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gliptin

(Coated tablets)

coMposition:
Each coated tablet contains:
Sitagliptin phosphate monohydrate, equivalent to 25, 50, 100 mg of sitagliptin.
MecHanisM of action:
gliptin is a member of a class of oral anti-hyperglycaemic agents called dipeptidyl
peptidase 4 (DPP-4) inhibitors. The improvement in glycaemic control observed with
this agent may be mediated by enhancing the levels of active incretin hormones.
Incretin hormones, including glucagon-like peptide-1 (GLP-1) and glucose-dependent
insulinotropic peptide (GIP), are released by the intestine throughout the day, and
levels are increased in response to a meal. The incretins are part of an endogenous
system involved in the physiologic regulation of glucose homeostasis. When blood
glucose concentrations are normal or elevated, GLP-1 and GIP increase insulin
synthesis and release from pancreatic beta cells.
In addition, GLP-1 lowers glucagon secretion from pancreatic alpha cells. Decreased
glucagon concentrations, along with higher insulin levels, lead to reduced hepatic
glucose production, resulting in a decrease in blood glucose levels. The activity of
GLP-1 and GIP is limited by the DPP-4 enzyme, which rapidly hydrolyses the incretin
hormones to produce inactive products.
gliptin prevents the hydrolysis of incretin hormones by DPP-4, thereby increasing
plasma concentrations of the active forms of GLP-1 and GIP, By enhancing active
incretin levels, gliptin increases insulin release and decreases glucagon levels in a
glucose-dependent manner. In patients with type 2 diabetes with hyperglycaemia,
these changes in insulin and glucagon levels lead to lower haemoglobin A1c (HbA1c)
and lower fasting and postprandial glucose concentrations.
gliptin decreases the amount of sugar made by the body. gliptin is unlikely to
cause your blood sugar to be lowered to a dangerous level (hypoglycemia)
because it does not work when your blood sugar is low.
indications & Usage:
– gliptin is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control
in patients with type 2 diabetes mellitus.–
– gliptin is indicated as a monotherapy or combination therapy with metformin or a
peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) agonist (e.g.
thiazolidinediones) when the single agent does not provide adequate glycaemic control.
pregnancy:
Pregnancy Category B. There are no adequate data from the use of this drug in pregnant
women, so this drug should be used during pregnancy only if clearly needed.
lactation:
It is unknown whether this drug is excreted in human breast milk. Caution should be
exercised when this drug is administered to a nursing woman.
geriatric Use:
No overall differences in safety or effectiveness were observed between subjects
65 years and over and younger subjects
pediatric Use:
Safety and effectiveness in pediatric patients under 18 years of age have not been
established.
MetabolisM & excretion:
Approximately 79% of this drug is excreted unchanged in the urine. In vitro studies
indicated that the primary enzyme responsible for the limited metabolism of this drug
was CYP3A4, with contribution from CYP2C8.

The apparent terminal t1/2 following a 100 mg oral dose of this drug was approximately
12.4 hours. The renal clearance was approximately 350 ml/min. This drug is eliminated
in feces (13%) and urine (87%).
side effects:
Upper respiratory tract infection, nasopharyngitis, headache, stomach discomforte and
diarrhea.
contraindications:
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients, ketoacidosis.
warnings:
A dosage adjustment is recommended in patients with moderate or severe renal
insufficiency or with end stage renal disease (ESRD) requiring hemodialysis or
peritoneal dialysis.
drUg interactions:
gliptin had a small effect on plasma digoxin concentrations. Following administration
of 0.25 mg digoxin concomitantly with 100 mg of this drug daily for 10 days, the
plasma AUC of digoxin was increased on average by 11%, and the plasma Cmax on
average by 18%. No dosage adjustment of digoxin or this drug is recommended.
dosage & adMinistration:
The recommended dose of this drug is 100 mg once daily, it can be taken with or
without food as a monotherapy or a combination therapy with metformin or
thiazolidinediones or as an adjunct to diet and exercise.
Patients with Renal insufficiency:
For patients with mild renal insufficiency (creatinine clearance (CrCl) ≥ 50 mL/min, no
dosage adjustment for this drug is required.
For patients with moderate renal insufficiency (CrCl ≥ 30 to <50 mL/min, the dose of
gliptin is 50 mg once daily.
For patients with severe renal insufficiency (CrCl < 30 mL/min, or with end-stage renal
disease (ESRD) requiring hemodialysis or peritoneal dialysis, the dose of gliptin is 25 mg
once daily. gliptin may be administered without regard to the timing of hemodialysis.
overdose:
Single doses of up to 800 mg of this drug were generally well tolerated. Minimal
increases in QTc, not considered to be clinically relevant, were observed in one study
at a dose of 800 mg sitagliptin.
storage:
Store in dry place up to 25°C.
package:
gliptin 25: Carton box of 20 coated tablets, blister packed.
gliptin 50: Carton box of 20 coated tablets, blister packed.
gliptin 100: Carton box of 10 coated tablets, blister packed.
gliptin 100: Carton box of 20 coated tablets, blister packed.
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tHis is a MedicaMent

