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

Czym jest lek Esbriet i w jakim celu się go stosuje 

Lek Esbriet jest lekiem stosowanym w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc (ang. idiopathic 
pulmonary fibrosis, IPF) u osób dorosłych. Idiopatyczne włóknienie płuc to choroba przewlekła, w 
przebiegu której dochodzi do stałego wytwarzania w płucach włóknistej tkanki bliznowatej, co jest 
przyczyną przewlekłego kaszlu, częstych zakażeń płuc i ciężkiej duszności. Określenie „idiopatyczne” 
oznacza, że przyczyna choroby jest nieznana. 

Substancją czynną zawartą w leku Esbriet jest pirfenidon. 

Jak stosować lek Esbriet 

Lek Esbriet jest dostępny w postaci kapsułek i tabletek do przyjmowania trzy razy na dobę podczas 
posiłków. 

Lek wydawany na receptę. Leczenie powinien rozpoczynać i nadzorować lekarz doświadczony w 
diagnozowaniu i leczeniu IPF. 

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

Jak działa lek Esbriet 

Mechanizm działania pirfenidonu, substancji czynnej leku Esbriet, nie jest w pełni poznany, ale 
wykazano, że zmniejsza on wytwarzanie fibroblastów (komórek, które wytwarzają i uwalniają białka) 
oraz substancji biorących udział w tworzeniu włóknistej tkanki bliznowatej w procesie naprawy tkanek, 
spowalniając w ten sposób rozwój choroby u pacjentów z IPF. 

Korzyści ze stosowania leku Esbriet wykazane w badaniach 

W dwóch badaniach głównych z udziałem łącznie 779 pacjentów z IPF wykazano, że lek Esbriet jest 
skuteczniejszy niż placebo (leczenie pozorowane) w zakresie spowalniania pogarszania się czynności 
płuc. W pierwszym badaniu porównano także dwie różne dawki leku Esbriet (399 mg i 801 mg 



 
Esbriet (pirfenidon)  
EMA/169748/2023  Strona 2/3 
 

przyjmowane trzy razy na dobę). W obu badaniach głównym kryterium oceny skuteczności była zmiana 
w czynności płuc pacjentów po 72 tygodniach leczenia, określana na podstawie pomiaru natężonej 
pojemności życiowej (ang. forced vital capacity, FVC). FVC to maksymalna ilość powietrza, jaką 
pacjent jest w stanie uwolnić przy maksymalnym wysiłku po wzięciu głębokiego wdechu. Parametr ten 
zmniejsza się wraz z postępem choroby. 

W pierwszym badaniu po 72 tygodniach leczenia u pacjentów przyjmujących lek Esbriet doszło do 
mniejszej redukcji FVC, niż u chorych otrzymujących placebo. W pierwszym badaniu wykazano też, że 
lek Esbriet jest najbardziej skuteczny w wyższej dawce. Na podstawie wyników dotyczących 
stosowania wyższej dawki w pierwszym badaniu oraz wyników drugiego badania (w którym stosowano 
taką samą wyższą dawkę) wykazano, że średnie zmniejszenie FVC u pacjentów przyjmujących lek 
Esbriet wyniosło 8,5% w porównaniu z 11% u pacjentów otrzymujących placebo. 

W analizie danych z tych dwóch badań, w połączeniu z danymi z trzeciego badania, oceniano wpływ 
leku Esbriet na różne stadia rozwoju IPF (choroby zaawansowane i niezaawansowane). Pacjenci byli 
klasyfikowani do zaawansowanego stadium IPF, jeżeli wskaźnik FVC wynosił poniżej 50% i/lub 
pojemność dyfuzyjna płuc dla tlenku węgla (ang. Carbon Monoxide Diffusing Capacity) (pomiar 
zdolności płuc do przesyłania gazu z wdychanego powietrza do krwi) była poniżej 35%. Analizy objęły 
odpowiednio 170 i 1077 pacjentów z zaawansowanym i niezaawansowanym IPF. Lek Esbriet był 
skuteczniejszy niż placebo w spowalnianiu pogarszania się czynności płuc u pacjentów z zarówno 
zaawansowanym, jak i niezaawansowanym IPF. Po 52 tygodniach leczenia zmniejszenie FVC było o 
46% niższe u pacjentów z zaawansowanym IPF, którzy otrzymywali lek Esbriet (zmniejszenie FVC o 
151 ml w przypadku leku Esbriet w porównaniu z 278 ml w przypadku placebo) i o 41% niższe u 
pacjentów z niezaawansowanym IPF (zmniejszenie FVC o 129 ml w przypadku leku Esbriet w 
porównaniu z 217 ml w przypadku placebo). 

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Esbriet 

Pełny wykaz działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Esbriet znajduje się 
w Ulotce dla pacjenta. 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Esbriet to: nudności (mdłości), 
wysypka, zmęczenie, biegunka, niestrawność (zgaga), zmniejszenie apetytu, ból głowy i reakcje 
nadwrażliwości na światło (reakcje skórne przypominające oparzenia słoneczne po ekspozycji na 
światło). 

Leku Esbriet nie wolno stosować u pacjentów już przyjmujących fluwoksaminę (lek stosowany w 
leczeniu depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych), pacjentów, u których wcześniej wystąpił 
obrzęk naczynioruchowy (gwałtowny obrzęk w obszarach takich jak twarz i gardło, który może 
powodować trudności w oddychaniu) podczas stosowania pirfenidonu lub u pacjentów z ciężkimi 
zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. 

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Esbriet w UE 

Europejska Agencja Leków uznała, że wykazano, iż lek Esbriet spowalnia rozwój IPF u pacjentów z 
zaawansowaną i niezaawansowaną chorobą, mierzoną za pomocą FVC, bez poważnego ryzyka dla 
pacjentów. W momencie przyznania początkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu Agencja 
zauważyła również brak skutecznych alternatywnych metod leczenia. W związku z tym uznano, że 
korzyści płynące ze stosowania leku Esbriet przewyższają ryzyko i może on być dopuszczony do 
stosowania w UE. 
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Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego 
stosowania leku Esbriet 

Firma, która wprowadza lek Esbriet do obrotu, musi zagwarantować, że wszyscy lekarze, którzy będą 
przepisywać lek Esbriet, otrzymają pakiet zawierający informacje dotyczące bezpieczeństwa 
stosowania leku Esbriet w odniesieniu do czynności wątroby i ryzyka reakcji nadwrażliwości na światło. 

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

Inne informacje dotyczące leku Esbriet 

Lek Esbriet otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, ważne w całej UE od dnia 28 lutego 2011 
r. 

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

Data ostatniej aktualizacji: 03.2023. 
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