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Giriş
Tip 1 Nörofibromatoz (NF-1), 3000’de 1 
görülme oranına ve otozomal dominant 
inheritansa sahip bir hastalıktır [1]. 
NF-1, café au lait (sütlü kahve) lekeler, 
Lisch nodülleri, iskelet deformasyonları, 
nörofibromlar ve pleksiform 
nörofibromlar gibi çeşitli klinik 
göstergeler ile karakterizedir. Pleksiform 
nörofibromlar, bu hastalığa sahip 
popülasyondaki ana ölüm nedeni olan 
malign periferik sinir kılıfı tümörüne 
(MPNST) dönüşebilir [2]. Bu, prognozu 
kötü olan agresif bir lezyondur. Ağrı ve 
hızlı büyüyen sentinel gibi klinik 
bulgular, malignan dönüşümün 
göstergeleridir. 

18Florodeoksiglukoz* pozitron emisyon 
tomografi/bilgisayarlı tomografi (18F-
FDG PET/CT), MPNST tespitinde 
halihazırda kullanılan, hassas bir 
görüntüleme yöntemidir [3]. 18F-FDG 
PET/MRI, üstün yumuşak doku 
kontrastına sahip ve BT muayenesi 
olmadığından MR görüntüleme 
radyasyon dozunun düşük olduğu PET 
görüntülerinden elde edilen metabolik 
veriler ile birlikte, bu hasta 
popülasyonunda daha iyi bir 
değerlendirme yöntemi olabiliyor.

* Florodeoksiglukoz 18F enjeksiyonuna ilişkin 
tam bilgi, bu makalenin sonunda 
verilmiştir.

Hastanın hikayesi
NF-1 olduğu bilinen 20 yaşında kadın 
hasta, son iki yılda artarak büyüyen ve 
ağrılı hale gelen, elle hissedilebilen sağ 
aksiler kitle şikâyeti ile polikliniğe 
başvurdu. Hastanın sağ elinde, özellikle 
orta, yüzük ve küçük parmaklarda 
hissizlik ve parestezi, ayrıca sağ elde de 
zayıflık şikâyeti vardı. Hasta, ailesinde 
nörofibromatoz öyküsü olmadığını ifade 
etti. Fiziksel muayenede, sağ aksilada, 
sağ hemihipotrofi ile ilişkili hassas bir 
kitle ve ayrıca sağ skapula üzerinde 
yüzeysel ve daha küçük ikinci bir kitle, 
birden çok café au lait (sütlü kahve) 
lekeler ve bilateral aksiler çillenme tespit 
edildi. Nörolojik muayenede kognitif 
yetersizlik, hafif atrofi ve her iki elde 
hafif fleksör/ekstensör motor zayıflığı ile 
sağ elin sol elden büyük olduğu tespit 
edildi.

Sekans ayrıntıları
Aynı gün gerçekleştirilen PET/BT 
(Biograph™ mCT) muayenesine ait 
izleme enjeksiyonu kullanılarak, eş 
zamanlı PET ve MR görüntüleri alındı 
(Biograph mMR, Siemens Sağlık, 
Erlangen, Almanya). Tanı amaçlı MR 
sekansları, üç b-değeri kullanılan (0, 
350, 750 s/mm2) aksiyal STIR, koronal 
STIR ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme 
(DWI) içeriyordu. PET görüntüsü, üst 
bacaklardan toraksa kadar 4 katmanda, 
eş zamanlı olarak alındı (6 dakika 
sinogram görüntüleme).

Görüntüleme bulguları
İlk servikal omur ve sağ kol MR 
görüntülerinde sağ aksilada, brankiyal 
pleksusa uzanan büyük bir dominant 
yumuşak doku kitlesi ile bilateral 
pleksiform nörofibromlar tespit edildi. 2 
yıl önceki ilk görüntüleme sırasında, sağ 
aksiler kitleye biyopsi yapılmış ve 
malignite bulgusu olmayan “WHO 1 
düşük dereceli pleksiform nörofiroma” 
tespit edilmişti. Daha sonra 
gerçekleştirilen 18F-FDG MR/PET 
muayenesinde, maksimal 
standartlaştırılmış tutulum değeri 
(SUVmax) 5,7 olan, büyümüş ve düzgün 
sınırlı dominant sağ aksiler kitlede, 
santral kistik alanlı, heterojen artmış T2 
sinyal intensitesi gösteren fokal intens 
FDG tutulumu ve kitle periferinde 
difüzyon restriksiyonu tespit edilmişti 
(Şekil 1). Ayrıca, sol ilyede, SUVmax 
değeri 3,7 olan (Şekil 2) ve sağ iliakusta, 
SUVmax değeri 3,3 ve sağ ilyede SUVmax 
2,1 olan, düşük derece restriksiyonlu 
diğer nörofibromlar da bulunmuştu 
(Şekil 3). Klinik semptomların ciddi 
ilerleyişi ve büyüme, artmış SUVmax 
değerine ve periferal difüzyon 
restriksiyonuna ilişkin endişe verici 
görüntüleme sonuçlarına dayanılarak, 
sağ aksiler kitlede ultrasonografi 
kılavuzlu biyopsi gerçekleştirildi. 
Histopatolojinin, MPNST ile uyumlu 
olduğu görüldü.
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1  Aksiyal STIR (1A), PET (1B), birleşik çoklu karşılaştırma (post hoc) testleri (1C), DWI (1D) ve ADC (1E) görüntüleri, santral kistik komponente, 
intens periferal FDG tutulumuna (SUVmax 5,7) ve difüzyon restriksiyonuna sahip bir hiperintens sağ aksiler kitle gösteriyor. Cerrahi sırasında, tümörün 
malign olduğu tespit edildi.

Endikasyonlar

Pozitron Emisyon Tomografi (PET) görüntüleme için Florodeoksiglukoz 
F18 Enjeksiyonu, aşağıdaki ayarlarda endikedir:

• Onkoloji: Diğer test yöntemleriyle tespit edilmiş, bilinen ya da 
şüphelenilen anormalilere sahip hastalarda ya da halihazırda kanser 
tanısı koyulmuş hastalarda malignite değerlendirmesine destek 
olması amacıyla, anormal glukoz metabolizmasının 
değerlendirilmesinde.

