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رعاية الـ HIV

«الحياة مع الـ  »hivهي تسمية لنرشة معلومات تصدر
عن اإلتحاد السويدي لـلمصابني بالـ ( hivاإليجابيني للـ )hiv

ومعالجته

Hiv-Sverige/Riksförbundet för hivposistiva
الغاية من «الحياة مع الـ  »hivهو مرشوع معلومات كبري

النص عن الرعاية واملعالجة وضع بالتعاون مع أندرش
بالكسهولت ،فينهيلسان ،مستشفى سودرشوكهوست
يف ستوكهومل.

أوىل حاالت الـ  aidsاكتشفت يف السويد
يف بداية الثامنينات .ومنذ ذلك الوقت حصل
تقدم كبري فيام يخص املعالجة الطبية.
ما زال الشفاء من الـ  hivمتع ّذرا .لكن مع
فحوصات منتظمة وأدوية فعالة ميكن كبح
العدوى للتقليل من خطر تطورها إىل مرض
فقدان املناعة املكتسب الـ .aids
مراقبة عدوى فريوس نقص املناعة

2010

hiv

النتيجة اإليجابية لفحص الـ  hivهي الخطوة
األوىل يف الدراسة ملعرفة عام إذا كانت هناك

الغاية منهه هو رفع مستوى املعرفة عن كيفية العيش مع
عدوى فريوس نقص املناعة .بإمكانك قراءة املزيد عن الـمرض
وعن املعالجة وعن كيف ميكنك الوقاية ضد الـ  hivبأحسن
طريقة عن طريق موقعنا .www.hiv-sverige.se
وميكنك كذلك الحصول عىل أجوبة عىل أسئلتك الخاصة عن
الـ  hivوعن الـ .aids
 Hiv-Sverigeهي منظمة شاملة يتصدر نشاطها العمل
لحقوق حاميل عدوى الـ  hivيف املجتمع.
إقرأ املزيد عنا عىل املوقع www.hiv-sverige.se
أو إتصل مبكتبنا يف ستوكهومل عىل الرقم .08-714 54 10
«الحياة مع الـ  »hivصادر بدعم من Roche AB,
.Pfizer AB , MSD

عدوى الـ  .HIVوبعدها تجرى فحوصات
منتظمة ملعرفة وجوب وتوقيت املبارشة
بالعالج الطبي لكبح مسرية الفريوس.

مسارعدوى الفريوس بطيء عادة ولدى
الدفاع املناعي للجسم القدرة يف مقاومة
هجوم الفريوس لفرتة طويلة .يحتاج
الفريوس لسنوات عديدة إلتالف قسم كبري
من الدفاع املناعي بحيث تتط ّور عدوى
مستغلّة – مثل إلتهاب الرئتني وعدوى
السل.
الفطريات ومرض ّ

تقيس عدد نسخ الكتلة الوراثية للفريوس
و الـحامض النووي الريبي « »RNAيف
كل مليليرت من الدم .إذا كانت كمية
الفريوسات أقل من  20نسخة يف املليليرت
للتقص» وهذا
تسمى الحالة «غري قابلة يّ
يعني أن كمية فريوس متدنية كهذه
الميكن قياسها.

يعرف األطباء اليوم يف أي مرحلة يجب
الكمية الضئيلة من الفريوس تعني أن
إدخال األدوية الكابحة لتجنب الـ  .aidsاألمر الفريوس مقموع وال يتكاثر ،بينام الكمية
الحاسم هو مدى حيوية الفريوس يف الجسم املرتفعة تدل عىل أن الدفاع املناعي معرض
ومدى تأث ّـر الدفاع املناعي.
إىل هجوم.
يتم متابعة هذين العاملني عن طريق فحص
الدم بإنتظام:
•

عدد نوع خاص من كريات الدم البيضاء
التي تسمى الخاليا الداعمة  Tأو خاليا
الـ  CD4والتي تدل عىل حالة الدفاع
املناعي.

•

كمية الفريوسات يف الدم تدل عىل مدى
نشاط العدوى .طريقة التحليل املتبعة

متى يحني الوقت للمعالجة الطبية؟
إذا بدأت عدوى الـ  hivبإظهار العوارض –
مثالً أن يصاب املرء بعدوى صعبة بسبب
ضعف الدفاع املناعي  -تبدأ املعالجة الطبية.
إحدى الغايات من الفحوصات الطبية
املنتظمة هي الرشوع بأدوية الـ  hivقبل أن
تبدأ عوارض العدوى .كمية خاليا الـ  CD4أي
(الخاليا الداعمة  )Tهي مقياس مهم .ما دام
هناك أكرث من  500خلية يف امليكرولرت من
الدم فنادرا ً ما تلزم معالجة الـ .hiv
لدى وجود أقل من  350خلية يكون الدفاع
املناعي ضعيفا وعندئذ يجب البدء مبعالجة
الـ .hiv

يف حال الحمل ي ُـلجأ أيضاً إىل املعالجة
الطبية لـ  hivلحامية الجنني ضد العدوى.
قد تلزم معالجة الـ  hivأيضاً إذا ظهر
لدى الشخص عوارض عدوى بعد التلوث
ببضعة أسابيع ،ما يسمى بـ عدوى بدائية.

