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Esbriet (pirfenidon) 
Přehled pro přípravek Esbriet a proč byl přípravek registrován v EU 

Co je přípravek Esbriet a k čemu se používá? 

Esbriet je léčivý přípravek, který se používá k léčbě dospělých s idiopatickou plicní fibrózou. Idiopatická 
plicní fibróza je dlouhodobé onemocnění, při němž se v plicích nepřetržitě vytváří fibrózní (zjizvená) 
tkáň, která vyvolává přetrvávající kašel, časté plicní infekce a závažnou dušnost. „Idiopatická“ 
znamená, že příčina tohoto onemocnění není známa. 

Přípravek Esbriet obsahuje léčivou látku pirfenidon. 

Jak se přípravek Esbriet používá? 

Přípravek Esbriet je k dispozici ve formě tobolek a tablet, které se užívají třikrát denně spolu s jídlem. 

Výdej přípravku Esbriet je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit a sledovat lékař se 
zkušenostmi v diagnostice a léčbě idiopatické plicní fibrózy. 

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

Jak přípravek Esbriet působí? 

Mechanismus účinku pirfenidonu, léčivé látky v přípravku Esbriet, není zcela znám, bylo však 
prokázáno, že snižuje tvorbu fibroblastů (buněk, které vytvářejí a uvolňují bílkoviny) a dalších látek, 
které se podílejí na tvorbě fibrózní (zjizvené) tkáně při procesu hojení tělesných tkání, a u pacientů 
s idiopatickou plicní fibrózou tak zpomaluje zhoršování onemocnění. 

Jaké přínosy přípravku Esbriet byly prokázány v průběhu studií? 

Ve dvou hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno celkem 779 pacientů s idiopatickou plicní fibrózou, 
byl přípravek Esbriet při zpomalování zhoršování funkce plic účinnější než placebo. První studie 
porovnávala také dvě dávky přípravku Esbriet (399 mg a 801 mg podávaných třikrát denně). V obou 
studiích byla hlavním měřítkem účinnosti změna funkce plic pacientů po 72 týdnech léčby, která byla 
hodnocena na základě „usilovné vitální kapacity plic“. Usilovná vitální kapacita plic je maximální 
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množství vzduchu, které pacient dokáže usilovně vydechnout po hlubokém nádechu, přičemž se 
zhoršujícím se onemocněním tato kapacita klesá. 

V první studii došlo po 72 týdnech léčby u pacientů užívajících přípravek Esbriet k menšímu snížení 
hodnoty usilovné vitální kapacity plic než u pacientů, kterým bylo podáváno placebo. V první studii bylo 
také zjištěno, že přípravek Esbriet je nejúčinnější při vyšší dávce. Výsledky při podávání vyšší dávky 
v první studii společně s výsledky druhé studie (ve které byla podávána stejná vyšší dávka) prokázaly, 
že průměrné snížení usilovné vitální kapacity plic bylo u pacientů užívajících přípravek Esbriet 8,5 % 
oproti 11% snížení u pacientů, kterým bylo podáváno placebo. 

V rámci analýzy údajů z těchto dvou studií a údajů ze třetí studie byly zkoumány účinky přípravku 
Esbriet v různých stadiích idiopatické plicní fibrózy (pokročilého a nepokročilého stadia tohoto 
onemocnění). Onemocnění pacientů bylo označeno jako pokročilá idiopatická plicní fibróza, pokud 
jejich hodnota usilovné vitální kapacity plic byla nižší než 50 % a/nebo jejich difuzní kapacita plic pro 
oxid uhelnatý (ukazatel schopnosti plic přenášet tento plyn z vdechovaného vzduchu do krve) byla 
nižší než 35 %. Analýzy zahrnovaly 170 pacientů s pokročilou idiopatickou plicní fibrózou 
a 1 077 pacientů s nepokročilou idiopatickou plicní fibrózou. Přípravek Esbriet byl při zpomalování 
zhoršování funkce plic u pacientů s pokročilou i nepokročilou idiopatickou plicní fibrózou účinnější než 
placebo. U pacientů léčených přípravkem Esbriet bylo po 52 týdnech léčby snížení usilovné vitální 
kapacity plic u pacientů s pokročilou idiopatickou plicní fibrózou o 46 % nižší (u pacientů léčených 
přípravkem Esbriet se tato hodnota snížila o 151 ml, zatímco u pacientů, kterým bylo podáváno 
placebo, o 278 ml) a u pacientů s nepokročilou idiopatickou plicní fibrózou o 41 % nižší (u pacientů 
léčených přípravkem Esbriet se tato hodnota snížila o 129 ml, zatímco u pacientů, kterým bylo 
podáváno placebo, o 217 ml). 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Esbriet? 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Esbriet je uveden v příbalové informaci. 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Esbriet jsou nauzea (pocit na zvracení), vyrážka, únava, 
průjem, dyspepsie (pálení žáhy), snížená chuť k jídlu, bolesti hlavy a fotosenzitivní reakce (reakce 
podobné spálení sluncem po vystavení světlu). 

Přípravek Esbriet nesmí užívat pacienti, kteří již užívají fluvoxamin (léčivo používané k léčbě deprese 
a obsedantně-kompulzivní poruchy), pacienti, u kterých se v minulosti při užívání pirfenidonu vyskytl 
angioedém (rychlý otok v oblastech, jako je obličej a hrdlo, který může způsobit dýchací obtíže), nebo 
pacienti s těžkým onemocněním jater nebo ledvin. 

Na základě čeho byl přípravek Esbriet registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že bylo prokázáno, že přípravek Esbriet 
zpomaluje zhoršování idiopatické plicní fibrózy u pacientů s tímto onemocněním v pokročilém 
i nepokročilém stadiu (hodnoceno na základě usilovné vitální kapacity plic), a to bez vážných rizik pro 
pacienty. V době prvotní registrace agentura rovněž konstatovala nedostatek alternativních účinných 
možností léčby. Bylo proto rozhodnuto, že přínosy přípravku Esbriet převyšují jeho rizika, a může tak 
být registrován k použití v EU. 
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Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného 
používání přípravku Esbriet? 

Společnost, která přípravek Esbriet dodává na trh, musí zajistit, aby všichni lékaři, u kterých se 
očekává, že budou přípravek Esbriet předepisovat, obdrželi balíček s informacemi o bezpečnosti 
týkajícími se účinků přípravku Esbriet na funkci jater a rizika fotosenzitivních reakcí. 

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

Další informace o přípravku Esbriet 

Přípravku Esbriet bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 28. února 2011. 

Další informace o přípravku Esbriet jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/esbriet. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 03-2023. 
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