
في كثير من األحيان يتم إعطاء مرضى السكري من النوع 2 األدوية بما في ذلك األنسولين للمساعدة في السيطرة على 
مستويات الجلوكوز في الدم. ومعظم هذه األدوية على شكل أقراص، ولكن يتم إعطاء بعضها عن طريق الحقن. والقصد من هذه 

األقراص أو الحقن أن يتم إستخدامها جنبًا إلى جنب مع األكل الصحي والنشاط البدني المنتظم، وليس كبديل. أقراص السكري 
ليست شكال من أشكال األنسولين عن طريق الفم. مع التطورات األخيرة على األدوية، ليست كل أدوية الحقن أنسولين. أحيانا 

يمكن أن تحدث آثار جانبية من األدوية. تحدث مع طبيبك أو الصيدلي إذا واجهتك أي مشاكل. يتوفر عادة دواء بديل.

أصناف األدوية
حاليا هناك ست أصناف من األقراص المستخدمة في أستراليا لخفض مستويات الجلوكوز في الدم وصنفين من الحقن. األقراص 

معروفة بإسم بيغوانيدات وسلفونيل يوريا  وثايازوليندايونز )غليتازون( وميغليتينايدز ومثبطات ألفا غلوكوزيداز )اكاربوسي( 
ومثبطات دي بي بي4-. صنفا األدوية المعطاة عن طريق الحقن هي ُمشابهات اإلينكريتين  واألنسولين.

1. بيغوانيدات )ميتفورمين(
بعض األسماء التجارية اإلسم الكيميائي 

 Diabex, Diabex XR*, Diaformin, Diaformin XR*, Formet, Genepharm  MetFoRMin
 metformin, Genrx metformin, Glucohexal, Glucohexal 1000,

*Glucomet, Glucophage, Metex XR*, Metforbell, Metformin XR

نقاط لتتذكرها حول بيغوانيدات
	 أنها تساعد على خفض مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق

تقليل كمية اإلفراج عن الجلوكوز المخّزن بواسطة الكبد > 
إبطاء إمتصاص الجلوكوز من األمعاء  > 

مساعدة الجسم لكي يصبح أكثر حساسية لألنسولين بحيث يعمل األنسولين الخاص بك بشكل أفضل. > 
	 يمكن أن تشمل اآلثار الجانبية الغثيان واالسهال وطعم معدني في الفم.

	 للحد من اآلثار الجانبية، ينبغي أن تؤخذ األقراص مع أو بعد األكل.
	 انها بحاجة الى أن تبدأها بجرعة منخفضة والزيادة ببطء.

لقد تبين من أن ميتفورمين يحد من معدل الوفيات اإلجمالي  لألشخاص الذين يعانون من  السكري من النوع 2	  أكثر من تأثيرها 
على قراءات الجلوكوز. ولهذا السبب غالبا ما يعتبر ميتفورمين الخيار األول في إدارة السكري من النوع 2.

جميع مرضى السكري يحتاجون إلى فحص مستويات الجلوكوز على أساس 
منتظم. عند أخذ الدواء، قد تحتاج إلى فحص مستويات الجلوكوز في كثير 

من األحيان لحمايتك وضمان بأن الدواء لديه التأثير المطلوب.
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األدوية لمرض السكري من النوع 2
	 عموما ميتفورمين ال يزيد الوزن وقد يساعد على إنقاص الوزن. غالبا ما يتم وصفه كأول دواء سكري لمرضى السكري من 

النوع 2 الذين يعانون من زيادة الوزن.
	  ال ينبغي أن يستخدم ميتفورمين من قبل الناس الذين يعانون من أمراض خطيرة في الكبد أو الكلى  أو القلب.

	  قد تكون هناك حاجة لوقف ميتفورمين قبل الجراحة أو اإلجراءات التي تتطلب حقن صبغة غير منفذة لإلشعاع مثل صورة 
وعائية للشريان التاجي. دائما إستشر طبيبك.

