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Suomen Diabetesliitto ry:n lausunto degludek – insuliinivalmisteen hoidollisesta 
arvosta potilasnäkökulmasta katsottuna     

1. Lääkevalmisteen tarve ja suhde muihin nykyisen hoitokäytännön mukaisiin
lääkehoitoihin diabetespotilaan hoidossa

Degludek- insuliini on ylipitkävaikutteinen insuliinijohdos, jonka käyttöaihe on aikuisten, nuorten 
ja yli 1-vuotiaiden lasten diabetes mellituksen hoito.  

Degludekinsuliinia sisältävä Tresiba-insuliinijohdos on tällä hetkellä lääkkeiden hintalautakunnan 
päätöksen mukaan rajoitetusti peruskorvattava tai erityiskorvattava yli 18 -vuotiaille tyypin 1 
diabetesta sairastaville, joilla esiintyy toistuvia yöllisiä hypoglykemioita sekä detemir- että 
glargiini-insuliinihoitojen aikana. Lisäksi korvaus myönnetään aluksi hoitokokeiluna, jonka jälkeen 
erityskorvaus myönnetään, kun diabeteksen hoitotasapainon osoitetaan 
degludekinsuliinihoitokokeilun aikana parantuneen ja yöllisten hypoglykemioiden vähentyneen. 

Absoluuttisen insuliinipuutoksen korvaushoito eli normaalin insuliinierityksen jäljittely 
insuliinipuutosdiabetesta sairastavalla (tyypin 1 diabetes ja osa tyypin 2 diabetesta sairastavista) 
on haasteellista ja usein ongelmallista. Perusinsuliinin tarve vaihtelee saman vuorokauden eri 
aikoina, eri vuorokausina tai jaksoittain esimerkiksi stressin, sairauspäivien ja liikunnan mukaan. 
Lisäksi eri insuliinivalmisteiden vaikutusaika ja vaikutusprofiili sekä valmisteen imeytyminen 
pistokohdasta ovat yksilöllistä riippuen valmisteen ominaisuuksista, insuliinin annoksesta, 
pistospaikkojen kunnosta (turvotus, kovettumat jne…) ja verenkierrosta. Tämän seurauksena 
verenglukoosin pitoisuus kaikista hoitoon liittyvistä ponnisteluista huolimatta vaihtelee enemmän 
tai vähemmän yksilöstä riippuen. Yhteen aikaan vuorokaudesta perusinsuliinia saattaa olla liian 
vähän ja toiseen aikaan liikaakin. Vastaavasti verenglukoosi on liian korkea ja sitä pitää korjata 
pikainsuliinin lisäannoksilla tai verenglukoosi on liian matala ja sitä pitää korjata ylimääräisellä 
hiilihydraatilla. 

Perusinsuliinin kattaminen kaavamaisesti vaikuttavilla insuliinivalmisteilla on usein vaikeaa. Alle 
puolet insuliinipuutosdiabetesta sairastavista saavuttaa monipistoshoidolla ja nykyisellä hoidon 
järjestämisen tavalla yleiset pitkäaikaisen glukoositasapainon tavoitteet (sokerihemoglobiini 
HbA1c alle 53 mmol/mol ilman hypoglykemioita ja glukoosiarvojen suurta päivittäistä vaihtelua). 
Liian korkea glukoositasapaino altistaa potilaan pitkäaikaisille diabeteksen lisäsairauksille. 

Käytännön hoidossa haetaan pienintä perusinsuliinin annosta, jolla verenglukoosi pysyy 
tavoitetasolla yöllä (jolloin insuliinin tarve alkuyöstä on erityisen pieni) ja ennen aterioita. 

2. Degludek- insuliinin erityiset hyödyt potilaan näkökulmasta muihin hoitovaihtoehtoihin
verrattuna

Degludek insuliinin muita valmisteita pidempi vaikutustaika, tasaisempi vaikutusprofiili ja 
pienempi päivittäinen imeytymisvaihtelu tekee sen verenglukoosia laskevasta vaikutuksesta 
paremmin ennakoitavan ja potilaalle turvallisemman. Degludek-insuliinin käyttäjillä on osoitettu 
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olevan vähemmän hypoglykemioita muihin perusinsuliinivalmisteisiin verrattuna. Perusinsuliinin 
tarve on yöaikaan vähäisin ja siksi yöhypoglykemiat ovat yleisiä. Degludekilla esiintyy vähemmän 
yöhypoglykemioita. 
 
Degludek annostellaan kerran vuorokaudessa. Suurin osa insuliinipuutospotilaista käyttää 
perusinsuliinina detemir-insuliinia, jota annostellaan kaksi kertaa vuorokaudessa. Myös noin myös 
noin 20-30 % glargiini 100 yks/ml käyttäjistä tarvitsee annoksen jakamisen kahteen ottokertaan. 
Heillä säästyy vuodessa 365 pistosta. 
 
