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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Vibativ 
telavancīns 

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Vibativ. Tajā ir paskaidrots, kā 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par 
reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Vibativ lietošanu. 

 

Kas ir Vibativ? 

Vibativ ir zāles, kas satur aktīvo vielu telavancīnu. Tās ir pieejamas kā pulveris, no kura pagatavojams 
šķīdums infūzijām (ievadīšanai pilienveidā vēnā). 

Kāpēc lieto Vibativ? 

Vibativ tiek lietotas, lai ārstētu pieaugušos, kuri slimo ar nozokomiālu pneimoniju (plaušu infekciju). 
“Nozokomiāla” nozīmē, ka infekcija ir iegūta slimnīcā. Runa ir par pneimoniju, ko izraisījusi elpināšanas 
ierīces (aparāta, ko lieto slimnīcās un kas palīdz pacientiem elpot) izmantošana. Vibativ tiek lietotas 
vienīgi tad, ja skaidri zināms vai pastāv iespēja, ka infekciju izraisījusi baktērija, ko dēvē par 
“meticilīnrezistentu Staphylococcus aureus” (MRSA), un kad citi ārstēšanas līdzekļi (piemēram, citas 
antibiotikas) nav piemēroti. 

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti. 

Kā lieto Vibativ? 

Vibativ tiek ievadītas pilienveidā vēnā vienas stundas laikā. Ieteicamā deva ir 10 mg uz kilogramu 
ķermeņa masas reizi 24 stundās no septiņām līdz 21 dienai. Korpulentiem pacientiem iesaka mazāku 
7,5 mg devu uz kilogramu ķermeņa masas vienreiz ik pēc 24 stundām. Jākontrolē nieru darbība, un 
pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem sākotnējā un turpmākās devas var būt 
jāsamazina, bet, ja nieru darbība būtiski pasliktinās, ārstēšana var būt jāpārtrauc. Plašāka informācija 
atrodama zāļu aprakstā (kas arī ir EPAR daļa). 
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Kā Vibativ darbojas? 

Vibativ aktīvā viela telavancīns ir antibiotika, kas pieder pie “glikopeptīdu” grupas. Tas darbojas, 
pārtraucot infekciju izraisījušo baktēriju šūnu sienu veidošanos un noārdot to šūnu membrānas, 
tādējādi nonāvējot baktērijas. Tas ir efektīvs pret MRSA baktēriju, kas ir rezistenta pret citām bieži 
lietotām antibiotiku grupām, piemēram, penicilīniem (tostarp pret meticilīnu un oksacilīnu) un 
cefalosporīniem. 

Kā noritēja Vibativ izpēte? 

Vibativ tika salīdzinātas ar vankomicīnu (citu antibiotiku) divos pamatpētījumos, iesaistot kopumā 
1503 pieaugušos ar grampozitīvu baktēriju (baktēriju veidu, kas ietver MRSA) izraisītu nozokomiālu 
pneimoniju. Antibiotikas tika dotas līdz 21 dienai. Vibativ tika salīdzinātas ar vankomicīnu arī divos 
pamatpētījumos, iesaistot kopumā 1897 pieaugušos ar komplicētām grampozitīvu baktēriju izraisītām 
ādas un zemādas mīksto audu infekcijām, lietojot zāles līdz 14 dienām. Visos pētījumos galvenais 
efektivitātes rādītājs bija to pacientu skaits, kuriem pēc ārstēšanas pabeigšanas infekcija bija izārstēta. 

Kādas bija Vibativ priekšrocības šajos pētījumos? 

Vibativ tikpat efektīvi kā vankomicīns izārstēja nozokomiālu pneimoniju un komplicētas ādas un mīksto 
audu infekcijas. Pirmajā nozokomiālas pneimonijas pētījumā 58 % ar Vibativ ārstēto pacientu (214 no 
372) pēc ārstēšanas bija izārstēti salīdzinājumā ar 59 % pacientu, kurus ārstēja ar vankomicīnu (221 
no 374). Otrā pētījumā 60 % ar Vibativ ārstēto pacientu (227 no 377) pēc ārstēšanas beigām bija 
izārstēti, salīdzinot ar 60 % pacientu, kurus ārstēja ar vankomicīnu (228 no 380). 

