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قائمة المحتويات
الصفحة

االختصارات والمختصرات
التعاريف الرئيسية
اوال -األهداف والطرق
 -1األهداف
 -2المنهجية
 -3الجمهور المستهدف
ثانيا -ملخص التوصيات
ثالثا -توصيات لتوسيع نطاق خدمات فحص فيروس نقص المناعة البشري
رابعا -العالج بمضادات الفيروسات القهقرية
 -1ما هي فوائد مضادات الفيروسات القهقرية؟
 -2متى تبدأ؟
 -3ماذا تبدأ؟
 -3.1أنظمة الخط األول للبالغين والمراهقين
 -3.2أنظمة الخط األول لألطفال
 -4ما هي أهمية االلتزام؟
 -5كيفية مراقبة االستجابة لنظام الخط األول؟
 -6كيف نشخص فشل العالج بمضادات الفيروسات القهقرية؟
 -7كيفية االنتقال من نظام الخط األول الى نظام الخط الثاني؟
 -7.1أنظمة الخط العالجي الثاني للبالغين والمراهقين
 -7.2أنظمة الخط العالجي الثاني لألطفال
 -8كيفية االنتقال من نظام الخط الثاني الى نظام الخط الثالث؟
 -8.1أنظمة الخط العالجي الثالث للبالغين والمراهقين
 -8.2أنظمة الخط العالجي الثالث لألطفال
خامسا -العالج بمضادات الفيروسات القهقرية في حالة العدوى المصاحبة
والعداوى االنتهازية المصاحبة لفيروس نقص المناعة البشري
 -1التدرن كعدوى مصاحبة لفيروس نقص المناعة البشري
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 -2التهاب الكبد الفيروسي نوع  Bكعدوى مصاحبة لفيروس نقص المناعة
البشري
 -3التهاب الكبد الفيروسي نوع  Cكعدوى مصاحبة لفيروس نقص المناعة
البشري
.4العداوى االنتهازية
 -5اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري النوع الثاني ))HIV 2
سادسا -الوقاية باستخدام االدوية المضادات للفيروسات القهقرية
 -1اإلجراءات المتخذة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري من األم
إلى الطفل
 -1.1العالج المضاد للفيروسات القهقرية للنساء الحوامل
 -1.2طريقة الوالدة
 -1.3العالج الوقائي بمضادات الفيروسات القهقرية أثناء الوالدة
 -1.4تغذية الرضع
 -1.5العالج الوقائي للرضع
 -1.6الوقاية من خطر انتقال فيروس التهاب الكبد نوع  Bمن األم إلى
الطفل
 -1.7الوقاية من مرض الزهري الخلقي
 -1.8الوقاية باستخدام دواء Cotrimoxazole
 -1.9تشخيص فيروس نقص المناعة البشري للرضع
 - 2الوقاية بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشري
 -2.1أنظمة العالج بمضادات الفيروسات القهقرية للبالغين والمراهقين
 -2.2انظمة العالج بمضادات الفيروسات القهقرية لألطفال (≤ 10سنوات)
 -3الوقاية قبل التعرض
سابعا -المراجع
ثامنا -المرفقات
 -1المنهجية
 -2استخدام مضادات الفيروسات القهقرية عند حديثي الوالدة والرضع
واألطفال
 -3القائمة المقترحة لمضادات الفيروسات القهقرية في العراق
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 -4جدول األدوية المضادة للفيروسات القهقرية للبالغين المتوفرة في
العراق (األشكال والجرعات)
 -5جدول األدوية المضادة للفيروسات القهقرية لألطفال المتوفرة في
العراق (األشكال والجرعات)
 -6جدول الجرعات الدوائية للتركيبات السائلة للجرعات مرتين يوميا
للرضع أقل من عمر 4أسابيع
 -7جدول المعالجة بمضادات الفيروسات القهقرية لألطفال :خط النظام
االول
 -8جدول  ARTلألطفال :خط النظام الثاني
 -9جدول المضاعفات الجانبية الرئيسية لمضادات الفيروسات القهقرية
 -10مخطط تشخيص مرض التدرن حسب االعراض
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االختصارات والمختصرات
3TC
ABC
ATV/r
AIDS
ART
ARVs
AZT
CNC
CNS
DAAs
DRV/r
DTG
EFV
FDC
FTC
HBV
HCV
HIV
HR
HRZE
IM
INSTI
LF-LAM
LPV/r
NNRTI
NRTI
NVP
OI
PI/r
PMTCT
/r
RAL
STIs
TB
TDF

Lamivudine
Abacavir
Boosted atazanavir
متالزمة العوز المناعي المكتسبة
عالج مضاد للفيروسات القهقرية
Antiretrovirals
zidovudine
تعداد خاليا الدم
الجهاز العصبي المركزي
C مجموعة ادوية التهاب الكبد الفيروسي نوع
Boosted darunavir
Dolutegravir
Efavirenz
الشكل الدوائي ذو الحبة الواحدة
Emtricitabine
التهاب الكبد الفيروسي نوعB
C التهاب الكبد الفيروسي نوع
فيروس العوز المناعي البشري
Isoniazid/Rifampicin
Isoniazid/Rifampicin/Pyrazinamide/Ethambutol
حقن داخل العضلة
Integrase strand transfer inhibitors
Lateral Flow Lipo-arabinomannan
Boosted lopinavir
Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors
Nucleoside reverse transcriptase inhibitors
Nevirapine
عدوى انتهازية
Boosted protease inhibitors
منع انتقال العدوى من األم إلى الطفل
Low dose of ritonavir to boost PI
Raltegravir
العداوى المنقولة جنسيا
التدرن
Tenofovir DF
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الحمل الفيروسي
فحص البقعة الغربية
3TC or FTC
العالج الوقائي باستخدام دواء Isoniazid

8

VL
WB
XTC
IPT

التعاريف الرئيسية
هو مدى توافق سلوك الشخص  -تناول الدواء،
واتباع نظام غذائي و  /أو تغيير نمط الحياة -
مع التوصيات المتفق عليها من عامل صحي.
شخص أكبر من  19عاما.
أي شخص يتراوح عمره بين  10و 19عاما
شامال.
من  1إلى أقل من  10سنوات من العمر.
أصغر من سنة.
هي مجموعات محددة تكون معرضة لخطر
متزايد لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري
بسبب سلوكيات معينة عالية الخطورة ،بغض
النظر عن مدى انتشار الوباء أو الوضع
المحلي .غالبا ما يكون لديهم مشكالت قانونية
واجتماعية تتعلق بسلوكياتهم تزيد من تعرضهم
لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري .الفئات
الخمس الرئيسية هي الرجال الذين يمارسون
الجنس مع الرجال ،واألشخاص الذين يتعاطون
المخدرات عن طريق الحقن ،واألشخاص في
السجون وغيرها من األماكن المغلقة ،والعاملون
في مجال الجنس ،والمتحولين جنسيا.
يتم تعريف الرضع المعرضين للخطر على
النحو التالي:
 ولدوا لنساء مصابات بعدوى فيروس نقصالمناعة البشري االتي تلقين العالج المضاد
للفيروسات القهقرية أقل من  4أسابيع من وقت
الوالدة أو
 ولدوا لنساء مصابات بفيروس نقصالمناعة البشري وحمل فيروسي أكبر من 1000
نسخة  /مل في األسابيع األربعة السابقة للوالدة،
إذا كان قياس الحمل الفيروسي متاحا؛ أو
 ولدوا لنساء مصابات بفيروس نقصالمناعة البشري أثناء الحمل أو الرضاعة
الطبيعية أو
 تم تشخيص اإلصابة به اول مرة خالل فترةما بعد الوالدة سواء كان هناك نتيجة فحص
سالبة لإلصابة بالفيروس قبل الوالدة او ال.

االلتزام

الكبار
المراهقون
طفل
الرضيع
المجموعات السكانية عالية الخطورة

الرضع المعرضون لخطر عالي باإلصابة
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تحدد منظمة الصحة العالمية األشخاص
المستقرين الذين يتلقون العالج المضاد
للفيروسات القهقرية على أنه كل مريض يخضع
للعالج المضاد للفيروسات القهقرية لمدة عام
واحد على األقل ومستمر على العالج طول فترة
الحياة ،وال توجد أمراض حالية أو حمل ،وفهم
جيد لاللتزام مدى الحياة والدليل على نجاح
العالج (فحصين متتاليان للحمل الفيروسي أقل
من  1000نسخة  /مل).

األشخاص المستقرون الخاضعون للعالج
المضاد للفيروسات القهقرية
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األهداف والطرق
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اوال-األهداف والطرق
 -1األهداف
تتمثل أهداف هذه اإلرشادات في توفير ما يلي:
• توصيات محدثة لتوسيع نطاق الوصول إلى فحص فيروس نقص المناعة البشري والعالج.
• مبادئ وصف األدوية المضادة للفيروسات القهقرية.
• توصيات محدثة بشأن استخدام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية في العالج والوقاية من
عدوى فيروس العوز المناعي البشري استنادا إلى المبادئ التوجيهية األخيرة لمنظمة الصحة
العالمية.

 -2المنهجية
استند تطوير هذه الدالئل اإلرشادية إلى نهج تشاركي عقب إنشاء مجموعة عمل فنية وبدعم تقني من
المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية والمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية .تمت جدولة عدة
اجتماعات افتراضية لمناقشة المحتوى ومواءمة التوصيات مع المبادئ التوجيهية األخيرة لمنظمة
الصحة العالمية مع مراعاة السياق الوطني.
ويرد في الملحق  1المراحل المختلفة لتطوير هذه اإلرشادات.

 -3الجمهور المستهدف
تهدف هذه اإلرشادات في المقام األول إلى االستخدام من قبل:
 oمدير البرنامج الوطني لفيروس نقص المناعة البشري ومدراء الشعب النضيرة.
 oاألطباء والعاملين الصحيين اآلخرين المشاركين في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمتعايشين
مع فيروس نقص المناعة البشري.
 oطاقم المختبرات الوطنية العاملين في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمتعايشين مع فيروس
العوز المناعي البشري.
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ثانيا -ملخص الدليل
التوصيات
التأهب ل ART

يجب أن يتأكد األطباء من استعداد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري للعالج المضاد
للفيروسات القهقرية قبل البدء في العالج.

متى تبدأ؟

* ينبغي تقديم البدء السريع للعالج المضاد للفيروسات القهقرية لجميع المتعايشين مع فيروس نقص
المناعة البشري بعد التشخيص المؤكد لفيروس نقص المناعة البشري والتقييم السريري في نفس اليوم
لألشخاص المستعدين للبدء أو في غضون  7إلى  14يوما من يوم تشخيص االصابة.
* ينبغي بدء العالج بمضادات الفيروسات القهقرية لكل المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري
بغض النظر عن المرحلة السريرية المصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية بدون االعتماد على تعداد
خاليا cd4
وهذا يشمل البالغين والنساء في سن االنجاب والحوامل والمرضعات ،والمراهقين ،واالطفال،
والرضع.