• Kardiyoloji: Koroner arter hastalığı ve sol ventriküler işlev bozukluğu 
olan hastalarda, miyokardiyal perfüzyon görüntüleme ile 
kullanıldığında, rezidüel glukoz metabolizmalı ve geri döndürülebilir 
sistolik fonksiyon kayıplı sol ventriküler miyokardın tanımlanmasında.

• Nöroloji: Epileptik nöbet odağı ile ilişkili anormal glukoz 
metabolizması bölgelerinin tanımlanmasında.

Önemli Güvenlik Bilgileri

• Radyasyon Riskleri: Florodeoksiglukoz F18 Enjeksiyonu gibi 
radyasyon yayan ürünler, özellikle pediatri hastalarında kanser 
riskini artırabilir. Görüntüleme için mümkün olan en düşük doz 
kullanılmalı ve hastanın ve sağlık görevlisinin korunması için 
güvenli şekilde kullanılması sağlanmalıdır. 

• Kan Şekeri Anomalileri: Onkoloji ve nöroloji bağlamında, kan 
şekeri seviyeleri yeterli derecede düzenli olmayan hastalarda 
görüntüleme kalitesi yetersiz olabilir. Bu hastalarda, 
Florodeoksiglukoz F18 Enjeksiyonu uygulanmadan önce en az 
iki gün normoglisemi varlığından emin olmak için tıbbi tedavi 
ve laboratuvar testleri yapılması düşünülmelidir.

• Advers Reaksiyonlar: Pruritus, ödem ve tahrişle endike 
hipersensitivite reaksiyonları rapor edilmiştir; acil durum 
resüsitasyon ekipmanları ve ilgili personel hazır tutulmalıdır. 
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ler, düzensiz güçlenme, intratumoral 
lobülasyon ve perilezyonel ödem 
gibi, tümü PET/BT’ye oranla çok daha 
düşük hassasiyete sahip bazı MR 
görüntüleme özellikleri, MPNST 
lehine bulgu olarak tanımlanıyor [2, 
11, 12]. Tüm beden MR görüntü-
leme, NF1 hastalarında, benign ve 
malign lezyonlar arasında kanıtlan-
mış doğru farklılaştırma olmadan 
hastalığın yükünün ve tümörün yayı-
lımının sınırlarını tespit etmek için 
kullanılıyor. ADC ile ölçülen tümör 
dansitesinin ve dinamik kontrastlı 
manyetik rezonans (DCE-MR) ile 
ölçülen kantitatif perfüzyon ölçümle-
rinin MPNST’nin tanısında biyogös-
terge kriteri olarak kabul edilmesi 
için daha fazla araştırma yapılması 
gerekiyor.

Yukarıdaki literatürde, PET/BT ve MR 
görüntülemenin, benign, atipik ve 
malign PNST histolojileri ayırt etmede 
tek başına yeterli olmadığı ve hasta 
yönetiminde kılavuz olacak, daha iyi, 
noninvazif görüntüleme teknikleri 
geliştirilmesi gerekliliği gösteriliyor. 
Bu vaka, artmış SUVmax değeri (> 3,5) 
ve difüzyon restriksiyonu gibi endişe 
verici görüntüleme bulguları ile olası 
patolojik MPNST tanısı arasında 
mükemmel korelasyon sağlanan MR/
PET görüntülemenin, bu tip lezyon-
lardaki potansiyeline bir örnek oluş-
turuyor. Temel olarak düşük dereceli 
metabolizmalar ve diğer endişe verici 
görüntüleme bulgularının ve ayrıca 
klinik semptomların yokluğuna daya-
narak, pelvis bölgesindeki diğer lez-
yonların benign olduğu kabul 
ediliyor.

Sonuç
Hibrid MR/PET, Amerikan toplumunda 
önemli bir morbidite nedeni olan bu 
ciddi hastalığa yakalanan hastalarda 
malignitenin, (BT gibi klinik olarak 
gereksiz görüntüleme teknikleri kul-
lanılmadığından) hastaların önemli 
ölçüde daha düşük radyasyona maruz 
kalacağı şekilde, daha iyi tanılanması 
amacıyla en gelişmiş iki görüntüleme 
tekniğinin (MR ve PET) birleştirilme-
siyle, mevcut bilgileri artırma potan-
siyeline sahip, gelecek vaat eden yeni 
bir görüntüleme tekniğidir.

Tartışma
18F-FDG PET/BT, Tip 1 Nörofibroma-
toz (NF1) hastalarında temel ölüm 
nedeni olan MPNST’nin tespitinde, 
yaygın olarak kabul görmüş, yüksek 
derecede hassasiyete sahip bir 
görüntüleme yöntemidir [1-6]. 
Bunun ötesinde, 18F-FDG PET/BT, 
operasyon öncesi tümör evrele-
mede, tümör üzerinde en yüksek 
tanı potansiyeli sunan bölgede kıla-
vuzlu biyopsilerde potansiyel fayda-
lar gösterebiliyor. Hatta benign plek-
siform nörofibromlarda gereksiz 
cerrahi müdahalelerin sayısını azalt-
mak ya da görüntülemede malignite 
şüphesi olan tümörlerde erken 
müdahale sağlamak suretiyle durum 
yönetimini doğrudan etkileyebiliyor 
[7-9]. PET/BT’nin, NF1 hastalarında 
tümörün benign ya da malign oldu-
ğunu tespit etmek için kullanılan en 
dikkat çeken parametresi, maksi-
mum standartlaştırılmış tutulum 
değeridir (SUVmax). SUVmax kesilme 
değerindeki 1,8 [10] ve 7,0 [1] ara-
sındaki değişimler, NF1 hastalarında 
nörojenik tümörlerin benign ya da 
malign olduğunun tespitinde kulla-
nılsa da en yaygın olarak kullanılan 
değer 3,5’tir; SUVmax  değeri 2,5 üzeri 
olan tümörler benign, SUVmax  değeri 
3,5 üzerinde olan tümörler malign 
ve SUVmax  değeri 2,5 ile 3,5 arasında 
olan tümörler ise şüpheli olarak 
kabul ediliyor ve bu durumda, klinik 
korelasyon ve klinik/radyolojik takip 
öneriliyor. Çoğu çalışmada, PET/BT 
görüntülemede, özellikle de 2,5-3,5 
SUVmax aralığında benign ve malign 
lezyonlarda örtüşme olduğu ifade 
ediliyor. İyi tanımlanmamış marjin-

2A 2B 2C

* Burada verilen Siemens müşterilerine ait 
beyanlar, hastaya özel koşullarda elde edilen 
sonuçları temel almaktadır. “Tipik” koşullar 
bulunmadığından ve birçok değişken söz 
konusu olduğundan, her ortamda aynı 
sonuçların elde edileceğine dair herhangi bir 
garanti verilmesi söz konusu değildir.

