
Antidiabetic Drugs





Signs of T2DM
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APPROVED DIABETES MEDICATIONS



Managing your 
diabetes is not a 

science…
It`s an ART



مضغوطات ميتفورمين مديدة التحرر
Metformin sustained release tablets

 السلوفاجينتمي SR  البيغوانيدإلى زمرة Biguanides  

ولينيزيد حساسية المستقبالت على األنس

ينقص معدل إنتاج الغلوكوز الكبدي

ينقص من معدل االمتصاص المعوي 
للغلوكوز

السلوفاجSR  هو الخط العالجي األول في معالجة داء السكري النمط 

ADA Guidelinesوفق ) T2DM(الثاني 

 السلوفاجيؤمنSR  مطاوعة أكبر من قبل المرض

 السلوفاجيتميزSR   إقياء -غثيان (بتأثيرات جانبية هضمية -  

يع مقارنةً بالميتفورمين تحرر سر (%100-63)أقل بنسبة ) إسهال

IR



Slofag SR
500 – 1000 mg

منظم لسكر 
الدم

تخفيض 
الوزن

متالزمة 
المبيض متعدد 

الكيسات 
PCO

 رضى كانت أفضل عند الم الغلوكوزيتشير الدراسات إلى أن قيم الخضاب

مقارنةً مع أولئك الذين يستخدمون  SR السلوفاجالذين يتناولون 

الميتفورمين سريع التحرر

 تراكيز ثابتة للدواء و إنقاص التموج بمستواه البالزمي

 اإلقالل من التداخالت الدوائية



 الغلبتين مثبط فعال إلنزيمات الـDPP4  

يمنع تخّرب هرمونات 
األنكريتين

ينقص مستويات يزيد تحرر األنسولين
الغلوكاكون

الغلبتين يعزز قدرة الجسم على ضبط مستويات سكر الدم

ال يعمل تين الغلبتين يعمل فقط عندما يكون سكر الدم مرتفعاً الغلب

طورة عندما يكون سكر الدم طبيعياَ أو منخفضاَ، أي ال يسبب خ

هبوط  سكر الدم

الغلبتين ال يسبب زيادة بالوزن عند مرضى الداء السكري

ين الغلبتين يعد خط العالج األول عند مرضى السكري المصاب

بالقصور الكلوي المزمن 
  (Sitagliptin F.C tablets) Gliptin  βيزيد من كتلة خاليا 

البنكرياسية



دراسة مصادق عليها من 
 قبل الجمعية األمريكية

للداء السكري 
American Diabetes 

Association.
Aschner P, et al., 

Sitagliptin Study 021 
Group. 

Diabetes Care 29:2632–
2637,2006

Gliptin الغلوكوزيالهيموغلوبيِن  ينقص  
A1C  مقارنة مع الغفلplacebo )P>0.001.(

Gliptin الصياميسكر الدم  ينقص FPG  
).P>0.001(مقارنة مع الغفل

Gliptin يةالطعام الوجيةسكر الدم بعد  ينقص 
).P>0.001(مقارنة مع الغفل

Gliptin  يحسن وظيفة خاليا بيتا)β  (
البنكرياسية



Metagliptin (Sitagliptin & Metformin HCL )

Metagliptin 500
Sitagliptin 50 mg /Metformin 500 mg

Metagliptin 1000
Sitagliptin 50 mg /Metformin 1000 mg



•Metagliptin وحدهسيطرة أفضل بمرتين من استعمال الميتفورمين ل

•Metagliptinر فعالية أكبر من الميتفورمين لوحده في خفض سك

الدم المرتفع

•Metagliptin خطورة هبوط سكر الدم  اليسبب

•Metagliptin  يؤخر حاجة المريض الستعمال األنسولين

•Metagliptin  إنقاص أفضل في وزن المريض



مغلّفة مديدة التحرر غليفريمضغوطات 
Glyfree sustained release tablets



يوريا السلفونيلمن مركبات ) غليبزيد( غليفري

يزيد حساسية األنسجة نحو األنسولين

ينقص إنتاج الغلوكوز من الكبد

ينبّه تحرر األنسولين من البنكرياس

آلية تأثير
Glyfree SR

ر الدم يعطى مرة واحدة يومياً، فيعمل على ضبط مستوى سك غليفري

ساعة 24على مدى 

ساعة، ال  24يحافظ على تراكيز بالزمية فعالة على مدى  غليفري

يسبب تموجات في تراكيزه البالزمية

بعد جرعة فموية واحدة% 100يمتلك توافراً حيوياً تقريباً  غليفري

غليفري  ً يمتص على نحو تام وبسرعة بعد إعطائه فمويا



Diacol 25
Empagliflozin 25 mg

Diacol 10
Empagliflozin 10 mg



ينتمي إلى زمرة مثبطات الـ ) إمباغليفلوزين( دياكولSGLT2 

Renal 
excretion 

Glucose 
reabsorption

Glucosuria

يخفض سكر الدم بالية عمل مستقلة عن االنسولين دياكول

الغلوكوزييخفض الخضاب  دياكول HbA1c  0.9-0.4بنسبة%

الصيامييخفض غلوكوز الدم  دياكول FPG دل\مغ 25-19بمقدار

3-2(يساعد في خفض الوزن  دياكول(%

يساهم في خفض ضغط الدم الشرياني دياكول

راحه تقليل عود امتصاص الغلوكوز في الكليتين وزيادة اط
الوزن البولي مما يؤدي إلى توازن سلبي في الطاقة وتخفيض

بمقدار  الغلوكوز المطروح في البول يتسبب بفقدان سعرات حرارية
يوميا  كيلوكالوري 200-300

المساعدة في طرح شوارد الصوديوم1.

تأثير مدر للبول2.

المساعدة في خفض الوزن3.



إلى جانب الحمية الغذائية والتمارين الرياضية T2DMمضغوطات ملبسة لمعالجة المصابين بالداء السكري من النمط الثاني 



بلس يجمع بين أول خيارين لعالج السكري من النمط الثاني وفق الـ  دياكولADA 

Guidelines  

الغلوكوزيبلس يخفض الخضاب  دياكول HBA1C   ً بنسبة مهمة إحصائيا

بلس يخفض غلوكوز الدم بتركيز مهم دياكول

بلس يساعد في فقدان الوزن بشكل مميز دياكول

5–3~بلس يخفض الضغط االنقباضي بمقدار  دياكولmmHg 

2~بلس يخفض الضغط االنبساطي بمقدار  دياكول mmHg 



Thank You All…


