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VIÐAUKI I 
 

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 
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Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og 
örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er 
um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir. 
 
 
1. HEITI LYFS 
 
Polivy 30 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn. 
Polivy 140 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn. 
 
 
2. INNIHALDSLÝSING 
 
Polivy 30 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn. 
 
Hvert hettuglas af stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn, inniheldur 30 mg af polatuzumab vedotini. 
Eftir blöndun inniheldur hver ml 20 mg af polatuzumab vedotini. 
 
Polivy 140 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn. 
 
Hvert hettuglas af stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn, inniheldur 140 mg af polatuzumab vedotini. 
Eftir blöndun inniheldur hver ml 20 mg af polatuzumab vedotini. 
 
Polatuzumab vedotin er mótefnatengt lyf, myndað með samgildri tengingu mítósuhemilsins 
mónómetýl auristatíns E (MMAE) og einstofna mótefnis gegn CD79b (erfðabreytt mannaðlagað 
immúnóglóbúlín G1 [IgG1], framleitt með erfðatækni í frumum úr eggjastokkum kínverskra hamstra 
(Chinese Hamster Ovary cells)). 
 
Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 
 
 
3. LYFJAFORM 
 
Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn (þykknisstofn). 
 
Hvítur eða gráhvítur frostþurrkaður köggull. 
 
 
4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 
 
4.1 Ábendingar 
 
Polivy ásamt rituximabi, cýklófosfamíði, doxorúbicíni og prednisóni (R-CHP) er ætlað til meðferðar 
fullorðinna sjúklinga með áður ómeðhöndlað dreift stórfrumu B-eitilæxli (diffuse large B-cell 
lymphoma, DLBCL). 
 
Polivy ásamt bendamustíni og rituximabi er ætlað til meðferðar fullorðinna sjúklinga með dreift 
stórfrumu B-eitilæxli (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) sem hefur tekið sig upp á ný eða ekki 
svarað meðferð, en koma ekki til greina fyrir beinmergsskipti (hematopoietic stem cell transplant). 
 
4.2 Skammtar og lyfjagjöf 
 
Eingöngu má gefa Polivy undir eftirliti heilbrigðisstarfsmanns með reynslu af greiningu og 
meðhöndlun krabbameinssjúklinga. 
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Skammtar 
 
Dreift stórfrumu B-eitilæxli 
 
Áður ómeðhöndlaðir sjúklingar 
 
Ráðlagður skammtur af Polivy er 1,8 mg/kg, gefið með innrennsli í bláæð á 21dags fresti ásamt 
rituximabi, cýklófosfamíði, doxorúbicíni og prednisóni (R-CHP) í 6 meðferðarlotur. Gefa má Polivy, 
rituximab, cýklófosfamíð og doxorúbicín í hvaða röð sem er á degi 1, eftir gjöf prednisóns. Prednisón 
er gefið á dögum 1-5 í hverri meðferðarlotu. Í meðferðarlotum 7 og 8 er rituximab gefið eitt sér. 
 
Kynnið ykkur Samantekt á eiginleikum lyfs fyrir þau krabbameinslyf sem sjúklingum með áður 
ómeðhöndlað dreift stórfrumu B-eitilæxli eru gefin ásamt Polivy. 
 
Sjúklingar þar sem sjúkdómurinn hefur tekið sig upp á ný eða svarar ekki meðferð 
 
Ráðlagður skammtur af Polivy er 1,8 mg/kg, gefinn með innrennsli í bláæð á 21 dags fresti ásamt 
bendamustíni og rituximabi í 6 meðferðarlotur. Gefa má Polivy, bendamustín og rituximab í hvaða röð 
sem er á degi 1 í hverri meðferðarlotu. Þegar hin lyfin eru gefin ásamt Polivy er ráðlagður skammtur 
af bendamustíni 90 mg/m2/dag á degi 1 og degi 2 í hverri meðferðarlotu og ráðlagður skammtur af 
rituximabi 375 mg/m2 á degi 1 í hverri meðferðarlotu. Vegna takmarkaðrar klínískrar reynslu hjá 
sjúklingum sem hafa fengið meðferð með 1,8 mg/kg af Polivy þannig að heildarskammtur sé >240 mg 
er ráðlagt að gefa ekki stærri skammta en 240 mg/meðferðarlotu. 
 
Áður ómeðhöndlaðir sjúklingar og sjúklingar þar sem sjúkdómurinn hefur tekið sig upp á ný eða 
svarar ekki meðferð 
 
Ef sjúklingur hefur ekki þegar fengið slíka lyfjaforgjöf á hann að fá andhistamínlyf og hitastillandi lyf 
áður en honum er gefið Polivy. 
 
Skammtar sem seinkar eða gleymast 
 
Ef sjúklingur missir af áætluðum skammti af Polivy á að gefa hann eins fljótt og kostur er og aðlaga 
lyfjagjafaráætlunina til að halda 21 dags bili milli skammta. 
 
Skammtabreytingar 
 
Ef innrennslistengd viðbrögð koma fram hjá sjúklingum á að hægja á innrennsli Polivy eða gera hlé á 
því. Ef fram koma lífshættuleg viðbrögð á að hætta gjöf Polivy tafarlaust og fyrir fullt og allt. 
 
Hugsanlegar breytingar á skömmtun Polivy eru mismunandi hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað 
dreift stórfrumu B-eitilæxli og sjúklingum þar sem sjúkdómurinn hefur tekið sig upp á ný eða svarar 
ekki meðferð. 
 
Skammtabreytingar til að bregðast við útlægum taugakvilla (kafli 4.4) eru sýndar í töflu 1 hér fyrir 
neðan. 
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Tafla 1 Breytingar á skömmtun Polivy vegna útlægs taugakvilla 
 

Ábending Alvarleiki útlægs 
taugakvilla á 
degi 1 í hvaða 
meðferðarlotu 
sem er 

Skammtabreyting 

Áður 
ómeðhöndlað 
dreift 
stórfrumu B-
eitilæxli 

2. stigsa Skyntaugakvilli: 
• Minnka á skammta af Polivy í 1,4 mg/kg. 
• Ef 2. stigs kvilli er viðvarandi eða kemur upp á ný á 
degi 1 í síðari meðferðarlotu á að minnka skammta af Polivy 
í 1,0 mg/kg. 
• Ef skammtar hafa þegar verið minnkaðir í 1,0 mg/kg 
og 2. stigs kvilli kemur upp á degi 1 í síðari meðferðarlotu á 
að hætta gjöf Polivy fyrir fullt og allt. 

Hreyfitaugakvilli: 
• Gera á hlé á skömmtun Polivy þar til ástandið hefur 
batnað í ≤1. stigs. 
• Hefja á gjöf Polivy í næstu meðferðarlotu með 
skömmtum sem nema 1,4 mg/kg. 
• Ef skammtar hafa þegar verið minnkaðir í 1,4 mg/kg 
og 2. stigs kvilli kemur upp á degi 1 í síðari meðferðarlotu á 
að gera hlé á skömmtun Polivy þar til ástandið hefur batnað 
í ≤1. stigs. Hefja á gjöf Polivy á ný með skömmtum sem 
nema 1,0 mg/kg. 
• Ef skammtar hafa þegar verið minnkaðir í 1,0 mg/kg 
og 2. stigs kvilli kemur upp á degi 1 í síðari meðferðarlotu á 
að hætta gjöf Polivy fyrir fullt og allt. 

Ef skyntaugakvilli og hreyfitaugakvilli koma fram samtímis á að 
fylgja þeim ráðleggingum hér fyrir ofan sem lengst ganga. 

3. stigsa Skyntaugakvilli: 
• Gera á hlé á skömmtun Polivy þar til ástandið hefur 
batnað í ≤2. stigs. 
• Minnka á skammta af Polivy í 1,4 mg/kg. 
• Ef skammtar hafa þegar verið minnkaðir í 1,4 mg/kg 
á að minnka skammta af Polivy í 1,0 mg/kg. Ef skammtar 
hafa þegar verið minnkaðir í 1,0 mg/kg á að hætta gjöf 
Polivy fyrir fullt og allt. 

Hreyfitaugakvilli: 
• Gera á hlé á skömmtun Polivy þar til ástandið hefur 
batnað í ≤1. stigs. 
• Hefja á gjöf Polivy í næstu meðferðarlotu með 
skömmtum sem nema 1,4 mg/kg. 
• Ef skammtar hafa þegar verið minnkaðir í 1,4 mg/kg 
og 2-3. stigs kvilli kemur upp á að gera hlé á skömmtun 
Polivy þar til ástandið hefur batnað í ≤1. stigs. Hefja á gjöf 
Polivy á ný með skömmtum sem nema 1,0 mg/kg. 
• Ef skammtar hafa þegar verið minnkaðir í 1,0 mg/kg 
og 2-3. stigs kvilli kemur upp á að hætta gjöf Polivy fyrir 
fullt og allt. 

Ef skyntaugakvilli og hreyfitaugakvilli koma fram samtímis á að 
fylgja þeim ráðleggingum hér fyrir ofan sem lengst ganga. 

4. stigs Hætta á gjöf Polivy fyrir fullt og allt. 
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Dreift 
stórfrumu B-
eitilæxli sem 
hefur tekið 
sig upp á ný 
eða svarar 
ekki meðferð 

2-3. stigs Gera á hlé á skömmtun Polivy þar til ástandið hefur batnað í 
≤1. stigs. 
Ef ástandið hefur batnað í ≤ 1. stigs á degi 14 eða fyrr á að hefja 
gjöf Polivy á ný í minni skömmtum, 1,4 mg/kg og halda þeirri 
skömmtun framvegis. 
Ef skammtar hafa þegar verið minnkaðir í 1,4 mg/kg á að hætta 
gjöf Polivy fyrir fullt og allt. 
Ef ástandið hefur ekki batnað í ≤ 1. stigs á degi 14 eða fyrr á að 
hætta gjöf Polivy fyrir fullt og allt. 

4. stigs Hætta á gjöf Polivy fyrir fullt og allt. 
a Halda má áfram gjöf R-CHP. 
 
Skammtabreytingar til að bregðast við mergbælingu (kafli 4.4) eru sýndar í töflu 2 hér fyrir neðan. 
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Tafla 2 Breytingar á skömmtun Polivy, krabbameinslyfja og rituximabs til að bregðast við 
mergbælingu 
 

Ábending Alvarleiki 
mergbælingar á 
degi 1 í hvaða 
meðferðarlotu 
sem er 

Skammtabreyting 

Áður 
ómeðhöndlað 
dreift 
stórfrumu B-
eitilæxli 

3.–4. stigs 
daufkyrningafæð 

Gera á hlé á allri meðferð þar til heildarfjöldi daufkyrninga nær 
aftur >1.000/µl. 
Ef heildarfjöldi daufkyrninga nær aftur >1.000/µl á degi 7 eða fyrr 
á að hefja alla meðferð á ný án frekari skammtaminnkunar. 
Ef heildarfjöldi daufkyrninga nær aftur >1.000/µl síðar en á 
degi 7: 

• hefja á alla meðferð á ný, en íhuga að minnka skammta af 
cýklófosfamíði og/eða doxorúbicíni um 25-50%. 

• ef skammtar af cýklófosfamíði og/eða doxorúbicíni hafa 
þegar verið minnkaðir um 25% á að íhuga að minnka 
skammta af öðru eða báðum lyfjum í 50%. 

3.–4. stigs 
blóðflagnafæð 

Gera á hlé á allri meðferð þar til heildarfjöldi blóðflagna nær aftur 
>75.000/µl. 
Ef heildarfjöldi blóðflagna nær aftur >75.000/µl á degi 7 eða fyrr 
á að hefja alla meðferð á ný án frekari skammtaminnkunar. 
Ef heildarfjöldi blóðflagna nær aftur >75.000/µl síðar en á degi 7: 

• hefja á alla meðferð á ný, en íhuga að minnka skammta af 
cýklófosfamíði og/eða doxorúbicíni um 25-50%. 

• ef skammtar af cýklófosfamíði og/eða doxorúbicíni hafa 
þegar verið minnkaðir um 25% á að íhuga að minnka 
skammta af öðru eða báðum lyfjum í 50%. 

Dreift 
stórfrumu B-
eitilæxli sem 
hefur tekið 
sig upp á ný 
eða svarar 
ekki meðferð 

3.–4. stigs 
daufkyrningafæð1 

Gera á hlé á allri meðferð þar til heildarfjöldi daufkyrninga nær 
aftur >1.000/µl. 
Ef heildarfjöldi daufkyrninga nær aftur >1.000/µl á degi 7 eða fyrr 
á að hefja alla meðferð á ný án frekari skammtaminnkunar. 
Ef heildarfjöldi daufkyrninga nær aftur >1.000/µl síðar en á 
degi 7: 

• hefja á alla meðferð á ný, en minnka skammta af 
bendamustíni úr 90 mg/m2 í 70 mg/m2 eða 70 mg/m2 í 
50 mg/m2. 

• ef skammta af bendamustíni hafa þegar verið minnkaðir í 
50 mg/m2 á að hætta allri meðferð fyrir fullt og allt. 

3.–4. stigs 
blóðflagnafæð1 

Gera á hlé á allri meðferð þar til heildarfjöldi blóðflagna nær aftur 
>75.000/µl. 
Ef heildarfjöldi blóðflagna nær aftur >75.000/µl á degi 7 eða fyrr 
á að hefja alla meðferð á ný án frekari skammtaminnkunar. 
Ef heildarfjöldi blóðflagna nær aftur >75.000/µl síðar en á degi 7: 

• hefja á alla meðferð á ný, en minnka skammta af 
bendamustíni úr 90 mg/m2 í 70 mg/m2 eða 70 mg/m2 í 
50 mg/m2. 

• ef skammtar af bendamustíni hafa þegar verið minnkaðir í 
50 mg/m2 á að hætta allri meðferð fyrir fullt og allt. 

1Ef eitilæxli er aðalorsökin getur verið að ekki þurfi að minnka skammta af bendamustíni. 
 
Skammtabreytingar til að bregðast við innrennslistengdum viðbrögðum (kafli 4.4) eru sýndar í töflu 3 
hér fyrir neðan. 
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Tafla 3 Breytingar á skömmtun Polivy vegna innrennslistengdra viðbragða 
 

Ábending Alvarleiki 
innrennslistengdra 
viðbragða á degi 1 
í hvaða 
meðferðarlotu sem 
er 

Skammtabreyting 

Áður 
ómeðhöndlað 
dreift 
stórfrumu B-
eitilæxli og 
dreift 
stórfrumu B-
eitilæxli sem 
hefur tekið 
sig upp á ný 
eða svarar 
ekki meðferð 

1.-3. stigs 
innrennslistengd 
viðbrögð 

Gera á hlé á innrennsli Polivy og veita stuðningsmeðferð. 

Við fyrsta tilvik 3. stigs hvæsandi öndunarhljóða, berkjukrampa 
eða útbreidds ofsakláða á að hætta notkun Polivy fyrir fullt og 
allt. 

Við endurtekin tilvik 2. stigs hvæsandi öndunarhljóða eða 
ofsakláða eða endurtekin tilvik hvers kyns 3.stigs viðbragða á að 
hætta notkun Polivy fyrir fullt og allt. 

Í öðrum tilvikum má halda innrennslinu áfram með hálfum þeim 
hraða sem notaður var áður en hlé var gert á því, þegar einkenni 
hafa gengið til baka til fulls. Ef engin innrennslistengd viðbrögð 
koma fram má auka innrennslishraða um 50 mg/klst í hvert sinn 
á 30 mínútna fresti. 

