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 مقدمه

، اچ.آي.وي.درمان بيماران مبتال به عفونتت 

بيمتاري متزمن ن يتااطالع دقيق از  از بهين

دارد. در درمان بيماران مبتتال بته عفونتت 

هاي بزرگي حاصل شده است. پيشرفت اچ.آي.وي.

ضتد  دارويتيچنتد استفاده مناسب از درمان 

بتتراي زنتتدگي طتتوسني و ستتال   اچ.آي.وي.

از اهميتت  اچ.آي.وي.رغ  وجتود عفونتت علي

بستتيار بتتاسيي برختتوردار استتت. عتتالوه بتتر 

موظت  بته انمتام  پزشت ان، يپزشت مداخالت 

هاي مربوط به اين هاي مناسب و آموزشمشاوره

ة بيمتتاري بتته عنتتوان ب شتتي از برنامتت

بيمتتاران  يكايتت بتتراي  يپزشتت  هتتايمراقبت

قابليتتت  ةهستتتند. بيمتتاران بايتتد دربتتار

آگتاه و  زش ببيننتداين عفونت آمتو انتقال

مراحتل بيمتاري  همتةباشند كته ويترود در 

استت.  انتقال حضور دارد و قابل اچ.آي.وي.



رفتارهاي جنستي  ةسزم است دربار ،بنابراين

هتتاي تزريتتق مشتتترك از ستتوزن ةو استتتفاد

 داده شود.  روشنتوضيحات كافي و 

پزشكان مسئول درمتان بايتد از داروهتاي 

 اچ.آي.وي.بته عفونتت  يانموجود براي مبتال

ماران را  آگاه باشتند و همننتين بايتد بي

هتا و به تردبيماريشان آموزش دهند  ةدربار

دهند و نسبت به آن بهاي آنها گوش و نگراني

كه بايتد  يشود هر كسحساد باشند. توصيه مي

 ةرا انمام دهتد، مشتاور اچ.آي.وي. آزمايش

از آزمتايش دريافتت كنتد تتا چناننته  پيش

را  اچ.آي.وي.نتايج آزمتايش وجتود عفونتت 

نشان دهند ساقل تا حتدودي از پتيش آمتاده 

 شده باشد. 

ايتتد ، باچ.آي.وي.تشتت يع عفونتتت  از پتت 

 .متعتددي انمتام داد هايآزمايشمعاينات و 

درمتان را  يهاوش، بايد رآنها پ  از انمام

ارائته  متارانيبه ب اساد اطالعات موجود بر

 ،از مراحتتل درمتتان دبايتت پزشتت ان. داد

آگاهي داشتته  و عوارض آنها يمصرف يداروها

 از دو بعد درمان معموسا  آغاز پ  از .دنباش

ثراتتا چهار هفته  “ درمتان كتامال مثبتت ا

 شود.آشكار مي

  دارويي يهاگروه

داروهاي مبارزه با بيمتاري ايتدز ترين مه 

  شامل: ،دسته قرار دارند سه در
آنتتتالو   ةمهارکننتتتد يداروهتتتا .الففف 

  8بردار مع ودنس ه يدينوکلئوز
 غيرنوکلئوزيتتديمهارکننتتده  يداروهتتا .ب

   2مع ودبردار نس ه
  8پروتئاز  يآنز ةمهارکنند يداروها .ج

                                                 
1. Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs)  

2. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) 

3. Protease Inhibitors (PIs) 



 اچ.آي.وي.ضتتد  ينتتد داروچاستتتفاده از 

طول عمتر و افزايش  ،اچ.آي.وي.سركوب باعث 

كيفيتت زنتدگي بيمتاران  باس رفتنهمننين 

شود. استفاده از چند يم عفونت نيا مبتال به

زيادي  بسيار يهايبرتر اچ.آي.وي.ضد  يدارو

 ک دارويتبتا استتفاده از نسبت به درمتان 

مصتر   مقتدارشتامل  هتايبرتردارد كه اين 

شتدن ويترود ن، مقتاوم تر،كاهش ستميتپايين

هتاي دادن قسمت هد  قرار ونسبت به داروها 

 يهادارواستفاده از باشند. يمم تل  ويرود 

بتردار نس ه يدينوکلئوزآنالو   ةمهارکنند

 ةمهارکننتتتتتد ي، داروهتتتتتامع تتتتتود

 و مع تتود بتتردارنستت ه غيرنوکلئوزيتتدي

همتراه  ازئتآنزي  پروت ةمهارکنند يداروها

 .ندار موثريگر بسي ديبا 

به اين صتورت  اكنونروش درمان در ايران 

است كه پ  از شناسايي بيماران درمتان بتا 

-انمام مي باس دارويي گروه استفاده از سه
ضتتد  يداروهتتا پزشتت اناطتتالع  بتتراي. گيتترد

 يو عوارض جتانب رانيموجود در ا اچ.آي.وي.

 آورده شده است. به طور مفصل ريدر زک ي هر

ر يمتفرقته، ستا ين در قستمت داروهتايهمنن

 بتتراي رانيتتدر ا متتورد استتتفاده يداروهتتا

گتر در يد يهتااز عفونتت يريشگيا پيدرمان 

آورده شده  اچ.آي.وي.افراد مبتال به عفونت 

 است.

