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1 ნოემბერი 2019 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ესბრიეტის® (პირფენიდონ)-ის უსაფრთხო 
გამოყენებასა   და   ღვიძლის წამლისმიერ დაზიანებასთან  (DILI) დაკავშირებით 
 
 
პატივცემულო ჯანდაცვის მუშაკებო, 
 
პატივცემულო ჯანდაცვის მუშაკებო, 
F. Hoffmann-La Roche., ევროპის წამლის სააგენტოსა და სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფი 
რეგულირების სააგენტოსთან შეთანხმებით გაცნობებთ შემდეგს:  
 
 
შეჯამება   
• წამლის ინსტრუქციაში ჩართული მიმდინარე ინფორმაცია:  

o ღვიძლის ფერმენტების მომატება დასაშვებ ნორმაზე 3-ჯერ მეტად, რომელსაც ზოგჯერ 
თან ახლავს ბილირუბინის მომატება, ითვლება ესბრიეტის რისკად ( Esbriet)® და 
შესაბამისად აღწერილია წამლის ინსტრუქციის ქვეთავებში: გაფრთხილებები და 
სიფრთხილის ზომები და წამლის არასასურველი ეფექტები. 

• უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ახალი ინფორმაცია:  
o DILI-ის კლინიკური გამოვლინებები ლეტალური გამოსავლის მქონე შემთხვევების 

ჩათვლით, რომელიც სავარაუდოდ გამოწვეული იყო პირფენიდონის 
იდიოსინკრაზიული მოქმედებით, აღინიშნა ზოგიერთი პაციენტის შემთხვევაში. 
აღნიშნულ მოკვლეულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შესაბამისად განახლდება წამლის 
სამედიცინო ინსტრუქცია, დაემატება რა კლინიკურად მნიშვნელოვანი (საყურადღებო) 
DILI-თან დაკავშირებული რისკების დეტალური აღწერა და ღვიძლის ფუნქციების  
დამატებითი მონიტორინგის რეკომენდაცია,  ღვიძლის დაზიანების კლინიკური ნიშნების 
ან სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში.  

 
წამლის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხები 
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პირფენიდონი (5-მეთილ-1-ფენილ-2-1[H]-პირიდონი) არის ანტი-ფიბროზული და ანთების 
საწინააღმდეგო მედიკამენტი, რომელიც ნაჩვენებია ფილტვის იდიოპათიური ფიბროზის (IPF) 
სამკურნალოდ .  
 
ტოქსიკოლოგიურ კვლევებში პირფენიდონის გამოყენების შემდეგ, ღვიძლის დაზიანების ფაქტები არ 
გამოვლენილა. კლინიკური განვითარების პერიოდში, მედიკამენტით განპირობებული ღვიძლთან 
დაკავშირებული გვერდითი მოვლენების  კუმულაციური სიხშირე  მეტი იყო პირფენიდონის სამკურნალო 
ჯგუფში (9.5%)  პლაცებო ჯგუფთან შედარებით (4.3%). აღნიშნული შემთხვევების დიდ ნაწილში 
ლაბორატოიულ ცვლილებებს არ ახლავს კლინიკური სიმპტომატიკა. შესაბამისად, ღვიძლის ფერმენტების 
მომატება, რომელსაც იშვიათად ახლავს ბილირუბინის ზრდა, წამლის სამედიცინო ინსტრუქციის შესაბამის 
ქვეთავებში აღწერილია  რეკომენდაციებთან ერთად, რომელიც გულისხმობს მკურნალობის დროს 
ღვიძლის ფერმენტების მონიტორინგსა და საჭიროების შემთხვევაში დოზის შემცირებასა და მკურნალობის 
შეჩერებას. 
 
ბოლო ხანებში დაფიქსირდა ღვიძლთან დაკავშირებული სერიოზული გვერდითი მოვლენები, ლეტალური 
გამოსავლის მქონე ცალკეული შემთხვევების ჩათვლით, IPF-ის მქონე  პაციენტთა პოსტმარკეტინგულ 
პოპულაციაში, რომლებიც მკურნალობდნენ პირფენიდონით. აღნიშნულ შეტყობინებებში არ გამოვლინდა 
არცერთი ალტერნატიული ეტიოლოგია ან დამაბრკოლებელი ფაქტი, რის გამოც ეს შემთხვევები 
ჩაითვლებოდა DILI-ის კლინიკურად მნიშვნელოვან შემთხვევებად. რადგანაც არ არსებობს 
ფარმაკოდინამიკის დადასტურებელი მექანიზმი, ეს შემთხვევები, სავარაუდოდ, გამოწვეულია 
პირფენიდონზე იდიოსინკრაზიული რეაქციების შედეგად. 
პოსტმარკეტინგულად გამოვლენილი კლინიკურად მნიშვნელოვანი DILI-ის შემთხვევების სიხშირე  
ფასდება როგორც იშვიათი (≥1/10,000 to <1/1,000).  
 
ღვიძლთან დაკავშირებული  გვერდითი მოვლენების უმეტესობა გამოვლინდა მკურნალობის 
პირველ თვეებში. ამიტომ , ღვიძლის ტრანსამინაზების  და ბილირუბინის დონე უნდა 
განისაზღვროს მკურნალობის დაწყებამდე  და შემდეგში ყოველ მომდევნო თვეში პირველი  6 
თვის მანძილზე;  შემდგომში კი გამოკვლევა კეთდება  ყოველ 3 თვში ერთხელ. გარდა ამისა, 
ღვიძლის ფუნქციური ტესტები დაუყოვნებლივ უნდა შეფასდეს პაციენტებში, რომლებიც 
აღნიშნავენ ღვიძლის დაზიანების სიმპტომებს , მათ შორის ცხელებას, ანორექსიას,  უსიამოვნო 
შეგრძნებას მუცლის ღრუს მარჯვენა ზედა ნაწილში, ასევე აღენიშნებათ მუქი შარდი და 
სიყვითლე. 
 
ამჟამად დამტკიცებულ ჩვენებაში ესბრიეტის ® სარგებელი/რისკის პროფილი   რჩება უცვლელი, 
გლობალური კლინიკური და პოსტ-მარკეტინგული კვლევებიდან მიღებულ უსაფრთხოების მონაცემების 
კუმულაციურ ანალიზზე დაყრდნობით .  
კომპანია Roche  მჭიდროდ თანამშრომლობს ჯანდაცვის მარეგულირებელ ორგანოებთან წამლის 
სამედიცინო ინსტრუქციის განახლების მიზნით დოკუმენტში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
განახლებული ინფორმაციის ჩართვის გზით.  
 
 
შეტყობინებისათვს დარეკეთ 
 
ჯანდაცვის მუშაკებმა  ესბრიეტის® გამოყენებასთან დაკავშირებული, საეჭვო გვერდითი მოვლენების  
შეტყობინება უნდა მიაწოდონ შპს ,,როშ ჯორჯიას“ (ტელ: 2 505284; 2 506284; ელექტრონული 
ფოსტა:georgia.safety@roche.com 
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კომპანიის საკონტაქტო  ინფორმაცია 
 
წერილში მოცემულ ინფორმაციასთან და ესბრიეტის/პირფენიდონის®    გამოყენების საკითხებთან 
დაკავშირებით დამატებითი კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: შპს ,,როშ ჯორჯია,“ტელ: 2 
505284; 2 506284; ელექტრონული ფოსტა:georgia.safety@roche.com 
 

 

პატივისცემით, 

ნინო განუგრავა, 
სამედიცინო დირექტორი 
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