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Jemperli (dostarlimab) 
Ανασκόπηση του Jemperli και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Jemperli και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Jemperli είναι αντικαρκινικό φάρμακο για τη θεραπεία ορισμένων μορφών υποτροπιάζοντος ή 
προχωρημένου καρκίνου του ενδομητρίου (καρκίνος της μήτρας) που έχει επιδεινωθεί παρά τη θεραπεία 
που περιλαμβάνει ένα αντικαρκινικό φάρμακο με βάση την πλατίνη. 

Το Jemperli ενδείκνυται για τη θεραπεία του καρκίνου του ενδομητρίου, όταν τα καρκινικά κύτταρα 
παρουσιάζουν γενετικές ανωμαλίες (αποκαλούμενες «ανεπαρκής επιδιόρθωση αναντιστοιχιών» ή 
«υψηλού βαθμού μικροδορυφορική αστάθεια»), οι οποίες τα εμποδίζουν να διορθώνουν τα λάθη που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης. 

Το Jemperli περιέχει τη δραστική ουσία dostarlimab. 

Πώς χρησιμοποιείται το Jemperli; 

Η έναρξη και η επίβλεψη της θεραπείας με Jemperli πρέπει να πραγματοποιούνται από γιατρό με 
εμπειρία στη θεραπεία του καρκίνου. Το φάρμακο χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. 

Το Jemperli χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση (ενστάλαξη) διάρκειας 30 λεπτών. Η δόση είναι 500 mg 
μία φορά κάθε 3 εβδομάδες για τις 4 πρώτες δόσεις και στη συνέχεια 1 000 mg κάθε 6 εβδομάδες. Η 
θεραπεία μπορεί να συνεχίζεται για όσο διάστημα το Jemperli εξακολουθεί να είναι αποτελεσματικό. Ο 
γιατρός μπορεί να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη θεραπεία με το Jemperli, εάν προκύψουν 
ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Jemperli, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης ή επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πώς δρα το Jemperli; 

Η δραστική ουσία του Jemperli, η dostarlimab, είναι μονοκλωνικό αντίσωμα, μια πρωτεΐνη που έχει 
σχεδιαστεί για να αποκλείει έναν υποδοχέα (στόχο) που ονομάζεται υποδοχέας PD-1 και υπάρχει σε 
ορισμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος (της φυσικής άμυνας του οργανισμού). Ορισμένες 
μορφές καρκίνου μπορούν να παράγουν τις πρωτεΐνες PD-L1 και PD-L2, οι οποίες, σε συνδυασμό με τον 
PD-1, αδρανοποιούν τη δραστηριότητα των ανοσοκυττάρων εμποδίζοντάς τα να «επιτεθούν» στον 
καρκίνο. Αναστέλλοντας τον υποδοχέα PD-1, η dostarlimab σταματάει την αδρανοποίηση των εν λόγω 
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ανοσοκυττάρων από τον καρκίνο και, συνεπώς, ενισχύει την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος 
να θανατώνει τα καρκινικά κύτταρα. 

Ποια είναι τα οφέλη του Jemperli σύμφωνα με τις μελέτες; 

Το Jemperli αποδείχθηκε αποτελεσματικό σε μια μελέτη στην οποία μετείχαν 108 γυναίκες με 
προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του ενδομητρίου, ο οποίος είχε επιδεινωθεί παρά τη θεραπεία 
με φάρμακα που περιείχαν πλατίνη. Οι μορφές καρκίνου χαρακτηρίζονταν από ανεπαρκή επιδιόρθωση 
αναντιστοιχιών/μικροδορυφορική αστάθεια υψηλού βαθμού. Κατά την περίοδο παρακολούθησης, 
ύστερα από διάστημα τουλάχιστον 24 εβδομάδων, ο καρκίνος είχε υποχωρήσει ή δεν ήταν πλέον 
ανιχνεύσιμος στο 43,5 % των γυναικών που είχαν λάβει Jemperli. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Jemperli; 

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Jemperli (ενδέχεται να εμφανιστούν σε περισσότερα από 1 
στα 10 άτομα) είναι αναιμία (χαμηλά επίπεδα ερυθροκυττάρων), ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας), διάρροια, 
έμετος, πόνος στις αρθρώσεις, κνησμός, εξάνθημα, πυρετός και υποθυρεοειδισμός (χαμηλά επίπεδα 
θυρεοειδικών ορμονών). Οι σοβαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες σχετίζονται με τις επιδράσεις του 
φαρμάκου στο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως φλεγμονή σε διάφορα όργανα και ιστούς, εξάνθημα και 
αντιδράσεις στην έγχυση. 