2  Sol ilye kitlesinde yüksek T2 sinyal intensitesi ve hafif FDG tutulumu (SUVmax 3.7) gösteren koronal STIR (2A), PET (2B) ve birleşik çoklu 
karşılaştırma (post hoc) (2C) görüntüleri.
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PROSPEKTÜSTEKİ ÖNEMLİ NOKTALAR

Burada anlatılan önemli noktalar, Florodeoksiglu-
koz F18 Enjeksiyonunun güvenli ve etkili bir 
şekilde kullanılması için ihtiyaç duyulan tüm bil-
gileri içermemektedir. Tam prospektüs bilgileri 
için bkz. Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonu, USP

Intravenöz kullanım için İlk ABD Onayı: 2005

YAKIN ZAMANLI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Uyarılar ve Önlemler

(5.1, 5.2)  7/2010

Advers Reaksiyonlar (6) 7/2010

ENDİKASYONLARI VE KULLANIM

Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunun, aşağın-
daki alanlarda pozitron emisyon tomografisi 
(PET) görüntülemesi için kullanılması 
önerilmektedir:

• Onkoloji: Diğer test modaliteleriyle bulunan 
bilinen veya şüphelenilen anomalilere sahip 
hastalarda veya mevcut bir kanser tanısına 
sahip hastalarda habisliğin değerlendirilme-
sine yardımcı olmak için anormal glukoz 
metabolizmasının değerlendirilmesi için.

• Kardiyoloji: Miyokardiyal perfüzyon görüntü-
leme ile birlikte kullanıldığında, koroner arter 
hastalığına ve sol ventriküler disfonksiyonuna 
sahip hastalarda rezidüel glukoz metaboliz-
masına sahip sol ventriküler miyokardının ve 
reversibl sistolik fonksiyon kaybının tespiti 
için.

• Nöroloji: Epileptik nöbetlerin odaklarıyla ilişki-
lendirile anormal glukoz metabolizması böl-
gelerinin tespiti için (1).

DOZ VE UYGULAMA

Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonu, radyasyon 
yayar. Radyasyon ekspozürünü minimize etmeye 
yönelik prosedürler kullanın. Kan glukozu ano-
malileri için taramalar yapın. 

• Onkoloji ve nöroloji alanlarında, hastalara, ila-
cın enjeksiyonundan önce 4-6 saat bir şey 
yiyip içmemelerini belirtin. İlacın verilmesin-
den önce en az iki gün normoglisemi sağla-
mak için tıbbi tedavi ve laboratuvar testleri 
uygulamayı dikkate alın (5.2).

• Kardiyoloji alanında, ilacın enjeksiyonundan 
önce glukoz içeren gıda veya sıvılarını (örn. 
50 – 75 mg) verilmesi, kardiyak iskeminin 
lokalizasyonunu kolaylaştırır (2.3)

Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunu aseptik 
olarak konteynerinden çekin ve intravenöz 
enjeksiyon ile uygulayın (2).

Önerilen doz:

• Tüm belirtilen klinik alanlarda yetişkinler için 
5 – 10 mCi (185 – 370 

• Nöroloji alanında pediatrik hastalar için 2.6 
mCi (2.2)

Görüntülemeyi, ilaç enjeksiyonunun ardından 
40 dakika içerisinde başlatın: Enjeksiyondan 
sonra 30 – 100 dakika içerisinde statik emisyon 
görüntüleri alın (2).

DOZ FORMLARI VE GÜÇLERİ

Intravenöz uygulama için 0.74 – 7.40 GBg/mL 
(20 – 200 mCi/mL) Florodeoksiglukoz F 18 
Enjeksiyonu ve 4.5mg sodyum klorit ve stabili-
zör olarak 0.1 - %0.5 madde ağırlığı etanol (yak-
laşık 15 – 50 mL hacim) içeren çoklu doz 30 mL 
ve 50 mL cam şişe (3).

KONTRAENDİKASYONLAR

Yok

UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Radyasyon riskleri: görüntüleme için mümkün 
olan en küçük dozu kullanın (5.1).

• Kan glukozu anomalileri: standart altı görün-
tülemeye neden olabilir (5.2)

ADVERS REAKSİYONLAR

Hipersensitivite reaksiyonları gerçekleşmiştir: 
Acil durum resüsitasyon ekipmanlarını ve perso-
nelini hazır bulundurun (6).

ŞÜPHELENİLEN ADVERS REAKSİYONLARI 
rapor etmek için 877-473-8638 numaralı tele-
fondan PETNET Solutions, Inc. veya 1-800-FDA-
1088 numaralı telefondan veya www.fda.gov/
medwatch adresinden FDA ile iletişim kurun.

