جدول عقاقير فيروس نقص المناعة ( )HIVلعام 2011
العقاقير المعتمدة لعالج فيروس نقص المناعة ()HIV

يحتوي جدول العقاقير على عالجات مضادات الفيروسات القهقرية لعالج فيروس نقص المناعة ( .)HIVيوفر الجدول اسم العقار والجرعات والمعلومات المهمة عن
األعراض الجانبية (العقاقير معروضة ليست بحجمها الطبيعي) .للتعرف على مزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة معلومات نشرة كل عقار .مقدم من  ،Senseإحدى
المنشورات اإللكترونية لجمعية www.msmgf.org :MSMGF

مثبطات المنتسخة العكسية النوكليوزيدية/النيوكليوتيدية ()NRTI
العقار

Emtriva

Gilea Sciences
االسم العلمي :زيدوفيودين

Epivir

ViiV Healthcare
االسم العلمي :الميفودين

Retrovir

ViiV Healthcare
االسم العلمي :زيدوفيودين

Videx EC

بريستول مايرز سكويب
االسم العلمي :ديدانوسين

Viread

الجرعة

األعراض الجانبية ومعلومات أخرى مهمة

كبسولة  200مليجرام مرة واحدة في اليوم .ومتوفر

األعراض الجانبية :صداع ،إسهال ،غثيان ،شحوب في الجلد ما بين خفيف إلى مُعتدل ،واحمرار .يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه .عقار
® Emtrivaمشابه ج ًدا لعقار ® .Epivirالمرضى المقاومون لعقار ® Epivirلديهم على األرجح مقاومة لعقار ®.Emtriva

في شكل شراب.

قرص  300مليجرام مرة واحدة في اليوم
أو قرص  150مليجرام مرتين يوميًا .ومتوفر في
شكل شراب.
قرص  300مليجرام مرتين يوميًا .ومتوفر في
شكل شراب.

كبسولة مُغلفة  400مليجرام مرة واحدة يوميًا أو
كبسولة  250مليجرام للمرضى الذين يقل وزنهم
عن  132رطل ( 60كيلوجرام).
ويتوفر في شكل مسحوق.
قرص  300مليجرام مرة واحدة يوميًا.

جلعاد سينسيز
االسم العلمي :تينوفوفير DF

Zerit

بريستول مايرز سكويب
االسم العلمي :ستافودين

Ziagen

ViiV Healthcare
االسم العلمي :أباكافير سولفات

Edurant

كبسولة  40مليجرام مرتين يوميًا .أو (كبسولة  30مليجرام
مرتين يوميًا للمرضى الذين يقل وزنهم عن  132رطل (60
كيلوجرام) أو أقل).
كبسولة  300مليجرام مرتين يوميًا أو كبسولتين
 300مليجرام مرة واحدة يوميًا .ومتوفر في شكل
شراب.

Rescriptor

األعراض الجانبية :اعتالل األعصاب الطرفية ،اإلحساس بوخز ،تخدر أو ألم في اليدين والقدمين ،تغيرات في شبكية العينين ،التهاب البنكرياس ،غثيان،
إسهال ،صداع ،قيء وجفاف الجلد .يجب تناول العقار سواء كان في شكل كبسوالت أو مسحوق قبل األكل بساعة على األقل أو بعد األكل بساعتين .تجنب
استخدام األقراص المُضادة للحموضة مع األلومنيوم إذا تم تناول الكبسوالت أو المسحوق ،عندما يُقترن تناول العقار مع عقار ® ،Vireadينبغي خفض
الجرعة إلى  250مليجرام يوميًا.
األعراض الجانبية :غثيان ،قيء ،إسهال ،صداع وضعف العظام .يرجى فحص وظائف الكلي .يمكن أن يؤخذ مع أو تناول الطعام أو بدونه .عندما يُقترن
تناول العقار مع عقار ® ،Videxينبغي خفض جرعة ® Videxإلى  250مليجرام يوميًا.
األعراض الجانبية :اعتالل األعصاب الطرفية ،اإلحساس بوخز ،تخدر أو ألم في اليدين والقدمين ،التهاب البنكرياس ،أرق ،صداع ،غثيان وإسهال .تشير
بعض األدلة إلى أنه يجب أال يؤخذ مع عقار األزيدوثايميدين ( .)AZTيمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه.
األعراض الجانبية :حساسية مُفرطة (تفاعالت تحسسية حادة) ،غثيان ،قيء ،ضيق في التنفس ،آالم في البطن ،حمى و/أو طفح جلدي .المرضى الذين
يعانون من تلك اآلثار الجانبية في غضون ستة أسابيع بعد بدء العالج بعقار ® Ziagenربما يعانون من فرط الحساسية ،وينبغي استشارة الطبيب الخاص
بهم على الفور .كما يجب التوقف عن استخدام العقار بعد تشخيص أي تفاعل حساسية .وبمجرد التوقف عن تناول عقار ® ،Ziagenيجب أال تتناول هذا
العقار ألنه يمكن أن يكون قاتالً .يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه.

