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2.  ما هي التوصيات الجديدة؟

توصيات رسيرية جديدة بشأن عالج 
األشخاص املصابني بعدوى فريوس 

العوز املناعي البرشي

تستند املبادئ التوجيهية لعام 2013 إىل نهج الصحة 

العمومية من أجل مواصلة التوسع يف استخدام األدوية 

املضادة للفريوسات القهقرية يف عالج العدوى بفريوس 

العوز املناعي البرشي والوقاية منه، مع الرتكيز بصفة 

خاصة عىل البيئات املحدودة املوارد. وتشمل التوصيات 

الرسيرية الجديدة التي تنص عليها املبادئ التوجيهية 

ما ييل:

يف  سناً  األكرب  واألطفال  واملراهقني  البالغني  •  عالج 

القهقرية  للفريوسات  املضاد  العالج  وبدء  أبكر،  وقت 

عنقود  خاليا  تعداد  يبلغ  الذين  األفراد  لجميع 

أو أقل،  التاميز CD4( 4( لديهم 500 خلية/مم3 

أو  الوخيم  باملرض  املصابني  لألفراد  األولوية  وإعطاء 

البرشي،  املناعي  العوز  فريوس  عن  الناجم  املتقدم 

 4 التاميز  عنقود  تعداد خاليا  يبلغ  الذين  واألفراد 

أقل؛ أو  لديهم 350 خلية/مم3 

بغض  القهقرية  للفريوسات  املضاد  العالج  وبدء    •

التاميز 4 يف حالة بعض  تعداد خاليا عنقود  النظر عن 

العوز  بفريوس  املصابة  املعينة  السكانية  الفئات 

السل  املصابون مبرض  البرشي، مبا يف ذلك  املناعي 

املقرتن   B الكبد  التهاب  بفريوس  واملصابون  النشط، 

املصابون  واألفراد  الوخيمة،  املزمنة  الكبد  بأمراض 

يعارشونهم،  الذين  األشخاص  إصابة  عدم  مع  بالفريوس 

الخامسة  دون  واألطفال  واملرضعات،  الحوامل  والنساء 

العمر؛ من 

املضاد  العالج  أول مفضل من  •  واستحداث خط 

البالغني  ليناسب  ومواءمته  القهقرية  للفريوسات 

من  البالغني  واألطفال  واملرضعات  الحوامل  والنساء 

العمر 3 سنوات أو أكرث؛

لترسيع  بنشاط  السعي  أجل  من  الدعم  وتقديم    •

يف  ستافودين  دواء  من  التدريجي  التخلص  عملية 

القهقرية  للفريوسات  املضاد  العالج  من  األول  الخط 

واملراهقني؛ البالغني  إىل  بالنسبة 

يف  مفضل  كنهج  الفريويس  الِحمل  اختبار  •  واستخدام 

القهقرية  للفريوسات  املضاد  العالج  نجاح  مدى  رصد 

الرصد  العالج فضالً عن  ويف تشخيص حاالت فشل 

األشخاص  لدى   4 التاميز  الرسيري ورصد عنقود 

العالج؛ هذا  يتلقون  الذين 

البرشي  املناعي  العوز  بفريوس  العدوى  اختبار  •  وإجراء 

املجتمعات  صعيد  عىل  الطبية  املشورة  وتقديم 

أوساط  بالفريوس يف  العدوى  اختبار  وإجراء  املحلية، 

أبكر  املصابني يف وقت  أجل تشخيص  املراهقني من 

والعالج.  الصحية  الرعاية  بخدمات  وربطهم 

املناعي البرشي، والتوصيات بشأن كيفية تحسني كفاءة 

الخدمات املتعلقة بالفريوس وفعاليتها، واإلرشادات بشأن 

كيفية تخطيط الربامج الخاصة بالفريوس واستخدام 

املوارد بأقىص قدر من الكفاءة.

تجمع املبادئ التوجيهية بني 
الجديدة والتوصيات  التوصيات 

الصادرة من قبل

بشأن  اإلرشادات  العاملية  الصحة  منظمة  تُصدر 

القهقرية  للفريوسات  املضادة  األدوية  استخدام 

املبادئ  منذ عام 2002، وقد أصدرت مجموعة من 

بتشخيص  املتعلقة  الجوانب  مختلف  بشأن  التوجيهية 

وعالجها  البرشي  املناعي  العوز  بفريوس  العدوى 

لعام  التوجيهية  املبادئ  وتهدف  بها.  الخاصة  والرعاية 

الصادرة  والتوصيات  الجديدة  التوصيات  إىل جمع   2013

ثة  املحدَّ الصيغة  ذلك  مبا يف  بينها،  واملواءمة  قبل  من 

التوجيهية  املبادئ  عليها  تنص  التي  التوصيات  من 

املناعي  العوز  بفريوس  العدوى  بشأن  لعام 2010 

واألطفال،  واملراهقني  بالبالغني  يتعلق  فيام  البرشي 

للفريوسات  املضادة  باألدوية  والوقاية  العالج  واستخدام 

املتعايشات  واملرضعات  الحوامل  للنساء  القهقرية 

إرشادات  التوجيهية  املبادئ  تشمل  كام  الفريوس.  مع 

املناعي  العوز  بفريوس  العدوى  اختبار  بشأن  املنظمة 

الفريوس،  من  والوقاية  الطبية،  واملشورة  البرشي 

املتعايشني  لألشخاص  العامة  الصحية  الرعاية  وتقديم 

العدوى  لحاالت  العالجي  والتدبري  الفريوس،  مع 

األدوية  سمية  ورصد  الشائعة،  املصاحبة  واالعتالالت 

العالجي. وتدبريها 

© WHO
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•  وتعزز الربامج الرامية إىل الوقاية من انتقال عدوى 

فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل العالج 

الذي يبدأ يف وقت أبكر ويتسم مبزيد من البساطة 

من أجل تحسني صحة النساء الحوامل واألمهات 

املتعايشات مع الفريوس والوقاية من انتقال العدوى 

إىل أطفالهن واألشخاص الذين يعارشونهن. 

