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Valstybė narė
ES/EEE 

Registravimo 
liudijimo 
turėtojas 

Pareiškėjas Sugalvotas 
pavadinimas 
Pavadinimas 

Stiprumas Vaisto forma Vartojimo 
būdas 

 Kiekis (koncentracija) 

Prancūzija 
 

 Advanced 
Accelerator 
Applications 
20 rue Diesel 
01630 Saint Genis 
Pouilly 
PRANCŪZIJA 
 

GLUSCAN 500 500 MBq/mL  
kalibravimo metu 

Injekcinis 
tirpalas 

Vartoti į veną Vienam mL vaistinio preparato: 
Fludeoksigliukozė s(18F) – 
500MBq kalibravimo metu, 
Vandens injekcijai – 1,00g,  
Natrio citrato – 0,62 % (v/v), 
Natrio chlorido – 0,41 % (v/v), 
Druskos rūgšties 0,39 % (v/v), 
Etanolio 0.31 % (v/v) 
Natrio šarmo 0.24 % (v/v) 

Vokietija 
 

 Advanced 
Accelerator 
Applications 
20 rue Diesel 
01630 Saint Genis 
Pouilly 
PRANCŪZIJA 
 

GLUSCAN 500 500 MBq/mL  
kalibravimo metu 

Injekcinis 
tirpalas 

Vartoti į veną Vienam mL vaistinio preparato: 
Fludeoksigliukozė s(18F) – 
500MBq kalibravimo metu, 
Vandens injekcijai – 1,00g,  
Natrio citrato – 0,62 % (v/v), 
Natrio chlorido – 0,41 % (v/v), 
Druskos rūgšties 0,39 % (v/v), 
Etanolio 0.31 % (v/v) 
Natrio šarmo 0.24 % (v/v) 

Lenkija 
 

 Advanced 
Accelerator 
Applications 
20 rue Diesel 
01630 Saint Genis 
Pouilly 
PRANCŪZIJA 
 

GLUSCAN PL 500 MBq/mL  
kalibravimo metu 

Injekcinis 
tirpalas 

Vartoti į veną Vienam mL vaistinio preparato: 
Fludeoksigliukozė s(18F) – 
500MBq kalibravimo metu, 
Vandens injekcijai – 1,00g,  
Natrio citrato – 0,62 % (v/v), 
Natrio chlorido – 0,41 % (v/v), 
Druskos rūgšties 0,39 % (v/v), 
Etanolio 0.31 % (v/v) 
Natrio šarmo 0.24 % (v/v) 

Portugalija 
 

 Advanced 
Accelerator 
Applications 
20 rue Diesel 
01630 Saint Genis 

GLUSCAN 500 500 MBq/mL  
kalibravimo metu 

Injekcinis 
tirpalas 

Vartoti į veną Vienam mL vaistinio preparato: 
Fludeoksigliukozė s(18F) – 
500MBq kalibravimo metu, 
Vandens injekcijai – 1,00g,  
Natrio citrato – 0,62 % (v/v), 
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Pouilly 
PRANCŪZIJA 
 

Natrio chlorido – 0,41 % (v/v), 
Druskos rūgšties 0,39 % (v/v), 
Etanolio 0.31 % (v/v) 
Natrio šarmo 0.24 % (v/v) 

Ispanija  Advanced 
Accelerator 
Applications 
20 rue Diesel 
01630 Saint Genis 
Pouilly 
PRANCŪZIJA 
 

GLUSCAN 500 500 MBq/mL  
kalibravimo metu 

Injekcinis 
tirpalas 

Vartoti į veną Vienam mL vaistinio preparato: 
Fludeoksigliukozė s(18F) – 
500MBq kalibravimo metu, 
Vandens injekcijai – 1,00g,  
Natrio citrato – 0,62 % (v/v), 
Natrio chlorido – 0,41 % (v/v), 
Druskos rūgšties 0,39 % (v/v), 
Etanolio 0.31 % (v/v) 
Natrio šarmo 0.24 % (v/v) 
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MOKSLINĖS IŠVADOS 
 