SPESİFİK POPÜLASYONLARDA KULLANIM

Hamilelik Kategorisi C: Hiçbir insan veya hayvan 
verisi bulunmamaktadır. Alternatif teşhis yön-
temlerini dikkate alın, sadece açıkça gerekirse 
kullanın (8.1)

• Emziren Anneler: Eğer Florodeoksiglukoz 
enjeksiyonu, emziren bir kadına verilirse, rad-
yoaktif çürümenin en az 10 yarı ömrü için 
emzirmeye alternatifler kullanın (örn. Depo-
lanmış anne sütü veya infant formülü) (8.3)

• Pediatrik Kullanım: Pediatrik hastalarda 
güvenlik ve etkililik onkoloji ve kardiyoloji 
alanlarında henüz ortaya konmamıştır (8.4)

HASTA DANIŞMANLIK BİLGİSİ

Revizyon: 1/2011

TAM PROSPEKTÜS BİLGİLERİ

1 ENDİKASYON VE KULLANIM

Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunun, aşağındaki alanlarda pozitron emisyon tomografisi (PET) 
görüntülemesi için kullanılması önerilmektedir:

1.1 Onkoloji

Diğer test modaliteleriyle bulunan bilinen veya şüphelenilen anomalilere sahip hastalarda veya 
mevcut bir kanser tanısına sahip hastalarda habisliğin değerlendirilmesine yardımcı olmak için 
anormal glukoz metabolizmasının değerlendirilmesi için.

1.2 Kardiyoloji

Miyokardiyal perfüzyon görüntüleme ile birlikte kullanıldığında, koroner arter hastalığına ve sol 
ventriküler disfonksiyonuna sahip hastalarda rezidüel glukoz metabolizmasına sahip sol ventriküler 
miyokardının ve reversibl sistolik fonksiyon kaybının tespiti için.

1.3 Nöroloji

Epileptik nöbetlerin odaklarıyla ilişkilendirile anormal glukoz metabolizması bölgelerinin tespiti için.

2 DOZ VE UYGULAMA

Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonu, radyasyon yayar. Radyasyon ekspozürünü minimize etmeye 
yönelik prosedürler kullanın. Uygun radyoaktif çürüme faktörleri kullanarak sentez zamanının 
sonundan (end of synthesis time / EOS) nihai dozu hesaplayın. Hastaya vermeden önce nihai dozu 
düzgün bir şekilde kalibre edilmiş bir doz kalibratöründe tahlil edin [bkz Açıklama (11.2)]. 

2.1 Yetişkinler için Önerilen Doz

Onkoloji, kardiyoloji ve nöroloji alanlarında, yetişkinler için önerilen doz, intravenöz Enjeksiyon için 
5 – 10 mCI’dir (185 – 350 MBq).

2.2 Pediatrik Hastalar için Önerilen Doz

Nöroloji alanında intravenöz enjeksiyon olarak pediatrik hatalar için önerilen doz 2.6 mCI’dır. Vücut 
boyutuna veya ağırlığına dayalı optimal doz ayarlaması belirlenmemiştir [bkz Özel Popülasyonlarda 
Kullanım (8.4)].

2.3 Hastanın Hazırlanması

• İdrar torbasının emdiği radyasyonu minimize etmek için, yeterli hidrasyonu teşvik edin. PET incele-
mesinden önce hastanın su veya diğer sıvılar (tolere edildiği kadar) içermesini teşvik edin.

• Hastanın, görüntüleme incelemesinin tamamlanmasının hemen ardından sonra da en az bir saat 
boyunca idrar için tuvalete mümkün olduğunca sık gitmesini teşvik edin.

• Bir hasta hikayesi veya laboratuvar testleri edinerek klinik olarak önemli kan glukozu anomalileri için 
hastaları tarayın [bkz Uyarılar ve Önlemler (5.2). Onkoloji ve nöroloji alanlarında Florodeoksiglukoz F 
18 PET görüntülemesinden önce ve ilacın enjeksiyonundan önce hastaya 4 – 6 saat boyunca bir şey 
yiyip içmemesini söyleyin.

• Kardiyoloji alanında, ilacın enjeksiyonundan önce glukoz içeren gıda veya sıvılarını (örn. 50 – 75 mg) 
verilmesi, kardiyak iskeminin lokalizasyonunu kolaylaştırır

2.4 Radyasyon Dozimetrisi

Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunun intravenöz olarak verilmesinden kaynaklanan tahmini insan 
absorbsiyon radyasyon dozları, yenidoğan (3.4 kg), 1 yaş (9.8 kg), 5 yaş (19 kg), 15 yaş (57 kg) ve 
yetişkin (70 kg) için Tablo 1’de gösterilmektedir. Bu tahminler, insan (2) verilerine dayalı olarak ve 
Florodeoksiglukoz için Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu (4) tarafından yayınlanan 
veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Dozimetri verileri, her bir yaş grubunda çeşitli organlar için emi-
len radyasyon dozunda hafif değişiklikler olduğunu göstermektedir. Emilen radyasyon dozundaki 
bu benzeşimsizlikler, gelişimsel yaş varyasyonlarından kaynaklanmaktadır (örn. Organ boyutu, 
konumu ve her yaş grubu için genel metabolik hız). Değerlendirilen tüm yaş gruplarındaki belirtilen 
kritik organlar (azalan sırada) idrar torbası, kalp, pankreas, dalak ve akciğerlerdir.

2.5 Radyasyon Güvenliği – İlacın Kullanımı

• Hastanın, mesleki çalışanların, klinik personelin ve diğer kişilerin gereksiz radyasyon ekspozürüne maruz 
kalmalarını önlemek için su geçirmez eldivenler, etkili radyasyon kalkanı ve güvenlik önlemleri kullanın.

• Radyofarmasötikler, radyonüklidlerin güvenli kullanımı konusunda spesifik eğitime ve deneyime 
sahip olan ve deneyimleri ve eğitimleri, radyonüklidlerin kullanımını lisanslamakla yetkili uygun dev-
let kuruluşu tarafından onaylanmış olan doktorlar tarafından veya bunların kontrolü altında 
kullanılmalıdır.

• Uygun radyoaktif çürüme faktörleri kullanarak sentez zamanının sonundan (end of synthesis time / 
EOS) nihai dozu hesaplayın. Hastaya vermeden önce nihai dozu düzgün bir şekilde kalibre edilmiş bir 
doz kalibratöründe tahlil edin [bkz Açıklama (11.2)].

• Bir hastadaki Florodeoksiglukoz F 18 dozu, prosedürün hedefleri ve uygulanan radyasyon tespit 
cihazlarının niteliğiyle tutarlı bir şekilde en aza indirgenmelidir.