•  وفضالً عن أثر العالج املضاد للفريوسات القهقرية يف 

نات واضحة  تحسني الصحة وإطالة العمر، فهناك بيِّ

تشري إىل أن هذا العالج يقي من انتقال فريوس العوز 

املناعي البرشي جنسياً، وأن استخدام األشخاص غري 

املصابني بالعدوى لهذه األدوية ميكن أن يحميهم من 

العدوى.  

•  وهناك اتجاه صوب بدء عالج األشخاص املصابني 

بفريوس العوز املناعي البرشي يف وقت أبكر من أجل 

حامية صحتهم ومن أجل الوقاية من انتقال الفريوس 

إىل اآلخرين.

اإلرشادات بشأن استخدام األدوية 
املضادة للفريوسات القهقرية مقدمة 

عىل مدى سلسلة الرعاية الصحية

للمرة األوىل، تضم املبادئ التوجيهية لعام 2013 

التوصيات عىل مدى سلسلة الرعاية الصحية الخاصة 

بفريوس العوز املناعي البرشي، مبا يف ذلك التوصيات 

بشأن اختبار العدوى بالفريوس واملشورة الطبية، 

واستخدام األدوية املضادة للفريوسات القهقرية للوقاية 

من الفريوس، وربط األفراد بخدمات العالج والرعاية، 

وتقديم الرعاية الصحية العامة الخاصة بالفريوس، وبدء 

العالج املضاد للفريوسات القهقرية واملداومة عليه 

ورصده. وتقدم اإلرشادات بشأن استخدام األدوية املضادة 

للفريوسات القهقرية عىل صعيد جميع الفئات العمرية 

والفئات السكانية التي تضم البالغني، والنساء الحوامل 

واملرضعات، واملراهقني، واألطفال، والفئات السكانية 

الرئيسية. وتقدم املبادئ التوجيهية املشورة بشأن التدبري 

العالجي الرسيري لألشخاص املتعايشني مع فريوس العوز 

1. ما هي السامت الرئيسية للمبادئ 

عة لعام 2013؟ التوجيهية املجمَّ

تستجيب هذه املبادئ التوجيهية 
الجديدة  العلمية  لالكتشافات 

واملامرسات املستجدة منذ عام 2010

التكنولوجيات والنهوج الجديدة والسهلة  •  تتيح 

االستخدام الخاصة باختبار العدوى بفريوس العوز 

املناعي البرشي لعدد أكرب من األشخاص التعرُّف عىل 

حالتهم فيام يتعلق بهذا الفريوس، والسيام األشخاص 

األكرث تعرضاً واملهميش..

•  وأصبح العالج الذي يتسم مبزيد من البساطة 

واملأمونية والذي يؤخذ مرة واحدة يف اليوم يف شكل 

قرص وحيد، والذي يالئم استخدامه معظم الفئات 

السكانية والفئات العمرية، أيرس تكلفة وصار متاحاً 

عىل نطاق أوسع يف البلدان ذات املوارد املحدودة.

© WHO/Viktor Suvorov 

عة بشأن  تقدم املبادئ التوجيهية املجمَّ

استخدام األدوية املضادة للفريوسات 

القهقرية يف عالج العدوى بفريوس العوز 

املناعي البرشي والوقاية منه التي أصدرتها 

منظمة الصحة العاملية لعام 3102 إرشادات 

جديدة بشأن تشخيص العدوى بفريوس 

العوز املناعي البرشي، ورعاية األشخاص 

املتعايشني معه، واستخدام األدوية املضادة 

للفريوسات القهقرية يف عالج العدوى بهذا 

الفريوس والوقاية منه. 

وتقدم هذه الوثيقة موجزاً للسامت 

والتوصيات الرئيسية لهذه املبادئ التوجيهية 

الجديدة. وثيقة املبادئ التوجيهية الكاملة 

 متاحة عىل الرابط التايل:

www.who.int/hiv/pub/ guidelines/
arv2013

بدء العالج 
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املضاد 
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املناعي البرشي

  التدبري العالجي لحاالت 
العدوى واالعتالالت املصاحبة

  إعداد األشخاص لتلقي 
العالج املضاد للفريوسات 

القهقرية

الربط بخدمات 

الصحية  الرعاية 

واإللحاق بها

بالرعاية   االرتباط 

اختبار العدوى 

بفريوس العوز 

املناعي البرشي 

واملشورة 

الطبية
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4. ما هو أثر املبادئ التوجيهية املتوقع؟

© WHO/Andrè Francois/ImageMagica

سيكو 26 مليون شخص متعايش مع فريوس العوز 

املناعي البرشي مستحقاً للعالج املضاد للفريوسات 

القهقرية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل عىل 

الصعيد العاملي مبوجب املبادئ التوجيهية الجديدة، 

وذلك مقارنة بنحو 17 مليون شخص مستحق للعالج 

بهذه األدوية وفقاً للمبادئ التوجيهية لعام 2010. ومن 

شأن التنفيذ التدريجي الكامل للمبادئ التوجيهية أن 

يحول دون وقوع ما يصل إىل 3 ماليني حالة وفاة متعلقة 

باإليدز و3.5 ماليني حالة جديدة للعدوى بفريوس العوز 

املناعي البرشي يف الفرتة ما بني عامي 2013 و2025 فضالً 

عن الحاالت التي حال تنفيذ املبادئ التوجيهية الخاصة 

بالعالج الصادرة عن املنظمة يف عام 2010 دون وقوعها. 

