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 : السكرياألقراص الدوائية لعالج ارتفاع  

   Insulin Sensitizerأدوية تعمل على زيادة حساسية األنسولين  -

 (  Beta Cell Stimulatorأدوية تعمل على تحفيز خاليا بيتا )  -

عن طريق تثبيط  ز أدوية تعمل على التقليل من امتصاص الجلوكو -

)   جلوكوسيديز المسؤول عن امتصاص الجلوكوز  –انزيم ألفا 

decrease absorption of carbohydrate  ) 

 DPP- 4  (DPP4 Inhibitors )أدوية التي تثبط أنزيم  -

 SGLT-2أدوية تعمل على تثبيط  -

 Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonistsأدوية  -

( GLP-1 Receptor Agonists ) 
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   Insulin Sensitizerأدوية تعمل على زيادة حساسية األنسولين  -1

 Biguanidesاسم المجموعة : بجيوانايد 

 في هذه المجموعة صنفان : 

1- Metformin  ) ميتفورمين ( 

2- Thiazolidinediones ايون ( دوزوليدينيثا) ال 

 

 الصنف األول  

 Metforminاالسم العلمي : ميتفورمين 
 

 األسماء التجارية :  
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 وظيفته : 

 . منع إنتاج الجلوكوز في الكبد  -

 . الجسم تجاه األنسولين  خاليا تحسين حساسية -

 . األمعاء  من تقليل كمية السكر التي تمتص -

 

 التركيز المتوفر: 

metformin  (Glucophage :) 

 ملجم  500 -

 ملجم 850 -

 ملجم 1000 -

 ملجم/اليوم 2550( :  Maximum Dose أعلى حد للجرعة ) 

Metformin Extended Release  (Glucophage XR :) 

 ملجم 750 -

 ملجم 1000 -

 ملجم/اليوم 2000( :  Maximum Dose أعلى حد للجرعة ) 

 

 دواعي االستخدام : 

 يستخدم لمعالجة المرضى من النوع الثاني  -

 األنسولين يوريا أو  السلفونايل أدوية مع   يمكن استخدامه -
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 :االستعمالموانع 

عجز كلوي مع  )القصور الكلوي، حتى ولو كان بنسبة معتدلة، -

 (. في الدم للكرياتينين ارتفاع 

أمراض مـعديـة مع درجــة حــرارة مرتفـعــة مثـل: التهاب الشعبي   -

 الرئـــوي أو التهاب مجرى البول. 

 إسهال مستمر، تقيؤ متكرر.  -

 لعملية جراحية. اقبل   -

 .اإلشعاعيقبل الفحص الطبي    -

 ( DKA) حموضة الدم   حامض كيتوني اإلصابة بال  -

 . (ضعف في وظائف الكبد)  عجز في الكبد  -

 والرضاعة الحمل في حالة  -

 

 :الشائعة االعراض الجانبية

(  غثيان، تقيؤ وإسهال)في بداية العالج قد تظهر اضطرابات هضمية 

و  ( عشرة أيام تقريبا ) لفترة قصيرة  االضطراباتهذه  ما تكونوغالبا ً 

 .وجبات الطعام  أثناء أو عند نهاية  األقراصعند تناول  المدةتنقص هذه 
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 :  الصنف الثاني 

 thiazolidinedionesايون دوزوليدين يثامجموعة ال

 دايون( - ليدينو-تنطق ) ثايزو

 

 االسم العلمي :  

 Pioglitazone بيوجليتازون  

 

 وظيفته : 

لوكوز عن طريق تحسين استجابة الخاليا  جيحسن مستوى ال -

 لإلنسولين ، من غير زيادة إفراز البنكرياس لإلنسولين . 