	 نادرا ما توصف للنساء الحوامل أو المرضعات .
حيث أن السكري من النوع 2	  هو تقدمي، طبيبك قد يحتاج إلى زيادة الجرعة تدريجيا  مع مرور الوقت.

	 قد تكون هناك حاجة أن يكون ميتفورمين مصحوب بأقراص من صنف سلفونيل يوريا.
	 الميتفورمين في حد ذاته ال يسبب هايبوغليسميميا )إنخفاض الجلوكوز في الدم او ‘هايبو’( ولكن قد يسهم في هايبوغليسميميا 

عندما يستخدم  مع سلفونيل يوريا.

2. سلفونيل يوريا  
بعض األسماء التجارية اإلسم الكيميائي 

   ,Diamicron†, Diamicron MR*, Genrx gliclazide, Glyade  GliclAziDe
*Mellihexal, nidem, oziclide MR  

Daonil, Glimel  GlibenclAMiDe
Melizide, Minidiab  GlipiziDe

 Amaryl, Aylide, Diapride, Dimirel, Glimepiride Sandoz  GliMepiRiDe
نقاط لتتذكرها حول سلفونيل يوريا  

	 انه يخفص مستويات الجلوكوز في الدم من خالل تحفيز البنكرياس على إنتاج المزيد من األنسولين.
	 يمكن أن يسبب هايبوغليسيميا. تأكد من مناقشة هذا األمر مع طبيبك أو مثقف السكري وإرجع إلى صحيفة معلومات 

هايبوغليسيميا والسكري .
	 ينبغي أن تؤخذ األقراص بالضبط قبل وجبة الطعام. هناك خطر أقل لحدوت هايبوغليسميا إذا تناولت وجبات منتظمة )ووجبات 

خفيفة إذا أوصيت بذلك( على مدار اليوم.
	 مكن أن تشمل اآلثار الجانبية زيادة الوزن ونادرا ما الطفح الجلدي، إضطراب المعدة واليرقان.

	 ينبغي أال تؤخذ من قبل النساء الحوامل أو المرضعات.
حيث أن السكري من النوع 2	  هو تقدمي، طبيبك قد يحتاج إلى زيادة الجرعة تدريجيا مع مرور الوقت.

	 قد تكون هناك حاجة أن يكون سلفونيل يوريا مصحوبًا بأقراص ميتفورمين.

3. ثايازوليندايونز )غليتازون(
األسماء التجارية اإلسم الكيميائي 

 Avandia  RoSiGlitAzone
Actos  pioGlitAzone

نقاط لتتذكرها حول ثايازوليندايونز )غليتازون(
	 إنه يساعد على خفض مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق زيادة تأثير األنسولين الخاص بك، وال سيما على العضالت وخاليا 

الدهون أي: إنه يحسن مقاومة األنسولين.
	 أثره بطيئ، ويأخذ من أيام إلى أسابيع لبدء العمل وشهر إلى شهرين  لتأثيره الكامل.

	 إنه يعمل بشكل جيد باإلقتران مع بعض أقراص السكري األخرى.
	 إذا ُأخذته لوحده، فإنه ال يسبب انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم ولكن هذا يمكن أن يحدث عندما يؤخذ مع سلفونيل 

يوريا.
	 ومن اآلثار الجانبية هي زيادة الوزن. يتم نقل الدهون من المناطق التي هي سيئة لصحتك )حول البطن( إلى مناطق أخرى مثل 

الجزء العلوي من الفخذين، حيث وبالرغم من أنك قد ال تريدها فإنها ليست بمثل ذلك الضررلصحتك.