وسيتطلب تحقيق هذه الفوائد زيادة تقدر بنحو %10 

يف إجاميل االستثامرات السنوية املخصصة لالستجابة 

العاملية ملقتضيات فريوس العوز املناعي البرشي.
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التشغيلية  اإلرشادات والتوصيات 
الجديدة

يتيح التوسع يف استخدام األدوية املضادة للفريوسات 

القهقرية فرصاً جديدة إلنقاذ األرواح، وتحسني صحة 

األشخاص املتعايشني مع فريوس العوز املناعي البرشي، 

والحد من عدد األشخاص الذين يصابون بحاالت العدوى 

الجديدة بهذا الفريوس. وتصاحب هذه الفرص بعض 

التحديات، إذ ينبغي عىل راسمي السياسات ومنفذيها 

تحديد أفضل طريقة لتنفيذ التوصيات من أجل تحقيق 

م اإلرشادات بشأن تحسني كفاءة التدخالت  أعظم أثر. وتُقدَّ

الخاصة بفريوس العوز املناعي البرشي وفعاليتها، وتعزيز 

سلسلة رعاية املصابني بالفريوس، وتحسني الروابط عىل 

صعيد النظام الصحي. وتركز هذه اإلرشادات عىل ما ييل:

•  اسرتاتيجيات تحسني استبقاء املرىض يف الرعاية الصحية 

الخاصة بفريوس العوز املناعي البرشي والتزامهم بالعالج 

املضاد للفريوسات القهقرية؛ 

•  وإعادة توزيع املهام من أجل التصدي لفجوات املوارد البرشية؛

عة 3.  عنارص املبادئ التوجيهية املُجمَّ

•  واألخذ بالالمركزية يف تقديم العالج املضاد للفريوسات 

القهقرية من خالل مراكز الرعاية الصحية األولية ودمج 

الخدمات الخاصة بهذا العالج ضمن خدمات العيادات 

املختصة بصحة األم والطفل، والعيادات املختصة بعالج 

السل، وخدمات عالج إدمان املخدرات؛

•  وآثار التوصيات الرسيرية الجديدة التي سترتتب عىل 

الخدمات املختربية ونُظم املشرتيات واإلمدادات الخاصة 

باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية وغريها من املنافع.

اإلرشادات الجديدة الخاصة مبديري 
الربامج

تهدف هذه الوثيقة إىل مساعدة البلدان يف صنع القرار 

وتخطيط الربامج، من أجل تكييف التوصيات بحيث 

توائم السياقات الخاصة باألوبئة وبالُنظم الصحية لديها. 

وتوجز اإلرشادات التي أُعدت من أجل مديري الربامج 

عمليات صنع القرار عىل الصعيد الُقطري التي تتسم 

باإلنصاف والشمول والشفافية فيام يتعلق باالستخدام 

االسرتاتيجي لألدوية املضادة للفريوسات القهقرية. 

وتُراعى عمليات التخطيط الوطنية، والخصائص الوبائية 

لفريوس العوز املناعي البرشي، وقدرات الُنظم الصحية، 

واملوارد املالية املتاحة، واالعتبارات األخالقية واالعتبارات 

الخاصة بحقوق اإلنسان. كام تُقرتح أدوات احتساب 

التكاليف والتخطيط أيضاً. ويُشار إىل االعتبارات الخاصة 

بالتنفيذ التي تهم مديري الربامج بصفة خاصة، فيام 

الرئيسية الجديدة.  التوصيات  يتعلق بجميع 

اإلرشادات الجديدة بشأن الرصد 
والتقييم

تُقدم اإلرشادات بشأن رصد تنفيذ التوصيات الجديدة، 

مبا يف ذلك املؤرشات التي ميكن استخدامها يف رصد أداء 

الربامج عىل مدى سلسلة الرعاية الصحية. 

الربمجي العنرص 

التشغييل العنرص الرسيريالعنرص 

ما الذي ينبغي عمله

•  اختبار العدوى بفريوس العوز املناعي 

البرشي

•  الوقاية باستعامل األدوية املضادة 

القهقرية للفريوسات 

•  الرعاية الصحية العامة الخاصة بفريوس 

العوز املناعي البرشي

• متى نبدأ؟

• ما الذي نبدأ به؟

• كيف نرصد؟ )االستجابة للعالج وسميته(

• متى ينبغي التحول؟

• ما الذي ينبغي التحول إليه؟

• حاالت العدوى واالعتالالت املصاحبة

كيف نقوم بذلك

•  االلتزام بالعالج املضاد للفريوسات القهقرية

•  استبقاء املرىض يف الرعاية الصحية

•  استخدام مناذج ابتكارية يف تقديم الخدمات

•  املوارد البرشية

• الخدمات املختربية والتشخيصية

• إدارة إمدادات األدوية ووسائل التشخيص

كيف نقرر ماذا سنفعل وأين ومتى

•  املعايري الالزمة لصنع القرار )األثر واملبادئ األخالقية واملردودية(

• أُطر صنع القرار وأدواته 

• اإلرشادات الخاصة بالرصد والتقييم 

والتقييم الرصد 

• رصد آثار التوصيات الجديدة

• رصد مخرجات وحصائل االرتقاء بإتاحة املعالجة باألدوية املضادة للفريوس القهقري 

•  اعتبارات أخرى للرصد )رصد مقاومة فريوس العوز املناعي البرشي لألدوية، وسمية األدوية 

املضادة للفريوس القهقري( 

• تقوية نظم الرصد والتقييم
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متى ينبغي بدء عالج األشخاص املتعايشني مع فريوس العوز املناعي البرشي باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية

التوصيات املوضوع والفئة السكانية

   ينبغي بدء العالج املضاد للفريوسات القهقرية كأولوية بالنسبة إىل جميع األفراد املصابني مبرحلة متقدمة من مرض رسيري 

ناجم عن فريوس العوز املناعي البرشي )املرحلة 3 أو 4 حسب تصنيف منظمة الصحة العاملية(، واألفراد الذين يبلغ تعداد 

نات متوسطة الجودة(. خاليا عنقود التاميز 4 لديهم 350 خلية/مم3 أو أقل )توصية قوية، بيِّ

   ينبغي بدء العالج املضاد للفريوسات القهقرية لجميع األفراد املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي الذي يزيد تعداد خاليا 

عنقود التاميز 4 لديهم عىل 350 خلية/مم3 ويعادل أو يقل عن 500 خلية/مم3 بغض النظر عن املرحلة الرسيرية حسب 

نات متوسطة الجودة(.  تصنيف منظمة الصحة العاملية )توصية قوية، بيِّ

   ينبغي بدء العالج املضاد للفريوسات القهقرية لجميع األفراد املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي بغض النظر عن املرحلة 

الرسيرية حسب تصنيف منظمة الصحة العاملية أو تعداد خاليا عنقود التاميز 4 يف الحاالت التالية:

نات متدنية الجودة(.     •   األفراد املصابون بفريوس العوز املناعي البرشي ومبرض السل النشط )توصية قوية، بيِّ

