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PRESSMEDDELANDE

Flera behandlingsalternativ för diabetiker - läkemedlet vildagliptin nu
specialersättbart
Esbo, 17.6.2010

Vildagliptin (Galvus®) och dess kombination med metformin (Eucreas®) har blivit godkända som
specialersättningsbara läkemedel för intensifiering av behandlingen av typ 2-diabetes. Den 100 %
specialersättningen träder i kraft 1.8.2010. Vildagliptin är en DPP-4- (dipeptidylipeptidas-4)enzymhämmare, som effektiverar den naturliga funktionen av Langerhanscellerna i
bukspottskörteln och sköter därigenom fysiologist diabetespatientens långvariga glukosbalans.
- ”Flera studier har visat, att man kan förhindra eller senarelägga utbrytandet av typ 2diabetes med hjälp av levnadsvanor. Förändringar i levnadsvanorna räcker emellertid inte
alltid till och då behöver vården intensifieras genom individuell läkemedelsbehandling, som
är väl tolererad. Målsättningen med en bra och intensifierad diabetesvård är ett normalt liv
med hänsyn till både kvaliteten och längden. En annan viktig målsättning är förhindra de
betydande komplikationer, speciellt hjärt- och kärlsjukdomar, som förorsakas av
följdsjukdomarna i samband med diabetes”, säger Novartis medicinska rådgivare Päivi
Paldánius.
Vildagliptin, som hör till gliptinerna är ett reseptbelagt läkemedel och tas via munnen. Det kan
kombineras med de allmännaste läkemedel, som används för behandling av typ 2-diabetes, dvs.
metformin, sulfonylurea och glitazoner. Man har både praktisk klinisk erfarenhet och gedigna
forskningsresultat av vildagliptin. Galvus och Eucreas fick båda försäljningstillstånd i EU på
hösten 2007.
Bakgrundsinformation om typ 2 diabetes i Finland
Typ 2- eller vuxendiabetes är en av de sjukdomar som ökar snabbast både i Finland och i övriga
världen. Man räknar med, att cirka en halv miljon finländare har diabetes, varav ungefär 40 000
har typ 1-diabetes, och ungefär 250 000 har typ 2-diabetes. Dessutom räknar man, att för varje
diagnostiserad patient med typ 2-diabetes finns det åtminstone en icke-diagnostiserad
diabetespatient. Typ 2-diabetes bryter vanligtvis ut när man är över 40 år, men den kan också
bryta ut i barndomen eller tonåren. Typ 2-diabetes är även ärftligt betingat, men därtill kan
levnadsvanorna, som t.ex. för stort energiintag, övervikt, för lite motion och ökad livslängd öka
förekomsten av vuxendiabetes.
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