GLUSCAN 500 IR SUSIJUSIŲ PAVADINIMŲ VAISTŲ MOKSLINIO ĮVERTINIMO 
BENDROJI SANTRAUKA (ŽR. I PRIEDĄ) 
 
Gluscan yra radiofarmacinis vaistinis preparatas, sudarytas iš fludeoksigliukozės (18F) (sutrumpintas 
pavadinimas – FDG). Fludeoksigliukozė (18F) yra gliukozės analogas, kaupiamas visose ląstelėse, 
kurios naudoja gliukozę, kaip pagrindinį energijos šaltinį. Fludeoksigliukozė (18F) kaupiama 
augliuose, kurių aukštas gliukozės apykaitos lygis. Fludeoksigliukozė (18F) prasiskverbia pro kraujo 
smegenų barjerą ir epileptogeniniuose židiniuose gliukozės metabolizmas sumažėja (tarppriepuolinės 
fazės laikotarpiu). Fludeoksigliukozė (18F) taip pat kaupiama miokarde, ypač sergant grįžtamąja 
miokardo išemija ir ją išgydžius, kai miokardo ląstelės įsisavina daugiau gliukozės. 
 
Gluscan skirtas vartoti esant onkologinėms, kardiologinėms, neurologinėms indikacijoms ir sergant 
infekcinėmis arba uždegiminėmis ligomis. Šios trys indikacijos – onkologija, kardiologija ir 
neurologija – nustatytos šios veikliosios medžiagos pagrindinėje preparato charakteristikų santraukoje 
(SPC). Kiekviena iš šių indikacijų buvo grindžiamos biologiniu procesu, t. y., gliukozės įsisavinimu 
tam tikruose organuose ar audiniuose: didesniu įsisavinimu piktybinėse ląstelėse, nuolatiniu gliukozės 
įsisavinimu gyvybingose pažeistose miokardo ląstelėse ir mažesniu gliukozės įsisavinimu smegenų 
žievės, atsakingos už epilepsijos skatinimą, neuronuose, kai pacientas nesusiduria su krize. 
 
Šioje paraiškoje pažymima, kad siūloma indikacija –infekcinės ar uždegiminės ligos – šiuo metu 
neįtraukta į FDG pagrindinę SPC. Kaip ir kitos pagrindinėje SPC nurodytos indikacijos, indikacija 
sergant infekcinėmis ar uždegiminėmis ligomis taip pat grindžiama biologiniu procesu: gliukozės 
įsisavinimu audinyje arba struktūrose, kuriuose aktyvintų baltųjų kraujo kūnelių koncentracija 
neatitinka normos. Jis skirtas vartoti pacientams, sergantiems infekcinėmis ar uždegiminėmis ligomis, 
esant siūlomoms aplinkybėms. Tikėtina, kad audinių ar struktūrų, kuriuose yra normos neatitinkanti 
aktyvintų baltųjų kraujo kūnelių koncentracija, tikslaus vizualizavimo metodas sudarytų galimybę 
gauti svarbios informacijos gydant infekcinėmis ir uždegiminėmis ligomis sergančius pacientus. 
 
Šios paraiškos teisinis pagrindas – iš dalies pakeistos Direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio a punktas, 
susijęs su paraiškomis, kuriose remiamasi tuo, kad preparatas seniai naudojamas medicinoje ir tai yra 
patvirtinta mokslinėje literatūroje. 
 
Tačiau prieštaraujanti susijusi valstybė narė, kurios nuomone, paraiška dėl Gluscan buvo nepriimtina, 
iškėlė keletą jai rūpestį kėlusių dalykų. Šis klausimas perduotas Žmonėms skirtų vaistų savitarpio 
pripažinimo ir decentralizuotos procedūros koordinavimo grupei (CMD(h), o referencinė valstybė 
narė atliko vertinimą. Kadangi praėjus 60 dienų šalims nepavyko susitarti, procedūra perduota 
Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetui (CHMP). CHMP įvertino dokumentų rinkinį ir turimus 
duomenis, įskaitant klausimus, kuriuos iškėlė prieštaraujanti susijusi valstybė narė. 
 