Í næstu meðferðarlotu á að gefa innrennsli Polivy á 90 mínútum. 
Ef engin innrennslistengd viðbrögð koma fram má gefa síðari 
innrennsli á 30 mínútum. Gefa á lyfjaforgjöf fyrir allar 
meðferðarlotur. 

 4. stigs 
innrennslistengd 
viðbrögð 

Hætta á innrennsli Polivy tafarlaust. 
Veita á stuðningsmeðferð. 
Hætta á notkun Polivy fyrir fullt og allt. 

 
Sérstakir sjúklingahópar 
 
Aldraðir 
Ekki er nauðsynlegt að breyta skömmtum af Polivy handa sjúklingum ≥65 ára (sjá kafla 5.2). 
 
Skert nýrnastarfsemi 
Ekki er nauðsynlegt að breyta skömmtum af Polivy handa sjúklingum með kreatínínúthreinsun (CrCL) 
≥30 ml/mín. Ráðlagður skammtur handa sjúklingum með CrCL <30 ml/mín hefur ekki verið 
ákvarðaður, vegna þess að gögn eru takmörkuð. 
 
Skert lifrarstarfsemi 
Forðast á að gefa sjúklingum með miðlungi alvarlega eða alvarlega skerta lifrarstarfsemi (gallrauði 
meiri en 1,5 × efri mörk eðlilegra gilda) Polivy. 
 
Ekki er nauðsynlegt að breyta upphafsskömmtum þegar sjúklingum með vægt skerta lifrarstarfsemi 
(gallrauði yfir efri mörkum eðlilegra gilda en minni en eða jafn 1,5 × efri mörkum eðlilegra gilda eða 
aspartat transamínasi [ASAT] yfir efri mörkum eðlilegra gilda) er gefið Polivy. 
 
Hjá þeim sjúklingum með vægt skerta lifrarstarfsemi (skilgreind sem ASAT eða ALAT >1,0 til 
2,5 × efri mörk eðlilegra gilda eða heildargallrauði >1,0 til 1,5 × efri mörk eðlilegra gilda) sem hafa 
verið rannsakaðir sást ekki meira en 40% aukning á útsetningu fyrir ótengdu MMAE, sem ekki var 
talin skipta máli klínískt. 
 
Börn 
Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára. Engar 
upplýsingar liggja fyrir. 
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Lyfjagjöf 
 
Polivy er til notkunar í bláæð. 
 
Gefa á upphafsskammt af Polivy með innrennsli í bláæð á 90 mínútum. Fylgjast á með sjúklingum 
með tilliti til innrennslistengdra viðbragða/ ofnæmisviðbragða meðan á innrennslinu stendur og í 
a.m.k. 90 mínútur eftir að gjöf upphafsskammts lýkur. 
 
Ef fyrra innrennsli þolist vel má gefa síðari skammta af Polivy með innrennsli á 30 mínútum og 
fylgjast með sjúklingum meðan á innrennslinu stendur og í a.m.k. 30 mínútur eftir að því lýkur. 
 
Blanda og þynna á Polivy að viðhafðri smitgát, undir eftirliti heilbrigðisstarfsmanns. Gefa á lyfið með 
innrennsli í bláæð um sérstaka innrennslisslöngu með sæfðri síu (0,2 eða 0,22 míkrómetra) sem er án 
sótthitavalda, og bindur lítið prótein, og holæðalegg. Ekki má gefa Polivy með stökum skammti í 
bláæð (bolus). 
 
Sjá leiðbeiningar í kafla 6.6 um blöndun og þynningu lyfsins fyrir gjöf. 
 
Varúðarráðstafanir sem gera á áður en lyfið er handleikið eða gefið 
 
Polivy inniheldur frumudrepandi efni, sem tengt er einstofna mótefni með samgildu tengi. Fylgja á 
viðeigandi verklagi við meðhöndlun og förgun lyfsins (sjá kafla 6.6). 
 
4.3 Frábendingar 
 
Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1. 
Virkar alvarlegar sýkingar (sjá kafla 4.4). 
 
4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 
 
Rekjanleiki 
 
Til þess að bæta rekjanleika líffræðilegra lyfja skal heiti og lotunúmer lyfsins sem gefið er vera skráð 
með skýrum hætti.  
 
Mergbæling 
 
Tilkynnt hefur verið um alvarlega og svæsna daufkyrningafæð og daufkyrningafæð með hita hjá 
sjúklingum sem fengið hafa meðferð með Polivy, þegar í fyrstu meðferðarlotu. Í klínískum 
rannsóknum þurfti að gefa G-CSF (granulocyte colony stimulating factor) til að fyrirbyggja þetta og á 
að íhuga slíka gjöf. Einnig getur komð fram 3. eða 4. stigs blóðflagnafæð eða blóðleysi við notkun 
Polivy. Fylgjast á með heildarfjölda blóðfrumna áður en hver skammtur af Polivy er gefinn. Íhuga á 
tíðara eftirlit á rannsóknarstofu og/eða að fresta eða hætta gjöf Polivy hjá sjúklingum með 3. eða 
4. stigs daufkyrningafæð og/eða blóðflagnafæð (sjá kafla 4.2). 
 
Útlægur taugakvilli 
 
Tilkynnt hefur verið um útlægan taugakvilla hjá sjúklingum sem fengið hafa meðferð með Polivy, 
þegar í fyrstu meðferðarlotu, og eykst hætta á því með síðari skömmtum. Sjúklingar sem fyrir eru með 
útlægan taugakvilla gætu fundið fyrir versnun hans. Útlægur taugakvilli sem tilkynnt hefur verið um 
við meðferð með Polivy hefur einkum verið útlægur skyntaugakvilli. Þó hefur einnig verið tilkynnt um 
útlægan hreyfitaugakvilla og útlægan skyn- og hreyfitaugakvilla. Fylgjast á með sjúklingum með tilliti 
til einkenna útlægs taugakvilla svo sem skerts snertiskyns, aukins snertiskyns, náladofa, röskunar á 
snertiskyni, taugaverks, sviða, máttleysis í vöðvum eða truflana á göngulagi. Ef sjúklingar verða varir 
við nýtilkominn eða versnandi útlægan taugakvilla getur verið nauðsynlegt að fresta skömmtum, 
minnka skammta eða hætta notkun Polivy (sjá kafla 4.2). 
 



9 

Sýkingar 
 
Tilkynnt hefur verið um alvarlegar, lífshættulegar eða banvænar sýkingar, þ.m.t. tækifærissýkingar svo 
sem lungnabólgu (þ.m.t. lungnabólgu af völdum Pneumocystis jirovecii og annarra sveppa), 
bakteríusýkingu í blóði, sýklasótt, herpes-sýkingu og sýkingu af völdum cytomegaloveiru hjá 
sjúklingum sem fengið hafa meðferð með Polivy (sjá kafla 4.8). Tilkynnt hefur verið um endurvirkjun 
dulinna sýkinga. Fylgjast á vandlega með sjúklingum á meðan á meðferð stendur með tilliti til teikna 
um sýkingar af völdum baktería, sveppa eða veira og leita læknishjálpar ef teikn eða einkenni þeirra 
koma fram. Íhuga á að veita fyrirbyggjandi meðferð gegn sýkingum meðan á meðferð með Polivy 
stendur. Ekki á að gefa sjúklingum með virkar og alvarlegar sýkingar Polivy. Hætta á gjöf Polivy og 
annarra krabbameinslyfja sem gefin eru samtímis hjá sjúklingum sem fá alvarlegar sýkingar. 
 
Alnæmisveira (HIV) 
 
Ekki hefur verið lagt mat á notkun Polivy handa sjúklingum með sýkingu af völdum alnæmisveiru. Sjá 
kafla 4.5 varðandi gjöf samhliða CYP3A-hemlum. 
 
Bólusetningar 
 
Ekki á að gefa lifandi eða lifandi veikluð bóluefni samhliða meðferðinni. Ekki hafa verið gerðar 
rannsóknir hjá sjúklingum sem nýlega höfðu fengið lifandi bóluefni. 
 
Ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga (progressive multifocal leukoencephalopathy, PML) 
 
Tilkynnt hefur verið um PML hjá sjúklingum sem fengið hafa meðferð með Polivy (sjá kafla 4.8). 
Fylgjast á vandlega með sjúklingum með tilliti til nýrra eða versnandi breytinga á taugastarfsemi, 
vitsmunastarfsemi eða atferli, sem bent gætu til PML. Gera á hlé á gjöf Polivy og annarra 
krabbameinslyfja sem gefin eru samtímis ef grunur leikur á um PML og hætta á gjöf slíkra lyfja fyrir 
fullt og allt ef greiningin er staðfest. 
 
Æxlislýsuheilkenni 
 
Sjúklingar með mikla æxlisbyrði og æxli sem vaxa mjög hratt geta verið í aukinni hættu á að fá 
æxlislýsuheilkenni. Gera á viðeigandi ráðstafanir eða veita fyrirbyggjandi meðferð samkvæmt gildandi 
klínískum leiðbeiningum áður en meðferð með Polivy er hafin. Fylgjast á vandlega með sjúklingum 
með tilliti til æxlislýsuheilkennis meðan á meðferð með Polivy stendur. 
 
Innrennslistengd viðbrögð 
 
Polivy getur valdið innrennslistengdum viðbrögðum, þ.m.t. alvarlegum. Síðkomin innrennslistengd 
viðbrögð hafa komið fram allt að 24 klukkustundum eftir gjöf Polivy. Gefa á andhistamínlyf og 
hitalækkandi lyf fyrir gjöf Polivy og fylgjast vandlega með sjúklingum meðan á innrennslinu stendur. 
Ef innrennslistengd viðbrögð koma fram á að gera hlé a innrennslinu og veita viðeigandi 
læknismeðferð (sjá kafla 4.2). 
 
Eituráhrif á fósturvísa og fóstur 
 
Samkvæmt verkunarhætti lyfsins og forklínískum rannsóknum getur Polivy verið skaðlegt fyrir fóstur 
ef það er notað á meðgöngu (sjá kafla 5.3). Veita á þunguðum konum upplýsingar um áhættu fyrir 
fóstur. 
 
Ráðleggja á konum á barneignaraldri að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð með Polivy 
stendur og í a.m.k. 9 mánuði eftir að þær fá síðasta skammt af lyfinu (sjá kafla 4.6). Ráðleggja á 
karlkyns sjúklingum sem eiga kvenkyns maka á barneignaraldri að nota örugga getnaðarvörn meðan á 
meðferð með Polivy stendur og í a.m.k. 6 mánuði eftir að þeir fá síðasta skammt af lyfinu (sjá 
kafla 4.6). 
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Frjósemi 
 
Í forklínískum rannsóknum hefur polatuzumab vedotin leitt til eituráhrifa á eistu og getur lyfið skert 
æxlunargetu og frjósemi karldýra (sjá kafla 5.3). Því á að ráðleggja körlum sem fá meðferð með 
Polivy að láta taka sæði og geyma áður en meðferð er hafin (sjá kafla 4.6). 
 
Aldraðir 
 
Af 435 áður ómeðhöndluðum sjúklingum með dreift stórfrumu B-eitilæxli sem fengu Polivy ásamt 
R-CHP í GO39942-rannsókninni voru 227 (52,2%) ≥ 65 ára að aldri. Tíðni alvarlegra aukaverkana var 
39,2% hjá sjúklingum ≥ 65 ára og 28,4% hjá sjúklingum < 65 ára. Svipuð tíðni alvarlegra aukaverkana 
sást hjá öldruðum sjúklingum í hópnum sem fékk R-CHOP meðferð. 
 
Af 151 áður meðhöndluðum sjúklingi með dreift stórfrumu B-eitilæxli sem fékk Polivy ásamt 
bendamustíni og rituximabi (BR) í GO29365-rannsókninni voru 103 (68%) ≥ 65 ára að aldri. Tíðni 
alvarlegra aukaverkana var svipuð hjá sjúklingum ≥ 65 ára (55%) og hjá sjúklingum < 65 ára (56%). 
Ekki tóku nógu margir sjúklingar ≥ 65 ára þátt í klínískum rannsóknum á Polivy til að unnt væri að 
ákvarða hvort þeir svara meðferðinni á annan hátt en yngri sjúklingar. 
 
Eituráhrif á lifur 
 
Alvarleg eituráhrif á lifur, sem samræmdust skemmdum á lifrarfrumum, þ.m.t. hækkuð gildi 
transamínasa og/eða gallrauða í blóði, hafa komið fram hjá sjúklingum sem fengu meðferð með Polivy 
(sjá kafla 4.8). Lifrarsjúkdómur sem þegar er til staðar, hækkuð gildi lifrarensíma í blóði við upphaf 
meðferðar og lyf sem notuð eru samhliða geta aukið þessa áhættu. Fylgjast á með gildum lifrarensíma 
og gallrauða í blóði (sjá kafla 4.2). 
 
Hjálparefni 
 
Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er sem næst 
natríumlaust. 
 
4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 
 
Ekki hafa verið gerðar neinar sérstakar klínískar rannsóknir á milliverkunum polatuzumab vedotins hjá 
mönnum. 
 
Milliverkanir við samhliða notuð lyf sem eru CYP3A4 hemlar, hvarfefni eða örvar og samhliða notuð 
lyf sem eru P-gp hemlar 
 
Samkvæmt lífeðlisfræðilegum hermilíkönum fyrir MMAE sem losað er úr polatuzumab vedotini gætu 
öflugir CYP3A4 og P-gp-hemlar (t.d. ketókónasól) aukið AUC fyrir ótengt MMAE um 48%. Ráðlagt 
er að gæta varúðar hjá sjúklingum sem fá samhliða meðferð með CYP3A4-hemlum. Fylgjast á 
sérstaklega vandlega með sjúklingum sem fá öfluga CYP3A4 hemla samhliða (t.d. boceprevír, 
klaritrómycín, cobicistat, indinavír, itrakónazól, nefazódon, nelfinavír, posakónazól, ritonavír, 
sakvínavír, telaprevír, telitrómycín, vorikónazól), með tilliti til teikna um eituráhrif. 
 
Ekki er gert ráð fyrir að ótengt MMAE breyti AUC fyrir samhliða gefin lyf sem eru hvarfefni fyrir 
CYP3A4 (t.d. mídazólam). 
 
Öflugir CYP3A4 örvar (t.d. rifampisín, karbamazepín, fenóbarbital, fenýtóín, jóhannesarjurt 
[Hypericum perforatum]) gætu minnkað útsetningu fyrir ótengdu MMAE. 
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Milliverkanir rituximabs, bendamustíns, cýklófosfamíðs og doxorúbicíns í samsettri notkun með 
polatuzumab vedotini 
 
Samhliða gjöf polatuzumab vedotins hefur ekki áhrif á lyfjahvörf rituximabs, bendamustíns, 
cýklófosfamíðs eða doxorúbicíns. Samkvæmt þýðisgreiningu á lyfjahvörfum tengist samhliða gjöf 
rituximabs aukningu á AUC fyrir mótefnatengt MMAE (acMMAE) í plasma um 24% og minnkun á 
AUC fyrir ótengt MMAE í plasma um 37%. AUC fyrir acMMAE og ótengt MMAE í plasma við 
meðferð með Polivy ásamt R-CHP er sambærilegt við aðrar rannsóknir á Polivy. Ekki er nauðsynlegt 
að breyta skömmtum. 
 
