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Jemperli (dosztarlimab) 
A Jemperli-re vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú gyógyszer a Jemperli és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Jemperli egy daganatellenes gyógyszer, amelyet az előrehaladott vagy kiújult, és a korábbi 
platinaalapú daganatellenes gyógyszert tartalmazó kezelés ellenére súlyosbodó endometriális 
daganatok (méhdaganatok) bizonyos típusainak a kezelésére alkalmaznak. 

A Jemperli-t olyan endometriális daganatra alkalmazzák, amelynél a daganatsejtek genetikai 
rendellenségek (úgynevezett MMR-hiány és magas mikroszatellit instabilitás) miatt nem képesek 
korrigálni a sejtosztódás során fellépő hibákat. 

A Jemperli hatóanyaga a dosztarlimab. 

Hogyan kell alkalmazni a Jemperli-t? 

A Jemperli-vel végzett kezelést a daganatok kezelésében tapasztalt orvosnak kell megkezdenie és 
felügyelnie. A gyógyszer csak receptre kapható. 

A Jemperli-t 30 percig tartó vénás infúzióban kell beadni. Az adag az első 4 alkalommal 3 hetente 
egyszer 500 mg, ezt követően pedig 6 hetente egyszer 1000 mg. A kezelés addig folytatható, amíg a 
Jemperli kiváltja a kívánt hatást. A kezelőorvos megszakíthatja vagy véglegesen leállíthatja a Jemperli-
kezelést, ha bizonyos mellékhatások jelentkeznek. 

A Jemperli alkalmazásával kapcsolatban további információért olvassa el a betegtájékoztatót, illetve 
kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. 

Hogyan fejti ki hatását a Jemperli? 

A Jemperli hatóanyaga, a dosztarlimab egy monoklonális antitest, azaz egy fehérje, amelyet úgy 
alakítottak ki, hogy blokkolja az immunrendszer (a szervezet természetes védekező rendszere) 
bizonyos sejtjein található PD-1 receptort (célpont). Bizonyos daganatok olyan fehérjéket (PD-L1 és 
PD-L2) képesek előállítani, amelyek a PD-1hez kötődve leállítják az immunsejtek aktivitását, így azok 
nem tudják a daganatos sejteket megtámadni. A PD-1 blokkolásával a dosztarlimab megakadályozza, 
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hogy a daganat kikapcsolja ezeket az immunsejteket, erősítve az immunrendszernek a daganatos 
sejtek elpusztítására való képességét. 

Milyen előnyei voltak a Jemperli alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A Jemperli hatásosnak bizonyult egy vizsgálatban, amelyben 108 nő vett rész, akik előrehaladott vagy 
kiújult endometriális daganatban szenvedtek és betegségük a platinatartalmú gyógyszert tartalmazó 
kezelés ellenére súlyosbodott. A daganatok esetében a MMR-hiány vagy a mikroszatellit instabilitás állt 
fenn. A legalább 24 hét elteltével végzett ellenőrzéskor a Jemperli-t kapó nők 43,5%-ánál a daganat 
csökkent vagy már nem volt kimutatható. 

Milyen kockázatokkal jár a Jemperli alkalmazása? 

A Jemperli leggyakoribb mellékhatásai (10 beteg közül több mint 1-nél jelentkezhet) a vérszegénység 
(a vörösvértestek alacsony száma), hányinger, hasmenés, hányás, ízületi fájdalom, viszketés, 
bőrkiütés, láz és a pajzsmirigyhormonok alacsony szintje (hipotireózis). A legsúlyosabb mellékhatások 
a gyógyszer immunrendszerre kifejtett hatásaival kapcsolatosak, mint például a különböző szervek és 
szövetek gyulladása, bőrkiütés és az infúzió által kiváltott reakciók. 

A Jemperli alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás és a korlátozások teljes 
felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

Miért engedélyezték a Jemperli forgalomba hozatalát az EU-ban? 

A kezelés után kiújult endometriális daganat daganatellenes gyógyszerrel történő kezelése problémás. 
Az Európai Gyógyszerügynökség szerint úgy tűnik, hogy a Jemperli endometriális daganatra kifejtett 
kedvező hatásai hosszabb ideig állnak fenn, mint az EU-ban elérhető egyéb kezeléseknél. Amennyiben 
ez megerősítést nyer, a Jemperli-vel kezelt nők valószínűleg hosszabb ideig élnek, mint az egyéb 
kezelésben részesülők. A Jemperli alkalmazásakor tapasztalt mellékhatások összhangban vannak a 
gyógyszer hatásmechanizmusával, és elfogadhatók. 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Jemperli alkalmazásának előnyei meghaladják 
a kockázatokat, ezért a gyógyszer alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

A Jemperli-t „feltételes forgalombahozatali engedéllyel” engedélyezték. Ez azt jelenti, hogy a 
gyógyszerrel kapcsolatban további tudományos bizonyítékok várhatók, amelyek benyújtására 
kötelezték a vállalatot. Az Európai Gyógyszerügynökség évente felülvizsgál minden újonnan 
hozzáférhető információt, és szükség esetén aktualizálja ezt az áttekintést. 

Milyen információk várhatók még a Jemperli-vel kapcsolatban? 

Mivel a Jemperli-t feltételes forgalombahozatali engedéllyel engedélyezték, a Jemperli-t forgalmazó 
vállalat a gyógyszer hatékonyságára vonatkozó, folyamatban lévő, legalább 12 hónapon keresztül 
megfigyelt betegek részvételével végzett vizsgálatból származó adatokat fog benyújtani. A vállalat egy 
olyan vizsgálatból származó adatokat is be fog nyújtani, amelyben olyan előrehaladott vagy kiújult 
endometriális daganatban szenvedő betegek vesznek részt, akiket korábban nem kezeltek más 
daganatellenes szerrel; a vizsgálatban a más daganatellenes szerekkel együtt alkalmazott Jemperli-t 
fogják összehasonlítani ugyanezekkel a daganatos szerekkel önmagukban alkalmazva. 
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Milyen intézkedések vannak folyamatban a Jemperli biztonságos és 
hatékony alkalmazásának biztosítása céljából? 

A Jemperli-t forgalmazó vállalat betegkártyát fog biztosítani a gyógyszer immunrendszeri 
mellékhatásainak jeleiről és tüneteiről, valamint arról, hogy ilyen mellékhatások jelentkezése esetén 
azonnali orvosi beavatokzás szükséges. 

A Jemperli biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében az egészségügyi szakemberek és a 
betegek által követendő ajánlások és óvintézkedések szintén feltüntetésre kerültek az alkalmazási 
előírásban és a betegtájékoztatóban. 

A Jemperli alkalmazásával kapcsolatban felmerülő információkat – hasonlóan minden más 
gyógyszerhez – folyamatosan figyelemmel kísérik. A Jemperli alkalmazásával összefüggésben jelentett 
mellékhatásokat gondosan értékelik és a biztonságos és hatékony alkalmazás érdekében a szükséges 
intézkedéseket meghozzák. 

A Jemperli-vel kapcsolatos egyéb információ 

A Jemperli-vel kapcsolatban további információ az Ügynökség honlapján található: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/jemperli. 

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