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Incresync (alogliptin/pioglitazon) 
Pregled zdravila Incresync in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Incresync in za kaj se uporablja? 

Incresync je zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni, ki vsebuje učinkovini alogliptin in pioglitazon. 
Uporablja se kot dodatek k prehrani in telesni vadbi pri odraslih s sladkorno boleznijo tipa 2 za 
izboljšanje nadzora nad ravnjo glukoze (sladkorja) v krvi: 

• pri bolnikih, pri katerih zgolj s pioglitazonom ni mogoče doseči zadovoljivega nadzora in ki se ne 
morejo zdraviti z metforminom (drugim zdravilom za zdravljenje sladkorne bolezni); 

• skupaj z metforminom pri bolnikih, pri katerih s kombinacijo pioglitazona in metformina ni mogoče 
doseči zadovoljivega nadzora. 

Lahko se uporablja tudi za nadomestitev ločenih tablet alogliptina in pioglitazona pri odraslih, ki so že 
zdravljeni s to kombinacijo. 

Kako se zdravilo Incresync uporablja? 

Zdravilo Incresync je na voljo v obliki tablet, predpisovanje in izdaja zdravila pa je le na recept. Jemlje 
se peroralno enkrat na dan. Priporočeni odmerek je odvisen od bolnikovega trenutnega zdravljenja 
sladkorne bolezni. Za več informacij glede uporabe zdravila Incresync glejte navodilo za uporabo ali se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Incresync deluje? 

Sladkorna bolezen tipa 2 je bolezen, pri kateri trebušna slinavka ne tvori dovolj insulina za 
uravnavanje ravni glukoze v krvi ali pri kateri telo insulina ne more učinkovito izrabiti. Učinkovini v 
zdravilu Incresync, alogliptin in pioglitazon, delujeta na različne načine, da to pomagata popraviti. 

Alogliptin je zaviralec dipeptidil-peptidaze-4 (DPP-4). Deluje tako, da zavira razgradnjo hormonov 
inkretinov v telesu. Ti se sproščajo po zaužitju hrane in spodbujajo trebušno slinavko k tvorjenju 
insulina. Alogliptin z zaviranjem razgradnje inkretinskih hormonov v krvi podaljša njihovo delovanje pri 
spodbujanju trebušne slinavke, da tvori več insulina, kadar so ravni glukoze v krvi visoke. Alogliptin ne 
deluje, če je raven glukoze v krvi nizka. Alogliptin zmanjšuje tudi tvorbo glukoze v jetrih, in sicer z 
zviševanjem ravni insulina in zniževanjem ravni hormona glukagona. Ti procesi skupaj znižajo ravni 
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glukoze v krvi in prispevajo k nadzoru sladkorne bolezni tipa 2. Alogliptin je v EU odobren kot zdravilo 
Vipidia. 

Pioglitazon poveča občutljivost celic (maščevja, mišic in jeter) za insulin, kar pomeni, da telo bolje 
izrablja insulin, ki ga proizvaja. Pioglitazon je v EU odobren kot zdravilo Actos in povezana imena. 

Zaradi delovanja obeh učinkovin se raven glukoze v krvi zniža, kar pomaga nadzorovati sladkorno 
bolezen tipa 2. 

Kakšne koristi zdravila Incresync so se pokazale v študijah? 

Zdravilo Incresync so proučevali v dveh glavnih študijah, v katerih je sodelovalo 1 296 bolnikov s 
sladkorno boleznijo tipa 2, ki ni bila dobro nadzorovana s predhodnim zdravljenjem. V eni študiji so 
primerjali učinke alogliptina s placebom (zdravilom brez učinkovine), kadar se je uporabljal kot 
dodatek k obstoječemu zdravljenju s pioglitazonom v kombinaciji z metforminom ali brez njega ali 
drugim zdravilom za zdravljenje sladkorne bolezni. V drugi študiji so učinke dodajanja alogliptina 
obstoječemu zdravljenju s pioglitazonom in metforminom primerjali s povečanjem odmerkov 
pioglitazona. V obeh študijah je bilo glavno merilo učinkovitosti sprememba ravni glikoziliranega 
hemoglobina (HbA1c) v krvi, ki predstavlja odstotek hemoglobina v krvi, na katerega je vezana 
glukoza. Ravni HbA1c kažejo, kako dobro je raven glukoze v krvi uravnana. V prvi študiji so ravni 
HbA1c merili po 26 tednih, v drugi pa po 52 tednih. 

