effect op het hart, vermoedelijk door A1

-receptoragonisme en produceert perifere vasodilatatie, vermoedelijk als gevolg van A2-receptoragonisme. Het 
netto-effect van Adenoscan bij mensen is doorgaans een lichte tot matige verlaging van de systolische, 
diastolische en gemiddelde arteriële bloeddruk die gepaard gaat met een reflexmatige verhoging van de hartslag. 
Zelden zijn significante hypotensie en tachycardie waargenomen.

Farmacokinetiek
Intraveneus toegediend adenosine wordt snel uit de circulatie geklaard via cellulaire opname, voornamelijk 
door erytrocyten en vasculaire endotheelcellen. Dit proces omvat een specifiek transmembraan nucleoside-
dragersysteem dat omkeerbaar, niet-concentrerend en bidirectioneel symmetrisch is. Intracellulair 
adenosine wordt snel gemetaboliseerd, hetzij via fosforylering tot adenosinemonofosfaat door 
adenosinekinase, hetzij via deaminering tot inosine door adenosinedeaminase in het cytosol. Omdat 
adenosinekinase een lagere K . heeftmen Vmaxdan adenosinedeaminase speelt deaminering alleen een 
belangrijke rol wanneer cytosolisch adenosine de fosforyleringsroute verzadigt. Inosine gevormd door 
deaminering van adenosine kan de cel intact laten of kan worden afgebroken tot hypoxanthine, xanthine en 
uiteindelijk urinezuur. Adenosinemonofosfaat gevormd door fosforylering van adenosine wordt opgenomen 
in de hoogenergetische fosfaatpool. Hoewel extracellulair adenosine voornamelijk wordt geklaard door 
cellulaire opname met een halfwaardetijd van minder dan 10 seconden in volbloed, kunnen overmatige 
hoeveelheden worden gedeamineerd door een ecto-vorm van adenosinedeaminase. Aangezien Adenoscan 
geen lever- of nierfunctie vereist voor activering of inactivering, wordt niet verwacht dat lever- en nierfalen 
de effectiviteit of verdraagbaarheid zal veranderen.

Klinische proeven

In twee cross-over vergelijkende onderzoeken met 319 proefpersonen die konden sporten (waaronder 106 
gezonde vrijwilligers en 213 patiënten met een bekende of vermoede coronaire aandoening), werden Adenoscan- 
en inspanningsthalliumbeelden vergeleken door geblindeerde waarnemers. De beelden waren concordant voor 
de aanwezigheid van perfusiedefecten in 85,5% van de gevallen door globale analyse (patiënt per patiënt) en tot 
93% van de gevallen op basis van vasculaire territoria. In deze twee onderzoeken hadden 193 patiënten ook 
recente coronaire arteriografie ter vergelijking (gezonde vrijwilligers werden niet gekatheteriseerd). De 
gevoeligheid (echt positieve Adenoscan gedeeld door het aantal patiënten met positieve (abnormale) angiografie) 
voor het detecteren van angiografische significante ziekte (≥50% vermindering van de luminale diameter van ten 
minste één groot bloedvat) was 64% voor Adenoscan en 64% voor inspanning testen, terwijl de specificiteit (echt 
negatief gedeeld door het aantal patiënten met negatieve angiogrammen) 54% was voor Adenoscan en 65% voor 
inspanningstesten. De 95%-betrouwbaarheidslimieten voor Adenoscan-gevoeligheid waren 56% tot 78% en voor 
specificiteit 37% tot 71%.

Studies met intracoronaire Doppler-flowkatheters hebben aangetoond dat een dosis intraveneuze Adenoscan van 
140 mcg/kg/min in ongeveer 95% van de gevallen binnen twee tot drie minuten na het begin van de infusie 
maximale coronaire hyperemie (ten opzichte van intracoronaire papaverine) veroorzaakt. De coronaire 
bloedstroomsnelheid keert binnen één tot twee minuten na stopzetting van de Adenoscan-infusie terug naar het 
basale niveau.

Aanwijzingen en gebruik



Intraveneuze Adenoscan is geïndiceerd als aanvulling op thallium-201 myocardiale perfusiescintigrafie 
bij patiënten die niet in staat zijn voldoende te oefenen (zieWAARSCHUWINGEN ).

contra-indicaties
Intraveneuze Adenoscan (adenosine-injectie) mag niet worden toegediend aan personen met:

1. Tweede- of derdegraads AV-blok (behalve bij patiënten met een functionerende kunstmatige pacemaker).

2. Sinusknoopziekte, zoals sick sinus-syndroom of symptomatische bradycardie (behalve bij patiënten met 
een functionerende kunstmatige pacemaker).

3. Bekende of vermoede bronchoconstrictieve of bronchospastische longziekte (bijv. astma).
4. Bekende overgevoeligheid voor adenosine.

