
Лекарства и добавки

Глипизид и метформин (перорален път)

Описание и марки
Информацията за лекарствата е предоставена от:IBM Micromedex

Име на марката на САЩ

МетаглипОписания

Комбинацията Glipizide и Metformin се използва за лечение на високи нива на кръвната захар, причинени от тип 

захарен диабет или захарен диабет, наречен диабет тип 2. Обикновено, след като ядете, панкреасът ви отделя 

инсулин, за да помогне на тялото ви да съхранява излишната захар за по-късна употреба. Този процес се случва 

при нормално храносмилане на храната. При диабет тип 2 тялото ви не работи правилно, за да съхранява 

излишната захар и захарта остава в кръвта ви. Хроничната висока кръвна захар може да доведе до сериозни 

здравословни проблеми в бъдеще. Правилната диета е първата стъпка в управлението на диабет тип 2, но често 

са необходими лекарства, които да помогнат на тялото ви. С две действия, комбинацията от глипизид и 

метформин помага на тялото ви да се справи с високата кръвна захар. Глипизид стимулира освобождаването на 

инсулин от панкреаса, насочвайки тялото ви да съхранява кръвната захар. Метформин има три различни 

действия: забавя усвояването на захарта в тънките черва; също така спира черния ви дроб да преобразува 

съхраняваната захар в кръвна; и помага на тялото ви да използва вашия естествен инсулин по-ефективно.

Това лекарство се предлага само с рецепта на Вашия лекар.

Този продукт се предлага в следните дозирани форми:

таблетка

Преди употреба

При вземане на решение за употреба на лекарство, рисковете от приема на лекарството трябва да бъдат претеглени спрямо 

ползите, които ще има. Това е решение, което вие и вашият лекар ще вземете. За това лекарство трябва да се има предвид 

следното:

алергии

Уведомете Вашия лекар, ако някога сте имали някаква необичайна или алергична реакция към това лекарство или 

други лекарства. Също така кажете на вашия медицински специалист, ако имате други видове алергии,
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като храни, оцветители, консерванти или животни. За продукти без рецепта прочетете внимателно 
етикета или съставките на опаковката.

Педиатрична

Проучвания върху това лекарство са правени само при възрастни пациенти и няма специфична информация, 

сравняваща употребата на глипизид и метформин при деца с употреба в други възрастови групи.

Гериатрична

Някои възрастни хора може да са по-чувствителни от по-младите към ефектите на тези лекарства. Първите признаци 

на ниска или висока кръвна захар не се забелязват лесно или изобщо не се появяват при възрастни хора. Това може да 

увеличи вероятността от развитие на ниска кръвна захар по време на лечението. Възрастните хора са по-склонни да 

имат проблеми, свързани с възрастта и глипизид и метформин трябва да се използват внимателно с нарастване на 

възрастта. Това лекарство не трябва да се започва при възрастни над 80 години, освен ако бъбречната функция не е 

намалена.

Кърмене
Няма подходящи проучвания при жени за определяне на риска за бебета при употреба на това лекарство по 

време на кърмене. Претеглете потенциалните ползи спрямо потенциалните рискове, преди да приемете това 

лекарство по време на кърмене.

Лекарствени взаимодействия

Въпреки че някои лекарства изобщо не трябва да се използват заедно, в други случаи две различни 
лекарства могат да се използват заедно, дори ако може да възникне взаимодействие. В тези случаи 
Вашият лекар може да поиска да промени дозата или може да са необходими други предпазни мерки. 
Когато приемате това лекарство, особено важно е Вашият медицински специалист да знае дали приемате 
някое от изброените по-долу лекарства. Следните взаимодействия са избрани въз основа на тяхната 
потенциална значимост и не са непременно всеобхватни.

Не се препоръчва употребата на това лекарство с някое от следните лекарства. Вашият лекар може да 
реши да не Ви лекува с това лекарство или да промени някои от другите лекарства, които приемате.