العالج المضاد
للفيروسات القهقرية
للبالغين والمراهقين

النظام المفضل

TDF/3TC/DTG

البدائل
النظام المفضل

TDF/XTC/EFV400
ABC/3TC/DTG
AZT/3TC + ATV/r

البدائل

AZT/3TC + LPV/r

نظام الخط الثالث

نظام موصى به

TDF/XTC + DTG + DRV/r

نظام الخط األول

النظام المفضل

ABC/3TC+LPV/r

نظام الخط الثاني

النظام المفضل

AZT/3TC+RAL or DTG

نظام الخط الثالث

نظام موصى به

TDF/XTC + DTG** + DRV/r

الحمل الفيروسي

* يجب إجراء مراقبة روتينية لـ  VLعند بدء العالج بمضادات الفيروسات القهقرية ،خالل فترة 6-3
أشهر من البدء بالمعالجة ،بعد  12شهرا وبعد ذلك كل  12شهرا إذا كان المريض مستقرا تحت العالج
المضاد للفيروسات القهقرية.

خاليا تعداد CD4

 * .يمكن إجراء تعداد  CD4عند بدء العالج بمضادات الفيروسات القهقرية و 12شهرا من
بدء العالج

نظام الخط األول

نظام الخط الثاني

العالج المضاد
للفيروسات القهقرية
لألطفال

** DTG.يجب تناوله مرتين يوميًا في الخط الثالث من
العالج المضاد للفيروسات القهقرية
مراقبة العالج
المضاد للفيروسات
القهقرية

* نظرا لتوفر مراقبة  ،VLيمكن إيقاف مراقبة عدد خاليا  CD4لدى األفراد المستقرين على العالج
المضاد للفيروسات القهقرية ونتيجة فحص الحمل الفيروسي غير محسوس مختبريا

االلتزام
فشل العالج المضاد
للفيروسات القهقرية

*

فشل العالج في
خفض الحمل
الفيروسي
فحص المقاومة
لألدوية

HIV-TB

* يجب توفير دعم االلتزام بالتعليمات الصحية والعالجية والوقائية في كل زيارة للعيادة لكل مريض.

يتم تعريفه من خالل نتيجة فحص  VLقابل لالكتشاف بحيث تكون النسبة تتجاوز  1000نسخة  /مل
بعد  6أشهر على األقل من بدء خط عالجي جديد للعالج المضاد للفيروسات القهقرية وثبات  VLفوق
 1000نسخة  /مل بناء على فحصين متتاليين بعد  3أشهر ،مع دعم االلتزام ( 3جلسات شهرية من
العالج المضاد للفيروسات القهقرية).
* في حالة الفشل ،يمكن إج راء اختبا ر المقاومة إذا كان متا حًا.

* في حالة الفشل للعالج في خفض الحمل الفيروسي ،يمكن إجراء فحص المقاومة إذا كان متاحا..

 TDF/3TC/DTGقد يستخدم  PI / rبجرعة مضاعفة أو بجرعة فائقة التعزيز (جرعة مركزة)
(double dose
)DTG
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HIV-HBV

TDF/3TC/DTG

في حالة الفشل ،احتفظ بالمركب  ،TDF / 3TCوأضف  AZTواستبدل  DTGبـ .PI / r

HIV-HCV

TDF/3TC/DTG

الحذر في حالة العدوى المصاحبة لـ  ( TB-HCVالتفاعل الدوائي بين  rifampicinمع
 ) ledipasvir/sofosbuvirوالعدوى المصاحبة لـ ( HVB-HCVفكر في بدء العالج بمضادات
الفيروسات القهقرية استنادا إلى المركب  TDF / XTCبعد ذلك .) DAA

تدخالت
منع انتقال العدوى
من األم إلى الطفل

 -1بدأ العالج بمضادات الفيروسات القهقرية في أسرع وقت ممكن أثناء الحمل.
 -2الوالدة الطبيعية إذا كان قياس الحمل الفيروسي أقل من  50نسخة  /مل عند  36أسبوع من الحمل والوالدة القيصرية إذا
كان قياس الحمل الفيروسي>  50نسخة  /مل عند  36أسبوع من الحمل.
 -3الرضاعة االصطناعية.
 -4الوقاية للرضع :يجب أن يتلقى األطفال المولودين ألمهات مصابات بفيروس  ) AZTلمدة  6أشهر إذا كان خطر االنتقال
منخفض او (  AZT+3TCنقص المناعة البشري) لمدة  12اسبوع إذا كان خطر االنتقال عالي.
-5في حالة الشك بإصابة الرضيع يجب توفير التشخيص المبكر باإلصابة
الكبار والمراهقون  TDF+3TC+DTGحبة يوميا لدة شهر

الوقاية بعد التعرض
الوقاية قبل التعرض

االطفال
للمتزوجين (أحدهم
حامل لعدوى
فيروس العوز
المناعي البشري
واألخر سليم)

 AZT+3TC+DTGجرعة يومية لمدة شهر
قرص  TDF / XTCيوميا حتى الوصول إلى نتيجة فحص الحمل الفيروسي غير محسوس مختبريا
للشريك المصاب بفيروس نقص المناعة البشري .
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فيوس نقص المناعة ر
البشي
خدمات فحص االصابة ب ر
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ثالثا -توصيات لتوسيع نطاق خدمات فحص االصابة بفيروس نقص
المناعة البشري
تتضمن أهداف األمم المتحدة للعالج والوقاية لعام  2030تشخيص  ٪95من جميع المصابين بفيروس
نقص المناعة البشري وتجهيز  ٪95منهم بمضادات الفيروسات القهقرية وأولئك المعرضين لخطر
اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري بخدمات الوقاية .من أجل تحقيق هذه األهداف ،يجب تكثيف
الجهود لتوفير بيئة مالئمة لفحص فيروس نقص المناعة البشري وكذلك لزيادة استيعاب األشخاص
المعرضين لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة
البشري الذين ال يعرفون حالتهم
لهذا السبب ،يعد فحص فيروس نقص المناعة البشري أحد أهم التدخالت في االستجابة الوطنية لمحاربة
فيروس نقص المناعة البشري .تتيح خدمات فحص فيروس نقص المناعة البشري الوصول المبكر إلى
الرعاية والبدء السريع في العالج بمضادات الفيروسات القهقرية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة
البشري وفعاال للوقاية من االصابة بالفيروس .يؤدي الحصول على النتائج بوقت قصير لفحوصات
التهاب الكبد الفيروسي نوعي ( Bو )Cوالزهري المصاحبة لعدوى فيروس نقص المناعة البشري إلى
تحسين خدمات فحص اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري والرعاية والوقاية منه.
يسلط الفريق الفني الضوء على أهمية التوصيات التالية لتوسيع نطاق فحص فيروس نقص المناعة
البشري في العراق:
•

•

•

•
•
•

يجب تقديم خدمات فحص فيروس نقص المناعة البشري وفقا لـقاعدة (االستشارة  ،الموافقة ،
السرية  ،النتيجة الصحيحة  ،االتصال بالرعاية) .بالنسبة لجميع خدمات فحص فيروس نقص
المناعة البشري ،يجب تقديم معلومات الموجزة لجميع المستفادين من الخدمات بما في ذلك
المعلومات العامة ،واإلجابات على األسئلة والفرصة لقبول او رفض الخدمات المقدمة قبل
الوصول مرحلة تقديم خدمة الفحص.
ينبغي تقديم خدمات فحص فيروس العوز المناعي البشري بشكل روتيني في حاالت العداوى
المنقولة جنسيا ( )STIsوالتهاب الكبد الفيروسي والتدرن ( )TBوخدمات الرعاية الصحية
االولية للنساء الحوامل و للمجموعات السكانية عالية الخطورة في جميع األماكن.
يجب إجراء فحص فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد الفيروسي نوع )(B,C
والزهري لجميع النساء الحوامل في أول زيارة لمراكز الرعاية الصحية االولية .كما يجب
تقديم خدمة إعادة فحص فيروس نقص المناعة البشري ألولئك الذين يعتبرون معرضين لخطر
اكتساب االصابة بصورة كبيرة.
يجب إجراء فحص فيروس نقص المناعة البشري بشكل روتيني قبل الزواج والجراحة
واإلقامة.
يوصى بتقديم خدمات فحص فيروس العوز المناعي البشري للمجموعات السكانية عالية
الخطورة
يوصى بتقديم خدمات فحص فيروس نقص المناعة البشري الطوعي للشركاء الجنسيين و  /أو
المتعاطين للمخدرات بالحقن كجزء من مجموعة شاملة من الفحوصات والرعاية.
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• يجب تقديم إعادة الفحوصات بما في ذلك فحص فيروس نقص المناعة البشري  /التهاب الكبد
الفيروسي نوعي ( )C, Bللمجموعات السكانية عالية الخطورة كل  6إلى  12شهرا
• يوصــــى بـإجراء الفحص الـذاتي (المنزلي) لفيروس العوز المنـاعي البشــــري المنزلي كنهج
إضافي لفحص االصابة بالفيروس للمجموعات السكانية عالية الخطورة باإلصابة.
• يجـب أن يُعرض على جميع األشــــخـاص الـذين لـديهم نتيجـة فحص إيجـابيـة لفيروس نقص
المناعة البشــري حزمة من تدخالت الدعم التي تضــمن االلتزام في الوقت المناســب بالرعاية
والدعم الصـحي والنفسـي والوقاية الفعالة .تشـمل هذه الحزمة تقديم المشـورة بشـأن الفحوصـات،
وربط سـريع وقوي بمركز العالجي واالرشـادي لغرض اسـتالم االدوية المضـاد للفيروسـات
القهقرية ،والدعم النفسـي واالجتماعي وخدمات الوقاية للشـريك الجنسـي او في حالة التخطيط
للحمل.

الشكل  .1االرتباط بالرعاية المتعلقة بحاملي عدوى فيروس نقص المناعة البشري.
المركز العالجي واالرشادي

فحص االصابة بمختبر الصحة العامة المركزي

•نتيجة فحص فيروس نقص
المناعة البشري (موجب)

•البدء السريع باالدوية المضادات
للفيروسات القهقرية
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عالج مضاد للفيروسات

رابعا -العالج بمضادات الفيروسات القهقرية
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 -1ما هي فوائد االدوية المضادة الفيروسات القهقرية؟
اثبت وبصورة قطعية ان االلتزام بتناول االدوية المضادة للفيروسات القهقرية لها فوائد كبيرة .ومنها
االستخدام المستمر لهذه االدوية يؤدي الى خفض الحمل الفيروسي لدرجة غير محسوسة بالفحص
المختبري ،ويؤدي إلى استعادة المناعة مع تحسين نوعية الحياة والعمر المتوقع وتحويل عدوى فيروس
نقص المناعة البشري إلى مرض مزمن .وبالتالي تقل فرصة انتقال الفيروس عن طريق االتصال
الجنسي ومن االم المصابة الى الجنين.

