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Kinpeygo (budezonid) 
Prehľad o lieku Kinpeygo a prečo bol povolený v EÚ 

Čo je liek Kinpeygo a na čo sa používa? 

Kinpeygo je liek, ktorý sa používa na liečbu dospelých s primárnou imunoglobulín A nefropatiou (IgAN), 
u ktorých je riziko rýchleho zhoršenia ochorenia. IgAN je ochorenie, pri ktorom obličky postupne 
prestanú fungovať a napokon zlyhajú, čo si vyžaduje, aby pacienti podstúpili dialýzu alebo podstúpili 
transplantáciu obličky. 

Liek Kinpeygo je tzv. hybridný liek. Je podobný referenčnému lieku, ktorý obsahuje rovnaké liečivo, ale 
používa sa na iné ochorenie a podáva sa iným spôsobom. Referenčným liekom pre liek Kinpeygo je liek 
Entocort. 

IgAN je zriedkavé ochorenie, a preto bol liek Kinpeygo 18. novembra 2016 označený za tzv. liek na 
ojedinelé ochorenia. Ďalšie informácie o označení lieku za liek na ojedinelé ochorenia môžete nájsť tu: 
ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu-3-16-1778. 

Liek Kinpeygo obsahuje liečivo budezonid. 

Ako sa liek Kinpeygo užíva? 

Výdaj lieku Kinpeygo je viazaný na lekársky predpis a liek je k dispozícii vo forme kapsúl, ktoré sa 
užívajú ústami. 

Odporúčaná dávka je 16 mg jedenkrát denne ráno, aspoň jednu hodinu pred jedlom, počas 9 
mesiacov. Ak to ošetrujúci lekár považuje za potrebné, môže sa opakovať 9-mesačný cyklus. Pri 
zastavení liečby sa má dávka znížiť na 8 mg jedenkrát denne počas dvoch týždňov, čo sa môže ďalej 
znížiť na 4 mg jedenkrát denne počas ďalších dvoch týždňov podľa uváženia ošetrujúceho lekára. 

Viac informácií o užívaní lieku Kinpeygo si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa alebo 
kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. 

Akým spôsobom liek Kinpeygo účinkuje? 

IgAN je spôsobený imunitným systémom (prirodzenou obranou tela), ktorý vytvára chybnú verziu 
imunoglobulínu A (IgA), proteínu v krvi, ktorý identifikuje konkrétne cudzie látky a naviaže sa na ne. U 
pacientov s týmto ochorením sa v obličkách hromadí chybný IgA, poškodzuje ich a bráni im v 
správnom fungovaní. 

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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Liečivo lieku Kinpeygo, budezonid, je kortikosteroid. Kortikosteroidy majú širokú škálu účinkov, ktoré 
potláčajú imunitný systém. Liek Kinpeygo je určený najmä na uvoľnenie budezonidu, keď sa dostane 
do čreva, kde znižuje tvorbu chybného IgA, a tým znižuje hromadenie IgA a poškodenie obličiek. 

Aké prínosy lieku Kinpeygo boli preukázané v štúdiách? 

V hlavnej štúdii, na ktorej sa zúčastnilo 199 pacientov s IgAN, sa preukázalo, že po 9 mesiacoch liečby 
sa u pacientov užívajúcich liek Kinpeygo dosiahlo 31 % zníženie proteinúrie (nadbytočného proteínu v 
moči, čo môže byť príznakom poškodenia obličiek) v porovnaní s 5 % znížením u pacientov užívajúcich 
placebo (zdanlivý liek). Z ďalších údajov vyplynulo, že prínosy lieku Kinpeygo boli menej zrejmé u 
pacientov s menej pokročilým ochorením. Užívanie lieku Kinpeygo je preto obmedzené na pacientov s 
rizikom rýchleho zhoršenia funkcie obličiek. 

Aké riziká sa spájajú s užívaním lieku Kinpeygo? 

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Kinpeygo sú akné (ktoré môžu postihnúť približne 1 osobu z 10) 
a vysoký krvný tlak, periférny alebo tvárový edém (hromadenie tekutín v končatinách alebo na tvári) 
a dyspepsia (porucha trávenia), pričom každý z nich môže postihnúť približne 1 osobu z 20. V 
klinických skúšaniach boli tieto vedľajšie účinky mierne alebo stredne závažné a časom ustúpili. 
Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri užívaní lieku Kinpeygo sa nachádza v písomnej 
informácii pre používateľa. 

Liek Kinpeygo nesmú užívať pacienti so závažným poškodením pečene (trieda C podľa Childa-Pugha). 
Zoznam všetkých obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Prečo bol liek Kinpeygo povolený v EÚ? 

Preukázalo sa, že liek Kinpeygo je účinný pri znižovaní hladiny nadbytočného proteínu v moči u 
pacientov s IgAN, čo naznačuje zlepšenie funkcie obličiek. Liečba liekom Kinpeygo bola zvyčajne dobre 
znášaná a vedľajšie účinky boli v súlade so známym bezpečnostným profilom budezonidu. 

Európska agentúra pre lieky preto rozhodla, že prínosy lieku Kinpeygo sú väčšie ako riziká spojené 
s jeho užívaním a že liek môže byť povolený na používanie v EÚ. 

Liek Kinpeygo bol povolený s podmienkou. To znamená, že sa čaká na ďalšie dôkazy o lieku, ktoré 
musí spoločnosť predložiť. Agentúra každý rok prehodnocuje všetky nové dostupné informácie a podľa 
potreby aktualizuje tento súhrn. 

Aké informácie o lieku Kinpeygo dosiaľ neboli predložené? 

Keďže liek Kinpeygo bol povolený s podmienkou, spoločnosť, ktorá liek Kinpeygo uvádza na trh, musí 
predložiť ďalšie výsledky z hlavnej štúdie, ktorá stále prebieha, aby sa potvrdila účinnosť a bezpečnosť 
lieku u pacientov s IgAN. 

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné užívanie lieku Kinpeygo? 

Na bezpečné a účinné užívanie lieku Kinpeygo boli do súhrnu charakteristických vlastností lieku 
a písomnej informácie pre používateľa zahrnuté odporúčania a opatrenia, ktoré majú zdravotnícki 
pracovníci a pacienti dodržiavať. 

Tak ako pri všetkých liekoch, aj údaje o užívaní lieku Kinpeygo sa neustále kontrolujú. Vedľajšie účinky 
hlásené pri lieku Kinpeygo sa dôkladne hodnotia a zabezpečujú sa akékoľvek nevyhnutné kroky na 
ochranu pacientov. 
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Ďalšie informácie o lieku Kinpeygo 

Ďalšie informácie o lieku Kinpeygo sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/kinpeygo 
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