 يديففآنففالون نوکلزوز ةمهارکننففد يداروهففا

 معکوس بردارنسخه

 نيدووديز

از  استت کته اچ.آي.وي.ضد  ياز داروها ي ي

در  يبتا جتايگزين روديتوآنزي  مهار ق يطر



 آن ينتام تمتار .کنديعمل م ت ثير آن ةچرخ

 است. 4رترووير

بتته صتورت  ودينزيتدو .يز و اشکال دارويدو

. استتموجود  يگرميليم 800و  800 يهاکپسول

 0در گترم يلتيم 00ن دارو به صورت يشربت ا

 يدارو جذب گوارش .است نيز موجودتر يليليم

ن يبالغ اچ.آي.وي.عفونت  براي دارد. يعيسر

 يدر روز در دوزهتتا يگتترم ختتوراکيلتتيم 000

رود يضد و ير داروهايهمراه با سا شده يتقس

هفتته تتا  شتشن يکودکتان ستنشود. يمصر  م

هتر  يگرم به ازايليم 800 ديبا سال دوازده

ستاعت  هشتتهتر  يبه صورت ختوراک متر مربع

رود مصتر  يتضتد و ير داروهتايهمراه با سا

 چهتارده  ةند. زنتان بتتاردار از هفتتينما

پتنج بتار در  يگرم خوراکيليم 800 بارداري

از دارنتد. ستپ  دو يمان نيزا زمانروز تا 

وزن بتدن بته  گرملويهر ک يگرم به ازايليم

دنبتال آن ه ساعت و ب ي  يط يداخل رگصورت 

گترم بته يلتيک ميبه مقدار  يرگروندق يتزر

 يوزن بدن در ساعت تا وقت گرملويهر ک يازا

گتردد. يز متيبسته شتود تمتو يکه طناب ناف

ران موجتود يتدارو در ا يقيتزر شكلالبته 

هتر  يگترم بته ازايلتيست. نوزادان دو مين

 شتشهتر  يوزن بدن به صورت ختوراک گرملويک

از تولتد( و تتا  پ ساعت  دوازده يساعت )ط

 از دارند. ين به اين دارو يهفتگ شش

عبارتند از عوارض زيدوودين  .ييدارو عوارض

، ضتع ، يخوابي، تب، سردرد، بيمي، گيحاليب

، يياشتتهاي، بتدردشتك ، يآلودگتشنج، خواب

، ختونيکت ، استتفرا،، ع، تهوبوست، اسهالي

 .يعات پوستيق فراوان و ضاي، تعرهرد عضلد

 در متوارد .مفوارد منفم مصفرفاطات و ياحت

د يتنبا ودين، زيتدوبته دارو اديتزت يحساس

                                                 
4. Retrovir 



 عفونتتت ةشتترفتي. در مراحتتل پمصتتر  گتتردد

، د مغتتز استتت وانيو ستترکوب شتتد اچ.آي.وي.

د بتا يتبا يکبتد يمتاريو ب يويکل يينارسا

 .شودمصر   اطياحت

ا يت خونيک در صورت وقوع  .يپزشک يهاهيتوص

 دارو د دوزيتبا ديستف يهاد گلبوليکاهش شد

 رمغز استت وان کتاهش داد. د يتا بهبود را

روز يا ستي ي  تا متوسط کبديصورت اختالل خف

را کتت   دارو ةتتتوان دوز روزانتتي، متتيکبتتد

د در برابتر نتور محاف تت يتنمود. دارو با

کته  ديتنماآگاه  را ماريبپزشک د ياشود. ب

ن يدارو از بت ياز دو هفته عوارض جتانب پ 

 کاملوان يک ليبه همراه  دارو حتماا  رود.يم

در معتترض نتور  دينبا ماريب آب خورده شود.

  ستاعت يتا نتو  رديگد قرار ي  خورشيمستق

 دارو ن وابد. مصر از  پ 

 نيووديالم

ت که اس اچ.آي.وي. ضد ثرؤم ياز داروها ي ي

 زيتدوودين، امتا نته يدارومشابه  يبا روش

را مهتار ويترود ت ثيتر ة کامآل ي سان، چرخ

  است. 5ويراپي آن ينام تمار .كندمي
و 800 يهابه صورت قرص .يدوز و اشکال داروي

گترم يليم 80 يو محلول خوراک يگرميليم 800

بتالغين بتا براي  .استموجود  تريليليدر م

تتر بيشتر و كودكان بزر كيلوگرم و  00وزن 

از راه  گتتترميلتتتيم800 ،ستتتال دوازدهاز 

 يبرا .شودتمويز ميبار در روز  خوراكي، دو

 2 ،كيلتتوگرم 00بتتالغين بتتا وزن كمتتتر از 

از  وزن بتدنگرم لتويهر ک يگرم به ازايليم

دو بتتتار در روز تمتتتويز  و راه ختتتوراكي

متاه تتا  سته كودكتان ستنين يبرا .گرددمي

هتتر  يگتترم بتته ازايلتتيم 4 ،ستتال دوازده

                                                 
5. Epivir 



از راه ختوراكي، دو بتار  لوگرم وزن بدنيک

 شود.در روز تمويز مي

ن دارو يتتا يعتتوارض جتتانب .يففيدارو عففوارض

مار دچار کاهش يندرت بار اندک است و بهيبس

شتتر عتوارض يب. شتوديد خون ميسف يهاگلبول

وودين و سمتتيهنگتتام درمتتان بتتا  يجتتانب

 د کته عبارتنتد ازدهيرخ م با ه  زيدوودين

، افستردگي ،ختوابيسرگيمه، بي ضع ،سردرد، 

تهوع، استهال، ، گرفتگي بيني، جلدي عاتيضا

 ،ختونيکت ، درداشتتهايي، شتك استفرا،، بي

درد عضتالني ت و  خستتگي، تتب، لترز، سرفه

  .است واني

 در متوارد .مفوارد منفم مصفرفاطات و ياحت

 التهتاب ودارو  نيتا نسبت به اديزحساسيت 

 هنگتام د مصر  گتردد وينبا لوزالمعده ةغد

 اطيتد با احتيبا و کبد اختالل عملكرد كليه

 د.شومصر  

همراه با  اا اکثراين دارو  .يپزشک يهاهيتوص

 ديتبا دارو .شتوديمزيدوودين تمويز  يدارو

 وپتنج درجتةبيست تتا بيستت در درجه حرارت

 يدارو. شتتتودنگهتتتداري  گتتتراديستتتانت

 در ختون اين دارو را زانيمكوتريموكسازول 

در متوارد نارستايي كليته،  .دهدافزايش مي

 .شوددوز دارو تن ي  د يبا

 نياستاوود

 يگر بترايد ين دارو به همتراه داروهتايا

ن دارو يا. شوديز ميدز تمويا يماريدرمان ب

از  پيشتين يمشتابه دو دارو ينيز بتا روشت

نام  کند.يم يريرود جلوگيو ت ثير واد يدزا

  است. 6زريت ن دارويا يتمار
به صتورت وودين استا .يدوز و اشکال داروي

گرم موجود است يليم 40قرص و کپسول با دوز 

                                                 
6. Zerit 



ک عتدد يساعت  دوازده و  معموس" با دوز هر

 شود.يز ميتمو

عبارتند از عوارض اين دارو . ييعوارض دارو

گز و سوزن ستوزن سردرد، احساد گز ،يخوابيب

، دردمه، شت  ي، سترگها و پاهتادستشدن در 

-ک ، ياسهال، خارش پوست ، تهوع،يياشتهايب

 .يپوستريز يانقطه يهايزيرو خون خوني

کته  يمارانيب .موارد منم مصرفاطات و ياحت

بايد بتا دارند  يويا کلي يد کبدياختالل شد

ن در يهمنن ن دارو را مصر  کنند.يا اطياحت

دارنتد دوز  يويتکل ييکته نارستا يمارانيب

ش يتبا  شتود. يد تن يدارو با بته  اند پز

 دنتيه نمايتوص اچ.آي.وي.مادران آلوده به 

از مصر  آن  يردهيو ش يبارداردر دوران  که

 کنند. يخوددار

اتتا   ين دارو در دمتايا. يپزشک يهاهيتوص

متار يد بته بيتپزشک با .شود يد نگهداريبا

ک دوز يت متاريب کته يدر صورتد يه نمايتوص

دارو را مصتر   عاا يدارو را فراموش کرد ستر

که به زمان مصتر  دوز بعتد  يدر صورت کند.

، مانتده استت يساعت وقتت بتاق دو تر ازکم

جا افتتاده را فرامتوش کنتد و طبتق  يدارو

خود مصتر  دارو را ادامته  ةبرنام معمتول 

همتراه  يهتايمتاريبد بته يپزش ان بادهد. 