بغض النظر عن الدواء الذي وصفه طبيبك، تأكد من أنك تستخدمه وفقا للتعليمات
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األدوية لمرض السكري من النوع 2
	 أثر جانبي آخر هو تراكم السوائل وينبغي عموما تجنب غليتازون من قبل الناس المصابين بقصور في القلب. ناقش مع طبيبك ما إذا 

كان مناسبًا أو غير مناسبًا لك.
	 ال ينبغي أخذه إذا ُوجد مرض الكبد .

	 ينبغي أال يؤخذ من قبل النساء الحوامل أو المرضعات.
	 من المستحسن عمل فحوصات منتظمة لوظائف الكبد وخاصة في السنة األولى من العالج بواسطة هذه األقراص. طبيبك سوف 

يحتاج إلى مناقشة هذا معك عند بدء العالج.
قائمة نظام المساعدات الصيدالنية لغليتازون *

( فقط كعالج مزدوج باإلقتران مع إما ميتفورمين أو سلفونيل يوريا. لم يتم إدراجه   	Avandia( يتم حاليا وصف أفانديا
لإلستخدام مع االنسولين.

( مع ميتفورمين و/ أو سلفونيل يوريا، ومع األنسولين حيث ُيشار بذلك.  	Actos( حاليا يمكن وصف أكتوس

4. ميغليتينايدز
األسماء التجارية اإلسم الكيميائي 

novonorm  RepAGliniDe
نقاط لتتذكرها حول ميغليتينايدز

( حاليا متوفر فقط على وصفة طبية خاصة. اسأل الصيدلي عن السعر.  	novonorm( نوفونورم
	 انه يخفض مستويات الجلوكوز في الدم من خالل تحفيز البنكرياس على إنتاج المزيد من األنسولين، ورغم أنه ال يتصل 

كيميائيا بسلفونيل يوريا.
	 إنه سريع المفعول وال يدوم طويال لذلك يتم أخذ قرص قبل كل وجبة لتحفيز األنسولين للتعامل مع تلك الوجبة. إنه يوفر 

المرونة لألشخاص الذين يعانون من عدم إنتظام أنماط األكل على سبيل المثال: عاملي المناوبة.
	 ويمكن أن يسبب هايبوغليسيميا. تأكد من مناقشة هذا األمر مع طبيبك أو مثقف السكري وإرجع إلى صحيفة معلومات 

هايبوغليسيميا والسكري.
	 اآلثار الجانبية األخرى غير إنخفاض مستوى الجلوكوز في الدم هي غير مألوفة ولكن يمكن أن تشمل إضطرابات في المعدة 

وشذوذات في إختبارات وظائف الكبد.
	 ينبغي أال يؤخذ من قبل النساء الحوامل أو المرضعات.

Alpha glucosidase inhibitors .5
األسماء التجارية اإلسم الكيميائي 

Glucobay  AcARboSe
نقاط لتتذكرها حول مثبطات ألفا غلوكوزيداز

	 إنه يساعد على إبطاء عملية الهضم واالمتصاص للكربوهيدرات الغذائية المعينة في األمعاء. إذا ُأخذ وحده، فإنه ال يسبب 
هايبوغليسيميا.

	 إذا حدث هايبوغليسيميا بسبب دواء آخر للسكري قد تكون تأخذه، يجب أن ُيعالج بواسطة الجلوكوز النقي مثل أقراص أو 
.)Glucobay( هالم أو لوكوزايد الجلوكوز. قد يتأثر إمتصاص أشكال أخرى من الكربوهيدرات بواسطة جلوكوباي

	 وتشمل اآلثار الجانبية إنتفاخ البطن )الريح( واإلنتفاخ واالسهال .
	 ينبغي أن يبدأ في جرعات منخفضة ويزداد ببطء لتقليل اآلثار الجانبية.

	 يجب أن يؤخذ قبل األكل بالضبط.
	 ينبغي أال يؤخذ من قبل النساء الحوامل أو المرضعات.

