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Incresync (alogliptiini/pioglitatsoni) 
Yleistiedot Incresyncistä sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Incresync on ja mihin sitä käytetään? 

Incresync on diabeteslääke, jonka vaikuttavat aineet ovat alogliptiini ja pioglitatsoni. Sitä käytetään 
ruokavalion ja liikunnan ohella parantamaan tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuisten veren 
glukoositasapainon (verensokerin) hallintaa seuraavasti: 

• potilaille, joilla glukoositasapainoa ei saada riittävän hyvin hallintaan pelkällä pioglitatsonilla ja 
joille metformiini (toinen diabeteslääke) ei sovellu 

• yhdessä metformiinin kanssa, jos potilaan glukoositasapainoa ei saada riittävän hyvin hallintaan 
pioglitatsonin ja metformiinin yhdistelmällä. 

Incresync-valmisteella voidaan myös korvata erilliset alogliptiini- ja pioglitatsonitabletit aikuisilla, joita 
jo hoidetaan tällä yhdistelmällä. 

Miten Incresyncia käytetään? 

Incresyncia on saatavana tabletteina, ja sitä saa vain lääkärin määräyksestä. Lääke otetaan suun 
kautta kerran vuorokaudessa. Suositeltu annos määräytyy potilaan nykyisen diabeteshoidon mukaan. 
Lisätietoja Incresyncin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista. 

Miten Incresync vaikuttaa? 

Tyypin 2 diabetes on sairaus, jossa haima ei tuota tarpeeksi insuliinia veren glukoosipitoisuuden 
säätelemiseksi tai jossa elimistö ei pysty käyttämään insuliinia tehokkaasti. Incresyncin vaikuttavat 
aineet alogliptiini ja pioglitatsoni korjaavat näitä puutteita eri tavoin. 

Alogliptiini on dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) estäjä. Se vaikuttaa estämällä inkretiinihormonien 
hajoamista elimistössä. Näitä hormoneja vapautuu ruokailun jälkeen, ja ne stimuloivat haimaa 
tuottamaan insuliinia. Estämällä inkretiinihormonien hajoamista veressä alogliptiini pidentää niiden 
vaikutusaikaa, mikä stimuloi haimaa tuottamaan lisää insuliinia, kun veren glukoosipitoisuus on suuri. 
Alogliptiini ei vaikuta silloin, kun veren glukoosipitoisuus on pieni. Lisäksi alogliptiini pienentää maksan 
tuottaman glukoosin määrää lisäämällä insuliinipitoisuutta ja vähentämällä glukagonihormonin 
pitoisuutta veressä. Nämä prosessit yhdessä alentavat veren glukoosipitoisuutta ja auttavat tyypin 2 
diabeteksen hallinnassa. Alogliptini on hyväksytty käyttöön EU:ssa nimellä Vipidia. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Pioglitatsoni herkistää solut (rasva-, lihas- ja maksasolut) insuliinille, minkä ansiosta elimistö pystyy 
paremmin hyödyntämään tuottamaansa insuliinia. Pioglitatsonilla on myyntilupa EU:ssa nimellä Actos, 
ja lupa koskee myös sen muita kauppanimiä. 

Näiden kahden vaikuttavan aineen vaikutuksesta veren glukoosipitoisuus pienenee, mikä auttaa 
hallitsemaan tyypin 2 diabetesta. 

Mitä hyötyä Incresyncista on havaittu tutkimuksissa? 

Incresyncia on tutkittu kahdessa päätutkimuksessa, joihin osallistui 1 296 tyypin 2 diabetesta 
sairastavaa potilasta, joiden sairaus ei pysynyt hyvin hallinnassa aiemmalla hoidolla. Toisessa näistä 
tutkimuksista alogliptiinin vaikutuksia verrattiin lumelääkkeeseen, kun alogliptiinia käytettiin 
pioglitatsonihoidon lisänä yhdessä metformiinin tai muun diabeteslääkkeen kanssa tai ilman kolmatta 
lääkettä. Toisessa tutkimuksessa alogliptiinin antamista potilaalla jo käytössä olevan pioglitatsoni- ja 
metformiinihoidon lisänä verrattiin pioglitatsoniannoksen nostamisen vaikutukseen. Kummassakin 
tutkimuksissa tehon pääasiallisena mittana oli glykosyloituneen hemoglobiinin (HbA1c) prosentuaalinen 
muutos. HbA1c tarkoittaa hemoglobiinia, johon on kiinnittynyt glukoosia. HbA1c-pitoisuus osoittaa, 
miten hyvin veren glukoosipitoisuus on hallinnassa. HbA1c-pitoisuudet mitattiin 26 viikon kuluttua 
ensimmäisessä tutkimuksessa ja 52 viikon kuluttua toisessa tutkimuksessa. 

Kumpikin tutkimus osoitti, että Incresyncin vaikuttavien aineiden yhdistelmä paransi HbA1c-arvoa 
vähän mutta kuitenkin kliinisesti merkitsevästi. Pioglitatsoniin lisättynä 12,5 mg:n alogliptiiniannos 
laski HbA1c-arvoa 0,47 prosenttia ja 25 mg:n alogliptiiniannos 0,61 prosenttia. Incresync laski HbA1c-
arvoa vähintään yhtä tehokkaasti kuin pioglitatsoni ja metformiini. 

Mitä riskejä Incresynciin liittyy? 

Incresyncin yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua enintään yhdelle potilaalle 
kymmenestä) ovat ylähengitystieinfektiot (nenän ja nielun tulehdukset), sivuontelotulehdus, 
päänsärky, pahoinvointi, närästys, vatsakipu, kutina, lihaskipu, perifeerinen turvotus (nilkkojen ja 
jalkojen turvotus) ja painonnousu. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Incresyncin ilmoitetuista 
haittavaikutuksista. 

Incresyncia ei saa antaa potilaille, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) sen vaikuttaville aineille tai mille 
tahansa ainesosalle tai joille mikä tahansa dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) estäjä on aiheuttanut 
vakavan allergiareaktion. Sitä ei saa myöskään antaa potilaille, joilla on tai on aiemmin ollut sydämen 
vajaatoiminta tai virtsarakon syöpä, joilla on maksan vajaatoiminta, diabeettinen ketoasidoosi (vakava 
tila, joka voi esiintyä diabetespotilailla) tai verivirtsaisuutta, jonka syytä ei ole selvitetty. 
Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista. 

Miksi Incresync on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Incresyncin hyödyt ovat sen riskejä suuremmat ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. Virasto katsoi, että alogliptiinin lisääminen pioglitatsonihoitoon 
metformiinin kanssa tai ilman sitä sai aikaan HbA1c-arvon vähäistä mutta kuitenkin kliinisesti 
merkitsevää paranemista. Siksi virasto katsoi, että Incresyncin sisältämästä alogliptiinin ja 
pioglitatsonin yhdistelmästä on hyötyä potilaille. Incresyncin turvallisuusprofiili vastasi sen yksittäisten 
ainesosien turvallisuusprofiilia. 
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Miten voidaan varmistaa Incresyncin turvallinen ja tehokas käyttö? 

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, 
jotta Incresyncin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. 

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Incresyncin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Incresync-
valmisteesta ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan 
potilaiden suojelemiseksi. 

Muita tietoja Incresyncistä 

Incresync sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 19. syyskuuta 2013. 

Lisää tietoa Incresyncista on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/incresync. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 09-2021. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/incresync
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