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Jemperli (dostarlimabi) 
Yleistä tietoa Jemperli-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Jemperli on ja mihin sitä käytetään? 

Jemperli on syöpälääke, jolla hoidetaan tiettyjä kohdun limakalvon syövän (kohtusyövän) lajeja, kun 
syöpä on edennyt tai uusiutunut ja sairaus on pahentunut platinapohjaisesta syöpälääkehoidosta 
huolimatta. 

Jemperli on tarkoitettu kohdun limakalvon syöpään, jossa syöpäsoluissa esiintyy geneettisiä 
poikkeavuuksia (ns. mismatch repair deficiency /high microsatellite instability), mikä estää solujen 
jakautumisen aikana ilmaantuvien virheiden korjaamisen. 

Jemperlin vaikuttava aine on dostarlimabi. 

Miten Jemperliä käytetään? 

Jemperlillä annettavan hoidon saa aloittaa syövän hoitoon perehtynyt lääkäri, jonka on myös 
seurattava hoitoa. Lääkevalmistetta saa ainoastaan lääkemääräyksestä. 

Jemperliä annetaan 30 minuuttia kestävänä infuusiona (tiputuksena) laskimoon. Ensimmäiset neljä 
500 mg:n kerta-annosta annetaan kolmen viikon välein, minkä jälkeen valmistetta annetaan 1000 
mg:n kerta-annoksina kuuden viikon välein. Hoitoa jatketaan niin kauan, kuin Jemperli-valmisteesta 
on hyötyä. Lääkäri voi keskeyttää tai lopettaa Jemperlillä annettavan hoidon, jos potilaalle ilmaantuu 
tiettyjä haittavaikutuksia. 

Lisätietoa Jemperli-valmisteen käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Jemperli vaikuttaa? 

Jemperlin vaikuttava aine dostarlimabi on monoklonaalinen vasta-aine. Se on proteiini, joka on 
kehitetty estämään tietyissä immuunijärjestelmän (elimistön luonnollisen puolustusmekanismin) 
soluissa olevan PD-1-reseptorin (kohteen) toimintaa. Jotkin syöpätyypit voivat tuottaa proteiineja (PD-
L1 ja PD-L2), jotka yhdessä PD-1-reseptorin kanssa pysäyttävät immuunisolujen toiminnan ja siten 
estävät niitä torjumasta syöpää. Dostarlimabi salpaa PD-1-reseptorin ja estää siten syöpää 
pysäyttämästä immuunisolujen toiminnan, mikä parantaa immuunijärjestelmän kykyä tuhota 
syöpäsoluja. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Mitä hyötyä Jemperlistä on havaittu tutkimuksissa? 

Jemperli todettiin tehokkaaksi tutkimuksessa, johon osallistui 108 naista, joiden kohdun limakalvon 
syöpä oli edennyt tai uusiutunut, ja kun syöpä oli pahentunut platinaa sisältävästä hoidosta 
huolimatta. Syöpäsoluissa esiintyi puutetta nk. mismatch repair -korjausmekanismissa (dMMR) tai 
mikrosatelliitti-instabiiliutta (MSI-H). Seurannassa, joka tehtiin aikaisintaan 24 viikon kuluttua 
hoidosta, syöpä oli pienentynyt tai sitä ei enää voitu havaita 43,5 prosentilla Jemperliä saaneista 
naisista. 

Mitä riskejä Jemperliin liittyy? 

Jemperlin yleisimmät haittavaikutukset (joita voi aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle 
kymmenestä) ovat anemia (alhainen punasolujen määrä), pahoinvointi, ripuli, oksentelu, nivelkipu, 
kutina, ihottuma, kuume ja kilpirauhasen vajaatoiminta (alhainen kilpirauhashormonien määrä). 
Vakavimmat haittavaikutukset liittyvät valmisteen immuunijärjestelmään kohdistuviin vaikutuksiin (eri 
elinten ja kudosten tulehdukset, ihottuma sekä infuusioon liittyvät reaktiot). 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Jemperlin haittavaikutuksista ja rajoituksista. 

Miksi Jemperli on hyväksytty EU:ssa? 

Hoidon jälkeen uusiutunutta kohdun limakalvon syöpää on vaikea hoitaa syöpälääkkeillä. Euroopan 
lääkevirasto katsoi, että Jemperlin suotuisat vaikutukset kohdun limakalvon syöpään näyttävät 
kestävän kauemmin kuin muiden EU:ssa saatavilla olevien hoitojen vaikutukset. Jos tämä 
vahvistetaan, Jemperli-hoitoa saaneet naiset elävät todennäköisesti muita hoitoja saaneita potilaita 
pidempään. Jemperlin haittavaikutukset ovat valmisteen vaikutustavalle ominaisia eivätkä ne ole 
liiallisia. 

Näin ollen lääkevirasto katsoi, että Jemperlin hyödyt ovat sen riskejä suuremmat ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Jemperlille myönnettiin nk. ehdollinen myyntilupa. Tämä tarkoittaa, että lääkevalmisteesta on 
odotettavissa lisää tietoa, minkä yhtiö on velvollinen toimittamaan. Euroopan lääkevirasto tarkastaa 
vuosittain mahdollisesti saataville tulevat uudet tiedot, ja tätä katsausta päivitetään tarvittaessa. 

Mitä tietoja Jemperlistä odotetaan vielä saatavan? 

Koska Jemperlille on myönnetty ehdollinen myyntilupa, Jemperliä markkinoiva yhtiö toimittaa tietoja 
meneillään olevasta lääkkeen tehoa koskevasta tutkimuksesta, jossa potilaita seurataan vähintään 12 
kuukautta. Yhtiö toimittaa myös tiedot tutkimuksesta potilailla, joilla on kohdun limakalvon syöpä, kun 
syöpä on edennyt tai uusiutunut eikä sitä ole hoidettu muilla syöpälääkkeillä. Tutkimuksessa Jemperliä 
käytetään yhdessä muiden syöpälääkkeiden kanssa ja verrataan sitä näihin muihin lääkkeisiin yksin 
käytettyinä. 

Miten voidaan varmistaa Jemperlin turvallinen ja tehokas käyttö? 

Jemperliä markkinoiva yhtiö laatii potilaskortin, jossa kerrotaan lääkkeen immuunijärjestelmään 
kohdistuvien haittavaikutusten merkeistä ja oireista sekä tarpeesta hakeutua välittömästi hoitoon, jos 
näitä haittavaikutuksia ilmenee. 

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, 
jotta Jemperlin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. 
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Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Jemperlin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Jemperlistä 
ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan potilaiden 
suojelemiseksi. 

Muita tietoja Jemperlistä 

Lisätietoa Jemperlistä saa viraston verkkosivustolta osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/jemperli. 

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