Pitkän vaikutusajan ansiosta degludek voidaan annostella vaihtelevaan aikaan vuorokaudesta. 
Potilaan ei tarvitse erikseen herätä aamulla pistämään perusinsuliiniaan tiettyyn kellonaikaan, 
vaan hän voi rauhassa nukkua esimerkiksi viikonloppuna pidempään. Erityisesti nuorilla 
päivärytmit ovat kovin vaihtelevia arkena ja viikonloppuna. Nuorten hoito on yleensäkin kovin 
haasteellista ja hoitotulokset riittämättömiä, joten helpotus arkeen voisi edistää heidän hoitoaan. 
 
Yksittäisen perusinsuliinipistoksen unohtuminen esimerkiksi illalla ei degludekin kanssa ole 
ongelma. Valmisteen pitkän vaikutusajan vuoksi verenglukoosi ei nouse korkealle tasolle ja pistos 
voidaan ottaa vasta aamulla.  
 
 
3. Onko olemassa potilasryhmä., joka erityisesti hyötyy kyseisestä lääkevalmisteesta 
 
Erityisen hyödyllinen degludek vaikuttaisi olevan yhtenä yksilöllisenä vaihtoehtona 
insuliinipuutosdiabeetikoille (tyypin 1 diabetes ja osa tyypin 2 diabeetikoista) edellä esitettyjen 
ominaisuuksien perusteella sekä potilailla, joilla hypoglykemiat tai niiden pelko rajoittavat 
tavoitteellisen hoidon toteuttamista. 
 
Erityisen herkkiä hypoglykemioille ovat lapsidiabeetikot, insuliiniherkät aikuiset potilaat ja 
ikäihmiset. Heillä myös perusinsuliinin tarve ja annokset ovat pieniä.  
 
 
4. Käyttäjien kokemuksia Degludek insuliinista 
 
Korvausrajoitusten vuoksi käyttäjien määrä ja kokemusten määrä on rajallinen. Pistoskertojen ja 
hypoglykemioiden vähentyminen ja joustavamman annostelun voi olettaa vaikuttavan hoitoon 
sitoutumista ja elämänlaatua edistävästi. Tasaisempi insuliinipitoisuus ja paremmin ennakoitava 
insuliinivaikutus lisää hoidon turvallisuutta. 
 
 
 
5. Käyttöön vaikuttavia tai sitä rajoittavia tekijöitä 
 
Perusinsuliinivalmisteet vaikuttavat yksilöllisesti. Ihanteellista perusinsuliinivalmistetta, joka sopisi 
kaikille, ei ole.   
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6. Arvio lääkevalmistetta todennäköisesti käyttävien potilaiden määrästä Suomessa sekä
yleisimmin käytetyistä vuorokausiannoksista

Degludek-insuliini on periaatteessa käyttökelpoinen valmiste yleensä perusinsuliinia käyttävälle 
diabeetikolle.  Vuonna 2016 pitkä- tai ylipitkävaikutteisista perusinsuliinivalmisteista sai Suomessa 
Kela korvauksia 118 480 henkilöä. Arviolta noin 50 000 sairastaa tyypin 1 diabetesta eli 
absoluuttista insuliinipuutosta. 

Tyypin 2 diabetesta sairastavilla perusinsuliinia käytetään glukoositasapainon hallintaan, jos muilla 
hoidoilla ei ole päästy hoitotavoitteisiin ja erityisesti vaikean insuliiniresistenssin ja absoluuttisen 
tai suhteellisen insuliinipuutoksen hoitoon. Tyypin 2 diabetes on heterogeeninen sairaus, osa 
potilaista on insuliinipuutteisia jo diagnoosivaiheessa, mutta vuosien kuluessa suurelle osalle 
kehittyy absoluuttinen insuliinipuutos.  

Kelan lääkekorvaustilaston mukaan degludekia käytti vuonna 2015 116 henkilöä ja vuonna 2016 
947 henkilöä erityskorvauksella.  

Insuliiniherkällä aikuisella perusinsuliinin tarve on usein noin 0.2 yks/kg, joten  esimerkiksi 50 – 60 
kg painavalla potilaalla tarve saattaa olla vain 10 - 12 yksikköä vuorokaudessa. Lapsilla 
luonnollisesti pienen koon vuoksi perusinsuliininannos on vastaavasti pieni.  

7. Muita potilaiden kannalta keskeisiä seikkoja

Nykyinen korvausrajoitus rajaa ilman riittäviä perusteita lapset ja nuoret erityiskorvauksen 
ulkopuolelle. Lisäksi vaatimus glargin-insuliinin käyttämisestä, ennen degludekin mahdollista 
korvattavuutta, ei ole lääketieteellisesti eikä potilaan näkökulmasta perusteltua.  

Insuliinihoitoinen diabetes on läsnä potilaan ja läheisten arjessa 24/7. Hyvin toimiva ja turvallinen 
insuliinihoito on tärkeää potilaan hoitoon sitoutumiselle, arjessa pärjäämiselle ja hoitotavoitteisiin 
pääsemiseksi. Eri insuliinivalmisteet toimivat yksilöllisesti ja degludek tulisi olla käytettävissä 
yhtenä vaihtoehtona valmisteyhteenvedon mukaisessa käyttöindikaatiossa yli 1 vuotiaille, ja 
erityisesti jos yksilöllisiin hoitotavoitteisiin ei ole päästy HbA1c:n, hypoglykemioiden tai 
verenglukoosin päivittäisen vaihtelun suhteen.  
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