Bendamustín hefur ekki áhrif á AUC fyrir acMMAE eða ótengt MMAE í plasma. 
 
4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 
 
Konur á barneignaraldri/Getnaðarvarnir hjá körlum og konum 
 
Konur 
Ráðleggja á konum á barneignaraldri að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð með polatuzumab 
vedotini stendur og í a.m.k. 9 mánuði eftir síðasta skammt af lyfinu. 
 
Karlar 
Ráðleggja á karlkyns sjúklingum sem eiga kvenkyns maka á barneignaraldri að nota örugga 
getnaðarvörn meðan á meðferð með polatuzumab vedotini stendur og í a.m.k. 6 mánuði eftir síðasta 
skammt af lyfinu. 
 
Meðganga 
 
Engin gögn liggja fyrir um notkun Polivy á meðgöngu. Dýrarannsóknir hafa sýnt eituráhrif á æxlun 
(sjá kafla 5.3). Samkvæmt verkunarhætti lyfsins og forklínískum rannsóknum getur polatuzumab 
vedotin valdið fósturskemmdum ef það er notað á meðgöngu. Konur á barneignaraldri þurfa að 
gangast undir þungunarpróf áður en meðferð er hafin. Notkun Polivy á meðgöngu eða hjá konum á 
barneignaraldri sem ekki nota getnaðarvörn er ekki ráðlögð nema hugsanlegur ávinningur fyrir 
móðurina vegi þyngra en hugsanleg áhætta fyrir fóstrið. 
 
Brjóstagjöf 
 
Ekki er vitað hvort polatuzumab vedotin eða umbrotsefni þess eru skilin út í brjóstamjólk. Ekki er 
hægt að útiloka hættu fyrir börn sem höfð eru á brjósti. Konur ættu að hætta brjóstagjöf meðan á 
meðferð með Polivy stendur og í a.m.k. 3 mánuði eftir að meðferð lýkur. 
 
Frjósemi 
 
Í forklínískum rannsóknum leiddi polatuzumab vedotin til eituráhrifa á eistu og gæti skert æxlunargetu 
og frjósemi hjá körlum (sjá kafla 5.3). 
Því er körlum sem fá meðferð með lyfinu ráðlagt að láta taka sæði og geyma áður en meðferð er hafin. 
Körlum sem fá meðferð með Polivy er ráðlagt að geta ekki barn meðan á meðferð stendur og í allt að 
6 mánuði eftir að þeir fá síðasta skammt af lyfinu. 
 
4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 
 
Polivy hefur væg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. Innrennslistengd viðbrögð, útlægur 
taugakvilli, þreyta og sundl geta komið fram meðan á meðferð með Polivy stendur (sjá kafla 4.4 og 
4.8). 
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4.8 Aukaverkanir 
 
Samantekt öryggisupplýsinga 
 
Lagt hefur verið mat á öryggi við notkun Polivy hjá 435 sjúklingum í GO39942-rannsókninni 
(POLARIX). Aukaverkanir sem lýst er í kafla 4.8 komu fram: 
• meðan á meðferð og eftirfylgni stóð hjá áður ómeðhöndluðum sjúklingum með dreift stórfrumu 

B-eitilæxli í klínísku lykilrannsókninni GO39942 (POLARIX), sem fengu Polivy ásamt R-CHP 
(n=435) eða R-CHOP (n=438). Í hópnum sem fékk Polivy ásamt R-CHP fengu 91,7% 
6 meðferðarlotur af Polivy, borið saman við 88,5% sjúklinga í hópnum sem fékk R-CHOP sem 
fengu 6 meðferðarlotur af vincristini. 

 
Hjá áður ómeðhöndluðum sjúklingum með dreift stórfrumu B-eitilæxli sem fengu Polivy ásamt R-CHP: 
• Þær aukaverkanir sem oftast var tilkynnt um (≥ 30%) hjá sjúklingum sem fengu Polivy ásamt R-

CHP við áður ómeðhöndluðu dreifðu stórfrumu B-eitilæxli voru útlægur taugakvilli (52,9%), 
ógleði (41,6%), daufkyrningafæð (38,4%) og niðurgangur (30,8%). 

• Tilkynnt var um alvarlegar aukaverkanir hjá 24,1% sjúklinga sem fengu Polivy ásamt R-CHP. 
• Algengustu alvarlegu aukaverkanir sem tilkynnt var um hjá ≥ 5% sjúklinga voru 

daufkyrningafæð með hita (10,6%) og lungnabólga (5,3%). 
• Aukaverkun sem leiddi til þess að meðferð var hætt hjá > 1% sjúklinga sem fengu Polivy ásamt 

R-CHP var lungnabólga (1,1%). 
 

Lagt hefur verið mat á öryggi við notkun Polivy hjá 151 sjúklingi í GO29365-ransókninni. 
Aukaverkanir sem lýst er í kafla 4.8 komu fram: 
• meðan á meðferð og eftirfylgni stóð hjá sjúklingum með dreift stórfrumu B-eitilæxli (n=151), 

sem tóku þátt í klínísku lykilrannsókninni GO29365. Þar á meðal voru sjúklingar sem tóku þátt í 
inngangsfasa rannsóknarinnar (n=6), sjúklingar sem var slembiraðað (n=39) og sjúklingar í 
framhaldshóp (n=106) sem fengu Polivy ásamt BR, borið saman við sjúklinga sem slembiraðað 
var til að fá eingöngu BR (n=39). Sjúklingar í meðferðarhópunum fengu að miðgildi 
5 meðferðarlotur, en sjúklingar sem slembiraðað var í samanburðarhópinn fengu að miðgildi 
3 meðferðarlotur. 

 
Hjá áður meðhöndluðum sjúklingum með dreift stórfrumu B-eitilæxli sem fengu Polivy ásamt BR: 
• Þær aukaverkanir (af öllum alvarleikastigum) sem oftast var tilkynnt um (≥ 30%) hjá 

sjúklingum sem fengu Polivy ásamt BR við áður meðhöndluðu dreifðu stórfrumu B-eitilæxli 
voru daufkyrningafæð (45,7%), niðurgangur (35,8%), ógleði (33,1%), blóðflagnafæð (32,5%), 
blóðleysi (31,8%), og útlægur taugakvilli (30,5%). 

• Tilkynnt var um alvarlegar aukaverkanir hjá 41,7% sjúklinga sem fengu Polivy ásamt BR. 
• Algengustu alvarlegu aukaverkanir sem tilkynnt var um hjá ≥ 5% sjúklinga voru 

daufkyrningafæð með hita (10,6%), sýklasótt (9,9%), lungnabólga (8,6%) og hiti (7,9%). 
• Aukaverkun sem leiddi til þess að meðferð var hætt hjá > 5% sjúklinga sem fengu Polivy ásamt 

BR var blóðflagnafæð (7,9%). 
 
Tafla yfir aukaverkanir í klínískum rannsóknum 
 
Aukaverkanir sem komu fram hjá 586 sjúklingum sem fengu meðferð með Polivy eru sýndar í töflu 4. 
Aukaverkanir eru taldar upp hér fyrir neðan samkvæmt MedDRA líffæraflokkum og tíðni. 
Tíðniflokkun er sem hér segir: mjög algengar (≥ 1/10), algengar (≥ 1/100 til < 1/10), sjaldgæfar 
(≥ 1/1.000 til < 1/100), mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), koma örsjaldan fyrir (< 1/10.000). 
Innan hvers tíðniflokks eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst. 
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Tafla 4 Tafla yfir aukaverkanir hjá sjúklingum sem fengu meðferð með Polivy í klínískum 
rannsóknum 

 
Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra 

Mjög algengar lungnabólgaa, sýking í efri hluta öndunarvegar 

Algengar sýklasótta, sýking af völdum herpesveirua, sýking af völdum cytomegaloveiru, 
þvagfærasýking 

Blóð og eitlar 

Mjög algengar daufkyrningafæð með hita, daufkyrningafæð, blóðflagnafæð, blóðleysi, 
hvítfrumnafæð 

Algengar eitilfrumnafæð, blóðfrumnafæð 

Efnaskipti og næring 

Mjög algengar blóðkalíumlækkun, minnkuð matarlyst 

Algengar blóðkalsíumlækkun, blóðalbúmínlækkun 

Taugakerfi 

Mjög algengar útlægur taugakvilli 

Algengar sundl 

Augu 

Sjaldgæfar þokusýnb 

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti 

Mjög algengar hósti 

Algengar lungnabólga, mæðic 

Meltingarfæri 

Mjög algengar niðurgangur, ógleði, hægðatregða, uppköst, slímhúðarbólgac, kviðverkur 

Húð og undirhúð 

Mjög algengar Hárlosc 

Algengar kláði, húðsýkingarc, útbrotc, húðþurrkurc 

Stoðkerfi og bandvefur 

Algengar liðverkir, vöðvaverkirc 

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað 

Mjög algengar hiti, þreyta, þróttleysi 

Algengar útlimabjúgurc, kuldahrollur 

Rannsóknaniðurstöður 

Mjög algengar þyngdartap 

Algengar hækkuð gildi transamínasa í blóði, hækkað gildi lípasa í blóðib, minnkuð þéttni 
fosfats í blóði 
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Áverkar, eitranir og fylgikvillar aðgerðar 

Mjög algengar innrennslistengd viðbrögð 
a Aukaverkun sem tengdist dauðsfalli 
b Aukaverkanir sem komu eingöngu fram hjá sjúklingum með dreift stórfrumu B-eitilæxli sem hafði tekið sig 
upp á ný eða svaraði ekki meðferð. 
c Aukaverkanir sem komu eingöngu fram hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað dreift stórfrumu B-eitilæxli. 
Aukaverkanir sem taldar eru upp komu fram bæði hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað dreift stórfrumu 
B-eitilæxli og sjúklingum með dreift stórfrumu B-eitilæxli sem hafði tekið sig upp á ný eða svaraði ekki 
meðferð, nema annað sé tekið fram í neðanmálsgrein. 
Aukaverkanir sem eru mjög sjaldgæfar eða koma örsjaldan fyrir: engar 
 
Lýsing valinna aukaverkana 
 
Mergbæling 
Í GO39942-rannsókninni (POLARIX) með samanburði við lyfleysu hættu 0,5% sjúklinga í hópnum 
sem fékk Polivy ásamt R-CHP meðferð vegna daufkyrningafæðar. Engir sjúklingar hættu meðferð 
vegna daufkyrningafæðar í hópnum sem fékk R-CHOP. Blóðflagnafæð leiddi til þess að meðferð var 
hætt hjá 0,2% sjúklinga í hópnum sem fékk Polivy ásamt R-CHP, en engum í hópnum sem fékk 
R-CHOP. Engir sjúklingar hættu meðferð vegna blóðleysis, hvorki í hópnum sem fékk Polivy ásamt 
R-CHP né hópnum sem fékk R-CHOP. 
 
Í opnu rannsókninni GO29365 hættu 4% sjúklinga í hópunum sem fengu Polivy ásamt BR og 2,6% 
sjúklinga í hópnum sem fékk eingöngu BR meðferð vegna daufkyrningafæðar. Tilvik blóðflagnafæðar 
leiddu til þess að meðferð var hætt hjá 7,9% sjúklinga í hópunum sem fengu Polivy ásamt BR og 5,1% 
sjúklinga í hópnum sem fékk eingöngu BR. Engir sjúklingar hættu meðferð vegna blóðleysis, hvorki í 
hópunum sem fengu Polivy ásamt BR né í hópnum sem fékk eingöngu BR. Í hópunum sem fengu 
Polivy ásamt BR var tilkynnt um daufkyrningafæð sem var 3. stigs eða alvarlegri hjá 40,4% sjúklinga, 
blóðflagnafæð sem var 3. stigs eða alvarlegri hjá 25,8% sjúklinga og blóðleysi sem var 3. stigs eða 
alvarlegra hjá 12,6% sjúklinga. 
 
Útlægur taugakvilli 
 Í GO39942-rannsókninni (POLARIX) með samanburði við lyfleysu var tilkynnt um 1. stigs útlægan 
taugakvilla hjá 39,1%, 2. stigs útlægan taugakvilla hjá 12,2% og 3. stigs útlægan taugakvilla hjá 1,6% 
sjúklinga í hópnum sem fékk Polivy ásamt R-CHP. Í hópnum sem fékk R-CHOP var tilkynnt um 
1. stigs útlægan taugakvilla hjá 37,2%, 2. stigs útlægan taugakvilla hjá 15,5% og 3. stigs útlægan 
taugakvilla hjá 1,1% sjúklinga. Ekki var tilkynnt um nein tilvik 4. eða 5. stigs útlægs taugakvilla, 
hvorki í hópnum sem fékk Polivy ásamt R-CHP né hópnum sem fékk R-CHOP. 0,7% sjúklinga í 
hópnum sem fékk Polivy ásamt R-CHP hætti rannsóknarmeðferðinni vegna útlægs taugakvilla, en 
2,3% í hópnum sem fékk R-CHOP. Skammtar af rannsóknarlyfinu voru minnkaðir vegna útlægs 
taugakvilla hjá 4,6% sjúklinga í hópnum sem fékk Polivy ásamt R-CHP, en hjá 8,2% sjúklinga í 
hópnum sem fékk R-CHOP. Í hópnum sem fékk Polivy ásamt R-CHP var miðgildi tíma fram að fyrsta 
tilviki útlægs taugakvilla 2,27 mánuðir, en 1,87 mánuðir í hópnum sem fékk R-CHOP. Við 
lokadagssetningu (cut off date) gagnasöfnunar  höfðu tilvik útlægs taugakvilla hjaðnað hjá 57,8% 
sjúklinga í hópnum sem fékk Polivy ásamt R-CHP, en hjá 66,9% sjúklinga í hópnum sem fékk 
R-CHOP. Miðgildi tíma þar til útlægur taugakvilli hjaðnaði var 4,04 mánuðir í hópnum sem fékk 
Polivy ásamt R-CHP, en 4,6 mánuðir í hópnum sem fékk R-CHOP. 
 
Í opnu rannsókninni GO29365 var tilkynnt um 1. stigs útlægan taugakvilla hjá 15,9% og 2. stigs 
útlægan taugakvilla hjá 12,6% sjúklinga í hópnum sem fékk Polivy ásamt BR. Í hópnum sem fékk 
eingöngu BR var tilkynnt um 1. stigs útlægan taugakvilla hjá 2,6% og 2. stigs útlægan taugakvilla hjá 
5,1% sjúklinga. Tilkynnt var um eitt tilvik 3. stigs útlægs taugakvilla í hópunum sem fengu Polivy 
ásamt BR en enginn sjúklingur tilkynnti um útlægan taugakvilla í hópnum sem fékk eingöngu BR. 
Ekki var tilkynnt um nein tilvik 4.-5. stigs útlægs taugakvilla, hvorki í hópunum sem fengu Polivy 
ásamt BR né í hópnum sem fékk eingöngu BR. 2,6% sjúklinga hættu meðferð með Polivy vegna 
útlægs taugakvilla og skammtar af Polivy voru minnkaðir hjá 2,0% sjúklinga vegna útlægs 
taugakvilla. Í hópnum sem fékk eingöngu BR var meðferð ekki hætt eða skammtar minnkaðir hjá 
neinum sjúklingi vegna útlægs taugakvilla. Miðgildi tíma fram að fyrsta tilviki útlægs taugakvilla í 
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hópunum sem fengu Polivy ásamt BR var 1,6 mánuðir og tilkynnt var um að útlægur taugakvilli hefði 
batnað hjá 39,1% sjúklinga. 
 
