
 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands  

 An agency of the European Union       
Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2023. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 
 

 

EMA/169754/2023 
EMEA/H/C/002154 

Esbriet (pirfenidone) 
Общ преглед на Esbriet и основания за разрешаване в ЕС 

Какво представлява Esbriet и за какво се използва? 

Esbriet е лекарство, което се използва за лечение на възрастни с идиопатична белодробна 
фиброза (ИБФ). ИБФ е хронично заболяване, при което в белите дробове непрекъснато се 
образува фиброзна цикатрициална тъкан, причиняваща трайна кашлица, чести белодробни 
инфекции и тежък задух. „Идиопатична“ означава, че причината за заболяването не е известна. 

Esbriet съдържа активното вещество пирфенидон (pirfenidone). 

Как се използва Esbriet? 

Esbriet се предлага под формата на капсули и таблетки, които се приемат три пъти на ден по 
време на хранене. 

Esbriet се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се започне и да се наблюдава 
от лекар с опит в диагностицирането и лечението на ИБФ. 

За повече информация относно употребата на Esbriet вижте листовката или се свържете с вашия 
лекар или фармацевт. 

Как действа Esbriet? 

Механизмът на действие на пирфенидон, активното вещество в Esbriet, не е напълно изяснен, но 
е показано, че намалява производството на фибробласти (клетки, които произвеждат и 
освобождават протеини) и вещества, участващи в образуването на фиброзна тъкан по време на 
процесите на възстановяване на тъкани в организма, като по този начин забавя развитието на 
заболяването при пациенти с ИБФ. 

Какви ползи от Esbriet са установени в проучванията? 

В две основни проучвания, обхващащи общо 779 пациенти с ИБФ, Esbriet е по-ефективен от 
плацебо (сляпо лечение) за забавяне на влошаването на белодробната функция. Освен това в 
първото проучване са сравнени две дози на Esbriet (399 и 801 mg три пъти на ден). В двете 
проучвания основната мярка за ефективност е изменението във функционирането на белите 
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дробове на пациентите след 72 седмици на лечение, измерено чрез „форсирания витален 
капацитет“ (FVC). Форсираният витален капацитет е максималният обем въздух, който пациентът 
може да издиша бързо след дълбоко вдишване и който намалява с влошаване на състоянието на 
пациентите. 

В първото проучване пациентите, приемащи Esbriet, имат по-малко понижение на форсирания 
витален капацитет след 72 седмици в сравнение с пациентите, приемащи плацебо. В първото 
проучване е установено също, че Esbriet е най-ефективен при по-високата доза. Резултатите с по-
високата доза от първото проучване, заедно с резултатите от второто проучване (което включва 
същите по-високи дози), показват, че средното понижение на форсирания витален капацитет е 
8,5 % при пациентите, приемащи Esbriet, в сравнение с 11 % при пациентите, приемащи плацебо. 

В анализ на данните от тези две проучвания, заедно с данните от трето проучване, се разглеждат 
ефектите на Esbriet в различни стадии на ИБФ (напреднало и ненапреднало заболяване). 
Пациентите са класифицирани с напреднала ИБФ, ако имат FVC под 50 % и/или капацитет за 
дифузия на въглероден окис на белия дроб (измерване на способността на белите дробове да 
пренасят газ от вдишания въздух в кръвта) под 35 %. Анализите обхващат съответно 170 и 1077 
пациенти с напреднала и ненапреднала ИБФ. Esbriet е по-ефективен от плацебо за забавяне на 
влошаването на белодробната функция при пациенти с напреднала и ненапреднала ИБФ. След 52 
седмици на лечение намалението на FVC е с 46 % по-ниско при пациентите с напреднала ИБФ, 
приемащи Esbriet (намаление на FVC от 151 ml при Esbriet в сравнение с 278 ml при плацебо), и с 
41 % по-ниско при пациентите с ненапреднала ИБФ (намаление на FVC от 129 ml при Esbriet в 
сравнение с 217 ml при плацебо). 

Какви са рисковете, свързани с Esbriet? 

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при Esbriet вижте листовката. 

Най-честите нежелани реакции при Esbriet включват гадене (позиви за повръщане), обрив, 
умора, диария, диспепсия (киселини), загуба на апетит, главоболие и реакции на 
светлочувствителност (подобни на слънчево изгаряне след излагане на светлина). 

Esbriet не трябва да се прилага при пациенти, които вече приемат флувоксамин (лекарство, 
използвано за лечение на депресия и обсесивно-компулсивно разстройство), при пациенти, които 
са имали ангиоедем (бързо подуване на области, например лицето и гърлото, което може да 
причини затруднения при дишането), когато са приемали пирфенидон, или при пациенти с тежки 
чернодробни или бъбречни проблеми. 

Защо Esbriet е разрешен за употреба в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата счита, че е доказано, че Esbriet забавя развитието на ИБФ 
при пациенти с напреднало и ненапреднало заболяване, измерено чрез FVC, без сериозни 
рискове за пациентите. Към момента на първоначалното разрешаване Агенцията отбелязва също 
липсата на ефективни алтернативни лечения. Поради това Агенцията реши, че ползите от 
употребата на Esbriet са по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за 
употреба в ЕС. 
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Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и 
ефективна употреба на Esbriet? 

Фирмата, която предлага Esbriet, трябва да гарантира, че всички лекари, за които се очаква да 
предписват Esbriet, получават пакет, съдържащ информация за безопасността относно ефектите 
на Esbriet върху чернодробната функция и риска от реакции на фоточувствителност. 

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Esbriet, които следва 
да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката 
характеристика на продукта и в листовката. 

Допълнителна информация за Esbriet: 

Esbriet получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 28 февруари 2011 г. 

Допълнителна информация за Esbriet можете да намерите на уебсайта на Агенцията 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/esbriet. 

Дата на последно актуализиране на текста 03-2023. 
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