 -2متى تبدأ؟
✓ يجب أن يكون األشخاص الذين لديهم نتيجة فحص باإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري
موجبة ومؤكدة من قبل مختبر الصحة العامة المركزي قبل تسجيلهم في البرنامج الوطني لإليدز
وتقديم الرعاية لهم من قبل المراكز العالجية واالرشادية.
✓ يجب البدء في العالج بمضادات الفيروسات القهقرية في جميع حاملي عدوى فيروس نقص
المناعة البشري بغض النظر عن المرحلة السريرية المصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية
و بغض النظر عن تعداد لخاليا  .CD4وهذا يشمل البالغين (النساء في سن اإلنجاب والنساء
الحوامل والمرضعات) والمراهقين واألطفال والرضع.
✓ يساهم البدء المبكر للعالج المضاد للفيروسات القهقرية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة
البشري بالفوائد السريرية ومزايا الوقاية من الفيروس مع الوقاية من األمراض الخطيرة
المرتبطة باإليدز وغير المرتبطة باإليدز  ،وتحسين البقاء على قيد الحياة ونوعية الحياة  ،فضال
عن الحد من خطر انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشري على مستوى المجتمع.
✓ يجب البدء وبصورة سريعة بمضادات الفيروسات القهقرية لجميع المتعايشين مع فيروس نقص
المناعة البشري بعد التشخيص وتقييمه السريري في نفس اليوم لألشخاص المستعدين للبدء أو
في غضون  7إلى  14يوما من يوم تشخيص فيروس نقص المناعة البشري.
✓ يجب أن يبدأ العالج بناء على قرار مستنير من الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة
البشري .قبل أن يبدأ المصابين بالعالج المضاد للفيروسات القهقرية ،يجب على األطباء تقديم
معلومات عن فوائد العالج وتقييم استعداد المرضى واستعدادهم لبدء المعالجة بمضادات
الفيروسات القهقرية .يجب أن تتضمن المعلومات نظام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية،
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والجرعة ،والوقت ،وفوائد هذه االدوية ،واآلثار الجانبية المحتملة وزيارات المتابعة والمراقبة
المطلوبة من خالل جلسات المتابعة للمرضى.
✓ يجب أن يشمل التحضير للبدء بالعالج المضاد للفيروسات القهقرية التقييم السريري
والفحوصات المختبرية والخدمات المقدمة للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي نوعي ( Cو )B
واألمراض المنقولة جنسيا ويجب أال يؤخر هذه االستشارة والتحضيرات من عملية البدء
بالعالج المضاد للفيروسات القهقرية
✓ يجب تقديم حزمة من التدخالت لألشخاص المصابين الذين دخلوا الى مرحلة متقدمة باإلصابة
(االيدز)  ،بما في ذلك الفحص والعالج و  /أو الوقاية من العداوى االنتهازية الرئيسية  ،والبدء
السريع بمضادات الفيروسات القهقرية والتدخالت المكثفة لدعم االلتزام( .شكل رقم .)2
الشكل  .2حزمة من التدخالت لألشخاص المصابين بمرض متقدم.
الوقاية من العدوى
االنتهازية:
 الوقاية باستخدام دواء(مثبريم) 960 :مجم حتى
استعادة / 200 < CD4
mm3

عالج مضاد للفيروسات:
االستشارة وااللتزام:
 استشارات مصممةلضمان االلتزام األمثل
بحزمة الخدمات الصحية
والعالجية للعداوى
االنتهازية المشتركة مع
فيروس العوز المناعي.
 تقديم دعم االلتزامالمنتظم في كل زيارة

 البدء السريع بمضاداتالفيروسات القهقرية في
غضون  7إلى  14يو ًما.

 العالج الوقائي منالتدرن( INH :بجرعة
 300مجم يوميا للبالغين و
 10مجم  /كجم لألطفال )
لمدة  6أشهر.

 تأجيل بدء العالجبمضادات الفيروسات
القهقرية إذا كانت
األعراض السريرية
تشير إلى السل أو
التهاب السحايا
بالمكورات الخفية (انظر
الجدول )9

 العالج الوقائيبالفلوكونازول بجرعة
 800 mgيوميا لمدة
أسبوعين لألشخاص الذين
لديهم نتيجة فحص
Cryptococcantigen
ايجابية دون وجود دليل
على التهاب السحايا
تليها معالجة التقوية
والمتابعة بصورة دورية
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 اجراء فحص SputumGeneXpert MTB / RIF
لتشخيص مرض التدرن
بين األشخاص الذين تظهر
عليهم األعراض.
 اجراء فحص LF-LAMلتشخيص مرض التدرن
بين األشخاص الذين تظهر
عليهم أعراض وعالمات
التدرن لألشخاص الذين
لديهم  / 100> CD4مم .3
 --.اجراء فحص
Cryptococcantigen
لألشخاص الذين يعانون من
 / 100<4 CDمم 3

 -3ماذا تبدأ؟
 -3.1أنظمة الخط األول للبالغين والمراهقين.
❖ يجب أن تتضمن أنظمة الخط األول للبالغين والمراهقين بما في ذلك النساء ذوات القدرة على
اإلنجاب ( 2من مجموعة  1 + NRTIsمن مجموعة  (INSTIكنظام الخط األول المفضل.
❖ نظام الخط األول المفضل هو تركيبة الجرعة الثابتة  TDF / 3TC / DTGوتسمى أيضا
.TLD
❖ في حالة حدوث آثار جانبية خطيرة لـ  ، DTGيمكن استخدام ، TDF / 3TC / EFV400
يكون تحمل تركيز EFV400أفضل من تركيز( EFV600الجدول .)1

جدول رقم 1أنظمة الخط األول للبالغين والمراهقين:
النظام المفضل
TDF/3TC/DTG

البدائل
TDF/XTC/EFV400
ABC/3TC/DTG

ظروف خاصة
TDF/XTC/EFV600
TDF/XTC+PI/r

توصية
❖ يوصى باستخدام دواء ذو الحبة الواحدة ) TDF / 3TC / DTG (TLDكنظام خط أول مفضل
❖ ينصح )400TDF / XTC / EFV (TLE / TEEمجم أو  600مجم كبديل.
❖ في حالة الفشل الكلوي (عندما تكون نتائج تحليل وضائف الكلى بتصفية الكرياتينين تقل عن  50مل
 /دقيقة) ال ينبغي أن يبدأ العالج المضاد للفيروسات القهقرية المحتوية على  TDFأو في المرضى
الذين يعانون من مرض السكري طويل األمد أو ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط.
❖ في حالة موانع  ،TDFسيكون المكون االساسي  ABC / 3TCخيارا أفضل ألنه ال توجد حاجة لتعديل
الجرعة والمحافظة على نظام الحبة الواحدة يوميا.
❖ لم يعد  NVPموصى به للبالغين والمراهقين ويجب التخلص منه في أسرع وقت ممكن.
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 -3.2أنظمة الخط األول لألطفال
▪ يتوفر المكون االساسي  NRTIكأقراص قابلة للذوبان  .FDCيوصى باستخدام AZT +
 3TCكمكون اساسي مفضل لحديثي الوالدة و ABC + 3TCكمكون اساسي مفضل عند وزن
 6كجم فما فوق.
▪ يفضل استخدام  RALكعالج ثالث للمكون األساسي الموضح اعاله لـ  ARVو  NVPكبديل
له .يفضل استخدام  LPV / rكعالج ثالث مكمل للمكون األساسي اعاله المفضل بعد أسبوعين
من العمر (الملحق .)2
▪ بالنسبة لألطفال الذين يبدؤون العالج المضاد للفيروسات القهقرية بعد أسبوعين من العمر ،فإن
 LPV / rهو العالج المضاد للفيروسات القهقرية الثالث المفضل ،ويمكن استخدام 50DTG
مجم باعتباره ثالث عالج مضاد للفيروسات القهقرية لألوزان  20كجم فما فوق .يجب التخلص
التدريجي من النظام القائم على  NVPباستثناء حديثي الوالدة الذين يتم استخدامه كبديل الجدول
).)2

جدول رقم  2أنظمة الخط العالجي األول لألطفال:
البدائل

ظروف خاصة

النظام المفضل
حديثي الوالدة
االطفال وزنهم اقل
من 20 kg

AZT + 3TC + RALa

AZT + 3TC + NVP

AZT + 3TC + LPV/rb

ABC/3TC + LPV/r

ABC/3TC + RAL

ABC/3TC + EFV400

20-30 kg

ABC/3TC + DTG

ABC/3TC + LPV/r
ABC/3TC + RAL

ABC/3TC + EFV400
AZT/3TC + EFV400
AZT/3TC + LPV/r

أكثر من

)TDF/3TC/DTG (TLD

30 kg

توصية
❖ يوصى باستخدام  ABC / 3TC + LPV / rكنظام الخط األول المفضل لألطفال الذين
يقل وزنهم عن  20كجم.
❖ يوصى (بـ  ABC / 3TC +( DTGقرص مفرد  50مجم كنظام الخط األول المفضل
لألطفال من وزن 20كجم فما فوق.
❖ ) TDF / 3TC / DTG (TLDهو نظام الخط األول المفضل لألطفال الذين يزيد
وزنهم عن  30كجم).
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ما هي أهمية االلتزام؟
✓

✓
✓
✓

يعد االلتزام الشديد بتعليمات اخذ االدوية المضادات للفيروسات القهقرية مفتاحا لكبح الفيروس
 ،وانخفاض معدالت المقاومة الدوائية ،وتحسين نوعية الحياة  ،وتحسين البقاء على قيد الحياة
 ،وتقليل مخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشري.
يجب أن يكون االستعداد جيدا عند الشروع في العالج بمضادات الفيروسات القهقرية لزيادة
االلتزام بالعالج واالستمرار في الرعاية.
يتطلب االلتزام تقييما مستمرا ألن العوامل التي تؤثر عليه قد تكون متعددة ومتغيرة وتحتاج
إلى مناهج مختلفة لمعالجتها ألنها تتغير بمرور الوقت.
يجب تقديم دعم االلتزام في كل زيارة للعيادة ومخصص لكل مريض.