 تقليل إنتاج الجلوكوز من الكبد.  -

 

 التراكيز المتوفرة: 

 ملجم.  45ملجم ..... الجرعة القصوى  30 –ملجم  15

 

 دواعي االستخدام : 

 فقط.   يستخدم لمعالجة المرضى من النوع الثاني  -

 األنسولين السلفونايل يوريا أو أدوية مع   يمكن استخدامه -

 

 :االستعمالموانع 

 .في عضلة القلبالقصور  -

 النوع األول. مرضى السكري من   -

 اإلصابة بالحماض الكيتوني.  -

 

 الحامل و المرضع.  -

 أمراض الكبد الحادة.  -
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 :الشائعة األعراض الجانبية

 احتباس سوائل في الجسم ) تورم في الجسم (.  -

 نقص في مستوى السكر في الدم.  -

 عدوى في الجهاز التنفسي.  -

 فشل في القلب.  -

 صداع.  -

 ألم عضلي.  -

 

 االسم التجاري :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملجم 15جالدوس 

 ملجم 30 جالسيرا ملجم 30جالدوس 
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 (  Beta Cell Stimulatorأدوية تعمل على تحفيز خاليا بيتا )  -2

 لهذه االدوية نوعان : 

سلفونايل  (  Sulfonylureas:  مجموعة تحتوي على مادة السلفا -

 يوريا ( 

 )ريباجلينايد(   Repaglinide:  مجموعة ال تحتوي على مادة السلفا -

 

 األولى:المجموعة 

Sulfonylureas  ) ) سلفونايل يوريا 

 

 التركيز  االسم التجاري  االسم العلمي 

Glibenclamide 

 )جليبنكالمايد( 

 Glyburideأو 

 )جليبورايد ( 

Daonil  ( دوانيل  ) 

Glibil   )جليبيل( 
 ملجم 5

Glimepiride 

 )جليميبرايد( 

Amaryl  )اماريل( 

 
 ملجم 1-2-3-6

Glim  )جليم( 

 

Glipizide 

 )جليبزايد( 

Minidiab  )مينيدياب( 

Glipom  )جليبوم( 

Sucrazide  )سكرازايد( 

 

 ملجم 5

Gliclazide 

 )جليكالزايد(

Diamicron  MR 

 )دايمكرون إم  أر ( 
 ملجم 30-60

Glaze )ملجم 80 )جليز 
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 : اوظيفته

و الذي بدوره    المزيد من األنسولين إلفراز ز خاليا بيتا في البنكرياس يحفت

 يقوم بخفض مستوى السكر في الدم. 

 دواعي االستعمال: 

 مرضى السكري من النوع الثاني. 

 موانع االستعمال:

 الحوامل.    -           مرضى السكري من النوع األول.  -

 :الشائعة االعراض الجانبية

 السكر في الدم. انخفاض في مستوى  
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أي أن هذا الدواء له نفس   sulfonylurea- Non    المجموعة الثانية :

 طريقة عمل السلفونايل يوريا لكن ال يحتوي على مادة السلفا  

 Repaglinideاالسم العلمي : ريباجلينايد 

 NovoNormاالسم التجاري : نوفونورم 

 التراكيز المتوفرة: 

 

 وظيفته:

و الذي بدوره    المزيد من األنسولين إلفراز ز خاليا بيتا في البنكرياس يحفت

 يقوم بخفض مستوى السكر في الدم. 

 دواعي االستعمال: 

 مرضى السكري من النوع الثاني. 

 موانع االستعمال:

 الحوامل.    - مرضى السكري من النوع األول.           -

 diabetes ketoacidosisفي حاالت حموضة الدم  -

 سنة.  18أقل من    -                                  أمراض الكبد. -

 :الشائعة االعراض الجانبية

 انخفاض في مستوى السكر في الدم.  -

 اسهال    -                                 آالم في البطن.  -
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 أدوية تعمل على التقليل من امتصاص الجلوكوز     -3

         decrease absorption of carbohydrate  

امتصاص   نجلوكوسيديز المسؤول ع – عن طريق تثبيط انزيم ألفا 

 الجلوكوز 

 Acraboseاالسم العلمي : كاربوز 

 Glucobay االسم التجاري : جلوكوباي  

 

 التراكيز المتوفرة: 

 

 وظيفته:

و الذي بدوره يقوم بخفض  يقوم بإبطاء امتصاص الجلوكوز من األمعاء 

 مستوى السكر في الدم.

