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Polivy (polatuzumab vedotín) 
Prehľad o lieku Polivy a prečo bol povolený v EÚ 

Čo je liek Polivy a na čo sa používa? 

Liek Polivy je liek proti rakovine používaný na liečbu dospelých pacientov s difúznym veľkobunkovým 
lymfómom z B-buniek (DLBCL), u ktorých sa rakovina opäť objavila alebo prestala reagovať na iné 
liečby a ktorí nemôžu podstúpiť transplantáciu kostnej drene. 

Používa sa v kombinácii s ďalšími dvoma liekmi, bendamustínom a rituximabom. 

Ochorenie DLBCL je zriedkavé, a preto bol liek Polivy dňa 16. apríla 2018 označený za tzv. liek na 
ojedinelé ochorenia. Ďalšie informácie o označení lieku za liek na ojedinelé ochorenia môžete nájsť tu: 
ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3182013. 

Liek Polivy obsahuje liečivo polatuzumab vedotín. 

Ako sa liek Polivy používa? 

Výdaj lieku Polivy je viazaný na lekársky predpis a liečba sa musí začať pod dohľadom lekára, ktorý má 
skúsenosti s diagnostikou a liečbou rakoviny. 

Liek Polivy sa podáva vo forme infúzie (na kvapkanie) do žily v trvaní 90 minút. Podáva sa v 21-
dňových cykloch s rituximabom a bendamustínom. Dávka lieku Polivy závisí od telesnej hmotnosti 
pacienta a podáva sa počas 6 cyklov. 

Pred podaním lieku Polivy sa má pacientom podať paracetamol a antihistaminikum na zníženie rizika 
reakcií na infúziu. Ak u pacienta vznikne reakcia súvisiaca s infúziou, rýchlosť podávania infúzie sa má 
spomaliť alebo jej podávanie prerušiť. Ak sa u pacienta vyvinú vedľajšie účinky s vplyvom na krvinky, 
lekár môže dávku lieku Polivy znížiť alebo podávanie tohto lieku zastaviť. 

Viac informácií o používaní lieku Polivy si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa alebo 
kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. 

Akým spôsobom liek Polivy účinkuje? 

Pacienti s DLBCL majú rakovinové B-bunky, ktoré sú typom bielych krviniek. Liečivo lieku Polivy, 
polatuzumab vedotín, je zložené z monoklonálnej protilátky (typ proteínu) kombinovanej s látkou 
nazývanou monometylauristatín E (MMAE). Monoklonálna protilátka sa viaže na proteín nazývaný 
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CD79b na B-bunkách, čím spôsobuje uvoľnenie MMAE do vnútra buniek. MMAE potom zastavuje 
delenie B-buniek a spôsobuje ich usmrtenie. 

Aké prínosy lieku Polivy boli preukázané v štúdiách? 

Liek Polivy bol skúmaný v štúdii zahŕňajúcej 80 pacientov s DLBCL. Polovici pacientov bol podávaný 
liek Polivy v štandardnej kombinácii s bendamustínom a rituximabom a druhej polovici bol podávaný 
len bendamustín a rituximab. Po 6 až 8 týždňoch liečby neboli zaznamenané žiadne znaky rakoviny 
(úplná odpoveď na liečbu) u 40 % pacientov, ktorým bol podávaný liek Polivy s rituximabom 
a bendamustínom, v porovnaní s 18 % pacientov, ktorým bol podávaný len rituximab a bendamustín. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Polivy? 

Liek Polivy môže mať vplyv na tvorbu krviniek. Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Polivy v kombinácii 
s bendamustínom a rituximabom (ktoré môžu postihnúť viac ako 3 osoby 10) boli anémia (nízky počet 
červených krviniek), trombocytopénia (nízky počet krvných doštičiek), neutropénia (nízky počet bielych 
krviniek), únava, hnačka, nevoľnosť a horúčka. Závažné vedľajšie účinky (ktoré môžu postihnúť až 
1 osobu z 10) sú febrilná neutropénia (nízky počet bielych krviniek s horúčkou), horúčka a pneumónia 
(infekcia pľúc). 

Liek sa nesmie podávať pacientom, ktorí majú závažnú infekciu. Zoznam všetkých vedľajších účinkov 
a obmedzení pozorovaných pri používaní lieku Polivy sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Prečo bol liek Polivy povolený v EÚ? 

Hlavná štúdia preukázala, že liek Polivy je účinný pri liečbe pacientov, u ktorých ochorenie nereagovalo 
na predchádzajúcu liečbu alebo sa znovu objavilo a ktorí by nemohli podstúpiť transplantáciu. Hoci 
štúdia zahŕňala obmedzený počet pacientov a na potvrdenie výsledkov treba viac údajov, Európska 
agentúra pre lieky dospela k záveru, že liek Polivy spĺňa nenaplnené liečebné potreby. 

Závažné vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť, pri prijatí vhodných opatrení sú však zvládnuteľné. 
Agentúra preto rozhodla, že prínosy lieku Polivy sú väčšie ako riziká spojené s jeho používaním a že 
liek môže byť povolený na používanie v EÚ. 

Liek Polivy bol povolený tzv. s podmienkou. To znamená, že sa čaká na ďalšie dôkazy o lieku, ktoré 
musí spoločnosť predložiť. Agentúra každý rok prehodnocuje všetky nové dostupné informácie a podľa 
potreby aktualizuje tento súhrn. 

Aké informácie o lieku Polivy dosiaľ neboli predložené? 

Keďže liek Polivy bol povolený s podmienkou, spoločnosť, ktorá uvádza liek Polivy na trh, poskytne 
ďalšie údaje o jeho účinkoch s cieľom potvrdiť bezpečnosť a účinnosť lieku Polivy, keď sa používa 
v kombinácii s ďalšími liekmi proti rakovine u pacientov s DLBCL. 

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné používanie lieku Polivy? 

Na bezpečné a účinné používanie lieku Polivy boli do súhrnu charakteristických vlastností lieku 
a písomnej informácie pre používateľa zahrnuté odporúčania a opatrenia, ktoré majú zdravotnícki 
pracovníci a pacienti dodržiavať. 

Tak ako pri všetkých liekoch, aj údaje o používaní lieku Polivy sa neustále kontrolujú. Vedľajšie účinky 
hlásené pri lieku Polivy sa dôkladne hodnotia a zabezpečujú sa akékoľvek nevyhnutné kroky na ochranu 
pacientov. 
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Ďalšie informácie o lieku Polivy 

Ďalšie informácie o lieku Polivy sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/polivy. 
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