مجموعة األدوية تس ّمى

• )Nukleosidanaloger (NRTI

ال ُنكليوسيد النظريي.

• (Icke-nukleosid-RT-hämmare (NNRTI
الكابح  RTغري ال ُنكليوسيدي
•  Proteashämmareكابح الربوتياز
•  Integrashämmarكابح اإلندماج
•  Inträdeshämmareكابح االخرتاق

تشكيل «أول» عادي هو إدخال نوعني
ما هي املعالجة املشك ّـلة؟
أول دواء للـ  hivجاء إىل السويد عام  .1987من دواء  NRTIباإلضافة إىل نوع من دواء
 .NNRTIنوع آخر من التشكيل االبتدايئ
يوجد اليوم يف أسواق السويد حوايل 20
هو نوعان من دواء  NRTIمع نوع واحد
نوعاً من أدوية الـ  hivمقسمة إىل خمس
من كابح الربوتياز .عىل الطبيب واملريض يف
مجموعات .من خالل تشكيل عدة أنواع
من املستحرضات نحصل عىل تشكيالت أكرث أغلب األحيان التجربة للتوصل إىل تشكيلة
تؤدي إىل أقل ما ميكن من املضاعفات
فعالية من إعطاء األدوية كل عىل حدى.
يجب أعطاء األدوية عىل شكل تشكيلة حتى الجانبية وتعطي أفضل فعالية ممكنة.
اليتمكن تحول الـ  hivاىل مقاوم ضد األدوية .بالنسبة للمرىض الذين تطورت لديهم مقاومة
ّ
ضد أدوية الـ  hivنحاول إيجاد تشكيل
من دواء أحدث الذي مل يكن الفريوس لدى
املرض ط ّور مقاومة ضده ،ولكن يف بعض

دامئاً يف املعالجة املشكـّلة للـ  .hivنظائر
الحاالت النادرة قد يلزم اللجوء إىل خمسة
أو ستة مستحرضات لضبط كمية الفريوسات النوكليوسيد تتفاعل يف داخل الخاليا املصابة
بعدوى الـ  .hivتسمى هذه النظائر بهذا
يف مستوى متدن.
اإلسم ألنها تشبه حجر األساس (نكليوسيد)
من خالل املعالجة الفعالة بتشكيلة أدوية،
تتدىن كمية الفريوسات ويتعاىف الدفاع املناعي .يف كتلة الفريوس الوراثية .عن طريق ربط
خمرية إىل الفريوس مسبقا ،يُرك ّـب نظري
الكمية املخفـّضة من الفريوسات تؤدي أيضاً
النسج النووي يف وراثية الخلية «كحجر
إىل التقليل من إمكانية نقل العدوى.
بناء مزيّف» ،وبهذه الطريقة يوق ّـف تك ّون
الفحوصات املنتظمة باألخص نسبة الفريوسات جسيامت فريوس جديدة.
مهمة إكتشاف القصور يف املعالجة .وتباعاً
مانع الـ  )NNRTI( RTغري النكليوسيدي
هناك رضورة للفحوصات إلكتشاف تأثريات
يتفاعل أيضاً يف داخل الخاليا املصابة بعدوي
جانبية محتملة.
الـ  .hivمستحرض الـ  NNRTIيؤثر عىل
أدوية الـ  ،HIVكل مجموعة عىل حدى
املرحلة ذاتها من مجرى حياة الفريوس ،التي
نظائر النكليوسيد ( (NRTIتدخل تقريبا
يؤثر عليها نظري التنسج النووي ولكن بشكل

مغاير نوعا ما .يوقّف تكاثر الفريوس عن
طريق محارصة الدواء لخمرية لدى فريوس
الـ .hiv