2.6 İlacın Hazırlanması ve Verilmesi

• Kalibrasyon süresi ve doza dayalı olarak uygulama için gerekli hacmi hesaplayın.

• Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunu konteynerinden aseptik olarak çekin.

• Solüsyonun ve konteynerin izin verdiği ölçüde, uygulamadan önce partikülat madde ve renk bozun-
masına ilişkin olarak F 18 Enjeksiyonunu görsel olarak inceleyin.

• Eğer partikülat madde veya renk bozunması içeriyorsa ilacı vermeyin; bu kabul edilemez veya kulla-
nılmayan preperasyonları, geçerli düzenlemelere uygun ve güvenli bir şekilde imha edin.

• EOS’tan 12 saat içerisinde F 18 Enjeksiyonunu kullanın.

2.7 Görüntüleme Rehber Kuralları

• Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunun verilmesinin ardından 40 dakika içerisinde görüntülemeyi 
başlatın.

• Statik emisyon görüntülerini, enjeksiyon zamanından sonra 30 – 100 dakika içerisinde edinin.

3 DOZ FORMLARI VE GÜÇLERİ

Intravenöz uygulama için 0.74 – 7.40 GBg/mL (20 – 200 mCi/mL) Florodeoksigluko F 18 Enjeksiyonu 
ve 4.5mg sodyum klorit ve stabilizör olarak 0.1 - %0.5 madde ağırlığı etanol (yaklaşık 15 – 50 mL 
hacim) içeren çoklu doz 30 mL ve 50 mL cam şişe.

4 KONTRAENDİKASYONLAR

Yok

Tablo 1. Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonlarının İntravenöz Olarak Verilmesinden Sonraki 
Tahmini Emilen Radyasyon Dozları (rem/mCi)

Organ
Yenidoğan 1 yaş 5 yaş 10 yaş 15 yaş Yetişkin

(3.4 kg) (9.8 kg) (19 kg) (32 kg) (57 kg) (70 kg)

Kalp duvarı 4.3 1.7 0.93 0.60 0.40 0.32

İdrar torbası duvarı 2.4 1.2 0.70 0.44 0.29 0.22

Pankreas 2.2 0.68 0.33 0.25 0.13 0.096

Dalak 2.2 0.84 0.46 0.29 0.19 0.14

Akciğerler 0.96 0.38 0.20 0.13 0.092 0.064

Böbrekler 0.81 0.34 0.19 0.13 0.089 0.074

Yumurtalıklar 0.80 0.8 0.19 0.11 0.058 0.053

Uterus 0.79 0.35 0.19 0.12 0.076 0.062

LLI Duvarı * 0.69 0.28 0.15 0.097 0.060 0.051

Karaciğer 0.69 0.31 0.17 0.11 0.076 0.058

Safrakesesi duvarı 0.69 0.26 0.14 0.093 0.059 0.049

İnce bağırsak 0.68 0.29 0.15 0.096 0.060 0.047

ULI duvarı ** 0.67 0.27 0.15 0.090 0.057 0.046

Karın duvarı 0.65 0.27 0.14 0.089 0.057 0.047

Böbreküstü bezleri 0.65 0.28 0.15 0.095 0.061 0.048

Testis 0.64 0.27 0.14 0.085 0.052 0.041

Kırmızı kemikiliği 0.62 0.26 0.14 0.089 0.057 0.047

Timus 0.61 0.26 0.14 0.086 0.056 0.044

Tioroid 0.61 0.26 0.13 0.080 0.049 0.039

Kas 0.58 0.25 0.13 0.078 0.049 0.039

Kemik yüzeyi 0.57 0.24 0.12 0.079 0.052 0.041

Göğüs 0.54 0.22 0.11 0.068 0.043 0.034

Deri 0.49 0.20 0.10 0.060 0.037 0.030

Beyin 0.29 0.13 0.09 0.078 0.072 0.070

Diğer dokular 0.59 0.25 0.13 0.083 0.052 0.042
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* Tam prospektüs bilgilerinde dışarıda bırakılan bölümler veya alt bölümler listelenmemiştir

a Radyasyon emilim dozunu hesaplamak için MIRDOSE 2 yazılımı kullanılmıştır. Biodağılıma ilişkin var-
sayımlar, Gallagher ve ark. 1 ve Jones ve ark. 2’ye dayalıdır.

b 1.5 saatlik uniform işeme sıklığına sahip dinamik idrar torbası modeli kullanılmıştır. *LLI – lower large 
instestine (alt kalın bağırsak); **ULI – upper large intestine (üst kalın bağırsak)
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5 UYARILAR VE ÖNLEMLER

5.1 Radyasyon Riskleri

Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunun da aralarında bulunduğu radyasyon yayan ürünler, özellikle 
pediatrik hastalarda kanser riskini arttırabilir. Görüntüleme için gerekli olan en düşük dozu kullanın 
ve hastayı ve sağlık çalışanını korumak için güvenli kullanım sağlayın [bkz Doz ve Uygulama (2.5)].

5.2 Kan Glukozu Anomalileri

Onkoloji ve nöroloji alanında, yeterli şekilde regüle edilmemiş kan glukozu seviyelerine sahip hasta-
larda standart altı görüntüleme oluşabilir. Bu hastalarda, Bu hastalarda, Florodeoksiglukoz F 18 
Enjeksiyonunun verilmesinden önce en az iki gün normoglisemi sağlamak için tıbbi tedavi ve labo-
ratuvar testlerini dikkate alın.

6 ADVERS REAKSİYONLAR

Pruritus, ödem ve döküntüyü içeren hipersensitivite reaksiyonlar pazarlama sonrası alanda rapor 
edilmiştir. Acil durum resüsitasyon ekipmanlarını ve personelini hazır bulundurun

7 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunun, PET görüntüleme uygulanan hastalar tarafından alınan 
diğer ilaçlarla etkileşim olasılığı araştırılmamıştır.