Pirmajā ādas un mīksto audu komplicētu infekciju pētījumā 76 % ar Vibativ ārstēto pacientu (323 no 
426) pēc ārstēšanas beigām bija izārstēti salīdzinājumā ar 75 % pacientu, kurus ārstēja ar 
vankomicīnu (321 no 429). Otrā pētījumā 77 % ar Vibativ ārstēto pacientu (387 no 502) pēc 
ārstēšanas beigām bija izārstēti, salīdzinot ar 74 % pacientu, kuri ārstēti ar vankomicīnu (376 no 510). 

Kāds risks pastāv, lietojot Vibativ? 

Visbiežāk novērotās nevēlamās Vibativ blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 10) ir disgeizija 
(garšas sajūtas traucējumi) un slikta dūša (nelabums). Pētījumi parādīja, ka pēc ārstēšanas ar Vibativ 
nieru darbības traucējumi radās vairāk pacientiem nekā pēc ārstēšanas ar vankomicīnu (3,8 % pret 
2,2 %). Pilns visu Vibativ izraisīto blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā. 

Vibativ nedrīkst lietot pacienti, kuriem ir smagi nieru darbības traucējumi vai akūta (pēkšņa) nieru 
mazspēja. Turklāt jābūt piesardzīgiem, dodot Vibativ pacientiem, kas lieto citas zāles, kuras var radīt 
nieru darbības traucējumus, kā arī pacientiem, kuriem jau ir nieru slimība vai citas slimības, kas viņiem 
paaugstina nieru darbības traucējumu rašanās risku, piemēram, diabēts, sastrēguma sirds mazspēja 
(sirds slimības veids) un hipertensija (augsta asinsspiediena). Šīs zāles nedrīkst lietot grūtniecības 
laikā. Pilns Vibativ ierobežojumu saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kāpēc Vibativ tika apstiprinātas? 

CHMP secināja, ka, lai gan ir pierādīta Vibativ spēja efektīvi ārstēt gan nozokomiālu pneimoniju, gan 
komplicētas ādas un mīksto audu infekcijas, to toksiskā iedarbība uz nierēm izraisīja nozīmīgas bažas 
par drošumu. Tomēr Komiteja uzskatīja, ka Vibativ varētu būt vērtīgas, lai ārstētu pacientus ar 
nozokomiālu pneimoniju, par kuru skaidri zināms vai pastāv iespēja, ka infekciju izraisījis MRSA, un 
kuriem citi ārstēšanas līdzekļi nav piemēroti. Tādēļ CHMP nolēma, ka Vibativ ieguvumi pārsniedz risku 
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tikai pacientiem, kuriem ir smaga nozokomiāla pneimonija un kuri tiek rūpīgi novēroti slimnīcā, un 
ieteica tām izsniegt reģistrācijas apliecību. 

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu Vibativ lietošanu? 

Uzņēmums, kas tirgo Vibativ, nodrošinās, ka visi ārsti, kuri varētu parakstīt vai lietot Vibativ, saņem 
vēstuli un izglītojošu paketi, kurā ietverts zāļu apraksta kopsavilkums, lietošanas instrukcija un 
norādījumi ar nozīmīgu drošības informāciju par pareizu Vibativ lietošanu. Uzņēmums veiks vienu 
pētījumu, lai novērtētu blakusparādības, ar kurām saskaras Vibativ lietotāji, un otru pētījumu, lai 
uzraudzītu pret zālēm rezistento baktēriju attīstību. Tas arī veidos to pacienšu reģistru, kas nejauši 
ārstētas ar Vibativ grūtniecības laikā, lai uzraudzītu turpmāku ietekmi uz bērna attīstību no dzimšanas 
līdz 12 gadu vecumam. 

Zāļu apraksta kopsavilkumā un lietošanas instrukcijā ir ietverti arī ieteikumi un piesardzības pasākumi, 
kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem nekaitīgas un efektīvas Vibativ lietošanas 
nolūkos. 

Cita informācija par Vibativ 

Eiropas Komisija 2011. gada 2. septembrī izsniedza Vibativ reģistrācijas apliecību, kas derīga visā 
Eiropas Savienībā. 

Pilns Vibativ EPAR teksts ir pieejams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human 
medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Vibativ ir 
pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 5.2016. 
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