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Polivy (polatuzumabvedotiin) 
Ülevaade ravimist Polivy ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Polivy ja milleks seda kasutatakse? 

Polivy on vähiravim, mida kasutatakse difuusse B-suurrakklümfoomiga (DLBCL) täiskasvanute raviks, 
kellel on vähk taastekkinud või kellel haigus ei allu muudele raviviisidele ja kellele ei ole võimalik teha 
luuüdi siirdamist. 

Seda kasutatakse koos kahe teise ravimiga, bendamustiini ja rituksimaabiga. 

Difuusset B-suurrakklümfoomi esineb harva ja Polivy nimetati 16. aprillil 2018 harvikravimiks. 
Lisateave harvikravimiks nimetatud ravimi kohta on leitav: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-
designations/eu3182013. 

Polivy sisaldab toimeainena polatuzumabvedotiini. 

Kuidas Polivyt kasutatakse? 

Polivy on retseptiravim. Ravi peab toimuma vähi diagnoosimises ja ravis kogenud arsti järelevalve all. 

Polivyt manustatakse 90 minutit kestva veeniinfusioonina. Seda manustatakse 21-päevaste tsüklitena 
koos rituksimaabi ja bendamustiiniga. Polivy annus sõltub patsiendi kehamassist ja ravimit manustatakse 
6 tsüklit. 

Enne infusiooni tegemist antakse patsientidele paratsetamooli ja antihistamiinikumi, et vähendada 
infusioonireaktsioonide riski. Kui patsiendil tekib infusioonireaktsioon, tuleb infusiooni aeglustada või see 
katkestada. Arst võib Polivy annust vähendada või Polivy andmise peatada, kui patsiendil tekivad 
vererakke mõjutavad kõrvaltoimed. 

Lisateavet Polivy kasutamise kohta saate pakendi infolehelt või küsige oma arstilt või apteekrilt. 

Kuidas Polivy toimib? 

Difuusse B-suurrakklümfoomiga patsientidel on kantserogeensed B-rakud, mis on teatud tüüpi 
valgeverelibled (leukotsüüdid). Polivy toimeaine polatuzumabvedotiin koosneb monoklonaalsest 
antikehast (teatud tüüpi valk), mis on kombineeritud teatud ainega (monometüülauristatiin E, MMAE). 
Monoklonaalne antikeha seondub B-rakkude, sealhulgas kantserogeensete B-rakkude teatud valguga 
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(CD79b) ja see põhjustab monometüülauristatiini E vabanemise nende sees. Monometüülauristatiin E 
peatab B-rakkude jagunemise ja põhjustab nende surma. 

Milles seisneb uuringute põhjal Polivy kasulikkus? 

Polivyt uuriti uuringus, milles osales 80 difuusse B-suurrakklümfoomiga patsienti. Pooled patsientidest 
said Polivyt lisaks tavapärasele ravile bendamustiini ja rituksimaabiga, teised said ainult bendamustiini ja 
rituksimaabi. Pärast 6–8 ravinädalat oli patsiente, kellele ei ilmnenud vähktõve sümptomeid (täielik 
ravivastus), Polivyt koos rituksimaabi ja bendamustiiniga saanud patsientide seas 40% ning 18% 
patsientide seas, kes said ainult rituksimaabi ja bendamustiini. 

Mis riskid Polivyga kaasnevad? 

Polivy võib mõjutada vererakkude teket. Polivy ning bendamustiini ja rituksimaabi kombinatsiooni kõige 
sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 3 patsiendil 10st) olid aneemia (erütrotsüütide ehk 
punaliblede vähesus veres), trombotsütopeenia (trombotsüütide ehk vereliistakute vähesus veres), 
neutropeenia (neutrofiilide ehk teatud valgeliblede vähesus veres), väsimus, kõhulahtisus, iiveldus ja 
palavik. Rasked kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on febriilne neutropeenia 
(palavikuga neutropeenia), palavik ja pneumoonia ehk kopsupõletik (kopsuinfektsioon). 

Ravimit ei tohi manustada raske infektsiooniga patsientidele. Polivy kohta teatatud kõrvalnähtude ja 
piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Miks Polivy ELis heaks kiideti? 

Põhiuuringus tõendati, et Polivy on efektiivne selliste patsientide ravimisel, kellel haigus ei allunud 
varasemale ravile või tekkis uuesti ja kellele ei olnud võimalik siirdamist teha. Kuigi uuring hõlmas 
piiratud arvu patsiente ja tulemuste kinnitamiseks on vaja rohkem andmeid, leidis Euroopa Ravimiamet, 
et Polivy täidab rahuldamata ravivajadust. 

Ravimiga võib kaasneda raskeid kõrvalnähte, kuid need on hallatavad asjakohaste meetmetega. Euroopa 
Ravimiamet otsustas, et Polivy kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi kasutamise 
võib ELis heaks kiita. 

Polivy on saanud müügiloa tingimusliku heakskiidu alusel. See tähendab, et ettevõte peab esitama ravimi 
kohta veel andmeid. Amet vaatab igal aastal läbi kogu uue teabe ja uuendab vajaduse korral käesolevat 
ülevaadet. 

Mis teavet Polivy kohta veel oodatakse? 

Et Polivy on saanud müügiloa tingimusliku heakskiidu alusel, esitab Polivy turustaja täiendavad andmed 
ravimi toime kohta, et kinnitada Polivy ohutust ja efektiivsust kasutamisel koos muude vähiravimitega 
difuusse B-suurrakklümfoomiga patsientidel. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Polivy ohutu ja efektiivne kasutamine? 

Polivy ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 

Nagu kõigi ravimite puhul, tehakse Polivy kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Polivy kõrvalnähte 
hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks võetakse vajalikke meetmeid. 
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Muu teave Polivy kohta 

Lisateave Polivy kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/polivy. 
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