Waarschuwingen

Fatale hartstilstand, levensbedreigende ventriculaire aritmieën en 
myocardinfarct
Fatale hartstilstand, aanhoudende ventriculaire tachycardie (waarbij reanimatie nodig is) en niet-fataal 
myocardinfarct zijn gemeld samenvallend met Adenoscan-infusie. Patiënten met onstabiele angina 
kunnen een groter risico lopen. Er moeten passende reanimatiemaatregelen beschikbaar zijn.

Sinoatriale en atrioventriculaire nodale blokkade
Adenoscan (adenosine-injectie) oefent een direct depressief effect uit op de SA- en AV-knooppunten en kan 
eerste-, tweede- of derdegraads AV-blok of sinusbradycardie veroorzaken. Ongeveer 6,3% van de patiënten 
ontwikkelt een AV-blok met Adenoscan, waaronder eerstegraads (2,9%), tweedegraads (2,6%) en 
derdegraads (0,8%) hartblok. Adenoscan kan sinusbradycardie veroorzaken. Adenoscan moet met 
voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met een reeds bestaand eerstegraads AV-blok of 
bundeltakblok en moet worden vermeden bij patiënten met een hooggradig AV-blok of 
sinusknoopdisfunctie (behalve bij patiënten met een functionerende kunstmatige pacemaker). Adenoscan 
moet worden gestaakt bij elke patiënt die een aanhoudend of symptomatisch hooggradig AV-blok 
ontwikkelt. Sinuspauze is zelden waargenomen bij adenosine-infusies.

Hypotensie
Adenoscan (adenosine-injectie) is een krachtige perifere vasodilatator en kan aanzienlijke hypotensie 
veroorzaken. Patiënten met een intact baroreceptorreflexmechanisme kunnen als reactie op Adenoscan de 
bloeddruk en weefselperfusie handhaven door de hartslag en het hartminuutvolume te verhogen. 
Adenoscan moet echter met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met autonome disfunctie, 
stenotische hartklepziekte, pericarditis of pericardiale effusies, stenotische halsslagaderziekte met 
cerebrovasculaire insufficiëntie of ongecorrigeerde hypovolemie, vanwege het risico op hypotensieve 
complicaties bij deze patiënten. Adenoscan moet worden stopgezet bij elke patiënt die aanhoudende of 
symptomatische hypotensie ontwikkelt.

hypertensie
Verhogingen van de systolische en diastolische druk zijn waargenomen (tot 140 mm Hg systolisch in één 
geval) gelijktijdig met Adenoscan-infusie; de meeste verhogingen verdwenen spontaan binnen enkele 
minuten, maar in sommige gevallen hield hypertensie enkele uren aan.

Bronchoconstrictie
Adenoscan (adenosine-injectie) is een ademhalingsstimulans (waarschijnlijk door activering van de 
chemoreceptoren van de halsslagader) en het is aangetoond dat intraveneuze toediening bij de mens de 
minuutventilatie (Ve) verhoogt en de arteriële PCO verlaagt2respiratoire alkalose veroorzaken. Ongeveer 28% van 
de patiënten ervaart kortademigheid (dyspnoe) of een drang om diep te ademen met Adenoscan. Deze 
luchtwegklachten zijn van voorbijgaande aard en vereisen slechts zelden interventie.



Van adenosine, toegediend via inhalatie, is gemeld dat het bronchoconstrictie veroorzaakt bij astmapatiënten, 
vermoedelijk als gevolg van degranulatie van mestcellen en het vrijkomen van histamine. Deze effecten zijn niet 
waargenomen bij normale proefpersonen. Adenoscan is toegediend aan een beperkt aantal patiënten met astma 
en er is melding gemaakt van lichte tot matige verergering van hun symptomen. Ademhalingsproblemen zijn 
opgetreden tijdens adenosine-infusie bij patiënten met obstructieve longziekte. Adenoscan moet met 
voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met obstructieve longziekte die niet gepaard gaat met 
bronchoconstrictie (bijv. emfyseem, bronchitis, enz.) en moet worden vermeden bij patiënten met 
bronchoconstrictie of bronchospasme (bijv. astma). Adenoscan moet worden stopgezet bij elke patiënt die 
ernstige ademhalingsmoeilijkheden ontwikkelt.

Atriale fibrillatie
Atriale fibrillatie is gemeld bij patiënten (met en zonder een voorgeschiedenis van atriale fibrillatie) die 
myocardiale perfusiebeeldvorming ondergingen met adenosine-infusie. In deze gevallen begon atriale 
fibrillatie 1,5 tot 3 minuten na het starten van adenosine, duurde 15 seconden tot 6 uur en werd spontaan 
omgezet in een normaal sinusritme.