Ацетризоена киселина

Диатризоат

Етиодизирано масло

Йобензамова киселина

йобитридол

Йокармична киселина

Йоцетаминова киселина

йодамид

йодипамид

йодиксанол

Йодохипурова киселина

йодпирацет
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Йодоксамова киселина

Йоглициева киселина

Иогликамова киселина

йохексол

йомепрол

йопамидол

Йопанова киселина

йопентол

йофендилат

йопромид

Йопронова киселина

Йозеринова киселина

йосимид

Йотасул

йоталамат

йотролан

Йотроксова киселина

йоксаглат

Йокситаламинова киселина

Ipodate

Метризамид

Метризоева киселина

Тиропаноат натрий

Използването на това лекарство с някое от следните лекарства обикновено не се препоръчва, но може да се 

наложи в някои случаи. Ако и двете лекарства се предписват едновременно, Вашият лекар може да промени 

дозата или колко често използвате едно или и двете лекарства.

акарбоза

аспирин

Балофлоксацин

Бесифлоксацин

бупропион

Капматиниб

Ceritinib

хлорохин

Ципрофлоксацин

Дасабувир

Десмопресин
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дизопирамид

Дофетилид

Долутегравир

Дулаглутид

Еноксацин

Ентакапон

Фексинидазол

флероксацин

Флумеквин

гатифлоксацин

Гемифлоксацин

Хидроксихлорохин

Ioversol

Ланреотид

Левофлоксацин

Левокетоконазол

Ликсисенатид

Ломефлоксацин

Метрелептин

Моксифлоксацин

Надифлоксацин

Норфлоксацин

Октреотид

Офлоксацин

Омбитасвир

Паритапревир

Пазиреотид

Пазуфлоксацин

Пефлоксацин

Пиоглитазон

Порфимер

Прулифлоксацин

Руфлоксацин

ситаглиптин

Спарфлоксацин

тафеноквин

Тиоктова киселина
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Тосуфлоксацин

Вандетаниб

Използването на това лекарство с някое от следните лекарства може да доведе до повишен риск от някои нежелани реакции, 

но използването на двете лекарства може да бъде най-доброто лечение за Вас. Ако и двете лекарства се предписват 

едновременно, Вашият лекар може да промени дозата или колко често използвате едно или и двете лекарства.

ацебутолол

Аминолевулинова киселина

атенолол

Бетаксолол

Бисопролол

Горчив пъпеш

Картеолол

карведилол

Целипролол

Циметидин

Кларитромицин

Колесевелам

Циклоспорин

есмолол

Сминдух

Фуразолидон

Гемфиброзил

глюкоманан

Гума гуар

Ипрониазид

изокарбоксазид

лабеталол

Левобунолол

Линезолид

Метиленово синьо

Метипранолол

Метопролол

Моклобемид

надолол

Небиволол

Ниаламид
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Окспренолол

Патиромер

Пенбутолол

фенелзин

Пиндолол

Практолол

прокарбазин

пропранолол

Псилиум

Ранитидин

Ранолазин

Разагилин

Рифампин

сафинамид

саксаглиптин

Селегилин

соталол

тимолол

транилципромин

верапамил

Вориконазол

Други взаимодействия

Някои лекарства не трябва да се използват по време на или около времето на хранене или приемане на 

определени видове храна, тъй като може да възникнат взаимодействия. Употребата на алкохол или тютюн с 

определени лекарства също може да причини взаимодействия. Следните взаимодействия са избрани въз основа 

на тяхната потенциална значимост и не са непременно всеобхватни.

Използването на това лекарство с някое от следните обикновено не се препоръчва, но в някои случаи може да 

бъде неизбежно. Ако се използва заедно, Вашият лекар може да промени дозата или колко често използвате това 

лекарство или да Ви даде специални инструкции относно употребата на храна, алкохол или тютюн.

етанол

Други медицински проблеми

Наличието на други медицински проблеми може да повлияе на употребата на това лекарство. Уверете се, че 

кажете на Вашия лекар, ако имате други медицински проблеми, особено:

Киселина в кръвта (ацидоза или кетоацидоза) или

Хирургия (основна) – Използването на инсулин е най-доброто за подпомагане на контрола на диабета при пациенти с тези 

състояния.
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Отравяне на кръвта или

Дехидратация (тежка) или Нарушения на сърцето 

или кръвоносните съдове или Бъбречно 

заболяване или

Чернодробно заболяване – при тези състояния може да се появи лактатна ацидоза и шансовете за появата й са 

още по-големи при лекарство, което съдържа метформин.