قرص  25مليجرام مرة واحدة يوميًا.

األعراض الجانبية :أرق ،اكتئاب ،ارتفاع في نتائج اختبارات وظائف الكبد ،ارتفاع في نسبة الكرياتينين في الدم .يمكن أن يكون أقل قوة إذا كان األساس
 100,000 > HIV RNAنسخة/ملليلتر .يتطلب بيئة حمضية في المعدة لالمتصاص الجيد :يجب أن يؤخذ مع الطعام .ممنوع استخدامه مع مثبطات
مضخة البروتون .يجب على المرضى الذين يتناولون عقار ريلبيفيرين تناول األدوية المضادة للحموضة والمقللة لها ( )H2 blockersفي وقت معين.

قرصان  100مليجرام مرتين يوميًا.

األعراض الجانبية :تفاعالت جلدية حادة ،مُتالزمة حاالت ستيفينس جونسون ،حساسية مُفرطة ،يجب التوقف عن استخدام العقار في حاالت الطفح
الجلدي الحادة .يجب تناول العقار بعد األكل .ينبغي أال يعطى دواء  Intelenceمع مضادات الفيروسات القهقرية التالية :تيبرانافير/ريتونافير ،فوزام
برينافير/ريتونافير ،أتازانافير/ريتونافير ،مُثبطات البروتياز التي ليس لها ريترونافير ومُثبطات للمنتسخة العكسية غير نوكليوزيدية (.)NNRTI

قرصان  200مليجرام ثالث مرات يوميًا.

األعراض الجانبية :طفح جلدي ،صداع ،إعياء ،غثيان ،ارتفاع في إنزيمات الكبد .يجب أخد العقار قبل أو بعد تناول عقار ® Videxأو األقراص
المضادة للحموضة بساعة على األقل .يرفع مستويات الدم لبعض مثبطات البروتياز .اتصل بطبيبك الخاص إذا كنت تعاني من الطفح الجلدي.
يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه.

تيبوتيك
االسم العلمي :إترافيرين
ViiV Healthcare
االسم العلمي :ديالفيردين ميزيالت

األعراض الجانبية :انخفاض كرات الدم الحمراء (األنيميا "فقر الدم") ،انخفاض كرات الدم البيضاء ،صداع ،غثيان ،ألم ،تورم وتلف العضالت ،شحوب
لون األظافر .كن حذرً ا في تعاطي العقار مع األنيميا (فقر الدم) .يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه .يمكن تخفيف تقلصات المعدة إذا أُخذ العقار مع
تناول الطعام .تجنب تعاطي العقار مع عقار ® .Zeritيُستخدم أيضًا لمنع انتقال العدوى في الفترة أثناء الحمل وبعد الوالدة (من األم إلى الطفل).

