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Jemperli (dostarlimabas) 
Jemperli apžvalga ir kodėl jis buvo registruotas Europos Sąjungoje (ES) 

Kas yra Jemperli ir kam jis vartojamas? 

Jemperli – tai vaistas nuo vėžio, kuriuo gydomas tam tikrų rūšių išplitęs arba atsinaujinęs ir paūmėjęs 
gimdos gleivinės vėžys (gimdos vėžys), nepaisant gydymo platinos vaistais nuo vėžio. 

Jemperli skiriamas gimdos gleivinės vėžiui gydyti, kai vėžinės ląstelės turi genetinių pokyčių (vadinamų 
neatitikimų taisymo trūkumu ir dideliu mikrosatelitiniu nestabilumu), dėl kurių jos negali koreguoti 
ląstelių dalijimosi metu įvykstančių klaidų. 

Jemperli sudėtyje yra veikliosios medžiagos dostarlimabo. 

Kaip vartoti Jemperli? 

Gydymą Jemperli turi pradėti ir prižiūrėti gydytojas, turintis vėžio gydymo patirties. Vaisto galima 
įsigyti tik pateikus receptą. 

Jemperli vartojamas infuzijos būdu – vaistas sulašinamas į veną per 30 minučių. Pirmos 4 dozės yra po 
500 mg kas 3 savaites, tada – po 1000 mg kas 6 savaites. Gydymą galima tęsti tol, kol jis 
veiksmingas. Pasireiškus tam tikriems šalutiniams reiškiniams, gydytojas gydymą Jemperli gali laikinai 
arba visiškai nutraukti. 

Daugiau informacijos apie Jemperli vartojimą ieškokite pakuotės lapelyje arba kreipkitės į gydytoją 
arba vaistininką. 

Kaip veikia Jemperli? 

Veiklioji Jemperli medžiaga dostarlimabas yra monokloninis antikūnas, t. y. baltymas, kuris 
sumodeliuotas taip, kad blokuotų tam tikrų imuninės sistemos (natūralios organizmo apsaugos) ląstelių 
paviršiuje esantį receptorių (taikinį) PD-1. Kai kurios vėžinės ląstelės gali gaminti baltymus (PD-L1 ir 
PD-L2), kurie jungiasi prie šio receptoriaus ir nuslopina imuninių ląstelių veiklą, todėl jos negali naikinti 
vėžinių ląstelių. Slopindamas PD-1, dostarlimabas neleidžia „išjungti“ šių imuninių ląstelių, taip 
sustiprindamas imuninės sistemos gebėjimą naikinti vėžines ląsteles. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Kokia Jemperli nauda nustatyta tyrimų metu? 

Jemperli veiksmingumas nustatytas tyrime su 108 išplitusiu arba atsinaujinusiu gimdos gleivinės vėžiu 
sergančiomis moterimis, kurių liga paūmėjo nepaisant gydymo platinos vaistais. Šių moterų vėžys 
buvo susijęs su neatitikimų taisymo trūkumu ir dideliu mikrosatelitiniu nestabilumu. Per ne mažiau kaip 
24 stebėjimo savaites vėžys susitraukė ar jo nepavyko aptikti 43,5 proc. Jemperli vartojusių moterų. 

Kokia rizika susijusi su Jemperli vartojimu? 

Dažniausias šalutinis Jemperli poveikis (galintis pasireikšti daugiau nei 1 žmogui iš 10) yra anemija 
(mažas raudonųjų kraujo ląstelių kiekis), pykinimas, viduriavimas, vėmimas, sąnarių skausmas, 
niežėjimas, bėrimas, karščiavimas ir hipotirozė (mažas skydliaukės hormonų kiekis). Sunkiausias 
šalutinis poveikis yra susijęs su vaisto poveikiu imuninei sistemai, kaip antai įvairių kūno organų ir 
audinių uždegimas, bėrimas ir reakcijos į infuziją. 

Išsamų visų Jemperli šalutinio poveikio reiškinių ir apribojimų sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. 

Kodėl Jemperli buvo registruotas ES? 

Po gydymo atsinaujinusį gimdos gleivinės vėžį sunku gydyti vaistais nuo vėžio. Europos vaistų 
agentūra laikėsi nuomonės, kad Jemperli teigiamas poveikis gimdos gleivinės vėžiui išlieka ilgiau, nei 
kitų ES rinkoje esančių vaistų. Jei ši nuomonė pasitvirtins, tikėtina, kad Jemperli gydomos moterys 
gyvens ilgiau nei tos, kurios gydomos kitais vaistais. Jemperli šalutinis poveikis dera su jo veikimo 
būdu ir yra priimtinas. 

Todėl Agentūra nusprendė, kad Jemperli nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir jis gali būti 
registruotas vartoti ES. 

Jemperli registracija yra sąlyginė. Tai reiškia, kad ateityje apie šį vaistą bendrovė privalės pateikti 
daugiau duomenų. Agentūra kasmet peržiūrės visą naujai gautą informaciją ir, prireikus, atnaujins šią 
apžvalgą. 

Kokia informacija dar turi būti pateikta apie Jemperli? 

Kadangi Jemperli registracija yra sąlyginė, Jemperli prekiaujanti bendrovė pateiks šiuo metu atliekamo 
vaisto saugumo ir veiksmingumo duomenis apie iki 12 mėnesių stebimas pacientes. Bendrovė taip pat 
pateiks duomenis iš tyrimo su išplitusiu arba atsinaujinusiu ir kitais vaistais nuo vėžio nebegydytomis 
gimdos gleivinės vėžiu sergančiomis pacientėmis; tyrime bus stebimas kartu su kitais vaistais nuo 
vėžio skiriamo Jemperli poveikis, palyginti su atskirai vartojamų kitų vaistų nuo vėžio poveikiu. 

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Jemperli 
vartojimą? 

Jemperli prekiaujanti bendrovė pateiks paciento kortelę su vaisto imuninei sistemai sukeliamo šalutinio 
poveikio požymiais ir simptomais bei įspėjimu apie būtinybę nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos, 
jei toks šalutinis poveikis pasireiškia. 

Į preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį taip pat įtrauktos saugaus ir veiksmingo 
Jemperli vartojimo rekomendacijos ir atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros 
specialistai ir pacientai. 

Kaip ir visų vaistų, Jemperli vartojimo duomenys yra nuolatos stebimi. Jemperli šalutinis poveikis yra 
kruopščiai vertinamas ir imamasi visų reikiamų priemonių pacientams apsaugoti. 
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Kita informacija apie Jemperli 

Daugiau informacijos apie Jemperli rasite Agentūros tinklalapyje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/jemperli. 

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