Publikuotose serijose lig šiol pateikta pranešimų (išskyrus pranešimus apie pavienius atvejus) apie 
6125 pacientus iš viso pasaulio, kurie pasinaudojo pozitronų emisijos tomografijos tyrimu, naudojant 
fludeoksigliukozę (toliau – FDG PET), skirtu nustatyti uždegimą ir (arba) infekciją (išskyrus atvejus, 
kai infekcija ir (arba) uždegimas atsitiktinai nustatytas pacientams, kuriems PET buvo atliekama esant 
kitai indikacijai). Pirmoji serija, kurioje pateikiami septynių sarkoidoze sirgusių pacientų atvejai, 
publikuota 1994 m., o ES 1999–2009 m. publikuotose serijose pateikta pranešimų apie 1988 
pacientus. Be to, ši „nauja“ FDG indikacija – sergant infekcinėmis ar uždegiminėmis ligomis – jau 
užregistruota trijose ES valstybėse narėse: Suomijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Čekijoje, o 
išankstinius rezultatus, kurie šiose šalyse buvo palankūs, patvirtino šio preparato nuolatinio 
naudojimo patirtis. CHMP pritarė, kad FDG nuolatinio naudojimo laikotarpis buvo ilgas, o tai 
patvirtina, kad šis preparatas seniai naudojamas medicinoje. 
 
Patikrinta duomenų, kuriais remiantis vertintas preparato veiksmingumas, kokybė (serijos 
homogeniškumas tam tikrų aplinkybių atžvilgiu, pagal aiškius įtraukimo kriterijus; vaizdai, gauti 
vadovaujantis priimtu FDG ir palyginamuosiuose tyrimuose tirtiems palyginamiesiems preparatams 
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skirtu protokolu; ir iš visų įvertintinų pacientų gautas teisybės standarto (angl. Standard of truth) 
aprašymas (išskyrus tuos atvejus, kai tirtas tik poveikis gydymui) ir nustatyta, kad ji atitinka 
Svarstytinų punktų dėl diagnostinių preparatų vertinimo (CPMP/EWP/1119/98) reikalavimus. Tų 
tyrimų, kuriuos pasilikta analizei atmetus kitus tyrimus, kokybė patvirtinta publikuotoje metaanalizėje 
arba neseniai paskelbtose apžvalgose, esant skirtingoms aplinkybėms. 
 
Be to, kalbant apie visas paraiškoje minėtas infekcines ir uždegimines ligas, nustatytos FDG 
diagnostinės charakteristikos ir jos mažų mažiausiai prilygo palyginamojo preparato diagnostikos 
charakteristikoms (kartu sudėjus tos pačios ligos tyrimų rezultatus). Nustatytas didelis bendras 
poveikis pacientų gydymui esant bendrai indikacijai ir sergant kiekviena konkrečia liga. Netiesiogiai 
aptartas šis poveikis esant dviem skirtingoms aplinkybėms. 
 
CHMP pritarė, kad pozitronų emisijos tomografijos ir (arba) pozitronų emisijos tomografijos (PET) 
su kompiuterine tomografija, naudojant fludeoksigliukozę, klinikinis veiksmingumas (diagnostinės 
charakteristikos ir poveikis nuomonei dėl diagnozės) tinkamai įrodytas. 
 
Techninės charakteristikos – FDG pranašumas visų palyginamųjų radiofarmacinių preparatų atžvilgiu 
– patvirtintas visuose straipsniuose ir taikytinos esant visoms siūlomoms šių indikacijų aplinkybėms. 
 