مثبطات المنتسخة العكسية غير النوكليوزيدية ()NNTIR

جانسن
االسم العلمي :ريلبيفيرين

Intelence

األعراض الجانبية :صداع ،إعياء ،غثيان ،إسهال ،أرق ،انخفاض كرات الدم البيضاء (قلة ال َع ِدالَت) ،انخفاض كرات الدم الحمراء (األنيميا "فقر الدم")،
التهاب البنكرياس ،وتساقط الشعر .يمكن أن "تعود" مقاومة فيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVلعقار األزيدوثايميدين ( ،)AZTإذا تم استخدامهما معًا.
تجنب تعاطي الكحول .تحقق من ثالثي الغليسريد ،خاصة في األطفال ،للتحقق من مخاطر التهاب البنكرياس .يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه.

قرص  600مليجرام مرة يوميًا أو  3كبسوالت

بريستول مايرز سكويب
االسم العلمي :إيفاڤيرنز
(كما يباع أيضًا باسم  Stocrinفي
بعض الدول)

 200مليجرام يوميًا.

األعراض الجانبية :األعراض المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي ( :)CNSدُوار ،خمول ،أرق ،أحالم اليقظة ،انخفاض التركيز ،الشعور بعدم االستقرار
والطفح الجلدي .يجب تناول عقار ® Sustivaقبل النوم للحد من األعراض الجانبية المحتملة .قد يتسبب في انخفاض مستويات الدم لبعض مثبطات البروتياز
( )Plويزيد أخرى .يقلل كل من الريفامبين والكالريثروميسين من مستويات عقار ® .Sustivaتجنب استخدام الكحول وممارسة األنشطة التي تتطلب
التركيز .ينبغي للمرأة استخدام وسيلة منع الحمل بسبب خطر إلحاق الضرر بالجنين .تجنب األغذية الدهنية .يفضل تناول العقار على معدة فارغة.

Viramune

قرص  200مليجرام مرة واحدة يوميًا لمدة 14يومًا

األعراض الجانبية :طفح جلدي ،اضطرابات بالمعدة ،صداع ،انخفاض كرات الدم البيضاء ،زيادة إنزيمات الكبد .الجرعة المبدئية :قرص  200مليجرام مرة
واحدة يوميًا في أول  14يومًا .انخفاض مستويات مثبطات البروتياز ( .)Plاتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من طفح جلدي .يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو
بدونه .ينبغي رصد إنزيمات الكبد ،خاصة أثناء فترة الحمل .عندما يبدأ العالج باستخدام عقار ® ،Viramuneكن حذرً ا بعدد الخاليا الثنائية  .T-cellمن غير
المستحسن استخدام العقار للنساء الالتي يرتفع لديهن عدد الخاليا إلى أعلى من  250خلية وللرجال الذين يرتفع لديهم عدد الخاليا إلى أعلى من  400خلية.

Sustiva

بوهرنجر انجلهايم
االسم العلمي :نيفيرابين

Aptivus

بوهرنجر انجلهايم
االسم العلمي :تيبرانافير

Crixivan

ميرك آند كمباني
االسم العلمي :أندينافير سولفات

Invirase

ال روش
االسم العلمي :ساكوينافير ميزيالت

Kaletra

أبوت البوراتوريز
االسم العلمي:
 200مليجرام لوبينافير  50 +مليجرام ريتونافير
(كما يباع أيضًا باسم  Aluviaفي بعض الدول)

Lexiva

ViiV Healthcare
االسم العلمي :فوسامبرينافير كالسيوم
(كما يباع باسم  Telzirفي بعض الدول)

Norvir

أبوت البوراتوريز
االسم العلمي :ريتونافير

Prezista

تيبوتيك
االسم العلمي :دارونافير

Reyataz

بريستول مايرز سكويب
االسم العلمي :أتازانافير

Viracept

ViiV Healthcare
االسم العلمي :نيلفينافير

ثم قرصين  200ملي مرتين يوميًا .ومتوفر في
شكل شراب.