 -5كيفية مراقبة االستجابة لنظام الخط األول؟
➢ يعد تعداد خاليا  CD4أداة تشخيصية مهمة لتصنيف المخاطر عدوى فيروس نقص المناعة
البشري المتقدم (االيدز) وقرارات الوقاية باستخدام دواء ).)Cotrimoxazole
➢ يوصى باستخدام الحمل الفيروسي ( )VLكنهج مراقبة أساسي ومفضل لمراقبة فعالية المعالجة
المضادة للفيروسات القهقرية.
➢ يفضل إجراء فحوصات مختبرية أخرى للتأكد من الحالة الصحية بصورة مفصلة عند بدء
المعالجة بمضادات الفيروسات القهقرية (جدول رقم )3
جدول رقم  3الفحوصات المختبرية المطلوب اجراءها عند بدء العالج بمضادات الفيروسات
القهقرية وأثناء المتابعة.
الفحوصات المختبرية

عند بدء العالج المضاد
للفيروسات القهقرية

مالحظات

CBC

نعم

Serum creatinine

نعم

Fasting glucose

نعم

 .يمكن إجراؤه كل  6أشهر وفقا للبيانات السريرية ،والمعالجة
باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية المستمرة ونتائج
الفحوصات السابقة

Liver tests

نعم

Serum Lipid
profile

نعم

HCV antibodies

نعم

HBs Antigen

نعم

Syphilis serology

نعم

Cryptococcal
Antigen

لألشخاص الذين لديهم
 / CD4 <100مم :3

يمكن إجراؤها لألشخاص الذين فشلوا في العالج بمضادات
الفيروسات القهقرية مع  / CD4 <100مم :3

Other tests

إذا لزم األمر وفقا للتقييم
السريري:

 .يمكن إجراء فحوصات أخرى إذا لزم األمر وفقا للتقييم
السريري و الصحي ومراقبة فحص الحمل الفيروسي

يمكن إجراؤها سنويا لألشخاص األكثر تعرضا للخطر:

23

➢

➢
➢
➢
➢

يجب إجراء مراقبة روتينية لـ  VLعند بدء العالج بمضادات الفيروسات القهقرية ،بعد مرور
فترة  6-3أشهر ،ثم بعد  12شهرا ،وبعد ذلك كل  12شهرا أي بصورة سنوية إذا كان المريض
مستقرا تحت العالج المضاد للفيروسات القهقرية.
يمكن إجراء فحص تعداد خاليا  CD4عند بدء العالج بمضادات الفيروسات القهقرية وبعد ذلك
كل  12شهرا.
اذا كان فحص مراقبة  VLمتوفر بصورة دورية  ،يمكن إيقاف مراقبة تعداد خاليا  CD4لدى
األفراد المستقرين في العالج المضاد للفيروسات القهقرية (الشكل .)3
قد تحتاج بعض الفئات الخاصة مثل النساء الحوامل واألطفال واألشخاص المصابين بعدوى
فيروس نقص المناعة البشري المتقدم (االيدز)إلى مراقبة دقيقة باستخدام ( VLكل  3أشهر).
يمكن تحديد مواعيد الزيارات إلى مراكز العالجي واالرشادي كل ( 3أشهر) للتقييم السريري
واستالم حصة العالج بمضادات الفيروسات القهقرية .يوصى بإعطاء األدوية تكفي ل (6-3
أشهر) لألشخاص المستقرين على المعالجة بمضادات الفيروسات القهقرية وفقا لمخزون
األدوية المضادة للفيروسات القهقرية .وينصح بالمتابعة الشهرية ان لزم ذلك

شكل رقم  3مراقبة العالج المضاد للفيروسات القهقرية
ARTبدء :

 VLيف الشهر :12
التقييم الشيري  ،دعم
االليام ، VL ،CD4 ،
المختيية
الفحوصات
ر

التقييم الشيري ،
فحص التدرن,CD4 ،
 ،VL ،الفحوصات
مختيية:
ال
ر

 VLيف الشهر :6-3

ً
شهرا إذا كان المريض
VLكل 12
ً
مستقرا عىل العالج المضاد
للفيوسات القهقرية:
ر
التقييم الشيري  ،دعم االليام ،
المختيية:
 ،VLالفحوصات
ر

التقييم الشيري  ،دعم
االليام  ،VL ،الفحوصات
المختيية
ر
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 -6كيف نشخص فشل العالج بمضادات الفيروسات القهقرية؟
➢ ال يمكن االعتماد بصورة قطعية لمراقبة فشل الخط العالجي المتبع من خالل المراقبة المناعية
السريرية بل من خالل اجراء فحص الحمل الفيروسي ) (VLواعتباره كنهج مفضل لتشخيص
وتأكيد فشل العالج ويوصى باستخدام هذا الفحص كنهج مراقبة مفضل لتشخيص فشل العالج
ولكن إذا لم يكن فحص  VLمتاحا بشكل روتيني  ،فيمكن استخدام تعداد خاليا  CD4والمراقبة
السريرية لتشخيص فشل العالج ولكن في وقت الحق.
➢ يتم تعريف فشل العالج في خفض الحمل الفيروسي من خالل نتيجة فحص  VLقابل لالكتشاف
بحيث تكون النسبة تتجاوز  1000نسخة  /مل بعد  6أشهر على األقل من بدء خط عالجي
جديد للعالج المضاد للفيروسات القهقرية وثبات  VLفوق  1000نسخة  /مل بناء على فحصين
متتاليين بعد  3أشهر  ،مع دعم االلتزام ( 3جلسات شهرية من العالج المضاد للفيروسات
القهقرية (الشكل  .)4نظرا ألن مراقبة  VLهي أفضل طريقة لتشخيص فشل العالج في أقرب
وقت ممكن ،يجب اكمال النتائج والحصول عليها بالسرعة الممكنة.
شكل رقم  4فشل العالج المضاد للفيروسات القهقرية

دعم االلتزام:
الجلسة الشهرية:

التبديل إلى الخط الثاني

الشهر :9
نسخة VL> 1000 /
.مل:

بدءART

في الشهر VL :6
نسخة VL> 1000 /
.مل:

➢ في حالة الفشل  ،يجب إجراء تقييم ألسباب الفشل .يمكن للتفاعالت الدوائية أن تقلل من فعالية
العالج المضاد للفيروسات القهقرية و  /أو تزيد من السمية المرتبطة بمضادات الفيروسات
القهقرية .يجب أن يكون مقدمو الخدمة على دراية بجميع األدوية التي يتناولها األشخاص عند
بدء العالج بمضادات الفيروسات القهقرية ،بما في ذلك منتجات الطب البديل مثل العالجات
العشبية والمكمالت الغذائية وكذلك األدوية الجديدة التي تضاف أثناء البدء بالعالج
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المخطط  .1فشل العالج في خفض الحمل الفيروسي والتحول إلى نظام الخط الثاني
مراقبة الحمل الفيروسي الروتيني

رصد الحمل الفيروسي المستهدف

(االكتشاف المبكر للفشل الفيروسي)

(اشتباه في فشل سريري أو مناعي)

فحص الحمل الفيروسي

الحمل الفيروسي>  1000نسخة  /مل

تقييم مستوى االلتزام وتقديم دعم االلتزام المحسن

كرر فحص الحمل الفيروسي بعد  3أشهر

الحمل الفيروسي>  1000نسخة  /مل

الحمل الفيروسي ≤  1000نسخة  /مل

انتقل إلى عالج الخط الثاني

حافظ على عالج الخط األول

➢ نظرا ألن مستوى اكتشاف  VLهي  50نسخة  /مل كحد ادنى في العراق  ،فمن المستحسن
توفير حزمة محسنة بما في ذلك دعم االلتزام من  VLمن  50نسخة  /مل.
➢ يمكن إجراء فحص المقاومة الدوائية لفيروس نقص المناعة البشري لتوجيه تبديل  ، ARTإذا
كان ذلك متاحا وممكنا.

26

سابعا -كيفية من االنتقال من نظام الخط األول إلى نظام الخط الثاني؟
 -7.1أنظمة الخط العالجي الثاني للبالغين والمراهقين
 بعد الفشل في نظام الخط األول  ،فإن القاعدة هي تغيير اثنين من اصل ثالثة في التركيبةالعالجية  ،يكون الدواء األول  NRTIو الثالث  FTCو  3TCيمكن التبادل بينهما( .الجدول

.)4
-

-

o
o
o
o
o

بعد الفشل في المكون االساسي للخط األول القائم على  ، TDF / XTCاستخدم AZT / 3TC
كمكون اساسي في نظام الخط الثاني .بعد الفشل في المكون االساسي للخط األول المستند إلى
 ،AZT / 3TCاستخدم  TDF / XTCكعمود أساسي في نظام الخط الثاني
بعد الفشل في نظام الخط األول  ،يجب استبدال  EFV( NNRTIأو  )NVPبـ  .DTGعندما
تم استخدام  DTGفي فشل نظام الخط األول ،يجب استبداله بـ ( PI / rالجدول ATV / .)4
 rهو الدواء المفضل لالستخدام من مجموعة  PI / rبسبب:
تغيرات أقل في نسبة الدهون في الجسم مقارنة بغيره من .PI / r
تحمل جيد للجهاز الهضمي.
نتائج حمل أفضل مقارنة بـ .LPV / r
الجرعات مرة واحدة في اليوم وقليل التكلفة.
أخطار منخفضة للمقاومة المشتركة مع  LPV / rأو  DRV / rعند استخدامها في المرة
األولى

الشكل  .5التحول من نظام الخط األول إلى الثاني.
فشل في نظام الخط األول
TDF/3TC/DTG

TDF/XTC/EFV or NVP

قاعدة اختيار نظام الخط الثاني
تغير (االول والثالث)
ابقاء (( 3TC or FTC
AZT/3TC+ATV/r or LPV/r

AZT/3TC+DTG

• ان متابعة مدى استجابة االدوية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري لألدوية للخط
الثاني تكون مشابهة بالمقارنة مع متابعة مدى استجابتهم ألدوية الخط االول.
• في حالة فشل االستجابة لنظام الخط الثاني  ،يجب إجراء فحص المقاومة الدوائية إذا كان متاحا.
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الجدول  .4نظم الخط العالجي الثاني للبالغين والمراهقين
الفشل في أنظمة الخط األول

أنظمة الخط الثاني المفضلة

بدائل أنظمة الخط الثاني

TDF/XTC/EFV
TDF/XTC/NVP
AZT/3TC+EFV
AZT/3TC+NVP
TDF/3TC/DTG

AZT/3TC+DTG

AZT/3TC+ATV/r or
LPV/r
TDF/FTC+ATV/r or
LPV/r
AZT/3TC+LPV/r

TDF/3TC/DTG
)(TLD
AZT/3TC+ATV/r

 -7.2أنظمة الخط العالجي الثاني لألطفال
الجدول  .5قواعد التبديل من الخط العالجي األول إلى الخط العالجي الثاني.
نظام الخط الثاني المفضل
)AZT/3TCa + ATV/r (or LPV/r

فشل نظام الخط األول
ABC/3TC + DTG
AZT/3TC + LPV/r
AZT/3TC + EFV
AZT/3TC + NVP

ABC/3TCa + DTG
ABC/3TCa/DTG

*يمكن استخدام  TDF / XTCكمكون اساسي عند وزن  12كجم (سنتان)
.

