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التداوي بمضادات VIH يساعدك على البقاء بصحة جيدة حيث يتم تخفيض كمية الفيروس في الجسم.

جميع األدوية المضادة للفيروس تحاول 
منع فيروس VIH من إصابة خاليا 

جديدة، لكن األنواع المختلفة لألدوية 
تقوم بذلك من خالل طرق مختلفة.

 عن طريق الجمع بين نوعين 
مختلفين من األدوية نحصل على 

.VIH تأثير قوي ضد الفيروس

الهدف من التداوي هوالحصول على 
“ شحنة فيروسية غير قابلة للكشف 
 VIH هذا يعني مستويات فيروس ،“

في الدم منخفضة جدا.

هذه هي الطريقة التي  يصيب بها VIH خاليا الجسم.جميع أنواع األدوية تعمل على مستويات مختلفة من العملية.

يخرج VIH الجديد من الخلية 
ويمكنه العثور على خاليا أخرى 

لنقل العدوى إليها.

من الجدير بالذكر5

إشارات

موانع الدخول
وتشمل هذه موانع كورسبطور coreceptor CCR5 و موانع االنصهار. 	l

“نيكلييوسيد” و “غير النيكلييوسيد “
االسم العلمي ل “النيكلييوسيد” هو موانع التناسخ العكسي المشابهة  	l

للنيكلييوسيد )يرمز لها ب ITIN(. المصطلح العلمي للتعريف ب “ غير النيكلييوسيد 
.)ITINN هو موانع التناسخ العكسي الغير المشابهة للنيكلييوسيد )يرمزلها ب “

.VIH كل نوع من األدوية المضادة للفيروس يعمل بشكل مختلف ضد 	l

لنتناول تركيبة من مجموعة من األدوية لتحقيق تأثير أقوى على الفيروس. 	l

.VIH الهدف من التداوي هوالحصول على أقل كمية ممكنة من 	l

معلومات أساسية عن
كيف يعمل العالج

4
.VIH يحدث انتاج أكثر من

3
VIH يختفي داخل الخلية.

2
 VIH داخل الخلية، يغير

هيكله.

1
VIH يتعلق باللمفوسيت 

CD4. هذه الخاليا هي عنصر 
هام من عناصر جهاز المناعة، 

آلية دفاع الجسم.

 )IP( ”موانع البروطيازة“
تحاول أن تمنع حدوث هذا.

“موانع اإلنتكراز
integrasa” تمنع حدوث 

هذا.

األدوية المسماة ب 
“النكلييوسيد” و “غير 

النكلييوسيد” يمنعن حدوث 
هذا.

األدوية المعروفة ب “موانع 
الدخول” تحاول أن تمنع أن 

يحصل هذا.


