
 
 
ઇ#$યુિલનરિહત દવાઓ (ટૅ4લે6સ અને ઇ#જે:શનથી લઈ શકાતી દવાઓ) 
 
િવષયવ$તુ 

• મC વાટે લેવાતી દવાઓ  
• મેટફોFમન 
• સGફોનાઇલયુHરયાઝ 
• થાયેઝોિલડાઇનHડઓ#સ 
• ભોજન દરિમયાન Lલુકોઝના િનયામકો 
• DPP4 અવરોધકો 
• SGLT2 અવરોધકો (સોHડયમ-Lલુકોઝ Wા#સપોટYર (2) અવરોધકો 
• ઇ#$યુિલનરિહત ઇ#જે:શનો - Lલુકાગોન- લાઇક પે[ટાઇડ (GLP-1) 
• એકાબ_ઝ 

 
જો $વા$`યaદ bવનની ભલામણોને અનુસરીને તમારા લોહીમાં Lલુકોઝનાં $તરોને િનયંિeત કરવા શ:ય ન હોય તો 
સારવાર કરતાં ડૉ:ટર ડાયિબટીસની ટૅ4લેટ સૂચવી શકે છે. આનો અથY એ નથી કે ડાયિબટીસ વધારે તીl છે. માe 
એટલંુ જ કે લોહીમાં Lલુકોઝનાં $તરોને િનયંિeત કરવા માટે થોડી વધારાની મદદ જmરી હોય છે. ટૅ4લે6સ પર 
શmઆત કરી હોય તો પણ $વા$`યaદ આહારની માગYદFશકાઓનું પાલન કરવું હbયે જmરી છે. 
 
કેટલાક લોકોને તેમના લોહીમાં Lલુકોઝનાં $તરોને િનયંિeત કરવા માટે ટૅ4લે6સનું સંયોજન લેવાની જmર પડે છે. 
તમને એવું લાગી શકે છે કે ટૅ4લેટની આવnયકતાઓ સમય વીતવાની સાથે બદલાય છે, તેથી િનયિમતપણે ચૅક-અ[સ 
કરાવવા અગpયના છે. :યારેક ટૅ4લે6સ ડાયિબટીસને િનયંિeત કરવા માટે પૂરતી સqમ હોતી નથી અને ડાયિબટીસ 
ટીમ ઇ#$યુિલન અથવા અ#ય ઈ#જે:શનથી લઈ શકાતી દવાની ભલામણ કરી શકે છે.  
 
મોટાભાગની દવાઓનાં ઓછામાં ઓછાં બે નામો હોય છે. એક દવાનું (જેનેHરક) નામ હોય છે અને અ#ય rાંડ 
(aોિaએટરી) નામ હોય છે જે તેને દરેક ઉpપાદક આપે છે. હંમેશાં જેનેHરઅક નામનો ઉપયોગ કરવાનો aયpન કરો. 
 
મC વાટે લેવાતી દવાઓ 
 
મેટફોFમન 
 
મેટફોFમન તમારા શરીરને ઇ#$યુિલનનો વધારે અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરીને કામ કરે છે, જેથી તે 
લોહીમાં શકYરાનો યોLય રીતે િનકાલ કરી શકે. કેટલાક લોકોને એવું લાગી શકે છે કે મેટફોFમન શm કરવાથી પેટમાં 



ગરબડો જેમ કે ડાયેHરયા, અપચો અને ભૂખ મરી જવી અથવા ઊલટી થવી વગેરે થાય છે. ઓછા ડોઝથી શmઆત 
કરીને અને ખોરાક સાથે મેટફોFમન લેવાથી આમાં મદદ મળી શકે છે. મેટફોFમનથી હાઇપોLલાયસેિમઆ થતો નથી 
અને તેનાથી વજન વધતંુ નથી. મેટફોFમન ધીમેથી મુ:ત થતી દવા $વmપે પણ ઉપલ4ધ છે. તેને aોલૉ#Lડ/ મોHડફાઇડ 
Hરલીઝ અથવા Lલુકોફેજ $લો Hરલીઝ કહે છે. 
 
આ વગYની દવાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 
મેટફોFમન  (Lલુકોફેજ)                       500mg, 850mg,  
મેટફોFમન ઓરલ સૉGયુશન                           5ml દીઠ 500mg 

 
મેટફોFમન ટૅ4લેટના $લો/મોHડફાઇડ Hરલીઝનાં સં$કરણો પણ છે જેનાથી પાચનતંe સંબંિધત આડઅસરોનું જોખમ 
ઘટી શકે છે દા.ત.  

