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Kinpeygo (budesonidă) 
Prezentare generală a Kinpeygo și motivele autorizării medicamentului în UE 

Ce este Kinpeygo și pentru ce se utilizează? 

Kinpeygo este un medicament utilizat pentru tratarea adulților cu nefropatie primară cu imunoglobulină 
A (IgAN), cu risc de progresie rapidă a bolii. IgAN este o boală în care rinichii încetează treptat să 
funcționeze și, în cele din urmă, nu mai funcționează, obligând astfel pacienții să facă dializă sau 
transplant de rinichi. 

Kinpeygo este un „medicament hibrid”. Este similar cu un „medicament de referință” care conține 
aceeași substanță activă, dar se utilizează pentru o boală diferită și se administrează diferit. 
Medicamentul de referință pentru Kinpeygo este Entocort. 

IgAN este rară, iar Kinpeygo a fost desemnat „medicament orfan” (un medicament utilizat în boli rare) 
la 18 noiembrie 2016. Informații suplimentare cu privire la medicamentele desemnate orfane pot fi 
găsite aici: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu-3-16-1778. 

Kinpeygo conține substanța activă budesonidă. 

Cum se utilizează Kinpeygo? 

Kinpeygo se poate obține numai pe bază de prescripție medicală și este disponibil sub formă de 
capsule cu administrare orală. 

Doza recomandată este de 16 mg o dată pe zi dimineața, cu cel puțin o oră înainte de masă, timp de 
9 luni. Un ciclu de 9 luni poate fi repetat, dacă medicul curant consideră că este necesar. La oprirea 
tratamentului, doza trebuie redusă la 8 mg o dată pe zi timp de 2 săptămâni, aceasta putând fi redusă 
ulterior la 4 mg o dată pe zi timp de încă 2 săptămâni, în funcție de decizia medicului curant. 

Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea Kinpeygo, citiți prospectul sau adresați-vă 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Cum acționează Kinpeygo? 

IgAN este cauzată de sistemul imunitar (mecanismul natural de apărare al organismului) care produce 
o versiune defectuoasă a imunoglobulinei A (IgA), o proteină din sânge care identifică și se leagă de 
anumite substanțe străine. La pacienții cu această afecțiune, IgA defectă se acumulează în rinichi, 
afectându-i și împiedicându-i să funcționeze corespunzător. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
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Substanța activă din Kinpeygo, budesonida, este un corticosteroid. Corticosteroizii au o gamă largă de 
efecte care suprimă sistemul imunitar. În special, Kinpeygo este conceput să elibereze budesonida 
când ajunge în intestin, unde reduce producția de IgA defectă, reducând astfel acumularea de IgA și 
deteriorarea rinichilor. 

Ce beneficii a prezentat Kinpeygo pe parcursul studiilor? 

Un studiu principal care a cuprins 199 de pacienți cu IgAN a arătat că, după 9 luni de tratament, 
pacienții care au luat Kinpeygo au avut o reducere de 31 % a proteinuriei (exces de proteine în urină, 
care poate fi un semn de afectare renală), față de o reducere de 5 % la pacienții care au luat placebo 
(un preparat inactiv). Date suplimentare au arătat că beneficiile Kinpeygo au fost mai puțin evidente la 
pacienții cu boală mai puțin avansată; prin urmare, utilizarea Kinpeygo este limitată la pacienții cu risc 
de agravare rapidă a funcției renale. 

Care sunt riscurile asociate cu Kinpeygo? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Kinpeygo sunt acnee (care poate afecta aproximativ 
1 persoană din 10) și tensiune arterială mare, edem periferic sau facial (acumulare de lichide la 
extremități sau la nivelul feței) și dispepsie (indigestie), fiecare dintre acestea putând afecta 
aproximativ 1 persoană din 20. În studiile clinice, aceste reacții adverse au fost de gravitate ușoară 
sau moderată și s-au remis în timp. Pentru lista completă a reacțiilor adverse raportate asociate cu 
Kinpeygo, citiți prospectul. 

Kinpeygo este contraindicat la pacienții cu insuficiență hepatică severă (clasa C în clasificarea Child-
Pugh). Pentru lista completă de restricții, citiți prospectul. 

De ce a fost autorizat Kinpeygo în UE? 

Kinpeygo s-a dovedit eficace în reducerea nivelului de proteine în exces din urină la pacienții cu IgAN, 
indicând o îmbunătățire a funcției renale. Tratamentul cu Kinpeygo a fost în general bine tolerat, iar 
reacțiile adverse au fost în concordanță cu profilul de siguranță cunoscut al budesonidei. 

Prin urmare, Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Kinpeygo sunt mai mari 
decât riscurile asociate și acest medicament poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Kinpeygo a primit „autorizare condiționată”. Aceasta înseamnă că sunt așteptate dovezi suplimentare 
despre acest medicament, pe care compania are obligația să le furnizeze. În fiecare an, agenția va 
analiza informațiile nou apărute, iar această prezentare generală va fi actualizată, după caz. 

Ce informații se așteaptă în continuare despre Kinpeygo? 

Având în vedere că Kinpeygo a primit autorizație condiționată, compania care comercializează 
Kinpeygo trebuie să transmită rezultate suplimentare din studiul principal, care este încă în derulare, 
pentru a confirma eficacitatea și siguranța medicamentului la pacienții cu IgAN. 

Ce măsuri se iau pentru utilizarea sigură și eficace a Kinpeygo? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospect au fost incluse recomandări și măsuri de 
precauție pentru utilizarea sigură și eficace a Kinpeygo, care trebuie respectate de personalul medical 
și de pacienți. 
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Ca pentru toate medicamentele, datele cu privire la utilizarea Kinpeygo sunt monitorizate continuu. 
Reacțiile adverse suspectate raportate pentru Kinpeygo sunt evaluate cu atenție și sunt luate măsurile 
necesare pentru protecția pacienților. 

Alte informații despre Kinpeygo 

Informații suplimentare cu privire la Kinpeygo sunt disponibile pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/kinpeygo 

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