Застойна сърдечна недостатъчност - Глипизид и метформин не трябва да се използват при пациенти с 
това заболяване.

Бъбречни, сърдечни или други проблеми, които изискват медицински тестове или прегледи, които използват определени 

лекарства, наречени контрастни вещества, с рентгенови изследвания — Тъй като това лекарство съдържа метформин, Вашият 

лекар трябва да Ви посъветва да спрете да го приемате, преди да имате медицински прегледи или диагностика тестове, които 

могат да причинят по-малко отделяне на урина от обикновено; може да бъдете посъветвани да започнете да приемате 

лекарството отново 48 часа след прегледите или изследванията, ако бъбречната Ви функция е изследвана и се установи, че е 

нормална.

Алкохолна интоксикация или

Усилено упражнение, което не е придружено от адекватен прием на храна или недостатъчно 

активна надбъбречна жлеза, не е правилно контролирано или

Слабо активна хипофизна жлеза, неконтролирана правилно 

или Недохранено състояние или

Отслабено физическо състояние или

Всяко друго състояние, което причинява ниска кръвна захар – пациентите с тези състояния може да са по-

склонни да развият ниска кръвна захар, докато приемат лекарство, което съдържа глипизид и метформин.

Дефицит на витамин В12 – това състояние може да се влоши от това лекарство.

Правилна употреба

Следвайте внимателно специалния план за хранене, който Ви е дал Вашият лекар. Това е най-важната част от 

контролирането на вашето състояние и е необходимо, за да действа правилно лекарството. Освен това спортувайте 

редовно и тествайте за захар в кръвта или урината си според указанията.

Комбинацията от глипизид и метформин трябва да се приема с храна, за да се намалят стомашно-чревните 

странични ефекти, които могат да се появят по време на лечението.

Дозиране

Дозата на това лекарство ще бъде различна за различните пациенти. Следвайте инструкциите на Вашия 

лекар или указанията на етикета. Следната информация включва само средните дози на това лекарство. Ако 

дозата Ви е различна, не я променяйте, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го направите.

Количеството лекарство, което приемате, зависи от силата на лекарството. Също така, броят на 
дозите, които приемате всеки ден, времето между дозите и продължителността на приема на 
лекарството зависят от медицинския проблем, за който използвате лекарството.
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За перорална лекарствена форма (таблетки):

За диабет тип 2:
За лечение за първи път:

Възрастни: Първо, 2,5 милиграма (mg) глипизид и 250 милиграма (mg) метформин веднъж 

дневно с храна. След това Вашият лекар може да увеличава дозата Ви малко наведнъж на 

всеки две седмици, докато кръвната Ви захар се контролира.

Деца: Употребата и дозата трябва да се определят от Вашия лекар.

Като терапия от втора линия:

Орално, 2,5 милиграма (mg) глипизид и 500 милиграма (mg) метформин или 5 милиграма 
(mg) глипизид и 500 милиграма (mg) метформин два пъти дневно, с сутрешно и вечерно 
хранене. След това Вашият лекар може да увеличи дозата Ви малко наведнъж, докато 
кръвната Ви захар се контролира. Началната доза не трябва да надвишава дневната доза 
на глипизид или метформин, които вече се приемат.

Деца: Употребата и дозата трябва да се определят от Вашия лекар.

За пациенти, лекувани преди това със сулфонилурейно антидиабетно средство и/или 

метформин:

Възрастни: При преминаване на пациенти от сулфонилурея плюс метформин към комбинацията 

глипизид и метформин, първоначалната доза не трябва да надвишава дневната доза глипизид (или 

еквивалентна доза на друго сулфонилурейно производно) и метформин, които са били приемани.

Деца: Употребата и дозата трябва да се определят от Вашия лекар.