– A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to
instructions is dangerous for you.
– Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the
pharmacist who sold the medicament.
– The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
– Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
– Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
– Keep medicaments out of reach of children.
(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)

Ultra Medica Pharmaceutical Industries: Sednaya - Damascus - Syria
Tel.: +963 11 5955339 – Fax: +963 11 5975174
E-mail: ultramed@scs-net.org – www.ultra-medica.net
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غلـبتــين

(مضصغوطات ملبسصة)

يبلغ عمره النصصفي  ١٢,٤سصاعة بعد جرعة فموية  ١٠٠ملغ ،وتصصفيته الكلوية حوالي  ٣٥٠مل/دقيقة .يطرح ٪١٣
منه بالبراز ويطرح  ٪٨٧بالبول.
التأاثيرات الجانبية:

التهاب الطرق التنفسصية العلوية ،التهاب البلعوم األنفي ،صصداع ،أالم معدي ،إاسصهال.
التركيب:

كل مضصغوطة ملبسصة تحتوي على:
سصيتاغلبتين فوسصفات أاحادي الماء بما يعادل  ٢٥ملغ ٥٠ ،ملغ ،و ١٠٠ملغ من السصيتاغلبتين.
آالية التأاثير:

يعد غلبتين ) (Gliptinمن األدوية الخافضصة لسصكر الدم الفموية التي تثبط إانزيم ديببتيديل ببتيداز.٤-
يعزز غلبتين ) (Gliptinمسصتويات هرمونات الإنكريتين مما يحسصن من ضصبط سصكر الدم.
تشصمل هرمونات اإلنكريتين الببتيد الشصبيه بالغلوكاغون ) ،(GLP-1وعديد الببتيد المعتمد على الغلوكوز )،(GIP
تتحرر هرمونات اإلنكريتين من األمعاء خÓل اليوم ،وتزداد مسصتوياتها اسصتجابة لوجبة الطعام .تعد اإلنكريتين جزء
من الجهاز الداخلي المسصؤوول عن التنظيم الفيزيولوجي لتوازن الغلوكوز.
عندما تكون مسصتويات غلوكوز الدم طبيعية أاو مرتفعة ،فإان ) (GLP-1و ) (GIPتزيد من تركيب األنسصولين وتحرره
من خÓيا بيتا البنكرياسصية بينما يعمل الببتيد الشصبيه بالغلوكاغون ) (GLP-1على إانقاصس إافراز الغلوكاغون من
خÓيا أالفا البنكرياسصية.
إان زيادة تركيب األنسصولين وتحرره من خÓيا بيتا البنكرياسصية وتناقصس إافراز الغلوكاغون من خÓيا أالفا البنكرياسصية
ينتج عنهما تناقصس مسصتويات غلوكوز الدم .إان فعالية الببتيد الشصبيه بالغلوكاغون ) (GLP-1وعديد الببتيد
المعتمد على الغلوكوز ) (GIPتتحدد بواسصطة إانزيم ديببتيديل ببتيداز  ،٤-الذي يعمل على حلمهة هرمونات