 

 دواعي االستعمال: 

 مرضى السكري من النوع الثاني. 
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 موانع االستعمال:

                           .الرضاعة -

 . ) ال توجد دراسات كافية( الحوامل -

 diabetes ketoacidosisفي حاالت حموضة الدم  -

 أمراض الكبد.                     -

انسداد  ، تقرح القولون ، لتهاب األمعاءاأمراض الجهاز الهضمي )   -

 (. الهضم أو االمتصاص   في األمعاء أو مشاكل 

 

 االعراض الجانبية الشائعة:

 انتفاخ في البطن.  -

 اسهال.  -

 آالم في البطن.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pharmacotherapy for Glucose Management 
 

 56من  14الصفحة 
 

 

 

 DPP- 4  (DPP4 Inhibitors)أدوية التي تثبط أنزيم   -4

 التركيزالمتوفر  االسم التجاري  االسم العلمي 

Sitagliptin 
 (   سيتاجليبتن)

Januvia 
 (   جانوفيا) 

 ملجم 100
Glipten 
 ) جليبتن ( 

Vildagliptin 
(   فيلداجليبتن)  

Galvus 
 (   جالفز) 

 ملجم 50
Jalra 

 (  جالرا) 

Linagliptin 
 (  ليناجلبتن )

Trajenta 
 (   تراجينتا) 

 ملجم 5

Saxagliptin 
 (   سكساجليبتن)

Onglyza 
 (  اونجليزا) 

 ملجم 2.5

 ملجم 5

 

Sitagliptin 
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Vildagliptin 

 

Linagliptin                                           Saxagliptin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :DPP4 Inhibitorsطريقة عمل أدوية 

قوم األمعاء بافراز  تتحتوي على كربوهيدرات غذائية ة تناول الوجببعد 

من حركة األمعاء  التقليل ، هذا الهرمون يعمل على(  GLP-1) هرمون 

، أيضا يعمل   شعور بالشبعيعطي  و الجلوكوز،  امتصاص  يقلو بالتالي 

، لكن   الدم  في سكرالخفض  على زيادة افراز االنسولين مما يؤدي الى 

  DPP4مشكلة هذا الهرمون انه يتم هدمه في فترة قصيرة بسبب انزيم  

الموجود في االثنى عشر و بالتالي لن يتم االستفادة من فوائد هرمون 

GLP-1   

لمحافظة على  و ا DPP-4ثبيط انزيم  لتدوية هذه األلذلك يتم إعطاء 

 GLP-1وظائف هرمون 
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 دواعي االستعمال: 

 مرضى السكري من النوع الثاني. 

 

 

 

 موانع االستعمال:

 الرضاعة.                          -

 الحوامل ) ال توجد دراسات كافية(.  -

 diabetes ketoacidosisفي حاالت حموضة الدم  -

 أمراض الكبد.                     -

انسداد  ، تقرح القولون ، لتهاب األمعاءأمراض الجهاز الهضمي ) ا -

 (. الهضم أو االمتصاص   في األمعاء أو مشاكل 

 

 االعراض الجانبية الشائعة:

 انتفاخ في البطن.  -

 اسهال.  -

 آالم في البطن.  -
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 SGLT-2أدوية تعمل على تثبيط  -5

