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Jemperli (dostarlimabs) 
Jemperli pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Jemperli un kāpēc tās lieto? 

Jemperli ir pretvēža zāles noteiktu endometrija vēža (dzemdes vēža) veidu ārstēšanai, ja tas ir 
progresējis vai recidivējis, neskatoties uz ārstēšanu, kas ietver platīnu saturošas pretvēža zāles. 

Jemperli ir paredzētas, lai ārstētu endometrija vēzi, kad vēža šūnām ir ģenētiskas patoloģijas (ko dēvē 
par neatbilstības labošanas deficītu (mismatch repair deficiency) un augstu mikrosatelītu nestabilitāti 
(high microsatellite instability), kas neļauj tām koriģēt kļūdas, kas rodas šūnu dalīšanās laikā. 

Jemperli satur aktīvo vielu dostarlimabu. 

Kā lieto Jemperli? 

Ārstēšana ar Jemperli ir jāsāk un jāuzrauga ārstam ar pieredzi vēža ārstēšanā. Šīs zāles var iegādāties 
tikai pret recepti. 

Jemperli ievada vēnā 30 minūšu ilgas infūzijas veidā (pa pilienam). Ieteicamā deva ir 4 cikli pa 500 mg 
dostarlimaba ik pēc 3 nedēļām, pēc tam visos turpmākajos ciklos 1000 mg ik pēc 6 nedēļām. 
Ārstēšanu var turpināt, kamēr Jemperli turpina darboties. Ārsts var pārtraukt Jemperli terapiju vai 
izbeigt to pavisam, ja rodas noteiktas blakusparādības. 

Papildu informāciju par Jemperli lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai 
farmaceitam. 

Kā Jemperli darbojas? 

Jemperli aktīvā viela dostarlimabs ir monoklonāla antiviela – olbaltumviela, kas izstrādāta, lai bloķētu 
receptoru (mērķi), ko dēvē par PD-1, uz noteiktām imūnsistēmas (organisma dabiskās aizsargspējas) 
šūnām. Dažas vēža šūnas var producēt olbaltumvielas (PD-L1 un PD-L2), kas piesaistās pie PD-1 un 
pārtrauc imūnšūnu darbību, neļaujot tām cīnīties pret vēzi. Bloķējot PD-1, dostarlimabs aptur vēzi, 
izslēdzot šīs imūnšūnas un tādējādi palielinot imūnsistēmas spēju iznīcināt vēža šūnas. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Kādi Jemperli ieguvumi atklāti pētījumos? 

Jemperli bija efektīvas pētījumā, kurā piedalījās 108 sievietes ar endometrija vēzi, kas bija progresējis 
vai recidivējis un bija progresējis, neraugoties uz ārstēšanu, kurā bija iekļautas platīnu saturošas zāles. 
Audzējiem novēroja neatbilstības labošanas deficītu vai augstu mikrosatelītu nestabilitāti. Veicot 
novērošanu pēc vismaz 24 nedēļām, vēzis bija samazinājies vai vairs nebija konstatējams 43,5 % 
sieviešu, kuras saņēma Jemperli. 

Kāds risks pastāv, lietojot Jemperli? 

Visbiežākās Jemperli blakusparādības (kas bar rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir anēmija (mazs 
sarkano asins šūnu skaits), slikta dūša (nelabums), caureja, vemšana, locītavu sāpes, nieze, izsitumi, 
drudzis un hipotireoze (zems vairogdziedzera hormonu līmenis). Visnopietnākās blakusparādības ir 
saistītas ar zāļu iedarbību uz imūnsistēmu, piemēram, ar dažādu ķermeņa orgānu un audu iekaisumu, 
izsitumiem un reakcijām pēc infūzijas. 

Pilnu visu ziņoto blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Jemperli, skatīt zāļu lietošanas 
instrukcijā. 

Kāpēc Jemperli ir reģistrētas ES? 

Endometrija vēzi, kas recidivējis pēc ārstēšanas, ir grūti ārstēt ar pretvēža zālēm. Eiropas Zāļu 
aģentūra uzskatīja, ka Jemperli labvēlīgā ietekme uz endometrija vēzi, šķiet, ir ilgāka nekā citiem 
Eiropas Savienībā pieejamiem ārstēšanas līdzekļiem. Ja tas apstiprināsies, ar Jemperli ārstētās 
sievietes dzīvos ilgāk nekā tās, kuras saņem citus ārstēšanas līdzekļus. Jemperli blakusparādības 
atbilst zāļu darbības veidam un ir pieņemamas. 

Tādēļ Aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Jemperli, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un zāles var 
reģistrēt lietošanai ES. 

Jemperli ir reģistrētas “ar nosacījumiem”. Tas nozīmē, ka par šīm zālēm ir sagaidāmi papildu dati, kas 
uzņēmumam ir jāiesniedz. Aģentūra katru gadu pārbaudīs visu jauniegūto informāciju un vajadzības 
gadījumā atjauninās šo kopsavilkumu. 

Kāda informācija par Jemperli vēl ir sagaidāma? 

Tā kā Jemperli ir reģistrētas ar nosacījumiem, uzņēmums, kas piedāvā tirgū Jemperli, iesniegs datus 
no pašlaik notiekoša pētījuma par zāļu efektivitāti, kurā pacientus novēroja vismaz 12 mēnešus. 
Uzņēmums sniegs arī datus no pētījuma pacientēm ar endometrija vēzi, kad tas ir progresējis vai 
recidivējis un nav ārstēts ar citām pretvēža zālēm. Pētījumā tiks vērtētas Jemperli, lietojot kopā ar 
citām pretvēža zālēm, salīdzinājumā ar citām atsevišķi lietotām pretvēža zālēm. 

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Jemperli lietošanu? 

Uzņēmums, kas piedāvā tirgū Jemperli, nodrošinās pacientiem kartīti par zāļu imūnsistēmas 
blakusparādību pazīmēm un simptomiem un nepieciešamību nekavējoties saņemt medicīnisku 
palīdzību, ja šīs blakusparādības parādās. 

Turklāt zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas 
jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Jemperli 
lietošanu. 
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Tāpat kā par visām zālēm, dati par Jemperli lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Jemperli 
lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai 
nepieciešamie pasākumi. 

Cita informācija par Jemperli 

Sīkāka informācija par Jemperli ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/jemperli. 

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