اإلنكريتين إالى منتجات غير فعالة.
يمنع غلبتين ) (Gliptinحلمهة هرمونات اإلنكريتين بواسصطة إانزيم ديببتيديل ببتيداز  ،(DPP-4) ٤-مما يزيد
التراكيز البÓزمية لأÓشصكال الفعالة للببتيد الشصبيه بالغلوكاغون ) (GLP-1وعديد الببتيد المعتمد على الغلوكوز
) ،(GIPوهذا بدوره يعزز من مسصتويات هرمونات اإلنكريتين الفعالة.
يزيد غلبتين ) (Gliptinتحرر األنسصولين وينقصس مسصتويات الغلوكاغون على نحو معتمد على الغلوكوز.
تؤودي هذه التبدلت في مسصتويات األنسصولين والغلوكاغون عند مرضصى النمط الثاني من داء السصكري إالى
انخفاضس الهيموغلوبين الغليكوزي ) (HbA1cوانخفاضس تركيز الغلوكوز الصصيامي وما بعد الوجبة الطعامية.
يؤودي غلبتين ) (gliptinإالى خفضض كمية السضكر التي يفرزها الجسضم ،وليسض من المحتمل أان يتسضبب
غلبتين ) (gliptinفي تخفيضض معدل سضكر الدم إالى مسضتوى خطير (مرضض نقصض السضكر في الدم) ألن
هذا الدواء ل يعمل عندما يكون مسضتوى سضكر الدم منخفضضًا.
ا’سضتطبابات وا’سضتعمال:
يسصتعمل غلبتين ) (Gliptinلمعالجة مرضصى النمط الثاني من داء السصكري ،حيث ُيح uسصن ضصبط سصكر الدم إاضصافة

للحمية الغذائية والتمارين الرياضصية.
يسصتعمل غلبتين ) (Gliptinكمعالجة أاحادية لداء السصكري أاو بالمشصاركة مع الميتفورمين أاو زمرة التيازوليدين
ديون وذلك عندما تكون المعالجة بدواء واحد غير كافية لضصبط سصكر الدم.
الحمل:

ينتمي للفئة  Bعند الحامل ،ول توجد بيانات كافية عن اسصتعماله عند النسصاء الحوامل ،لذلك تتوجب اسصتشصارة
الطبيب خÓل فترة الحمل.

مضضادات ا’سضتطباب:

فرط التحسصسس نحو المادة الفعالة أاو إاحدى سصواغاتها ،والحماضس الكيتوني.
التحذيرات:

يحبذ ضصبط الجرعة عند مرضصى قصصور الكلية المعتدل أاو الشصديد والمصصابين بالداء الكلوي بمراحله األخيرة
الذين يحتاجون للديال الدموي أاو الديال البريتواني.
التداخÓت الدوائية:

يمتلك هذا الدواء تأاثيرا ً قليً Óعلى تركيز ديجوكسصين البÓزما ،فبعد إاعطاء  ٠,٢٥ملغ من الديجوكسصين على نحو
متزامن مع  ١٠٠ملغ غلبتين لمدة  ١٠أايام ،فإان المسصاحة تحت المنحنى البÓزمي للديجوكسصين تزداد بمعدل
 ،٪١١ويزداد التركيز البÓزمي األعظمي بمعدل  .٪١٨ول داعي لتعديل جرعة الديجوكسصين أاو الغلبتين.
الجرعة وطريقة ا’سضتعمال:

 الجرعة الموصصى بها  ١٠٠ملغ مرة واحدة يوميًا مع الطعام أاو بدونه ،كعÓج أاحادي أاو مشصاركة مع الميتفورمينأاو زمرة التيازوليدين ديون وكعÓج مسصاعد للحمية والتمارين.
مرضضى القصضور الكلوي:

 الجرعة عند مرضصى قصصور الكلية الخفيف (تصصفية الكرياتينين أاكبر أاو تسصاوي  ٥٠مل/دقيقة) :ل يحتاج هؤولءالمرضصى إالى ضصبط جرعة الدواء.
 الجرعة عند مرضصى قصصور الكلية المعتدل (تصصفية الكرياتينين أاقل من  ٥٠مل/دقيقة  -أاكبر أاو تسصاوي  ٣٠مل/دقيقة):يعطى هؤولء المرضصى  ٥٠ملغ مرة واحدة يوميًا.
 الجرعة عند مرضصى قصصور الكلية الشصديد (تصصفية الكرياتينين أاقل من  ٣٠مل/دقيقة) أاو مرضصى الداء الكلويبالمرحلة النهائية الذين يحتاجون للتحال الدموي أاو البريتواني :يعطى هؤولء المرضصى  ٢٥ملغ مرة واحدة يوميًا
دون الهتمام بتوقيت التحال الدموي.
فرط الجرعة:

تعتبر  ٨٠٠ملغ كجرعة وحيدة من هذا الدواء جيدة التحمل .ول تعد الزيادة الصصغيرة بالـ ) ،(QTcالتي لوحظت
بجرعة  ٨٠٠ملغ ذات أاهمية سصريرية.
الحفظ:

يحفظ في مكان جاف بدرجة حرارة أاقل من °٢٥م.
العبوة:

غلبتين  :٢٥علبة كرتونية تحتوي  ٢٠مضصغوطة ملبسصة مغلفة ضصمن بلسصتر.
غلبتين  :٥٠علبة كرتونية تحتوي  ٢٠مضصغوطة ملبسصة مغلفة ضصمن بلسصتر.
غلبتين  :١٠٠علبة كرتونية تحتوي  ١٠مضصغوطة ملبسصة مغلفة ضصمن بلسصتر.
غلبتين  :١٠٠علبة كرتونية تحتوي  ٢٠مضصغوطة ملبسصة مغلفة ضصمن بلسصتر.
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اإلرضضاع:

لم يعرف إاذا كان هذا الدواء يطرح في حليب األم أام ل ،لذا يجب الحذر عند اسصتعماله خÓل فترة اإلرضصاع.
المسضنين:

ل يÓحظ وجود اختÓف في السصÓمة والفعالية عند األشصخاصس الذين تزيد أاعمارهم أاو تقل عن  ٦٥عاماً.

األطفال:

لم تتم حتى اآلن دراسصة تأاثير هذا الدواء على من تقل أاعمارهم عن  ١٨سصنة.
’طراح:
ا’سضتقÓب وا إ

لنزيمات المسصؤوولة عن السصتقÓب هي )(CYP3A4
يطرح  ٪٧٩منه دون تبدل بالبول تقريباً .بينت الدراسصات أان ا إ
مع مسصاهمة من ).(CYP2CB
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الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك ،واسصـتهÓكه خـÓفًا للتعـليمات يعـرضصك للخـطر.
اتبع بدقـة وصصفـة الطبـيـب وطريقـة ا’سصـتعمال المنصصـوصس عـليها ،وتعـليمات الصصـيد’ني الـذي صصـرفها لـك.
اإن الطبـي ـب والصصـيد’ني هـما الخبـيران بالـدواء ونفـعه وضصـرره.
’تقطـع م ـدة العـÓج المـحددة من تلـقاء نفـسصك.
’ تك ـ ـرر صص ـ ـرف ال ـ ـدواء ب ـدون وصصفـ ـ ـة طبي ـ ـ ـة.
احف ـ ـظ ال ـ ـدواء بعي ـ ـداً ع ـن متـ ـنـ ـاول اأ’طف ـ ـال.
(تعليمـ ـات مجلـ ـسس وزراء الصصحـ ـة العـ ـرب واتحـ ـاد الصصيادلـ ـةالعـ ـرب)

التراميديكا للصصناعات الدوائية :سصورية  -دمشصق  -صصيدنايا
هاتف - ٠٩٦٣ ١١ ٥٩٥٥٣٣٩ :فاكسس٠٩٦٣ ١١ ٥٩٧٥١٧٤ :
بريد الكترونيwww.ultra-medica.net - ultramed@scs-net.org :