و  ي، قلبتتيويتت، کليکبتتد يمتتاريماننتتد ب

. نتديمغتز و اعصتاب توجته نما يهتايماريب

ش يآزمتا ،درمتان ةشود در طول دوريه ميتوص

 يو بررست يونخت يهاسلول يخون از ن ر بررس

پزشت ان  ه انمتام شتود.يتعمل رد کبد و کل

احستاد ستوزش،  مانند يعوارضبروز د به يبا

 درد، نفت  يها، تنگتدر اندام يحسيدرد و ب

 يست ت استفرا،، و تهوع به همراه ش   ديشد

توجته  يپوستت عاتيضا ها و پاها وحرکت دست

د همزمتتان بتتا يتتن دارو نبايتتا .نتتدينما

ن مصر  شتود. يووديسم ن ويدانوزيد يداروها



-يپسول مش ل باشتد متک خوردنکه  يدر صورت
 در آب و غذا حل کرد.را  آنتوان 

 ريووتنوف

استت کته از  اچ.آي.وي.ضد  ياز داروها ي ي

دز بته يدرمان ا دررود ي  ويق مهار آنزيطر

 7ويريتاد ن دارويتا يتمارنام  .روديکار م

 است.

 بته شت ل رانيتدر ا .يدوز و اشکال دارويف

به موجود است و معموسا  يگرميليم 800 يهاقرص

ک بار در روز همراه بتا غتذا مصتر  ي صورت

 شود.يم

حستاد عبارتند از ستردرد، ا. ييدارو عوارض

، استهال و درد ، تهتوعدرد، ش  يآلودگخواب

 .هعضل

 که يدر موارد .موارد منم مصرفاطات و ياحت

د مصر  ينبا وجود دارد ن دارويت به ايحساس

، يويتکل يمارهتايابتتال بته ب هنگامگردد. 

بتتا د يتت، بايو بتتاردار ي، کبتتدياستتت وان

 مصر  شود. اطياحت

 يد در دمتايتن دارو بايا. يپزشک يهاهيتوص

 ياتتتا  و دور از حتترارت و رطوبتتت نگهتتدار

ضتد  يمصتر  داروهتاد بته يتپزشتک باشود. 

ن، يستتين، جنتاماي استتيماننتتد آم ي روبتتيم

 يرکورتتونيضد درد غ يداروها و نيسيون وما

پزشتک . توجه داشته باشتدپروفن بويمانند ا

کته  يدر صتورتد يه نمايمار توصيد به بيبا

 سترعتبهک دوز دارو را فراموش کرد يمار يب

به زمتان  يدارو را مصر  کند. در صورت که 

 يقساعت وقت بتا دو کمتر از يمصر  دوز بعد

کند جاافتاده را فراموش  ي، دارومانده است

معمتول ختود مصتر  دارو را  ةو طبق برنامت

دهتد کته  يآگاهمار يپزشک به بادامه دهد. 

که به همراه  ين را در صورتيدانوزيد يدارو

                                                 
7. Viread 



 پتيشستاعت  ، ي دينماين دارو استفاده ميا

در  و ديتنما مصتر از آن  پت ستاعت  دو اي

دارو گذشته باشد بته  مصر خ يکه تار يصورت

 د.يننماچ عنوان از آن استفاده يه

 ديدانوزين

ق يتکه از طر اچ.آي.وي. ضد ياز داروها ي ي

 ينام تمار د.ينمايرود عمل مي  ويمهار آنز

  است. 1ويدك  ن دارويا
دوز  ر بزرگستتاسند. يدوز و اشففکال دارويفف

بتتار در روز و در  گتترم دويلتتيم 200 دارو

بتار در روز استت.  دو گترميليم 825كودكان 

هتا هيق کلياز طر دارون يا درصد چهل تا شصت

 يدارو ازن دارو يتتتا رود.ين متتتياز بتتت

 است.  ثرترؤم نيدووديز

شتتامل  ديتتدانوزينعتتوارض . يففيدارو عففوارض

 يعصتب يهتادردمتاد يالوزالمعده و  التهاب

، ستردرد، ي دهانخش  است و ساير عوارض مثل

 ي، اختتالست گوارشتاستهال ،هخارش، درد عضل

شكمي و تهوع نيتز ممكتن  يهامانند ناراحتي

 .است ديده شوند

در متوارد  .مفوارد منفم مصفرفاطات و ياحت

د مصتر  ين دارو نبايتبته ا يت قبلتيحساس

از داروها  ياريبا بس اين دارومصر  گردد. 

 يدارو يدنيتتتجو شتتت ل. نتتتدارد ياشتتت ال

ا يتم تل  متصل شده  يبه داروها نيدانوزيد

هماننتتتد  ضتتتد قتتتارچ ياز جتتتذب داروهتتتا

-يمت يريا کتوکونازول جلوگيتراکونازول يا
 يداروهمزمتان ز يد از تمتويتپزشک باکند. 

 يدور نيتابيزالستت يدارون بتتا يدانوزيتتد

  .دينما

 باعث کاهش اثترن دارو يا. يپزشک يهاهيتوص

در  متواد متادون شتده و عالئت  تترک يدارو

هنگتام د يتپزشتک باشتود. يمار ظتاهر متيب

                                                 
8. Videx 



کلستترول و گلتوکز  د،يريستيگليتتر ،درمان

حتما  يکبد هايآزمايش. کندکنترل  رامار يب

جمتع مم ن است باعتث ن دارو ياشود. مام ان

 ديتبا در خون گتردد و نيارفارو يدارو شدن

رد. يتانمتام گ  (PTT) انعقتاد ختون شيآزما

 ن دارويتد ايبا يرات گوارشيثأکاهش ت براي

د بته يتمراه غذا خورده شود. پزشتک باه به

در صتورت استتفاده از دهد که  يآگاهمار يب

 ياهيتو گ ييايميشت يدارو ،نيتاميهرگونه و

 ان قرار دهد.يرا در جر او

 آباكاوير 

کته در  اچ.آي.وي.ضد  يگر از داروهايد ي ي

 اچ.آي.وي.ضتتد  ير داروهتتايب بتتا ستتايتتترک

اثرات خوبي در صورت مصتر   شود.ياستفاده م

ووديتن ن و سمتييدووديتز يهمراه با داروها

 است.  0زياگن ن دارويا ينام تمار دارد.
ن دارو به ش ل قرص يا. يدوز و اشکال داروي

قستمت  .استتموجتود  هر دو يو محلول خوراک

دوز رود. ين ميق کبد از بيدارو از طر ةعمد

 . بار در روز است گرم دويليم 800ن آ

تهوع،  شامل ارض جانبي آنعو. ييدارو عوارض

-است. جتدي دردخوابي و شك بي ، ضع ،سردرد
 عالئت  استت. دارويي تيآن حساس ةترين عارض

عات يضتا، يقراريتب، ب شامل دارويي تيحساس

. مشت الت است يتنفس و ي، مش الت گوارشيپوست

دو روز پت  از قطتع دارو  يبه وجود آمده ط

-بتهتواند يم يعات پوستيضا. رودين مياز ب

 د.يتآت به وجتود يماد حساسيبدون ا ييتنها

-نهيدر س يچربممع تارو احتمال ن ديمصر  ا
 دهد.يش ميرا افزا يباستنه و چاق و ها

که  يدر موارد. مصرفموارد منم اطات و ياحت

د مصر  ين دارو وجود دارد نبايت به ايحساس

 ،يکبتد يمتاريوجتود بد به يپزشک باگردد. 