نات تشري إىل إصابتهم     •    األفراد املصابون بفريوس العوز املناعي البرشي وبفريوس التهاب الكبد B يف آن واحد مع وجود بيِّ
نات متدنية الجودة(. بأمراض الكبد املزمنة الوخيمة )توصية قوية، بيِّ

   •    ينبغي عرض العالج املضاد للفريوسات القهقرية عىل األفراد املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي مع عدم إصابة األشخاص 
نات عالية الجودة(.  الذين يعارشونهم، من أجل الحد من احتامالت انتقال الفريوس إىل هؤالء األشخاص، )توصية قوية، بيِّ

املضاد  العالج  بدء  ينبغي  متى 

للبالغني  القهقرية  للفريوسات 

واملراهقني*

   ينبغي عىل جميع النساء الحوامل واملرضعات املصابات بفريوس العوز املناعي البرشي بدء العالج بأحد الخيارات العالجية الثالثة املوىص 

بها، واملداومة عىل العالج طوال املدة التي يستمر فيها خطر انتقال الفريوس من األم إىل الطفل. وينبغي عىل النساء الاليت تتحقق لديهن 

نات متوسطة الجودة(. معايري استحقاق العالج االستمرار يف العالج املضاد للفريوسات القهقرية طوال حياتهن )توصية قوية، بيِّ

   ينبغي عىل جميع النساء الحوامل واملرضعات املصابات بفريوس العوز املناعي البرشي بدء العالج املضاد للفريوسات القهقرية 

نات متدنية الجودة(. واستمراره طوال الحياة، وذلك ألسباب برمجية وتشغيلية، والسيام يف حال األوبئة العامة )توصية مرشوطة، بيِّ

   يف بعض البلدان ميكن النظر يف وقف العالج املضاد للفريوسات القهقرية بعد انتهاء املدة التي يستمر فيها خطر انتقال 

فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل بالنسبة إىل النساء غري املستحقات للعالج بهذه األدوية ألسباب تتعلق 

نات متدنية الجودة(. بصحتهن الخاصة )توصية مرشوطة، بيِّ

املضاد  العالج  بدء  ينبغي  متى 

للنساء  القهقرية  للفريوسات 

واملرضعات  الحوامل 

املبادئ والتوصيات الرئيسية التي تحددت يف عام 2010 مازالت سارية، وتشمل ما ييل:

ينبغي أن تقرر السلطة الصحية الوطنية أو دون الوطنية إذا ما كانت الخدمات الصحية ستعمل من منطلق نصح األمهات 

املعروفة إصابتهن بفريوس العوز املناعي البرشي ودعمهن يف مامرسة الرضاعة الطبيعية ويف تلقي التدخالت الخاصة بالعالج 

املضاد للفريوسات القهقرية، أم نصح هؤالء األمهات بتجنب الرضاعة الطبيعية متاماً نظراً لظروفهن الخاصة.

ويف البيئات التي قررت فيها السلطات الوطنية أن الخدمات الصحية الخاصة باألم والطفل ستقوم يف األساس بتعزيز ودعم 

الرضاعة الطبيعية وتدخالت العالج املضاد للفريوسات القهقرية، بصفتها االسرتاتيجية التي تتيح للرضع املولودين ألمهات 

معروفة إصابتهن بفريوس العوز املناعي البرشي أكرب فرصة للبقاء عىل قيد الحياة دون اإلصابة بالفريوس ينبغي اآليت:

   عىل األمهات املعروفة إصابتهن بفريوس العوز املناعي البرشي )والاليت مل يُصب مواليدهن بالفريوس أو ال تُعرف حالة 

مواليدهن فيام يتعلق بالفريوس( إرضاع املواليد رضاعة طبيعية حرصية خالل األشهر الستة األوىل من العمر، وإدخال 

األغذية املكملة املالمئة يف نهاية تلك الفرتة، واالستمرار يف الرضاعة الطبيعية طوال األشهر االثني عرش األوىل من العمر. وال 

ينبغي التوقف عن الرضاعة الطبيعية إال عندما ميكن توفري نظام غذايئ كاٍف من الناحية التغذوية ومأمون دون اللجوء إىل 

نات متدنية الجودة  نات عالية الجودة بالنسبة إىل الرضع يف األشهر الستة األوىل من العمر؛ وبيِّ حليب األم )توصية قوية، بيِّ

فيام يتعلق بالتوصية الخاصة بالرضع يف األشهر االثني عرش األوىل من العمر(.

األدوية املضادة للفريوسات القهقرية 

ومدة الرضاعة الطبيعية

   ينبغي بدء العالج املضاد للفريوسات القهقرية لجميع األطفال دون الخامسة من العمر املصابني بفريوس العوز املناعي 

البرشي، بغض النظر عن تعداد خاليا عنقود التاميز 4 أو املرحلة الرسيرية حسب تصنيف منظمة الصحة العاملية.

نات متوسطة الجودة(.    •  الرضع الذين شخصت إصابتهم خالل السنة األوىل من العمر )توصية قوية، بيِّ

    •   األطفال املصابون بفريوس العوز املناعي البرشي البالغون من العمر من سنة واحدة وحتى أقل من خمس سنوات
نات ذات جودة بالغة التدين(. )توصية مرشوطة، بيِّ

   ينبغي بدء العالج املضاد للفريوسات القهقرية لجميع األطفال البالغني من العمر خمس سنوات أو أكرث املصابني بفريوس 

العوز املناعي البرشي، الذين يبلغ تعداد خاليا عنقود التاميز 4 لديهم 500 خلية/مم3 أو أقل، بغض النظر عن املرحلة 

الرسيرية حسب تصنيف منظمة الصحة العاملية.