Prieita prie išvados, kad: 
 PET skenerio tikroji skiriamoji geba yra dvigubai geresnė už gama kameros su mažos energijos 

kolimatoriumi, naudojamo techneciui 99m, ir daugiau kaip dvigubai – už vidutinio dydžio 
energijos kolimatoriaus, naudojamo galiui 67 ar indžiui 111; 

 laukimo laikas pacientui (1 val. nuo injekcijos iki vizualizavimo) yra trumpiausias iš visų šioje 
srityje registruotų radiofarmacinių preparatų; 

 kiti pacientui kylantys nepatogumai ir (arba) rizika yra mažesni, nei tie, kuriuos kelia galis 67 
(sunkus ir nepatogus paciento parengimas) ar pažymėti baltieji kraujo kūneliai, kuriuos norint 
panaudoti reikia paimti daug kraujo, be to, galimos pakartotinės injekcijos klaidos; 

 FDG PET dozimetrija panaši į techneciu 99m pažymėtų preparatų ir palankesnė, nei galio 67 ar 
indžio 111 radiofarmacinių preparatų. 

 
Todėl CHMP pripažino, kad apskritai FDG techninės charakteristikos ir patogumas naudojant 
procedūrų metu yra naudingi esant šiai indikacijai. Tai reikėtų atidžiai diferencijuoti atsižvelgiant į 
diagnostines charakteristikas. 
 
Kalbant apie fludeoksigliukozės (18F) diagnostinį veiksmingumą tiriant pacientus, turinčius imuniteto 
deficitą, pareiškėjas pateikė duomenų iš literatūros, kuri patvirtina, kad PET FDG yra veiksminga 
tiriant AIDS pacientus, siekiant nustatyti piktybinius darinius ir (arba) infekcines ligas. 
 
Kalbant apie pacientų, kurių leukocitų funkcija sutrikusi, leukocitų skaičiaus sumažėjimo poveikį, 
tiriant mieloma sergančius pacientus (Mahfouz, 2005) nustatyta, kad priešingai nei daugumą kitų 
branduolinio vizualizavimo metodų, PET FDG galima naudoti, kaip diagnostikos metodą sergant 
sunkia neutropenija. Akivaizdu, kad cirkuliuojančių baltųjų kraujo kūnelių žymėjimui in vitro, kurio 
reikia naudojant kai kuriuos palyginamuosius preparatus (111oksimu arba 99mTc HMPAO žymėti 
baltieji kraujo kūneliai), trukdo nedidelis leukocitų skaičius. Tačiau, tai netrukdo fludeoksigliukozei, 
kuri veikia aktyvintų leukocitų centrus in vivo. Pareiškėjas teigia, kad jų žiniomis (lig šiol), nebuvo 
jokių pranešimų apie leukocitų funkcijos sutrikimą, dėl kurio jų būtų neįmanoma suaktyvinti šalia 
tikslinių ląstelių. 
 
Dėl pacientų, kurie tuo metu vartojo tam tikrus vaistus, pvz., antibiotikus ir priešuždegiminius vaistus 
– racionaliai mąstant galima teigti, kad esant susijusioms minėtoms aplinkybėms, ilgai sergant tam 
tikra liga arba sergant lėtine liga (nežinomos kilmės karščiavimu, lėtine kaulų infekcija, įtariant klubo 
sąnario protezo infekciją, sergant aktyvia uždegimine žarnų liga...), tie preparatai buvo neveiksmingi, 
nes pacientui buvo skirta PET FDG. Kadangi tiriant PET FDG tos ligos tiksliai nustatomos, minėtų 
neišvengiamų terapijų poveikis neabejotinai būtų laikomas nesvarbiu. 2000 m. tai patvirtino Meller: 
Tyrimai rodo, kad antibiotikų ir imunitetą slopinanti terapija neturėjo jokios įtakos skenavimo 
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naudojant fludeoksigliukozę rezultatams, kadangi 66 % gydomų pacientų pasireiškė patologinis 
įsisavinimas, kuris išaiškino karščiavimo priežastį.” 
 