توصيات
 بعد فشل نظام الخط األول المحتوي على  ، AZT / 3TCيكون مجموعة NRTIكمكون
أساسي مفضل للخط العالجي الثاني كاالتي  ABCأو  TDF + XTCوفقا للوزن.
 بعد فشل الخط األول من النظام المعتمد على مجموعة  ، NNRTIيجب تحويل األطفال
إلى نظام معزز PIsمثل . LPV / rأو .ATV / r

يوصى باستخدام نظام قائم على  DTGلألطفال الذين ال يقل وزنهم عن  20كجم ويفشلون
في نظام الخط األول غير المعتمد على دواء من مجموعة INSTI
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الجدول  .6نظم الخط العالجي الثاني لألطفال
نظم الخط العالجي الثاني
الوزن
 : ABC/3TC+LPV/rبعد الخط العالجي األول
3.0–5.9 kg
6.0–9.9 kg
10.0–13.9 kg
14.0–19.9 kg
20.0–24.9 kg
25.0–29.9 kg
≥ 30.0kg

AZT/3TC + RAL
AZT/3TC + RAL
AZT/3TC + RAL
AZT/3TC + RAL
AZT/3TC + DTG
AZT/3TC + DTG
AZT/3TC + DTG

 : ABC/3TC+DTGبعد الخط العالجي األول
AZT/3TC + LPV/r
20.0–24.9 kg
AZT/3TC + LPV/r
25.0–29.9 kg
AZT/3TC + LPV/r
≥30.0 kg

AZT/3TC + RAL

AZT/3TC + DTG

AZT/3TC + LPV/r

 -8كيفية االنتقال من نظام الخط الثاني الى نظام الخط الثالث ؟
 -8.1الخط العالجي الثالث للكبار والمراهقين
 يجب تأكيد الفشل في الخط الثاني بعد اجراء فحصين لقياس الحمل الفيروسي بفارق  3أشهر لكل
فحص وتكون نتيجة الفحصين > 1000نسخة /مل بعد دعم ومتابعة االلتزام

 يجب إجراء فحص المقاومة من أجل اختيار النظام األكثر فعالية ،إذا كان ذلك متاحا وممكنا.
نظام الخط العالجي الثالث للبالغين والمراهقين
نظام الخط العالجي الثالث المفضل
TDF/XTC + DTG** +DRV/r

 لألشخاص مستخدمي العالج الذي يحتوي على دواء من مجموعة  ،PIيجب أن تكون جرعة  DRV / rالموصي بها  600مجم 100 /مجم مرتين يوميًا.
 ** لألشخاص مستخدمي العالج الذي يحتوي على دواء من مجموعة  ،INSTIيجب أن تكون جرعة  DTGالموصي بها  50مجم مرتينيوم ًيا.
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 -8.2الخط العالجي الثالث لألطفال
نظام الخط العالجي الثالث المفضل
TDF/XTC + DTG +DRV/r

▪
▪
▪
▪
▪
▪

بالنسبة لألطفال األكبر سنًا الذين تتوفر لديهم المزيد من الخيارات العالجية  ،قد يكون من الممكن بناء خط ثالث من
أنظمة العالج المضاد للفيروسات القهقرية باستخدام األدوية المستخدمة في عالج البالغين مثل  DRVو.DTG
يجب تعديل جرعات  DTGو  DRV /rوفقًا الستخدامها في عالج الخط األول والثاني.
يمكن استخدام النظام المعتمد على  Raltegravirواستبدال  DTGلألطفال األصغر سنًا الذين يقل وزنهم عن 20
كجم.
يمكن استخدام النظام المعتمد  DRV/rلألطفال الذين يزيد وزنهم عن  15كجم.
لألطفال بوزن أقل من  10كجم  ،يمكن استخدام دواء . Etravirine
يجب أن يستمر األطفال الذين يتبعون نظام الخط الثاني ويفشلون في عدم وجود خيارات جديدة لألدوية المضادة
للفيروسات القهقرية بنظام العالج الذي يمكن تحمله.
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العداوى المصاحبة والعداوى االنتهازية
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خامسا -العالج بمضادات الفيروسات القهقرية في حاالت العداوى المصاحبة والعداوى
االنتهازية

 -1عدوى التدرن المصاحبة لعدوى فيروس نقص المناعة البشري
سيساعد المتابعة والفحص الروتيني ألعراض التدرن التي قد تظهر على حاملي فيروس نقص المناعة
البشري  ،باستخدام مخطط منظمة الصحة العالمية والتي تكشف عن ظهور احدى االعراض التالية
(الحمى والسعال بأي مدة وفقدان الوزن والتعرق الليلي)  ،على تحديد األشخاص الذين يجب تشخيصهم
بالتدرن أو إعطاؤهم عالجا وقائيا منه (الملحق .)10
يعد التشخيص المبكر لمرض التدرن وعالجه الفوري أمرا بالغ األهمية إلنقاذ األرواح ومنع االنتقال
المستمر لآلخرين.
توصي منظمة الصحة العالمية بشدة باستخدام  GeneXpert MTB / RIFكفحص تشخيصي أولي
لجميع المتعايشين بفيروس نقص المناعة البشري المشتبه في إصابتهم بالتدرن .هذا الفحص الجزيئي
أكثر حساسية من الفحص المجهري التقليدي الكتشاف التدرن بين المصابين بفيروس نقص المناعة
البشري .في حالة االشتباه في اإلصابة بالتدرن خارج الرئة  ،يجب تسريع عمليات التشخيص باستخدام
جميع الفحوصات والتقييم السريري المتاح والمناسب.
يجب أن يبدأ عالج التدرن أوال  ،يليه العالج المضاد للفيروسات القهقرية (انظر الجدول  .)9يجب أن
يتلقى جميع المرضى الجدد (البالغين واألطفال) المصابين بالتدرن الرئوي دورة عالجية يومية تحتوي
على ل Rifampicinمدة  6أشهر :شهرين ( HRZEمرحلة مكثفة)  /اربعة أشهر ( HRمرحلة
استمرار) .يوصى باستخدام أقراص  FDCعلى تركيبات دوائية منفصلة في عالج مرض التدرن
الحساس لألدوية.
في مرضى التدرن الرئوي الجدد الذين عولجوا بنظام يحتوي على Rifampicinطوال فترة العالج ،
وان تم اجراء فحص مسحة بلغم وكانت إيجابية عند االنتهاء من المرحلة المكثفة  ،ال يوصى بتمديد
المرحلة المكثفة.
القضية الرئيسية هي التفاعل الدوائي  Rifampicinمع مجموعة ادوية  PIsومجموعة ادوية
 .INSTIsيوصى بأن يكون الخط العالجي متكون من  2ادوية من مجموعة  NRTIعلى سبيل المثال
) )TDF/XTCباإلضافة إلى جرعة مضاعفة من ( DTGأي  50DTG ،مجم مرتين يوميا) أو
جرعة مضاعفة ( LPV/rأي  LPV / r 800 ،مجم  200 /مجم مرتين يوميا) .يجب أن تؤخذ الجرعة
الزائدة من  50DTGمجم بعد  12ساعة من قرص  TLDويمكن إيقافها بعد  14يوما من التوقف
عن العالج المضاد للتدرن الذي يحتوي على .Rifampicin
يمكن استخدام  LPV/rو DTGبجرعة قياسية مع عالج المكون االساسي  NRTIالمحسن وعالج
التدرن الذي يحتوي على rifabutinبدال من .Rifampicin
ال ينبغي استخدام النظام المعتمد على  ATV/rأو  DRV/rمع العالج المضاد للتدرن القائم على
 Rifampicinبسبب التفاعل الدوائي الخطير مع .Rifampicin
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بالنسبة لألطفال  ،يتم سرد الخيارات المختلفة للعالج المضاد للفيروسات القهقرية في حالة عالج التدرن
المستند إلى  Rifampicinفي(جدول رقم .)7
الجدول  .7العالج بمضادات الفيروسات القهقرية في حالة عدوى التدرن المصاحبة لفيروس العوز المناعي البشري
في األطفال
نظام ART

الوزن
< 20 Kg

20.0-29.9 Kg
> 30 Kg

 + NRTI2معزز فائق ( LPV / rنسبة  1 :1بين  LPVو)Ritonavir
 أو استخدم  RALبجرعة أعلى ( 12مجم  /كجم مرتين يوميًا كتركيبة قابلة للمضغ عن طريق الفم) أو استخدم نظام يعتمد على EFV أو استخدم  NRTIالثالثي طوال فترة عالج التدرن ويجب العودة إلى استخدام  LPV / rبمجرد االنتهاءمن عالج التدرن .
 ABC/3TC + DTGمرتان يوميا .
) TDF/FTC/DTG (TLDيمكن استخدامه مع  DTGجرعة اضافية بعد  12ساعة من  TLDيوميًا.

 -2العدوى المصاحبة لفيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد الفيروسي نوع
B
بالنسبة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد الفيروسي نوع  ، Bيجب
أن يحتوي العالج على المكون االساسي الموصي به .TDF / XTC
( )TDF / XTC). FDC TDF / 3TC / DTG(TLDهو أفضل خيار خط عالجي أول.
في حالة الفشل  ،يجب الحفاظ على المكون االساسي  TDF / 3TCبإضافة  AZTوتغيير DTG
بواسطة .PI / r
* على سبيل المثال  ،األشخاص الذين فشلوا في (  ) TDF / 3TC / DTGسيتم تحويلهم إلى
(.)AZT +TDF / 3TC + ATV/r

 -3التهاب الكبد الفيروسي نوع  Cالمصاحب لعدوى فيروس العوز المناعي البشري
امراض الكبد تتطوربدرجة أكبر لدى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي نوع  Cالمصاحب لعدوى
فيروس نقص المناعة البشري .لذلك فإن عالج التهاب الكبد الفيروسي نوع سي هو أولوية قبل البدء
بعالج االدوية المضادة للفيروسات القهقرية بالنسبة لألشخاص المصابين بعدوى التهاب الكبد الفيروسي
المرافقة لفيروس نقص المناعة البشري.
في العراق  DAAs ،المتاح لعالج التهاب الكبد الفيروسي نوع  Cهو( )Harvoniيحتوي على
) .(ledipasvir /sofosbuvirتظهر هذه التركيبة هذا خطا عالجيا مناسبا وقليل التفاعل بين األدوية
والعقاقير االخرى كما يمكن إعطاؤه مع العديد من األدوية التي يمكن استخدامها من قبل المرضى
المصابين بفيروس التهاب الكبد نوع  ، Cبما في ذلك مضادات الفيروسات القهقرية (الجدول  .)8وال
يوجد تفاعل مع التركيبة  TLDوان اخذهما معا أمن.
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في حاالت العدوى المشتركة بفيروس نقص المناعة البشري  ,التهاب الكبد الفيروسي  ،يُنصح باستقرار
الحالة السريرية لمرضى فيروس نقص المناعة البشري باستخدام (العالج المضاد للفيروسات
القهقرية  )ARTقبل بدء العالج من التهاب الكبد الفيروسي  ،خاصة في األشخاص الذين يعانون من
كبت المناعة المتقدم (عدد  CD4أقل من  200خلية  /ميكرو لتر):
❖

❖
➢
➢
➢

في حالة كون المريض بدء بأخذ العالج المضاد للفيروسات القهقرية ،يجب أن
يكون مستوى ( 200 >CD4خلية  /مم  3و 50< VLنسخة  /مل ).لدى المرضى وبعدها نبدأ
ادوية عالج التهاب الكبد الفيروسي نوع (DAAs) C
في حالة كون المريض لم يبدأ بأخذ االدوية المضادة للفيروسات القهقرية يكون قرار البدء
باستخدام ادوية  DAAsحسب تعداد خاليا :CD4
إذا كان تعداد خاليا  500 >CD4خلية  /مم  :3يكمل عالج التهاب الكبد الفيروسي (،)DAAs
ثم يبدأ العالج المضاد للفيروسات القهقرية.
إذا كان تعداد خاليا  200< CD4خلية  /مم  :3يبدأ العالج المضاد للفيروسات القهقرية ART
ثم بدأ  DAAsعندما يتحقق خفض الحمل الفيروسي (عدد خاليا  / 200 >CD4مم .)3
إذا كان تعداد خاليا  200-500 CD4خلية  /مم  :3ابدأ العالج المضاد للفيروسات القهقرية
 ARTأوال  ،ثم  DAAsبعد  6-4أسابيع.

