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Jemperli (dostarlimab) 
Przegląd wiedzy na temat leku Jemperli i uzasadnienie udzielenia pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu w UE 

Czym jest lek Jemperli i w jakim celu się go stosuje 

Jemperli to lek przeciwnowotworowy stosowany w leczeniu określonych rodzajów nawrotowego lub 
zaawansowanego raka endometrium (raka macicy), który nasilił się pomimo stosowania leków 
przeciwnowotworowych zawierających związki platyny. 

Lek Jemperli przeznaczony jest do leczenia raka endometrium, w którym komórki nowotworowe 
wykazują zaburzenia genetyczne (zwane upośledzeniem naprawy nieprawidłowo sparowanych 
nukleotydów i wysoką niestabilnością mikrosatelitarną), które uniemożliwiają im korygowanie błędów 
występujących podczas podziałów komórkowych. 

Substancją czynną zawartą w leku Jemperli jest dostarlimab. 

Jak stosować lek Jemperli 

Terapię lekiem Jemperli rozpoczyna i nadzoruje lekarz z doświadczeniem w leczeniu nowotworów. Lek 
wydawany na receptę. 

Jemperli podaje się we wlewie dożylnym (kroplówce) trwającym 30 minut. Dawka wynosi 500 mg raz 
na 3 tygodnie w przypadku pierwszych 4 dawek, a następnie 1000 mg co 6 tygodni. Leczenie można 
kontynuować dopóki działanie leku Jemperli utrzymuje się. Lekarz może przerwać lub zakończyć 
stosowanie leku Jemperli, jeżeli wystąpią określone działania niepożądane. 

Więcej informacji o sposobie stosowania leku Jemperli znajduje się w ulotce dla pacjenta lub udzieli ich 
lekarz lub farmaceuta. 

Jak działa lek Jemperli 

Substancja czynna leku Jemperli, dostarlimab, jest przeciwciałem monoklonalnym, czyli białkiem, które 
opracowano w celu blokowania receptora (celu) zwanego PD-1 na powierzchni niektórych komórek 
układu odpornościowego (naturalnych mechanizmów obronnych organizmu). Niektóre komórki 
nowotworowe są w stanie wytwarzać białka (PD-L1 i PD-L2), które przyłączają się do PD-1 i blokują 
aktywność komórek układu odpornościowego, uniemożliwiając im atakowanie nowotworu. Blokując 
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receptor PD-1, dostarlimab uniemożliwia nowotworowi blokowanie tych komórek odpornościowych, a 
tym samym zwiększa zdolność układu odpornościowego do niszczenia komórek nowotworowych. 

Korzyści ze stosowania leku Jemperli wykazane w badaniach 

Skuteczność leku Jemperli stwierdzono w badaniu z udziałem 108 kobiet z zaawansowanym rakiem 
endometrium, lub który uległ nawrotowi i nasileniu pomimo stosowania leczenia zawierającego platynę. 
Nowotwory te charakteryzowały się upośledzeniem naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów 
lub wysoką niestabilnością mikrosatelitarną. Po co najmniej 24 tygodniach leczenia nowotwór uległ 
zmniejszeniu lub jego wykrycie nie było możliwe u 43,5% kobiet otrzymujących lek Jemperli. 

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Jemperli 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Jemperli (mogące wystąpić częściej 
niż u 1 na 10 pacjentek) to niedokrwistość (niska liczba czerwonych krwinek), nudności (mdłości), 
biegunka, wymioty, ból stawów, swędzenie, wysypka, gorączka i niedoczynność tarczycy (niski poziom 
hormonów tarczycy). Najpoważniejsze działania niepożądane związane są z oddziaływaniem leku na 
układ odpornościowy; należą do nich stany zapalne w różnych narządach i tkankach, wysypka i reakcje 
związane z wlewem. 

Pełny wykaz działań niepożądanych oraz ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Jemperli 
znajduje się w ulotce dla pacjenta. 

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Jemperli w UE 

Rak endometrium, który uległ nawrotowi po wcześniejszej terapii jest trudny do leczenia lekami 
przeciwnowotworowymi. Europejska Agencja Leków stwierdziła, iż wygląda na to, że korzyści ze 
stosowania leku Jemperli w leczeniu raka endometrium utrzymują się dłużej niż w przypadku innych 
metod leczenia dostępnych w UE. Jeżeli fakt ten zostanie potwierdzony kobiety, u których stosowany 
będzie lek Jemperli będą żyć dłużej niż kobiety otrzymujące inne rodzaje leczenia. Działania 
niepożądane związane ze stosowaniem leku Jemperli są zgodne ze sposobem działania leku i są 
dopuszczalne. 

Dlatego też Agencja uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku Jemperli przewyższają ryzyko i 
może on być dopuszczony do stosowania w UE. 

Lek Jemperli uzyskał warunkowe dopuszczenie do obrotu. Oznacza to, że będą gromadzone dodatkowe 
informacje na temat tego leku, które firma ma obowiązek dostarczyć. Co roku Agencja dokona 
przeglądu wszelkich nowych informacji i w razie potrzeby uaktualni niniejsze ogólne informacje. 

Jakich informacji jeszcze brakuje na temat leku Jemperli 

W związku z tym, że Jemperli uzyskał warunkowe dopuszczenie do obrotu, firma wprowadzająca 
Jemperli do obrotu dostarczy dane z prowadzonego obecnie badania skuteczności leku u pacjentek 
obserwowanych przez co najmniej 12 miesięcy. Firma udostępni również dane z badania pacjentek z 
rakiem endometrium w stadium zaawansowanym lub który uległ nawrotowi i nie był leczony innymi 
lekami przeciwnowotworowymi; w badaniu tym porównywane będzie stosowanie leku Jemperli w 
skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi oraz stosowanie tych leków w monoterapii. 
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Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego 
stosowania leku Jemperli 

Firma wprowadzająca lek Jemperli do obrotu wyda kartę pacjenta zawierającą opis oznak i objawów 
działań niepożądanych leku w obrębie układu odpornościowego oraz informację o konieczności 
uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej w przypadku ich wystąpienia. 

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Jemperli w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego i w Ulotce dla pacjenta zawarto również zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla 
personelu medycznego i pacjentów. 

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane na temat stosowania leku Jemperli są stale 
monitorowane. Zgłaszane działania niepożądane leku Jemperli są starannie oceniane i podejmowane są 
wszystkie czynności konieczne do ochrony pacjentów. 

Inne informacje dotyczące leku Jemperli 

Dalsze informacje na temat leku Jemperli znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/jemperli. 

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