8 SPESİFİK POPÜLASYONLARDA KULLANIM

8.1 Hamilelik

Hamilelik Kategori C

Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonuyla ilgili hayvan üreme araştırmaları gerçekleştirilmemiştir. 
Ayrıca, hamile bir kadına verildiğinde Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunun fetüse zarar verip ver-
meyeceği veya üreme kapasitesine etki edip etmeyeceği bilinmemektedir. Hamile bir kadında alter-
natif tanı testlerini dikkate allın; Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunu sadece açıkça gerekli olması 
halinde verin.

8.3 Emziren Anneler

Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunun insan sütüne salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir. 
Emziren kadınlarda alternatif tanı testlerini dikkate alın. Eğer Florodeoksiglukoz enjeksiyonu, emzi-
ren bir kadına verilirse, radyoaktif çürümenin en az 10 yarı ömrü için emzirmeye alternatifler kulla-
nın (örn. Depolanmış anne sütü veya infant formülü) (8.3)

8.4 Pediatrik Kullanım

Epilepsiye sahip pediatrik hastalarda Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunun güvenliği ve etkililiği, 
yetişkin ve pediatrik hastalardaki araştırmalar temelinde ortaya konmuştur. Epilepsiye sahip pediat-
rik hastalarda önerilen doz 2.6 mCI’dır. Vücut ağırlığı ve/veya boyutuna dayalı optimal doz ayarla-
ması belirlenmemiştir. Onkoloji veya kardiyoloji alanında, Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunun 
güvenliği ve etkililiği pediatrik hastalarda ortaya konmamıştır.

11 AÇIKLAMA

11.1 Kimyasal Karakteristikler

Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonu, pozitron emisyon tomografisi (PET) görüntüleme ile bağlantılı 
olarak tanısal amaçlarla kullanılan bir pozitron yayan radyofarmosötiktir. Aktif bileşen 2-deoksi-
2[18F]floro-D-glukoz, 181.26 moleküler ağırlıkla C6H1118FO5 moleküler formülüne ve aşağıdaki 
kimyasal yapıya sahiptir:

Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonu, kullanıma hazır, steril, pirojen içermeyen, berrak ve renksiz bir 
solüsyon olarak temin edilmektedir. Her mL, EOS’de 0.740 – 7.40BBq (20.0 – 200 mCI) 2-deoksi-2-
[18F]floro-D-glukoz, 4.5 mg sodyum klorit ve stabilizatör olarak %0.1 – 0.5 madde ağırlığı etanol 
içermektedir. Solüsyonun pH’ı, 4.5 ve 7.5 arasındadır. Solüsyon, çoklu doz cam şişede paketlenmiş-
tir ve hiçbir koruyucu içermemektedir.

11.2 Fiziksel Karakteristikler

Florin F 18, Oksijen O 16’ya (sabit) pozitron yayarak çürür ve 109.7 dakikalık bir fiziksel yarı ömrü 
vardır. Görüntülemede faydalı olan başlıca fotonlar, pozitron bir elektronlar etkileştiğinde üretilen 
ve eşzamanlı olarak farklı yönlere yayılan çift 511 keV gamma fotonlardır (Tablo 2).

Tablo 2. Florin F 18 için Başlıca Radyasyon Emisyonu Verileri

Radyasyon/Emisyon Çözülme başına % Ortalama Enerji

Pozitron (b+) 96.73 249.8 keV

Gamma (±)* 193.46 511.0 keV

*Pozitron imhasıyla üretilir

Kaynak: Kocher, D.C. Radyoaktif Çürüme Tabloları DOE/TIC-I 1026, 89 (1981)

Florin F 18 için spesifik gamma ışını sabiti (nokta kaynak hava kerma katsayısı) 1 cm’de 7.7 R/hr/mCI’dır 
1.35 x 10-6 Gy/hr/kBq). 511 keV fotonları için yarı değer katmanı (HVL / half value layer) 4 mm kurşun-
dur (Pb). Bu radyonüklid içim kurşun kalkanı kalınlığının bir fonksiyonu olarak atenüasyon aralığı Tablo 
3’te gösterilmektedir. Örneğin, 0.25 atenüasyon katsayısıyla Pb’nin 8 mm kalınlığının interpozisyonu, 
dış radyasyonu %75 oranında azaltacaktır.

Tablo 3. Kurşun (Pb) kalkanıyla 511 keV Fotonlarının Radyasyon Atenüasyonu

Kalkan kalınlığı (Pb) mm Atenüasyon katsayısı

0 0.00

4 0.50

8 0.25

13 0.10

26 0.01

39 0.001

52 0.0001

Bu radyonüklidin fiziksel çürümesinin düzeltmesinde kullanılmak için, kalibrasyondan sonra seçili 
aralıklarda kalan fraksiyonlar Tablo 4’te gösterilmektedir.

Tablo 4. Florin F18 için Fiziksel Çürüme Çizelgesi

Dakika Kalan Fraksiyon

0* 1.000

15 0.909

30 0.826

60 0.683

110 0.500

220 0.250

*kalibrasyon süresi

12 KLİNİK FARMAKOLOJİ

12.1 Etki Mekanizması

Florodeoksiglukoz F 18, bir enerji kaynağı olarak glukozdan faydalanan veya glukoza olan bağımlılıkları 
patolofizyolojik koşullar altında artan hücrelere konsantre olan bir glukoz analoğudur. Florodeoksiglu-
koz F 18, hücre membranı içerisinde kolaylaştırıcı glukoz taşıyıcı proteinler tarafından taşınır ve enzim 
hekzokinazı tarafından [18F] PDG-6 fosfata hücre içerisinde fosforlanır. Fosforlanmanın ardından, 
glukoz-6-fosfotaz tarafından defosforlanana kadar dışarı çıkamaz. Bu nedenle, belirli bir doku veya 
patofizyolojik süreç içerisinde, Florodeoksiglukoz F 18’in tutulumu ve serbest bırakılması, glukoz taşıyı-
cısı, hekzokinaz ve glukoz-6-fosfataz aktivitelerini içeren bir dengeyi yansıtır. Glukoz ve Florodeoksiglu-
koz F 18 taşıyıcı ve fosforilasyon arasındaki kintetik farklar için izin verildiğinde (“toplu sabit” oranı ola-
rak ifade edilir), Florodeoksiglukoz F 18, glukoz metabolizmasını değerlendirmek için kullanılır. Spesifik 
organ veya doku türünün arka plan aktivitesine kıyasla, Florodeoksiglukoz F 18’in azaltılmış veya 
devamsız alınım bölgeleri, glukoz metabolizmasının azalmasını veya yokluğunu yansıtır. Florodeoksig-
lukoz F 18’in artan alınımı, normalin üstünde glukoz metabolizması oranlarını yansıtır.