Preventieve maatregelen

Geneesmiddelinteracties

Intraveneuze Adenoscan (adenosine-injectie) is gegeven met andere cardioactieve geneesmiddelen (zoals 
bèta-adrenerge blokkers, hartglycosiden en calciumkanaalblokkers) zonder duidelijke nadelige interacties, 
maar de effectiviteit ervan met deze middelen is niet systematisch geëvalueerd. Vanwege het potentieel 
voor additieve of synergetische depressieve effecten op de SA- en AV-knooppunten, moet Adenoscan 
echter met voorzichtigheid worden gebruikt in aanwezigheid van deze middelen.

De vasoactieve effecten van Adenoscan worden geremd door adenosinereceptorantagonisten, zoals 
methylxanthinen (bijv. cafeïne en theofylline). De veiligheid en werkzaamheid van Adenoscan in 
aanwezigheid van deze middelen is niet systematisch beoordeeld.

De vasoactieve effecten van Adenoscan worden versterkt door nucleosidetransportremmers, zoals 
dipyridamol. De veiligheid en werkzaamheid van Adenoscan in aanwezigheid van dipyridamol is niet 
systematisch beoordeeld.

Waar mogelijk moeten geneesmiddelen die de effecten van adenosine kunnen remmen of versterken, worden onthouden 

gedurende ten minste vijf halfwaardetijden voorafgaand aan het gebruik van Adenoscan.

Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid

Er zijn geen dierstudies uitgevoerd om het carcinogene potentieel van Adenoscan (adenosine-
injectie) te evalueren. Adenosine was negatief voor genotoxisch potentieel in de Salmonella (Ames-
test) en zoogdiermicrosoomanalyse.

Het is echter bekend dat adenosine, net als andere nucleosiden in millimolaire concentraties die aanwezig zijn gedurende 

verschillende verdubbelingstijden van cellen in kweek, een verscheidenheid aan chromosomale veranderingen veroorzaakt.

Er zijn geen vruchtbaarheidsonderzoeken bij dieren uitgevoerd met adenosine.

Zwangerschap Categorie C

Er zijn geen reproductiestudies bij dieren uitgevoerd met adenosine; er zijn ook geen onderzoeken uitgevoerd bij 
zwangere vrouwen. Omdat het niet bekend is of Adenoscan schade aan de foetus kan veroorzaken bij toediening aan 
zwangere vrouwen, mag Adenoscan alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dit duidelijk nodig is.



Pediatrisch gebruik

De veiligheid en werkzaamheid van Adenoscan bij patiënten jonger dan 18 jaar zijn niet 
vastgesteld.

geriatrisch gebruik

Klinische onderzoeken met Adenoscan omvatten niet voldoende aantallen proefpersonen jonger dan 65 jaar 
om te bepalen of zij anders reageren. Andere gerapporteerde ervaringen hebben geen klinisch relevante 
verschillen aan het licht gebracht in de respons van ouderen in vergelijking met jongere patiënten. Een grotere 
gevoeligheid van sommige ouderen kan echter niet worden uitgesloten.

Bijwerkingen
De volgende reacties met een incidentie van ten minste 1% werden gemeld met intraveneuze Adenoscan bij 
1421 patiënten die deelnamen aan gecontroleerde en ongecontroleerde klinische onderzoeken in de VS. 
Ondanks de korte halfwaardetijd van adenosine trad 10,6% van de bijwerkingen niet op bij de infusie van 
Adenoscan, maar enkele uren nadat de infusie was beëindigd. Ook hield 8,4% van de bijwerkingen die 
samenvielen met de infusie aan tot 24 uur nadat de infusie was voltooid. In veel gevallen is het niet mogelijk 
om te weten of deze late bijwerkingen het gevolg zijn van Adenoscan-infusie.

doorspoelen

Pijn op de borst
Dyspnoe of drang om diep te ademen 
Hoofdpijn
Ongemak in keel, nek of kaak 
Gastro-intestinaal ongemak Licht 
gevoel in het hoofd/duizeligheid 
Ongemak in de bovenste extremiteit 
ST-segment depressie
Eerstegraads AV-blok
Tweedegraads AV-blok
paresthesie
Hypotensie
Nervositeit
Aritmieën

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

Bijwerkingen van welke ernst dan ook die bij minder dan 1% van de patiënten werden gemeld, zijn onder meer:

Lichaam als geheel

Rugklachten; ongemak aan de onderste ledematen; zwakheid 

Cardiovasculair systeem

Niet-fataal myocardinfarct; levensbedreigende ventriculaire aritmie; derdegraads AV-blok; 
bradycardie; hartkloppingen; sinus uitgangsblok; sinus pauze; zweten; T-golf veranderingen; 
hypertensie (systolische bloeddruk > 200 mm Hg)