Tyrimai parodė, kad kortikosteroidai smarkiai sumažina arba slopina fludeoksigliukozės įsisavinimą. 
Daugiausia tokių atvejų pateikta pranešimuose apie sergančiuosius sarkoidoze ir vaskulitu (Rehàk, 
2006). Esant šioms aplinkybėmis, Walter (2005) nurodė patologiškai didelės kraujagyslės nustatymo 
santykį – 8/9=89 % be gydymo, palyginti su 10/21=48 % – vartojant kortikosteroidus. Susijusi 
valstybė narė pasiūlė į SPC 4.5 dalį (Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika) 
įtraukti pastraipą, kurioje būtų atkreipiamas dėmesys į kortikosteroidų poveikį fludeoksigliukozės 
įsisavinimui esant infekcijos ir uždegimo indikacijai, bei siūlymą apsvarstyti galimybę laikinai 
nutraukti šį gydymą, ir CHMP tam pritarė. 
 
Reikėtų turėti omeny, kad šių vaistų (pvz., kortikosteroidų) farmakodinaminis poveikis leukocitams, 
kurie įsisavina fludeoksgliukozę, yra identiškas visomis aplinkybėmis, ir kad nėra jokio poreikio 
įrodinėti tokio poveikio esant skirtingoms aplinkybėms, nors reikšmė nuomonei dėl diagnozės esant 
skirtingoms aplinkybėms gali skirtis. 
 
Nėra pagrindo daryti prielaidą, kad diagnostinis vaikų tyrimas, kuriuo būtų galima pasinaudoti 
daugeliu atvejų, kuriuos būtų galima nustatyti ir vaikams, ir suaugusiesiems, būtų ne toks 
veiksmingas, kaip suaugusiųjų, nesant jokio vaikų medžiagų apykaitos specifiškumo. Taip pat 
pastebima, kad fludeoksigliukozė jau seniai registruota kaip preparatas, naudojamas tiriant limfoma 
sergančius vaikus, nors tuo metu publikuotų duomenų apie vaikų tyrimus buvo ne daugiau, nei šiuo 
metu yra duomenų apie infekcijų ir (arba) uždegimų gydymą. Taip pat tiesa yra ta, kad bet kurio 
pediatrijoje naudojamo preparato SPC nurodyta, kad indikaciją reikia atidžiai apsvarstyti. Todėl 
CHMP pritarė, kad šiuo metu SPC esanti formuluotė, susijusi su preparato naudojimu pediatrijoje, yra 
pritaikyta ir infekcijoms bei uždegimams (išbraukiant žodį onkologija). 
 
Pareiškėjas taip pat nurodo atliktus kelis konkrečius uždegiminės žarnų ligos tyrimus (Lemberg, 2005; 
Löffler, 2006), kuriuose buvo tiriami 88 pacientai, ir lėtinės granulominės ligos tyrimą (Güngör, 
2001), kai žarnų pažeidimas nustatytas penkiems iš septynių pacientų, bei kelis vaikus, kurie taip pat 
įtraukti į seriją su kitomis ligomis (pvz., 13 vaikų, sirgusių nežinomos kilmės karščiavimu). Poveikis 
gydymui buvo toks pat aiškus, kaip ir tiriant suaugusiuosius (nežinomos kilmės karščiavimas, 
uždegiminė žarnų liga) ir dar didesnis granulomatozės atveju (Güngör, 2001). Neleisti naudoti PET 
FDG vaikų tyrimams, siekiant nustatyti infekciją ir uždegimą (visų pirma, nežinomos kilmės 
karščiavimo ar uždegiminės žarnų ligos atveju), būtų nenaudinga ir prieštaraujama Euratomo 
direktyvoms (apšvitos optimizavimas), kadangi apšvita taikant kai kuriuos kitus galimus scintigrafinio 
tyrimo metodus (scintigrafija galiu 67, indžiu 111 žymėtų baltųjų kraujo kūnelių scintigrafija) yra 
didesnė ir (arba) šiuos metodus yra sunkiau taikyti, todėl vaikus gydyti būtų ne taip patogu, kaip 
suaugusiuosius. 
 