 
Lલુકોફેજ $લો Hરલીઝ                        500mg,750mg, 1,000mg 
 
 
સGફોનાઇલયુHરયાઝ 
સGફોનાઇલયુHરયાઝ વધુ ઇ#$યુિલને પદા કરવા માટે તમારા $વાદુ�પડ (ઉદરમાં આવેલંુ એવું અંગ જે ઇ#$યુિલન 
અંત:$eાવ બનાવે છે)ને ઉ�ેિજત કરે છે, જે બાદમાં તમારા લોહીમાં Lલુકોઝ ઓછંુ કરશે. સGફોનાઇલયુHરયાઝથી 
હળવો અપચો, માથાનો દુખાવો, pવચા પર ચકામા અને વજનમાં વધારો થશે. જો આGકોહૉલ પીવામાં આવે તો 
તેનાથી ચહેરા પર લાલાશ આવી શકે છે. તેનાથી લોહીમાં Lલુકોઝ બહુ ઓછંુ થઈ શકે છે જેનાથી 
હાઇપોLલાયસેિમયાનું જોખમ વધે છે, જુઓ હાઇપોLલાયસેિમયાની પિeકા.   Add link to updated hypo 
leaflet 
 
આ વગYની દવાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 
િLલબેન:લેમાઇડ                           2.5 mg, 5mg   
િLલ:લેઝાઇડ     (ડાયામાઇ�ોન)          40 mg અને 80 mg ટૅ4લે6સ 
િLલ:લેઝાઇડ MR                            30 mg  
િLલમેપાઇરાઇડ (ઍમેHરલ)               1mg, 2mg 
િLલિપઝાઇડ                           5mg– 20mg 
ટોG4યુટેમાઇડ                              500mg  
 
 
થાયેઝોિલડાઇનHડઓ#સ 
 
આનો એકલા ઉપયોગ થઈ શકે છે અથવા પૂરક સારવાર તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે છે. તમારા પોતાના ઇ#$યુિલનની 
અસરો પર�વે શરીરને સંવેદનશીલ બનાવીને તેઓ મદદ કરે છે. તેઓ ચરબીના કોષો પર કામ કરે છે; આંતHરક અંગોની 
આસપાસ ચરબી દૂર કરે છે અને $નાયુઓ, યકૃત અને $વાદુ�પડ પર તેની અસર થઈ શકે છે. યુકેમાં હાલમાં બ�રમાં 
મળતી એકમાe થાયેઝોિલડાઈનHડઓન એ પાયોિLલટેઝોન છે. તેનાથી વજનમાં વધારો થઈ શકે છે અને વૃ�ધ 
દદ�ઓમાં હાડકાં તૂટવાનું (�ે:ચર) જોખમ વધવાના અહેવાલો છે. વધુમાં, મૂeાશયના કે#સરના જોખમમાં વધારાના 
અહેવાલો પણ છે, જોકે આવું ભાLયે જ થાય છે. પાયોિLલટેઝોનથી હાઇપોની ઘટનાઓ થતી નથી. જો તમને 
પાયોિLલટેઝોનની આડઅસરો િવશે કોઈ પણ �ચતાઓ હોય તો આ અંગે તમારા ડાયબીHટસ $વા$`યસંભાળ aદાતા 
સાથે ચચાY કરો. 
 



 
• પાયોિLલટેઝોન (ઍ:ટોઝ)                                    15mg, 30mg, 45mg 

 
િLલટેઝોનને મેટફોFમન સાથે સંયુ:ત મા�યમમ તરીકે પણ સૂચવવામાં આવી શકે છે દા.ત. 
 

• પાયોિLલટેઝોન + 
મેટફોFમન (કૉ¡પેટે:ટ)          15mg/850mg  

 
 
ભોજન દરિમયાન Lલુકોઝના િનયામકો 
 
ભોજન દરિમયાન Lલુકોઝના િનયામકો વધુ ઇ#$યુિલન પેદા કરવા માટે $વાદુ�પડમાં કોષોને ઉ�ેિજત કરે છે. જોકે, 
આ ટૅ4લે6સ સGફોનાઈલયુHરયાઝની સરખામણીએ ટંૂકા સમયગાળા માટે ટકે છે. જો ભોજન ચૂકી �ઓ તો ડોઝ 
છોડી દેવો જોઈએ. 
 