                                                 
9. Ziagen 



 يماريخون باس، کلسترول باس، ب ، فشاريقلب

ن يترا در ايتز ديتتوجته نما خونيک  و قند

 اط مصر  گردد.يد با احتيموارد دارو با

 يکته مشت ل کبتد يافتراد .يپزشک يهاهيتوص

 آن يختتوراک محلتتول دارنتتد بهتتتر استتت از

  ئپ  از به وجود آمدن عال ند.ياستفاده نما

دوبتاره از د يمار نبايب ،تيمربوط به حساس

د در شرح حتال يپزشک با دارو استفاده کند.

 ياهيتوگ ييايميشت يهتااستفاده از دارو به

 از استتفاده .توجه داشتته باشتد زيگر نيد

فشتتار ختون  کتاهشن دارو مم ن است باعث يا

مه کنترل فشار خون به همتراه يدر نت ،گردد

در د يته نمايپزشک توصت .سزم استن دارو يا

 استت تمتام شتتدهکه زمان مصر  دارو  يصورت

  زد.يدور بر دارو را حتماا  ةمانديباقمار يب

-نسفخه يديفرنوکلزوزيغ ةمهارکنند يداروها

 بردار معکوس

 رنزيافاو

کته از استت اچ.آي.وي. ضد  يهادارواز  يي 

ر يبته همتراه ستا روديت  ويق مهار آنزيطر

 رود.يدز بته کتار متيدرمان ا يداروها برا

 است.  80ساستيوا ن دارويا ينام تمار

 هتر دوبته  اين دارو .يدوز و اشکال داروي

تمتويز  و باشتديصورت قرص و کپسول موجود م

 . دوز بتالغيناستتي  بار در روز  صورته ب

 . گرم ي  بار در روز استميلي 600

 اين دارو شتاملعوارض اصلي  .ييدارو عوارض

كته  استپرتي و سردرد ، حواديمه، سرگخستگي

يابنتد. كاهش مي مصر  آن ةبا ادام تدريجبه

-ي، بيعات پوستيگر شامل ضايد يعوارض جانب
، اختتتالست ختتواب، يآلتتودگا ختتوابيتت يختتواب

اختتالست همننين است.  التهاب کبد و مهيسرگ

                                                 
10. Sustiva   



از عوارض واضح  ياهايؤتوه  و ر مانندخواب 

ن اثترات عمومتاا در ي. اديگر اين دارو است

ن يتا. ونتدديپيماه اول درمان به وقتوع مت

اننتد برختي داروهتا م يوساز کبدسوختدارو 

وير و كالريترومايسين، ساكيناوير، اينتدينا

  .دهدآمپرناوير را تغيير مي

د يتپزش ان با .موارد منم مصرفاطات و ياحت

ا مصتر  يتت ن دارويتت بته ايحساست به وجود

 ازوسم،يتدازوسم، تريتزول، ميآستم يداروها

توجته  نيد و ارگوتتاميزاپرايست ن،يترفناد

 يدارو دين متوارد نبايرا در ايز .ندينما

 يکبد يماريابتال به ب رنز مصر  گردد.يافاو

د يريسيگليتر( و وجود C و  B تي)شامل هپات

  دوز ياز به تن تيندر خون  و کلسترول باس

  دارو دارد.

