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Kinpeygo (budezonid) 
Przegląd wiedzy na temat leku Kinpeygo i uzasadnienie udzielenia pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu w UE 

Czym jest lek Kinpeygo i w jakim celu się go stosuje 

Kinpeygo jest lekiem stosowanym w leczeniu osób dorosłych pierwotnej nefropatii IgA (IgAN), u 
których istnieje ryzyko szybkiego postępu choroby. IgAN jest chorobą, w której nerki stopniowo 
przestają funkcjonować aż do końcowego zaprzestania działania, w wyniku czego pacjenci muszą być 
poddani dializie lub przeszczepowi nerki. 

Lek Kinpeygo jest lekiem hybrydowym. Jest on podobny do leku referencyjnego zawierającego tę samą 
substancję czynną, ale stosuje się go w odniesieniu do innej choroby i podaje się go w inny sposób. 
Lekiem referencyjnym dla leku Kinpeygo jest Entocort. 

Ze względu na to, że chorobę IgAN uznano za rzadko występującą, w dniu 18 listopada 2016 r. lek 
Kinpeygo uznano za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich chorobach). Więcej informacji na temat 
przyznania statusu leku sierocego można znaleźć tutaj: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-
designations/eu-3-16-1778. 

Substancją czynną zawartą w leku Kinpeygo jest budezonid. 

Jak stosować lek Kinpeygo 

Lek wydawany na receptę. Lek jest dostępny w postaci kapsułek do przyjmowania doustnego. 

Zalecana dawka wynosi 16 mg raz na dobę przyjmowana rano, na co najmniej godzinę przed 
posiłkiem, przez 9 miesięcy. Jeśli lekarz prowadzący uzna to za konieczne, można powtórzyć cykl 9-
miesięczny. W przypadku zakończenia leczenia dawkę należy zmniejszyć do 8 mg raz na dobę przez 
2 tygodnie, z możliwością dalszego zmniejszania do 4 mg raz na dobę przez kolejne 2 tygodnie, 
według uznania lekarza prowadzącego. 

Więcej informacji o sposobie stosowania leku Kinpeygo znajduje się w Ulotce dla pacjenta lub udzieli 
ich lekarz lub farmaceuta. 

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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Jak działa lek Kinpeygo 

IgAN jest wywoływany przez układ odpornościowy (naturalny system obronny organizmu) 
wytwarzający wadliwą wersję immunoglobuliny A (IgA) – białka we krwi, które identyfikuje określone 
obce substancje i przyłącza się do nich. U pacjentów z tą chorobą dochodzi do gromadzenia się 
wadliwej IgA w nerkach, co powoduje uszkodzenie nerek i uniemożliwia im właściwe działanie. 

Substancja czynna leku Kinpeygo, budezonid, jest kortykosteroidem. Kortykosteroidy mają szeroki 
zakres działań, które hamują układ odpornościowy. W szczególności lek Kinpeygo opracowano w taki 
sposób, aby uwalniał budezonid, gdy dostaje się on do jelita, w którym zmniejsza on wytwarzanie 
wadliwego IgA i w ten sposób ogranicza gromadzenie się IgA i uszkodzenie nerek. 

Korzyści ze stosowania leku Kinpeygo wykazane w badaniach 

W badaniu głównym z udziałem 199 pacjentów z IgAN wykazano, że po 9 miesiącach leczenia u 
pacjentów przyjmujących lek Kinpeygo odnotowano zmniejszenie o 31% białkomoczu (nadmiar białka 
w moczu, co może być oznaką uszkodzenia nerek) w porównaniu ze zmniejszeniem o 5% u pacjentów 
przyjmujących placebo (leczenie pozorowane). Dodatkowe dane wykazały, że korzyści ze stosowania 
leku Kinpeygo były mniej oczywiste u pacjentów z mniej zaawansowaną chorobą; stosowanie leku 
Kinpeygo jest zatem ograniczone do pacjentów z ryzykiem szybkiego pogorszenia czynności nerek. 

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Kinpeygo 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Kinpeygo to trądzik (mogące 
wystąpić u około 1 na 10 pacjentów) oraz wysokie ciśnienie krwi, obrzęki obwodowe lub obrzęki twarzy 
(gromadzenie się płynów w kończynach lub w twarzy) i niestrawność, z których każde może wystąpić u 
około 1 na 20 pacjentów. W badaniach klinicznych te działania niepożądane miały nasilenie łagodne lub 
umiarkowane i ustępowały w miarę upływu czasu. Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze 
stosowaniem leku Kinpeygo znajduje się w Ulotce dla pacjenta. 

Leku Kinpeygo nie wolno stosować u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (klasa C wg 
klasyfikacji Childa-Pugha). Pełny wykaz ograniczeń znajduje się w Ulotce dla pacjenta. 

Podstawy dopuszczenia leku Kinpeygo do obrotu w UE 

Wykazano, że lek Kinpeygo jest skuteczny w obniżaniu poziomu nadmiaru białka w moczu u pacjentów 
z IgAN, co wskazuje na poprawę czynności nerek. Terapia lekiem Kinpeygo była zasadniczo dobrze 
tolerowana, a działania niepożądane były zgodne ze znanym profilem bezpieczeństwa budezonidu. 

W związku z tym Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku 
Kinpeygo przewyższają ryzyko i może on być dopuszczony do stosowania w UE. 

Lek Kinpeygo uzyskał warunkowe dopuszczenie do obrotu. Oznacza to, że będą gromadzone 
dodatkowe informacje na temat tego leku, które firma ma obowiązek dostarczyć. Co roku Agencja 
dokona przeglądu wszelkich nowych informacji i w razie potrzeby uaktualni niniejsze ogólne 
informacje. 

Jakich informacji brakuje jeszcze na temat leku Kinpeygo 

W związku z tym, że lek Kinpeygo uzyskał warunkowe dopuszczenie do obrotu, firma wprowadzająca 
lek Kinpeygo do obrotu musi przedstawić dodatkowe wyniki z badania głównego, które jest nadal w 
toku, w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów z IgAN. 



 
Kinpeygo (budezonid)   
EMA/329141/2022 Strona 3/3 
 

Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego 
stosowania leku Kinpeygo 

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Kinpeygo w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego i Ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla personelu 
medycznego i pacjentów. 

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane o stosowaniu leku Kinpeygo są stale monitorowane. 
Zgłaszane działania niepożądane leku Kinpeygo są starannie oceniane i podejmowane są wszystkie 
czynności konieczne do ochrony pacjentów. 

Inne informacje dotyczące leku Kinpeygo 

Dalsze informacje na temat leku Kinpeygo znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/kinpeygo 

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