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Polivy (polatutsumabi-vedotiini) 
Yleistiedot Polivystä sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Polivy on ja mihin sitä käytetään? 

Polivy on syöpälääke, jolla hoidetaan diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavia aikuisia, 
joiden syöpä on palannut tai lakannut vastaamasta muihin hoitoihin tai joille ei voida tehdä 
luuytimensiirtoa. 

Sitä käytetään yhdessä kahden muun lääkkeen eli bendamustiinin ja rituksimabin kanssa. 

Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma on harvinainen sairaus. Polivy nimettiin ns. harvinaislääkkeeksi 
(harvinaisten sairauksien hoidossa käytettävä lääke) 16. huhtikuuta 2018. Lisää tietoa 
harvinaislääkkeistä löytyy täältä ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3182013. 

Polivyn vaikuttava aine on polatutsumabi-vedotiini. 

Miten Polivyä käytetään? 

Polivyä saa ainoastaan lääkärin määräyksestä, ja hoito on annettava sellaisen terveydenhuollon 
ammattilaisen valvonnassa, jolla on kokemusta syövän diagnosoinnista ja hoidosta. 

Polivy annetaan laskimoon infuusiona (tiputuksena), joka kestää 90 minuuttia. Se annetaan 
21 vuorokauden jaksoissa yhdessä rituksimabin ja bendamustiinin kanssa. Polivyn annos määräytyy 
potilaan painon mukaan, ja sitä annetaan kuuden jakson ajan. 

Potilaille annetaan parasetamolia ja antihistamiinia ennen Polivyä, sillä ne pienentävät infuusioreaktioiden 
riskiä. Jos potilas saa infuusioon liittyvän reaktion, infuusiota on hidastettava tai se on keskeytettävä. 
Lääkäri saattaa pienentää Polivyn annosta tai lopettaa annoksen annon, jos potilas saa verisoluihin 
kohdistuvia haittavaikutuksia. 

Lisätietoja Polivyn käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Polivy vaikuttaa? 

Diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavilla potilailla on B-solujen, eräänlaisten valkosolujen 
syöpä. Polivyn vaikuttava aine polatutsumabi-vedotiini sisältää monoklonaalista vasta-ainetta 
(eräänlaista proteiinia) ja ainetta nimeltä monometyyliauristatiini E (MMAE). Monoklonaalinen vasta-
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aine sitoutuu terveiden B-solujen ja B-syöpäsolujen proteiiniin nimeltä CD79b, jolloin niiden sisällä 
vapautuu MMAE:ta. MMAE estää B-solujen jakautumisen, jolloin solut kuolevat. 

Mitä hyötyä Polivystä on havaittu tutkimuksissa? 

Polivyä tutkittiin tutkimuksessa, johon osallistui 80 diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavaa 
potilasta. Puolet potilaista sai Polivyä vakiohoidon eli bendamustiinin ja rituksimabin lisäksi ja toinen puoli 
sai pelkästään bendamustiinia ja rituksimabia. 6–8 viikon hoidon jälkeen syövästä ei ollut merkkiäkään 
(täydellinen vaste) 40 prosentilla Polivyä sekä rituksimabia ja bendamustiinia saaneista potilaista, kun 
pelkkää rituksimabia ja bendamustiinia saaneiden potilaiden vastaava osuus oli 18 prosenttia. 

Mitä riskejä Polivyyn liittyy? 

Polivy voi vaikuttaa verisolujen tuotantoon. Kun Polivyä annetaan yhdessä bendamustiinin ja rituksimabin 
kanssa, yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin kolmelle potilaalle 
kymmenestä) ovat anemia (punasolujen vähyys), trombosytopenia (verihiutaleiden vähyys), neutropenia 
(valkosolujen vähyys), väsymys, ripuli, pahoinvointi ja kuume. Vakavia haittavaikutuksia (joita saattaa 
aiheutua enintään yhdelle potilaalle kymmenestä) ovat kuumeinen neutropenia (valkosolujen vähyys ja 
kuume), kuume ja keuhkokuume (keuhkotulehdus). 

Lääkettä ei saa antaa potilaille, joilla on vakava infektio. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista 
Polivyn haittavaikutuksista ja rajoituksista. 

Miksi Polivy on hyväksytty EU:ssa? 

Päätutkimus osoitti, että Polivy oli tehokas sellaisten potilaiden hoidossa, joiden sairaus ei ollut 
vastannut aiempaan hoitoon tai oli uusiutunut tai joille ei voitu tehdä siirtoa. Vaikka tutkimukseen 
osallistui vähäinen määrä potilaita ja tulosten vahvistaminen edellyttää lisää tietoa, Euroopan 
lääkevirasto katsoi, että Polivy täyttää täyttämättömän lääketieteellisen tarpeen. 

Vakavia haittavaikutuksia voi esiintyä, mutta ne ovat hallittavissa, jos käytössä ovat asianmukaiset 
toimenpiteet. Siksi Euroopan lääkevirasto katsoi, että Polivyn hyödyt ovat sen riskejä suuremmat ja 
että sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Polivylle annettiin ns. ehdollinen myyntilupa. Tämä tarkoittaa, että lääkevalmisteesta on odotettavissa 
lisää tietoa, minkä yhtiö on velvollinen toimittamaan. Euroopan lääkevirasto tarkastaa vuosittain 
mahdollisesti saataville tulevat uudet tiedot, ja tätä katsausta päivitetään tarvittaessa. 

Mitä tietoja Polivystä odotetaan vielä saatavan? 

Koska Polivylle on annettu ehdollinen myyntilupa, Polivyä markkinoiva yhtiö toimittaa lisätietoja 
valmisteen vaikutuksista, jotta Polivyn turvallisuus ja teho voidaan varmistaa, kun sitä käytetään 
yhdessä muiden syöpälääkkeiden kanssa diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavilla potilailla. 

Miten voidaan varmistaa Polivyn turvallinen ja tehokas käyttö? 

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, jotta 
Polivyn käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen. 

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Polivyn käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Polivystä 
ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja suoritetaan kaikki tarvittavat toimet potilaiden 
suojelemiseksi. 
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Muita tietoja Polivystä 

Lisää tietoa Polivystä on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/polivy. 
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