Пропусната доза

Ако пропуснете доза от това лекарство, вземете я възможно най-скоро. Въпреки това, ако е почти време за 

следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и се върнете към обичайната си схема на дозиране. Не удвоявайте 

дозите.

Съхранение

Съхранявайте лекарството в затворен контейнер при стайна температура, далеч от топлина, влага и пряка 

светлина. Пазете от замръзване.

Да се   пази извън обсега на деца.

Не съхранявайте остарели лекарства или лекарства, които вече не са необходими.

Попитайте Вашия медицински специалист как трябва да изхвърлите всяко лекарство, което не използвате.

Предпазни мерки

Вашият лекар ще иска да проверява напредъка Ви при редовни посещения, особено през първите няколко 

седмици, когато приемате това лекарство.

При определени условия твърде много глипизид и метформин могат да причинят лактатна ацидоза. Симптомите на 

лактатна ацидоза са тежки и се появяват бързо и обикновено се появяват, когато са налице други здравословни 

проблеми, които не са свързани с лекарството и са много тежки, като сърдечен удар или бъбречна недостатъчност. 

Симптомите на лактатна ацидоза включват коремен или стомашен дискомфорт;
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намален апетит; диария; бързо, повърхностно дишане; общо усещане за дискомфорт; мускулна болка 
или спазми; и необичайна сънливост, умора или слабост.

Ако се появят симптоми на лактатна ацидоза, трябва незабавно да потърсите спешна медицинска помощ.

Много е важно да следвате внимателно всички инструкции от вашия здравен екип относно:

Алкохол – Пиенето на алкохол може да причини силно ниска кръвна захар. Обсъдете това с вашия здравен 

екип.

Други лекарства – Не приемайте други лекарства, освен ако не са били обсъдени с Вашия лекар.

Консултиране—Другите членове на семейството трябва да се научат как да предотвратят страничните ефекти или да помогнат за 

страничните ефекти, ако се появят. Освен това пациентите с диабет може да се нуждаят от специално консултиране относно 

промените в дозирането на лекарства за диабет, които могат да възникнат поради промени в начина на живот, като например 

промени в упражненията и диетата. Освен това може да е необходимо консултиране относно контрацепция и бременност поради 

проблемите, които могат да възникнат при пациенти с диабет по време на бременност.

Пътуване – Съхранявайте скорошна рецепта и медицинската си история със себе си. Бъдете готови за извънредна 

ситуация, както обикновено. Вземете предвид смяната на часовите зони и поддържайте времето си за хранене 

възможно най-близо до обичайното време за хранене.

В случай на спешност – може да има момент, когато имате нужда от спешна помощ за проблем, причинен от 

вашия диабет. Трябва да сте подготвени за тези извънредни ситуации. Добра идея е да носите гривна за 

медицинска идентификация (ID) или верижка за врата през цялото време. Освен това носете лична карта в 

портфейла или чантата си, на която пише, че имате диабет и списък с всичките ви лекарства.

Симптомите на хипогликемия (ниска кръвна захар) включват тревожност; промяна в поведението, подобна на 

пиянство; замъглено зрение; студена пот; объркване; хладна, бледа кожа; затруднено мислене; сънливост; 

прекомерен глад; ускорен сърдечен ритъм; главоболие (продължаващо); гадене; нервност; кошмари; неспокоен 

сън; треперене; неясна реч; или необичайна умора или слабост.

Комбинацията от глипизид и метформин може да причини ниска кръвна захар. Въпреки това, това може да се случи, 

ако забавите или пропуснете хранене или лека закуска, пиете алкохол, спортувате повече от обикновено, не можете да 

ядете поради гадене или повръщане, приемате определени лекарства или приемате глипизид и метформин с друг вид 

лекарство за диабет. Симптомите на ниска кръвна захар трябва да бъдат лекувани, преди да доведат до безсъзнание 

(изпадане). Различните хора усещат различни симптоми на ниска кръвна захар. Важно е да научите какви симптоми на 

ниска кръвна захар обикновено имате, за да можете да го лекувате бързо.

