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Vabomere (meropenemum/vaborbactamum) 
Přehled pro přípravek Vabomere a proč byl přípravek registrován v EU 

Co je přípravek Vabomere a k čemu se používá? 

Vabomere je antibiotikum používané u dospělých k léčbě následujících infekcí, včetně případů, kdy se 
rozšířily do krve (bakteriemie): 

• komplikované (těžko léčitelné) infekce močových cest, včetně ledvin, 

• komplikované infekce tkání a orgánů v břiše (intraabdominální infekce), 

• infekce plic získané v nemocnici (nozokomiální pneumonie), včetně ventilátorové pneumonie 
(pneumonie získané z ventilátoru, což je přístroj, který pomáhá pacientovi dýchat). 

Přípravek lze použít také u infekcí způsobených gramnegativními bakteriemi, kdy jiné léčby nemusí 
účinkovat. 

Přípravek Vabomere obsahuje léčivé látky meropenem a vaborbaktam. 

Jak se přípravek Vabomere používá? 

Výdej přípravku Vabomere je vázán na lékařský předpis. 

Přípravek Vabomere se podává infuzí (kapáním) do žíly po dobu tří hodin, a to jednou za osm hodin. 
Délka léčby závisí na typu a závažnosti infekce. 

Více informací o používání přípravku Vabomere naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
svého lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Vabomere působí? 

Léčivé látky v přípravku Vabomere, meropenem a vaborbaktam, působí každá jiným způsobem. 
Meropenem patří do skupiny karbapenemových antibiotik, která náleží do širší skupiny antibiotik 
zvaných beta-laktamy. Působí tak, že narušuje činnost určitých bílkovin, které bakterie potřebují 
k budování svých buněčných stěn. Tím se oslabí buněčné stěny bakterií, což vede k jejich rozpadu 
a v konečném důsledku k odumření bakterií. Meropenem je v EU registrován od 90. let 20. století. 
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Vaborbaktam je inhibitor beta-laktamáz, což znamená, že zabraňuje působení bakteriálních enzymů 
zvaných beta-laktamázy. Tyto enzymy rozkládají beta-laktamová antibiotika, jako je meropenem, 
a zabraňují jejich působení. Zabraňováním působení uvedených enzymů vaborbaktam umožňuje 
meropenemu účinkovat proti bakteriím, které by jinak vůči němu byly rezistentní. 

Jaké přínosy přípravku Vabomere byly prokázány v průběhu studií? 

Účinnost přípravku Vabomere v rámci léčby infekcí byla prokázána ve dvou studiích. První studie, která 
zahrnovala pacienty s komplikovanými infekcemi močových cest (včetně infekcí ledvin), porovnávala 
přípravek Vabomere s kombinací piperacilinu (jiného beta-laktamového antibiotika) a tazobaktamu 
(inhibitoru beta-laktamáz). Na základě testů na přítomnost bakterií v moči bylo zjištěno, že bylo 
vyléčeno 67 % (128 ze 192) pacientů léčených přípravkem Vabomere oproti 58 % (105 ze 182) 
pacientů užívajících piperacilin a tazobaktam. 

Druhá studie zahrnovala pacienty s komplikovanými infekcemi močových cest (včetně infekcí ledvin), 
komplikovanými intraabdominálními infekcemi, infekcemi plic získanými v nemocnici a bakteriemiemi. 
Přípravek Vabomere byl porovnáván s nejlepší dostupnou antibiotickou léčbou zvolenou lékařem. 
Vyléčeno bylo celkem 60 % (21 z 35) pacientů užívajících přípravek Vabomere v porovnání se 32 % 
(6 z 19) pacientů, kteří dostávali nejlepší dostupnou antibiotickou léčbu. Při léčbě přípravkem 
Vabomere zemřelo v průběhu 4 týdnů méně pacientů (14 %) než při užívání nejlepší dostupné 
antibiotické léčby (26 %). 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Vabomere? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Vabomere (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10) 
jsou bolest hlavy, průjem, zánět žil v okolí místa podání infuze a nauzea (pocit nevolnosti). Úplný 
seznam nežádoucích účinků přípravku Vabomere je uveden v příbalové informaci. 

Přípravek Vabomere nesmí užívat pacienti s přecitlivělostí (alergií) na kterékoli karbapenemové 
antibiotikum ani pacienti, kteří prodělali závažnou alergickou reakci na širší skupinu beta-laktamových 
antibiotik (např. peniciliny a cefalosporiny). Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci. 

Na základě čeho byl přípravek Vabomere registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky konstatovala, že v případě infekcí způsobených bakteriemi, 
které produkují beta-laktamázy, existují omezené možnosti léčby. Vaborbaktam zabraňuje činnosti 
určitých beta-laktamáz, čímž umožňuje účinnost meropenemu u řady takových infekcí. Agentura 
nicméně připustila, že přípravek Vabomere nemůže účinkovat na všechny typy bakterií rezistentních na 
meropenem. V souvislosti s doplněním vaborbaktamu k meropenemu nebyly vyjádřeny žádné zvláštní 
obavy ohledně nežádoucích účinků. Agentura rozhodla, že přínosy přípravku Vabomere převyšují jeho 
rizika a může tak být registrován k použití v EU. 

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného 
používání přípravku Vabomere? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné 
a účinné používání přípravku Vabomere, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky 
i pacienty. 

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Vabomere průběžně sledovány. 
Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Vabomere jsou pečlivě hodnoceny a jsou 
učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů. 
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Další informace o přípravku Vabomere 

Další informace k přípravku Vabomere jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Vabomere. 
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