نات متوسطة الجودة(.    •  تعداد خاليا عنقود التاميز 4 يبلغ 350 خلية/مم3 أو أقل )توصية قوية، بيِّ

نات ذات جودة بالغة التدين(.    •  تعداد خاليا عنقود التاميز 4 يبلغ ما بني 350 و500 خلية/مم3 )توصية مرشوطة، بيِّ

   ينبغي بدء العالج املضاد للفريوسات القهقرية لجميع األطفال املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي ويعانون من مرحلة 

متقدمة من املرض الوخيم املصحوب بأعراض )املرحلة الرسيرية 3 أو 4 حسب تصنيف منظمة الصحة العاملية( بغض النظر 

نات متوسطة الجودة(. عن السن أو تعداد خاليا عنقود التاميز 4 )توصية قوية، بيِّ

   ينبغي بدء العالج املضاد للفريوسات القهقرية ألي طفل دون 18 شهراً من العمر يشري التشخيص الظني إىل إصابته بفريوس 

نات متدنية الجودة(. العوز املناعي البرشي )توصية قوية، بيِّ

متى ينبغي بدء العالج املضاد 

القهقرية لألطفال للفريوسات 
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5.  موجز التوصيات الجديدة
يوجز الجدول أدناه توصيات منظمة الصحة العاملية التي صيغت ضمن املبادئ التوجيهية لعام 2013. وال يُعد الجدول شامالً وال ينص عىل التوصيات املأخوذة 

من املبادئ التوجيهية التي سبق أن صدرت عن املنظمة.

© WHO/Jerry Redfern

*املراهق هو الشخص البالغ من العمر من 10 سنوات إىل 19 سنة.

اختبار العدوى بفريوس العوز املناعي البرشي واملشورة الطبية

التوصيات املوضوع والفئة السكانية

   يف حال أوبئة فريوس العوز املناعي البرشي العامة، يوىص بإجراء اختبار العدوى وتقديم املشورة الطبية مع الربط بخدمات 

الوقاية والرعاية والعالج، فضالً عن إجراء االختبار وتقديم املشورة الطبية مببادرة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية 

نات متدنية الجودة(. )توصية قوية، بيِّ

   يف جميع البيئات التي تشهد تفيش وباء فريوس العوز املناعي البرشي، يوىص بإجراء اختبار العدوى وتقديم املشورة الطبية 

إىل الفئات السكانية الرئيسية مع الربط بخدمات الوقاية والرعاية والعالج، فضالً عن إجراء االختبار وتقديم املشورة الطبية 

نات متدنية الجودة(. مببادرة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية )توصية قوية، بيِّ

العوز  بفريوس  العدوى  اختبار 

املجتمعات  يف  البرشي  املناعي 

ملحلية ا

   يوىص بإجراء اختبار العدوى بفريوس العوز املناعي البرشي وتقديم املشورة الطبية مع الربط بخدمات الوقاية والعالج 

والرعاية يف حالة املراهقني الذين ينتمون إىل الفئات السكانية الرئيسية يف جميع البيئات )األوبئة العامة واألوبئة التي يرتكز 

نات ذات جودة بالغة التدين(. فيها الفريوس يف أوساط معينة واألوبئة ذات معدالت اإلصابة املنخفضة( )توصية قوية، بيِّ

   يوىص بإجراء اختبار العدوى بفريوس العوز املناعي البرشي وتقديم املشورة الطبية مع الربط بخدمات الوقاية والعالج 

نات ذات جودة بالغة التدين(. والرعاية لجميع املراهقني يف حالة األوبئة العامة )توصية قوية، بيِّ

   نقرتح أن يكون اختبار العدوى بفريوس العوز املناعي البرشي وتقديم املشورة الطبية مع الربط بخدمات الوقاية والعالج 

والرعاية متاحاً لجميع املراهقني يف حالة األوبئة ذات معدالت اإلصابة املنخفضة واألوبئة التي يرتكز فيها الفريوس يف أوساط 

نات ذات جودة بالغة التدين(. معينة )توصية مرشوطة، بيِّ

   نقرتح تقديم املشورة الطبية إىل املراهقني بشأن الفوائد واملخاطر املحتملة التي ترتتب عىل اإلفصاح عن حالتهم فيام يتعلق 

بفريوس العوز املناعي البرشي، ومتكينهم من اتخاذ قرار بشأن اإلفصاح ومتى يكون وكيف وملن، ودعمهم يف ذلك )توصية 

نات ذات جودة بالغة التدين(. مرشوطة، بيِّ

العوز  بفريوس  العدوى  اختبار  إجراء 

وتقديم  للمراهقني*  البرشي  املناعي 

إليهم الطبية  املشورة 
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رصد االستجابة للعالج باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية وتشخيص فشل العالج

التوصيات املوضوع والفئة السكانية 

   يوىص باستخدام الِحمل الفريويس كنهج مفضل يف الرصد من أجل تشخيص فشل العالج املضاد للفريوسات القهقرية وتأكيده 

نات متدنية الجودة(. )توصية قوية، بيِّ

   إذا كان اختبار الِحمل الفريويس غري متوفر بشكل روتيني، ينبغي استخدام تعداد خاليا عنقود التاميز 4 )توصية قوية، 

نات متوسطة الجودة(. بيِّ

واألطفال  واملراهقون  البالغون 

لخط الثاين من العالج املضاد للفريوسات القهقرية: ما هي األدوية املضادة للفريوسات القهقرية التي ينبغي 
إليها  التحول 

التوصيات املوضوع والفئة السكانية

   ينبغي أن يتألف الخط الثاين من العالج املضاد للفريوسات القهقرية بالنسبة إىل البالغني من اثنني من مثبطات املنتسخة 

العكسية النوكليوزيدية + أحد مثبطات الربوتياز املعزَّزة بالريتونافري.

•   ويوىص برتتيب خيارات مثبطات املنتسخة العكسية النوكليوزيدية يف الخط الثاين من العالج املضاد للفريوسات القهقرية 
عىل النحو التايل:

•   بعد فشل خط العالج األول القائم عىل تينوفوفري + الميفودين )أو إمرتيسيتابني(، ينبغي استعامل زيدوفودين + 
الميفودين كمثبط املنتسخة العكسية النوكليوزيدية األسايس يف الخط الثاين من العالج.

•   بعد فشل خط العالج األول القائم عىل زيدوفودين + ستافودين + الميفودين، ينبغي استعامل تينوفوفري + الميفودين 
)أو إمرتيسيتابني( كمثبط املنتسخة العكسية النوكليوزيدية األسايس يف الخط الثاين من العالج.