DPP-4 inhibitors .6
األسماء التجارية اإلسم الكيميائي 

Januvia  SitAGliptin
Galvus  VilDAGliptin

نقاط لتتذكرها حول مثبطات – دي بي بي 4 
	 إنه يعزز قدرة الجسم الذاتية لخفض الجلوكوز في الدم عندما يرتفع.

، وبالتالي تعزيز مستويات هرمونات إنكريتين النشطة التي تعمل على  وهو يعمل عن طريق تثبيط انزيم دي بي بي - 4	 
خفض مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق زيادة إفراز األنسولين وخفض إفراز الجلوكاجون.

مثبطات دي بي بي - 4	  تعمل فقط عندما تكون نسبة الجلوكوز في الدم مرتفعة لذلك من غير المرجح أن تعاني من 
هايبوغليسيميا إال إذا كنت تأخذ أيضا سلفونيل يوريا )راجع صفحة 2(. عند الجمع، قد تزداد فرصة حدوث هايبوغليسيميا 

لذلك قد ينظر طبيبك في خفض جرعة سلفونيل يوريا.
( عندما يكون الطعام الصحي/ النشاط البدني المنتظم باإلضافة إلى إستخدام   	Sitagliptin( يتم حاليا وصف سيتاجليبتين
قرص دواء آخر واحد ال يوفر ما يكفي للسيطرة على مستوى الجلوكوز في الدم - وال يمكن تحمله إضافة نوع آخر من 

الدواء .
ينبغي إستخدام مثبطات دي بي بي - 4	  إما مع ميتفورمين أو سلفونيل يوريا.

	 يمكن أن تشمل االثار الجانبية لسيتاجليبتين أعراض الجهاز التنفسي العلوي والصداع والتهاب البلعوم األنفي .
	 يمكن أن تشمل االثار الجانبية لسيتاجليبتين تورم اليدين أو القدمين، ‘حرقة’، زيادة الوزن، أو طفح جلدي حاك.

	 سيتاجليبتين هو عموما محايد بالنسبة للوزن لذلك من غير المرجح أن يزداد وزنك إال إذا كنت على دواء آخر يزيد من 
وزنك.

يتوفر سيتاجليبتين في تركيبة جرعة ثابتة تسمى Janumet. حيث أنه يحتوي على ميتفورمين، Janumet	  ينبغي أن يؤخذ 
مرتين يوميا مع أو بعد األكل.

ال ينبغي أن تؤخذ مثبطات دي بي بي - 4  من قبل النساء الحوامل أو المرضعات أو األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18	  
سنة.

	 قد يخفض طبيبك الجرعة إذا كان لديك مرض كلوي معتدل إلى حاد.

 Incretin mimetics .7
األسماء التجارية اإلسم الكيميائي 

byetta  eXenAtiDe
نقاط لتتذكرها حول ُمشابهات اإلينكريتين  

( فقط مع الحد األقصى لجرعة إما ميتفورمين أو سلفونيل يوريا أو كليهما، ونسبة   	byetta( يتم حاليا وصف باي إيتا
HbA1c هي أكثر من 7 ٪.. 

(  هي أدوية تعطى بالحقن. أنها تقّلد التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم   	incretin mimetics( ُمشابهات اإلينكريتين
بعد الوجبات.

(على خفض مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق:  	exenatide( يساعد إيكسيناتايد
تحفيز البنكرياس إلنتاج المزيد من األنسولين > 

تقليل كمية الجلوكاجون المفرج عنه من البنكرياس بعد األكل. الجلوكاجون هو هرمون لديه تأثير معاكس لألنسولين لذلك يزيد  > 
من مستويات الجلوكوز في الدم

إبطاء مرور الطعام من المعدة إلى األمعاء حتى يتم امتصاص الغذاء ببطء أكثر وبثبات > 
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	 أثر جانبي آخر هو تراكم السوائل وينبغي عموما تجنب غليتازون من قبل الناس المصابين بقصور في القلب. ناقش مع طبيبك ما إذا 
كان مناسبًا أو غير مناسبًا لك.

