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معلومات أساسية عن

كيفية عمل العالج

مالحظات

هل تريد معرفة المزيد؟

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة تعكس 
توصيات لكيفية الرعاية والعالج ضد فيروس نقص 

المناعة HIV في أوروبا.
يتم تمويل المحتوى والتصميم لهذه المواد من 

 HIV قبل برنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة
 NHS في لندن، التابع للخدمات الصحية الوطنية

)NHS Pan-London HIV Prevention Progra-
mme(، ومركز الخدمات الصحية بجنوب غرب 

.)NHS South West Essex( إسيكس
تم تمويل الترجمة من قبل: Merck و Sharp و 

.Dohme
 NAM 2010 حقوق التأليف والنشر لمنظمة
إذا كنت ترغب في ترجمة أو تغيير أو إعادة إنتاج 

هذه النشرة، يرجى االتصال بنا.

إن منظمة NAM هي منظمة مجتمع مدني معنية بقضية فيروس نقص المناعة المكتسبة 
HIV، ومقرها في المملكة المتحدة. نحن نعمل بشكل وثيق مع خبراء في مجاالت 
الطب والبحوث والرعاية االجتماعية، ومع أشخاص يعانون من اإلصابة بهذا الفيروس 

بصفة شخصية. إننا ننشر معلومات مطبوعة وعلى شبكة اإلنترنت عن الفيروس باللغة 
اإلنجليزية، ويشمل ذلك مواد ومعلومات ألشخاص مصابين بالفيروس ولمختصين وخبراء 

في مجال التعامل معه.

تستند هذه المادة إلى منشورات أصلية بحقوق تأليف مملوكة منظمة NAM. ال تتحمل 
المنظمة أي مسئولية تتعلق بمدى دقة الترجمة أو مدى عالقتها بقضية  محلية.

ونعتذر كمنظمة ناطقة باللغة اإلنجليزية، عن عدم قدرتنا على التواصل باللغة العربية. ومع 
ذلك، فإن موقعنا aidsmap.com يتضمن قاعدة بيانات للبحث عن خدمات في جميع أنحاء 

العالم. يمكنك استخدامها للعثور على أقرب منظمة أو مركز للخدمات الصحية بمنطقتك.

يمكنك أيضاً زيارة موقعنا aidsmap.com لقراءة وتحميل المواد المترجمة األخرى.
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توفر منظمة )NAM( معلومات مجانية 
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ُيغير فيروس نقص المناعةHIV  من 

هيئته داخل الخلية.
  HIV ُيخفي فيروس نقص المناعة

نفسه بعمق داخل الخلية.
يزيد إنتشار فيروس نقص المناعة

. HIV
 HIV يخرج فيروس نقص المناعة
الجديد من الخلية ويتحرك للعثور 

على خاليا أخرى ليصيبها.

يحاول عقار )مضاد إنزيم 
-prote  البروتيس الفيروس ي

se inhibitor( منع حدوث ذلك.

هنالك عقاقير تسمى )مضادات 
الدخول entry inhibitors( تحاول 

تثبيط ومنع دخول الفيروس.

تمنع عقاقير تسمى )نيوكس 
non- ( و )نون نيوكسnukes

nukes( حدوث ذلك.

 توقف عقاقير تسمى )مضادات 
-Int  إنزيم إنتيقريس الفيروس ي

grase inhibitors( حدوث ذلك.

ُيلِحق الفيروس نفسه بالخاليا 
المناعية CD4. ُتعد الخاليا المناعية 

CD4 جزءاُ هاماً من نظامنا المناعي، 
وهو النظام الدفاعي للجسم.
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يساعدك عالج فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV على البقاء بصحة جيدة بتقليل نسبة الفيروس بالجسم.

فيما يل ي شرح لكيفية إصابة خاليا الجسم بفيروس نقص المناعةHIV . تتداخل عقاقير مختلفة مع أجزاء مختلفة خالل هذه العملية.

تحاول جميع العقاقير المضادة لفيروس نقص 
المناعة HIV منع الفيروس من إصابة خاليا 
جديدة. ولكن األنواع المتعددة من العقاقير 

تختلف في أساليب القيام بذلك. 

إن الجمع بين نوعين مختلفين من العقاقير 
يشكل هجوماً قوياً على فيروس نقص المناعة 

HIV

l	الهدف من العالج هو الوصول 
ألقل قدر ممكن من وجود 

الفيروس.

l	لذلك نخلط مجموعة من العقاقير لتشكل 
هجومًا عنيفة على فيروس نقص المناعة 

.HIV المكتسبة

l	يقوم كل نوع عقار بإعاقة 
الفيروس HIV بطرق مختلفة.

 الهدف من العالج هو الوصول لعدد )غير قابل 
للكشف( من شحنة الفيروس - وهي تمثل 

مستوًى منخفض جداً من الفيروس في الدم.

l	الوالدة بعملية 
قيصرية هو الخيار 

األكثر أمانًا ولكن من 
الممكن أن تكون الوالدة 

طبيعية. 

معلومات مهمةنقاط مهمة 
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