 الدواء:طريقة عمل 

  انزيم SGLT-2  (Sodium-glucose co-transporter-2   )يعتبر 

حيث انه يساعد على إعادة   و الصوديوم   للجلوكوز مشترك ناقل و هو  

 . امتصاص الجلوكوز من الكلى 

) و هو إعادة  االنزيمعمل هذا المثبط لإعطاء مرضى السكري العالج  عند

زيادة طرح الجلوكوز في  ى لإ ذلك   يؤديامتصاص الجلوكوز من الكلى (  

 .   و بالتالي ينخفض مستوى السكر في الدم البول 

 

 التراكيز المتوفرة  االسم التجاري  االسم العلمي 

Canagliflozin 

 كاناجليفلوزين 

Invokana 

 انفوكانا 

 ملجم 100

 ملحم 300

Dapagliflozin 

 داباجليفلوزين 

Forxiga 

 ملجم 5 فورسيجا 

 Divinus ملجم10

 ديفينوس 

Empagliflozin 

 امباجليفلوزين 

Jardiance 

 جارديانس

 ملجم 10

 ملجم 25

 

 دواعي االستعمال: 

 . لمرضى السكري النوع الثاني  خفض مستوى السكر في الدم -
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 يعمل هذا العالج على :

 %  1% إلى  0.5من   HBA1Cخفض  -

 كلجم.  2نزول الوزن ما يقارب  -

 . خفض ضغط الدم  -

  تقليل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب و الشرايين -

(Empagliflozin ) 

 

 موانع االستعمال:

 الرضاعة.                         الحمل و   -

 .في الكلىصحية  كل امش -

 . تتناول مدرات البول  -

 

 

 الشائعة:االعراض الجانبية 

انخفاض مستويات السكر في الدم عند تناول هذا الدواء مع   -

 األنسولينيل يوريا أو  االسلفون

 . بعدوى مهبلية أو عدوى المسالك البولية  إلصابةا خطر   ارتفاع -

 التبول بشكل متكرر  -

 

 : تحذيرات 

يجب   diabetes ketoacidosisقد يسبب حموضة في الدم  -

 مراجعة الطبيب فورا في حال حدوث ذلك. 
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Canagliflozin   (كاناجليفلوزين ) 

 

 

 

 

 

 

 

Empagliflozin  ( امباجليفلوزين  ) 

 

SGLT-2

Empagliflozin

امباجليفلوزين

Jardiance

جارديانس

Dapagliflozin

داباجليفلوزين

Forxiga

فورسيجا

Canagliflozin

كاناجليفلوزين

Invokana

انفوكانا
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Dapagliflozin   (داباجليفلوزين  ) 
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6-  Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonists 

 

 االسم العلمي 
االسم 

 التجاري
 طريقة االستخدام التركيز  النوع 

Liraglutide 

 ليراجلوتايد 

victoza 

 فكتوزا
 ملجم/مل  6 حقنة 

مرة  تؤخذ  

 يوميا  

يلزم  

التدرج في  

 الجرعة

Dulaglutide 

 دوالجلوتايد 

Trulicity 

 تروليسيتي 
 حقنة 

 ملجم   0.75

 ملجم    1.5

مرة  تؤخذ  

 اسبوعيا  

Lixisenatide 

 ليكسيسيناتيد 

Lyxumia 

 ليكسوميا 
 حقنة 

 ملجم  10

 ملجم  20

مرة  يؤخذ  

 يوميا  

Exenatide 

 *  اكسينتايد

Byetta 

 * باياتا
 حقنة 

 ملجم  5

 ملجم 10

يؤخذ  

مرتين في  

 اليوم

Semaglutide 

 سيماجلوتايد 

Ozempic 

 ازومبيك 
 حقنة 

 ملجم   0.25

 ملجم   0.5

 ملجم  1

يؤخذ مرة  

 يوميا  

Rybelsus 

 ريبلسيز 
 حبوب 

 ملجم  3

 ملجم  7

 ملجم  14

  ةيؤخذ مر

 في اليوم 

 

Byetta*  (باياتا ) لم يسجل من قبل هيئة الغذاء و الدواء السعودية 

 

