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Jemperli (dostarlimabum) 
Přehled pro přípravek Jemperli a proč byl přípravek registrován v EU 

Co je přípravek Jemperli a k čemu se používá? 

Jemperli je protinádorový léčivý přípravek k léčbě určitých typů karcinomu endometria (rakoviny 
dělohy), který je pokročilý nebo se znovu objevil a zhoršil navzdory léčbě zahrnující protinádorový 
léčivý přípravek na bázi platiny. 

Přípravek Jemperli je určen k léčbě karcinomu endometria s nádorovými buňkami vykazujícími 
genetické abnormality (s názvem deficitní oprava chybného párování bází a vysoká mikrosatelitová 
nestabilita), jež jim znemožňují korekci chyb, ke kterým dochází při buněčném dělení. 

Léčivý přípravek Jemperli obsahuje léčivou látku dostarlimab. 

Jak se přípravek Jemperli používá? 

Léčbu přípravkem Jemperli musí zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou rakoviny, a musí probíhat 
pod jeho dohledem. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 

Přípravek Jemperli se podává infuzí (kapáním) do žíly po dobu 30 minut. Každé 3 týdny se podává 
dávka 500 mg ve 4 cyklech a poté 1 000 mg každých 6 týdnů. V léčbě lze pokračovat tak dlouho, 
dokud je přípravek Jemperli účinný. Pokud se vyskytnou určité nežádoucí účinky, lékař může léčbu 
přípravkem Jemperli přerušit nebo úplně ukončit. 

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

Jak přípravek Jemperli působí? 

Léčivá látka v přípravku Jemperli, dostarlimab, je monoklonální protilátka, což je bílkovina, která byla 
vyvinuta tak, aby blokovala receptor (cíl) zvaný PD-1 na určitých buňkách imunitního systému 
(přirozeného obranného systému těla). Některé karcinomy mohou vytvářet bílkoviny (PD-L1 a PD-L2), 
které se slučují s PD-1, aby zastavily činnost určitých imunitních buněk, čímž jim zabraňují v napadání 
karcinomu. Blokováním receptorů PD-1 dostarlimab zabraňuje karcinomu v přerušení činnosti těchto 
imunitních buněk a zvyšuje tak schopnost imunitního systému hubit nádorové buňky. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Jaké přínosy přípravku Jemperli byly prokázány v průběhu studií? 

Účinnost přípravku Jemperli byla prokázána ve studii zahrnující 108 žen s karcinomem endometria, 
který byl pokročilý nebo se znovu objevil a zhoršil navzdory léčbě zahrnující léčivý přípravek obsahující 
platinu. Jednalo se o karcinomy s deficitní opravou chybného párování bází či vysokou mikrosatelitovou 
nestabilitou. Během doby sledování v délce nejméně 24 týdnů se karcinom zmenšil nebo byl již 
nezjistitelný u 43,5 % žen, kterým byl podáván přípravek Jemperli. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Jemperli? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Jemperli (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10) 
jsou anémie (nízký počet červených krvinek), nauzea (pocit na zvracení), průjem, zvracení, bolest 
kloubů, svědění, vyrážka, horečka a hypotyreóza (nízké hladiny hormonů štítné žlázy). Nejzávažnější 
nežádoucí účinky souvisejí s působením přípravku na imunitní systém a jedná se například o zánět 
v různých tělesných orgánech a tkáních, vyrážku a reakce na podání infuze. 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Jemperli je uveden v příbalové informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Jemperli registrován v EU? 

Karcinom endometria, který se po léčbě znovu objevil, je protinádorovými léčivými přípravky obtížně 
léčitelný. Evropská agentura pro léčivé přípravky usoudila, že příznivé účinky přípravku Jemperli při 
léčbě karcinomu endometria se zdají být dlouhodobější než u jiných typů léčby dostupných v EU. 
Pokud se tato domněnka potvrdí, je pravděpodobné, že ženy léčené přípravkem Jemperli budou žít po 
delší dobu než ženy podstupující jinou léčbu. Nežádoucí účinky zaznamenané u přípravku Jemperli jsou 
přijatelné a odpovídají tomu, jak tento léčivý přípravek působí. 

Agentura proto rozhodla, že přínosy přípravku Jemperli převyšují jeho rizika, a může tak být 
registrován k použití v EU. 

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

Jaké informace o přípravku Jemperli nebyly dosud předloženy? 

Jelikož přípravku Jemperli byla udělena podmíněná registrace, společnost, která přípravek Jemperli 
dodává na trh, předloží údaje z probíhající studie jeho účinnosti, v jejímž rámci jsou pacientky 
sledovány po dobu nejméně 12 měsíců. Společnost dále poskytne údaje ze studie na pacientkách 
s karcinomem endometria, který je pokročilý nebo se znovu objevil, přičemž dosud nebyl  léčen jinými 
protinádorovými léčivými přípravky. Tato studie se zaměří na podávání přípravku Jemperli v kombinaci 
s jinými protinádorovými léčivými přípravky v porovnání s podáváním těchto jiných protinádorových 
léčivých přípravků samostatně. 

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

Společnost, která přípravek Jemperli dodává na trh, poskytne kartu pacienta s popisem známek a 
příznaků imunitně podmíněných nežádoucích účinků tohoto léčivého přípravku a se sdělením, že pokud 
se tyto nežádoucí účinky objeví, je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. 
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Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro 
bezpečné a účinné používání přípravku Jemperli, která by měla být dodržována zdravotnickými 
pracovníky i pacienty. 

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Jemperli průběžně sledovány. 
Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Jemperli jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna 
veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů. 

Další informace o přípravku Jemperli 

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

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/jemperli
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