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Jemperli (dostarlimaab) 
Ülevaade ravimist Jemperli ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus 

Mis on Jemperli ja milleks seda kasutatakse? 

Jemperli on vähiravim, mida kasutatakse endomeetriumivähi (emakavähk) teatud vormide raviks, mis 
on kaugelearenenud või taastekkinud ja on süvenenud vaatamata plaatinapõhist vähiravimit 
sisaldavale ravile. 

Jemperlit kasutatakse emakavähi korral, kui vähirakud on geneetiliste kõrvalekalletega 
(nn valepaardumisreparatsiooni defektsus ja suur mikrosatelliitide ebastabiilsus), mis takistavad neil 
parandada raku jagunemisel tekkivaid vigu. 

Jemperli sisaldab toimeainena dostarlimaabi. 

Kuidas Jemperlit kasutatakse? 

Ravi Jemperliga peab alustama ja jälgima vähiravis kogenud arst. Jemperli on retseptiravim. 

Jemperlit manustatakse 30 minutit kestva veeniinfusioonina. Annus on 500 mg üks kord iga 3 nädala 
järel esimese 4 annuse korral ja seejärel 1000 mg iga 6 nädala järel. Ravi tohib jätkata seni, kuni 
Jemperli vähi vastu toimib. Arst võib ravi peatada või täielikult lõpetada, kui tekivad teatud 
kõrvalnähud. 

Lisateavet Jemperli kasutamise kohta saate pakendi infolehelt või küsige oma arstilt või apteekrilt. 

Kuidas Jemperli toimib? 

Jemperli toimeaine dostarlimaab on monoklonaalne antikeha, mis on kavandatud blokeerima PD-1-
retseptorit (sihtmärk) immuunsüsteemi (organismi looduslikud kaitsemehhanismid) teatud rakkude 
pinnal. Vähirakud toodavad valke PD-L1 ja PD-L2, mis seonduvad PD-1-retseptoriga ja lülitavad välja 
immuunrakkude aktiivsuse, takistades neid vähirakke ründamast. PD-1-retseptorit blokeerides ei lase 
dostarlimaab vähil nende immuunrakkude aktiivsust välja lülitada, suurendades nii immuunsüsteemi 
võimet hävitada vähirakke. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Milles seisneb uuringute põhjal Jemperli kasulikkus? 

Jemperli oli efektiivne põhiuuringus, milles osales 108 naist, kellel oli endomeetriumivähk, mis oli 
kaugelearenenud või taastekkinud ja oli süvenenud vaatamata plaatinapõhist vähiravimit sisaldavale 
ravile. Vähkkasvajates esines kas valepaardumisreparatsiooni defektsus või mikrosatelliitide 
ebastabiilsus. Naisi, kellel järelkontrollis pärast 24 nädalat oli vähkkasvaja vähenenud või ei olnud 
enam leitav, oli Jemperlit saanutest 43,5%. 

Mis riskid Jemperliga kaasnevad? 

Jemperli kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on aneemia 
(erütrotsüütide ehk punaliblede vähesus veres), iiveldus, kõhulahtisus, oksendamine, liigesevalu, 
sügelus, lööve, palavik ja hüpotüreoidism (kilpnäärmehormoonide vähesus). Kõige raskemad 
kõrvalnähud olid seotud ravimi toimetega immuunsüsteemile, näiteks organismi eri elundite ja kudede 
põletikud, lööve ja infusioonireaktsioonid. 

Jemperli kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Miks Jemperli ELis heaks kiideti? 

Ravi järel taastekkinud endomeetriumivähki on vähiravimitega keeruline ravida. Euroopa Ravimiamet 
leidis, et Jemperli kasulik toime endomeetriumivähile näib kestvat kauem kui muude ELis turustatavate 
ravimite toime. Kui see leiab kinnitust, on tõenäoline, et Jemperliga ravitud naised elavad kauem kui 
muud ravi saanud. Jemperli kõrvalnähud on kooskõlas ravimi toimemehhanismiga ja vastuvõetavad. 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Jemperli kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi 
kasutamise võib ELis heaks kiita. 

Jemperli on saanud müügiloa tingimusliku heakskiidu alusel. See tähendab, et ettevõte peab esitama 
ravimi kohta veel andmeid. Amet vaatab igal aastal läbi kogu uue teabe ja vajaduse korral uuendab 
käesolevat ülevaadet. 

Mis teavet Jemperli kohta veel oodatakse? 

Et Jemperli on saanud tingimusliku müügiloa, esitab Jemperli turustaja ravimi toimuva 
efektiivsusuuringu andmed, milles patsiente jälgitakse vähemalt 12 kuud. Ettevõte esitab samuti 
andmed uuringust, milles osalevad endomeetriumivähiga patsiendid, kellel on kaugelearenenud või 
taastekkinud vähk, mida ei ole ravitud muude vähiravimitega. Uuringus võrreldakse Jemperli ja teiste 
vähiravimite kooskasutamist ja nende teiste ravimite ainuravimina kasutamist. 

Mis meetmed võetakse, et tagada Jemperli ohutu ja efektiivne kasutamine? 

Jemperli turustaja annab patsiendikaardi ravimi immuunsüsteemi kõrvaltoimete nähtude ja 
sümptomite kohta ning vajaduse kohta pöörduda kohe arsti poole, kui need kõrvalnähud tekivad. 

Jemperli ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele on samuti lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele. 

Nagu kõigi ravimite puhul, tehakse Jemperli kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Jemperli 
kõrvalnähte hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks võetakse vajalikke meetmeid. 

Muu teave Jemperli kohta 

Lisateave Jemperli kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/jemperli. 

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

	Mis on Jemperli ja milleks seda kasutatakse?
	Kuidas Jemperlit kasutatakse?
	Kuidas Jemperli toimib?
	Milles seisneb uuringute põhjal Jemperli kasulikkus?
	Mis riskid Jemperliga kaasnevad?
	Miks Jemperli ELis heaks kiideti?
	Mis teavet Jemperli kohta veel oodatakse?
	Mis meetmed võetakse, et tagada Jemperli ohutu ja efektiivne kasutamine?
	Muu teave Jemperli kohta

