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EVROPSKO JAVNO POROČILO O OCENI ZDRAVILA (EPAR) 

LEUKOSCAN 

Povzetek EPAR za javnost 
 
Ta dokument je povzetek Evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Pojasnjuje, kako je 
Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) ocenil opravljene študije, na podlagi 
katerih je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila. 
Če potrebujete več informacij o vašem zdravstvenem stanju ali zdravljenju, preberite Navodilo za 
uporabo (ki je prav tako del EPAR) ali se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. Če želite 
več informacij, ki temeljijo na priporočilih CHMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del 
EPAR). 
 
 
Kaj je zdravilo LeukoScan? 
Zdravilo LeukoScan je viala, ki vsebuje prašek, iz katerega se pripravi raztopina za injiciranje. Prašek 
vsebuje zdravilno učinkovino sulesomab.  
 
Za kaj se zdravilo LeukoScan uporablja? 
Zdravilo LeukoScan se ne uporablja kot samostojno zdravilo, temveč ga je treba pred uporabo 
radioaktivno označiti. Radioaktivno označevanje je tehnika, pri kateri se snov označi z radioaktivno 
snovjo. Zdravilo LeukoScan se radioaktivno označi tako, da se zmeša z raztopino radioaktivnega 
tehnecija (99mTc). 
To radioaktivno označeno zdravilo se uporablja za diagnostiko. Zdravilo LeukoScan se uporablja za 
odkrivanje mesta in obsega okužbe ali vnetja pri bolnikih, pri katerih obstaja sum, da imajo 
osteomielitis (okužbo kosti), vključno z bolniki, ki imajo razjede na nogah zaradi sladkorne bolezni. 
Zdravilo se dobi samo na recept. 
 
Kako se zdravilo LeukoScan uporablja? 
Zdravljenje z radioaktivno označenim zdravilom LeukoScan lahko izvaja le osebje, ki je pooblaščeno 
za uporabo radioaktivnih zdravil. Radioaktivno označena raztopina se daje v obliki intravenske 
injekcije, nakar se 1 do 8 ur kasneje izvede scintigrafija. Scintigrafija je skenirna metoda, pri kateri se 
uporablja posebna kamera (gama kamera), ki lahko zazna radioaktivnost. Ker zdravila LeukoScan niso 
raziskovali pri bolnikih, starih 21 let ali manj, morajo zdravniki, preden ga dajo bolniku iz te starostne 
skupine, skrbno pretehtati koristi in tveganja, povezane z njegovo uporabo. 
 
Kako zdravilo LeukoScan deluje? 
Zdravilna učinkovina v zdravilu LeukoScan, sulesomab, je monoklonsko protitelo. Monoklonsko 
protitelo je protitelo (vrsta beljakovine), ki je bilo zasnovano tako, da prepozna in se veže na posebno 
strukturo (imenovano antigen), ki se nahaja v določenih celicah v telesu. Sulesomab je bil zasnovan 
tako, da se veže na antigen, imenovan NCA90, ki se nahaja na površini granulocitov (vrste belih 
krvničk).  
Ko se zdravilo LeukoScan radioaktivno označi, se radioaktivna snov tehnecij-99 (99mTc) pripoji na 
sulesomab. Z injiciranjem radioaktivno označenega zdravila v bolnika, monoklonsko protitelo prenese 
radioaktivnost na ciljni antigen na granulocitih. Ker se na mestu okužbe zbere veliko število 
granulocitov, se radioaktivnost nakopiči na mestu, kjer je okužba, in jo je mogoče zaznati z uporabo 
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posebnih skenirnih tehnik, kot je scintigrafija ali računalniška tomografija z emisijo enega fotona – 
SPECT (single photon emission computed tomography). 
 
Kako je bilo zdravilo LeukoScan raziskano? 
Zdravilo LeukoScan so raziskovali v dveh glavnih študijah. V prvi so raziskovali zdravilo LeukoScan 
pri odkrivanju osteomielitisa pri 102 bolnikih, ki so zaradi sladkorne bolezni imeli na nogah razjede. V 
drugi študiji so raziskovali zdravilo LeukoScan pri 130 bolnikih z domnevnim osteomielitisom v 
dolgih kosteh. Med temi 232 bolniki so pri 158 bolnikih uporabili tudi skeniranje z uporabo običajne 
scintigrafske tehnike (pri kateri bolnik prejme na poseben način pripravljeno injekcijo svojih lastnih 
belih krvničk, označenih z ustreznim radioaktivnim označevalcem). Glavno merilo učinkovitosti je 
bila primerjava diagnoze, dobljene na podlagi slikanja ob uporabi zdravila LeukoScan, in diagnoze, 
dobljene s pomočjo histopatološke biopsije kosti in mikrobne kulture (ko se vzame vzorec kosti in se 
ga vzgaja v laboratoriju, da bi videli, ali je nosilec okužbe).  
 
Kakšne koristi je zdravilo LeukoScan izkazalo v raziskavah? 
Ko so preučili rezultate obeh raziskav skupaj, se je pokazalo, da je bilo zdravilo LeukoScan pri 
diagnosticiranju kostnih okužb enako učinkovito kot tehnika z uporabo biopsije in celične kulture. 
Zdravilo LeukoScan je bilo bolj učinkovito kot običajna tehnika radioaktivnega označevanja belih 
krvničk, saj je bila občutljivost večja (odkritje 88 % okužb pri uporabi zdravila LeukoScan v 
primerjavi s 73 % pri radioaktivno označenih belih krvničkah). 
 
Kakšna tveganja so povezana z zdravilom LeukoScan? 
Redki neželeni učinki so eozinofilija (povečanje števila eozinofilcev, vrste belih krvničk) in izpuščaji 
na obrazu. Za celoten seznam vseh neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila 
LeukoScan, glejte Navodilo za uporabo. 
Zdravila LeukoScan se ne sme uporabljati pri osebah, ki utegnejo biti preobčutljive za (alergične na) 
sulesomab, za mišje beljakovine ali katerokoli drugo sestavino zdravila. Ne sme se ga uporabljati pri 
nosečnicah. 
 
Zakaj je bilo zdravilo LeukoScan odobreno? 
Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) je odločil, da so koristi zdravila LeukoScan 
pri določanju mesta in obsega okužbe/vnetja v kosteh pri bolnikih, pri katerih obstaja sum, da imajo 
osteomielitis, vključno z bolniki, ki imajo zaradi sladkorne bolezni na nogah razjede, večje od z njim 
povezanih tveganj. Zato je priporočil podelitev dovoljenja za promet z zdravilom LeukoScan. 
 
Druge informacije o zdravilu LeukoScan: 
Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom LeukoScan, veljavno po vsej Evropski uniji, 
odobrila družbi Immunomedics GmbH dne 14. februarja 1997. Dovoljenje za promet z zdravilom je 
bilo podaljšano dne 14. februarja 2002 in 14. februarja 2007. 
 
Celotno Evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo LeukoScan je na voljo tukaj. 
 
Ta povzetek je bil nazadnje posodobljen 02-2007.  
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http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/leukoscan/leukoscan.htm