 طريقة عملها: 

هرمون الببتيد  )  –  Glucagon-like peptide-1   -  GLP-1بداية 

لكنه يتكسر    بعد تناول الطعام( هو هرمون يفرز  1المشابه للغلوكاجون  

بسبب االنزيمات الهاضمة في المعدة بعد فترة بسيطة من افرازه ألنه  

   بروتين . 
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عمل الهرمون المسمى الببتيد   لتشابه GLP1لذلك تم انتاج أدوية  

و ذلك باالرتباط بمستقبالت هرمون   (GLP-1)  1المشابه للغلوكاجون  

GLP-1  .و تنشيطها 

لدم في االرتفاع بعد تناول الطعام،  عندما تبدأ مستويات السكر في ا -

من البنكرياس ، و   تحفز هذه األدوية الجسم على إفراز األنسولين

 بالتالي يقل مستوى السكر في الدم. 

تعمل على مركز الشبع في المخ و بالتالي تقلل الشهية مما يؤدي  -

 الى نزول في الوزن. 

 بالشبع.تقلل من عملية إفراغ الطعام من المعدة مما يعطي شعور  -

 تقلل من انتاج السكر الكبدي كمصدر إضافي للطاقة.  -

تحسن من وظائف القلب و بالتالي تقلل من فرص حدوث مضاعفات  -

 السكري على القلب و األوعية الدموية. 
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 أمثلة:

Liraglutide                                       Dulaglutide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lixisenatide                                             Exenatide 
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Semaglutide: 

 

Ozempic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybelsus 
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Insulin 

 األنسولين 
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 :األنسولين

 
 

 

 

 

 

 

 األنسولين   أنواع  وأشكال 
 

 : شكل األنسولين

 بواسطة :   يعطى و  ، الطبقة الدهنية تحت الجلد في يحقن االنسولين 

 

 

 

 

 (   FlexPen)   أقالم جاهزة التعبئة  ( Vails)  أمبوالت
 

         مبوالتقالم تعبأ باألأ

 (Penfill ) 
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 أنواع االنسولين 
تختلف بعد  يعتمد تقسيمه على مدي سرعة فعاليته وتأثيره على الجسم، 

 الحقن حسب : 

 الوقت المستغرق حتى بداية العملبداية المفعول :  ✓

 الوقت التي يصل فيه  إلى أقصى تأثير له  : وقت الذروة ✓

 فى الجسم   كم يستمر مدته : مدة المفعول ✓
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INSULIN TYPES AND ACTIONS 
Brand Name Generic 

Name 
Onset Peak Duration 

RAPID ACTING 
Apidra Insulin 

Glulisine 
5-15 

minutes  

1-2 

hours 
3-4 hours 

Humalog Insulin 

Lispro 
<15 

minutes 
1-2 

hours 
3-4 hours 

Novolog Insulin 

Aspart 
<15 

minutes 
1-2 

hours 
3-4 hours 

REGULAR 
Humulin R Regular 1/2 - 1 

hour 
2-3 

hours 
3-6 hours 

Novolin R Regular 1/2 - 1 

hour 
2-3 

hours 
3-6 hours 

INTERMEDIATE ACTING 
Humulin N NPH 2-4 

hours 
4-8 

hours 
12-18 hours 

Novolin N NPH 2-4 

hours 
4-10 

hours 
10-16 hours 

LONG ACTING 
Levemir Insulin 

Detemir 
3/4 - 2 

hours 
minimal 

peak 

action 

16-20hours 

Lantus Insulin 

GlargineU100 
2-4 

hours 
no peak 20-24 hours 

Ultra-LONG ACTING 

Tresiba Insulin 

Degludec 
2-4 hours No peak  40-42 hours  

Toujeo Insulin 

GlargineU300 

6 hours  No peak 24-36 hours 
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 المفعول جدا سريع أنسولين