مثبطات البروتياز ()PI

كبسولتان  250مليجرام مع كبسولتين  100مليجرام

األعراض الجانبية :غثيان ،قيء ،إسهال وطفح جلدي .يجب أن يؤخذ العقار مع تناول الطعام .يُستخدم بحذر من قِبل المرضي الذين يعانون من التهاب
الكبد .غير موصى باستخدام العقار من قِبل المرضى الذين يعانون من أعراض فشل الكبد الخفيف إلى الحاد .قد يسبب مُثبط أبتيفوث ® Aptivusنزيف
داخل الجمجمة ،فشل الكبد .اتصل فورً ا بطبيبك الخاص إذا كنت تعاني من نزيف غير عادي أو نزيف بدون سبب .نزيف دون سبب واضح .يستخدم
بحذر من قِبل المرضى الذين يعانون من حساسية ضد عقاقير السلفا .يعمل العقار بشكل أفضل عندما يخلط بعقار ® .Fuzeonيجب تناول العقار مع
الطعام فقط للمرضى الذين لديهم عالجات سابقة.

كبسولتان  250مليجرام مع كبسولتين  100مليجرام

األعراض الجانبية :حصى الكلى (أعراض قد تكون ألم في الظهر أو الجنب) ،ارتفاع في مستويات البيليروبين (صبغة بيلير) ،طفح جلدي ،جفاف
الجلد ،تساقط الشعر ،غثيان وإسهال .ينبغي تناول العقار مع احتساء (من  6إلى  8أكواب من الماء يوميًا) لتجنب تكون حصي الكلى .يمكن تناول
عقار ® Norvirمع الطعام أو بدونه .للعقار تفاعالت دوائية عدة ،اتصل بطبيبك لالستعالم عنها .ال يٌنصح بخلط العقار مع عقار أتازانافير.

قرصان  500مليجرام مع كبسولة ®100 Norvir

األعراض الجانبية :غثيان ،إسهال ،انتفاخ البطن ،آالم في البطن وصداع .ينبغي تناول العقار مع الطعام أو خالل ساعتين من تناول الطعام .ينبغي
عدم تناول عقار ® Inviraseمع عقار ® .Norvirانظر تفاعالت عقار ®.Norvir

 4أقراص مرة واحدة يوميًا (يوصى به لطالبي

األعراض الجانبية :ترسبات مائية ،إسهال ،غثيان ،قيء ،الشعور بالتعب أو الضعف .يحتوي هذا العقار على ® Norvirكما يشتمل على العديد من
التفاعالت الدوائية .يُستخدم العقار بحذر من قِبل المرضي المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي بي أو سي .ال يوجد تقيدات متعلقة بالنظام الغذائي.
األقراص ال تحتاج إلى تبريد .يوصى فقط بتناول الجرعة مرة واحدة يوميًا للمرضى الذين ليس لهم عالجات سابقة .إذا كان النظام العالجي يشتمل
على عقار ® Sustivaأو عقار ® ،Viramuneفإنه ينبغي تعديل جرعة كاليترا .يوصى فقط بتناول الجرعة مرتين يوميًا للمرضى الذين لهم عالجات
سابقة لم تكلل بالنجاح مع أدوية أخرى .إذا كان النظام العالجي يشتمل على عقار ® Sustivaأو عقار ® ،Viramuneفإنه ينبغي تعديل جرعة كاليترا.

قرصان  700مليجرام مرتين يوميًا ،أو قرص 700
مليجرام مع كبسولة من عقار ® Norvirمرتين
يوميًا ،أو قرصان  700مليجرام مع كبسولة
 100مليجرام من عقار ® Norvirمرة واحدة
يوميًا .العقار متوفر في شكل شراب.

األعراض الجانبية :إسهال ،غثيان ،قيء ،طفح جلدي ،صداع ،داء البول السكري ،يمكن تناول العقار مع الطعام أو بدونه .الجرعة المركبة مع عقار
® Norvirللمرضي الذين يعانون من مثبطات البروتياز ( )Plوالجرعة الموصى بها هي مرتين يوميًا .يحتوي عقار ® Lexivaعلى مركبات مشتقة
من السلفا.

 6كبسوالت  100مليجرام مرتين يوميًا .ومتوفر
في شكل شراب .كما أنه معتمد لجرعات األطفال
(لألطفال من سن شهر إلى عامين).

