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Jemperli (dostarlimab) 
Pregled zdravila Jemperli in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Jemperli in za kaj se uporablja? 

Jemperli je zdravilo proti raku, ki se uporablja za zdravljenje določenih vrst raka endometrija (raka 
maternice), ki je napredoval ali se je ponovil in se je poslabšal kljub zdravljenju raka z zdravili na 
osnovi platine. 

Zdravilo Jemperli se uporablja pri raku endometrija, pri katerem imajo rakave celice genetske 
nepravilnosti (t. i. pomanjkljivo popravljanje neujemanja pri podvojevanju DNK in visoko 
mikrosatelitsko nestabilnost), zaradi česar ne morejo popraviti napak, ki nastanejo med delitvijo celic. 

Zdravilo Jemperli vsebuje učinkovino dostarlimab. 

Kako se zdravilo Jemperli uporablja? 

Zdravljenje z zdravilom Jemperli mora uvesti in nadzorovati zdravnik, ki ima izkušnje z zdravljenjem 
raka. Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. 

Zdravilo Jemperli se daje kot tridesetminutna (kapalna) infuzija v veno. Pri prvih štirih odmerkih se 
infundira 500-miligramski odmerek enkrat na tri tedne, nato pa 1 000-miligramski odmerek vsakih šest 
tednov. Zdravljenje se lahko nadaljuje, dokler zdravilo Jemperli deluje. Če se pojavijo določeni neželeni 
učinki, lahko zdravnik zdravljenje z zdravilom Jemperli začasno ali dokončno prekine. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Jemperli glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
zdravnikom ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Jemperli deluje? 

Učinkovina v zdravilu Jemperli, dostarlimab, je monoklonsko protitelo, tj. beljakovina, ki je bila 
zasnovana tako, da zavira receptor (prijemališče) PD-1 na površini določenih celic imunskega sistema 
(naravnega obrambnega mehanizma telesa). Nekatere rakave celice lahko tvorijo beljakovine (PD-L1 
in PD-L2), ki se vežejo na receptor PD-1 in onemogočijo delovanje imunskih celic, zaradi česar te ne 
morejo napasti rakavih celic. Dostarlimab z zaviranjem receptorja PD-1 prepreči, da bi rakave celice 
onemogočile delovanje imunskih celic, s čimer poveča sposobnost imunskega sistema za uničevanje 
rakavih celic. 
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Kakšne koristi zdravila Jemperli so se pokazale v študijah? 

Zdravilo Jemperli se je izkazalo za učinkovito v študiji, v katero je bilo vključenih 108 žensk z rakom 
endometrija, ki je napredoval ali se je ponovil in se je poslabšal kljub zdravljenju z zdravili na osnovi 
platine. Rakave celice so imele pomanjkljivo popravljanje neujemanja pri podvojevanju DNK ali visoko 
mikrosatelitsko nestabilnost. Pri kontroli bolnikov po najmanj 24 tednih zdravljenja je bilo ugotovljeno, 
da se je rak skrčil ali pa ga ni bilo več mogoče zaznati pri 43,5 % žensk, ki so prejemale zdravilo 
Jemperli. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Jemperli? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Jemperli (ki se lahko pojavijo pri več kot 1 bolnici od 10) so 
anemija (nizko število rdečih krvnih celic), navzeja (siljenje na bruhanje), driska, bruhanje, bolečine v 
sklepih, srbenje, izpuščaj, zvišana telesna temperatura in hipotiroidizem (nizka raven ščitničnih 
hormonov). Najresnejši neželeni učinki so povezani z učinki zdravila na imunski sistem, kot so denimo 
vnetje v različnih telesnih organih in tkivih, izpuščaji in reakcije na infundiranje. 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev pri uporabi zdravila Jemperli glejte navodilo za 
uporabo. 

Zakaj je zdravilo Jemperli odobreno v EU? 

Raka endometrija, ki se je po zdravljenju ponovil, je težko zdraviti z zdravili za zdravljenje raka. 
Evropska agencija za zdravila je menila, da koristni učinki zdravila Jemperli pri zdravljenju raka 
endometrija trajajo dlje kot pri drugih režimih zdravljenja, ki so na voljo v EU. Če se bo to potrdilo, 
imajo ženske, ki se zdravijo z zdravilom Jemperli, večjo verjetnost, da živijo dlje kot ženske, ki 
prejemajo druge režime zdravljenja. Neželeni učinki, opaženi pri uporabi zdravila Jemperli, izhajajo iz 
načina delovanja zdravila in so sprejemljivi. 

Agencija je zato zaključila, da so koristi zdravila Jemperli večje od z njim povezanih tveganj in da se 
lahko odobri za uporabo v EU. 

Zdravilo Jemperli je pridobilo „pogojno dovoljenje za promet“. To pomeni, da se pričakujejo dodatni 
dokazi o zdravilu, ki jih mora zagotoviti podjetje. Agencija bo vsako leto ponovno pregledala vse nove 
podatke, ki bodo na voljo, in bo po potrebi posodobila ta pregled. 

Katere informacije o zdravilu Jemperli še pričakujemo? 

Ker je bilo za zdravilo Jemperli izdano pogojno dovoljenje za promet, bo podjetje, ki ga trži, zagotovilo 
podatke iz potekajoče študije o učinkovitosti zdravila, v kateri bodo bolnice spremljali najmanj 
12 mesecev. Prav tako bo zagotovilo podatke iz študije, ki se izvaja pri bolnicah z rakom endometrija, 
ki je napredoval ali se je ponovil in ni bil zdravljen z drugimi zdravili za zdravljenje raka; v študiji bodo 
proučevali tudi kombinacijo zdravila Jemperli in drugih zdravil za zdravljenje raka v primerjavi s 
samostojnim jemanjem teh zdravil. 

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Jemperli? 

Podjetje, ki trži zdravilo Jemperli, bo priskrbelo kartico za bolnice o znakih in simptomih neželenih 
učinkov zdravila na imunski sistem. Vsebovalo bo tudi navodilo, da je v primeru pojava teh neželenih 
učinkov, treba nemudoma poiskati zdravniško pomoč. 
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Priporočila in previdnostni ukrepi, ki jih morajo za varno in učinkovito uporabo zdravila Jemperli 
upoštevati zdravstveni delavci in bolniki, so vključeni tudi v povzetek glavnih značilnosti zdravila in 
navodilo za uporabo. 

Tako kot za vsako zdravilo se tudi podatki o uporabi zdravila Jemperli stalno spremljajo. Neželeni 
učinki, o katerih so poročali pri zdravilu Jemperli, se skrbno ovrednotijo in po potrebi se sprejmejo 
ukrepi za zaščito bolnikov. 

Druge informacije o zdravilu Jemperli 

Nadaljnje informacije za zdravilo Jemperli so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/jemperli. 

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