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Polivy (polatuzumab vedotin) 
Общ преглед на Polivy и основания за разрешаване в ЕС 

Какво представлява Polivy и за какво се използва? 

Polivy е противораково лекарство, използвано за лечение на възрастни с дифузен В-едроклетъчен 
лимфом (ДВЕКЛ), при които ракът е рецидивирал или е спрял да се повлиява от други лечения и 
които не могат да получат трансплантация на костен мозък. 

Използва се в комбинация с две други лекарства, наречени бендамустин и ритуксимаб. 

ДВЕКЛ се счита за рядко заболяване и Polivy е определен като „лекарство сирак“ (лекарство, 
използвано при редки заболявания) на 16 април 2018 г. Допълнителна информация за лекарствата 
сираци можете да намерите тук: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3182013. 

Polivy съдържа активното вещество полатузумаб ведотин (polatuzumab vedotin). 

Как се използва Polivy? 

Polivy се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се прилага само под 
наблюдението на медицински специалист с опит в диагнозата и лечението на рак. 

Polivy се прилага чрез инфузия (вливане) във вена в продължение на 90 минути. Прилага се в 21-
дневни цикли с ритуксимаб и бендамустин. Дозата на Polivy зависи от телесното тегло на пациента и 
се прилага в 6 цикъла. 

Пациентите получават парацетамол и антихистаминово лекарство, преди да получат Polivy, за да се 
намали риска от реакции към инфузията. Ако пациентът получи реакция, свързана с инфузията, 
инфузията трябва да се забави или прекъсне. Лекарят може да намали или спре дозата на Polivy, 
ако пациентът развие нежелани реакции, засягащи кръвните клетки. 

За повече информация относно употребата на Polivy вижте листовката или се свържете с вашия 
лекар или фармацевт. 

Как действа Polivy? 

Пациентите с ДВЕКЛ имат ракови В-клетки, които са вид бели кръвни клетки. Активното вещество в 
Polivy, полатузумаб ведотин, се състои от моноклонално антитяло (вид протеин), комбинирано с 
вещество, наречено монометил ауристатин E (MMAE). Моноклоналното антитяло се свързва с 
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протеин, наречен CD79b, върху В-клетките, включително раковите В-клетки, и по този начин 
предизвиква освобождаване на MMAE вътре в тях. След това MMAE спира делението на В-клетките и 
ги убива. 

Какви ползи от Polivy са установени в проучванията? 

Polivy е изследван в проучване, включващо 80 пациента с ДВЕКЛ. Половината от пациентите са 
получили Polivy, прибавен към стандартния режим на бендамустин и ритуксимаб, докато другата 
половина е получила само бендамустин и ритуксимаб. След 6 до 8 седмици на лечение не са 
наблюдавани признаци на рак (пълен отговор) при 40 % от пациентите, получаващи Polivy плюс 
ритуксимаб и бендамустин в сравнение с 18 % от пациентите, получаващи само ритуксимаб и 
бендамустин. 

Какви са рисковете, свързани с Polivy? 

Може да повлияе на производството на кръвни клетки. Най-честите нежелани реакции при Polivy в 
комбинация с бендамустин и ритуксимаб (които е възможно да засегнат повече от 3 на 10 души) са 
анемия (намален брой на червените кръвни клетки), тромбоцитопения (намален брой на 
тромбоцитите в кръвта), неутропения (намален брой на белите кръвни клетки), умора, диария, 
гадене (позиви за повръщане) и повишена температура. Сериозните нежелани реакции (които е 
възможно да засегнат не повече от 1 на 10 души) включват фебрилна неутропения (намален брой 
на белите кръвни клетки с повишена температура), повишена температура и пневмония (инфекция 
на белите дробове). 

Лекарството не трябва да се прилага при пациенти, които имат тежка инфекция. За пълния списък 
на неблагоприятните реакции и ограниченията при Polivy вижте листовката. 

Защо Polivy е разрешен за употреба в ЕС? 

Основното проучване показва, че Polivy е ефективен за лечение на пациенти, чието заболяване не 
се е повлияло от предходно лечение или е рецидивирало и които не са могли да получат 
трансплантация. Въпреки че проучването включва ограничен брой пациенти и са необходими 
повече данни, за да бъдат потвърдени резултатите, Европейската агенция по лекарствата счита, че 
Polivy отговаря на неудовлетворени медицински потребности. 

Могат да се появят сериозни нежелани реакции; те обаче са управляеми при въвеждане на 
подходящи мерки. Поради това Агенцията реши, че ползите от употребата на Polivy са по-големи от 
рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. 

Polivy е разрешен за употреба по т.нар. схема „разрешаване под условие“. Това означава, че се 
очакват допълнителни данни за лекарството, които фирмата се задължава да предостави. Всяка 
година Агенцията ще извършва преглед на новата информация и настоящото резюме съответно ще 
се актуализира. 

Каква информация се очаква за Polivy? 

Тъй като Polivy е разрешен за употреба по т.нар. схема „разрешаване под условие“, фирмата, която 
предлага Polivy, ще предостави допълнителни данни относно неговото въздействие, за да потвърди 
безопасността и ефективността на Polivy, когато се използва в комбинация с други противоракови 
лекарства при пациенти с ДВЕКЛ. 
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Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и 
ефективна употреба на Polivy? 

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Polivy, които следва 
да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика 
на продукта и в листовката. 

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Polivy непрекъснато се 
проследяват. Съобщените нежелани реакции , свързани с употребата на Polivy, внимателно се 
оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите. 

Допълнителна информация за Polivy: 

Допълнителна информация за Polivy можете да намерите на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/polivy. 
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