 ممعتن دارو موجب يمصر  ا .يپزشک يهاهيتوص

پزشتک شتود. يها و باستنته متنهيدر س يچرب

در صتورت دهتد کته  يمتار آگتاهيد به بيبا

 ماننتد انتواع يياستفاده از هر گونه دارو

اطالع  خود به پزشک يمواد معدنها و نيتاميو

 دو ستاعت ةفاصل دهد. دارو بهتر است که به

 شام خورده شود. از پ 

 نيراپينو

ق يتکه از طر اچ.آي.وي.ضد  ياز داروها ي ي

 د.ينمايرود عمل ميو يها ياز آنز ي يمهار 

 است. 88ويرامون ن دارويا يتمار نام
 800بته صتورت قترص . يدوز و اشکال دارويف

 5گترم در يلتيم 50ون يو سوسپانس يگرميليم

 در نيبتالغ يبترا تتر موجتود استت.يليليم

از  گترميلتيم 200روز اول، روزانه چهارده 

از راه  گتترميلتتيم 200و ستتپ   يراه ختتوراک

 . بترايشوديمز يبار در روز تمو دو يخوراک

روز  چهتارده در سال هشت از ترکودکان بزر 

                                                 
11. Viramune 



وزن  گرملتويهتر ک يگرم بته ازايليم 4اول 

گترم بته يلتيم 4ک بار در روز و سپ  يبدن 

دو بتار در روز وزن بتدن  گرملويهر ک يازا

طتور عمتده در ه ن دارو بتيا. شوديمز يتمو

از آن  يزيمقتدار نتاچرود و ين مياز بکبد 

 .شوديمر از ادرار دفع ييبدون تغ

 عبارتند ازعوارض نويراپين  .ييدارو عوارض

تهوع، استهال،  و پاها، هاگزگز دستسردرد، 

، يکبتد يهتا يآنز زانيتمش يافتزا ،دردشك 

ت يحساست و ه، درد عضتلتتب ،يپوستت عاتيضا

 .نسبت به دارو اديز

ن يتصر  ام .موارد منفم مصفرفاطات و ياحت

 يداروهتا و اثترات زانيتمدارو باعث کاهش 

 ،يختوراک يباردار ضد يداروها کتوکونازول،

، ريناوينتتتتتتتدين، ايستتتتتتتيترومايکالر

 ن، کلونازپتام،يتراکونازول، کاربامتازپيا

ل، يتتتتن، وراپاميدپيتتتتفيازم، نيتتتتلتيد

ن يارگوتتام و دي لوفستفامين، سي لوسپوريس

و  يزان ختتونيتتم نيفتتامپير يدارو. گتتردديم

. دهتدين دارو را کتاهش ميا ياثرات درمان

 يزان خونيمش يباعث افزافلوکونازول  يدارو

ن دارو يتتت بتتا ايش خطتتر مستتموميو افتتزا

از بتروز مقاومتت  يريجلتوگ رايبت. گردديم

، سزم استتت دارو را همتتراه بتتا يروستتيو

از  ديتباار ميب. ز نموديتمو ي ديگرداروها

را خطتر يت، زشود يبررس B تين ر وجود هپات

ن يتدارو در ان يتابتا  يت کبديبروز مسموم

درمتان و در فواصتل  نيح. استشتر يافراد ب

متار ين بيروبيلتيو ب يکبد يها يمن  ، آنز

شتدن  يعتيطبريصتورت غ در. شودترل نک ديبا

طتور ه دارو بت ديبا ،يکبد يها يآنز زانيم

ن دارو بتا يمصر  همزمان ا. گرددموقت قطع 

موکستازول باعتث يزون و کوتريپردن يداروها

. شتوديم يپوست عاتيضاش احتمال بروز يافزا

ن و کتوکونازول يامپفيهمراه ره ن دارو بيا



توانتد ين دارو ميمصر  ا .ز شوديتمو دينبا

پزشتک  .متتادون شتود ياثر دارو اهشباعث ک

 کته در صتورت ديتنما هيتوصمار يد به بيبا

 او ياهيتو گ ييايميشت يهر گونه دارومصر  

ن يتد ايتمار نبايب ان قرار دهد.يرا در جر

 بتتارداريچ عنتتوان هنگتتام يبتته هتت دارو را

متوارد اختتالل عمل ترد در  .دينما استفاده

 مصر  گردد. اطيد با احتيبا يو کبد يويکل

 پتيشتوان يدارو را من يا .يپزشک يهاهيتوص

در د يتبادارو . ز نمتودياز غذا تموپ  ا ي

وپتنج بيست تا بيستت محل خشک و درجه حرارت

 ديتپزشتک با. دشو ينگهدار گراديسانت ةدرج

دارو را مطتابق  د کتهينماه يمار نوصيبه ب

صتورت  و در ديتشده مصتر  نما يتن  ةبرنام

از پ  ک دوز، بالفاصله يفراموش نمودن مصر  

مصتتر  کنتتد و از دو  اد آوردن آن رايتت بتته

تتوان يم. دينما يدور يبرابر کردن دوز بعد

مصر  . دور استفاده نميهمراه شه ب را دارو

باعث  نيوارفار يدارو ن دارو با يهمزمان ا

ر صتتورت . دشتتوديم يزيتترش خطتتر ختتونيافتتزا

قطتع  يدارو فتور ،د و تبيشد يعات پوستيضا

 گردد.

 (PIs) م پروتزازيآنز ةمهارکنند يداروها

 ريآتازاناو

رود يتو يها ياز آنز ي يمهار  بان دارو يا

گتر يد يبته همتراه داروهتا د وينمايعمل م

نام  شود.يم زيدز تمويا يماريدرمان ب يبرا

 است. 82رياتاز آن يتمار

 يهتات کپستولربه صتو .يدوز و اشکال داروي

به صتورت  موجود است و معموسا  يگرميليم 200

 شود.يک بار در روز مصر  مي

                                                 
12. Reyataz  



ستردرد، تهتوع، عبارتند از  .ييعوارض دارو

، استهال و اختتالل ختواب بته صتورت دردش  

   .يخوابا ک ي يپرخواب

در متوارد  .منفم مصفرف مفوارداطات و ياحت

د استتفاده يتن دارو نبايبه ا يت قبليحساس

متتار از يکتته ب ين در متتوارديهمننتتگتتردد. 

د، يزاپرايازوسم، ستيدازوسم، تريم يداروها

ن و يموستتتاتين، سيستتتاتون، لويارگوتتتام

ن دارو مصتر  يد اينماين استفاده ميفامپير

 يريدرگ که يمارانيزنان باردار و بنگردد. 

و  يقلبت يماري، بCو  Bت يمانند هپات يکبد

ن دارو را ياط ايد با احتيبا ،دارند ديابت

ر متادر ين دارو در شيترشح ا .نديمصر  نما

 رايرده بتيمتادران شت يگزارش نشده است ول

بته فرزنتدان  يمتارياز انتقتتال ب يريشگيپ

 کنند. يردادن خودداريد از شيبا ،خود

 يدمتا د درين دارو بايا .يزشکپ يهامراقبت

  نتور ياتا  و دور از حرارت و تابش مستتق

متار يد به بيپزشک باشود.  يد نگهداريخورش

ک دوز دارو را يت که يدر صورتد يه نمايتوص

 اگردارو را مصر  کند.  تسرعبهفراموش کرد 

ستاعت  دوبه زمان مصر  دوز بعتد کمتتر از 

جاافتتاده را  يمانده استت، دارو يوقت باق

معمول خود مصتر   ةرنامفراموش کند و طبق ب

متار يد بته بيپزشک بادارو را ادامه دهد. 

شتدن  يد و طوسنيدر صورت تشددهد که  يآگاه

اگر و  عوارض دارو، پزشک خود را مطلع سازد

 ةکاهنتد ،يضتد بتاردار يمان از داروهاهمز

ند، کاهنتد خون، يچرب  د معتده،ياست ةضد ق

استتفاده  يديو استتروئ ي، ضد افستردگيقلب

دارو مار يب. اطالع دهدپزشک خود  به کند،يم

و  ديتر استفاده نمايا شيرا همراه با غذا 

ن يتاستتفاده از ا را خرد ن ند. دارو رگزه

زان قند خون را باس ببرد. يتواند ميدارو م

 .سزم استتت کنترل قند خون يزيدر هر بار و



 ممتعتتواند باعتث ين دارو مياستفاده از ا

 گردد.ها، باستنه و گردن نهيدر س يبچر

 

 

 لترا(ا)ک ريتوناوير/ ريناويب لوپيترک

 ياز دو دارو يبتتتتتيلترا ترکاکتتتتت يدارو

دو در  کته هتتر استر يتوناوير و ريناويلوپ

نتام  شتوند.يدز مصتر  متيتا يماريدرمان ب

 است. 88ن دارويا يتمار
ن دارو بتته صتورت يتا .يدوز و اشکال داروي

 يدارو گترميلتيم 200 يزردرنگ حتاو يهاقرص

ر يتونتاوير يداروگرم يليم 50ر و يناويلوپ

ز يتن يخوراک محلول ن دارو به صورتيا .است

ران قابتل يتساخته شده است که البتته در ا

 . ستيدسترد ن

استهال، شتامل  يعوارض جانب .ييدارو عوارض

ر، يت، ستردرد، کهدردشتك تفرا،، تهوع، است

 يممتع چربتت، يکبد يها يزان آنزيم شيفزاا

  است. و ضع   يمي، گها و گردننهيدر ش  ، س

در متوارد  .اطات و مفوارد منفم مصفرفياحت

د مصتر  ين دارو نبايتبته ا يت قبلتيحساس

در  ديه نمايتوص ماريبد به يپزشک باگردد. 