Centraal zenuwstelsel
Slaperigheid; emotionele instabiliteit; trillingen



Genitaal/urinestelsel
Vaginale druk; urgentie 

Ademhalingssysteem

Hoesten

Speciale zintuigen

Wazig zicht; droge mond; oor ongemak; metaal smaak; verstopte neus; scotomen; tong 
ongemak

Postmarketingervaring(zie WAARSCHUWINGEN)

De volgende bijwerkingen zijn gemeld uit marketingervaringen met Adenoscan. Omdat deze voorvallen vrijwillig worden 
gemeld door een populatie van onbekende grootte, geassocieerd zijn met bijkomende ziekten en meerdere 
medicamenteuze therapieën en chirurgische procedures, is het niet altijd mogelijk om hun frequentie betrouwbaar te 
schatten of een oorzakelijk verband met blootstelling aan geneesmiddelen vast te stellen. Beslissingen om deze 
gebeurtenissen op te nemen in de etikettering zijn doorgaans gebaseerd op een of meer van de volgende factoren: (1) 
ernst van de gebeurtenis, (2) frequentie van de melding, (3) sterkte van het oorzakelijk verband met het geneesmiddel, 
of een combinatie van deze factoren.

Lichaam als geheel

Reactie op de injectieplaats

Centraal zenuwstelsel
Epileptische activiteit, waaronder tonisch-clonische (grand mal) aanvallen en bewustzijnsverlies

spijsvertering

Misselijkheid en overgeven

Ademhaling

Ademstilstand

OVERDOSERING

De halfwaardetijd van adenosine is minder dan 10 seconden en bijwerkingen van Adenoscan (wanneer ze 
optreden) verdwijnen gewoonlijk snel wanneer de infusie wordt stopgezet, hoewel vertraagde of aanhoudende 
effecten zijn waargenomen. Methylxanthinen, zoals cafeïne en theofylline, zijn competitieve 
adenosinereceptorantagonisten en theofylline is gebruikt om aanhoudende bijwerkingen effectief te beëindigen. 
In gecontroleerde klinische onderzoeken in de VS was bij minder dan 2% van de patiënten theofylline (langzame 
intraveneuze injectie van 50-125 mg) nodig om de bijwerkingen van Adenoscan te stoppen.

Dosering en administratie
Alleen voor intraveneuze infusie.

Adenoscan dient te worden gegeven als een continue perifere intraveneuze infusie.



De aanbevolen intraveneuze dosis voor volwassenen is 140 mcg/kg/min per infuus gedurende zes minuten (totale 
dosis van 0,84 mg/kg).

De vereiste dosis thallium-201 moet halverwege de Adenoscan-infusie worden geïnjecteerd (dwz na 
de eerste drie minuten van Adenoscan). Thallium-201 is fysiek compatibel met Adenoscan en kan 
rechtstreeks in de Adenoscan-infusieset worden geïnjecteerd.

De injectie moet zo dicht mogelijk bij de veneuze toegang zijn om een   onbedoelde verhoging van 
de dosis Adenoscan (de inhoud van de IV-slang) die wordt toegediend te voorkomen.

Er zijn geen gegevens over de veiligheid of werkzaamheid van alternatieve Adenoscan-infusieprotocollen.

De veiligheid en werkzaamheid van Adenoscan, toegediend via de intracoronaire route, zijn niet 
vastgesteld.

Het volgende Adenoscan-infusienomogram kan worden gebruikt om de juiste infusiesnelheid te bepalen, 
gecorrigeerd voor het totale lichaamsgewicht:

Gewicht patiënt Infusiesnelheid
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

pond
99
110
121
132
143
154
165
176
187
198

Dit nomogram is afgeleid van de volgende algemene formule:

Opmerking:Parenterale geneesmiddelen moeten vóór toediening visueel worden 
geïnspecteerd op deeltjes en verkleuring.

Hoe geleverd
Adenoscan (adenosine-injectie) wordt geleverd als 20 ml en 30 ml injectieflacons met steriele, niet-pyrogene oplossing 
in normale zoutoplossing.

NDC 0469-0871-20
60 mg/20 ml (3 mg/ml) in een glazen injectieflacon met enkelvoudige dosis van 20 ml, afzonderlijk verpakt en in verpakkingen van tien.

Productcode 87120

NDC 0469-0871-30
90 mg/30 ml (3 mg/ml) in een glazen injectieflacon met enkelvoudige dosis van 30 ml, afzonderlijk verpakt en in verpakkingen van tien.

Productcode 87130



Bewaren bij een gecontroleerde kamertemperatuur van 15°-30°C (59°-86°F)

Niet in de koelkast bewaren, omdat kristallisatie kan optreden. Als kristallisatie heeft plaatsgevonden, lost u de kristallen op 

door ze op te warmen tot kamertemperatuur. De oplossing moet helder zijn op het moment van gebruik.

Bevat geen conserveermiddel. Gooi het ongebruikte deel weg. 

Alleen Rx
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