•   يوىص باستعامل مثبطات املنتسخة العكسية النوكليوزيدية األساسية يف شكل توليفة ذات جرعة ثابتة كنهج مفضل 
نات متوسطة الجودة(. )توصية قوية، بيِّ

   تُعد توليفات اللوبينافري/ الريتونافري التي ال تتأثر بالحرارة والثابتة الجرعة أفضل خيارات مثبطات الربوتياز املعزَّزة يف الخط 

نات متوسطة الجودة(. الثاين من العالج املضاد للفريوسات القهقرية )توصية قوية، بيِّ

للفريوسات  مضادة  أدوية  أي 

يف  إليها  التحول  ينبغي  القهقرية 

واملراهقني البالغني  حالة 

الحوامل  النساء  ذلك  يف  )مبا 

واملرضعات(

   بعد فشل خط العالج األول القائم عىل مثبطات املنتسخة العكسية غري النوكليوزيدية، يوىص باستعامل أحد مثبطات 

الربوتياز املعزَّزة زائد اثنني من مثبطات املنتسخة العكسية النوكليوزيدية يف الخط الثاين من العالج املضاد للفريوسات 

نات متوسطة الجودة(. القهقرية؛ ويُعد اللوبينافري/ الريتونافري مثبط الربوتياز املعزَّز املفضل )توصية قوية، بيِّ

   بعد فشل خط العالج األول القائم عىل اللوبينافري/ الريتونافري، ينبغي استمرار األطفال دون الثالثة من العمر يف تلقي عالج 

نات ذات جودة بالغة التدين(. الخط األول، وينبغي اتخاذ التدابري لتحسني االلتزام بالعالج )توصية مرشوطة، بيِّ

   بعد فشل خط العالج األول القائم عىل اللوبينافري/ الريتونافري، ينبغي تحول األطفال البالغني من العمر 3 سنوات أو أكرث 

إىل الخط الثاين من العالج الذي يحتوي عىل أحد مثبطات املنتسخة العكسية غري النوكليوزيدية زائد اثنني من مثبطات 

املنتسخة العكسية النوكليوزيدية؛ ويُعد اإلفافرينز مثبط املنتسخة العكسية غري النوكليوزيدية املفضل )توصية مرشوطة، 

نات متدنية الجودة(. بيِّ

   بعد فشل خط العالج األول بدواء أباكافري أو تينوفوفري + الميفودين )أو إمرتيسيتابني(، يتمثل الخيار املفضل ملثبط 

املنتسخة العكسية النوكليوزيدية األسايس يف الخط الثاين من العالج املضاد للفريوسات القهقرية يف زيدوفودين + 

نات متدنية الجودة(. الميفودين )توصية قوية، بيِّ

   بعد فشل خط العالج األول بدواء زيدوفودين أو ستافودين + الميفودين )أو إمرتيسيتابني(، يتمثل الخيار املفضل ملثبط 

املنتسخة العكسية النوكليوزيدية األسايس يف الخط الثاين من العالج املضاد للفريوسات القهقرية يف أباكافري أو تينوفوفري + 

نات متدنية الجودة(. الميفودين )أو إمرتيسيتابني( )توصية قوية، بيِّ

للفريوسات  مضادة  أدوية  أي 

يف  إليها  التحول  ينبغي  القهقرية 

األطفال  حالة 
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ما هو العالج املضاد للفريوسات القهقرية الذي ينبغي بدءه 

التوصيات املوضوع والفئة السكانية

   العكسية النوكليوزيدية + أحد مثبطات املنتسخة العكسية غري النوكليوزيدية.

•   يوىص باستعامل توليفة تينوفوفري + الميفودين )أو إمرتيسيتابني( + إفافرينز ذات جرعة ثابتة كخيار مفضل لبدء العالج 
نات متوسطة الجودة(. املضاد للفريوسات القهقرية )توصية قوية، بيِّ

•   يف حال وجود موانع الستعامل توليفة  تينوفوفري + الميفودين )أو إمرتيسيتابني( + إفافرينز أو عدم توافرها، يوىص بأحد 
التالية: الخيارات 

•  زيدوفودين + الميفودين + إفافرينز
•  زيدوفودين + الميفودين + نفريابني

•  تينوفوفري + الميفودين )أو إمرتيسيتابني( + نفريابني
نات متوسطة الجودة(.  )توصية قوية، بيِّ

)توصية     ينبغي عىل البلدان وقف استعامل دواء ستافودين يف الخط األول من العالج لسميته االستقالبية املعروفة جيداً 

نات متوسطة الجودة(.  قوية، بيِّ

املضاد  العالج  من  األول  الخط 

للبالغني  القهقرية  للفريوسات 

واملراهقني

   يوىص بإعطاء توليفة ذات جرعة ثابتة من تينوفوفري + الميفودين )أو إمرتيسيتابني( +  إفافرينز مرة يومياً كخط أول من 

العالج املضاد للفريوسات القهقرية للنساء الحوامل واملرضعات، مبا يف ذلك النساء يف أشهر الحمل الثالثة األوىل والنساء يف 

سن اإلنجاب. وتنطبق التوصية يف حال العالج طوال الحياة ويف العالج املضاد للفريوسات القهقرية الذي بدأ بهدف الوقاية 

نات ذات جودة من منخفضة إىل  من انتقال فريوس العوز املناعي البرشي من األم إىل الطفل ثم توقف )توصية قوية، بيِّ

نات متدنية الجودة بالنسبة إىل فئة النساء الحوامل  نات متوسطة الجودة بالنسبة إىل البالغني عموماً، وبيِّ متوسطة: بيِّ

واملرضعات واملواليد عىل وجه التحديد(.

   الرضع املولودون ألمهات يتلقني العالج املضاد للفريوسات القهقرية وميارسن الرضاعة الطبيعية ينبغي أن يحصلوا عىل 

العالج الوقايئ للرضع ملدة ستة أسابيع باستعامل دواء نفريابني. إذا كان الرضع يحصلون عىل التغذية البديلة، ينبغي 

إعطائهم العالج الوقايئ للرضع ملدة من أربعة إىل ستة أسابيع باستعامل دواء نفريابني يومياً )أو دواء زيدوفودين مرتني 

يومياً(. وينبغي أن يبدأ العالج الوقايئ للرضع عند امليالد أو عند اكتشاف تعرض الرضيع لفريوس العوز املناعي البرشي بعد 

نات متدنية  نات متوسطة الجودة بالنسبة إىل الرضع الذين يرضعون من الثدي؛ وتوصية قوية وبيِّ الوالدة )توصية قوية وبيِّ

الجودة بالنسبة إىل الرضع الذين يحصلون عىل التغذية البديلة(.