األعراض الجانبية :غثيان ،إسهال ،آالم في البطن ،ضعف ،دُوار ،تخدر حول الفم ،تغير فى حاسة التذوق ،ارتفاع في مستويات ثالثيات الغلسريد
والكوليسترول .ينبغي تناول العقار مع الطعام .يتفاعل عقار ® Norvirمع األدوية األخرى .قم بتقسيم جرعة عقار ® Videxفي ما ال يقل عن
ساعتين بين الجرعات .التبريد .إذا تعرض لدرجة حرارة الغرفة ،يستخدم خالل  30يومًا.

قرصان  400مليجرام مع كبسولة  100مليجرام
® Norvirمرة واحدة يوميًا.

األعراض الجانبية :غثيان ،إسهال ،صداع ،التهاب في الحلق واألنف (أعراض مُشابهة للبرد) .وفي بعض الحاالت ،طفح جلدي ما بين المُعتدل
والحاد .يمكن أن يسبب العقار ارتفاعًا في الدهون وجلوكوز الدم (السكر) .يُستخدم العقار بحذر مع المرضى المصابين بالهيموفيليا والمرضى الذين
لديهم حساسية ضد عقاقير السلفا .يجب تناول العقار مع الطعام (بغض النظر عن كمية ونوعية األطعمة) .معتمد فقط للمرضى الذين تلقوا عالجات
مضادة لمرض نقص المناعة البشرية ( .)HIVيمكن تخزين العقار في درجة حرارة الغرفة.

كبسولتان  200مليجرام مرة واحدة يوميًا أو كبسولة
 300مليجرام زائد كبسولة ® Norvirمرة واحدة
يوميًا للمرضى الذين لهم عالجات سابقة.

األعراض الجانبية :فرط بيليروبين الدم (يزول هذا العرض بعد التوقف عن تناول العقار) ،تغير في مُعدل ضربات القلب ،ارتفاع السكر ،غثيان،
قيء ،إسهال ،حُمى ،صداع ،وخز وتنمل في اليدين والقدمين ،آالم المفاصل ،حصوات الكلى .ينبغي تناول العقار مع الطعام .ويختلف عقار
® Reyatazعن غيره من مثبطات البروتياز ( )Plحيث إنه ال يغير نسبة الدهون في الدم .عند تناول العقار مع عقار ® Sustivaأو ®،Viread
أضف ® Norvirإلى نظام ® .Reyatazفي هذا المزيج ،ينبغي خفض ® Reyatazإلى  300مجم يوميًا (® 300 Reyatazمجم100 Norvir® /
مجم) .ال تمزج ® Reyatazمع ® .Crixivanيؤخذ بعد ساعتين من تناول مُضادات الحموضة ،و 10ساعات بعد مُضادات  H2وال يتناول مع
مُثبطات مضخة البروتون.

قرصان  625مليجرام أو  5أقراص  250مليجرام
مرتين يوميًا .ومتوفر في شكل مسحوق.

األعراض الجانبية :إسهال ،غثيان ،طفح جلدي ،صداع ،تقلصات في المعدة .ينبغي تناول العقار مع الطعام لتحسين االمتصاص .للعقار تفاعالت
دوائية معينة .تحذير :حتى إشعار آخر ،ال يُنصح باستخدامة من قِبل األطفال الذين بدأوا العالج أو النساء الحوامل وذلك بسبب شوائب األقراص.

® Norvirمرتين يوميًا.

® Norvirمرتين يوميًا.

مليجرام مرتين يوميًا.

العالج ألول مرة) ،أو قرصين مرتين يوميًا.

مثبطات االلتحام
Fuzeon

حقنة تحت الجلد  90مليجرام كل  12ساعة.

