
 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     
Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2022. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

 

EMA/792190/2022 
EMEA/H/C/005540 

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

Czym jest lek Pyrukynd i w jakim celu się go stosuje 

Pyrukynd jest lekiem stosowanym w leczeniu osób dorosłych z niedoborem kinazy pirogronianowej 
(niedobór PK) – chorobą dziedziczną powodującą szybszy od normalnego rozpad krwinek czerwonych. 

Ze względu na to, że niedobór PK uznano za chorobę rzadko występującą, w dniu 22 kwietnia 2020 r. 
lek Pyrukynd uznano za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich chorobach). Więcej informacji na temat 
przyznania statusu leku sierocego można znaleźć tutaj: 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu-3-20-2270. 

Substancją czynną zawartą w leku Pyrukynd jest mitapiwat. 

Jak stosować lek Pyrukynd 

Lek wydawany na receptę. Lek jest dostępny w postaci tabletek przeznaczonych do przyjmowania 
doustnego. Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka 5 mg przyjmowana dwa razy na dobę. 
Dawkę można zwiększać co cztery tygodnie w zależności od stężenia hemoglobiny pacjenta (białka w 
krwinkach czerwonych, które przenosi tlen w organizmie) i konieczności przetoczenia krwi w ciągu 
ostatnich 8 tygodni. Maksymalna zalecana dawka leku Pyrukynd wynosi 50 mg dwa razy na dobę. 

W przypadku konieczności przerwania lub całkowitego zaprzestania leczenia dawkę leku Pyrukynd 
należy stopniowo zmniejszać przez okres 1–2 tygodni. 

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

Jak działa lek Pyrukynd 

U pacjentów z niedoborem PK występuje wadliwa postać kinazy pirogronianowej – białka w krwinkach 
czerwonych, które przekształca glukozę w energię. W rezultacie krwinki czerwone nie są w stanie 
wytwarzać wystarczającej ilości energii, aby utrzymać swój kształt, przez co dochodzi do ich rozpadu 
zanim organizm zdąży je zastąpić na czas. Ten nadmierny rozpad krwinek czerwonych jest znany jako 
niedokrwistość hemolityczna. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu-3-20-2270
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Substancja czynna leku Pyrukynd, mitapiwat, przyłącza się do kinazy pirogronianowej i aktywuje ją, 
sprawiając, że działa ona skuteczniej i tym samym zapobiega zbyt szybkiemu rozkładowi czerwonych 
krwinek u tych pacjentów. 

Korzyści ze stosowania leku Pyrukynd wykazane w badaniach 

Korzyści ze stosowania leku Pyrukynd oceniono w dwóch badaniach głównych. W pierwszym badaniu z 
udziałem 80 pacjentów z niedoborem PK, u których regularnie przetaczano krew, lek Pyrukynd 
porównywano z placebo (leczenie pozorowane). W badaniu tym u 40% pacjentów poddanych terapii 
lekiem Pyrukynd stwierdzono wzrost stężenia hemoglobiny o 1,5 g/dl, który utrzymał się podczas 2 lub 
więcej badań kontrolnych przeprowadzonych po 16, 20 i 24 tygodniach leczenia, natomiast u żadnego 
z pacjentów leczonych placebo nie zaobserwowano zmiany. 

W drugim badaniu z udziałem 27 pacjentów, u których regularnie przetaczano krew, leku Pyrukynd nie 
porównywano z placebo ani z żadnym innym lekiem. W badaniu tym u 37% pacjentów objętość 
krwinek czerwonych otrzymywanych podczas przetaczania zmniejszyła się o ponad jedną trzecią. 

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Pyrukynd 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Pyrukynd (mogące wystąpić częściej 
niż u 1 na 10 pacjentów) to: bezsenność (trudności z zasypianiem), nudności (mdłości) i zmniejszona 
aktywność hormonu estronu obserwowana w badaniach krwi u mężczyzn. 

Pełny wykaz działań niepożądanych oraz ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Pyrukynd 
znajduje się w Ulotce dla pacjenta. 

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Pyrukynd w UE 

Istnieją ograniczone możliwości leczenia pacjentów z niedoborem PK, ponieważ leczenie choroby jest 
zawężone do leczenia wspomagającego mającego na celu złagodzenie objawów i powikłań związanych 
z niedokrwistością hemolityczną. Pomimo pewnych ograniczeń związanych z badaniami głównymi, 
wykazano, że lek Pyrukynd zapewnia znaczące klinicznie korzyści niektórym pacjentom z niedoborem 
PK poprzez zwiększenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie potrzeby przetaczania krwi. W związku z 
tym uznano, że lek Pyrukynd zaspokaja niezaspokojoną potrzebę medyczną u tych pacjentów. 

Ponadto działania niepożądane leku Pyrukynd uznaje się za możliwe do kontrolowania. Europejska 
Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku Pyrukynd przewyższają ryzyko i 
może być on dopuszczony do stosowania w UE. 

Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego 
stosowania leku Pyrukynd 

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

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane na temat stosowania leku Pyrukynd są stale 
monitorowane. Zgłaszane działania niepożądane leku Pyrukynd są starannie oceniane i podejmowane 
są wszystkie czynności konieczne do ochrony pacjentów. 
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Inne informacje dotyczące leku Pyrukynd 

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