املضاد  العالج  من  األول  الخط 

للنساء  القهقرية  للفريوسات 

ومواليدهن املرضعات  الحوامل 

   ينبغي استخدام عالج قائم عىل اللوبينافري/ الريتونافري كخط أول للعالج باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية لجميع 

األطفال دون الثالثة من العمر )36 شهراً( املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي، بغض النظر عن التعرض ملثبطات 

املنتسخة العكسية غري النوكليوزيدية. ويف حال عدم إمكانية استعامل اللوبينافري/ الريتونافري، ينبغي بدء العالج القائم عىل 

نات متوسطة الجودة(. النفريابني )توصية قوية، بيِّ

   حيثام يتوافر رصد الِحمل الفريويس ميكن النظر يف االستعاضة عن اللوبينافري/ الريتونافري بأحد مثبطات املنتسخة العكسية 

نات متدنية الجودة(. غري النوكليوزيدية بعد استدامة الكبت الفريويس )توصية مرشوطة، بيِّ

   يوىص باستعامل أباكافري + الميفودين + زيدوفودين للرضع واألطفال دون الثالثة من العمر املصابني بفريوس العوز املناعي 

البرشي، كخيار لألطفال الذين يصابون بالسل أثناء تلقيهم لعالج باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية يحتوي عىل نفريابني 

أو لوبينافري/ ريتونافري. وبعد استكامل عالج السل ميكن وقف هذا املقرر العالجي وبدء العالج املبديئ مرة أخرى )توصية 

نات متوسطة الجودة(. قوية، بيِّ

   بالنسبة إىل الرضع واألطفال دون الثالثة من العمر املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي، ينبغي أن يكون مثبط املنتسخة 

العكسية النوكليوزيدية األسايس يف العالج املضاد للفريوسات القهقرية أباكافري + الميفودين أو زيدوفودين + الميفودين 

نات متدنية الجودة(. )توصية قوية، بيِّ

الخط األول من العالج املضاد 

القهقرية لألطفال  للفريوسات 

البالغني من العمر ثالث سنوات أو 

أكرث

اإلفافرينز مثبط  يُعد  البرشي،  املناعي  العوز  أو أكرث املصابني بفريوس  العمر ثالث سنوات  البالغني من     بالنسبة إىل األطفال 

نات متدنية الجودة(. املنتسخة العكسية غري النوكليوزيدية املفضل يف خط العالج األول، ويُعد النفريابني بديالً له )توصية قوية، بيِّ

   بالنسبة إىل األطفال البالغني من العمر من ثالث سنوات وحتى أقل من 10 سنوات )أو الذين تقل أوزانهم عن 35 كلغ( 

املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي، ينبغي أن يتمثل مثبط املنتسخة العكسية النوكليوزيدية األسايس يف العالج املضاد 

للفريوسات القهقرية يف أحد الخيارين التاليني الواردين برتتيب األفضلية:

•  أباكافري + الميفودين
•  زيدوفودين + تينوفوفري + الميفودين أو إمرتيسيتابني

نات متدنية الجودة(.  )توصية مرشوطة، بيِّ

   بالنسبة إىل املراهقني )البالغني من العمر من 10 سنوات إىل 19 سنة( املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي البالغة أوزانهم 

35 كلغ أو أكرث، يتسق مثبط املنتسخة العكسية النوكليوزيدية األسايس يف العالج املضاد للفريوسات القهقرية مع ما يناسب 

البالغني ويتمثل يف أحد الخيارات التالية الواردة برتتيب األفضلية:

•  تينوفوفري + الميفودين أو إمرتيسيتابني
•  زيدوفودين + الميفودين

•  أباكافري + الميفودين
نات متدنية الجودة(. )توصية قوية، بيِّ

الخط األول من العالج املضاد 

للفريوسات القهقرية لألطفال البالغني 

من العمر ثالث سنوات أو أكرث
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اإلرشادات الخاصة مبديري الربامج

اإلرشادات املوضوع

عند اتخاذ قرار بشأن تنفيذ التوصيات الرسيرية والتشغيلية، يوىص مبا ييل:

   بأن تقوم السلطات الوطنية بذلك من خالل عملية تتسم بالشفافية واالنفتاح وتستند إىل املعلومات الالزمة. وينبغي أن 

تشمل هذه العملية مشاركة واسعة من جانب أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املساهمة الحقيقية من جانب املجتمعات 

رة، وأن تراعي تفاصيل التوصيات قيد املناقشة. املترضِّ

   بأن تراعي عملية صنع القرار البيانات الوطنية واملحلية عن الخصائص الوبائية لفريوس العوز املناعي البرشي، واألداء الحايل 

لربامج العالج املضاد للفريوسات القهقرية، والسياق االجتامعي االقتصادي والسياسايت والقانوين، مبا يف ذلك اآلثار املرتتبة 

عىل امليزانية واملتطلبات الخاصة باملوارد البرشية وغريها من اآلثار املرتتبة عىل الُنظم الصحية. وستحدد هذه األخرية أي 

املدخالت والُنظم متوفرة يف الوقت الحارض وأي املجاالت تتطلب استثامرات إضافية.

