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Kinpeygo (budesonidi) 
Yleistiedot Kinpeygo-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Kinpeygo on ja mihin sitä käytetään? 

Kinpeygo on lääke, jolla hoidetaan aikuisia, joilla on primaari immunoglobuliini-A nefropatia (IgAN) ja 
joiden sairaus voi edetä nopeasti. IgAN on sairaus, joka johtaa munuaisten toiminnan vähittäiseen 
heikkenemiseen ja lopulta siihen, että munuaiset lakkaavat toimimasta, jolloin potilas tarvitsee 
dialyysihoitoa tai munuaissiirteen. 

Kinpeygo on ns. hybridilääke. Tämä tarkoittaa, että se on samankaltainen kuin samaa vaikuttavaa 
ainetta sisältävä viitevalmiste, mutta sitä käytetään eri sairauden hoitoon ja annetaan eri tavalla. 
Kinpeygon viitevalmiste on Entocort. 

IgAN on harvinainen sairaus, ja Kinpeygo nimettiin harvinaislääkkeeksi (harvinaisten sairauksien 
hoidossa käytettävä lääke) 18. marraskuuta 2016. Lisää tietoa harvinaislääkkeistä löytyy täältä: 
ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu-3-16-1778. 

Kinpeygon vaikuttava aine on budesonidi. 

Miten Kinpeygo-valmistetta käytetään? 

Kinpeygoa saa ainoastaan lääkärin määräyksestä. Sitä on saatavana suun kautta otettavina 
kapseleina. 

Suositeltu annos on 16 mg kerran vuorokaudessa aamuisin vähintään tunti ennen ateriaa yhdeksän 
kuukauden ajan. Yhdeksän kuukauden hoitosykli voidaan toistaa, jos hoitava lääkäri pitää sitä 
tarpeellisena. Kun hoito lopetetaan, annosta on pienennettävä kahdeksaan milligrammaan kerran 
päivässä kahden viikon ajan. Kahden viikon ajan annosta voidaan pienentää vielä 
neljään milligrammaan kerran päivässä hoitavan lääkärin harkinnan mukaan. 

Lisätietoja Kinpeygon käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Kinpeygo vaikuttaa? 

IgAN:n aiheuttaa immuunijärjestelmä (kehon luonnollinen puolustusjärjestelmä), joka tuottaa 
virheellisen version immunoglobuliini A:sta (IgA). Immunoglobuliini on veressä oleva proteiini, joka 
tunnistaa tiettyjä vieraita aineita ja kiinnittyy niihin. Tätä sairautta sairastavien potilaiden munuaisiin 
kertyy viallista IgA:ta, mikä vaurioittaa munuaisia ja heikentää niiden toimintaa. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
http://www.ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu-3-16-1778
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Kinpeygon vaikuttava aine budesonidi on kortikosteroidi. Kortikosteroideilla on monenlaisia 
immuunijärjestelmän toimintaa hillitseviä vaikutuksia. Kinpeygo on suunniteltu vapauttamaan 
budesonidia suolistossa. Budesonidi vähentää viallisen IgA:n tuotantoa ja siten IgA:n kertymistä 
munuaisiin ja munuaisvaurioita. 

Mitä hyötyä Kinpeygosta on havaittu tutkimuksissa? 

Päätutkimukseen osallistui 199 IgAN-potilasta. Tutkimus osoitti, että yhdeksän kuukautta kestäneen 
hoidon jälkeen Kinpeygoa saaneilla potilailla proteinuria (liikaa valkuaista virtsassa, mikä voi olla 
merkki munuaisvauriosta) väheni 31 prosenttia. Lumelääkettä saaneilla potilailla osuus oli 5 prosenttia. 
Lisätiedot osoittivat, että Kinpeygon hyödyt eivät olleet yhtä ilmeisiä potilailla, joiden sairaus ei ole 
edennyt pitkälle. Sen vuoksi Kinpeygon käyttö on rajoitettu potilaisiin, joilla on munuaisten toiminnan 
nopean heikentymisen riski. 

Mitä riskejä Kinpeygoon liittyy? 

Kinpeygon yleisimmät haittavaikutukset ovat akne (jota saattaa aiheutua noin yhdelle potilaalle 
kymmenestä) sekä kohonnut verenpaine, perifeerinen edeema tai kasvojen turvotus (nesteiden 
kertyminen raajoihin tai kasvoihin) ja dyspepsia (ruoansulatuskanavan häiriöt), joita kutakin voi 
esiintyä noin yhdellä henkilöllä 20:stä. Kliinisissä tutkimuksissa nämä haittavaikutukset olivat lieviä tai 
kohtalaisia ja hävisivät ajan kuluessa. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Kinpeygon 
haittavaikutuksista. 

Kinpeygoa ei saa antaa potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-luokka C). 
Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista. 

Miksi Kinpeygo on hyväksytty EU:ssa? 

Kinpeygon osoitettiin pienentävän tehokkaasti virtsan liiallista valkuaisuuspitoisuutta IgAN-potilailla, 
mikä viittaa munuaisten toiminnan paranemiseen. Kinpeygo-hoitoa siedettiin yleensä hyvin, ja 
haittavaikutukset olivat budesonidin tunnetun turvallisuusprofiilin mukaiset. 

Siksi Euroopan lääkevirasto katsoi, että Kinpeygon hyödyt ovat sen riskejä suuremmat ja että sille 
voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Kinpeygolle annettiin ns. ehdollinen myyntilupa. Tämä tarkoittaa, että lääkevalmisteesta on 
odotettavissa lisää tietoa, minkä yhtiö on velvollinen toimittamaan. Euroopan lääkevirasto tarkastaa 
vuosittain mahdollisesti saataville tulevat uudet tiedot, ja tätä katsausta päivitetään tarvittaessa. 

Mitä tietoja Kinpeygosta odotetaan vielä saatavan? 

Koska Kinpeygolle on annettu ehdollinen myyntilupa, sitä markkinoiva lääkeyhtiö toimittaa lisätietoja 
tuloksista, joita saadaan meneillään olevasta tutkimuksesta, jotta lääkkeen teho ja turvallisuus IgAN-
potilailla voidaan vahvistaa. 

Miten voidaan varmistaa Kinpeygon turvallinen ja tehokas käyttö? 

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, 
jotta Kinpeygon käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. 
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Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Kinpeygon käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Kinpeygosta 
ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan potilaiden 
suojelemiseksi. 

Muita tietoja Kinpeygosta 

Lisää tietoa Kinpeygo-valmisteesta on viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/kinpeygo 

http://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/kinpeygo
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