املعالجة بـأدوية الـ

hiv

رشكات األدوية تعمل بإستمرار عىل تطوير

مانع الـ بروتياز هي مجموعة من أدوية
الـ  hivالتي توجد يف السويد منذ .1996
هذه األدوية تحارص الخمرية بروتياز لدى
الـ  .hivوهذه الخمرية رضورية لتجزئة
الربوتينات الكبرية إىل بروتينات صغرية أثناء
تكوين جسيامت فريوس جديدة .عن طريق
محارصة التجزئة يمُ نع تكاثر الفريوسات.
مانعات االخرتاق متنع دخول الفريوس اىل
خاليا الجسم .فلهذه األدوية تأثري أبكر من
األدوية األقدم يف مراحل حياة الفريوس.
املستحرض األول ضمن املجموعة هو مانع
اإلندماج وهذا املستحرض يجب أخذه عىل
شكل حقَن ممكن أخذها شخصياً .مانعات
اإلندماج متنع الفريوس عن تلويث الخاليا،
عن طريق محارصة الربوتني الذي يرسله الـ
 hivللدخول إىل الخلية املستضيفة .وبالتايل
مينع الصهر أو اإلندماج بني الفريوس والخلية
املستضيفة.
حتى اآلن تستعمل مانعات اإلندماج بعد
تجربة التشكيالت األخرى من ادوية الـ hiv
مثال عندما تنتج مقاومة ومضاعفات جانبية.
هناك أيضاً مانعات اخرتاق أخرى تكبح
املستقبالت األخرى التي تستعملها الفريوس
إصابة خاليا أخرى بالعدوى.

أدوية  hivجديدة ،التي ليست أكرث فعالية
فقط ،بل هي أكرث سهول ًة يف التناول وأكرث
لطاف ًة تجاه الجسم .لكن ال تزال معالجة
الـ  hivبالنسبة للغالبية معالجة شاقة.
فاملوضوع يتطلّب امتالك معلومات وافية
عن الـ  hivوعن الـ  aidsوعن معالجة
الـ  hivلتفهم مدى األهمية يف متابعة
املعالجة الطبية .إنه ذو أهمية كربى
أن تكون عىل كامل التأهب حني تبدأ بأخذ
دواء الـ  .hivدافعك الذايت إلتباع الوصفة له
الدور الف ّعال لنجاح املعالجة.
غالبا ما تقل املضاعفات الجانبية بعد فرتة
من املعالجة ،وكذلك تخف بعض املضاعفات
الجانبية بإجراآت مختلفة.
ميكن الشعور بأن معالجة الـ  hivغري عملية
عندما يحتاج املرء أخذ عدة أقراص صباحاً

ومسا ًء .يتزايد اآلن ظهور مستحرضات تؤخذ
مرة واحدة فقط يف اليوم .اسأل طبيبك ما
إذا كان هناك مجال لتبسيط معالجتك .ميكن
لبعض أدوية الـ  hivأن تعطي تأثريات غري
مرغوب فيها إذا ما استعمل بعض أدوية
أخرى أو مستحرضات طبيعية يف الوقت
نفسه .اذكر دامئا لطبيبك ما إذا كنت
تستعمل أدوية ما أو أدوية طبيعية أخرى.

بل ناقش املوضوع مع طبيبك إذا كان
هناك من مجال لتغيري املعالجة.

قد تستطيع تبديل مستحرض ما أو فعل
يشء ما للتقيل من املضاعفات الجانبية؟
عند التوقّف عن املعالجة ميكن لكميات
الفريوس أن ترتفع خالل أيام قليلة ،كام
ميكن للدفاع املناعي أن يسوء .ميكن يف بعض
األحيان إجراء توقـّف عن املعالجة .لكن من
املهم جدا ً فعل ذلك بطريقة صحيحة وتحت
إنه من املهم أخذ األدوية بإنتظام وتقريبا
يف الوقت ذاته من اليوم .وإالّ فإن هناك خطورة مراقبة دقيقة وبالتشاور مع الطبيب.
يف أن ينخفض تركّز الدواء يف الجسم وأن يبدأ
الـ  hivبالتكاثر ويط ّور مقاومة ضد الدواء.
غالبا ما ميكن تقليل املضاعفات الجانبية
إذا نسيت جرعة ما فخذها حاملا تتذكرها.
ميكن لجميع األدوية أن تتسبب يف مضاعفات
التتوقف عن أخذ الدواء من تلقاء نفسك،

