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Kinpeygo (budezonīds) 
Kinpeygo pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Kinpeygo un kāpēc tās lieto? 

Kinpeygo ir zāles, ko lieto, lai ārstētu pieaugušos, kuriem ir primārs imūnglobulīns A nefropātija (IgAN) 
un kuriem pastāv straujas progresēšanas risks. IgAN ir slimība, kad pakāpeniski pasliktinās nieru 
darbība un tas izraisa nieru mazspēju, kā rezultātā pacientiem jāveic dialīze vai jāveic nieru 
transplantācija. 

Kinpeygo ir “hibrīdzāles”. Tās ir līdzīgas ‘“atsauces zālēm”, kas satur to pašu aktīvo vielu, bet tiek 
lietotas citas slimības ārstēšanai un ievadītas citādā veidā. Kinpeygo atsauces zāles ir Entocort. 

IgAN ir “reta” slimība, un 2016. gada 18. novembrī Kinpeygo tika piešķirts reti sastopamu slimību 
ārstēšanai paredzētu zāļu statuss. Sīkāka informācija par retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu 
statusa piešķiršanu ir atrodama: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu-3-16-
1778. 

Kinpeygo satur aktīvo vielu budezonīdu. 

Kā lieto Kinpeygo? 

Kinpeygo var iegādāties tikai pret recepti, un tās ir pieejamas iekšķīgi lietojamu kapsulu veidā. 

Ieteicamā deva ir 16 mg vienreiz dienā no rīta, vismaz vienu stundu pirms ēdienreizes, 9 mēnešus. Ja 
ārstējošais ārsts to uzskata par nepieciešamu, 9 mēnešu ciklu var atkārtot. Pārtraucot ārstēšanu, deva 
jāsamazina līdz 8 mg vienreiz dienā divas nedēļas, ko pēc ārstējošā ārsta ieskatiem vēl divas nedēļas 
var samazināt līdz 4 mg vienreiz dienā. 

Papildu informāciju par Kinpeygo lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai 
farmaceitam. 

Kā Kinpeygo darbojas? 

IgAN izraisa imūnsistēma (organisma dabiskā aizsargsistēma), kas izstrādā imūnglobulīna A (IgA), 
asinīs esošas olbaltumvielas, kas identificē un piesaistās pie specifiskām svešām vielām, nepareizu 
versiju. Pacientiem ar šādu slimību bojātais IgA uzkrājas nierēs, bojā tās un neļauj tām pareizi 
darboties. 

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
http://www.ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu-3-16-1778
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Kinpeygo aktīvā viela budezonīds ir kortikosteroīds. Kortikosteroīdiem piemīt plaša iedarbība, kas 
nomāc imūnsistēmu. Kinpeygo ir īpaši izstrādātas, lai izdalītu budezonīdu, kad tas nonāk zarnās, kur 
tas samazina bojātā IgA sintēzi un tādējādi samazina IgA uzkrāšanos un nieru bojājumus. 

Kādi Kinpeygo ieguvumi atklāti pētījumos? 

Pamatpētījumā, kurā piedalījās 199 pacienti ar IgAN, tika konstatēts, ka pēc 9 mēnešus ilgas 
ārstēšanas pacientiem, kuri lietoja Kinpeygo, proteinūrija (pārāk liels olbaltumvielu daudzums urīnā, 
kas var liecināt par nieru bojājumiem) samazinājās par 31 % salīdzinājumā ar 5 % pacientu, kuri 
lietoja placebo (fiktīvu ārstēšanu). Papildu dati liecināja, ka Kinpeygo sniegtie ieguvumi bija mazāk 
acīmredzami pacientiem ar mazāk progresējušu slimību. Tāpēc Kinpeygo lietošana ir ierobežota tikai 
pacientiem, kuriem ir nieru darbības straujas pasliktināšanās risks. 

Kāds risks pastāv, lietojot Kinpeygo? 

Visbiežāk novērotās Kinpeygo blakusparādības ir akne (kas var rasties aptuveni 1 no 10 cilvēkiem), 
augsts asinsspiediens, perifēra vai sejas tūska (šķidrumu uzkrāšanās ekstremitātēs vai sejā) un 
dispepsija (gremošanas traucējumi), kas var rasties aptuveni 1 no 20 cilvēkiem. Klīniskajos pētījumos 
šīs blakusparādības bija vieglas vai vidēji smagas un laika gaitā izzuda. Pilnu visu ziņoto 
blakusparādību sarakstu, lietojot Kinpeygo, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kinpeygo nedrīkst lietot pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem (C klase pēc Čailda-Pjū 
klasifikācijas). Pilnu ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kāpēc Kinpeygo ir reģistrētas ES? 

Pierādīja, ka Kinpeygo efektīvi pazemina liekā olbaltumvielas līmeni urīnā pacientiem ar IgAN, kas 
norāda uz nieru darbības uzlabošanos. Ārstēšana ar Kinpeygo kopumā bija labi panesama, un 
blakusparādības atbilda zināmajam budezonīda drošuma profilam. 

Tāpēc Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Kinpeygo, pārsniedz šo zāļu radīto risku un 
zāles var reģistrēt lietošanai ES. 

Kinpeygo ir reģistrētas “ar nosacījumiem”. Tas nozīmē, ka par šīm zālēm ir sagaidāmi papildu dati, kas 
uzņēmumam ir jāsniedz. Eiropas Zāļu aģentūra katru gadu pārbaudīs visu jauniegūto informāciju un 
vajadzības gadījumā atjauninās šo kopsavilkumu. 

Kāda informācija par Kinpeygo vēl ir sagaidāma? 

Tā kā Kinpeygo ir reģistrētas ar nosacījumiem, uzņēmumam, kas piedāvā tirgū Kinpeygo, ir jāiesniedz 
pamatpētījuma papildu rezultāti, kas joprojām turpinās, lai apstiprinātu zāļu efektivitāti un drošumu 
pacientiem ar IgAN. 

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Kinpeygo lietošanu? 

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro 
veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Kinpeygo lietošanu. 

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Kinpeygo lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Kinpeygo 
lietošanu saistītās iespējamās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu 
aizsardzībai nepieciešamie pasākumi. 
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Cita informācija par Kinpeygo 

Sīkāka informācija par Kinpeygo ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/kinpeygo 

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