આ વગYની દવાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

• રેપેLલાઈનાઈડ  (aૅિ#ડન)   0.5mg, 1mg, 2mg 
• નેટેLલાઈનાઈડ  ($ટાFલ:સ)   60mg, 120mg, 180mg 

 
DPP4 અવરોધકો 
 
ડાઇપેિ[ટડાઇલ પેિ[ટડેઝ 4 અવરોધકો કે જે િLલિ[ટ#સ તરીકે પણ ઓળખાય છે તે DPP-4ની કાયYવાહીને 
અવરોધીને કામ કરે છે, જે એવો ઉpસેચક છે જે ઇ#�ેHટન અંત:£ાવનો નાશ કરે છે. 
ઇ#�ેHટ#સ ¤યારે જmર જણાય pયારે જ શરીરને વધારે ઇ#$યુિલન પેદા કરવામાં મદદ કરે છે અને ¤યારે જmર ન હોય 
pયારે યકૃત �વારા પેદા કરવામાં આવતા Lલુકોઝના aમાણને ઘટાડે છે. આ અંત:£ાવો આખા Hદવસ દરિમયાન મુ:ત 
થાય છે અને તેનાં $તરો ભોજનના સમયે વધે છે 
   
આ વગYની દવાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:      
Alogliptin																																			(Vipidia)										6.25mg,	12.5mg,	25mg	
Linagliptin																																	(Trajenta)								5mg	
Linagliptin	+Metformin										(Jentadueto)			2.5mg/850mg,	2.5mg/1000mg	
Sitagliptin																																		(Januvia)									100mg,	50mg,	25mg	
Saxagliptin																																(Onglyza)									2.5mg,5mg	
Vildagliptin	+	Metformin							(Eucreas)										50mg/850mg,	50mg/1000mg 
 
 
SGLT2 અવરોધકો (સોHડયમ-Lલુકોઝ Wા#સપોટYર (2) અવરોધકો) 
 
યુકેમાં 2013માં રજૂ કરવામાં આવેલી આ દવાનો ડાયિબટીસ પરના અંકુશને સુધારવા માટે ટાઇપ 2 ડાયિબટીસ 
મેિલટસ ધરાવતી પુ¥ત ¦યિ:તઓમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. Hકડની �વારા શરીરમાંથી વધારાનું Lલુકોઝ દૂર કરીને આ 
દવા કામ કરે છે, જેનાથી મૂeમાં વધારે Lલુકોઝ દેખાય છે. 
Hકડનીના કાયY પર િનયિમત દેખરેખ રાખવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે અને જેમને કોઈ પણ હદે Hકડનીની 
નબળાઈ હોય એવા લોકોમાં તેનો ઉપયોગ થઈ ન શકે. જેમને ઓછો ર:તદાબ હોય એવા દદ�ઓમાં તકેદારી લેવામાં 



આવવી જોઈએ. SGLT2 અવરોધકો મૂeમાં જે ગુ[તાંગોમાં §ગનો ચેપ લાગવાનું જોખમ વધારી શકે છે, અને 
Hકટોએિસડોિસસ (ટાઇપ 1 ડાયિબટીસ સાથે સામા#ય રીતે સંબંિધત ઉપ¨વ જેમાં ઊલટી અને પેટનો દુખાવો થાય 
છે)નું નાનું જોખમ રહેલંુ છે. આ વગYની દવાઓથી ઘણી વખત વજનમાં ઘટાડો થાય છે અને તેનો ઉપયોગ 
ગભાYવ$થામાં ન કરવો જોઈએ. 
 
આ વગYની દવાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:      
Canagliflozin	(Invokana)	100mg,300mg	
Canagliflozin	and	Metformin		(Vokanamet)	50mg/850mg		50mg/1000mg	
150mg/850mg			150mg/1000mg	
Dapagliflozin			(Forxiga)	5mg,	10mg	
Dapagliflozin	and	Metformin	(Xigduo)		5mg/850mg	5mg/1000mg	
Empagliflozin	(Jardiance)10mg,25mg	
Empagliflozin	and	metformin	(Synjardy)	5mg/500mg		5mg/1000mg	
12.5mg/850mg,	12.5mg/1,000mg 
 
 
 
ઇ#$યુિલનરિહત ઇ#જે:શનો - Lલુકાગોન- લાઇક પે[ટાઇડ (GLP-1) 
 