12.2 Farmakodinamikler

İntravenöz olarak verilmenin ardından Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonu, vücudun tüm organlarına 
hızlı bir şekilde dağılır. Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonunun arka plan atımının ardından, optimal 
PET Görüntüleme genellikle uygulamanın ardından 30-40 dakika içerisinde sağlanır.

Kanserde, kısmen (1) glukoz taşıyıcılardaki aktivitenin artışı, (2) fosforlaşma aktivitesinin artan oranı, 
(3) fosfataz aktivitesindeki azalma veya (4) tüm bu süreçler arasındaki dengedeki dinamik değişiklik 
nedeniyle genellikle gelişmiş glukoz metabolizmasıyla karakterize edilir. Ancak, Florodeoksiglukoz F 18 
akümülasyonunda yasıma bulduğu gibi kanserin glukoz metabolizması, önemli oranda değişkenlik gös-
terir. Tümör türüne, evresine ve konumuna bağlı olarak, Florodeoksiglukoz F 18 akümülasyonu arttırı-
labilir, normal kalabilir veya azaltılabilir. Ayrıca, enflammatuar hücreler de Florodeoksiglukoz F 18 alı-
nımının aynı değişkenliğine sahip olabilir.

Kalpte, normal aerobik koşullar altında, miyokard, serbest yağ asitlerini oksidize ederek enerji gereksi-
nimlerinin çoğunu karşılar. Miyosit tarafından alınan eksojen glukozun çoğu glikojene dönüştürülür. 
Ancak iskemik koşullar altında, serbest yağ asitlerinin oksidasyonu azalır, eksojen glukoz, tercih edilen 
miyokardiyal substrat olur, glikoliz stimüle edilir ve miyosit tarafından alınan glukoz, glikojene dönüş-
türülmek yerine hemen metabolize edilir. Bu koşullar altında, fosforlaşmış Florodeoksiglukoz, miyositte 
birikir ve PET görüntüleme ile tespit edilebilir.

Beyinde, hücreler normalde aerobik metabolizmaya dayalıdır. Epilepside, glukoz metabolizması deği-
şiklik göstermektedir. Genel olarak, bir nöbet sırasında glukoz metabolizması artar. İnteriktal olarak, 
nöbet odağı hipometabolik olma eğilimindedir.

12.3 Farmakokinetikler

Dağılım: Dört sağlıklı erkek gönüllüde, 30 saniye boyunca intrevanöz uygulama verilmesiyle birlikte, 
Florodeoksiglukoz F 18 için ateryal kan seviyesi profili trieksponensiyal olarak çürüme gösterdi. Üç 
fazın etkili yarı ömür aralıkları 02.-0.3 dakika, 11.6 (±) 1.1 ortala ma ve standart sapma (STD) ile 10-13 
dakika 88 (±) 4 dakika bir ortalama ve STD ile 80-95 dakikaydı. Florodeoksiglukoz F 18’in plazma pro-
tein bağlayıcılığı araştırılmamıştır. 

Metabolizma: Florodeoksiglukoz F 18 hücrelere taşınır ve bu doku içerisindeki glukoz kullanımı hızıyla 
orantılı bir hızda [18F]-FDG-6 fosfata fosforlaştırılır. [18F]-FDG-6 fosfat ise varsayılan olarak 2-deoksi-
2[F18]floro-6-fosfo-D-manoz[F 18]FDM-6-fosfata)metabolize edilir.

Florodeoksiglukoz F 18 Enjeksiyonu, birçok impürite içerebilir (örn. 2-deoksi-2-kloro-D-glukoz (CIDG)). 
CIDG’nin biodaığılımı ve metabolizmasının Florodeoksiglukoz F 18’e benzer olduğu varsayılmaktadır ve 
2-deoksi-2-kloro-6-fosfo-D-glukoz (CIDG-6-fosfat) ve 2-deoksi-2-kloro-6-fosfo-D-manoz (CIDM-6-fosfat) 
hücre içi formasyonuyla sonuçlanması beklenmektedir. Fosforlanmış deoksiglukoz bileşenleri defosfor-
lanır ve bunun sonucu olan bileşenler (FDG, FDM, ClDG ve ClDM) pasif difüzyon ile hücrelerden ayrılır-
lar. Florodeoksiglukoz F 18 ve ilgili bileşenler kardiyak dışı dokulardan, uygulamanın ardından 3 – 34 
saat içerisinde temizlenirler. Kardiyak dokusundan temizlenme 96 saatten fazla gerektirebilir. Herhangi 
bir dokudaki glukoz metabolizmasına müdahil olmanyan florodeoksiglukoz F 18 idrara salınır.

Eliminasyon: Florodeoksiglukoz, 24 saat içerisinde çoğu dokudan temizlenir ve idrarda değişmemiş 
olarak vücuttan elimine edilebilir. Üç eleme fazı, incelnen literatürde tespit edilmiştir. 33 dakika içeri-
sinde, verilen radyoaktif dozun %3.9 ortalaması idrarda ölçülmüştür. Uygulamanın ardından iki saat 
sonra idrar torbasındaki radyasyon ekspozürü miktarı, radyoaktif dozun %20.6’sının (ortalama) idrar 
torbasında mevcut olduğunu ortaya koymaktadır.

Özel Popülasyonlar:

Florodeoksiglukoz F 18 enjeksiyonunun farmakokinetikleri, renal yetmezliğe, hepatik yetmezliğe sahip 
veya pediatrik hastalarda araştırrılmamıştır. Florodeoksiglukoz F 18, renal sistemden elimine edilir. Bu 
organ sistemine ve komşu dokularına aşırı radyasyon ekspozürü uygulamaktan kaçının.