	 ال ينبغي أخذه إذا ُوجد مرض الكبد .
	 ينبغي أال يؤخذ من قبل النساء الحوامل أو المرضعات.

	 من المستحسن عمل فحوصات منتظمة لوظائف الكبد وخاصة في السنة األولى من العالج بواسطة هذه األقراص. طبيبك سوف 
يحتاج إلى مناقشة هذا معك عند بدء العالج.

قائمة نظام المساعدات الصيدالنية لغليتازون *
( فقط كعالج مزدوج باإلقتران مع إما ميتفورمين أو سلفونيل يوريا. لم يتم إدراجه   	Avandia( يتم حاليا وصف أفانديا

لإلستخدام مع االنسولين.
( مع ميتفورمين و/ أو سلفونيل يوريا، ومع األنسولين حيث ُيشار بذلك.  	Actos( حاليا يمكن وصف أكتوس

4. ميغليتينايدز
األسماء التجارية اإلسم الكيميائي 

novonorm  RepAGliniDe
نقاط لتتذكرها حول ميغليتينايدز

( حاليا متوفر فقط على وصفة طبية خاصة. اسأل الصيدلي عن السعر.  	novonorm( نوفونورم
	 انه يخفض مستويات الجلوكوز في الدم من خالل تحفيز البنكرياس على إنتاج المزيد من األنسولين، ورغم أنه ال يتصل 

كيميائيا بسلفونيل يوريا.
	 إنه سريع المفعول وال يدوم طويال لذلك يتم أخذ قرص قبل كل وجبة لتحفيز األنسولين للتعامل مع تلك الوجبة. إنه يوفر 

المرونة لألشخاص الذين يعانون من عدم إنتظام أنماط األكل على سبيل المثال: عاملي المناوبة.
	 ويمكن أن يسبب هايبوغليسيميا. تأكد من مناقشة هذا األمر مع طبيبك أو مثقف السكري وإرجع إلى صحيفة معلومات 

هايبوغليسيميا والسكري.
	 اآلثار الجانبية األخرى غير إنخفاض مستوى الجلوكوز في الدم هي غير مألوفة ولكن يمكن أن تشمل إضطرابات في المعدة 

وشذوذات في إختبارات وظائف الكبد.
	 ينبغي أال يؤخذ من قبل النساء الحوامل أو المرضعات.

Alpha glucosidase inhibitors .5
األسماء التجارية اإلسم الكيميائي 

Glucobay  AcARboSe
نقاط لتتذكرها حول مثبطات ألفا غلوكوزيداز

	 إنه يساعد على إبطاء عملية الهضم واالمتصاص للكربوهيدرات الغذائية المعينة في األمعاء. إذا ُأخذ وحده، فإنه ال يسبب 
هايبوغليسيميا.

	 إذا حدث هايبوغليسيميا بسبب دواء آخر للسكري قد تكون تأخذه، يجب أن ُيعالج بواسطة الجلوكوز النقي مثل أقراص أو 
.)Glucobay( هالم أو لوكوزايد الجلوكوز. قد يتأثر إمتصاص أشكال أخرى من الكربوهيدرات بواسطة جلوكوباي

	 وتشمل اآلثار الجانبية إنتفاخ البطن )الريح( واإلنتفاخ واالسهال .
	 ينبغي أن يبدأ في جرعات منخفضة ويزداد ببطء لتقليل اآلثار الجانبية.

	 يجب أن يؤخذ قبل األكل بالضبط.
	 ينبغي أال يؤخذ من قبل النساء الحوامل أو المرضعات.

DPP-4 inhibitors .6
األسماء التجارية اإلسم الكيميائي 

Januvia  SitAGliptin
Galvus  VilDAGliptin

نقاط لتتذكرها حول مثبطات – دي بي بي 4 
	 إنه يعزز قدرة الجسم الذاتية لخفض الجلوكوز في الدم عندما يرتفع.