Nors teigiama, kad veiksminga apšvitos iš 99mTc pažymėtų junginių dozė yra panaši į 
fludeoksigliukozės, imunoscintigrafija naudojant 99mTc pažymėtą palyginamąjį junginį, kurį yra 
lengviausia naudoti, kontraindikuotinas vaikams dėl dokumentais tvirtai pagrįstos priežasties –
antikūnų susidarymas trukdys tolesniam junginio naudojimui. Tyrimų naudojant 99mTc HMPAO in 
vitro pažymėtus leukocitus keliami nepatogumai ir rizika yra akivaizdūs – žymėjimui in vitro imamas 
didelis vaiko kraujo kiekis bei anafilaksija. Beto, 99mTc HMPAO in vitro pažymėti leukocitai skirti 
sergant ne visomis ligomis, kurias apima fudeoksilgliukozė, kadangi necirkuliuojantys baltieji kraujo 
kūneliai, kurie susiję su daugeliu lėtinių infekcinių ir uždegiminių ligų, nepažymimi, o jų 
koncentracija kaulų čiulpuose yra didelė ir tai trukdo nustatyti židinius ašiniame skelete. 
 
Kaip jau minėta, neleidus naudoti PET FDG vaikų infekcinių ir (arba) uždegiminių ligų diagnostikoje, 
būtų prieštaraujama Euratomo direktyvoje nustatytam optimizavimo principui (įgyvendintas visų ES 
valstybių narių teisėje), kadangi naudojant kitus galimus scintigrafinių tyrimų būdus (scintigrafija 
galiu 67, indžiu 111 žymėtų baltųjų kraujo kūnelių scintigrafija) vaiko apšvita yra didesnė arba didėja 
darbuotojų apšvita (žymėjimas in vitro techneciu 99m HMPAO), o veiksmingumas nedidėja. Pakeitus 
galį 67 fludeoksigliukoze, spinduliuotės poveikis sumažinamas 3-5 kartais, o tai ypač svarbu vaikams, 
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sergantiems nepiktybinėmis ligomis. Todėl CHMP pritarė, kad jaunesni, nei 18 metų vaikai turėtų būti 
įtraukti į SPC. SPC 4.2 dalies „Dozavimas ir vartojimo metodas“ paantraštė „Jaunesni, nei 18 metų 
vaikai“ iš dalies pakeista, o žodis onkologinis išbrauktas. 
 
11 dalyje esančioje dozimetrijos lentelėje jau pateiktos apskaičiuotos dozės vaikams. 
 
Lig šiol pateikta apie pranešimų apie PET su kompiuterine tomografija taikymą, naudojant 
fludeoksigliukozę, esant visoms 10 siūlomų indikacijų “sergant infekcinėmis ar uždegiminėmis 
ligomis”, išskyrus klubo sąnario protezo infekcijos nustatymui. Esant šioms aplinkybėms, 
kompiuterinė tomografija menkai tepadeda, nes artefaktai indukuoja spindulį metalinio protezo 
srityje. Kita vertus, tai nėra kontraindikacija, kadangi nekoreguotuose mažesnio raiškumo PET 
gautuose vaizduose artefaktų nėra. 
 
Pagrindinėje SPC rekomenduojama dozė (įšvirkšto preparato aktyvumas) – 100–400 MBq (pritaikant 
dozę vaikams) – neprieštarauja aktyvumui, kuris nurodytas pranešimuose aprašytuose klinikiniuose 
infekcijų ir uždegimų tyrimuose, nepaisant to, ar naudojamas pozitronų emisijos tomografas, sutapties 
nustatymo emisijos tomografas (angl. coincidence detection emission tomography, CDET) ar 
pozitronų emisijos tomografas su kompiuteriniu tomografu. Pagal klinikines aplinkybes dozės 
koreguoti nereikia, tačiau dozę būtina pritaikyti (neperžengiant minėtų ribų), atsižvelgiant į paciento 
kūno svorį ir vizualizavimui naudojamo pozitronų emisijos tomografo, arba pozitronų emisijos 
tomografo su kompiuterine tomografija aparato rūšį. 
 