GLP -1 ઇ#જે:શનો કુદરતી રીતે ઉ�ભવતા અંત:£ાવ GLP -1ની H�યાની નકલ કરે છે, ઇ#$યુિલન ઉpપાદન વધારે 
છે, ¤યારે જmર ન હોય pયારે યકૃત �વારા બનાવવામાં આવતા Lલુકોઝના aમાણને ઓછંુ કરે છે, પેટમાં ખોરાકના 
પસાર થવાની H�યાને ધીમી કરે છે, લોહીમાં Lલુકોઝનાં $તરોમાં સુધારો કરવાના હેતુથી ભૂખ ઓછી કરે છે. દવા 
ઇ#જે:ટેબલ પેન Hડવાઇસ �વારા pવચા નીચેની કોિશકામાં આપવામાં આવે છે અને રોજ બે વખત, રોજ એક વખત 
અથવા અઠવાHડયામાં એક વખત લઈ શકાય છે.  અઠવાHડયામાં એક વખત લેવામાં આવતાં કેટલાંક ઇ#જે:શનોને 
પHરણામે pવચા નીચે કામચલાઉપણે નાની ગાંઠો બની શકે છે. આ વગYની દવાઓ લેવાના પHરણામે ઘણી વખત વજન 
ઓછંુ થઈ શકે છે.  
 
Exenatide	(Byetta)                                         5mcg, 10mcg રોજ બે વખત ઇ#જે:શન દીઠ         

Exenatide	Extended	Release	(Bydureon)           2mg અઠવાHડયામાં એક વખત   ઇ#જે:શન રોજ બે વખત, સવારના ના$તા પહેલાં અને સાંજના ભોજન પહેલાં 

Liraglutide	(Victoza)      0.6mg, 1.2mg            રોજ એક વખતનું પેન ઇ#જે:શન                                                          ઇ#જે:શન રોજ એક વખત 

Lixisenatide	(Lyxumia)																																								    10mcg, 20mcg   
                                                                         રોજ એક વખતનું પેન ઇ#જે:શન                          

Dulaglutide	(Trulicity)																																								   0.75mg, 1.5mg  અઠવાHડયામાં એક વખત ઇ#જે:શન 
Albiglutide		(Eperzan)                                   30mg અઠવાHડયામાં એક વખત ઇ#જે:શન 
 
 
 
એકેબ_ઝ  (Lલુકોબે )  50mg,100mg  
 
શરીર જે દરે શકYરાઓનું પાચન કરે છે તેને િવલંબમાં નાખીને એકેબ_ઝ કામ કરે છે, જે તમે ખાધા બાદ તમારા 
લોહીમાં Lલુકોઝ જે દરે વધે છે તેને ધીમો કરે છે. તેનાથી પેટમાં ગડગડાટ થઈ શકે છે, વાયુ થઈ શકે છે, પેટ ભરેલંુ 



હોય એવું લાગી શકે છે અને ડાયેHરયા થઈ શકે છે. મCમાં લેવામાં આવતા aથમ કોિળયા સાથે દવા લેવી જmરી છે, 
જેથી તે અસરકારક નીવડે. આડઅસરોને કારણે તેનો આજકાલ ભાLયે જ ઉપયોગ થાય છે. 
 
સમ$યાિનવારણ 
હંુ ટૅ4લેટ લેવાનું ભૂલી �ª તો શંુ થશે? 
જો તમને ભૂલી જવાયેલી ટૅ4લેટ એકાદ કે બે કલાક મોડી યાદ આવે તો એ સમયે તે લઈ લો. જો વધારે સમય થઈ 
ગયો હોય તો તે ડોઝ છોડી દો અને તમારો આગામી ડોઝ સામા#યની જેમ જ લો. તમે કોઈ ડોઝ ચૂકી ગયા હો તે 
કારણે પાછળથી બમણો ડોઝ :યારેય લેશો નિહ. 
હંુ િબમાર પડંુ તો શંુ? 
તમારી ટૅ4લે6સ લેવી બંધ કરશો નિહ જુઓ િબમારીનો સામનો કરવા માટેની પિeકા. 
મફત િaિ$�[શ#સ 
જો તમને તમારા ડાયબીHટસ માટે ટૅ4લે6સ લેવાની જmર પડે તો તમે આ ટૅ4લે6સ અને તમને જmરી અ#ય કોઈ પણ 
દવા માટે મફત િaિ$�[શનના હકદાર છો. 'તબીબી મુિ:ત' પeક EC92A (°Lલૅ#ડ માટે FP92A) માટે તમારા 
ડૉ:ટર, નસY અથવા ફામાYિસ$ટને પૂછો. 
દવા િવશે વધુ માિહતી માટે નીચેની �લક પર �ઓ. 
 
https://shop.diabetes.org.uk/usr/downloads/UpdateMedsKit17_shop2.pdf 
 
 