Aç kalmanın, değişken kan şekeri seviyelerinin, glukoz intoleransının koşullarının ve diyabet mellitusun 
insanlardaki Florodeoksiglukoz F 18 dağılımı üzerindeki etkileri kesin olarak bilinmemektedir [bkz Uya-
rılar ve Önlemler (5.2)].

13 KLİNİK DIŞI TOKSİKOLOJİ

13.1 Karsiogenez, Mutagenez, Doğurganlığın Zarar Görmesi

Florodeoksiglukoz F 18 enjeksiyonu karsiojenik potansiyeli, mutajenik potansiyeli veya doğurganlık 
üzerindeki etkileri değerlendirmek için hayvanlar üzerinde araştırmalar gerçekleştirilmemiştir.

14 KLİNİK ARAŞTIRMALAR

14.1 Onkoloji

Florodeoksiglukoz F 18 enjeksiyonunun pozitforn emisyon tomografisi kanser görüntülemesindeki etki-
liliği 16 bağımsız araştırmayla ortaya konulmuştur. Bu araştırmalar, muhtemel bir şekilde, küçük hücreli 
olmayan akciğer kanseri, kolo-rektal, pankreas, göğüs, tiroid, melanom, Hodgkin’s ve Hodginls dışı len-
foma ve akciğer, karaciğer, kemik ve aksiller düğümlerdeki çeşitli metastatik türler dahil olmak üzere 
şüphelenilen veya bilinen habisliklere sahip hastalarda Florodeoksiglukoz F 18’in kullanımını değerlen-
dirmiştir. Bu araştırmaların hepsine en az 50 hasta katılmıştır ve gerçek standardı olarak patoloji kulla-
nılmıştır. Araştırmalardaki Florodeoksiglukoz F 18 enjeksiyonn dozları, 370 MBq medyan ve ortalama 
dozla 200 MBq – 740 MBq arasında değişiklik göstermiştir. Araştırmalarda, Florodeoksiglukoz F 18 
enjeksiyonunun tanısal performansı, kanserin türü, kanserin boyutu ve diğer klinik koşullarla bilrikte 
değişiklik göstermiştir. Yanlış negatif ve yanlış pozitif taramalar gözlemlenmiştir. Negatif Florodeoksig-
lukoz F 18 enjeksiyonu PET taramaları, kanser tanısını hariç tutmamaktadır. Pozitif Florodeoksiglukoz F 
18 enjeksiyonu PET taramaları, kanser tanısını ortaya koymak için patolojinin yerine geçememektedir. 
Fungal enfeksiyonlar, enflamatuar süreçler ve iyi huylu tümörler gibi habis olmayan koşullar, yanlış 
pozitif taramalara neden olabilen artan glukoz metabolizması paternlerine sahiptir. Kanser taramasında 
Florodeoksiglukoz F 18 enjeksiyonu PET görüntülemesinin etkililiği araştırılmamıştır.

14.2 Kardiyoloji

Kardiyak kullanımı için Florodeoksiglukoz F 18 enjeksiyonunun etkililiği, koroner arter hastalığı ve kro-
nik sol ventriküler sistolik disfonksiyona sahip olan ve koroner revaskülarizasyondan geçmeleri planla-
nan hastalar üzerinde gerçekleştirilen on bağımsız araştırmayla ortaya konmuştur. Revaskülarizasyon-
dan önce, hastalara Florodeoksiglukoz F 18 enjeksiyonuyla (74 - 370 MBq, 2 - 10 mCi) PET 
görüntülemesi ve diğer tanısal radyofarmasötiklerle perfüzyon görüntülemesi uygulanmıştır. Florode-
oksiglukoz F 18 enjeksiyonu dozları, 74 – 370 MBq (2 – 10 MCI) arasında değişmiştir. Revaskülarizas-
yon öncesinde sinerjik bölgelerin segmental, sol ventriküler, duvar hareketi değerlendirmeleri, fonksi-
yonel iyileşmeye sahip miyokardiyal segmentleri tespit etmek için başarılı revaskülarizasyon sonrasında 
kör bir şekilde karşılaştırılmıştır. 

Sol ventriküler miyokardiyal segmentler, eğer Florodeoksiglukoz F 18 akümülasyonu ve azalmış perfüz-
yon (örn. Akış metabolizması eşleşmezliği) gösterirlerse, reversibl sistolik fonksiyon kaybına sahip 
oldukları tahmin edilmiştir. Bunun aksine, eğer hem Florodeoksiglukoz F 18 akümülasyonu hem de 
perfüzyon gösterirlerse (örn. Eşleşmiş defektler) irreversibl sistolik fonksiyon kaybına sahip oldukları 
tahmin edilmiştir.

Miyokardiyal segmentte akış metabolizması eşleşmezliği bulguları, başarılı revaskülarizasyonun, bu 
segmentte miyokardiyal fonksiyonu restore edeceğine işaret edebilir. Ancak, yanlış pozitif testler 
düzenli olarak gerçekleşir ve bir hastaya revaskülarizasyon uygulanması kararı, sadece PET bulgularına 
dayandırılmamalıdır. Benzer bir şekilde, bir miyokardiyal segmentteki eşleşmiş defekt bulfuları da 
miyokardiyal fonksiyonunun, bu segmentte, başarılı bir şekilde revaskülarize edilse bile iyileşmeyece-
ğine işaret edebilir. Ancak yanlış negatif testler düzenli olarak gerçekleşmektedir ve koroner revasküla-
rizasyonuna karşı bir öneride bulunma veya kardiyak nakli önerme kararı, sadece PET bulgularına 
dayandırılmamalıdır. Florodeoksiglukoz F 18 PET görüntülemesiyle tahmin edilen segmental disfonksi-
yonun reversibilitesi, başarılı koroner revaskülarizasyona bağlıdır. Bu nedenle, başarılı revaskülarizas-
yon ihtimali düşük olan hastalarda, Florodeoksiglukoz F 18 enjeksiyonuylaPET görüntülemesinin tanı-
sal faydalılığı daha sınırlıdır.