، د بتاسيريستيگليا تتريکلسترول که  يصورت

ت، يتا هپاتيتروز يل ستياز قب يکبد يماريب

 يمتاريب، يقلبتت  نتامن   يقند، ر يماريب

 يليهمتوف يماريب، پايين  خون ي، پتاسيقلب

ا متتواد يتتهتتا رنتتگبتته غتتذاها،  يو آلتتر 

در  و را مطلتتع ستتازد اونگهدارنتتده دارد، 

 ،دردد عالئ  تهوع، استتفرا،، شت  صورت وجو

-يع و تتريتب، ضربان قلب تنتد، تتنف  ستر
 د باس پزشتک ختود را آگتاه ستازد.يريسيگل

دهد کته  يمار آگاهيد به بيپزشک بان يهمنن

                                                 
13. Kaletra 



هتا و نيتتاميو مانند يگريد يمصر  هر دارو

  اطالع دهد. اورا به  ياهيگ يهام مل

 يدارومار يب که يدر صورت .يپزشک يهاهيتوص

-ين دارو استفاده مين را همراه ايدانوزيد
 از مصر  پ ساعت  ة ي  تا دوفاصل د بهينما

لترا استفاده کند تتا باعتث کتاهش اثتر اک

ن دارو باعث کاهش اثر ينگردد. مصر  ادارو 

هنگتام مار يبگردد. يم يضد باردار يداروها

ن يدارو از ال ل استفاده ن ند. ا نيمصر  ا

ها و باستنته نهيدر س يممع چربتدارو باعث 

زان يتماحتمال باس رفتتن ل يگردد. به دليم

د در هنگتام يريسيگليکلسترول و تر قند خون،

انمام  ديمربوط با هايآزمايش ن دارويامصر  

 رد.يگ

 ريتوناوير

 ةمهارکننتتد ين دارو از گتتروه داروهتتايتتا

 انتواعدرمتان  يپروتئاز است که براآنزي  

 ينام تمار .روديکار مه ب اچ.آي.وي.مقاوم 

  .است 84نوروير ن دارويا
 يهتابته شت ل کپستول. يدوز و اشکال داروي

دوز  سا است. معمتو يگرميليم 200و  50 يا له

ار در دو بتکته  استتگرم يليم 400 مصر  آن

 شتود کتهيستاعت( مصتر  متدوازده  روز )هر

ا بدون غتذا يهمراه غذا  تواننديماران ميب

 مصر  کنند.  ييغذا يهان وعدهيب

ن يا ييدارو ةن عارضيترعيشا .ييدارو عوارض

 600با دوز استتاندارد آن کته  دارو معموسا 

شود. يده ميد است،بار در روز دو گرم، يليم

شتود يگوارش مت دستگاهن عارضه مربوط به يا

-ي، استفرا،، استهال و بتصورت تهوعه که ب
و ستوزش  يحسيگاه مم ن است ب .است يياشتها

و ستردرد  ييچشا ح  رييدر اطرا  دهان و تغ

ن دارو يتکته ا ين در کسانيده شود. همننيد

                                                 
14. Norvir 



ختون شتامل  يبتچر زانيتم كننتديرا مصر  م

دا يتش پيز افتزايد نيريسيگليکلسترول و تر

در  يچربت ممتعتن مم تن استت يکند. همننيم

ده يتز ديتو پشت گردن ن هاسينهاطرا  ش  ، 

و  هتادر دستت يزان چربتيشود که با کاهش م

ن از يباشتد. همننتيو صورت همتراه مت هاپا

نتوع دو  ابتتيتوان به دين دارو ميعوارض ا

-ن دارو احتمتال ختونيتمصر  ا اشاره کرد.
 يليماران هموفيرا در ب يخودهخودب يهايزير

 برد.يباس م

در متوارد  .ارد منفم مصفرفمفواطات و ياحت

د مصتر  ين دارو نبايتبته ا يت قبلتيحساس

دهتد کته  يمار آگاهيد به بيپزشک باگردد. 

د بتاس، يريستيگليا تريکلسترول  ماريب اگر

 ديابتت، يروز و هپاتيمانند س يکبد يماريب

ت يا هر گونته حساستي يليهموف يماريقند، ب

ا مواد نگهدارنده دارد، ي هابه غذاها، رنگ

کته  يدر متوارد پزشک خود را مطلتتع ستازد.

زول، يودارون، آستتتميتآم يمار از داروهايب

، نين، لووستتتتاتيد، ارگوتتتتاميزاپرايستتت

ازوسم و يتتتدازوسم، تريتتتن، ميموستتتتاتيس

 ن دارويا دينباد ينماين استفاده ميترفناد

ه يتوصتمتار يد بته بيتپزشک بامصر  گردد. 

 يحتتختتود  يداروها مصر  در موردکه  دينما

 ختود با پزشتک ياهيگ يهاها و م ملنيتاميو

 د.يمشورت نما

 حتمتا بته ديبادارو  نيا .يپزشک يهاهيتوص

که دارو  يدر صورت .شودمراه غذا استفاده ه

توان يرا م آن ،شوديمع استفاده يش ل ماه ب

 .نمتودآب پرتقال م لوط  اير کاکائو يبا ش

 يريگدر هنگام مصر  دارو در کودکان اندازه

ماد مزه بد يل ايدله ب ست.يقد و وزن الزام

متار يبتته ب پزشتکبهتر استت کته  ،در دهان

کته از آبنبتات تترش و آدامت   دهتدآموزش 

  د.ياستفاده نما



 فرقهتم يداروها

  ديازيزونيا

 همتراه كته بيوتي  استآنتي ايزونيازيد ي 

و  ستل در درمتان ضتد ستل داروهاي با ساير

 از بتتروز ايتتن پيشتتگيري بتتراي تنهاييبتته

ايتن  كه رسدن ر مي به شود.مي مصر  بيماري

 ستلولي ةديتوار اختست از يريجلوگ بادارو 

ستل  يبيماردرمان  شود.مي باكتري مر  موجب

 جذبكشد. طول مي يشتريا ب ماه شش معموسا تا

بتا غتذا  همزمتان مصتر  دارو در صورت اين

 كتاهش ايمالح ته قابتل مقتدار به است ممكن

هتا در بافت طور گستردهبه از جذب يابد. پ 

 يختون مقدار شود. اوجميپ ش  بدن و مايعات

صر  پت  ستاعت ي  تتا دو دارو  حاصتل از م

 .است هكليق ياز طر اا دارو عمدت دفعشود. مي
از  پيشتتگيري بتتراي .يدوز و اشففکال دارويفف

