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يالحظ:

(2019 كورونا فيروس مرض لعالج المستمرة السريرية الدراسات من العديد في حالياً  ritonavirو  Lopinavirدراسة تجري
-19COVID(  19-لعالج وريتونافير لوبينافير استخدام إثبات بعد يتم لم أخرى. أدوية مع أو بمفرده إماCOVID . بعض يأمل

مماثلة.فيروسية عدوى لعالج استخدمت قد األدوية هذه ألن العلماء

.19COVID-لعالج الطبيب إشراف تحت فقط وريتونافير لوبينافير تناول يجب

الدواء؟هذا وصف لماذا

 ritonavirو  Lopinavirيقع . )(HIVالبشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج أخرى أدوية مع وريتونافير لوبينافير مزيج يستخدم

الدم. في البشرية المناعة نقص فيروس كمية تقليل طريق عن يعملون إنهم البروتيني. األنزيم مثبطات تسمى األدوية من فئة في

أكبر. تأثير للدواء يكون بحيث الجسم في لوبينافير كمية زيادة على أيضاً ريتونافير يساعد معاً ، وريتونافير لوبينافير تناول يتم عندما

اإلصابة في فرصتك من تقلل قد األدوية هذه أن إال البشرية ، المناعة نقص فيروس يعالجوا لن وريتونافير لوبينافير أن من الرغم على

قد السرطان. أو الخطيرة العدوى مثل البشرية المناعة نقص بفيروس المرتبطة واألمراض  )اإليدز(المكتسب المناعة نقص بمتالزمة

فيروس نقل خطر تقليل إلى الحياة نمط على أخرى تغييرات وإجراء اآلمن الجنس ممارسة مع جنب إلى جنباً األدوية هذه تناول يؤدي

آخرين.أشخاص إلى البشرية المناعة نقص

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

يمكن ولكن اليوم ، في مرتين تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن يؤخذ  )سائل(ومحلول لوحي كجهاز وريتونافير لوبينافير مزيج يأتي

اتبع بدونه. أو الطعام مع األقراص تناول يمكن الطعام. مع الحل يؤخذ أن يجب البالغين. بعض قبل من اليوم في واحدة مرة تناوله

 lopinavirخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  ritonavirو

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة. األقراص ابتالع
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الجرعات قياس كوب أو ملعقة استخدم بالتساوي. الدواء لخلط استخدام كل قبل جيداً برجه قم المحلول ، تستخدم كنت إذا

عادية.منزلية ملعقة وليس جرعة ، لكل السائل من الصحيحة الكمية لقياس

مع التحدث دون وريتونافير لوبينافير تناول عن تتوقف ال جيداً. تشعر كنت لو حتى  ritonavirو  lopinavirتناول في استمر

حالتك تصبح فقد وريتونافير ، لوبينافير تناول عن توقفت أو الموصوفة ، الكمية من أقل تناولت أو جرعات ، فاتتك إذا طبيبك.

العالج.في صعوبة أكثر

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

 ،ritonavirو  lopinavirتناول قبل

المكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو  )نورفير(ريتونافير أو لوبينافير تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

المكونات.قائمة عن الصيدلي اسأل وريتونافير. لوبينافير محلول أو أقراص في الموجودة

غير ( )(Propulsidسيسابريد  ؛ )إرليدا(أبالوتاميد  ؛ )أوروكساترال(الفوزوسين التالية: األدوية من أياً تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

درونيدارون الكبد. أو الكلى بأمراض المصابين األشخاص في  )Colcrys ، (Mitigareالكولشيسين  ؛ )المتحدةالواليات في متوفر

(اإلرغوتامين  ، )ميغرانال ، 45DHE (هيدروإرغوتامين ثنائي مثل اإلرغوت أدوية  ؛ )زيباتير(وجرازوبريفير الباسفير  ؛ )ملتق(
 ؛ )ألتوبريف(لوفاستاتين  ؛ )جوكستابيد(لوميتابيد  ؛ )ميثيرجين(وميثيلرجونوفين  ، )ميجرجوتفي كافيرغوت ، في إرغومار ،

ريماكتان ، (ريفامبين  ؛ )رانكسا(رانوالزين  ؛ )أوراب(بيموزيد  ؛ )(Versedالفم طريق عن يؤخذ الميدازوالم  ؛ )التودا(لوراسيدون

زوكور ، (سيمفاستاتين  ؛ )الرئةألمراض المستخدمة  Revatioماركة فقط (سيلدينافيل  ؛ )ريفاترفي ريفامات ، في ريفادين ،

.)هالسيون(تريازوالم أو جون؛ سانت نبتة  ؛ )فيتورينفي

مما أي ذكر من تأكد تتناولها. التي الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

(إيتراكونازول مثل الفطريات مضادات  ؛ )زارلتو(وريفاروكسابان  )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات يلي:
 ؛ )ماالرونفي ميبرون ، (أتوفاكون  ؛ )فيفند(وفوريكونازول  ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )كريسيمبا(إيزافوكونازونيوم  ، )سبورانوكسأونميل ،

مثل الكالسيوم قنوات حاصرات  ؛ )وغيرهمازيبان ، ويلبوترين ، (بوبروبيون  ؛ )تراكلير(بوسنتان بيتا. حاصرات  ؛ )سيرتورو(بيداكويلين