Ако се появят симптоми на ниска кръвна захар, яжте глюкозни таблетки или гел, царевичен сироп, мед или захарни 

кубчета; или пийте плодов сок, недиетична безалкохолна напитка или захар, разтворена във вода. Освен това 

проверете кръвта си за ниска кръвна захар. Глюкагонът се използва в спешни ситуации, когато се появят тежки 

симптоми като гърчове (гърчове) или безсъзнание. Имайте наличен комплект с глюкагон, заедно със спринцовка или 

игла и знайте как да го използвате. Членовете на вашето домакинство също трябва да знаят как да го използват.

Симптомите на хипергликемия (висока кръвна захар) включват замъглено зрение; сънливост; суха уста; 
зачервена, суха кожа; дъх, подобен на плод; повишено уриниране (честота и обем); кетони в урината; 
загуба на апетит; сънливост; болки в стомаха, гадене или повръщане; умора; затруднено дишане (бързо 
и дълбоко); безсъзнание; или необичайна жажда.
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Може да възникне висока кръвна захар, ако не тренирате толкова много, колкото обикновено, имате треска или инфекция, 

не приемате достатъчно или пропускате доза от лекарството за диабет, или преяждате или не спазвате плана си за хранене.

Ако се появят симптоми на висока кръвна захар, проверете нивото на кръвната си захар и след това се обадете на вашия 

медицински специалист за инструкции.

Странични ефекти

Наред с необходимите си ефекти, лекарството може да причини някои нежелани реакции. Въпреки че не всички от тези 

нежелани реакции могат да се появят, ако се появят, може да се нуждаят от медицинска помощ.

Незабавно се консултирайте с Вашия лекар, ако се появи някоя от следните нежелани реакции:

По-често срещано

тревожност

замъглено зрение

тръпки

студена пот

кома
объркване

хладна бледа кожа

кашлица

депресия

световъртеж

бързо сърцебиене

треска

главоболие

повишен глад

гадене

нервност

кошмари

припадъци

треперене

неясна реч

кихане

възпалено гърло

необичайна умора или слабост

По-рядко срещани

Болка в пикочния мехур

кървава или мътна урина
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затруднено, парещо или болезнено уриниране 

чести позиви за уриниране

болки в долната част на гърба или 

страни, удрящи в ушите, забавен 

сърдечен ритъм

Рядко

Дискомфорт в корема

намален апетит

диария

припадъци

бързо, плитко дишане 

общо чувство на 

дискомфорт мускулна болка 

или спазми задух

сънливост

Симптоми на предозиране

Дискомфорт в корема

тревожност

промяна в поведението, подобно на пиянство, 

замъглено зрение

студена пот

кома
объркване

хладна, бледа кожа

намален апетит

диария

затруднено концентриране 

на сънливост

прекомерен глад

бързо сърцебиене

бързо, плитко дишане общо 

усещане за дискомфорт 

главоболие

мускулна болка или спазми 

гадене

нервност
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кошмари

неспокоен сън

припадъци

треперене

неясна реч

необичайна сънливост

необичайна умора или слабост

Могат да се появят някои нежелани реакции, които обикновено не се нуждаят от медицинска помощ. Тези нежелани реакции 

могат да изчезнат по време на лечението, тъй като тялото ви се адаптира към лекарството. Също така, вашият медицински 

специалист може да е в състояние да ви разкаже за начините за предотвратяване или намаляване на някои от тези 

нежелани реакции. Консултирайте се с вашия медицински специалист, ако някоя от следните нежелани реакции продължава 

или ви притеснява, или ако имате въпроси относно тях:

По-често срещано

Болка в мускулите или костите, 

болка в стомаха

повръщане

При някои пациенти могат да се появят и други нежелани реакции, които не са изброени. Ако забележите други ефекти, 

консултирайте се с вашия медицински специалист.

Обадете се на Вашия лекар за медицински съвет относно нежеланите реакции. Можете да съобщите нежелани реакции на FDA 

на 1-800-FDA-1088.

Последна актуализация на части от този документ: 01 април 2022 г

Оригинална статия:https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/glipizide-and-metformin-oral-route/precautions/
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