Sýkingar 
Í GO39942-rannsókninni (POLARIX) með samanburði við lyfleysu var tilkynnt um sýkingar, þ.m.t. 
lungnabólgu og aðrar sýkingar, hjá 49,7% sjúklinga í hópnum sem fékk Polivy ásamt R-CHP en 
42,7% sjúklinga í hópnum sem fékk R-CHOP. 3.-4. stigs sýkingar komu fram hjá 14,0% sjúklinga í 
hópnum sem fékk Polivy ásamt R-CHP en 11,2% sjúklinga í hópnum sem fékk R-CHOP. Í hópnum 
sem fékk Polivy ásamt R-CHP var tilkynnt um alvarlegar sýkingar hjá 14,0% sjúklinga og banvænar 
sýkingar hjá 1,1% sjúklinga. Í hópnum sem fékk R-CHOP var tilkynnt um alvarlegar sýkingar hjá 
10,3% sjúklinga og banvænar sýkingar hjá 1,4% sjúklinga. 7 sjúklingar (1,6%) í hópnum sem fékk 
Polivy ásamt R-CHP hættu meðferð vegna sýkingar, en 10 sjúklingar (2,3%) í hópnum sem fékk 
R-CHOP. 
 
Í opnu rannsókninni GO29365 var tilkynnt um sýkingar, þ.m.t. lungnabólgu og aðrar sýkingar, hjá 
48,3% sjúklinga í hópunum sem fengu Polivy ásamt BR og 51,3% sjúklinga í hópnum sem fékk 
eingöngu BR. Í hópunum sem fengu Polivy ásamt BR var tilkynnt um alvarlegar sýkingar hjá 27,2% 
sjúklinga og banvænar sýkingar hjá 6,6% sjúklinga. Í hópnum sem fékk eingöngu BR var tilkynnt um 
alvarlegar sýkingar hjá 30,8% sjúklinga og banvænar sýkingar hjá 10,3% sjúklinga. Fjórir sjúklingar 
(2,6%) í hópunum sem fengu Polivy ásamt BR hætti meðferð vegna sýkingar, en 2 sjúklingar (5,1%) í 
hópnum sem fékk eingöngu BR. 
 
Ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga (PML) 
Í GO39942-rannsókninni (POLARIX) með samanburði við lyfleysu var ekki tilkynnt um nein tilvik 
PML. 
 
Í opnu rannsókninni GO29365 var tilkynnt um eitt tilvik PML, sem reyndist banvænt, hjá sjúklingi 
sem fékk meðferð með Polivy ásamt bendamustíni og obinutuzumabi. Sá hafði áður fengið þrenns 
konar meðferð sem innihélt mótefni gegn CD20. 
 
Eituráhrif á lifur 
Í GO39942-rannsókninni (POLARIX) með samanburði við lyfleysu var tilkynnt um eituráhrif á lifur 
hjá 10,6% sjúklinga í hópnum sem fékk Polivy ásamt R-CHP en 7,3% sjúklinga í hópnum sem fékk 
R-CHOP. Í hópnum sem fékk Polivy ásamt R-CHP voru flest tilvik 1.−2. stigs (8,7%); tilkynnt var um 
3. stigs tilvik hjá 1,8% sjúklinga. Engin 4. eða 5. stigs tilvik komu fyrir. Tilkynnt var um alvarleg 
eituráhrif á lifur hjá 1 sjúklingi (0,2%) og gengu þau til baka. 
 
Í annarri rannsókn var tilkynnt um tvö tilvik alvarlegra eituráhrifa á lifur (lifrarfrumuskemmdir og 
fitulifur), en þau gengu til baka. 
 
Eituráhrif á meltingarveg 
Í GO39942-rannsókninni (POLARIX) með samanburði við lyfleysu var tilkynnt um eituráhrif á 
meltingarveg hjá 76,1% sjúklinga í hópnum sem fékk Polivy ásamt R-CHP en 71,9% sjúklinga í 
hópnum sem fékk R-CHOP. Flest tilvik voru 1.–2. stigs, en tilkynnt var um ≥3. stigs tilvik hjá 9,7% 
sjúklinga í hópnum sem fékk Polivy ásamt R-CHP og 8,2% sjúklinga í hópnum sem fékk R-CHOP. 
Algengustu tilvik eituráhrifa á meltingarveg voru ógleði og niðurgangur. 
 
Í opnu rannsókninni GO29365 var tilkynnt um eituráhrif á meltingarveg hjá 72,8% sjúklinga í 
hópunum sem fengu Polivy ásamt BR en 66,7% sjúklinga í hópnum sem fékk eingöngu BR. Flest 
tilvikin voru 1.-2. stigs, en tilkynnt var um 3.-4. stigs tilvik hjá 16,5% sjúklinga í hópunum sem fengu 
Polivy ásamt BR og 12,9% sjúklinga í hópnum sem fékk eingöngu BR. Algengustu tegundir 
eituráhrifa á meltingarveg voru niðurgangur og ógleði. 
 



16 

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu 
 
Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 
tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 
lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 
lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. 
 
4.9 Ofskömmtun 
 
Engin reynsla er af ofskömmtun í klínískum rannsóknum hjá mönnum. Stærsti skammtur sem hefur 
verið rannsakaður hingað til er 2,4 mg/kg, gefinn með innrennsli í bláæð; hann tengdist aukinni tíðni 
og alvarleika útlægs taugakvilla. Ef sjúklingar fá of stóra skammta á að hætta innrennsli tafarlaust og 
fylgjast vandlega með þeim. 
 
 
5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
5.1 Lyfhrif 
 
Flokkun eftir verkun: æxlishemjandi lyf; önnur æxlishemjandi lyf; einstofna mótefni, ATC-flokkur: 
L01FX14 
 
Verkunarháttur 
 
Polatuzumab vedotin er lyfj byggt á mótefni gegn CD79b, sem beinir öflugum mítósuhemli 
(mónómetýl auristatín E, eða MMAE) sértækt að B-frumum, sem leiðir til þess að illkynja B-frumur 
drepast. Polatuzumab vedotin sameindin er gerð úr MMAE sem bundið er með samgildu tengi við 
mannaðlagað immúnóglóbúlín G1 einstofna mótefni, með tengi sem hægt er að rjúfa. Einstofna 
mótefnið binst með mikilli sækni og sértækni við CD79b, sameind á yfirborði B-frumna sem er hluti 
B-frumuviðtakans. Tjáning CD79b er einskorðuð við eðlilegar frumur af B-frumuuppruna (að 
undanskildum plasmafrumum) og illkynja B-frumur; sameindin er tjáð á > 95% frumna í dreifðum 
stórfrumu B-eitilæxlum. Eftir að polatuzumab vedotin binst við CD79b er það tekið hratt inn í 
frumuna og próteinkljúfandi ensím í meltibólum rjúfa tengið milli MMAE og mótefnisins, til að 
MMAE geti flust inn í frumuna. MMAE binst við örpíplur og drepur frumur í skiptingu með því að 
hindra frumuskiptingu og örva stýrðan frumudauða (apoptosis). 
 
Lyfhrif 
 
Raflífeðlisfræði hjartans 
 
Polatuzumab vedotin jók ekki meðallengd QTc-bils að því marki að það skipti máli klínískt samkvæmt 
gögnum úr hjartarafritum í tveimur opnum rannsóknum hjá sjúklingum með áður meðhöndlaða 
illkynja B-frumusjúkdóma, sem fengu ráðlagða skammta. 
 
Verkun og öryggi 
 
Áður ómeðhöndlað dreift stórfrumu B-eitilæxli 
Verkun Polivy var metin í fjölþjóðlegri, fjölsetra, slembiraðaðri, tvíblindri rannsókn með samanburði 
við lyfleysu (POLARIX, GO39942) hjá 879 sjúklingum með áður ómeðhöndlað dreift stórfrumu 
B-eitilæxli patients. 
 
Gjaldgengir sjúklingar voru á aldrinum 18–80 ára og voru með IPI-stig 2–5 og ECOG-færnistuðul 0-2. 
Meðal vefjafræðilegra undirflokka voru dreift stórfrumu B-eitilæxli (diffuse large B-cell lymphoma, 
DLBCL, ekki nánar skilgreint), virkjað B-eitilæxli (activated B-cell, ABC), kímmiðju B-eitilæxli 
(germinal center B-cell, GCB), B-eitilæxli á efsta stigi (high-grade B-cell lymphoma, HGBL, ekki 
nánar skilgreint, litningabreytingar í tveimur genum (double-hit) eða þremur genum (triple-hit)) og 
aðrir undirflokkar dreifðs stórfrumu B-eitilæxlis (EBV-jákvætt, auðugt af T-frumum/traffrumum 

https://www.ema.europa.eu/documents/template-form/appendix-v-adverse-drug-reaction-reporting-details_en.doc
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(histiocytes)). Sjúklingar voru ekki með þekkt eitilæxli í miðtaugakerfi eða útlægan taugakvilla 
>1. stigs. 
 
Sjúklingum var slembiraðað í hlutföllunum 1:1 til að fá Polivy ásamt R-CHP eða R-CHOP í sex 
21 dags meðferðarlotur og síðan fengu báðir meðferðarhópar tvær viðbótarlotur með rituximabi einu 
sér. Sjúklingum var lagskipt eftir IPI-stigum (2 eða 3-5), fyrirferðarmiklum æxlum (æxli ≥ 7,5 cm, já 
eða nei) og heimshluta. 
 
Polivy var gefið í bláæð í skömmtum sem námu 1,8 mg/kg á degi 1 í meðferðarlotum 1–6. R-CHP eða 
R-CHOP voru gefin frá degi 1 í meðferðarlotum 1–6 og síðan rituximab eitt sér á degi 1 í 
meðferðarlotum 7–8. Skömmtun í meðferðarhópunum var sem hér segir: 
• Polivy + R-CHP hópur: Polivy 1,8 mg/kg, rituximab 375 mg/m², cýklófosfamíð 750 mg/m², 

doxorúbicín 50 mg/m² og prednisón 100 mg/dag til inntöku á dögum 1-5 í hverri meðferðarlotu. 
• R-CHOP hópur: rituximab 375 mg/m², cýklófosfamíð 750 mg/m², doxorúbicín 50 mg/m², 

vincristin 1.4 mg/m² og prednisón 100 mg/dag til inntöku á dögum 1-5 í hverri meðferðarlotu. 
 
Meðferðarhóparnir tveir voru almennt svipaðir með tilliti til lýðfræðilegra eiginleika og eiginleika 
sjúkdómsins við upphaf rannsóknarinnar. Miðgildi aldurs var 65 ár (á bilinu 19 til 80 ára), 53,6% 
sjúklinga voru af hvítum kynstofni og 53,8% voru karlkyns. 43,8% voru með fyrirferðarmikil æxli, 
38,0% voru með IPI-stig 2, 62,0% voru með IPI-stig 3–5 og 88,7% voru með 3. eða 4. stigs sjúkdóm.  
 
Ekki lágu fyrir upplýsingar um upprunafrumutegund (cell of origin, COO) hjá 211 sjúklingum. 
Samkvæmt kortlagningu á genatjáningu hjá þeim hóp sem hægt var að meta upprunafrumutegund hjá 
(n=668) voru 33,1% sjúklinga með dreift stórfrumu B-eitilæxli sem líktist virkjuðu B-eitilæxli (ABC) 
en 52,7% sjúklinga voru með dreift stórfrumu B-eitilæxli sem líktist kímmiðju B-eitilæxli (GCB). 
 
Aðalmælibreyta rannsóknarinnar var lifun án versnunar sjúkdóms að mati rannsakanda. Miðgildi 
lengdar eftirfylgni var 28,2 mánuðir. Niðurstöður varðandi verkun eru teknar saman í töflu 5 og á 
mynd 1. 
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Tafla 5 Samantekt á niðurstöðum varðandi verkun hjá sjúklingum með áður ómeðhöndlað 
dreift stórfrumu B-eitilæxli í GO39942-rannsókninni (POLARIX) 

 
 Polivy + R-CHP 

N=440 
R-CHOP 

N=439 
Aðalmælibreyta  
Lifun án versnunar sjúkdóms1,*   

Fjöldi (%) sjúklinga með tilvik 107 (24,3%) 134 (30,5%) 
Áhættuhlutfall (95% öryggismörk) 0,73 [0,57; 0,95] 
p-gildi3,** 0,0177 
2 ára mat á lifun án versnunar sjúkdóms (%) 76,7 70,2 
[95% öryggismörk] [72,65; 80,76] [65,80; 74,61] 

Helstu viðbótarmælibreytur  
Lifun án tilvika (event-free survival, EFSeff)1  

Fjöldi (%) sjúklinga með tilvik 112 (25,5%) 138 (31,4%) 
Áhættuhlutfall (95% öryggismörk) 0,75 [0,58; 0,96] 
p-gildi3,** 0,0244 

Hlutlæg svörunartíðni við lok meðferðar2  
Sjúklingar sem svöruðu (%) (CR, PR) 376 (85,5%) 368 (83,8%) 

Munur á svörunartíðni (%) [95% öryggismörk] 1,63 [-3,32; 6,57] 
Tíðni algerrar svörunar (CR) (%)2,*   

Sjúklingar sem svöruðu (%) 343 (78,0%) 325 (74,0%) 
Munur á svörunartíðni (%) [95% öryggismörk] 3,92 [-1,89; 9,70] 

Hlutasvörun (PR) (%) 33 (7,5%) 43 (9,8%) 
95% öryggismörk Clopper-Pearson [5,22; 10,37] [7,18; 12,97] 

EFSeff: Verkun varðandi lifun án tilvika: notað til að tilgreina tilvik sem tengjast verkun og skilgreint sem tími 
frá slembiröðun fram að fyrsta tilviki einhvers af eftirtöldu: versnun/endurkoma sjúkdóms, dauðsfall af 
einhverjum orsökum, aðalástæða verkunar að mati rannsakanda önnur en versnun/endurkoma sjúkdóms sem 
leiddi til þess að meðferð við eitilæxlum utan rannsóknaráætlunar var hafin, ef vefjasýni sem tekið var eftir að 
meðferð lauk sýndi sjúkdómsleifar, óháð því hvort slík meðferð var hafin eða ekki 
1) Að mati rannsakanda 
2) Að mati blindaðrar, óháðrar matsnefndar 
3) Log-rank próf, lagskipt 
* Samkvæmt Lugano 2014 svörunarviðmiðum 
**Lagskipt eftir IPI (2 eða 3-5), fyrirferðarmiklum æxlum (já eða nei) og heimshluta 
 
Við áfangagreininguna voru gögn varðandi viðbótarmælibreytuna heildarlifun ófullnægjandi og sást 
ekki tölfræðilegur munur varðandi hana [lagskipt áhættuhlutfall 0,94 (95% öryggismörk 0,65; 1,37); 
p=0,7524]. 
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Mynd 1 Kaplan Meier graf yfir lifun án versnunar sjúkdóms að mati rannsakanda í 
GO39942-rannsókninni (POLARIX) 

 

 
 
Dreift stórfrumu B-eitilæxli sem hefur tekið sig upp á ný eða svarar ekki meðferð 
Verkun Polivy var metin í alþjóðlegri, fjölsetra, opinni rannsókn (GO29365) hjá 80 sjúklingum með 
dreift stórfrumu B-eitilæxli sem áður höfðu fengið meðferð. Sjúklingum var slembiraðað í 
hlutföllunum 1:1 til að fá annaðhvort Polivy ásamt BR eða eingöngu BR í sex meðferðarlotur, sem 
hver stóð í 21 dag. Sjúklingum var lagskipt eftir því hve lengi þeir höfðu svarað síðustu meðferð, í 
≤ 12 mánuði eða > 12 mánuði. 
 