Obe študiji sta pokazali, da lahko kombinacija učinkovin v zdravilu Incresync povzroči majhno, a 
klinično pomembno izboljšanje ravni HbA1c. Ko so alogliptin dodali pioglitazonu, se je izboljšanje 
kazalo v zmanjšanju ravni HbA1c za 0,47 % pri 12,5-miligramskem odmerku alogliptina in za 0,61 % 
pri 25-miligramskem odmerku alogliptina. Zdravilo Incresync je bilo pri zniževanju ravni HbA1c vsaj 
tako učinkovito kot pioglitazon in metformin. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Incresync? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Incresync (ki se lahko pojavijo pri največ 1 bolniku od 10) so 
okužbe zgornjih dihal (okužbe nosu in žrela), sinuzitis (vnetje sinusov), glavobol, navzeja (siljenje na 
bruhanje), dispepsija (zgaga), bolečine v trebuhu, pruritus (srbenje), mialgija (bolečine v mišicah), 
periferni edem (otekanje rok in nog) in povečanje telesne mase. Za celoten seznam neželenih učinkov 
zdravila Incresync glejte navodilo za uporabo. 

Zdravila Incresync ne smejo uporabljati bolniki, ki so preobčutljivi za (alergični na) učinkovini v 
zdravilu ali katero koli sestavino zdravila, ali bolniki, ki so imeli resne alergijske reakcije na kateri koli 
zaviralec dipeptidil-peptidaze-4 (DPP-4). Prav tako ga ne smejo uporabljati bolniki, ki imajo ali so v 
preteklosti imeli srčno popuščanje ali rak sečnega mehurja, bolniki z okrnjenim delovanjem jeter, 
diabetično ketoacidozo (resno stanje, ki se lahko pojavi pri sladkorni bolezni) ali krvjo v urinu, vendar 
ustrezne preiskave v zvezi s tem niso bile opravljene. Za celoten seznam omejitev glejte navodilo za 
uporabo. 

Zakaj je bilo zdravilo Incresync odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da so koristi zdravila Incresync večje od z njim povezanih 
tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. Menila je, da se je z dodajanjem alogliptina 
obstoječemu zdravljenju s pioglitazonom v kombinaciji z metforminom ali brez njega pokazalo, da 
prispeva k zmernemu vendar kliničnemu pomembnemu izboljšanju ravni HbA1c. Agencija je zato 
zaključila, da kombinacija alogliptina in pioglitazona v zdravilu Incresync koristi bolnikom. Varnostni 
profil zdravila Incresync je bil skladen s tistim, ki so ga opazili pri posameznih sestavinah. 
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Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Incresync? 

Priporočila in previdnostni ukrepi, ki jih morajo za varno in učinkovito uporabo zdravila Incresync 
upoštevati zdravstveni delavci in bolniki, so vključeni v povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo 
za uporabo. 

Tako kot za vsako zdravilo se tudi podatki o uporabi zdravila Incresync stalno spremljajo. Neželeni 
učinki, o katerih so poročali pri zdravilu Incresync, se skrbno ovrednotijo in po potrebi se sprejmejo 
ukrepi za zaščito bolnikov. 

Druge informacije o zdravilu Incresync 

Za zdravilo Incresync je bilo 19. septembra 2013 izdano dovoljenje za promet, veljavno po vsej EU. 

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

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 09-2021. 
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