PET su kompiuterine tomografija naudojimas priklauso nuo PET centro įrangos ir specialistų gairių 
(įskaitant pirmiau minėtą Euratomo direktyvą, kurioje apibrėžiamas apšvitos pagrįstumas ir 
optimizavimas) ir nėra būtinybės įtraukti šio klausimo į SPC, išskyrus tuos atvejus, kai nustatyta, kad 
PET su kompiuterine tomografija veiksmingumas yra didesnis. Tam tikromis aplinkybėmis 
onkologijos srityje tokių atvejų yra ir ši informacija pateikiama pagrindinėje SPC, tačiau infekcijos ir 
uždegimo atveju tai netaikytina. 
 
Mišrių PET su kompiuterine tomografija technologijos ir PET saugumo duomenys nesiskiria; 
vienintelis skirtumas yra didesnė spinduliuotės dozė, dėl nedidelės dozės kompiuterinės tomografijos, 
kuri neturi jokių juntamų pasekmių. PET su kompiuterine tomografija, naudojant fludeoksigliukozę, 
su nedidelės apšvitos kompiuterine tomografija bendra veiksminga apšvitos dozė yra mažesnė už tos 
pačios srities visiško kontrasto sustiprintos diagnostinės kompiuterinės tomografijos dozę. 
 
Kadangi apsauga nuo spinduliuotės yra saugos elementas, taip pat pastebima, kad nors visi registruoti 
diagnostiniai radiofarmaciniai preparatai yra visiškai saugūs, manoma, kad FDG yra vienas saugiausių 
tokių preparatų ir jo apšvita daug mažesnė, nei galio 67 ar indžio 111. 
 
PET su kompiuterine tomografija šiuo metu yra moderniausia FDG nustatymo technologija ir iš 
literatūros bei ekspertų nuomonės aišku, kad jos techninės ir diagnostinės charakteristikos negali būti 
prastesnės, lyginant su PET. Didžioji dalis duomenų gauta naudojant vien PET, todėl tie duomenys 
vis tiek tinka; tiktai būtų galima laikytis nuomonės, kad šie duomenys – tai minimalios 
charakteristikos, kurių galima būtų tikėtis naudojant PET su kompiuterine tomografija. Todėl, CHMP 
nuomone, nėra būtinybės pateikti daugiau informacijos, kad būtų patvirtintas šio metodo naudojimas 
tiriant šiomis dešimčia infekcinių ir uždegiminių ligų sergančius pacientus ir siūlomas dozavimas, 
esant šioms indikacijoms. 
 
Šiuo metu SPC nesikeičia, kadangi nenustatyta, kad kokiomis nors aplinkybėmis esant šiai indikacijai 
būtų daug naudingiau naudoti PET su kompiuterine tomografija, o ne vien tiktai PET. 
 
Labai daug onkologijos srityje atliktų publikuotų FDG tyrimų infekcijos ir uždegimai buvo nurodyti 
kaip klaidingų teigiamų rezultatų šaltinis – tie FDG židiniai nebuvo susiję su piktybiniu audiniu. Ši 
informacija jau pateikta pagrindinėje SPC. Akivaizdu, kad naudojant fludeoksigliukozę, infekciją ir 
(arba) uždegimą galima nustatyti atsitiktinai, tiriant pacientus, kurie buvo siunčiami tyrimams dėl 
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vėžio. Kaip tik taip fludeoksigliukozė buvo skirta naudoti sergant mieloma (kuri dabar laikoma 
limfomos rūšimi) – fludeoksigliukozė sąmoningai naudota, siekiant nustatyti infekciją prieš pradedant 
chemoterapiją, dėl susilpnėjusių imuniteto ir baltųjų kraujo kūnelių. 
 