Gjaldgengir sjúklingar komu ekki til greina fyrir samgena beinmergsskipti (autologous hematopoietic 
stem cell transplant) og höfðu fengið bakslag eða hætt að svara meðferð eftir að hafa fengið a.m.k. 
eina fyrri altæka meðferð með krabbameinslyfjum. Sjúklingar með áður höfðu fengið ósamgena 
(allogeneic) beinmergsskipti, eitilæxli í miðtaugakerfi, umbreytt hægvaxandi eitilfrumuæxli 
(transformed indolent lymphoma), hnútótt eitilfrumuæxli á stigi 3b, verulegan hjarta- og æðasjúkdóm 
eða lungnasjúkdóm, virkar sýkingar, gildi ASAT eða alanín transamínasa (ALAT) >2,5 × efri mörk 
eðlilegra gilda eða heildargallrauða ≥1,5 × efri mörk eðlilegra gilda, kreatínín >1,5 × efri mörk 
eðlilegra gilda (eða CrCl <40 ml/mín) voru útilokaðir frá þátttöku í rannsókninni, nema þetta stafaði af 
undirliggjandi eitilfrumuæxli. 
 
Polivy var gefið í æð í skömmtum sem námu 1,8 mg/kg á degi 2 í meðferðarlotu 1 og á degi 1 í 
meðferðarlotum 2-6. Bendamustín var gefið í æð í skömmtum sem námu 90 mg/m2 á dag á dögum 2 
og 3 í meðferðarlotu 1 og dögum 1 og 2 í meðferðarlotum 2-6. Rituximab var gefið í skömmtum sem 
námu 375 mg/m2 á degi 1 í meðferðarlotum 1-6. 
 
Af þeim 80 sjúklingum sem slembiraðað var til að fá annaðhvort Polivy ásamt BR (n=40) eða 
eingöngu BR (n = 40) var meirihlutinn hvítur (71%) og karlkyns (66%). Miðgildi aldurs var 69 ár (á 
bilinu 30-86 ára). 64 af 80 sjúklingum (80%) voru með ECOG færnistuðul 0-1 og 14 af 80 sjúklingum 
(18%) voru með ECOG færnistuðul 2. Meirihluti sjúklinga (98%) var með dreift stórfrumu B-eitilæxli 
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sem ekki var nánar skilgreint (not otherwise specified, NOS). Alls voru 48% sjúklinganna með dreift 
stórfrumu B-eitilæxli með virkjuðum B-frumum (activated B-cell, ABC) og 40% sjúklinganna voru 
með dreift stórfrumu B-eitilæxli sem líktist B-frumum í kímmiðju (germinal center B-cell, GCB). 
Meðal helstu ástæðna þess að sjúklingar komu ekki til greina fyrir beinmergsskipti voru aldur (40%), 
ófullnægjandi svörun við björgunarmeðferð (salvage therapy) (26%) og saga um misheppnaða 
ígræðslu (20%). Miðgildi fjölda fyrri meðferða var 2 (á bilinu 1-7) og höfðu 29% (n = 23) fengið eina 
fyrri meðferð, 25% (n = 20) fengið 2 fyrri meðferðir og 46% (n = 37) fengið 3 eða fleiri fyrri 
meðferðir. Aðeins einn sjúklingur í Polivy+BR hópnum í slembiröðuðu II. stigs rannsókninni hafði 
áður fengið meðferð með bendamustíni. 80% sjúklinganna voru með sjúkdóm sem ekki hafði svarað 
meðferð. Heildarfjöldi CD3+ eitilfrumna hjá sjúklingum sem fengu polatuzumab vedotin ásamt BR og 
CD3+ eitilfrumur voru taldar hjá var >200 frumur/µl hjá 95% sjúklinga sem greindir voru fyrir 
meðferð (n=134), hjá 79% sjúklinga sem greindir voru við lok meðferðar (n=72) og 83% sjúklinga 
sem greindir voru 6 mánuðum eftir lok meðferðar (n=18). 
 
Aðalmælibreyta rannsóknarinnar var tíðni algerrar svörunar (complete response, CR) við lok 
meðferðarinnar (6-8 vikum eftir dag 1 í meðferðarlotu 6 eða við síðustu rannsóknarmeðferð), 
samkvæmt jáeindaskanna (PET-CT) að mati óháðrar matsnefndar. 
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Tafla 6 Samantekt verkunar hjá sjúklingum með dreift stórfrumu B-eitilæxli sem áður höfðu 
fengið meðferð, í GO29365-rannsókninni 

 
 Polivy + bendamustín 

+ rituximab 
N = 40 

Bendamustín + 
rituximab 

N = 40 
 Miðgildi tíma sem fylgst var með: 22 mánuðir 
Aðalmælibreyta  
Tíðni algerrar svörunar* (að mati óháðrar matsnefndar) við 
lok meðferðar**  

  

Sjúklingar sem svöruðu (%) 16 (40,0) 7 (17,5) 
Munur á svörunartíðni (%) [95% öryggismörk] 22,5 [2,6; 40,2] 
p-gildi (CMH kí-kvaðrat próf***) 0,0261 

Helstu viðbótar- og könnunarmælibreytur  
Lengd svörunar (að mati rannsakanda)   

Fjöldi sjúklinga í greiningu 28 13 
Fjöldi (%) sjúklinga sem svöruðu meðferð 17 (60,7) 11 (84,6) 
Miðgildi lengdar svörunar (95% öryggismörk), mánuðir 10,3 (5,6; NE) 4,1 (2,6; 12,7) 
Áhættuhlutfall [95% öryggismörk] 0,44 [0,20; 0,95] 
p-gildi (Log-Rank próf, lagskipt***) 0,0321 

Heildartíðni svörunar* (að mati rannsakanda) við lok 
meðferðar** 

 
 

Sjúklingar sem svöruðu (%) (CR, PR) 19 (47,5) 7 (17,5) 
Munur á svörunartíðni (%) [95% öryggismörk] 30,0 [9,5; 47,4] 
p-gildi (CMH kí-kvaðrat próf***) 0,0036 
Alger svörun (%) (CR) 17 (42,5) 6 (15,0) 
Munur á svörunartíðni (%) [95% öryggismörk] 27,5 [7,7; 44,7] 
p-gildi (CMH kí-kvaðrat próf***) 0,0061 
Hlutasvörun (%) (PR) 2 (5,0) 1 (2,5) 
95% öryggismörk Clopper-Pearson [0,6; 16,9] [0,06; 13,2] 

Besta heildartíðni svörunar* (að mati rannsakanda)   
Sjúklingar sem svöruðu (%) (CR, PR) 28 (70,0) 13 (32,5) 
Munur á svörunartíðni (%) [95% öryggismörk] 37,5 [15,6; 54,7] 
Alger svörun (%) (CR) 23 (57,5) 8 (20,0) 
95% öryggismörk Clopper-Pearson [40,9; 73,0] [9,1; 35,7] 
Hlutasvörun (%) (PR) 5 (12,5) 5 (12,5) 
95% öryggismörk Clopper-Pearson [4,2; 26,8] [4,2; 26,8] 

CMH Cochran-Mantel-Haenszel; CR: Heildarsvörun; NE: Ekki unnt að meta; PR: Hlutasvörun 
*Samkvæmt aðlöguðum Lugano 2014 viðmiðum: Algera svörun samkvæmt jáeindaskanna (PET-CT) þurfti að staðfesta með 
beinmerg. Hlutasvörun samkvæmt PET-CT, þurfti að uppfylla skilyrði bæði samkvæmt PET-CT og CT. 
**6-8 vikum eftir dag 1 í meðferðarlotu 6 eða við síðustu rannsóknarmeðferð 
***Lagskipt eftir því hve lengi sjúklingar höfðu svarað síðustu meðferð (í ≤ 12 mánuði eða > 12 mánuði) 
 
Heildarlifun var könnunarmælibreyta sem ekki var leiðrétt með tilliti til villu af tegund 1 (type 1 error 
controlled). Miðgildi heildarlifunar í hópnum sem fékk Polivy ásamt BR var 12,4 mánuðir 
(95% öryggismörk: 9,0; ekki unnt að meta), borið saman við 4,7 mánuði (95% öryggismörk: 3,7; 8,3) í 
samanburðarhópnum. Óleiðrétt mat á áhættuhlutfalli fyrir heildarlifun var 0,42. Þegar tekið var tillit til 
áhrifa af skýribreytum (covariates) sem voru til staðar við upphaf rannsóknarinnar var áhættuhlutfall 
fyrir heildarlifun leiðrétt í 0,59. Skýribreytur voru m.a. skortur á svörun (primary refractory status), 
fjöldi fyrri meðferðarúrræða, IPI-forspárvísir (International Prognostic Index) og saga um 
stofnfrumuígræðslu. 
 
Lifun án versnunar sjúkdóms að mati rannsakanda var könnunarmælibreyta sem ekki var leiðrétt með 
tilliti til villu af tegund 1. Miðgildi lifunar án versnunar sjúkdóms í hópnum sem fékk Polivy ásamt BR 
var 7,6 mánuðir (95% öryggismörk: 6,0; 17,0), borið saman við 2,0 mánuði (95% öryggismörk: 1,5; 
3,7) í samanburðarhópnum. Óleiðrétt mat á áhættuhlutfalli fyrir heildarlifun var 0,34. 
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Mótefnamyndun 
 
Eins og við á um öll prótein sem notuð eru til lækninga er hugsanlegt að fram komi ónæmissvörun hjá 
sjúklingum sem fá meðferð með polatuzumab vedotini. Í rannsóknunum GO39442 (POLARIX) og 
GO29365 greindust mótefni gegn polatuzumab vedotini hjá 1,4% sjúklinga (6/427) og 5,2% sjúklinga 
(12/233), í þeirri röð, en ekki greindust hlutleysandi mótefni hjá neinum þeirra. Vegna lítils fjölda 
sjúklinga sem myndaði mótefni gegn polatuzumab vedotini er ekki hægt að draga neinar ályktanir um 
hugsanleg áhrif mótefnamyndunar á verkun eða öryggi lyfsins. 
 
Mælingar á mótefnamyndun eru mjög háðar ýmsum þáttum, þ.m.t. næmi og sértækni mælinga, 
mæliaðferð, meðhöndlun sýna, tímasetningu sýnatöku, lyfjum sem notuð eru samhliða og 
undirliggjandi sjúkdómum. Af þessum ástæðum getur verið misvísandi að bera saman tíðni myndunar 
mótefna gegn polatuzumab vedotini og tíðni myndunar mótefna gegn öðrum lyfjum. 
 
Börn 
 
Lyfjastofnun Evrópu hefur fallið frá kröfu um að lagðar verði fram niðurstöður úr rannsóknum á 
Polivy hjá öllum undirhópum barna við þroskuðum B-frumu eitilæxlum (sjá upplýsingar í kafla 4.2 
um notkun handa börnum). 
 
5.2 Lyfjahvörf 
 
Útsetning fyrir mótefnatengdu MMAE (antibody-conjugated MMAE, acMMAE) í plasma jókst 
skammtaháð á skammtabilinu 0,1 til 2,4 mg/kg af polatuzumab vedotini. Eftir fyrsta 1,8 mg/kg 
skammtinn af polatuzumab vedotini var meðalhámarksþéttni acMMAE (Cmax) 803 (±233) ng/ml og 
svæðið undir þéttni-tíma ferlinum frá núlltíma til óendanlegs (AUCinf) var 1.860 (±966) dagar•ng/ml. 
Samkvæmt þýðisgreiningu á lyfjahvörfum var AUC fyrir acMMAE í meðferðarlotu 3 aukið um u.þ.b. 
30% umfram AUC í meðferðarlotu 1 AUC og nam meira en 90% af AUC í meðferðarlotu 6. 
Endanlegur helmingunartími acMMAE í meðferðarlotu 6 var u.þ.b. 12 dagar (95% öryggismörk voru 
8,1-19,5 dagar). Samkvæmt þýðisgreiningu á lyfjahvörfum er spáð þéttni acMMAE við lok 
meðferðarlotu 6 u.þ.b. 80% af útreiknuðu jafnvægisgildi. 
 
Útsetning fyrir ótengdu MMAE, frumudrepandi þættinum í polatuzumab vedotini, jókst skammtaháð á 
skammtabilinu 0,1 til 2,4 mg/kg af polatuzumab vedotini. Þéttni MMAE í plasma samrýmdist því að 
lyfjahvörf þess stjórnist af myndunarhraða þess. Eftir fyrsta 1,8 mg/kg skammtinn af polatuzumab 
vedotini var Cmax 6,82 (±4,73) ng/ml, tími þar til hámarksþéttni var náð í plasma var u.þ.b. 2,5 dagar 
og endanlegur helmingunartími var u.þ.b. 4 dagar. Útsetning fyrir ótengdu MMAE í plasma var <3% 
af útsetningu fyrir acMMAE. Samkvæmt þýðisgreiningu á lyfjahvörfum minnkar útsetning fyrir 
ótengdu MMAE í plasma (AUC) eftir endurtekna skömmtun á þriggja vikna fresti. 
 
Samkvæmt þýðishermun á lyfjahvörfum (population pharmacokinetics simulations) spáði 
eftirágreining (post-hoc) því að útsetning fyrir ótengdu MMAE hjá sjúklingum með líkamsþyngd yfir 
100 kg myndi aukast um ekki meira en 55%.  
 
Frásog 
 
Polivy er gefið með innrennsli í bláæð. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á öðrum íkomuleiðum. 
 
Dreifing 
 
Þýðismat (population estimate) á dreifingarrúmmáli miðhólfs fyrir acMMAE var 3,15 l, sem er u.þ.b. 
rúmmál plasma. In vitro binst MMAE miðlungi mikið (71%-77%) við prótein í plasma hjá mönnum. 
MMAE dreifist ekki marktækt mikið í rauð blóðkorn hjá mönnum in vitro; hlutfall milli magns í blóði 
og magns í plasma er 0,79 til 0,98. 
 
In vitro gögn benda til þess að MMAE sé hvarfefni fyrir P-gp, en hindri ekki virkni P-gp við þéttni 
sem skiptir máli klínískt. 
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Umbrot 
 
Búist er við að polatuzumab vedotin sé umbrotið í sjúklingum og leiði til myndunar smárra peptíða, 
amínósýra, ótengds MMAE og umbrotsefna sem eru skyld ótengdu MMAE. Magn umbrotsefna 
MMAE hefur ekki verið mælt í plasma hjá mönnum. 
 
In vitro rannsóknir benda til þess að MMAE sé hvarfefni fyrir CYP3A4/5 en örvi ekki helstu CYP 
ensím. MMAE er veikur og tímaháður hemill á virkni CYP3A4/5, en veldur ekki samkeppnishindrun á 
virkni CYP3A4/5 við þéttni sem skiptir máli klínískt. 
 
MMAE hindrar ekki virkni CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 eða CYP2D6. 
 
Brotthvarf 
 
Samkvæmt þýðisgreiningu á lyfjahvörfum verður brotthvarf samtengda efnisins (acMMAE) einkum 
með ósértækri og línulegri úthreinsun sem nemur 0,9 l/dag. In vivo rannsóknir hjá rottum sem fengu 
polatuzumab vedotin (geislamerkt í MMAE-hlutanum) hafa sýnt að meirihluti geislavirkninnar er 
skilinn út í saur en minnihlutinn með þvagi. 
 