، وبالتالي تعزيز مستويات هرمونات إنكريتين النشطة التي تعمل على  وهو يعمل عن طريق تثبيط انزيم دي بي بي - 4	 
خفض مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق زيادة إفراز األنسولين وخفض إفراز الجلوكاجون.

مثبطات دي بي بي - 4	  تعمل فقط عندما تكون نسبة الجلوكوز في الدم مرتفعة لذلك من غير المرجح أن تعاني من 
هايبوغليسيميا إال إذا كنت تأخذ أيضا سلفونيل يوريا )راجع صفحة 2(. عند الجمع، قد تزداد فرصة حدوث هايبوغليسيميا 

لذلك قد ينظر طبيبك في خفض جرعة سلفونيل يوريا.
( عندما يكون الطعام الصحي/ النشاط البدني المنتظم باإلضافة إلى إستخدام   	Sitagliptin( يتم حاليا وصف سيتاجليبتين
قرص دواء آخر واحد ال يوفر ما يكفي للسيطرة على مستوى الجلوكوز في الدم - وال يمكن تحمله إضافة نوع آخر من 

الدواء .
ينبغي إستخدام مثبطات دي بي بي - 4	  إما مع ميتفورمين أو سلفونيل يوريا.

	 يمكن أن تشمل االثار الجانبية لسيتاجليبتين أعراض الجهاز التنفسي العلوي والصداع والتهاب البلعوم األنفي .
	 يمكن أن تشمل االثار الجانبية لسيتاجليبتين تورم اليدين أو القدمين، ‘حرقة’، زيادة الوزن، أو طفح جلدي حاك.

	 سيتاجليبتين هو عموما محايد بالنسبة للوزن لذلك من غير المرجح أن يزداد وزنك إال إذا كنت على دواء آخر يزيد من 
وزنك.

يتوفر سيتاجليبتين في تركيبة جرعة ثابتة تسمى Janumet. حيث أنه يحتوي على ميتفورمين، Janumet	  ينبغي أن يؤخذ 
مرتين يوميا مع أو بعد األكل.

ال ينبغي أن تؤخذ مثبطات دي بي بي - 4  من قبل النساء الحوامل أو المرضعات أو األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18	  
سنة.

	 قد يخفض طبيبك الجرعة إذا كان لديك مرض كلوي معتدل إلى حاد.

 Incretin mimetics .7
األسماء التجارية اإلسم الكيميائي 

byetta  eXenAtiDe
نقاط لتتذكرها حول ُمشابهات اإلينكريتين  

( فقط مع الحد األقصى لجرعة إما ميتفورمين أو سلفونيل يوريا أو كليهما، ونسبة   	byetta( يتم حاليا وصف باي إيتا
HbA1c هي أكثر من 7 ٪.. 

(  هي أدوية تعطى بالحقن. أنها تقّلد التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم   	incretin mimetics( ُمشابهات اإلينكريتين
بعد الوجبات.

(على خفض مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق:  	exenatide( يساعد إيكسيناتايد
تحفيز البنكرياس إلنتاج المزيد من األنسولين > 

تقليل كمية الجلوكاجون المفرج عنه من البنكرياس بعد األكل. الجلوكاجون هو هرمون لديه تأثير معاكس لألنسولين لذلك يزيد  > 
من مستويات الجلوكوز في الدم

إبطاء مرور الطعام من المعدة إلى األمعاء حتى يتم امتصاص الغذاء ببطء أكثر وبثبات > 
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زيادة الشعور باإلمتالء بعد األكل. > 
	 إيكسيناتايد ليس بديال لألنسولين لهؤالء الناس الذين يحتاجون األنسولين لعالج مرض السكري لديهم.

