
!

!

يوميا، VIH يحاول أن يصيب 
الخاليا و ينتج نسخ أخرى من 

نفسه.

إذا حدث هذا، عليك بتغيير 
العالج.

من الممكن أن يكون ليس من 
السهل تناول و اتباع النظام 

الجديد لألدوية، حيث يمكن أن 
يكون له آثار جانبية أكثر.

األدوية المضادة للفيروس تمنع 
من حدوث هذا. إذا كنت تتناول 

الدواء دائما في الوقت المناسب و 
بكميات مناسبة،فإن كمية VIH في 

جسمك ستكون صغيرة جدا.

إذا كنت، في بعض األحيان، تنسى أن 
تتناول الدواء ، أوتتأخر في تناوله، فإن هذا 

.VIH سيزيد في إنتاج كمية
• VIH سيكون قادرا على إصابة خاليا جديدة        

و إنتاج المزيد من النسخ من نفسه.
• VIH قد يصبح                  “مقاوم لألدوية”.

إذا أصبح VIH مقاوم لألدوية، يعني أن األدوية 
المضادة للفيروس التي تتناولها في هذاالوقت لن 

تعمل بشكل صحيح.
• حتى لو كنت تتناول األقراص، سيكون VIH قادرا على 

إصابة الخاليا و إنتاج المزيد من الفيروس.
• في كل مرة سيكون هناك مزيدا من كمية VIH في 

الجسم.
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تستند هذه الوثيقة على منشور مع حق المؤلف األصلي NAM، منظمة غير ربحية ل VIH، ومقرها في المملكة المتحدة. 
.NAM و قد تم ترجمة هذه الوثيقة بإذن من .www.aidsmap.com المنشور األصلي هو متاح في

infovihtal #79 مقاومة األدوية

عندما يصبح VIH “مقاوم لألدوية” يعني أن بعض األدوية المضادة للفيروس ال تعمل بشكل صحيح ضد الفيروس

من الجدير بالذكر
• من المهم أن تتناول 

دائما أدويتك في الوقت 
المناسب و بكميات 

مناسبة.

• و إال،  VIHيمكن أن يصبح 
مقاوما لأل دوية. هذا 

يعني أن بعض مضادات 
الفيروس لن تعمل بشكل 

صحيح.

• إذا ما أصبح فيروسك 
مقاوم لألدوية، قد تحتاج 

إلى تغيير مضادات 
الفيروس التي تتناولها.

من الممكن أن يكون فيروسك مقاوم لألدوية رغم أنك لم تتناول مضادات الفيروس سابقا... هذا يحدث ألن 
الفيروسات المقاومة لألدوية يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر، مثال، أثناء ممارسة الجنس بدون استعمال 

الغشاء الواقي. 
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