Börn 
 
Engar rannsóknir hafa verið gerðar á lyfjahvörfum polatuzumab vedotins hjá börnum (<18 ára). 
 
Aldraðir 
 
Samkvæmt þýðisgreiningum á lyfjahvörfum hjá sjúklingum á aldrinum 19-89 ára hafði aldur ekki 
áhrif á lyfjahvörf acMMAE eða ótengds MMAE. Samkvæmt þýðisgreiningum á lyfjahvörfum sást 
enginn marktækur munur á lyfjahvörfum acMMAE og ótengds MMAE hjá sjúklingum < 65 ára 
(n = 394) eða sjúklingum ≥ 65 ára (n = 495). 
 
Skert nýrnastarfsemi 
 
Samkvæmt þýðisgreiningum á lyfjahvörfum var útsetning fyrir acMMAE og ótengdu MMAE hjá 
sjúklingum með vægt skerta nýrnastarfsemi (CrCL 60-89 ml/mín, n = 361) eða miðlungi alvarlega 
skerta nýrnastarfsemi (CrCL 30- 59 ml/mín, n = 163) svipuð og hjá sjúklingum með eðlilega 
nýrnastarfsemi (CrCL ≥ 90 ml/mín, n = 356). Ekki liggja fyrir fullnægjandi gögn til að meta áhrif 
alvarlegrar skerðingar á nýrnastarfsemi (CrCL 15-29 ml/mín, n = 4) á lyfjahvörf. Engin gögn liggja 
fyrir um sjúklinga með nýrnasjúkdóm á lokastigi og/eða í skilunarmeðferð. 
 
Skert lifrarstarfsemi 
 
Samkvæmt þýðisgreiningum á lyfjahvörfum var útsetning fyrir acMMAE svipuð hjá sjúklingum með 
vægt skerta lifrarstarfsemi [ASAT eða ALAT >1,0 til 2,5 × efri mörk eðlilegra gilda eða 
heildargallrauði >1,0 til 1,5 × efri mörk eðlilegra gilda, n = 133] og hjá sjúklingum með eðlilega 
lifrarstarfsemi, en AUC fyrir ótengt MMAE var ekki meira en 40% hærra en hjá sjúklingum með 
eðlilega lifrarstarfsemi (n = 737). 
 
Ekki liggja fyrir fullnægjandi gögn til að meta áhrif miðlungi alvarlegrar skerðingar á lifrarstarfsemi 
(heildargallrauði > 1,5-3 × efri mörk eðlilegra gilda, n=11) á lyfjahvörf. Takmörkuð gögn liggja fyrir 
um sjúklinga með alvarlega skerta lifrarstarfsemi eða lifrarþega. 
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5.3 Forklínískar upplýsingar 
 
Altæk eituráhrif 
 
Meðal helstu altækra eituráhrifa sem tengdust gjöf MMAE og polatuzumab vedotins hjá bæði rottum 
og cynomolgus öpum voru afturkræf eituráhrif á beinmerg og tengd áhrif á blóðmynd. 
 
Eituráhrif á erfðaefni 
 
Engar sérstakar rannsóknir hafa verið gerðar á hugsanlegum stökkbreytandi áhrifum polatuzumab 
vedotins. MMAE hafði ekki stökkbreytandi áhrif í Ames prófi (bacterial reverse mutation assay) eða 
L5178Y stökkbreytingaprófi í eitilæxlum hjá músum. 
 
MMAE hafði eituráhrif á erfðaefni í rannsókn á örkjörnum úr beinmerg hjá rottum, líklega með því að 
valda mislitnun (aneugenic). Þessi verkunarháttur samræmist lyfjafræðilegum áhrifum MMAE sem 
örpípluhemils. 
 
Krabbameinsvaldandi áhrif 
 
Engar sérstakar rannsóknir hafa verið gerðar á hugsanlegum krabbameinsvaldandi áhrifum 
polatuzumab vedotins og/eða MMAE. 
 
Skerðing frjósemi 
 
Engar sérstakar rannsóknir hafa verið gerðar á hugsanlegum áhrifum polatuzumab vedotins á frjósemi 
hjá dýrum. Niðurstöður úr 4 vikna rannsókn á eituráhrifum hjá rottum benda þó til þess að hugsanlegt 
sé að polatuzumab vedotin skerði æxlunargetu og frjósemi hjá karldýrum. Rýrnun sáðpípla í eistum 
gekk ekki til baka eftir 6 vikna tímabil án meðferðar og fylgdu minnkaðri þyngd eistna og litlum 
og/eða mjúkum eistum sem sáust við krufningu hjá karldýrum sem höfðu fengið ≥2 mg/kg. 
 
Eituráhrif á æxlun 
 
Engar sérstakar rannsóknir hafa verið gerðar á hugsanlegum vanskapandi áhrifum polatuzumab 
vedotins. Meðferð með 0,2 mg/kg af MMAE hjá þunguðum rottum olli þó dauða og vansköpun fóstra, 
(þ.m.t. útstæðri (protruding) tungu, vansnúnum (malrotated) útlimum, kviðarklofa (gastroschisis) og 
kjálkaleysi). Altæk útsetning (AUC) hjá rottum sem fengu 0,2 mg/kg af MMAE er u.þ.b. 50% af AUC 
hjá sjúklingum sem fengu ráðlagðan skammt af Polivy, 1,8 mg/kg á 21 dags fresti. 
 
 
6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
6.1 Hjálparefni 
 
Succinic sýra 
Natríum hýdroxíð (til stillingar pH) 
Súkrósi 
Pólýsorbat 20 (E 432) 
 
6.2 Ósamrýmanleiki 
 
Ekki má blanda þessu lyfi saman við eða þynna það með öðrum lyfum en þeim sem nefnd eru í 
kafla 6.6. 
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6.3 Geymsluþol 
 
Óopnað hettuglas 
 
30 mánuðir 
 
Blönduð lausn 
 
Frá örverufræðilegu sjónarmiði á að nota blandaða lausn tafarlaust. Ef það er ekki gert eru 
geymslutími við notkun og geymsluaðstæður fyrir notkun á ábyrgð notandans og ætti geymslutími að 
jafnaði ekki að vera lengri en 24 klukkustundir í kæli (2°C - 8 C) nema blöndun hafi farið fram við 
stýrðar og gildaðar aðstæður, að viðhafðri smitgát. Sýnt hefur verið fram á efnafræðilegan og 
eðlisfræðilegan stöðugleika blandaðrar lausnar í allt að 72 klukkustundir í kæli (2°C - 8 C) og í allt að 
24 klukkustundir við herbergishita (9°C - 25°C). 
 
Þynnt lausn 
 
Frá örverufræðilegu sjónarmiði á að nota tilbúna innrennslislausn tafarlaust. Ef það er ekki gert eru 
geymslutími við notkun og geymsluaðstæður fyrir notkun á ábyrgð notandans og ætti geymslutími að 
jafnaði ekki að vera lengri en 24 klukkustundir í kæli (2°C - 8 C) nema þynning hafi farið fram við 
stýrðar og gildaðar aðstæður, að viðhafðri smitgát. Sýnt hefur verið fram á efnafræðilegan og 
eðlisfræðilegan stöðugleika tilbúinnar innrennslislausnar í þann tíma sem lýst er í töflu 7. Farga á 
þynntri lausn ef geymslutími fer umfram þau mörk sem lýst er í töflu 7. 
 
Tafla 7 Geymslutími sem sýnt hefur verið fram á að tilbúin innrennslislausn haldi 

efnafræðilegum og eðlisfræðilegum stöðugleika 
 

Þynningarlausn sem notuð er til 
að útbúa innrennslislausn 

Geymsluskilyrði innrennslislausnar1 

Natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) Allt að 72 klukkustundir í kæli (2°C - 8°C) eða 
allt að 4 klukkustundir við herbergishita (9°C - 25°C) 

Natríumklóríð 4,5 mg/ml (0,45%) Allt að 72 klukkustundir í kæli (2°C - 8°C) eða 
allt að 8 klukkustundir við herbergishita (9°C - 25°C) 

5% glúkósi Allt að 72 klukkustundir í kæli (2°C - 8°C) eða 
allt að 8 klukkustundir við herbergishita (9°C - 25°C) 

1 Til að tryggja stöðugleika lyfsins á ekki að geyma það lengur en tilgreint er. 
 
6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 
 
Geymið í kæli (2°C - 8°C). 
 
Má ekki frjósa. 
 
Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi. 
 
Geymsluskilyrði eftir blöndun og þynningu lyfsins, sjá kafla 6.3. 
 
6.5 Gerð íláts og innihald 
 
Polivy 30 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn: 
 
6 ml hettuglas (litlaust gler af tegund 1), lokað með tappa (flúoróresin laminat), og álhettu með 
plastflipa, sem inniheldur 30 mg af polatuzumab vedotini. Pakkning með einu hettuglasi. 
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Polivy 140 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn: 
 
20 ml hettuglas (litlaust gler af tegund 1), lokað með tappa (flúoróresin laminat), og álhettu með 
plastflipa, sem inniheldur 140 mg af polatuzumab vedotini. Pakkning með einu hettuglasi. 
 
6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 
 
Almennar varúðarráðstafanir 
 
Polivy inniheldur frumudrepandi efni. Gefa á lyfið undir umsjón læknis með reynslu af notkun 
frumudrepandi lyfja. Viðhafa á viðeigandi ráðstafanir vegna réttrar meðhöndlunar og förgunar 
æxlishemjandi og frumudrepandi lyfja. 
 
Blandað lyf inniheldur engin rotvarnarefni og er eingöngu ætlað til að gefa einn skammt. Viðhafa á 
viðeigandi smitgát við alla meðhöndlun lyfsins. 
 
Blanda á Polivy með sæfðu vatni fyrir stungulyf og þynna í innrennslispoka sem inniheldur 9 mg/ml 
(0,9%) natríumklóríð stungulyf, lausn, 4,5 mg/ml (0,45%) natríumklóríð stungulyf, lausn eða 5% 
glúkósa, áður en lyfið er gefið. 
 
Ekki má frysta blandaða lausn eða tilbúna innrennslislausn eða leyfa sólarljósi að skína á þær. 
 
Leiðbeiningar um blöndun 
 
● Polivy 30 mg: Notið sæfða sprautu til að sprauta 1,8 ml af sæfðu vatni fyrir stungulyf hægt í 

30 mg Polivy hettuglasið þannig að til verði lausn sem inniheldur 20 mg/ml af polatuzumab 
vedotini og dugar í stakan skammt. Beinið vökvanum að hlið hettuglassins en ekki beint að 
frostþurrkuðu efninu. 

● Polivy 140 mg: Notið sæfða sprautu til að sprauta 7,2 ml af sæfðu vatni fyrir stungulyf hægt í 
140 mg Polivy hettuglasið þannig að til verði lausn sem inniheldur 20 mg/ml af polatuzumab 
vedotini og dugar í stakan skammt. Beinið vökvanum að hlið hettuglassins en ekki beint að 
frostþurrkuðu efninu. 

● Sveiflið hettuglasinu varlega í hringi þar til innihald þess er algjörlega uppleyst. Hristið ekki. 
● Skoðið blandaða lausnina með tilliti til mislitunar eða agna. Blönduð lausn á að vera litlaus eða 

brúnleit, tær eða lítillega ópalgljáandi og laus við sýnilegar agnir. Ekki má nota lausnina ef hún 
er mislituð, skýjuð eða inniheldur sýnilegar agnir. 

 
Leiðbeiningar um þynningu 
 
1. Þynna á Polivy í innrennslispoka sem inniheldur 9 mg/ml natríumklóríð stungulyf, lausn, 

4,5 mg/ml natríumklóríð stungulyf, lausn eða 5% glúkósa þannig að lokaþéttni verði á bilinu 
0,72-2,7 mg/ml og rúmmál sé að lágmarki 50 ml. 

2. Ákvarðið það rúmmál sem þarf af blandaðri lausn með þéttnina 20 mg/ml til að útbúa þann 
skammt sem gefa á (sjá hér fyrir neðan): 

 
Heildarskammtur af Polivy (ml) sem á að þynna 

frekar = 

 
Skammtur af Polivy (mg/kg) X þyngd sjúklings (kg) 

Þéttni í hettuglasi eftir blöndun (20 mg/ml) 
 

3. Notið sæfða sprautu til að draga það rúmmál sem þarf af blandaðri Polivy lausn upp úr 
hettuglasinu og þynnið það í innrennslispokanum. Farga á því lyfi sem eftir er í hettuglasinu. 

4. Blandið innihaldi innrennslispokans varlega með því að hvolfa honum hægt. Hristið ekki. 
5. Skoðið innrennslispokann með tilliti til agna og fargið honum ef agnir eru sýnilegar. 

 
Forðast á að flytja tilbúna innrennslislausn þar sem hristingur getur valdið kekkjun. Ef flytja þarf 
tilbúna innrennslislausn á að fjarlægja loft úr innrennslispokanum og takmarka flutningstíma við 
30 mínútur við herbergishita (9°C - 25°C) eða 24 klukkustundir í kæli (2°C - 8°C). Ef loft er fjarlægt 
þarf að nota innrennslisbúnað með loftventli til að tryggja rétta skömmtun meðan á innrennslinu 
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stendur. Samanlagður geymslu- og flutningstími blandaðs lyfs á ekki að vera lengri en það geymsluþol 
sem tilgreint er í töflu 6 (sjá kafla 6.3). 
 
Gefa á Polivy um sérstaka innrennslisslöngu með sæfðri síu (0,2 eða 0,22 míkrómetra) sem er án 
sótthitavalda, og bindur lítið prótein, og holæðalegg. 
 
Polivy er samrýmanlegt innrennslispokum þar sem fletir sem eru í snertingu við lyfið eru úr 
pólývinýlklóríði (PVC) eða pólýólefínum svo sem pólýetýleni (PE) eða pólýprópýleni. Ekki hefur 
heldur sést neinn ósamrýmanleiki við innrennslisbúnað þar sem fletir sem eru í snertingu við lyfið eru 
úr PVC, PE, pólýúretani, pólýbútadíeni, akrýlónítríl bútadíen stýreni, pólýkarbónati, pólýeterúretani, 
flúortengdu etýlen própýleni eða pólýtetraflúoretýleni eða við síuhimnur úr pólýetersúlfóni eða 
pólýsúlfóni. 
 
Förgun 
 
Polivy er eingöngu einnota. 
 
Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 
 
 
7. MARKAÐSLEYFISHAFI 
 
Roche Registration GmbH 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Þýskaland 
 
 
8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
EU/1/19/1388/001 
EU/1/19/1388/002 
 
 
9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 
 
Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 16. janúar 2020 
Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 9. desember 2020 
 
 
10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 
 
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu. 
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VIÐAUKI II 

 
A. FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG 

FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR 
LOKASAMÞYKKT 

 
B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG 

NOTKUN 
 

C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS 
 

D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG 
VERKUN VIÐ NOTKUN LYFSINS 
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A. FRAMLEIÐANDI LÍFFRÆÐILEGRA VIRKS EFNIS OG FRAMLEIÐANDI SEM ER 
ÁBYRGUR FYRIR LOKASAMÞYKKT 

 
Heiti og heimilisfang framleiðanda líffræðilegra virks efnis 
 
Lonza Ltd.  
Lonzastrasse  
CH-3930 Visp  
Sviss 
 
Heiti og heimilisfang framleiðanda sem er ábyrgur fyrir lokasamþykkt 
 
Roche Pharma AG 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Þýskaland 
 
 
B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN 
 
Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum (sjá viðauka I: Samantekt á eiginleikum lyfs, 
kafla 4.2). 
 