تفاعل الحساسية في مكان الحقن :حكة ،تورم ،احمرار ،ألم ،وتصلب الجلد (عمومًا ،تظهر هذه التفاعالت مرة أخرى مكان الحقن في المرة القادمة) .تفاعل الحساسية
المُعمم :ضيق في التنفس ،حمى ،قيء ،بول دموي ،تورم القدمين ،التهاب رئوي ،إمساك ،التهاب البنكرياس ،ألم في العضالت وفقدان الشهية .وقد لوحظت هذه اآلثار
مُجتمعة مع غيرها من مضادات الفيروسات القهقرية .ال قيود غذائية .يمكن تخزين ® Fuzeonوقوارير الماء المُعقم في درجة حرارة الغرفة ،من  59درجة فهرنهايت
إلى  86فهرنهايت ( 15درجة مئوية  30 -درجة مئوية) .إذا كانت درجة حرارة الغرفة أعلى ،فإن أفضل تطبيق هو تخزين ® Fuzeonفي الثالجة .بمجرد مزج العقار
بالماء المعقم ،يمكن تخزينه في الثالجة لمدة  24ساعة .يعتبر عقار ® Fuzeonمعتمد لالستخدام من قِبل المرضى الذين لديهم تجربة مع عالج مُضادات الفيروسات.

قرص  150مليجرام مرتين يوميًا ،أو قرص

األعراض الجانبية :سُعال ،حمى ،طفح جلدي ،آالم العضالت والمفاصل ،آالم المعدة والدوار .األعراض األقل تكرارً ا :مشاكل الكبد ،نوبات قلبية،
انخفاض الضغط الوضعي ،مخاطر مُحتملة لاللتهابات أو األمراض السرطانية .يُمكن تناوله مع الطعام أو بدونه .يُمزج مع مُضادات الفيروسات
األخرى .يُستحسن استخدامه من قِبل المرضى البالغين الذين عانوا من تجارب عالجية غير ناجحة مع فيروس نقص المناعة البشرية HIV-1
المُكتشف االستوائي  CCR5والمقاومة لمضادات الفيروسات القهقرية المتعددة .قم بإجراء اختبار تفاعل األجسام مع المؤثرات الخارجية قبل استخدام
 Selzentryلتحديد المُستقبالت الخلوية ( CCR5أو .)CXCR4

روش آند تريميري
االسم العلمي :إنفوفيرتيد

Selzentry

ViiV Healthcare
االسم العلمي :مارافيروك
(كما يباع أيضًا باسم  Celsentriفي
بعض الدول)

 300مليجرام مرتين يوميًا أو قرصين 300
مليجرام مرتين يوميًا (الجرعة الموصوفة تعتمد
على تركيبها مع عقاقير أخرى).

مثبطات الدمج
Isentress

قرص  400مليجرام مرتين يوميًا.

ميرك آند كمباني
االسم العلمي :رالتيجرافير

األعراض الجانبية :إسهال ،غثيان ،صداع .األعراض األقل تكرارً ا :ارتفاع كيناز الكرياتين ( ،)CKفضالً عن اعتالل العضالت وانحالل الرُبيدات
(تدمر العضالت) .يمكن تناول العقار مع أو بدون طعام .يؤخذ مع مضادات الفيروسات األخرى .يُستحسن استخدام العقار من قِبل المرضى البالغين
الذين عانوا في وقت مُسبق من تجارب عالجية غير ناجحة مع السالالت المقاومة لمرض نقص المناعة البشرية  HIV-1لمضادات الفيروسات القهقرية
المتعددة .يُستخدم العقار بحذر عندما يُعطى مع مُحرضات اإلنزيمات ( UGTمثل ريفامبين) ألن مستويات رالتيجرافير تكون منخفضة.

التركيبات
Atripla

قرص واحد يوميًا.

األعراض الجانبية :للحصول على معلومات حول اآلثار السلبية ،يرجي االطالع على عقار ( Sustivaإيفافيرانز) ،وعقار Emtriva
(إيمتريسيتاباين) وعقار ®( Vireadتينوفوفير  .)DFينبغي تناول العقار بدون طعام وقبل النوم وذلك للحد من تطور اآلثار الجانبية المحتملة.
يخزن في درجة حرارة الغرفة.

قرص مرتين يوميًا.

