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�TSAUS

T 
yypin 1 diabeteksen hoidossa eksogee-
nisella insuliinilla pyritään matkimaan 
ihmisen omaa fysiologista insuliinin-

eritystä. Helppoa se ei ole, ja sen täydellinen 
matkiminen jääneekin ikuiseksi haaveeksi. En-
simmäinen eläinperäinen insuliinivalmiste tuli 
käy�öön lähes sata vuo�a si�en. Si�emmin 
siirry�iin ihmisinsuliiniin ja edelleen muunnel-
tuihin insuliineihin, joiden yksi�äisiä tai muu-
tamia aminohappoja on muoka�u imeytymis-
ominaisuuksien ja vaikutusajan optimoimiseksi 
(KUVA). Tie�y perusinsuliinivaikutus tarvitaan 
ympäri vuorokauden normaalin aineenvaih-
dunnan ylläpitämiseksi sekä estämään lipolyy-
siä ja maksan glukoosintuotantoa.

Millaisia ominaisuuksia hyvällä perusinsu-
liinilla tulisi olla? Hyvän perusinsuliinin tulisi 
muun muassa jäljitellä haiman perusinsuliinin-
eritystä mahdollisimman tarkasti ja vaikutus-
ajan tulisi olla vähintään 24 tuntia, mikä 
mahdollistaisi annostelun kerran päivässä. 
Vaikutuksen tulisi olla tasainen ilman huippu-
vaikutusta päivästä toiseen, ja luonnollisesti in-
suliinin tulisi olla turvallinen. 

Runsaat kymmenen vuo�a si�en ensimmäi-
nen pitkävaiku�einen muunneltu insuliini (in-
suliinianalogi) glargiini tuli kliiniseen käy�öön 
Suomessa, ja muutamaa vuo�a myöhemmin 
detemiiri-insuliini. Heräsi toivo siitä, e�ä tyy-
pin 1 diabeetikoiden hoitotasapaino paranisi 

uusien pitkävaiku�eisten muunneltujen insulii-
nien käy�öönoton myötä – ikävä kyllä näin ei 
meillä ole käynyt (1).

Degludekinsuliini

Kymmenen vuoden odotuksen jälkeen markki-
noille tuli uusi ylipitkävaiku�einen muunneltu 
insuliini, degludek. Insuliinin molekyyliraken-
teen muuntaminen mahdollistaa tasaisen vai-
kutuspro�ilin ja pitkän vaikutusajan: pistoksen 
jälkeen degludek muodostaa hitaasti hajoavia 
multiheksameeriryppäitä (2). Odotukset ovat 
taas suuret. Degludekinsuliinin puoliintumis-
aika on noin 25 tuntia eli kaksinkertainen 
verra�una glargiini-insuliiniin. Kokonaisvai-
kutusaika on jopa yli 42 tuntia (3). Silti huolta 
degludekin kumuloitumisesta elimistöön ei ole. 
Insuliinin aloituksen jälkeen 2–3 vuorokauden 
kuluessa saavutetaan stabiili tila, ja annosmuu-
tokset kanna�aa tehdä kerran viikossa (4). 
Tutkimuksissa on saavute�u samanlainen teho 
HbA1c-arvoissa sekä degludek- e�ä 100 U/ml:n 
vahvuisella glargiini-insuliinilla (5, 6).

Mitä etuja degludekinsuliini tarjoaa? Pitkä 
vaikutusaika mahdollistaa joustavan annos-
telun, eikä useamman tunnin vaihtelu pistos-
ajankohdassa vaikuta tehoon eikä turvallisuu-
teen. Suuremmillakaan annosväleillä, jopa 
40 tuntiin asti, ei näy�äisi olevan haitallista 
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Viime vuosina on tullut markkinoille uusia insuliineja. Ylipitkävaikutteisilla insuliineilla, degludek- ja 
glargiini-insuliinilla, jälkimmäinen vahvuudeltaan 300 U/ml, on tasainen ja ennustettava vaikutuspro�ili. 
Tutkimusten valossa degludekia käytettäessä esiintyy merkittävästi vähemmän hypoglykemioita sekä 
tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairastavilla, kun taas glargiinista vastaava näyttö on saatu tyypin 2 
diabeteksen hoidossa. Molempien insuliinien pitkä vaikutusaika tuo kaivattua joustavuutta annosteluun.