Ultra-fast/rapid acting insulin 

 

 

 

 

 

 

 

 . الوجبةدقيقة من تناول  20خالل   و أيستخدم قبل الوجبة مباشرة  ✓

   .النوع الثانيمن السكري  ىمرض  هيستخدم ✓

    .سنوات 3كبر من عمر أول النوع األ  من يستخدم لمرضى السكري ✓

 
 

 المفعول  سريع  األنسوليننوع 

 التأثيرمدة  ألنسولين  ذروة عمل األنسولين بداية عمل  

Fiasp (aspart) 

 ساعة 4-2 دقيقة  75-45 دقيقة 5-10
Lyumjev (lispro) 
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 المفعول سريع أنسولين

Rapid Acting Insulin 

 

 

 

 .دقيقة 15 بـ الوجبة تناول  يستخدم قبل ✓

  فوراً.  التخلص منه فيجبذا كان القلم به شوائب إ ✓

   .ةالتصحيحي حالة الجرعات  ييستخدم قبل الوجبات وف  ✓

 

 األنسولين نوع 

 المفعول  سريع

بداية عمل  

 األنسولين 
ذروة عمل 

 األنسولين 
 التأثيرمدة 

Aspart (Novorapid )  <15   ساعات 5-3 ساعة   1-3 دقيقة 

Glulisin (Apirda) 10-5  ساعات 5-3 ساعة   1-3 دقيقة 

Lispro (Humalog) <15  ساعات  5-3 ساعة   1-3 دقيقة 

 Humologهمولوج   Apidra  ابيدرا  Novorapid  نوفورابد 
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 المفعول  قصير أنسولين

Short- Acting Insulin 

 

 

 

 

 

 .دقيقة 30 بـ الوجبة  قبل يستخدم ✓

  يتم   المفعول،   متوسط  األنسولين  مع   المفعول   السريع  األنسولين  خلط   تم  ذاإ ✓

 .تعكره  وعدم لونه صفاء لضمان أولً  المفعول   السريع األنسولين سحب

 . الزجاجة من التخلصيتم  معكراً  السائل كان إذا ✓

 

 
 

 األنسولين نوع 
بداية عمل  

 األنسولين 
ذروة عمل 

 األنسولين 
 التأثيرمدة 

قصير التأثير  

 ))الصافى
 ساعات  8-5 2-4 ساعة ساعة -30

 HumulinR هيوملين Actrapidد ي ابراكت 
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 المفعول  قصير أنسولين

Intermediate Insulin 

 

 

 

 

 

بداية عمل   األنسولين نوع 

 األنسولين 
ذروة عمل 

 األنسولين 
 التأثيرمدة 

 ساعات  4-8 ساعة 4-2 (  العكر)  التاثير متوسط
12-16  

 ساعة

 

   ) معلق أبيض اللون( . اللون صافي غير ✓

 .الستخدام قبل اليدين  بين الزجاجة تحريك  يتم ✓

 المفعول.  سريع باألنسولين  السرنجة نفس في خلطه يمكن ✓

 

 

 

 Insulatard انسلتارد HumulinNهيوملين 
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 المفعول  طويل  أنسولين

Long Acting Insulin 

 

 

 .صاف   سائل ✓

   .نفس التوقيت  فيو اليوم   فييستخدم مرة واحدة  ✓

 . األنسولين من آخر  نوع بأي  خلطه  يمكن ل ✓

 األنسولين نوع 

 له ليس )  المفعول طويل 

 (ذروة

بداية عمل  

 األنسولين 
ذروة عمل 

 األنسولين 
 التأثيرمدة 

Detemir (Levemir) 2-1   ساعة  12-16 ساعات  8-6 ساعة 

Glargine U100 (Lantus) 2-1   ساعة  18-24 ليس له ذروة  ساعة 

Glargine U100)  )Basaglar  1-2 ساعة  18-24 ليس له ذروة  ساعة 

 Lantusلنتوس  بسجالر   Levemir Basaglarليفمير 
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 المفعول  أنسولين طويل 