تحت الجلد مثال يف الوجه ويف الذراعني
جانبية .فمعالجة الـ  ،hivوحسب املعرفة
املتوفرة حاليا ،تدوم طوال الحياة ومضاعفاتها والساقني وحول الوركني وتحت بطح القدمني.
ويف املقابل ميكن تجمع الدهون عىل البطن.
الجانبية قد تكون مزعجة .لذلك فإن
التخفيف من املضاعفات الجانبية له أهميته إذا أ ّدى النحول يف الوجه إىل مشكلة نفسية
فيمكن معالجة ذلك .ميكن حقن مادة
بالنسبة لجودة الحياة وإلمكانية املتابعة.
تعوض عن الدهن املفقود تحت جلد الوجه.
املضاعفات الجانبية هي عموما مشكلة
تناقصت مع وترية تطوير أدوية أكرث حداثة .ميكن تغطية كلفة عملية تجميلية كهذه من
قبل التنظيم النيايب للمحافظة .فقدان الدهن
أحدى الطرق للتخفيف من املضاعفات
من تحت بطح القدمني قد يشكل صعوبة يف
الجانبية هو التبديل إىل مستحرض آخر من
امليش .يف هذه الحالة ،هناك حشوة خاصة
ضمن مجموعة األدوية ذاتها ،أو من ضمن
مجموعة أدوية أخرى.
كيفية رد ّة فعل الجسم تجاه الدواء فردية
اىل أقىص حد .ميكن لشخص ما أن يكون أكرث
تحسسا للمضاعفات الجانبية من الدواء «أ»
ّ
بينام يتحمل شخص آخر الدواء نفسه ،لكن
تظهر لديه مضاعفات جانبية من الدواء «ب».
املضايقات يف املعدة واألمعاء هي مضاعفات
جانبية عادية ألدوية الـ  .hivمن املمكن
حدوث أمل يف املعدة وغثيان وعدم الشهية
تخف هذه املضايقات مع
وإسهال .غالبا ما ّ
مرور الزمن .من املمكن أيضا اللجوء اىل
تبديل عادات األكل لتجربة ما إذا كان ذلك
مفيدا .من املحبذ استشارة خبري ِ
الحمية.
هناك أيضاً أدوية ضد اإلسهال وضد الغثيان.

للحذاء ممكن أن تساعد .تغي ّـرات يف
إستقالب الطعام هي إحدى املضاعفات
الجانبية التى ميكن أن تشكل خطرا ً عىل
الصحة عىل املدى البعيد .الخلل يف دهون
التغيـّر يف توزًع دهون الجسم هو من
الدم والتغريات يف إستقالب السكر ميكن أن
املضاعفات التي تؤثر عىل املظهر والتي ميكن تزيد من خطورة اإلصابة بأمراض القلب
أن تشكل عبءا نفسياً .يزول الدهن من
واألوعية الدموية وداء السكري .الرياضة

املنتظمة واإلمتناع عن التدخني والتغيري يف
الخط الثاين للبحوث هو إيجاد طرق جديدة
عادات األكل وتنزيل الوزن ،إذا دعت الحاجة ،ملحاربة الفريوس .وهذا مهم السيام بالنسبة
ممكن ان تقلل من هذه األخطار .هناك أيضا لظهور فئات من لفريوسات املقاومة ضد
أدوية محددة ضد الخلل يف دهون الدم .ميكن املزيد من األدوية املوجودة اليوم .اللقاحات
للحساسية املفرطة ضد دوا ٍء ما أن تظهر عىل ض ّد الـ  hivهي مجال بحوث قد تكون لها
شكل طفح جلدي وحرارة مرتفعة و«آالم يف
أهمية كربى يف املستقبل .تجري بحوث اليوم
الجسم» .اتًصل فورا مع طبيبك إذا شكـّكت
يـُعطى فيها اللقاح للمصابني بالـ  hivلتقوية
بالحساسية املفرطة.
الدفاع املناعي عندهم ،ليستطيع إنجاز عمله
بصورة أسهل .باإلضافة إىل ذلك يحاول
الباحثون تطوير لقاح يمُ َك ّـن من الحامية ضد
املستقبل
عدوى الـ  ،hivبنفس الطريقة الذي يجري
البحوث الدوائية يف نطاق الـ  hivكثيفة.
مبوجبها اآلن يف السويد التلقيح ضد شلل
رشكات األدوية تعمل عىل إيجاد مستحرضات األطفال والدفترييا (الخانوق) .لغاية اآلن
جديدة وأفضل ،ضمن مجموعات األدوية
تفتقر هذه األبحاث إىل إخرتاق ولكن عىل
املوجودة حالياً .إيجاد أدوية أسهل استعامالً املدى البعيد تعطي عىل األقل أمالً لوقف
ولها مضاعفات جانبية أقل تعني الكثري
إنتشار الوباء العاملي الـ .hiv
لجودة الحياة بالنسبة للمصابني بالـ .hiv

www.hiv-sverige.se