لمزيد من المعلومات حول األعراض الجانبية ،يُرجي االطالع على عقار ) Retrovir® (AZTو) .Epivir® (3TCكن حذرً ا في تناول العقار في
حاالت فقر الدم .التركيبات التي سبق ذكرها بالفعل ينبغي أال توصف للمرضى الذين بحاجة ألي تعديالت في الجرعة .يمكن تناول العقار مع الطعام
أو بدونه .تقل تقلصات المعدة إذا تم تناول العقار مع الطعام.

قرص مرة واحدة يوميًا.

ً
حدوثا :اضطرابات في النوم ،أحالم غريبة ،صداع ،دوار ،إسهال ،غثيان ،طفح جلدي ،إعياء ،اكتئاب ،قيء وآالم في البطن.
األعراض الجانية األكثر
ً
حدوثا :مشاكل في الكلى ،مشاكل في العظام (منها آالم العظام ،لين العظام الذي يمكن أن يؤدي إلى الكسور) ،تغيرات في نسبة
األعراض الجانبية األقل
لكل من عقار  Eduranteوعقار  Vireadوعقار  Emtrivaللتعرف على مزيد
الدهون في الجسم .يرجى االطالع على قسم "ماذا عن األعراض الجانبية؟" ٍ
من األعراض الجانبية المحتملة .يعتبر عقار  Compleraمعتمد فقط لالستخدام من قِبل المرضى الذين يعانون من مرض نقص المناعة البشرية ()HIV
ويبدأون عالج هذا المرض ألول مرة .يجب عدم تناول العقاقير األخرى التي تحتوي على إيمتريسيتاباين أو الميفودين في حالة تناول عقار .Complera

قرص واحد يوميًا.

لمزيد من المعلومات حول األعراض الجانبية ،يُرجى االطالع على عقار ® Ziagenوعقار ® .Epivirيمكن تناول العقار مع الطعام أو بدونه.
يحتوي هذا العقار على ®( Ziagenأباكافير) ويمكن أن يسبب حساسية خطيرة (يُرجى قراءة توصيات استخدام عقار ®.)Ziagen

قرص واحد مرتين يوميًا.

لمزيد من المعلومات حول األعراض الجانبية ،يُرجى االطالع على عقار ) ،Retrovir® (AZTوعقار ) Epivir® (3TCوعقار ®Ziagen
(أباكافير) .يحتوي هذا العقار على ®( Ziagenأباكافير) ويمكن أن يسبب حساسية خطيرة (يُرجى قراءة توصيات استخدام عقار ®.)Ziagen
يمكن أن يؤخذ مع الطعام أو بدونه.

قرص واحد يوميًا.

لمزيد من المعلومات حول األعراض الجانبية ،يُرجى االطالع على عقار ® Vireadوعقار ® .Emtrivaيمكن تناول العقار مع الطعام أو بدونه.

بريستول مايرز سكويب ،جلعاد سينسيز
(مزيج من إيفافيرانز  600مليجرام  +إيمتريسيتاباين  200مليجرام
 +تينوفوفير  DF 300مليجرام)1 NRTI + 1 NNRTI ،

Combivir

ViiV Healthcare
(مزيج من الميفودين  150مليجرام  +زيدوفيودين
 300مليجرام)2 NRTI ،

Complera

جلعاد سينسيز ،جانسن ثيرابايوتيكس
(يحتوي على  ٢٥مليجرام ريلبيفيرين  ٣٠٠ +مليجرام تينوفوفير
 + DF 300و ٢٠٠مليجرام إيمتريسيتاباين 1 NNRTI ،و)2 NRTI

Epzicom

ViiV Healthcare
(مزيج من عقار أباكافير  600مليجرام  +الميفودين  300مليجرام،
( )2 NRTIكما يباع أيضًا باسم  Kivexaفي بعض الدول)

Trizivir

ViiV Healthcare
(مزيج من عقار زيدوفيودين  300مليجرام  +الميفودين
 150مليجرام  +أباكافير  300مليجرام)3 NRTI ،

Truvada

جلعاد سينسيز
(مزيج من تينوفوفير  DF 300مليجرام  +إيمتريسيتاباين
 200مليجرام)2 NRTI ،

®

®