ال يوصى بأخذ العالج التدرن بصورة متزامنة مع عالج عدوى التهاب الكبد الفيروسي نوع  Cنظرا
لخطر التفاعالت الدوائية الكبيرة بين  rifampicinو ( ledipasvir / sofosbuvirحيث ان
 rifampicinيقلل بشكل كبير من مستوى sofosbuvir - ledipasvirويقلل من فعاليته) .يجب اخذ
عالج التدرن الفعال بشكل عام قبل البدء في العالج من التهاب الكبد الفيروسي نوع  .Cمن ناحية أخرى
 ،يوصى بمراقبة وظائف الكبد عن كثب في األشخاص المصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد الفيروسي
 Cالذين يعالجون من مرض التدرن  ،حيث إن خطر عالي قد يؤدي الى تسمم وتلف انسجة الكبد وتأثير
ادوية التدرن على انسجة الكبد تكون عالية عند الذين يعانون من عدوى مصاحبة للتدرن مثل التهاب
الكبد الفيروسي نوع  Cمقارنة بمرضى التدرن األحادي ( بدون عدوى مصاحبة).
❖ من المهم التحقق من وجود عدوى  HBVالمصاحبة ل  HCVقبل البدء في عالج  HCVمن أجل
منع ارتداد  .HBVالن هذه الحالة قد تؤدي إلى تفاقم مسار المرض بصورة سريعة .فعند عالج فيروس
التهاب الكبد  Cهناك خطر إعادة تنشيط فيروس التهاب الكبد الفيروسي نوع  ،Bوقد يتطلب ذلك عالجا
متزامنا مضادا لفيروس التهاب الكبد بي .من المستحسن لألشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد
الفيروسي (فحص إيجابي  )HBsAgأن يعالجوا من التهاب الكبد  Bقبل أن يعالجوا من التهاب الكبد
الفيروسي .وبالنسبة للمتعايش مع فيروس نقص المناعة البشري ولديهم عدوى مصاحبة بفيروس
التهاب الكبد الفيروسي C B،يوصى ببدء العالج المضاد للفيروسات القهقرية على أساس المكون
االساسي  TDF / XTCوبعد ذلك لبدء DAA
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DDAsأ التفاعالت بين األدوية المضادة للفيروسات القهقرية و-8 الجدول

 متوفر فيHCV  لعالج لـDAAs  وادويةHBV ب مضاد فيروسات لعالج.8 الجدول
العراق
الدواء

االسم التجاري

Entecavir

Baraclude

Sofosbuvir /Velpatasvir

Epiclusa

Ledipasvir/Sofosbuvir

Harvoni

Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

Viekirax

Dasabuvir

Exviera
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 -4العداوى االنتهازية
ال ينصح بالبدء الفوري للعالج المضاد للفيروسات القهقرية في المرضى المتعايشين مع عدوى فيروس
العوز المناعي البشري الذين يعانون من عدوى انتهازية نظرا لخطر اإلصابة بـ متالزمة التهاب
المناعي االرتجاعي ( الصحوة المناعية) والتي قد تكون مهددة للحياة (الجدول .)9
الجدول  :9بدء العالج بمضادات الفيروسات القهقرية بعد عالج العداوى االنتهازية.
العدوى االنتهازية

وقت البدء بعالج المضادات للفيروسات القهقرية

Pneumocystis pneumonia

.خالل  2أسبوع من بدء العالج للعداوى االنتهازية

CNS Toxoplasmosis

.بعد ثالثة اسابيع من بدء العالج للعداوى االنتهازية

Cryptococcal meningitis

بعد  4أسابيع إذا كان عالج التهاب السحايا يعتمد على األمفوتريسين ب.
بعد  4إلى  6أسابيع إذا كان عالج التهاب السحايا يعتمد على الفلوكونازول.

Tuberculosis

خالل األسبوعين األولين إذا كان عدد  CD4أقل من  / 50مم .3
خالل األسابيع الثمانية األولى إذا كان عدد  CD4أكبر من  / 50مم .3

Cytomegalovirus infection

خالل  2اسبوع من بدء العالج للعداوى االنتهازية

إذا كان المريض يخضع بالفعل للعالج المضاد للفيروسات القهقرية :استمر في العالج المضاد للفيروسات القهقرية وابدأ في
عالج العداوى االنتهازية

 -5اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري النوع الثاني ))HIV-2
فيروس نقص المناعة البشري النوع الثاني ( )HIV-2هو سبب رئيسي للعدوى في غرب إفريقيا ،
حيث تتوطن اغلب االصابات نتيجة االتصال الجنسي الغير امن وانتقال الفيروس من االم المصابة الى
الجنين .تشير العديد من الدراسات إلى أن فيروس  HIV-2أقل ضررا بشكل عام من  HIV-1مع تقدم
أبطأ للمرض إلى مرحلة اإليدز .ويكون معدالت الوفيات بين مرضى  HIV-1و HIV-2المصابين
بمرض متقدم (االيدز) تبدو متشابهة عند ضبط عدد خاليا  CD4والعمر والجنس .قد يصاب األشخاص
المصابون بفيروس  HIV-2بنفس العدوى االنتهازية المصاحبة لمرضى ( )HIV1في حالة متقدمة
من المرض .يلعب العالج المضاد للفيروسات القهقرية دورا مهما في معالجة المرضى يعتبر فيروس
 HIV-2مقاوما دوائيا لمجموعة ( )NNRTIsو T-20بينما تعتبر مركبات  NRTIsو PI/rوINSTI
ودواء  enfuvirtideجميعها فعالة في عالج فيروس HIV-2

36

الوقاية باستخدام األدوية المضادة للفيروسات

القهقرية

37

سادسا -الوقاية باستخدام االدوية المضادة الفيروسات القهقرية
منع انتقال الفيروس من األم إلى الطفل هو برنامج قائم على نهج شامل يتكون من 4
مكونات
منع انتقال فيروس نقص المناعة
البشري من النساء المتعايشات مع
الفيروس إلى أطفالهن

منع الحمل غير المقصود للنساء
المتعايشات مع فيروس نقص
المناعة البشري

الوقاية األولية من اإلصابة
بفيروس نقص المناعة البشري

عالج ورعاية ودعم النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري وأسرهن

 -1اإلجراءات المتخذة لمنع انتقال العدوى من األم إلى الطفل
 -1.1العالج المضاد للفيروسات القهقرية للنساء الحوامل:
يجب البدء في العالج بمضادات الفيروسات القهقرية في جميع المتعايشين مع عدوى فيروس نقص
المناعة البشري بغض النظر عن المرحلة السريرية للمرضى والمصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية
وبغض النظر عن تعداد خاليا  .CD4وهذا يشمل البالغين بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات،
المراهقين واألطفال والرضع.
 يمكن استخدام خط عالجي يحتوي على  DTGللنساء في سن اإلنجاب وكذلك النساء الحوامل
والمرضعات.
 يجب تقديم دعم االلتزام بالعالج لضمان خفض الحمل الفيروسي أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.
يجب مراقبة  VLكل  3أشهر .يجب إجراء فحص  VLاألخير أثناء الحمل في االسبوع  36من الحمل

 -1.2طريقة الوالدة:
يوصى بالوالدة الطبيعية إذا كانت نتيجة فحص  VLغير قابل لالكتشاف في األسبوع  36من الحمل.
يوصى بالوالدة القيصرية إذا كانت نتيجة فحص  VLالقابل لالكتشاف في االسبوع 36من الحمل.
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 -1.3العالج الوقائي بمضادات الفيروسات القهقرية أثناء الوالدة:
يوصى باستخدام العالج الوقائي للوقاية أثناء الوالدة عندما يكون VLقابال لالكتشاف في االسبوع 36
من الحمل أو في حالة ارتفاع مخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشري:
 أثناء المخاض والوالدة الطبيعية :تُعطى جرعة اولى مركزة  2AZTمجم  /كجم على مدى ساعة
واحدة منذ بداية المخاض يليها تقطير وريدي مستمر لـ  1AZTمجم  /كجم  /ساعة حتى الوالدة
 الوالدة القيصرية الغير طارئة :البدء بالمكون االساسي  AZTفعن طريق الوريد قبل  3ساعات من
الجراحة بنفس الجرعات اعاله.
الوالدة القيصرية الطارئة الناتجة عن مضاعفات األم أو الجنين :ضع في اعتبارك إعطاء جرعة اولى
مركزة من  AZTثم انتقل للوالدة.
 في الحاالت التي ال تتوفر فيها قوارير او حقن وريدية  ، AZTضع في اعتبارك تناول  AZTعن
طريق الفم باستخدام جرعة اولى  600ملغ وبعدها 400ملغ كل  3ساعات.

 -1.4تغذية الرضع
 يوصى بالرضاعة االصطناعية لجميع حديثي الوالدة من األمهات المتعايشات مع عدوى فيروس
نقص المناعة البشري.

 -1.5العالج الوقائي للرضع
عند الوالدة أو متى تم تحديدها وفي حالة استمرار الرضاعة الطبيعية  ،يجب إعطاء األطفال المولودين
لنساء متعايشات مع عدوى فيروس نقص المناعة البشري العالج الوقائي لتقليل التعرض لخطر انتقال
الفيروس من االم الى الطفل.
يجب أن يتلقى أطفال األمهات الالتي يتلقين العالج المضاد للفيروسات القهقرية والمرضعات االتي
يرضعن اطفالهن رضاعة طبيعية عالج وقائي لمدة  6أسابيع باستخدام  AZTيوميا.
يجب أن يتلقى األطفال المولودين ألمهات متعايشات مع عدوى فيروس نقص المناعة البشري ويكون
االطفال عندهم فرصة عالية الكتساب االصابة العالج الوقائي المزدوج باستخدام AZT + 3TC
(مرتين يوميا) لمدة  12أسبوعا( .شكل رقم )6
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الشكل  .6العالج الوقائي للرضع

الوقاية باستخدام مضادات الفيروسات
القهقرية للرضع

خطورة انتقال فيروس العوز المناعي
البشري

الخطورة المنخفضة

الخطورة العالية

AZT+ 3TC
لمدة  12اسبوع

لمدة  6اسابيع AZT
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 -1.6الوقاية من خطر انتقال فيروس التهاب الكبد نوع  Bمن االم الى الطفل
في إطار القضاء على خطر انتقال عدوى فيروس التهاب الكبد  Bمن االم الى الطفل ،توصي منظمة
الصحة العالمية باآلتي:
* أنه في الظروف التي ال يتوفر فيها فحص  HBV DNAقبل الوالدة ،يمكن استخدام فحص
 HBeAgكبديل فحص  HBV DNAلتحديد األهلية باستخدام دواء  tenofovirللوقاية من
خطر انتقال فيروس التهاب الكبد  Bمن االم الى الطفل
* إذا كانت نتيجة فحص HBVايجابية للحوامل ( HBsAgإيجابية) ) HBV DNAاكبر او
يساوي 5.3وحدة دولية  /مل) يجب تلقي العالج الوقائي  tenofovirمن األسبوع الثامن
والعشرون من الحمل حتى الوالدة على األقل  ،لمنع انتقال فيروس التهاب الكبد  Bمن االم الى
الطفل .هذا باإلضافة إلى التطعيم بثالث جرعات من لقاح التهاب الكبد  Bلجميع الرضع ،بما
في ذلك الجرعة االولى عند الوالدة في الوقت المناسب ،ويفضل خالل  24ساعة.