   بأن تراعي عملية صنع القرار املبادئ األخالقية ومبادئ اإلنصاف وحقوق اإلنسان، واألثر واملردودية، والفرص واملخاطر 

البديلة. التنفيذ  املتعلقة بخيارات 

الربامج مبديري  الخاصة  اإلرشادات 
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الخط الثالث من العالج املضاد للفريوسات القهقرية 

التوصيات املوضوع والفئة السكانية

   ينبغي أن تضع الربامج الوطنية سياسات خاصة بالخط الثالث من العالج املضاد للفريوسات القهقرية )توصية مرشوطة، 

نات متدنية الجودة(. بيِّ

  ينبغي أن يشمل خط العالج الثالث أدوية جديدة ينخفض معها احتامل املقاومة املشرتكة مع املقررات العالجية املستعملة 

من قبل إىل حده األدىن، مثل موانع االلتحام باملادة الوراثية والجيل الثاين من مثبطات املنتسخة العكسية غري النوكليوزيدية 

نات متدنية الجودة(. ومثبطات الربوتياز )توصية مرشوطة، بيِّ

   ينبغي عىل املرىض الذين يفشل عالجهم بأدوية الخط الثاين وال تتاح أمامهم خيارات جديدة من األدوية املضادة للفريوسات 

نات ذات جودة بالغة التدين(. القهقرية أن يستمروا يف العالج الذي يتحملونه )توصية مرشوطة، بيِّ

السكانية الفئات  جميع 

ينبغي استكشاف االسرتاتيجيات التي توازن ما بني الفوائد واملخاطر بالنسبة إىل األطفال عندما يفشل الخط الثاين من العالج 

املضاد للفريوسات القهقرية. وبالنسبة إىل األطفال األكرب سناً واملراهقني الذين تتاح أمامهم خيارات عالجية أكرث، قد يكون 

من املمكن تشكيل مقررات الخط الثالث للعالج املضاد للفريوسات القهقرية بأدوية جديدة تستعمل يف عالج البالغني مثل 

اإلنتيكافري والدارونافري والرالتغرافري. وينبغي عىل األطفال الذين يفشل عالجهم بأدوية الخط الثاين وال تتاح أمامهم خيارات 

جديدة من األدوية املضادة للفريوسات القهقرية أن يستمروا يف العالج الذي يتحملونه. ويف حالة وقف العالج املضاد للفريوسات 

القهقرية يظل من الرضوري الوقاية من العدوى االنتهازية وتخفيف األعراض وتوفري التدبري العالجي لألمل.

باألطفال  تتعلق  خاصة  اعتبارات 

إنجاز العمليات وتقديم الخدمات

التوصيات املوضوع 

   ميكن النظر يف إرسال الرسائل النصية عرب الهواتف املحمولة كأداة للتذكري من أجل تعزيز االلتزام بالعالج املضاد للفريوسات 

نات متوسطة الجودة(. القهقرية )توصية قوية، بيِّ

أكرب  تحقيق  إىل  الرامية  التدخالت 

املضاد  بالعالج  االلتزام  من  قدر 

القهقرية للفريوسات 

   يف ظروف األوبئة العامة، ينبغي بدء العالج املضاد للفريوسات القهقرية واستمراره يف حالة النساء املستحقات أثناء الحمل 

وبعد الوضع ويف حالة الرضع، وذلك يف منشآت الرعاية الصحية الخاصة باألم والطفل، مع ربطهم وتحويلهم إىل خدمات 

الرعاية الصحية املستمرة الخاصة بفريوس العوز املناعي البرشي والعالج املضاد للفريوسات القهقرية عند االقتضاء )توصية 

نات ذات جودة بالغة التدين(. قوية، بيِّ

   يف البيئات التي تشهد عبئاً كبرياً من العدوى بفريوس العوز املناعي البرشي والسل، ينبغي بدء العالج املضاد للفريوسات 

القهقرية ألي شخص متعايش مع الفريوس يف املنشآت الخاصة بعالج السل، مع ربطه بالرعاية الصحية املستمرة الخاصة 

نات ذات جودة بالغة التدين(. بفريوس العوز املناعي البرشي والعالج املضاد للفريوسات القهقرية )توصية قوية، بيِّ

   يف البيئات التي تشهد عبئاً كبرياً من العدوى بفريوس العوز املناعي البرشي والسل، ميكن توفري عالج السل ألي شخص 

متعايش مع الفريوس يف منشآت الرعاية الصحية الخاصة بفريوس العوز املناعي البرشي حيث يتم تشخيص اإلصابة بالسل 

نات ذات جودة بالغة التدين(. )توصية قوية، بيِّ أيضاً 

   ينبغي بدء العالج املضاد للفريوسات القهقرية واستمراره لألشخاص املستحقني املتعايشني مع فريوس العوز املناعي البرشي 

نات ذات جودة بالغة التدين(. يف منشآت الرعاية الصحية التي توفر العالج البديل باألدوية غري األفيونية )توصية قوية، بيِّ

بها والربط  الخدمات  دمج 

ينبغي النظر يف الخيارات التالية من أجل تحقيق الالمركزية يف تقديم خدمات بدء العالج املضاد للفريوسات القهقرية واستمراره.

نات     بدء العالج املضاد للفريوسات القهقرية يف املستشفيات واستمراره يف املنشآت الصحية غري املركزية )توصية قوية، بيِّ

الجودة(. متدنية 

نات متدنية الجودة(.    بدء العالج املضاد للفريوسات القهقرية واستمراره يف املنشآت الصحية غري املركزية )توصية قوية، بيِّ

   بدء العالج املضاد للفريوسات القهقرية يف املنشآت الصحية غري املركزية واستمراره عىل مستوى املجتمعات املحلية )أي 

خارج املنشآت الصحية يف أماكن مثل مقار التوعية، واملراكز الصحية، واملنازل، واملنظامت املجتمعية( يف الفرتات ما بني 

نات متوسطة الجودة(. الزيارات املنتظمة إىل العيادات )توصية قوية، بيِّ

األخذ باالمركزية يف خدمات العالج 

والرعاية

   ميكن لألفراد املدربني من العاملني يف العيادات من غري األطباء، وللقابالت واملمرضات بدء تقديم العالج بالخط األول من 

نات متوسطة الجودة(. األدوية املضادة للفريوسات القهقرية )توصية قوية، بيِّ

   ميكن لألفراد املدربني من العاملني يف العيادات من غري األطباء، وللقابالت واملمرضات مواصلة تقديم العالج بالخط األول من 

نات متوسطة الجودة(. األدوية املضادة للفريوسات القهقرية )توصية قوية، بيِّ

   ميكن للعاملني الصحيني يف املجتمع املحيل الحاصلني عىل التدريب والخاضعني لإلرشاف رصف العالج املضاد للفريوسات 

نات متوسطة الجودة(. القهقرية يف الفرتات ما بني الزيارات املنتظمة إىل العيادات )توصية قوية، بيِّ

إعادة توزيع املهام 
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