Για τον πλήρη κατάλογο των ανεπιθύμητων ενεργειών και των περιορισμών που έχουν αναφερθεί με το 
Jemperli, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Jemperli στην ΕΕ; 

Ο καρκίνος του ενδομητρίου που έχει υποτροπιάσει μετά από θεραπεία είναι δύσκολο να θεραπευτεί με 
αντικαρκινικά φάρμακα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι οι ευεργετική επίδραση του 
Jemperli στον καρκίνο του ενδομητρίου φαίνεται να διαρκεί περισσότερο από ό,τι η επίδραση των άλλων 
θεραπειών που διατίθενται στην ΕΕ. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, οι γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπεία 
με Jemperli είναι πιθανό να ζήσουν περισσότερο από εκείνες που λαμβάνουν άλλες θεραπείες. Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες του Jemperli εξαρτώνται από τον τρόπο δράσης του φαρμάκου και είναι 
αποδεκτές. 

Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός έκρινε ότι τα οφέλη του Jemperli υπερτερούν των κινδύνων που 
συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση της χρήσης του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ. 

Το Jemperli έχει λάβει «έγκριση υπό όρους». Αυτό σημαίνει ότι αναμένονται περισσότερα δεδομένα 
σχετικά με το φάρμακο, τα οποία η εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων θα επανεξετάζει ετησίως κάθε νέο πληροφοριακό στοιχείο που θα είναι διαθέσιμο και η 
παρούσα ανασκόπηση θα ενημερώνεται αναλόγως. 

Ποια στοιχεία για το Jemperli αναμένεται να υποβληθούν; 

Δεδομένου ότι το Jemperli έχει λάβει έγκριση υπό όρους, η εταιρεία που εμπορεύεται το Jemperli θα 
παράσχει δεδομένα από μια εν εξελίξει μελέτη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, στο πλαίσιο 
της οποίας οι ασθενείς θα παρακολουθούνται επί τουλάχιστον 12 μήνες. Η εταιρεία θα υποβάλει επίσης 
δεδομένα από μια μελέτη σε ασθενείς με προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του ενδομητρίου που 
δεν έχουν λάβει άλλα αντικαρκινικά φάρμακα. Η μελέτη θα εξετάσει τη θεραπεία με Jemperli, 
χορηγούμενο σε συνδυασμό με άλλα αντικαρκινικά φάρμακα, σε σχέση με τα άλλα αντικαρκινικά 
φάρμακα χορηγούμενα σε μονοθεραπεία. 
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Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
Jemperli; 

Η εταιρεία που εμπορεύεται το Jemperli θα παράσχει μια κάρτα ασθενούς με τα κλινικά σημεία και τα 
συμπτώματα που εμφανίζονται λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου οι οποίες σχετίζονται 
με το ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς και πληροφορίες για την ανάγκη άμεσης ιατρικής βοήθειας σε 
περίπτωση εμφάνισης αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης συμπεριλήφθηκαν 
συστάσεις και πληροφορίες για τις κατάλληλες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους ασθενείς για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
Jemperli. 

Όπως για όλα τα φάρμακα, τα δεδομένα για τη χρήση του Jemperli τελούν υπό συνεχή παρακολούθηση. 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται για το Jemperli θα αξιολογούνται προσεκτικά και θα 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ασθενών. 

Λοιπές πληροφορίες για το Jemperli 

Περισσότερες πληροφορίες για το Jemperli διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/jemperli. 

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