 -1.7الوقاية من مرض الزهري الخلقي
توصي منظمة الصحة العالمية بفحص جميع النساء الحوامل للكشف عن مرض الزهري خالل
الزيارة األولى لمراكز لرعاية الصحية االولية قبل الوالدة.
في النساء الحوامل المصابات بمرض الزهري المبكر ،توصي منظمة الصحة العالمية بأخذ
 )2.4( benzathine penicillin Gمليون وحدة دولية مرة واحدة حقن في العضل.
في النساء الحوامل المصابات بمرض الزهري المتقدم (أكثر من عامين) أو مرحلة غير معروفة من
مرض الزهري ،توصي منظمة الصحة العالمية بأخذ  )2.4( benzathine penicillin Gمليون
وحدة دولية حقن داخل العضلة مرة واحدة أسبوعيا لمدة ثالثة أسابيع متتالية.
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 -1.8الوقاية باستخدام دواء ( Cotrimoxazoleمثبريم) .
يجب أن يبدأ العالج الوقائي (مثبريم) في عمر  6-4أسابيع ،أو عندما يُرى الرضيع كونه حامل عدوى
فيروس نقص المناعة البشري ألول مرة .الوقاية ب  Cotrimoxazoleيمنع االلتهاب الرئوي والمالريا
واإلسهال .يجب أن يستمر العالج الوقائي (مثبريم) إذا كان الرضيع حامل عدوى فيروس نقص المناعة
البشري أو يرضع رضاعة طبيعية
بالنسبة للرضع حاملي عدوى فيروس نقص المناعة البشري ،يمكن إيقاف العالج الوقائي (مثبريم) عند
عمر  5سنوات.
يجب التوقف عن العالج الوقائي (مثبريم) إذا تم استبعاد اإلصابة بفيروس HIVكما يجب التوقف عن
العالج الوقائي (مثبريم) إذا أصيب الطفل برد فعل تحسسي (طفح جلدي) أو يرقان أو فقر دم شديد أو
قلة كريات الدم الشاملة الشديدة (.(Pancytopenia

 -1.9تشخيص فيروس نقص المناعة البشري للرضع
أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام الفحص القائم على تقنية البحث عن الحمض النووي لفيروس
العوز المناعي البشري ( )NATفي الدم لتشخيص عدوى فيروس العوز المناعي البشري بين الرضع
واألطفال الذين تقل أعمارهم عن  18شهرا وأن يبدأ العالج بمضادات الفيروسات القهقرية دون تأخير
في حال نتيجة الفحص األولية موجبة بينما يتم جمع عينة ثانية لتأكيد النتيجة األولية اإليجابية لـ .NAT
يجب إجراء فحص فيروس نقص المناعة البشري األولي على الرضيع في عمر  6-4أسابيع من الوالدة
باستخدام  NATوكما مبين في مخطط ()2
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المخطط  .2التشخيص المبكر للرضع
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 -2الوقاية بعد التعرض لخطر االصابة بفيروس نقص المناعة البشري
❖ العالج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشري ( )PEPهو استخدام األدوية
المضادة للفيروسات القهقرية بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشري من قبل األشخاص
غير المصابين بالفيروس لمنع االصابة به.
❖ يجب تقديم  PEPوالبدء به في أقرب وقت ممكن في جميع األفراد الذين لديهم خطر التعرض
لفيروس نقص المناعة البشري ،ويفضل أن يكون ذلك في غضون  72ساعة ولمدة شهر.
 -2.1انظمة العالج الوقائي بمضادات للفيروسات القهقرية للبالغين والمراهقين ()PEP
بالنسبة للبالغين والمراهقين ،توصي إرشادات منظمة الصحة العالمية لعام  2019بـ  DTGباعتباره
خط وقائي ثالثا متكامل مع المكون االساسي .TDF / 3TC
 -2.2انظمة العالج الوقائي بمضادات للفيروسات القهقرية لألطفال ()PEP
لألطفال ،يوصى باستخدام  AZT / 3TCباعتباره المكون االساسي المفضل واضافة  DTGكدواء
الثالث لألطفال المسموح لهم اخذه حسب الوزن (أكثر من  20كيلو).

التوصيات
* العالج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشري ( )PEPهو استخدام العقاقير المضادة
للفيروسات القهقرية بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشري من قبل األشخاص غير المصابين
بالفيروس لمنع االصابة به.
* يجب تقديم  PEPوالبدء به في أقرب وقت ممكن في جميع األفراد الذين لديهم القدرة على االصابة بفيروس
نقص المناعة البشري ،ويفضل أن يكون ذلك في غضون  72ساعة ولمدة شهر.
* بالنسبة للبالغين والمراهقين ،توصي إرشادات منظمة الصحة العالمية لعام  2019بـ  DTGباعتباره دواء
ا ثالثا مع المكون االساسي .TDF / 3TC
* بالنسبة لألطفال ،يوصى باستخدام  AZT / 3TCباعتباره المكون االساسي المفضل و DTGهو الدواء
الثالث المفضل الذي تتوفر له جرعات  DTGالمعتمدة.
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 -3الوقاية قبل التعرض
العالج الوقائي قبل التعرض عن طريق الفم ( )PrEPهو استخدام مضادات الفيروسات القهقرية قبل
التعرض لفيروس نقص المناعة البشري من قبل األشخاص غير المصابين به لمنع االصابة .لذلك،
يجب تقديم خدمة فحص فيروس نقص المناعة البشري لمستخدمي  PrEPقبل بداية العالج الوقائي وبعد
ذلك كل  3أشهر الستبعاد اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري.
يوصى باستخدام  PrEPكجزء من حزمة وقاية شاملة لألشخاص المعرضين لخطر كبير لإلصابة
بفيروس نقص المناعة البشري .يحتوي قرص  PrEPعلى  TDF / XTCبتركيبة ممزوجة و الذي
يتم تناوله مرة واحدة يوميا في وقت محدد أو حسب الطلب.
في العراق يوصى باستخدام  PrEPللشريك الجنسي السلبي (غير المصاب) من زوجات او ازواج
المتعايشين مع الفيروس ويؤخذ يوميا قرص واحد من  TDF / XTCفي وقت محدد الى ان يتم تحقيق
خفض الحمل الفيروسي للشريك اإليجابي لدرجة غير محسوسة.
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ثامنا -المرفقات
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الملحق  .1المنهجية
تضمنت عملية تطوير المبادئ التوجيهية اإلجراءات التالية:
بدء مناقشة لتحديث استراتيجية فحص فيروس نقص المناعة البشري من أجل تحسين
الوصول إلى خدمات فحص فيروس نقص المناعة البشري لجميع السكان.
 تشكيل مجموعة عمل وطنية لتحديث الدالئل اإلرشادية الوطنية حول عالج فيروس
نقص المناعة البشري .وتم اتباع خطة العمل كالتالي
الخطوة  1مراجعة الوثائق الوطنية :المبادئ التوجيهية والسياسات الحالية الخاصة
بخدمات المعالجة لفيروس نقص المناعة البشري.
 تم تقديم توصيات موجزة للتغييرات في رعاية وعالج فيروس نقص المناعة البشري. تم التحضير لسلسلة اجتماعاتالخطوة  2تنظيم اجتماع بناء (اجتماع افتراضي) مع مجموعة العمل:
 تم تقديم االستراتيجية العالمية إلنهاء وباء فيروس نقص المناعة البشري واحدث المبادئالتوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.
 تم مناقشة األنظمة الجديدة (نظام الخط األول والثاني والثالث) وألية الرصد وما إلى ذلك. تم مناقشة اقتراح محتويات المبادئ التوجيهيةالخطوة  3مراجعة المسودة األولى للمبادئ التوجيهية التي أعدتها مجموعة العمل.
– تم تقديم مالحظات لتحسين المستند.
الخطوة  4تنظيم اجتماع للتحقق (اجتماع افتراضي) مع مجموعة أوسع:
 تم شارك التوصيات الجديدة مع األطباء والشركاء اآلخرين تم تلقي مالحظات أخرى.الخطوة الخامسة :تطوير النسخة النهائية من اإلرشادات واكمالها
 تم اكمال اللمسات النهائية واستحصال الموافقات األصولية تم طبع وتوزيع النسخة النهائية من الدليل ليتم اعتمادها في المراكز العالجية واالرشاديةفي عموم محافظات العراق
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الملحق  .2استخدام مضادات الفيروسات القهقرية عند حديثي الوالدة والرضع واألطفال

الوقت المالئم للبدء

ARVs

عند الوالدة

Zidovudine

عند الوالدة

Lamivudine

من ثالث أشهر ( 6كيلو)

Abacavir

من سنتين ( 12كيلو)

Tenofovir

عند الوالدة

Nevirapine

من ثالث سنوات ( 14كيلو)

Efavirenz

من يوم 14

Lopinavir/r

مسحوق قابل للذوبان (منذ  3أشهر او 6كيلو) كبسوالت (منذ  6سنوات او  20كيلو)

Atazanavir/r

من ثالث سنوات ( 14كيلو)

Darunavir+Ritonavir

منذ الوالدة

Raltegravir

من وزن  20كيلو

Dolutegravir

من وزن  10كيلو

Etravirine
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 القائمة المقترحة لمضادات الفيروسات القهقرية في العراق.3 الملحق
االدوية المضادة للفيروسات القهقرية للبالغين والمراهقين
NRTIs

Abacavir 600 mg + Lamivudine 300 mg, tablets.
Lamivudine 150 mg, tablet.
Tenofovir 245 mg, tablet.
Tenofovir 245 mg/Emtricitabine 200 mg, tablet.
Zidovudine 300 mg, tablet.
Zidovudine 10 mg/20 ml, vial for IV infusion.
Zidovudine 300 mg/lamivudine 150 mg, capsule.

NNRTIs

Efavirenz 400 mg, tablet.
Efavirenz 600 mg, tablet.
Etravirine 100 mg, tablet.

NRTIs/NNRTI
Fixed dose
combination

Tenofovir 245 mg/Emtricitabine 200 mg/Efavirenz 400 mg, tablet.

Boosted Pis

Atazanavir 300 mg, tablet.
Atazanavir 300 mg/Ritonavir 100 mg, tablet.
Darunavir 600 mg and 800 mg, tablets.
Lopinavir 200 mg/ritonavir 50 mg, tablet.
Ritonavir 100 mg, tablet.

INSTIs

Dolutegravir 50 mg, tablet.

االدوية المضادة للفيروسات القهقرية لألطفال
NRTIs

Abacavir 20 mg/ml, 240 ml syrup.
Abacavir 60 mg/lamivudine 30 mg, tablet dispersible.
Abacavir 120 mg/lamivudine 60 mg, tablet dispersible.
Lamivudine 50 mg/5 ml, 240 ml syrup.
Tenofovir 150 mg and 200 mg, tablets.
Zidovudine 50 mg/5 ml, 200 ml syrup.
Zidovudine 60 mg/lamivudine 30 mg, tablet dispersible.

