
EFDEGE Fluorodeoksyglukoza [18F] 

Wskazania do stosowania 

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. 

Fluorodeoksyglukoza (18F) jest przeznaczona do stosowania w pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) u 

osób dorosłych, dzieci i młodzieży. 

Produkt jest przeznaczony do badań obrazowych w czynnościowej diagnostyce onkologicznej oraz w 

diagnostyce zaburzeń przebiegających z nadmiernym wychwytem glukozy przez określone narządy lub 

tkanki. Udokumentowane wskazania do stosowania:  

Neurologia 

 Diagnostyka zaburzeń przebiegających z hipometabolizmem glukozy w okresach 

międzynapadowych.  

 Lokalizacja obszarów epileptogennych w przedzabiegowej ocenie pacjentów z rozpoznaniem 

padaczki skroniowej z napadami ogniskowymi.  

Onkologia 

Diagnostyka  

 Badanie pojedynczych guzów płuc.  

 Detekcja nowotworów o nieznanym pochodzeniu, odkrytych np. u pacjentów z powiększeniem 

węzłów chłonnych szyjnych lub przerzutami nowotworowymi do kości lub wątroby. 

 Charakterystyka masy w obrębie trzustki.  

Diagnostyka w przypadku uzasadnionego klinicznie podejrzenia wznowy nowotworu 

 Glejaki o wysokim stopniu złośliwości (stopień III lub IV). 

 Nowotwory głowy i szyi.  

 Rak tarczycy (z wyjątkiem raka rdzeniastego): zwiększone stężenie tyreoglobuliny w surowicy i 

ujemny wynik scyntygrafii całego ciała z jodem radioaktywnym.  

 Pierwotny rak płuca. 

 Rak piersi.  

 Rak trzustki.  

 Rak jelita grubego. 

 Rak jajnika. 

 Chłoniak złośliwy.  

 Czerniak złośliwy.  

Ocena stopnia zaawansowania nowotworów  

 Nowotwory głowy i szyi, w tym pomocniczo podczas pobierania wycinków.  

 Pierwotny rak płuca. 

 Miejscowo zaawansowany rak piersi.  

 Rak przełyku.  

 Rak trzustki.  

 Rak jelita grubego (szczególnie w przypadku oceny stopnia zaawansowania wznowy). 

 Chłoniak złośliwy.  

Czerniak złośliwy (głębokość naciekania >1,5 mm w skali Breslowa bądź przerzuty do węzłów 

chłonnych w chwili rozpoznania). 

 



Kardiologia 

 Obrazowanie segmentów żywotnej tkanki mięśnia sercowego wykazujących wychwyt glukozy przy 

obniżonej perfuzji wieńcowej na podstawie diagnostyki przepływów w naczyniach krwionośnych. 

 Ocena żywotności mięśnia sercowego u pacjentów z ciężkim zburzeniem czynności lewej komory 

przygotowywanych do rewaskularyzacji, jeśli wyniki badań konwencjonalnych są 

niediagnostyczne.  

Choroby zakaźne i zapalne  

 Diagnostyka tkanek bądź narządów z zaburzeniami liczby aktywowanych leukocytów w przebiegu 

chorób zakaźnych i zapalnych. 

 Udokumentowane wskazania w chorobach zakaźnych i zapalnych. 

 Lokalizacja nieprawidłowych struktur w diagnostyce etiologii gorączki o nieznanym  pochodzeniu.  

Diagnostyka zakażeń 

 Podejrzenie przewlekłego zakażenia kości i (lub) sąsiadujących struktur anatomicznych: zapalenie 

szpiku i kości, zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie krążka międzykręgowego lub zapalenie 

kości w sąsiedztwie implantów metalicznych.  

 Stopa cukrzycowa z podejrzeniem neuroartropatii Charcota, zapalenia szpiku i kości i (lub) 

zakażenia tkanek miękkich. 

Ocena zakresu zmian zapalnych w przebiegu 

 Sarkoidozy.  

 Zapaleń jelit. 

 Zmian zapalnych obejmujących wielkie pnie tętnicze.  

Kontrola odpowiedzi na leczenie  

 Chłoniak złośliwy.  

 Nowotwory głowy i szyi. 

 Dolegliwości bólowe u pacjentów po wszczepieniu endoprotezy biodra.  

 Protezy naczyniowe.  

 Gorączka w przebiegu AIDS. 

 Lokalizacja ognisk septycznych u pacjentów z bakteriemią lub zapaleniem wsierdzia.  

Monitorowanie leczenia  

Nieoperacyjna bąblowica pęcherzykowa: wykrywanie aktywnych lokalizacji pasożyta podczas leczenia i po 

jego zakończeniu. 

 


