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Kinpeygo (budezonid) 
Pregled zdravila Kinpeygo in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Kinpeygo in za kaj se uporablja? 

Kinpeygo je zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje odraslih s primarno IgA nefropatijo (IgAN), pri 
katerih obstaja tveganje za hitro poslabšanje bolezni. IgAN je bolezen, pri kateri ledvice postopoma 
prenehajo delovati in sčasoma odpovejo, zaradi česar je potrebna dializa ali presaditev ledvic. 

Zdravilo Kinpeygo je „hibridno zdravilo“. Podobno je „referenčnemu zdravilu“, ki vsebuje enako 
učinkovino, vendar se uporablja za drugačno bolezen in se daje drugače. Referenčno zdravilo za 
zdravilo Kinpeygo je zdravilo Entocort. 

IgAN je redka bolezen, zato je bilo zdravilo Kinpeygo 18. novembra 2016 določeno kot „zdravilo sirota“ 
(zdravilo za zdravljenje redkih bolezni). Nadaljnje informacije glede določitve zdravila sirote lahko 
najdete tukaj: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu-3-16-1778. 

Zdravilo Kinpeygo vsebuje učinkovino budezonid. 

Kako se zdravilo Kinpeygo uporablja? 

Predpisovanje in izdaja zdravila Kinpeygo je le na recept, na voljo pa je v obliki kapsul, ki se jemljejo 
peroralno. 

Priporočeni odmerek je 16 mg enkrat na dan zjutraj, vsaj eno uro pred obrokom, devet mesecev. 
Devetmesečni cikel se lahko ponovi, če lečeči zdravnik meni, da je to potrebno. Ob prenehanju 
zdravljenja je treba odmerek zmanjšati na 8 mg enkrat na dan v obdobju dveh tednov, ta odmerek pa 
se lahko dodatno zmanjša na 4 mg enkrat na dan v obdobju dodatnih dveh tednov po presoji lečečega 
zdravnika. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Kinpeygo glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
zdravnikom ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Kinpeygo deluje? 

IgAN se razvije, če imunski sistem (naravni obrambni mehanizem telesa) proizvede okvarjeno različico 
imunoglobulina A (IgA), tj. beljakovine v krvi, ki prepozna določene tuje snovi in se veže nanje. Pri 
bolnikih s tem stanjem se v ledvicah kopiči okvarjen IgA, ki jih poškoduje in preprečuje, da bi pravilno 
delovale. 

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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Učinkovina v zdravilu Kinpeygo, budezonid, je kortikosteroid. Kortikosteroidi imajo širok razpon 
učinkov, ki zavirajo imunski sistem. Zdravilo Kinpeygo je bilo zasnovano tako, da se budezonid sprosti 
šele v črevesju, kjer zmanjša tvorbo okvarjenih IgA in s tem kopičenje IgA in poškodbe ledvic. 

Kakšne koristi zdravila Kinpeygo so se pokazale v študijah? 

Glavna študija, v katero je bilo vključenih 199 bolnikov z IgAN, je pokazala, da je po devetih mesecih 
zdravljenja pri bolnikih, ki so jemali zdravilo Kinpeygo, prišlo do 31-odstotnega zmanjšanja proteinurije 
(presežna raven beljakovin v urinu, kar je lahko znak okvare ledvic) v primerjavi s 5-odstotnim 
zmanjšanjem pri bolnikih, ki so jemali placebo (zdravilo brez učinkovine). Dodatni podatki so pokazali, 
da so koristi zdravila Kinpeygo manj očitne pri bolnikih z manj napredovalo boleznijo; uporaba zdravila 
je zato omejena na bolnike, pri katerih obstaja tveganje, da se bo njihovo delovanje ledvic hitro 
poslabšalo. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Kinpeygo? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Kinpeygo so akne (ki se lahko pojavijo pri približno 1 od 10 oseb) 
ter visok krvni tlak, periferni edem ali edem obraza (kopičenje tekočin v okončinah ali obrazu) in 
dispepsija (prebavne motnje), ki se lahko pojavijo pri približno 1 od 20 oseb. V kliničnih preskušanjih 
so bili ti neželeni učinki blagi ali zmerni in so sčasoma izzveneli. Za celoten seznam neželenih učinkov 
zdravila Kinpeygo glejte navodilo za uporabo. 

Zdravila Kinpeygo ne smejo uporabljati bolniki s hudo okvaro jeter (razred C po Child-Pughu). Za 
celoten seznam omejitev glejte navodilo za uporabo. 

Zakaj je bilo zdravilo Kinpeygo odobreno v EU? 

Zdravilo Kinpeygo se je pri bolnikih z IgAN izkazalo za učinkovito pri zniževanju ravni presežka 
beljakovin v urinu, kar kaže na izboljšanje delovanja ledvic. Zdravljenje z zdravilom Kinpeygo so 
bolniki na splošno dobro prenašali, neželeni učinki pa so bili v skladu z znanim varnostnim profilom 
budezonida. 

Evropska agencija za zdravila je zato zaključila, da so koristi zdravila Kinpeygo večje od z njim 
povezanih tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Zdravilo Kinpeygo je pridobilo „pogojno dovoljenje za promet“. To pomeni, da se pričakujejo dodatni 
dokazi o zdravilu, ki jih mora zagotoviti podjetje. Agencija bo vsako leto ponovno pregledala vse nove 
podatke, ki bodo na voljo, in po potrebi posodobila ta povzetek. 

Katere informacije o zdravilu Kinpeygo še pričakujemo? 

Ker je zdravilo Kinpeygo pridobilo pogojno dovoljenje za promet, mora podjetje, ki ga trži, predložiti 
dodatne rezultate glavne študije, ki še poteka, in tako potrditi učinkovitost in varnost zdravila pri 
bolnikih z IgAN. 

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Kinpeygo? 

Priporočila in previdnostni ukrepi, ki jih morajo za varno in učinkovito uporabo zdravila Kinpeygo 
upoštevati zdravstveni delavci in bolniki, so vključeni v povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo 
za uporabo. 
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Tako kot za vsako zdravilo se tudi podatki o uporabi zdravila Kinpeygo stalno spremljajo. Neželeni 
učinki, o katerih so poročali pri zdravilu Kinpeygo, se skrbno ovrednotijo in po potrebi se sprejmejo 
ukrepi za zaščito bolnikov. 

Druge informacije o zdravilu Kinpeygo 

Nadaljnje informacije za zdravilo Kinpeygo so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/kinpeygo 

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