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TIEDOTE

Lisää hoitovaihtoehtoja diabeetikoille – vildagliptiinivalmiste saanut
erityiskorvattavuuden
Espoo, 17.6.2010

Tyypin 2 diabeteksen hoidon tehostukseen tarkoitettu suun kautta otettava vildagliptiini
(Galvus®) ja sen yhdistelmävalmiste metformiinin kanssa (Eucreas®) ovat saaneet
erityiskorvattavuuden (100 %), joka astuu voimaan 1.8.2010. Vildagliptiini on DPP-4(dipeptidyylipeptidaasi-4) entsyymin estäjä. Se tehostaa haiman saarekesolujen luontaista
toimintaa ja hoitaa näin fysiologisella tavalla diabetespotilaiden pitkäaikaista
glukoositasapainoa.
- ”Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että tyypin 2 diabeteksen puhkeamista voidaan
ehkäistä tai viivyttää elämäntapamuutoksilla. Elämäntapamuutokset eivät aina kuitenkaan
riitä, jolloin hoidon tehostukseen tarvitaan lisäksi yksilöllistä ja hyvin siedettyä lääkehoitoa.
Hyvän ja tehostetun diabeteshoidon tavoitteena on laadultaan ja pituudeltaan normaali
elämä. Tämän lisäksi keskeisenä tavoitteena on ehkäistä diabeteksen liitännäissairauksien,
erityisesti sydän- ja verisuonitautien, aiheuttamia merkittäviä komplikaatioita” sanoo
Novartiksen lääketieteellinen asiantuntija Päivi Paldánius.
Suun kautta otettava vildagliptiini on gliptiiniryhmään kuuluva reseptilääke ja se voidaan yhdistää
yleisimpiin tyypin 2 diabeteksen hoitoon käytettäviin lääkkeisiin eli metformiiniin,
sulfonyyliureoihin ja glitatsoneihin. Vildagliptiinivalmisteella on käytännön kliinisen kokemuksen
lisäksi erittäin laaja tutkimusnäyttö. Galvus ja Eucreas saivat myyntiluvan Euroopan Unionissa
syksyllä 2007.
Taustatietoa tyypin 2 diabeteksesta Suomessa
Tyypin 2 eli aikuisiän diabetes on yksi nopeimmin yleistyvistä sairauksista sekä Suomessa että
maailmalla. Arvioiden mukaan noin puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabetesta, näistä noin
40 000 sairastaa tyypin 1 diabetesta ja noin 250 000 tyypin 2 diabetesta. Lisäksi jokaista
diagnosoitua tyypin 2 diabetespotilasta kohden arvioidaan olevan ainakin yksi diagnosoimaton
potilas. Tyypin 2 diabetes puhkeaa yleensä yli 40-vuotiaana, mutta se voi puhjeta myös
nuoruudessa tai lapsuudessa. Tyypin 2 diabeteksen puhkeamista säätelee myös perimä, mutta
tämän ohella taudin lisääntymiseen vaikuttavat elintavat kuten liiallinen energian saanti, ylipaino,
vähäinen liikunta sekä pidentynyt elinikä.
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