Ultra-Long Acting Insulin 

  

 

 

 

 

 

 

 

   .انسولين طويل المفعول لمرضى السكري النوع الول والثاني ✓

   .كبر من سنةأطفال من عمر مناسب لأل ✓

  ن يكون الفارق بينألى وقت ثابت ) على إيستخدم يوميا ول يحتاج   ✓

  (. ساعات 8الجرعتين  

   .ول استخدامأيوما بعد  42صالح لمدة  ✓
 

 

 

 

 

 األنسولين نوع 

 (روةذطويل المفعول ) ليس له 

بداية عمل  

 األنسولين 
ذروة عمل 

 األنسولين 
 التأثيرمدة 

Degludec (Tresiba) 4-1  ساعة  40-42 ليس له ذروة  ساعة 

 Tresibaترسيبا  
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 المفعول  أنسولين طويل 

Ultra-Long Acting Insulin 

 

 

 

    

 

 

 

 . استخدام يوم  ولأ يوم من بعد 42 صالح لمدة ✓

   .انسولين طويل المفعول لمرضى السكري النوع الول والثاني ✓

✓  ً  . نفس التوقيت في يستخدم مرة واحدة يوميا

   .سنوات 6 فوق عمرطفال مناسب لأل ✓

 

 

 األنسولين نوع 

 (روةذطويل المفعول ) ليس له 

بداية عمل  

 األنسولين 
ذروة عمل 

 األنسولين 
 التأثيرمدة 

(Toujeo)  Glargine U300   6  ساعة  36-24    ليس له ذروة  ساعات 

 Toujeoتوجيو 



Pharmacotherapy for Glucose Management 
 

 56من  38الصفحة 
 

  مخلوط انسولين
Insulin Mix 

   

 

  

 

   .نسولينخر من األأنوع  أينسولين المخلوط مع ل يتم خلط األ ✓

 . الستخدام  قبل اليدينراحة  و القلم بينأالزجاجة  تحريك  يتم ✓

 األنسولين نوع 
بداية عمل  

 األنسولين 
ذروة عمل 

 األنسولين 
 التأثيرمدة 

Humulin 70/30 

30% regular +70% NPH 
 ساعة 18-14 ساعات 4-2 دقيقة 30

Mixtard30 

30% regular +70% NPH 
 ساعة 18-14 ساعة 12-2 دقيقة  30

Novomix 30 

30% aspart +70% protamine 
 ساعة 24< ساعة 4-1 دقيقة  10-20

Novomix 30 Mixtard30 Humulin 70/30 
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  مخلوط نسولين تابع األ 
Insulin Mix 

   

 

بداية عمل   األنسولين نوع 

 األنسولين 
ذروة عمل 

 األنسولين 
 التأثيرمدة 

Humalog 75/25 

25% lispro+75% protamine  

 ساعة 20-16 ساعة  2 دقيقة    10-20

Humalog 50/50 

50% lispro+50% protamine 

 ساعة 24 ساعة  2 دقيقة   10-20

Novomix50/50 

50%  aspart +50% protamine 

 ساعة 24-14 ساعة  4-1 دقيقة    10-20

Ryzodeg 70/30 

70 % degludec + 30% aspart 

 ساعة واكثر  24 ساعة  1 دقيقة    10-20

Ryzodeg 70/30  Humalog 75/25 Humalog 50/50 Novomix50/50 
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 انسولين  

Combination 

 

 

 

 

 

 

 

Xultophy :  

   .( degludec + liraglutide)يحتوى على  ✓

   .نفس التوقيت فييستخدم مرة واحدة يوميا  ✓

   .يستخدم لمرضى السكري النوع الثاني  ✓

 ل يستخدم لمرضى السكري النوع الول   ✓

   .درجة مئوية ول يجمد 8 -2درجة حرارة  فييحفظ  ✓

   .ول استخدامأيوم من بعد  21صالح لمدة  ✓

 