	 قد يقلص إيكسيناتايد من شهيتك، وكمية الطعام الذي تتناوله ووزنك.
	 يتم حقن إيكسيناتايد تحت الجلد في الفخذ أو البطن أو الذراعين. ويأتي في قلم معبأ سلفا بالجرعات الثابتة )يحصل الجميع 

على نفس الجرعة( والذي يحتوي على جرعات تكفي لشهر واحد.
	 وعادة ما يتم إعطاء الحقن مرتين في اليوم ، في غضون ساعة قبل وجبات الطعام.

	 يتم إستخدامها مع ميتفورمين أو سلفونيل يوريا أو كليهما.
	 إذا ُأخذ مع ميتفورمين، إيكسيناتايد عادة ال يسبب انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، ومع ذلك يمكن أن يحدث هذا عندما 

يؤخذ مع سلفونيل يوريا )راجع صفحة 2(.
	 يمكن أن تشمل اآلثار الجانبية الغثيان والتقيؤ واإلسهال.

	 ال ينصح إيكسيناتايد للمصابين بأمراض المعدة واألمعاء الحادة أو أمراض الكلى الحادة.
	 قد تحدث ردود فعل للحساسية لدى بعض الناس.

	 ال ينبغي أن ُيستخدم إيكسيناتايد في الحمل ومن غير المعروف ما اذا كان يمر في حليب الثدي. 
	 يؤدي إيكسيناتايد إلى إبطاء إفراغ المعدة ويمكن أن يؤثر على بعض األدوية التي تحتاج إلى المرور من خالل المعدة 

بسرعة.

تركيبات
في مرحلة ما قد يقرر طبيبك إضافة نوع ثاني أو حتى ثالث من األقراص للحفاظ على التأثير على مستويات الجلوكوز في 

الدم. على سبيل المثال، ميتفورمين باإلضافة إلى سلفونيل يوريا هو مزيج شائع.
كبديل ألخذ قرصين منفصلين من األودية يوجد حاليا منتجين يجمعان بين اثنين من األدوية في قرص واحد:

األسماء التجارية اإلسم الكيميائي 
Glucovance  MetFoRMin/GlibenclAMiDe
Avandamet  RoSiGlitAzone/MetFoRMin 

Janumet  SitAGliptin/MetFoRMin
نقاط لتتذكرها حول حول التركيبات

إرجع إلى قسم ‘نقاط لتتذكرها’ المتعلق بكل دواء:
) انظر بيغوانيدات )صفحة 1( وسلفونيل يوريا )صفحة 2	   Glucovance

) انظر غليتازون )صفحة 2( وبيغوانيدات )صفحة 1	   Avandamet
) Janumet  انظر  مثبطات دي بي بي - 4 )صفحة 4( و بيغوانيدات )صفحة 1	 

أخرى
 Sibutramine( )®( وسيبوترامين )ريداكتيل®orlistat )Xenical(( )®اثنين من األدوية األخرى، أورليستات )زينيكال
Reductil(®((، غيرمحددين لمرض السكري ولكن يتم إستخدامهما للمساعدة على إنقاص الوزن. ومع ذلك، فإنهما يمكن أن 

يؤثران على قراءات الجلوكوز في الدم ويسببان هايبوغليسيميا. إذا تم أخذهما مع أدوية السكري األخرى أو األنسولين، قد تكون هناك 
حاجة إلى تقليل الجرعات. زينيكال® يقلل من كمية الدهون الغذائية التي يتم إمتصاصها من األمعاء. ويمكن أن يساعد الناس في 

بعض األحيان على تغيير أنماط األكل وتشجيعهم على إتباع نظام غذائي منخفض الدهون. اآلثار الجانبية من إنتفاخ البطن )الريح(، 
واإلسهال وحركات األمعاء الزيتية يمكن أن تحدث إذا كنت تأكل الكثير من الدهون. ريداكتيل® يساعدك على فقدان الوزن عن طريق 