 گترم در روزيليم 800 بزرگساسن در بروز سل

هتتر  يگتترم بتته ازايلتتيم 80 و در كودكتتان

 800تتا حتداكثر لوگرم وزن بتدن در روز يک

 عضتالني يتا تزريتق خوراكي راه از گرمميلي

-بته خوراكي دارو از راه اين شود.مي مصر 

 كبتد توستط است شود، اما ممكنمي جذب خوبي

 . ن برودياز ب از آن يمقدار

 ن دارو شامليا جانبي عوارض .ييدارو عوارض

 و گرفتگتي ،، استتفرا،تهتتوع ،ضتع ، خستگي

 با مصر  است. هاپا و هاشدن دست سوزن سوزن

عات يضا ،تب ،، تشنجديد يتارمقادير زياد، 

 يبزرگتو  قنتد ختون ، زيادي، هپاتيتيپوست

ايزونيازيتد  ستميت اند.شده گزارش هاپستان

 يدارو همزمتتان مصتتر  كبتتد در صتتورت بتتراي

 يابتد.مي دارو افتزايش با اين ايزوفلوران

 ايزونيازيتد راكتاهش اسيد جذبضد  داروهاي

 دارو با اين همزمان مصر  دهند. در صورتمي

 يدستگاه عصب مسموميت خطر لوسرينسيك يدارو

 يوستاز داروهتاسوخت يابد.مي افزايش يمرکز



ه ب توئينفني يد وا، اتوسوكسيمكاربامازپين

و از اينترو  شودايزونيازيد مهار مي وسيله

، همننتين يابتد.مي داروها افزايش اثر اين

، كاربامتازپين يدارو همزمان مصر  در صورت

يابد. مي افزايش كبد ايزونيازيد براي سميت

 توستط ايتن نيتز ديازپتام يدارو وسازسوخت

 ايزونيازيتتتد يدارو شتتتود.دارو مهتتتار مي

 را تئتتوفيلين يدارو يختتون زانيتتم احتمتتاسا 

 دهد.مي افزايش

يكي از عوارض جتانبي ايزونيازيتد كتاهش 

بدن استت. ايتن  پيريدوكسين( در B6 (ويتامين

احتمال زياد بته ختاطر مقتدار اثر، كه به 

كمتتتر  در كودكتتان ،مصتتر  زيتتاد دارو استتت

خوبي  ةشود اما در كساني كه تغذيمشاهده مي

كمبتود  تر استت. از آنمتا كتهندارند شايع

ناپتذيري هاي جبرانتواند آسيبمي B6 ويتامين

يتتا  هتتابتته اعصتتاب وارد آورد معمتتوسا قتترص

 يرودا هاي اين ويتامين بايد همراه بامكمل

 .ايزونيازيد مصر  شوند

دارو در  ايتن .اطات و موارد منم مصرفياحت

 ناشتي كبتدي نارسايي بيمار به ابتالي صورت

وجود  در صورت شود. داروها، نبايد مصر  از

 ة، ستابقصرع يماريب ،كليه كار كبد، اختالل

 پورفيري يماريب و الكل ، اعتياد به وزيسا

ضترر بتودن شود. بي مصر  فراوانبا احتياط 

اين دارو براي دوران بارداري هنتوز قطعتي 

كند و ميذ اين دارو در شير مادر نفو. نيست

براي شيرخواران زيان دارد. طفتل بايتد از 

 .باشد ن ر اثرات سمي اين دارو تحت مراقبت

 وي بيمتار يتا اطرافيتان .يپزشک يهاهيتوص

 آگتاه كبدي اختالل  ئعال بايد از ن ر تش يع

 کته دينما يبيمار يادآور به پزشک و باشند

 از جملته اختتالل ايتن  ئتبروز عال صورت در

 يتا يرقتان حتالي، بي، استفرا،مداوم تهوع

 پزشت  و بتته ايزونيازيد را قطع مصر  يفور



 بتروز تحريت  در صتورت كنتد. مراجعته خود

 ا با غذا مصتر دارو ر اين توانمي ،گوارشي

 دارو كتاهش جتذب رتصتو در ايتتن كرد، امتا

 يمتار آگتاهيد بته بيپزشک با .يافت خواهد

الكل بپرهيزد زيترا الكتل  از مصر دهد که 

 ايزونيازيتد را كتاهش يدارو تواند اثترمي

از  پت ساعت  دو اي پيشساعت  ي  دهد. دارو

مشت الت  وجتود در صتورت و شودغذا استفاده 

استتفاده  بته همتراه غتذا دتوانيم يگوارش

ماننتد  ين پزشک به وجود عالئمتيهمنن. گردد

-گتره يبزرگد، تب، يمش الت د ،ييکاهش شنوا
 هتادر اندام يحسي، زخ  گلو و بيلنفاو هاي

د يته نمايمار توصتيپزشک به ب. ديتوجه نما

ن دارو از يتتدر زمتتان استتتفاده از اکتته 

، ماستت و يدود ير، متاهيمانند پن ييغذاها

متار يبن يکند و همننتتزا کمتر استفاده يپ

ر استفاده يبه همراه ش رگزدارو را هد ينبا

  د.ينما

 نيفامپير

اد يتزاز  يريق جلوگيضد سل که از طر يدارو

را  يمتارين بيتستل ا يماري تروب بيم شدن

 کند.يدرمان م
به صتورت کپستول بتا  .يدوز و اشکال داروي

 600و آمپتول  يگرمتيليم 800و  850 يدوزها

 600بتا دوز  معمتوسا  موجود استت. يگرميليم

 پ ساعت  دوا ياز غذا  پيشگرم روزانه يليم

 شود.يز ميغذا، تمو از

مه، يسرگ سردرد،عبارتند از  .ييدارو عوارض

 عاتيضتا به صتورت ختارش و دارويي تيحساس

تغييتر رنتگ ، تهوع، اسهال، درد، ش  يپوست

بتدن ماننتد  حاتترشتزرد مايل به نتارنمي 

 .مدفوع و عر  ادرار،

در صتتورت  .اطففات و مففوارد منففم مصففرفياحت

 بهتر است مصتر  نشتود. يکبد يماريداشتن ب



در  و دگتردد مصتر  ينبا يدر دوران باردار

 شود.يم مصر  اطيبا احت يردهيزمان ش

صتورت  در ديتمتار بايب .يپزشفک يهفاهيتوص

فراموش نمودن ي  دوز از دو برابر كردن يا 

د يتپزشک با. دوزهاي دارو پرهيز نمايد حذ 

  ئبروز عال در صورتدهد که  يمار آگاهيبه ب

درد و پوستتت و چشتت ، دل يزرد هايو نشتتانه

ر يتدر ز يختودهخودبت يزيترد، خونيتهوع شد

سازد. دريپوست   ا لثه پزشک خود را مطلتع 

زا ، خلط، عر ، اش ، ن دارو بيصورت مصر  ا

مايل به نارنمي ادرار و مدفوع به رنگ زرد 

 يکه جتا آيداي در مييا قرمز مايل به قهوه

افتت يدر ين زمتان بترايبهتر ست.ين ينگران

 .ستاز غذا پ ساعت دو و  پيشساعت  ي  دارو

اج بته يتکته احت يياز کارهتاد يتمار بايب

اسم تان يحتت يدارد مانند راننتدگ ياريهوش

ه يتوصتمتار يد به بيپزشک باد. يز نمايپره

 يفتور يض کبدماد عواريصورت ا درکه  دينما

 دهد.اطالع 

 B6ن يتاميو

محلتول در  يهانيتاميو و ييغذا يهااز م مل

ن دارو بتتته همتتتراه قتتترص يتتتاآب استتتت. 

