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Polivy (polatuzumabum vedotinum) 
Přehled pro přípravek Polivy a proč byl přípravek registrován v EU 

Co je přípravek Polivy a k čemu se používá? 

Přípravek Polivy je protinádorový léčivý přípravek, používaný k léčbě dospělých s difuzním 
velkobuněčným B-lymfomem, jejichž nádorové onemocnění se vrátilo nebo přestalo odpovídat, a kteří 
nemohou podstoupit transplantaci kmenových buněk. 

Používá se v kombinaci s dalšími dvěma léčivy, bendamustinem a rituximabem. 

Difuzní velkobuněčný B-lymfom je vzácné onemocnění a přípravek Polivy byl označen dne 16. dubna 
2018 jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“. Další informace o tomto vzácném onemocnění 
naleznete zde: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3182013. 

Přípravek Polivy obsahuje léčivou látku polatuzumab vedotin. 

Jak se přípravek Polivy používá? 

Výdej přípravku Polivy je vázán na lékařský předpis a léčba musí probíhat pod dohledem 
zdravotnického pracovníka, který má zkušenosti s diagnózou nádorových onemocnění a jejich léčbou. 

Přípravek Polivy se podává formou infuze (kapání) do žíly po dobu 90 minut. Podává se v 21denních 
cyklech v kombinace s rituximabem a bendamustinem. Dávka přípravku Polivy závisí na tělesné 
hmotnosti pacienta. Podává se v rámci 6 cyklů. 

Ke snížení rizika reakce související s infuzí se pacientům před podáním přípravku Polivy podá paracetamol 
a antihistaminikum. Pokud se u pacienta rozvine reakce související s infuzí, tuto infuzi je třeba zpomalit 
nebo přerušit. Pokud se u pacienta objeví nežádoucí účinky ovlivňující krevní buňky, lékař může dávku 
přípravku Polivy snížit nebo zastavit. 

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

Jak přípravek Polivy působí? 

Pacienti s difuzním velkobuněčným B-lymfomem mají nádorové B buňky, které jsou typem bílých krvinek. 
Léčivá látka v přípravku Polivy, polatuzumab vedotin, je tvořena monoklonální protilátkou (druhem 
proteinu) kombinovanou s látkou zvanou monomethylauristatin E (MMAE). Monoklonální protilátka se 
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váže na protein zvaný CD79b na B buňkách, a to i na nádorových B buňkách, a tím způsobí, že látka 
MMAE se v nich uvolní. Látka MMAE pak zastaví dělení B buněk a způsobí jejich odumření. 

Jaké přínosy přípravku Polivy byly prokázány v průběhu studií? 

Přípravek Polivy byl zkoumán ve studii zahrnující 80 pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem. 
Polovina pacientů dostávala přípravek Polivy přidaný ke standardního režimu s bendamustinem a 
rituximabem, zatímco druhá polovina dostávala bendamustin a rituximab v monoterapii. Po 6 až 8 
týdnech léčby nevykazovalo 40 % pacientů, kteří dostávali přípravek Polivy v kombinaci s rituximabem a 
bendamustinem žádné známky nádorového onemocnění (úplná odpověď) ve srovnání s 18 % pacientů, 
kteří dostávali rituximab a bendamustin v monoterapii. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Polivy? 

Přípravek Polivy může ovlivnit tvorbu krevních buněk. Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Polivy 
v kombinaci s bendamustinem a rituximabem (které mohou postihnout více než 3 osoby z 10) byla 
anémie (nízký počet červených krvinek), trombocytopenie (nízký počet krevních destiček), neutropenie 
(nízký počet bílých krvinek), únava, průjem, nauzea (pocit na zvracení) a horečka. Mezi závažné 
nežádoucí účinky (které mohou postihnout až 1 osobu z 10) patří febrilní neutropenie (nízký počet bílých 
krvinek s horečkou), horečka a pneumonie (infekce plic). 

Tento léčivý přípravek nesmí být podáván pacientům se závažnou infekcí. Úplný seznam nežádoucích 
účinků a omezení hlášených v souvislosti s přípravkem Polivy je uveden v příbalové informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Polivy registrován v EU? 

Hlavní studie ukázala, že přípravek Polivy je účinný při léčbě pacientů, jejichž onemocnění neodpovídalo 
na předchozí léčbu nebo se vrátilo, a kteří nemohli podstoupit transplantaci. Ačkoli studie zahrnovala 
omezený počet pacientů a pro potvrzení výsledků je zapotřebí více údajů, Evropská agentura pro léčivé 
přípravky se domnívala, že přípravek Polivy naplňuje nenaplněnou léčebnou potřebu. 

Mohou se objevit závažné nežádoucí účinky, pokud jsou však zavedena vhodná opatření, tyto 
nežádoucí účinky jsou zvládnutelné. Agentura tedy rozhodla, že přínosy přípravku Polivy převyšují jeho 
rizika, a může tak být registrován k použití v EU. 

Přípravku Polivy byla udělena „podmíněná registrace“. Znamená to, že se očekávají další poznatky o 
tomto léčivém přípravku, které je společnost povinna poskytnout. Agentura každoročně vyhodnotí 
jakékoli nové informace a tento přehled bude podle potřeby aktualizován. 

Jaké informace o přípravku Polivy nebyly dosud předloženy? 

Jelikož přípravku Polivy byla udělena podmíněná registrace, společnost, která přípravek Polivy dodává na 
trh, předloží další údaje o jeho účincích, aby potvrdila bezpečnost a účinnost přípravku Polivy, pokud se u 
pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem použije v kombinaci s jinými protinádorovými léčivými 
přípravky. 

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného 
používání přípravku Polivy? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné a 
účinné používání přípravku Polivy, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky i pacienty. 
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Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Polivy průběžně sledovány. 
Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Polivy jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna 
veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů. 

Další informace o přípravku Polivy 

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