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Phelinun (melphalanum) 
Přehled pro přípravek Phelinun a proč byl přípravek registrován v EU 

Co je přípravek Phelinun a k čemu se používá? 

Phelinun je protinádorový léčivý přípravek k léčbě těchto onemocnění: 

• nádorová onemocnění kostní dřeně (která vytváří krevní buňky) – mnohočetný myelom, akutní 
lymfoblastická leukemie a akutní myeloidní leukemie, 

• Hodgkinův lymfom a nehodgkinský lymfom, což jsou nádorová onemocnění postihující bílé krvinky 
zvané lymfocyty, 

• neuroblastom dětského věku, což je nádorové onemocnění postihující nervové buňky v různých 
částech těla, 

• rakovina vaječníků, 

• adenokarcinom prsu, což je typ rakoviny prsu. 

Používá se buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými protinádorovými léčivými přípravky či 
s radioterapií, nebo s oběma uvedenými způsoby léčby. 

Přípravek Phelinun lze použít také k transplantaci kmenových buněk u dospělých a dětí s nádorovými 
onemocněními krve a u dětí s některými dalšími poruchami krve. Podává se s jinými cytostatiky 
(léčivými přípravky hubícími buňky) v rámci přípravné léčby (k očištění kostní dřeně od určitých buněk) 
před tím, než pacient dostane od dárce zdravé kmenové buňky, jež nahradí buňky nemocné. 

Přípravek Phelinun obsahuje léčivou látku melfalan. 

Přípravek Phelinun je „hybridní léčivý přípravek“. Znamená to, že přípravek Phelinun je podobný 
„referenčnímu léčivému přípravku“, obsahuje stejnou léčivou látku, avšak je určen k dalšímu použití 
(přípravné léčbě). Referenčním léčivým přípravkem pro přípravek Phelinun je přípravek Alkeran 
50 mg / 10 ml, který je dodáván na trh ve Francii. 

Jak se přípravek Phelinun používá? 

Výdej přípravku Phelinun je vázán na lékařský předpis. Musí být podáván pod dohledem lékaře, který 
má zkušenosti s používáním protinádorových léčivých přípravků a s přípravnou léčbou pro transplantaci 
kmenových buněk. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Přípravek Phelinun se podává infuzí (kapáním) do žíly, přičemž dávka závisí na onemocnění, k jehož 
léčbě se používá, jakož i na tělesné hmotnosti a výšce pacienta. Dávku lze rozdělit a podat ji během 
dvou nebo tří po sobě následujících dnů. 

Více informací o používání přípravku Phelinun naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého 
lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Phelinun působí? 

Melfalan, léčivá látka v přípravku Phelinun, je typ cytostatika známého jako alkylační látka. Tím, že 
zabraňuje DNA (genetickému materiálu buněk) ve zdvojování a vytváření nových buněk, zamezuje 
dělení buněk. Melfalan tudíž působí na buňky, které se rychle dělí, jako jsou nádorové buňky a buňky 
kostní dřeně. 

Jaké přínosy přípravku Phelinun byly prokázány v průběhu studií? 

Studie přínosů a rizik s léčivou látkou melfalan v rámci léčby nádorových onemocnění již byly 
provedeny s referenčním léčivým přípravkem Alkeran, a nemusí se tedy opakovat s přípravkem 
Phelinun. 

Společnost také předložila důkazy z více než 20 publikovaných studií, aby prokázala účinnost melfalanu 
v rámci přípravné léčby u dospělých a dětí, které podstupují transplantaci hematopoetických 
(krvetvorných) kmenových buněk. 

Stejně jako u všech léčivých přípravků provedla společnost studie kvality přípravku Phelinun. Nebylo 
potřeba provést „bioekvivalenční“ studie, aby se prokázalo, že přípravek Phelinun se vstřebává 
podobně jako referenční léčivý přípravek a dosahuje stejných hladin léčivé látky v krvi. Je to z toho 
důvodu, že přípravek Phelinun je podáván infuzí do žíly, takže léčivá látka je dodávána přímo do 
krevního oběhu. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Phelinun? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Phelinun (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10) 
jsou snížené hladiny krvinek a krevních destiček (složek krve, které se podílejí na jejím srážení), 
infekce, gastrointestinální poruchy (jako je průjem, zvracení, vřídky v ústech a krvácení) a poruchy 
imunitního systému (přirozeného obranného systému těla), včetně reakce štěpu proti hostiteli (kdy 
transplantované buňky napadají tělo). 

Přípravek Phelinun nesmí být používán během kojení nebo jako přípravná léčba během těhotenství. 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Phelinun je uveden v příbalové informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Phelinun registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že v souladu s požadavky EU bylo 
prokázáno, že v rámci léčby nádorových onemocnění krve je přípravek Phelinun srovnatelný 
s přípravkem Alkeran. Přestože nejsou k dispozici hlavní studie, které by hodnotily účinnost přípravku 
Phelinun v rámci přípravné léčby u dospělých a dětí, z důkazů z publikovaných studií vyplývá, že je 
účinný a že v některých případech mohou být jeho nežádoucí účinky menší než u jiných možností 
přípravné léčby. 

Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy přípravku Phelinun převyšují jeho 
rizika, a může tak být registrován k použití v EU. 
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Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného 
používání přípravku Phelinun? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné 
a účinné používání přípravku Phelinun, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky 
i pacienty. 

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Phelinun průběžně sledovány. 
Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Phelinun jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna 
veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů. 

Další informace o přípravku Phelinun 

Další informace o přípravku Phelinun jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/phelinun. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/phelinun
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