ستل،  يمتارياز ب يريگشيپ رايد بيازيزونيا

شود يز ميتمواچ.آي.وي. ماران مبتال بهيدر ب

د يتازيزونيا يدارو يعصتب يريتا عوارض درگ

 .اهش دهدرا ک
و  50 يهابه صورت قرص .يو اشکال داروي دوز

 800و  50 يهان آمپوليو همنن يگرميليم 800

 موجود است.  يگرميليم

عبارتند از سردرد، تهتوع و  .ييدارو عوارض

ر يتتبتته صتتورت ختتارش و که دارويتتي تيحساستت

 .يپوست
در صتتورت  .اطففات و مففوارد منففم مصففرفياحت

د مصتر  ين دارو، نبايتت به ايسابقه حساس



ش مصتر   اطيتبتا احت يردهيشود. در دوران 

 گردد.

اتا  و دور  يدارو در دما .يپزشک يهاهيتوص

ن يد نگه داشته شود. اي  خورشياز نور مستق

تتوان يا همراه غتذا متيدارو را قبل، بعد 

د يتازيزونين دارو به همراه ايمصر  کرد. ا

 ياز صتدمه بته دستتگاه عصتب يريجلوگ يبرا

آن بتته همتتراه شتتود و ختتوردن يداده متت

ن در يتتتامين ويت. ااست يد الزاميازيزونيا

متر،، ج، ت ت يمانند استفناج، هتو ييغذاها

گتردان وجتود آفتاب ة، مر، و ت ميجگر، ماه

 دارد.

 موکسازوليکوتر

  و يمتتتتتوپريتتتتتر يب دو دارويتتتتاز ترک

 بته صتورتساخته شده است و سولفامتوکسازول 

 هتر موجود است. يقيون و تزريقرص، سوسپانس

 کيتفول استيد ساختاز  يريجلوگ با دارو دو

 جتذب. کننتديمت يريتگ جلو يباکتر ساخت از

 کبتد در دارو .رديگيم صورت يخوببه يگوارش

-يمت دفتع هاهيکلق يرود و از طرين ميب از
  .شود

 در هيتاول يريتگشيپت .يدوز و اشکال داروي

 متتارانيب توکسوپالستتموز در عفونتتت برابتتر

 و نيبتتالغ  بتتراي اچ.آي.وي. بتته آلتتوده

 استاد )بترگترم يليم 860 روزانه نوجوانان

و در متورد  يختوراک به صتورت  (يمتوپريتر

  (يمتوپريتر اساد )برگرم يليم 850 کودکان

به صتورت  در هر متتر مربتع از ستطح بتدن 

 .شوديز ميتمو شده يتقس يهادوز در ،يخوراک

 نيبتالغ ينيکار  يستيپنوموس يپنومون يبرا

 20تتا  85 ،متاه دو از تتربتزر  کودکان و

-يترلوگرم وزن بدن يهر ک يگرم به ازايليم
 هتتر يگتترم بتته ازايلتتيم 800 و  يمتتتوپر

 يختوراک سولفامتوکسازول،لوگرم وزن بدن يک

 ستاعت شش هر شده يتقس يهازدو در و روز در



 بتراي شتود.يز متيتمتو روز 28تا  84 يبرا

 يني  کتاريستتيپنوموس ياز پنومون يريگشيپ

 در  يمتوپريتر اساد برگرم يليم 860نيبالغ

گترم بته يلتيم 850 کودکتان و در مورد روز

 استاد برهر متر مربع از ستطح بتدن  يازا

 شتده يتقست دوز دو در روز در  يمتتوپريتر

-براي سه روز متوالي در هفتته تمتويز متي
 .گردد

عتدم ، يخستتگعبارتنتد از  .يفيدارو عوارض

ت، يان، عصتبيختوابيتعادل، توه ، سردرد، ب

، يياشتتهاي، بتدردشت  ، وزوز گوش مه،يسرگ

-ک ، خون در ادرار اسهال، تهوع، استفرا،،
درد  ،ي، زردختتون يهتتاکتتاهش پالکتتت ،ختتوني

عات يمفاصتتل، ضتتع  عضتتالت، درد عضتتالت، ضتتا

 ر. يکه ت به نور، خارش وي، حساسيپوست

متوارد منتع . موارد منم مصفرفاطات و ياحت

ن يتا بته اديتز تيحساستمصر  عبارتنتد از 

 يمتتتاريب ،يويدکليشتتتد يينارستتتا ،دارو

 کيتفول از کمبتود يناشت ختونيک  ،يريپورف

 ردهيشت زنتان ،بارداري دوران انيپا د،ياس

 در متتوارد. متتاه دو از تتترکوچتتک وکودکتتان

 آست  و ديشتد يهتاتيحساست کار کبد، اختالل

هنگتام اط مصتر  شتود. يتد با احتيبا ديشد

 خطر شيافزا ام ان ني لوسپوريس يدارو مصر 

ممكتن استت . دارد وجتود هايهکل کار اختالل

ام گهن. ابدي شيافزا نيوکسگيد يداروميزان 

 زانيتم استت مم ن نيندومتاسيا يدارو مصر 

 مم ن نيهمنن .ابدي شيافزا سولفامتوکسازول

 يدارو توستط يکبتد وستازسوخت مهار با است

 نعقتادا ضتد يداروهتا اثر موکسازول،يکوتر

 نيتوئيفن وسازسوخت مهار ام ان .شود شتريب

 اثتر. دارد وجتود زيتن آن زانيم شيافزا و

 و ابدي کاهش است مم ن يافسردگ ضد يداروها

-يمت شيافتزا نيدووديتز يدارو يزان خونيم
 .ابدي



 بته مبتتال متارانيب در .يپزشفک يهفاهيتوص

 دوز يتا فاصتلة مصتر  يويکل کارکرد اختالل

 شتدت اختتالل، ةدرج اساد بر يقيتزر يداروي

 در .شتوديمت  يتن و حساسيت ميكروب  عفونت

دارو  ،بتودن ياتيتح صتورت در فقط بارداري

 يردهيشتتدر دوران  ومصتتر  شتتود. مصتتر  دار

ه يتوصت ماريب د بهيپزشک با .شودينم هيصوت

هنگام مصتر  دارو در معتترض نتور  د کهينما

 دوصتبح تتا  هشتت ن ساعتيخصوص بيهد يخورش

ا از کترم ضتد يترد يتقترار نگ ظهر از بعد

زان يتارو را به مد و دياستفاده نما آفتاب

 يمار آگتاهيپزشک به ب .کندزشده مصر  يتمو

 ادرارآور و ضد قند يداروها از اگردهد که 

الع اطت ختود د به پزشتکينمايماستفاده خون 

 يدارو اي هانيتاميکه از و يدر صورت و دهد

اطتالع او د بته يتنماياستفاده مت نيوارفار

 دهد.

     