 
C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS 
 
• Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR) 
 
Skilyrði um hvernig leggja skal fram samantektir um öryggi lyfsins koma fram í lista yfir 
viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í grein 107c(7) í 
tilskipun 2001/83/EB og öllum síðari uppfærslum sem birtar eru í evrópsku lyfjavefgáttinni. 
 
 
D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ 

NOTKUN LYFSINS 
 
• Áætlun um áhættustjórnun 
 
Markaðsleyfishafi skal sinna lyfjagátaraðgerðum sem krafist er, sem og öðrum ráðstöfunum eins og 
fram kemur í áætlun um áhættustjórnun í kafla 1.8.2 í markaðsleyfinu og öllum uppfærslum á áætlun 
um áhættustjórnun sem ákveðnar verða. 
 
Leggja skal fram uppfærða áætlun um áhættustjórnun: 
• Að beiðni Lyfjastofnunar Evrópu. 
• Þegar áhættustjórnunarkerfinu er breytt, sérstaklega ef það gerist í kjölfar þess að nýjar 

upplýsingar berast sem geta leitt til mikilvægra breytinga á hlutfalli ávinnings/áhættu eða vegna 
þess að mikilvægur áfangi (tengdur lyfjagát eða lágmörkun áhættu) næst. 
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ÁLETRANIR OG FYLGISEÐILL 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
ASKJA 

 
 

1. HEITI LYFS 
 
Polivy 140 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn 
polatuzumab vedotin 
 
 

2. VIRK(T) EFNI 
 
Hvert hettuglas inniheldur 140 mg af polatuzumab vedotini. 
Eftir blöndun inniheldur hver ml 20 mg af polatuzumab vedotini. 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
succinic sýra, natríum hýdróxíð, súkrósi, pólýsorbat 20. 
 
 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn 
1 hettuglas 
 
 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Til notkunar í bláæð eftir blöndun og þynningu 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
 
 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
Frumudrepandi 
Má ekki hrista 
 
 

8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
Geymið í kæli 
Má ekki frjósa 
Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi 
 
 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 
 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
Roche Registration GmbH 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Þýskaland 
 
 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
EU/1/19/1388/001  
 
 

13. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur. 
 
 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 
 
Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 
 
 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
 
PC 
SN 
NN 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 
EININGA 
 
HETTUGLAS 

 
 

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ 
 
Polivy 140 mg þykknisstofn 
polatuzumab vedotin 
Til notkunar í bláæð 
 
 

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 
 
i.v. eftir blöndun og þynningu 
 
 

3. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
 
 

4. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 
 
140 mg 
 
 
6. ANNAÐ 
 
Frumudrepandi 
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UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM 
 
ASKJA 

 
 

1. HEITI LYFS 
 
Polivy 30 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn 
polatuzumab vedotin 
 
 

2. VIRK(T) EFNI 
 
Hvert hettuglas inniheldur 30 mg af polatuzumab vedotini. 
Eftir blöndun inniheldur hver ml 20 mg af polatuzumab vedotini. 
 
 
3. HJÁLPAREFNI 
 
succinic sýra, natríum hýdróxíð, súkrósi, pólýsorbat 20. 
 
 

4. LYFJAFORM OG INNIHALD 
 
Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn 
1 hettuglas 
 
 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR) 
 
Til notkunar í bláæð eftir blöndun og þynningu 
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. 
 
 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN 
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ 

 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
 
 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF 
 
Frumudrepandi 
Má ekki hrista 
 
 

8. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
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9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI 
 
Geymið í kæli 
Má ekki frjósa 
Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi 
 
 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA 
ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á 

 
 

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA 
 
Roche Registration GmbH 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Þýskaland 
 
 

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER 
 
EU/1/19/1388/002 
 
 

13. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN 
 
 

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR 
 
 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI 
 
Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur. 
 
 

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI 
 
Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni. 
 
 

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ 
 
PC 
SN 
NN 
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LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA 
EININGA 
 
HETTUGLAS 

 
 

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ 
 
Polivy 30 mg þykknisstofn 
polatuzumab vedotin 
Til notkunar í bláæð 
 
 

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF 
 
i.v. eftir blöndun og þynningu 
 
 

3. FYRNINGARDAGSETNING 
 
EXP 
 
 

4. LOTUNÚMER 
 
Lot 
 
 

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA 
 
30 mg 
 
 
6. ANNAÐ 
 
Frumudrepandi 
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B. FYLGISEÐILL 
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Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling 
 

Polivy 30 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn 
Polivy 140 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn 

polatuzumab vedotin 
 

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og 
örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. 
Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir. 
 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar 
upplýsingar. 
• Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. 
• Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum. 
• Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4. 
 
Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar: 
1. Upplýsingar um Polivy og við hverju það er notað 
2. Áður en byrjað er að nota Polivy 
3. Hvernig nota á Polivy 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
5. Hvernig geyma á Polivy 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
 
1. Upplýsingar um Polivy og við hverju það er notað 
 
Hvað er Polivy? 
 
Polivy er krabbameinslyf sem inniheldur virka efnið polatuzumab vedotin. 
 
Lyfið er alltaf notað ásamt öðrum krabbameinslyfjum – sjá „Ásamt hvaða öðrum lyfjum er Polivy 
gefið“ hér fyrir neðan. 
 
Við hverju er Polivy notað? 
 
Polivy er notað til meðferðar við svokölluðu dreifðu stórfrumu B-eitilæxli sem ekki hefur verið 
meðhöndlað áður. 
 
Polivy er notað til meðferðar við dreifðu stórfrumu B-eitilæxli sem hefur tekið sig upp á ný eða ekki 
batnað: 
• eftir a.m.k. eina fyrri meðferð, og 
• ef sjúklingurinn getur ekki gengist undir stofnfrumuígræðslu (beinmergsskipti). 
 
Dreift stórfrumu B-eitilæxli er krabbamein sem á uppruna sinn í B-eitilfrumum, einnig nefndar B-
frumur. Þær eru tiltekin tegund blóðfrumna. 
 
Hvernig verkar Polivy 
 
Polivy inniheldur svokallað einstofna mótefni auk efnis sem nefnist MMAE og getur drepið 
krabbameinsfrumur. 
• Einstofna mótefnið binst við efni á yfirborði B-frumna. 
• Þegar lyfið hefur bundist B-frumum er MMAE losað inn í B-frumurnar og drepur þær. 
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Ásamt hvaða öðrum lyfjum er Polivy gefið? 
 
Polivy er gefið ásamt öðrum krabbameinslyfjum: 
• rituximabi, cýklófosfamíði, doxorúbicíni og prednisóni við dreifðu stórfrumu B-eitilæxli sem 

ekki hefur verið meðhöndlað áður. 
• rituximabi og bendamustíni við dreifðu stórfrumu B-eitilæxli sem hefur tekið sig upp á ný eða 

ekki batnað eftir a.m.k. eina fyrri meðferð - og ef þú getur ekki gengist undir 
stofnfrumuígræðslu. 

 
 
2. Áður en byrjað er að nota Polivy 
 
Ekki má nota Polivy 
• ef um er að ræða ofnæmi fyrir polatuzumab vedotini eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins 

(talin upp í kafla 6). 
• ef þú ert með virka og alvarlega sýkingu. 
 
Ef eitthvað af ofantöldu á við um þig má ekki gefa þér Polivy. Ef þú ert ekki viss skaltu ræða við 
lækninn eða hjúkrunarfræðing áður en þér er gefið Polivy. 
 
Varnaðarorð og varúðarreglur 
Leitið ráða hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingnum áður en Polivy er notað ef eitthvað af neðantöldu 
á við um þig (eða ef þú ert ekki viss): 
• ef þú hefur einhvern tímann fengið heila- eða taugakvilla svo sem: 

- minnisglöp 
- hreyfierfiðleika eða tilfinningu svo sem náladofa, sviða, verk eða óþægindi, jafnvel við 

minnstu snertingu 
- sjónvandamál 

• ef þú hefur einhvern tímann fengið lifrarkvilla 
• ef þú heldur að þú sért með sýkingu eða hefur fengið langvinnar eða endurteknar sýkingar svo 

sem herpes (sjá „Sýkingar“ í kafla 4) 
• þú átt að fá bólusetningu eða veist að þú gætir þurft að fá bólusetningu í nánustu framtíð 
 
Ef eitthvað af ofantöldu á við um þig (eða ef þú ert ekki viss) skaltu ræða við lækninn eða 
hjúkrunarfræðing áður en þér er gefið Polivy.  
 
Fylgist sérstaklega með eftirtöldum aukaverkunum 
 
Polivy getur valdið alvarlegum aukaverkunum, sem nauðsynlegt er að segja lækninum eða 
hjúkrunarfræðingi frá tafarlaust. Meðal þeirra eru: 
 
Mergbæling 
 
Mergbæling er kvilli þar sem framleiðsla blóðfrumna er skert, sem leiðir til fækkunar rauðra 
blóðkorna, hvítra blóðkorna og blóðflagna. Læknirinn mun taka blóðsýni hjá þér til að athuga fjölda 
blóðfrumna. 
 
Láttu lækninn eða hjúkrunarfræðing vita tafarlaust ef þú: 
• finnur fyrir kuldahrolli eða skjálfta 
• ert með hita 
• ert með höfuðverk 
• ert þreytt(ur) 
• finnur fyrir sundli 
• ert föl(ur) 
• ert með óvenjulegar blæðingar eða mar undir húð, ef þér blæðir lengur en venjulega eftir töku 

blóðsýnis eða ef þú ert með blæðingar úr tannholdi. 
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Útlægur taugakvilli 
 
Láttu lækninn eða hjúkrunarfræðing vita tafarlaust ef þú finnur fyrir breytingum á næmi húðarinnar, 
einkum á höndum og fótum, svo sem: 
• dofa 
• náladofa 
• sviða 
• verk 
• óþægindum eða máttleysi. 
• vandamálum við gang. 
 
Ef þú varst með slík einkenni áður en þú fékkst meðferð með Polivy skaltu láta lækninn vita ef þau 
breytast. 
 
Ef þú færð einkenni útlægs taugakvilla gæti læknirinn minnkað skammtinn. 
 
Sýkingar 
 
Ummerki og einkenni sýkinga geta verið breytileg milli einstaklinga, látið lækninn eða 
hjúkrunarfræðing vita tafarlaust ef fram koma einkenni sýkinga, svo sem: 
• hiti 
• hósti 
• brjóstverkur 
• þreyta 
• sársaukafull útbrot 
• eymsli í hálsi 
• sviði við þvaglát 
• máttleysi eða almenn vanlíðan. 
 
Ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga (PML) 
 
Ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga er mjög sjaldgæf og lífshættuleg sýking í heila, sem hefur komið 
fram hjá einum sjúklingi sem fékk meðferð með Polivy ásamt bendamustíni og öðru lyfi sem nefnist 
obinutuzumab. 
 
Láttu lækninn eða hjúkrunarfræðing vita tafarlaust ef þú finnur fyrir: 
• minnistapi 
• talerfiðleikum 
• erfiðleikum við gang 
• sjónvandamálum. 
 
Ef þú varst með slík einkenni áður en þú fékkst meðferð með Polivy skaltu láta lækninn vita ef þau 
breytast. Þú gætir þurft á læknismeðferð að halda. 
 
Æxlislýsuheilkenni 
 
Hjá sumum getur þéttni tiltekinna efna í blóði (svo sem kalíums og þvagsýru) aukist óeðlilega vegna 
hraðs niðurbrots krabbameinsfrumna meðan á meðferð stendur. Þetta nefnist æxlislýsuheilkenni. 
Læknirinn, lyfjafræðingur eða hjúkrunarfræðingur mun taka blóðsýni hjá þér til að kanna hvort um 
þennan kvilla sé að ræða. 
 
Innrennslistengd viðbrögð 
 
Innrennslistengd viðbrögð, ofnæmisviðbrögð eða bráðaofnæmisviðbrögð (alvarleg ofnæmisviðbrögð) 
geta komið fram. Læknirinn eða hjúkrunarfræðingur munu fylgjast með því hvort aukaverkanir koma 
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fram meðan á innrennslinu stendur og í 30 til 90 mínútur eftir að því lýkur. Ef alvarlegar aukaverkanir 
koma fram gæti læknirinn hætt meðferð með Polivy. 
 
Lifrarskemmdir 
 
Lyfið getur valdið bólgu eða frumuskemmdum í lifur sem hafa áhrif á eðlilega starfsemi lifrarinnar. 
Skemmdar lifrarfrumur geta lekið miklu magni af tilteknum efnum (lifrarensímum og gallrauða) í 
blóðið, sem hægt er að greina í blóðsýnum. 
 
Í flestum tilvikum er þetta einkennalaust, en þú skalt láta lækninn eða hjúkrunarfræðing vita tafarlaust 
ef vart verður við: 
• gullitun húðar og augnhvítu (gulu). 
 
Læknirinn mun taka blóðsýni hjá þér til að mæla lifrarstarfsemi þína fyrir meðferð og reglulega meðan 
á henni stendur. 
 
Börn og unglingar 
 
Ekki á að nota þetta lyf handa börnum eða unglingum yngri en 18 ára, þar sem engar upplýsingar 
liggja fyrir um notkun þess hjá þessum aldurshóp. 
 
Notkun annarra lyfja samhliða Polivy 
 
Önnur lyf eða bóluefni 
Látið lækninn eða hjúkrunarfræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða 
kynnu að verða notuð. Þetta á einnig við um lyf sem fengin eru án lyfseðils og náttúrulyf. 
 
Segðu lækninum eða hjúkrunarfræðingi einnig frá því ef þú þarft að fá eða veist að þú munir fljótlega 
þurfa að fá bólusetningu. 
 
Getnaðarvarnir (konur og karlar) 
 
Konur á barneignaraldri verða að nota öruggar getnaðarvarnir meðan á meðferð stendur og í 9 mánuði 
eftir að þær fá síðasta skammtinn af Polivy. 
Karlar verða að nota getnaðarvarnir meðan á meðferð stendur og í 6 mánuði eftir að þeir fá síðasta 
skammtinn af Polivy. 
 
Meðganga 
 
Við þungun, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð fyrir meðferð eða meðan á henni stendur er 
mikilvægt að láta lækninn vita. Þetta er vegna þess að Polivy getur haft áhrif á heilsufar barnsins. 
 
Ekki á að nota þetta lyf á meðgöngu nema konan og læknirinn ákveði að ávinningur fyrir konuna vegi 
þyngra en hugsanleg áhætta fyrir ófætt barnið. 
 
Brjóstagjöf 
 
Konur eiga ekki að hafa börn á brjósti meðan þær fá Polivy og í a.m.k. 3 mánuði eftir að þær fá síðasta 
skammt af lyfinu, þar sem lítið magn Polivy getur borist í brjóstamjólk. 
 
Frjósemi 
 
Körlum er ráðlagt að láta taka sæði og geyma áður en meðferð með þessu lyfi er hafin. 
 
Akstur og notkun véla 
 
Polivy hefur lítils háttar áhrif á hæfni til aksturs, hjólreiða eða notkunar tækja eða véla. 
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• Ef þú færð innrennslistengd viðbrögð eða taugaskemmdir eða finnur fyrir þreytu, máttleysi eða 
sundli (sjá kafla 4) skaltu ekki aka, hjóla eða nota vélar eða tæki fyrr en það líður hjá. 