NNRTIs

Efavirenz 200 mg, tablet scored.
Nevirapine 50 mg, tablet dispersible

Boosted PI

Atazanavir 100 mg, capsule.
Darunavir 75 mg, tablet.
Lopinavir 80 mg/ritonavir 20 mg/5 ml, 60 ml syrup.
Lopinavir 100 mg/ritonavir 25 mg, tablet.
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INSTIs

Raltegravir 25 mg and 100 mg, chewable tablets.

 أشكال وجرعات األدوية المضادة للفيروسات القهقرية للبالغين والمراهقين.4 الملحق
الجرعة اليومية

الشكل الدوائي

االدوية المضادة للفيروسات القهقرية

1 Tablet

Tablet-FDC : TDF/3TC/DTG
300 mg/300 mg/50 mg

Tenofovir/Lamivudine/Dolutegravir
(TDF/3TC/DTG)

* Tablet-FDC : TDF/FTC/EFV
300 mg/200 mg/600 mg OR
* Tablet-FDC : TDF/FTC/EFV
300 mg/200 mg/400 mg

Tenofovir/Emtricitabine/Efavirenz
(TDF/3TC/EFV)

1 Tablet

Tablet-FDC : TDF/3TC 300
mg/300 mg

Tenofovir/Lamivudine (TDF/3TC)

1 Tablet
twice

Tablet-FDC : AZT/3TC 300
mg/150 mg

Zidovudine/Lamivudine (AZT/3TC)

1 Tablet

Tablet-FDC : ABC/3TC 600
mg/300 mg

Abacavir/Lamivudine (ABC/3TC)

1 Tablet
1 Tablet
2 tablets
twice
1 Tablet
800 mg or 1
table 600
mg twice

Single Tablet 600 mg
Single Tablet 300 mg
Tablet-FDC : LPV/r
200mg/50mg
* Single Tablet Darunavir
800mg
* Single Tablet Darunavir
600mg

1 Tablet
once or
twice

Single Tablet Ritonavir
100mg

Ritonavir (RTV)

1 Tablet

Tablets 50 mg

Dolutegravir (DTG)

1 Tablet

Efavirenz (EFV)
Atazanavir
Lopinavir-ritonavir (LPV/r)
Darunavir (DRV)
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 أشكال وجرعات األدوية المضادة للفيروسات القهقرية لألطفال.5 الملحق
الجرعة اليومية
1 Tablet twice
1 Tablet
2 tablets twice
Based on weight
Based on weight
Based on weight
1 Tablet
Based on body
weight

الشكل الدوائي

االدوية المضادة للفيروسات القهقرية

Dispersible tablets AZT/3TC 60
mg/30 mg (FDC)
Dispersible tablets 120/60 mg (FDC)

Zidovudine/Lamivudine
(AZT/3TC)
Abacavir/Lamivudine
(ABC/3TC)

Oral granules 40mg/10ml

Lopinavir-ritonavir (LPV/r)

Tablets LPV/r 100mg/25mg (FDC)
Syrup 80/20 mg/ml syrup
Oral Powder (50 mg per packet) from
5 kg
Capsule 150 mg from 15 kg
Oral suspension (100 mg/mL) from
10 kg
Tablets 50 mg
(Children > 20 kg)
Granules (100 mg/sachet)
Chewable tablets 25 mg ; 100 mg

Atazanavir
Darunavir (DRV)
Dolutegravir (DTG)
Raltegravir (RAL)

 أسابيع4  جرعات األدوية من التركيبات السائلة مرتين يوميًا للرضع عمر اقل من.6 الملحق
االدوية
Lopinavir/ritonavir
(LPV/r)*
ر
الجرعة
التكيبة
0.6
mL
0.8
mL
1 mL

80/20
mg/ml
syrup

Lamivudine (3TC)
الجرعة

ر
التكيبة

0.5 mL
0.8 mL

Zidovudine (AZT)
الجرعة

ر
التكيبة

1 mL
10mg/ml
syrup

1 mL

1.5
mL
2 mL

الوزن

2-3 kg
10mg/mL
syrup

3-4 kg
4-5 kg

)NVP(  خالل اول اسبوعين من الحياة يجب استخدام عقار. بعد عمر أسبوعين من الحياةLPV / r * يمكن استخدام
. مل1.5  مل) هي/ ملغم10 NVP(  و تكون جرعة السائل الفموي.AZT / 3TC كعالج مكمل مع عقار
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 نظم الخط األول: العالج المضاد للفيروسات القهقرية لألطفال.7 الملحق
الجرع والتركيبات
Number of
tablets or MLs
morning (AM)
and evening
(PM)
AM: 2 sachets
PM: 2 sachets
AM: 3 sachets
PM: 3 sachets
AM: 4 sachets
PM: 4 sachets
AM: 2 tablets
PM: 2 tablets

AM: 0
PM: 1
AM: 0
PM: 1
AM: 0
PM: 1

تركيبات

LPV/r oral
granules)1(
(40mg/10ml)
LPV/r oral
granules
(40mg/10ml)
LPV/r oral
granules
(40mg/10ml)
LPV/r Heatstable
Tabblets)2(
(100mg/25m
g)
DTG tablets
50 mg
DTG tablets
50 mg

Number
of tablets
morning
(AM) and
evening
(PM)

نظم الخط
األول
تركيبات

AM: 0.5
PM: 0.5
Disper
sible
tablets
FDC
ABC/3
TC
120m
g/
60 mg

AM: 0.5
PM: 1
AM: 1
PM: 1
AM: 1
PM: 1.5

AM: 1.5
PM: 1.5
AM: 1.5
PM: 1.5
Tablets FDC - TLD

حزم الوزن

ABC/3TC +
LPV/r

3–5.9 kg

ABC/3TC +
LPV/r

6–9.9 kg

ABC/3TC +
LPV/r

10–13.9
kg

ABC/3TC +
LPV/r

14–19.9
kg

ABC/3TC +
DTG
ABC/3TC +
DTG
TDF/3TC/D
TG

20–24.9
kg
25–29.9
kg
≥30 kg

ABC :Abacavir  ؛3TC :Lamivudine  ؛LPV/r :Lopinavir / ritonavir  ؛DTG: Dolutegravir
TLD :tenofovir/lamivudine/dolutegravir  ؛FDC. تركيبة دوائية ذو الحبة الواحدة:

.) يمكن استخدام الحبيبات الفموية من عمر أسبوعين1(
 إذا كان الطفل غير. أو إذابتها قبل تناولها، أو مضغها، أو سحقها،) يجب ابتالع األقراص كاملة وال يمكن تكسيرها2(
.) سنوات4-3  فاستمر في تناول الحبيبات الفموية حتى يتمكن من ابتالعها (عادة،قادر على ابتالع الطاولة بأكملها
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 نظم الخط العالجي الثاني: العالج المضاد للفيروسات القهقرية لألطفال.8 الملحق
التركيبات والجرع
Number
of tablets
or MLs
morning
(AM) and
evening
(PM)

Formulations

Number
of tablets
morning
(AM) and
evening
(PM)

نظام
الخط
العالجي
االول

Formulations

حزم
الوزن

 بعد الخط العالجي األول: ABC/3TC+LPV/r
AM: 3 mL
PM: 3 mL

AM: 1
PM: 1

AM: 2
PM: 2
AM: 3
PM: 3
AM: 1
PM: 1
AM: 0
PM: 1

RAL oral
granules1 10
mg/mL
RAL Chewable
tablets 25 mg
RAL Chewable
tablets 25 mg
RAL Chewable
tablets 100 mg
DTG tablets 50
mg

AM: 0
PM: 1

DTG tablets 50
mg

AM: 1
PM: 1

AM: 0
PM: 1

DTG tablets 50
mg

AM: 1
PM: 1

Dispersible
tablets FDC
AZT/3TC
60 mg/30 mg

AM: 1.5
PM: 1.5
AM: 2
PM: 2
AM: 2.5
PM: 2.5
AM: 3
PM: 3

Tablets FDC
AZT/3TC
300 mg/150
mg

AZT/3T
C + RAL

3–5.9 kg

AZT/3T
C + RAL
AZT/3T
C + RAL
AZT/3T
C + RAL
AZT/3T
C + DTG

6–9.9 kg

AZT/3T
C + DTG

25–29.9
kg

AZT/3T
C + DTG

≥ 30kg

10–13.9
kg
14–19.9
kg
20–24.9
kg

 بعد الخط العالجي األول: ABC/3TC+DTG
AM: 2
PM: 2

LPV/r Heatstable Tablets
(100mg/25mg/
ml)

AM: 3
PM: 3

Dispersible
tablets FDC
AZT/3TC
60 mg/30 mg

AZT/3T
C+
LPV/r

20–24.9
kg

AM: 3
PM: 3

LPV/r Heatstable Tablets
(100mg/25mg/
ml)

AM: 1
PM: 1

Tablets FDC
AZT/3TC
300 mg/150
mg

AZT/3T
C+
LPV/r

25–29.9
kg

AM: 3
PM: 3

LPV/r t Heatstable Tablets
(100mg/25mg/
ml)

AM: 1
PM: 1

AZT/3T
C+
LPV/r

≥30 kg

dolutegravir :DTG .raltegravir RAL ؛lamivudine :3TC tenofovir :TDF  ؛zidovudine : AZT
؛TLD :tenofovir/lamivudine/dolutegravir  ؛FDC. تركيبة دوائية ذو الحبة الواحدة:
25  وبعد ذلك يمكن استخدام أقراص قابلة للمضغ،) يجب استخدام الحبيبات فقط في األسابيع األربعة األولى من العمر1(
.مجم
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 موانع االستخدام/ الحذر

االثار الجانبية

االدوية

Hemoglobin < 7.0 g/dL
Severe lactic acidosis

Anemia, neutropenia, headache.
Asthenia, lactic acidosis.

AZT

Rash and hypersensitivity

Hypersensitivity, fever, ash –
Dyspnea, cardiovascular Risk.

ABC

eGFR <50 ml/mn, uncontrleed
diabetes or hypertension with renal
failure
Don’t discontinue in vase of HIV/HBV
co-infection
Severe rash (Lyell or Stevens Jonhson
syndrome) ou severe cytolytic
hepatitis
Past History of depression.
Severe gastrointestinal intolerance.

Severe Gastrointestinal intolerance.
Severe lipids disorders

Severe skin rash and hypersensitivity
reaction.

المجموعة

NRTIs

Renal failure, HBV flare.

TDF

Skin Hyperpigmentation (FTC) –
HBV flare.

3TC/FTC

Rash, increase of transaminase
levels, cytolytic hepatitis.

NVP

CNS disorders, Rash,
hepatotoxicity, lipid disorders.
Increase of transaminase level,
gastrointestinal intolerance,
lipopodystroph, paresthesia.
Diarrhea, Increase of
transaminase levels, asthenia –
Hypertriglyceridemia,
Hyperglycemia, gastrointestinal
intolerance, fat redistribution.
Increase of bilirubin - Increase of
transaminase levels, jaundice.
Rhabdomyolysis, myopathy myalgia, hepatotoxicity, severe
skin rash and hypersensitivity
reaction.

NNRTIs

EFV
RTV

PIs

ATV

RAL
INSTIs
DTG

 جدول اآلثار السلبية الرئيسية لمضادات الفيروسات القهقرية.9 الملحق
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الملحق  .10مخطط للكشف عن وتشخيص اعراض مرض التدرن
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