 

 

 

Xultophy 
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 انسولين  

Combination 

 

 

 Soliqua : 

 . (glargine + lixisentide)يحتوي على ✓

   .ول وجبة أ يستخدم مرة واحدة يوميا بعد ساعة من  ✓

   .يستخدم لمرضى السكري النوع الثاني  ✓

 األول. ل يستخدم لمرضى السكري النوع  ✓

 ضعف في حركة المعدة و األمعاء(.)  gastroparesisل يستخدم لمرضى  ✓

   .درجة مئوية ول يجمد 8 -2درجة حرارة  فييحفظ  ✓

  .ول استخدامأيوم من بعد  28صالح لمدة   ✓

 

 

 

Soliqua 
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 قالم ال   بر إ نواع السرنجات و أ 

 

 

 القالم  أنواع إبر
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 ماكن حقن االنسولينا
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 طريقة حقن جرعة االنسولين 
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    حفظ االنسولين

 - :الثالجة ▪

درجة   2- 8في درجة حرارة  يحفظ النسولين غير المستخدم في الثالجة -1

 . مئوية

 ل تجمد األنسولين ألن ذلك يؤدي إلى تلفه . -2

 ل تعرض األنسولين للحرارة أو للضوء المباشر. -3

 .في العلبة الكرتونية لحمايتها من الضوءVials حفظ األنسولين المعلق  -4

الممكن حفظ األنسولين المستخدم خارج الثالجة في درجة حرارة أقل من  -5

درجة مئوية لمدة شهر ) ل ينطبق على أجواء السعودية لذا من   30من 

 . األفضل حفظها في الثالجة(

 

 حافظة األنسولين  ▪

 حين الستخدام.الى ي على قالب يجمد ساعة تحتو  16حقيبة تحفظ األنسولين لمدة   
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 الحافظة التقليدية  ▪

في حالة عدم وجود حافظة األنسولين يمكن استخدام حافظة الشراب 

ية من الثلج في كيس من البالستيك و  م ) ترموس ( حيث يتم وضع ك

وضعه في الترموس ثم وضع األنسولين في كيس بالستيكي أخر و  

 لفه بمنشفة نظيفة و وضعه على الثلج

 ) مدة التبريد ليست طويلة مقارنة بحافظة األنسولين (.  
 

 

 

 

 تاريخ  صالحية  االنسولين 

 

 

 

 

او القلم قبل  مبولة  يجب التأكد من تاريخ صالحية األنسولين المدون على ال  ✓

 الستخدام . 

 يشير تاريخ الصالحية على العبوة إلى آخر يوم في الشهر المكتوب.  ✓

يجب استخدام األنسولين خالل شهر من  التاريخ على العبوة بعد الفتح )  كتابة ✓

 الفتح (.

( في   NovoMix 30 – Mixtard – NPHل تستخدم األنسولين المعلق )   ✓

 . حالة تغير لونه أو وجود كتل من مادة المحلول بعد رجه

 –  السريع المفعول  –  الصافيل تستخدم النسولين  الشفافة والصافية اللون )   ✓

   .حالة وجود شوائب فيالطويل المفعول ( 

 

 



Pharmacotherapy for Glucose Management 
 

 56من  54الصفحة 
 

 كيفية التخلص من ابر االنسولين
 

 استخدام حاويات مخصصة لإلبر المستخدمة  ✓

في حالة عدم وجود هذا النوع من الحاويات , يجب استخدام علب  ✓

 محكمة الغلق غير شفافة توضع في مكان آمن . 

 تركيب الغطاء و ذلك للتقليل من خطر الوخز.  عدم اعادة  ✓
 

 عدم استخدام ابر النسولين اكثر من مرة 
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