جعلك تشعر بالشبع حتى لو كنت قد أكلت كمية أقل من الطعام. وحيث أن هاذين الدوائين لفقدان الوزن مناسبين فقط لبعض الناس، 
ناقشهما مع طبيبك. بعد المراجعة، سيقوم طبيبك بإختيار قرص أو مجموعة من األقراص التي أفضل بالنسبة لك.
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هل في أي وقت من األوقات سأكون بحاجة إلستخدام األنسولين؟
السكري من النوع 2 هو حالة تقدمية مع إنخفاض إنتاج األنسولين مع مرور الوقت. كل من عالجات خفض الجلوكوز في الدم 

المذكورة أعاله تتطلب ما يكفي من االنسولين لتكون فعالة. عندما يصبح مريض السكري غير قادر على إنتاج ما يكفي من األنسولين 
الخاص به، فإنه يحتاج إلى عالج األنسولين للسيطرة على مستويات الجلوكوز في الدم. يمكن أن يحدث هذا بسرعة ولكن غالبا ما 

يحدث في حوالي 50 ٪ من الناس في غضون 10 سنوات من تشخيصه. في بعض األحيان يبقى الناس على بعض أو كل األقراص 
وكذلك االنسولين. األنسولين آمن جدا ويمكن استخدامه في النساء الحوامل والمرضعات. وهو دواء الزم لعالج مرضى السكري، 

وعندما ُيدار بشكل صحيح للسيطرة على مستويات الجلوكوز في الدم، يمكن أن يساعد على التقليل من خطر حدوث مضاعفات 
مرض السكري.

معلومات أخرى
	 إذا كنت تشرب الكحول، أخبر طبيبك ألنه قد يؤثر على عمل الدواء. ويمكن أن يخفي أيضا أعراض نقص سكر الدم 

)هايبوغليسيميا(.
 لمزيد من المعلومات اتصل بخط معلومات الدواء على 763 888 1300	   أو قم بزيارة قسم المستهلك في

.www.pbs.gov.au
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هل ترغب في اإلنضمام إلى منظمة السكري الرائدة في استراليا؟
< خدمات الطفولة < مجالت مجانية  < الخدمات الغذائية 

< مجموعات الدعم  < خصومات على المنتج   < األدب التثقيفي 

لمزيد من المعلومات اتصل على 588 136 1300  أو قم بزيارة موقع المنظمة في واليتك / إقليمك: 
ACT www.diabetes-act.com.au  NSW www.australiandiabetescouncil.com
NT www.healthylivingnt.org.au QLD www.diabetesqueensland.org.au
SA www.diabetessa.com.au  TAS www.diabetestas.com.au
VIC www.diabetesvic.org.au  WA www.diabeteswa.com.au

تصميم ومحتوى وإنتاج صحيفة معلومات مرض السكري هذه أجري من قبل: 

NSW Australian Diabetes council >   ACT Diabetes Act > 
QLD Diabetes Australia – Queensland >  NT Healthy living nt >  

TAS Diabetes tasmania >   SA Diabetes SA > 
WA Diabetes WA >   VIC Diabetes Australia – Vic >

المحتوى الطبي والتعليمي األصلي لصحيفة المعلومات هذه تم مراجعته من قبل لجنة الرعاية الصحية والتعليم للسكري استراليا المحدودة. 
تصوير هذا المنشور في شكله األصلي مسموح لألغراض التعليمية فقط. يحظر إعادة إنتاجه في أي شكل آخر من قبل طرف ثالث. 
 وبالنسبة ألي مسائل تتعلق بصحيفة المعلومات هذه، يرجى االتصال بالمنشورات الوطنية على dapubs@tpg.com.au  أو االتصال على

 .02 9527 1951

اإلختصاصيين الصحيين: للحصول على نسخ عديدة من هذا المورد، اتصل بمنظمة السكري في واليتك / إقليمك على النحو الوارد.
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