 
Frekari upplýsingar um aukaverkanir eru í kafla 4. 
 
Polivy inniheldur natríum 
 
Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er sem næst 
natríumlaust. 
 
 
3. Hvernig nota á Polivy 
 
Polivy er gefið undir eftirliti læknis með reynslu af því að veita slíka meðferð. 
 
Lyfið er gefið sem innrennsli í æð á 90 mínútum. 
 
Hve mikið á að gefa af Polivy? 
 
Skammtur af lyfinu fer eftir líkamsþyngd. 
• Venjulegur upphafsskammtur er 1,8 mg fyrir hvert kg líkamsþyngdar. 
• Ef þú færð útlægan taugakvilla gæti læknirinn minnkað skammt þinn. 
 
Hve oft er Polivy gefið? 
• Hver meðferðarlota stendur í 21 dag. 
• Þú munt fá 6 meðferðarlotur með Polivy ásamt öðrum lyfjum. 
 
Ásamt hvaða öðrum lyfjum er Polivy gefið? 
• rituximabi, cýklófosfamíði, doxorúbicíni og prednisóni við dreifðu stórfrumu B-eitilæxli sem 

ekki hefur verið meðhöndlað áður, eða 
• rituximabi og bendamustíni við dreifðu stórfrumu B-eitilæxli sem hefur tekið sig upp á ný eða 

ekki batnað eftir a.m.k. eina fyrri meðferð - og ef þú getur ekki gengist undir 
stofnfrumuígræðslu. 

 
Ef gleymist að nota Polivy 
 
• Ef þú missir af komu til læknisins til að fá lyfjagjöf skaltu fá nýjan tíma eins fljótt og kostur er. 
• Mjög mikilvægt er að missa ekki af lyfjagjöf, til að meðferðin hafi full áhrif. 
 
Ef hætt er að nota Polivy 
 
Ekki á að hætta meðferð með Polivy nema ræða það við lækninn. Það er vegna þess að sjúkdómurinn 
getur versnað ef meðferðinni er hætt. 
 
Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins. 
 
 
4. Hugsanlegar aukaverkanir 
 
Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. Tilkynnt 
hefur verið um eftirtaldar aukaverkanir við notkun lyfsins: 
 
Alvarlegar aukaverkanir 
 
Láttu lækninn eða hjúkrunarfræðing vita tafarlaust ef vart verður við einhverjar eftirtalinna alvarlegra 
aukaverkana – þú gætir þurft á bráðri læknisaðstoð að halda. Þetta geta verið ný einkenni eða 
breytingar á fyrri einkennum. 
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• innrennslistengd viðbrögð – læknirinn mun skoða þig með tilliti til þeirra í 30-90 mínútur eftir 

innrennslið 
• hiti eða kuldahrollur 
• útbrot/ofsakláði 
• alvarlegar sýkingar 
• lungnabólga (lungnasýking) 
• herpessýking 
• veirusýkingar 
• sýking í efri hluta öndunarvegar 
• húðsýking 
• þvagfærasýking 
• óvenjuleg blæðing eða mar undir húð 
• minnistap, talerfiðleikar, erfiðleikar með gang eða sjónvandamál 
• gullitun húðar eða augnhvítu 
• mæði og öndunarerfiðleikar 
 
Aðrar aukaverkanir 
 
Látið lækninn eða hjúkrunarfræðing vita ef vart verður við einhverjar eftirtalinna aukaverkana: 
 
Mjög algengar: geta komið fram hjá fleiri en 1 af hverjum 10 
• lungnabólga 
• nefrennsli, hnerri, hálsbólga og hósti (sýking í efri hluta öndunarvegar) 
• dofi, náladofi, sviði, verkur, óþægindi eða máttleysi og/eða vandamál við gang (útlægur 

taugakvilli) 
• hiti 
• hósti 
• uppköst 
• niðurgangur eða hægðatregða 
• eymsli eða bólga í munni og/eða meltingarvegi (slímhúðarbólga) 
• ógleði 
• kviðverkir 
• þreytutilfinning 
• skortur á matarlyst 
• þyngdartap 
• innrennslistengd viðbrögð 
• kvef 
• hárlos 
• breytingar á niðurstöðum blóðprófa: 

- lítill fjöldi allra tegunda hvítra blóðfrumna (samanlagt) 
- lítill fjöldi daufkyrninga (tegund hvítra blóðfrumna) með eða án hita 
- lítill fjöldi blóðflagna (tegund blóðfrumna sem tekur þátt í storknun blóðsins) 
- lítill fjöldi rauðra blóðkorna (blóðleysi) 
- lítið magn kalíums í blóði (blóðkalíumlækkun) 

 
Algengar: geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 
• alvarleg sýking (blóðsýking) 
• þvagfærasýking 
• veirusýkingar 
• herpessýking 
• húðsýking 
• bólga í lungum 
• mæði og öndunarerfiðleikar 
• sundl 
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• vökvasöfnun sem veldur þrota á kálfum og höndum (útlimabjúgur) 
• há gildi transamínasa í blóði 
• liðverkir 
• kláði 
• kuldahrollur 
• útbrot 
• húðþurrkur 
• vöðvaverkir 
• breytingar á niðurstöðum blóðprófa: 

- lítill fjöldi allra tegunda blóðfrumna (blóðfrumnafæð) 
- lítill fjöldi eitilfrumna (tegund hvítra blóðfrumna) 
- lítið magn fosfats í blóði (blóðfosfatlækkun) 
- lítið magn kalsíums í blóði (blóðkalsíumlækkun) 
- lítið magn albúmíns í blóði (blóðalbúmínlækkun) 
- mikið magn ensímsins lípasa í blóði 

 
Sjaldgæfar: geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 
• þokusjón 
 
Látið lækninn eða hjúkrunarfræðing vita tafarlaust ef vart verður við einhverjar ofantalinna 
aukaverkana. 
 
Tilkynning aukaverkana 
 
Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um 
aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint 
samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna 
aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins. 
 
 
5. Hvernig geyma á Polivy 
 
Heilbrigðisstarfsfólk mun geyma Polivy á sjúkrahúsinu eða læknastofunni. Geymsluskilyrði eru sem 
hér segir: 
• Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. 
• Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og hettuglasinu á eftir 

EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. 
• Geymið í kæli (2°C – 8°C). 
• Má ekki frjósa. 
• Geymið ílátið í öskjunni til varnar gegn ljósi. 
 
Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í 
apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda 
umhverfið. 
 
 
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar 
 
Polivy inniheldur 
 
• Virka innihaldsefnið er polatuzumab vedotin. 
• Polivy 30 mg: Hvert hettuglas inniheldur 30 milligrömm (mg) af polatuzumab vedotini. 
• Polivy 140 mg: Hvert hettuglas inniheldur 140 milligrömm (mg) af polatuzumab vedotini. 
• Eftir blöndun inniheldur hver ml 20 mg af polatuzumab vedotini. 

https://www.ema.europa.eu/documents/template-form/appendix-v-adverse-drug-reaction-reporting-details_en.doc
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• Önnur innihaldsefni eru: succinic sýra, natríumhýdroxíð, súkrósi, pólýsorbat 20. Sjá kaflann 
„Polivy inniheldur natríum“. 

 
Lýsing á útliti Polivy og pakkningastærðir 
 
Polivy stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn, er hvítur eða gráhvítur köggull í hettuglasi úr gleri. 
 
Í hverri pakkningu af Polivy er eitt hettuglas. 
 
Markaðsleyfishafi 
 
Roche Registration GmbH  
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Þýskaland 
 
Framleiðandi 
 
Roche Pharma AG 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Þýskaland 
 
Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið: 
 
België/Belgique/Belgien 
N.V. Roche S.A. 
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11 
 

Lietuva 
UAB “Roche Lietuva” 
Tel: +370 5 2546799 
 

България 
Рош България ЕООД 
Тел: +359 2 818 44 44 
 

Luxembourg/Luxemburg 
(Voir/siehe Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
Roche s. r. o. 
Tel: +420 - 2 20382111 

Magyarország 
Roche (Magyarország) Kft. 
Tel: +36 - 1 279 4500 
 

Danmark 
Roche Pharmaceuticals A/S 
Tlf: +45 - 36 39 99 99 
  

Malta 
Irreferi għall-Irlanda 
 

Deutschland 
Roche Pharma AG 
Tel: +49 (0) 7624 140  

Nederland 
Roche Nederland B.V. 
Tel: +31 (0) 348 438050 
 

Eesti 
Roche Eesti OÜ 
Tel: + 372 - 6 177 380  
 

Norge 
Roche Norge AS 
Tlf: +47 - 22 78 90 00 
 

Ελλάδα 
Roche (Hellas) A.E. 
Τηλ: +30 210 61 66 100 
 

Österreich 
Roche Austria GmbH 
Tel: +43 (0) 1 27739 
 

España 
Roche Farma S.A. 
Tel: +34 - 91 324 81 00 
 

Polska 
Roche Polska Sp.z o.o. 
Tel: +48 - 22 345 18 88 
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France 
Roche 
Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00 
 

Portugal 
Roche Farmacêutica Química, Lda 
Tel: +351 - 21 425 70 00 
 

Hrvatska 
Roche d.o.o. 
Tel: +385 1 4722 333 
 

România 
Roche România S.R.L. 
Tel: +40 21 206 47 01 
 

Ireland 
Roche Products (Ireland) Ltd. 
Tel: +353 (0) 1 469 0700 
 

Slovenija 
Roche farmacevtska družba d.o.o. 
Tel: +386 - 1 360 26 00 
 

Ísland 
Roche Pharmaceuticals A/S 
c/o Icepharma hf 
Sími: +354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Roche Slovensko, s.r.o. 
Tel: +421 - 2 52638201 
 

Italia 
Roche S.p.A. 
Tel: +39 - 039 2471 
 

Suomi/Finland 
Roche Oy 
Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500 
 

Κύπρος 
Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. 
Τηλ: +357 - 22 76 62 76 
 

Sverige 
Roche AB 
Tel: +46 (0) 8 726 1200 
 

Latvija 
Roche Latvija SIA 
Tel: +371 - 6 7039831 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Roche Products (Ireland) Ltd. 
Tel: +44 (0) 1707 366000 
 

 
Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í  
 
Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar 
 
Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsmönnum: 
 
Hafa á í huga rétt verklag við meðhöndlun og förgun krabbameinslyfja. 
 
Leiðbeiningar um blöndun 
 
● Polivy 30 mg: Notið sæfða sprautu til að sprauta 1,8 ml af sæfðu vatni fyrir stungulyf hægt í 

30 mg Polivy hettuglasið þannig að til verði lausn sem inniheldur 20 mg/ml af polatuzumab 
vedotini og dugar í stakan skammt. Beinið vökvanum að hlið hettuglassins en ekki beint að 
frostþurrkuðu efninu. 

● Polivy 140 mg: Notið sæfða sprautu til að sprauta 7,2 ml af sæfðu vatni fyrir stungulyf hægt í 
140 mg Polivy hettuglasið þannig að til verði lausn sem inniheldur 20 mg/ml af polatuzumab 
vedotini og dugar í stakan skammt. Beinið vökvanum að hlið hettuglassins en ekki beint að 
frostþurrkuðu efninu. 

● Sveiflið hettuglasinu varlega í hringi þar til innihald þess er algjörlega uppleyst. Hristið ekki. 
● Skoðið blandaða lausnina með tilliti til mislitunar eða agna. Blönduð lausn á að vera litlaus eða 

brúnleit, tær eða lítillega ópalgljáandi og laus við sýnilegar agnir. Ekki má nota lausnina ef hún 
er mislituð, skýjuð eða inniheldur sýnilegar agnir. 

 
Leiðbeiningar um þynningu 
 
1. Þynna á Polivy í innrennslispoka sem inniheldur 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríð stungulyf, lausn, 

4,5 mg/ml (0,45%) natríumklóríð stungulyf, lausn eða 5% glúkósa þannig að lokaþéttni verði á 
bilinu 0,72-2,7 mg/ml og rúmmál sé að lágmarki 50 ml. 

2. Ákvarðið það rúmmál sem þarf af blandaðri lausn með þéttnina 20 mg/ml til að útbúa þann 
skammt sem gefa á (sjá hér fyrir neðan): 

 
Heildarskammtur af Polivy (ml) sem á að þynna 

frekar = 

 
Skammtur af Polivy (mg/kg) X þyngd sjúklings (kg) 

Þéttni í hettuglasi eftir blöndun (20 mg/ml) 
 

3. Notið sæfða sprautu til að draga það rúmmál sem þarf af blandaðri Polivy lausn upp úr 
hettuglasinu og þynnið það í innrennslispokanum. Farga á því lyfi sem eftir er í hettuglasinu. 

4. Blandið innihaldi innrennslispokans varlega með því að hvolfa honum hægt. Hristið ekki. 
5. Skoðið innrennslispokann með tilliti til agna og fargið honum ef agnir eru sýnilegar. 
 
Blönduð lausn 
 
Frá örverufræðilegu sjónarmiði á að nota blandaða lausn tafarlaust. Ef það er ekki gert eru 
geymslutími við notkun og geymsluaðstæður fyrir notkun á ábyrgð notandans og ætti geymslutími að 
jafnaði ekki að vera lengri en 24 klukkustundir í kæli (2°C - 8°C) nema blöndun hafi farið fram við 
stýrðar og gildaðar aðstæður, að viðhafðri smitgát. Sýnt hefur verið fram á efnafræðilegan og 
eðlisfræðilegan stöðugleika blandaðrar lausnar í allt að 72 klukkustundir í kæli (2°C - 8°C) og í allt að 
24 klukkustundir við herbergishita (9°C - 25°C). 
 
Þynnt lausn 
 
Frá örverufræðilegu sjónarmiði á að nota tilbúna innrennslislausn tafarlaust. Ef það er ekki gert eru 
geymslutími við notkun og geymsluaðstæður fyrir notkun á ábyrgð notandans og ætti geymslutími að 
jafnaði ekki að vera lengri en 24 klukkustundir í kæli (2°C - 8°C) nema þynning hafi farið fram við 
stýrðar og gildaðar aðstæður, að viðhafðri smitgát. Sýnt hefur verið fram á efnafræðilegan og 
eðlisfræðilegan stöðugleika tilbúinnar innrennslislausnar í þann tíma sem lýst er í töflu 1. Farga á 
þynntri lausn ef geymslutími fer umfram þau mörk sem lýst er í töflu 1. 
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Tafla 1 Geymslutími sem sýnt hefur verið fram á að tilbúin innrennslislausn haldi 
efnafræðilegum og eðlisfræðilegum stöðugleika 

 
Þynningarlausn sem notuð er til 
að útbúa innrennslislausn 

Geymsluskilyrði innrennslislausnar1 

Natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) Allt að 72 klukkustundir í kæli (2°C - 8°C) eða 
allt að 4 klukkustundir við herbergishita (9°C - 25°C) 

Natríumklóríð 4,5 mg/ml (0,45%) Allt að 72 klukkustundir í kæli (2°C - 8°C) eða 
allt að 8 klukkustundir við herbergishita (9°C - 25°C) 

5% glúkósi Allt að 72 klukkustundir í kæli (2°C - 8°C) eða 
allt að 8 klukkustundir við herbergishita (9°C - 25°C) 

1 Til að tryggja stöðugleika lyfsins á ekki að geyma það lengur en tilgreint er. 
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