Naudodamas fludeoksigliukozę Mahfouz (2005) atliko 2631 PET tyrimus su 1110 pacientų, sergančių 
daugybine mieloma, siekdamas nustatyti vėžio stadiją ir (arba) diagnozuoti tariamą infekciją. 
Peržiūrėtos 248 daugybine mieloma sergančių pacientų, kurių PET tyrimo naudojant 
fludeoksigliukozę rezultatai parodė padidėjusį radioaktyviųjų indikatorių įsisavinimą 
ekstramedulinėse srityse ir (arba) kaulų ir sąnarių pažeistose vietose (tai nebūtų būdinga daugybinei 
mielomai), sveikatos istorijos, siekiant nustatyti su infekcija susijusius atvejus. Nustatyta tiksli 
teigiama prognostinė vertė ir didelis poveikis gydymui. 
 
Nors teigiama prognostinė vertė buvo palanki ir nustatytas poveikis gydymui, pagal svarstytinus 
punktus su referencine valstybe nare, susijusia valstybe nare ir pareiškėju per ankstesnes diskusijas 
nutarta, kad ši svarbi informacija nebus išbraukta iš SPC 4.4 dalies, nes ji vertinga, skiriant ir 
aiškinant PET su fludeoksigliukoze esant šiai indikacijai. CHMP taip pat pritarė tokiam požiūriui. 
 
Taigi, fludeoksigliukozės naudos ir rizikos santykis, esant indikacijai dėl kurios pateiktas prašymas – 
„infekcinės ir uždegiminės ligos“ – yra neabejotinai palankesnis, nei bet kurio kito registruoto 
radiofarmacinio preparato. 
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TEIGIAMOS NUOMONĖS PAGRINDAS 
 
CHMP nusprendė, kad Gluscan (FDG) naudos ir rizikos santykis, esant pirmiau aptartai indikacijai – 
„infekcinės arba uždegiminės ligos“ – yra teigiamas. 
 
Kadangi 
 
- duomenys, susiję su infekcinėmis ar uždegiminėmis ligomis, kurios aptartos šiame dokumentų 

rinkinio, patvirtinančio, kad preparatas seniai naudojamas medicinoje, įvertinime yra atidžiai 
atrinkti tyrimai pagal svarstytinų punktų dėl diagnostinių preparatų vertinimo 
(CPMP/EWP/1119/98) kriterijus ir grindžiami išsamiais dokumentais patvirtintais klinikiniais 
tyrimais, 

 
- pranešimuose nurodytas didelis poveikis pacientų gydymui ir bendros indikacijos, ir pavienių 

infekcinių ar uždegiminių ligų atveju, 
 
- techninės charakteristikos, kurios straipsniuose patvirtintos dokumentais, taikytinos visoms 

siūlomoms infekcinėms arba uždegiminėms ligoms, 
 
- pateiktas tinkamas aplinkybių, pvz., kai pacientai turi imuniteto deficitą, leukocitų funkcijos 

sutrikimų bei kai pacientai tyrimų metu vartoja tam tikrus vaistus, kurie veikia leukocitų 
gyvybingumą ir (arba) funkciją (pvz., antibiotikus, nesteroidinius priešuždegiminius vaistus ir 
pan.), aptarimas, 

 
- Gluscan galima rekomenduoti naudoti ir vaikų tyrimų reikmėms, esant infekcinių ir 

uždegiminių ligų indikacijai, 
 
- šiuo metu PET su kompiuterine tomografija yra moderniausias fludeoksigliukozės nustatymo 

metodas ir nėra jokių duomenų, rodančių, kad šio metodo techninės ir diagnostinės 
charakteristikos būtų prastesnės, palyginti su PET, 

 
CHMP rekomendavo suteikti rinkodaros teises, su kuriomis susijusių preparatų charakteristikų 
santrauka, ženklinimas ir pakuotės lapelis lieka tokie patys, kaip ir galutiniai variantai, dėl kurių 
susitarta koordinavimo grupės procedūros metu, kaip nurodyta GLUSCAN 500 ir susijusių 
pavadinimų vaistų (žr. I priedą) III priede. 



11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III PRIEDAS 
 

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA, 
ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS 
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Galiojančioji gaminių charakteristikos santrauka,  vartojimo instrukcija ir aprašymai yra galutinė 
versija,  patvirtinta koordinuojančiosios grupės jų vertinamųjų pasitarimų metu. 