ليبيتور ، (أتورفاستاتين مثل الكوليسترول متابعة أدوية  ؛ )بروكاردياآر ، سي أفيديتاب أداالت ، (ونيفيديبين  ، )كاردين(نيكارديبين فيلوديبين ،

 ؛ )أوريليسا( elagolix ؛ )النوكسين(الديجوكسين  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛ )كريستور(وروسيوفاستاتين  ، )كادويتفي

 )فيرزينيو(أبيماسيكليب مثل للسرطان معينة أدوية  ؛ )ليكسيفا(فوسامبرينافير  ؛ )آخرونأنسوليس ، دوريجسيك ، أكتيك ، (الفنتانيل
(ونيلوتينيب  )نيرلينكس(ونيراتينيب  )تيبسوفو(وإيفوسيدنيب  )إمبروفيكا(وإيبروتينيب  )برافتوفي(وإنكورافينيب  )سبريسيل(وداساتينيب

 ، )باسيروننيكسترون ، كوردارون ، (األميودارون مثل القلب ضربات انتظام لعدم األدوية بعض وفينكاستين. ؛ وفينريستوكالكس  )تاسينيكا

 ؛ )نويديكستافي (وكينيدين  ، )إبينفرينمع زيلوكائين في ليدوديرم ؛ (ليدوكائين  ، )فاسكورالمتحدة ؛ الواليات في متوفراً يعد لم (بيبريديل

جليكابريفير  ؛ )المتحدةالواليات في متوفرة تعد لم فيكتريليس ؛ (بوسبريفير مثل  )(HCVسي الوبائي الكبد التهاب لفيروس معينة أدوية

(وفوكسيالبريفير وفيلباتاسفير سوفوسبوفير  ؛ )أوليسيوالمتحدة ؛ الواليات في متوفراً يعد لم (سيميبريفير  ؛ )مافيريت(وبيبرنتاسفير
مثل للنوبات األدوية بعض  ؛ )باكفيكيرا (داسابوفير أو   /وأومبيتاسفير ، ريتونافير ،  ، paritaprevirو  ؛ )فوسيفيإيبكلوس ، سوفالدي ،

وفالبروات ؛  ، )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين الفينوباربيتال ،  ، )الميكتال(الموتريجين  ، )أخرىتيريل ، تيجريتول ، إكويترو ، (كاربامازيبين

(وتاكروليموس  ، )راباميون(سيروليموس  ، )سانديموننيورال ، جينجراف ، (السيكلوسبورين مثل المناعي الجهاز تثبط التي األدوية
 ، )بولميكورت(بوديزونيد بيتاميثازون ، مثل االستنشاق أو الفم طريق عن المنشطات  ؛ )ميثادوزدولوفين ، (الميثادون  ؛ )بروغرافأستاغراف ،

و  Neoralبريدنيزولون ميثيل  ، )أدفيرفي فلوفينت ، فلوناز ، (فلوتيكاسون ديكساميثازون ،  ، )أومناريسألفيسكو ، (سيكليسونيد

Sandimmune( وsirolimus )Rapamune(   وtacrolimus Astagraf)  وPrograf( الميثادون  ؛) ، عن المنشطات  ؛ )ميثادوزدولوفين

(فلوتيكاسون ديكساميثازون ،  ، )أومناريسألفيسكو ، (سيكليسونيد  ، )بولميكورت(بوديزونيد بيتاميثازون ، مثل االستنشاق أو الفم طريق
و  (tacrolimus Astagrafو   )Rapamune( sirolimusو )Sandimmuneو  Neoralبريدنيزولون ميثيل  ، )أدفيرفي فلوفينت ، فلوناز ،

Prograf( الميثادون  ؛) ، بولميكورت(بوديزونيد بيتاميثازون ، مثل االستنشاق أو الفم طريق عن المنشطات  ؛ )ميثادوزدولوفين( ، 

بريدنيزولونميثيل  ، )أدفيرفي فلوفينت ، فلوناز ، (فلوتيكاسون ديكساميثازون ،  ، )أومناريسألفيسكو ، (سيكليسونيد
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(أباكافير مثل للفيروسات المضادة األخرى األدوية وتريامسينولون ؛  ، )رايوس(بريدنيزون . )دوليرافي (موميتازون  ، )ميدرول(
(إيفافيرينز  ، )ريسكريبتور(ديالفيردين  ، )إيفوتازفي رياتاز ، (أتازانافير  ؛ )وغيرهماتريزيفير ، في إيبزيكوم ، في زياجين ،

 ، )فيراموني(نيفيرابين  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )سيلزنتري(مارافيروك  ، )كريكسيفان(إندينافير  ، )أتريبالفي سوستيفا ،

و  ،  )Invirase( saquinavirو ،  )Aptivus( tipranavirو ، )Truvadaفي  ، Atriplaفي  ، (Viread )نورفير(ريتونوفير

zidovudine Retrovir) ،  فيCombivir ،  فيTrizivir( كيوتيابين  ؛)سالميتيرول  ؛ )ميكوبوتين(ريفابوتين  ؛ )سيروكويل

Serevent) ،  فيAdvair( سيلدينافيل  ؛)كنت إذا . )ليفيترا(وفاردينافيل ترازودون.  ؛ )سياليسأدسيركا ، (تاداالفيل  ؛ )الفياجرا

نوفيسا ، في فالجيل ، (ميترونيدازول أو  )(Antabuseديسفلفرام تتناول كنت إذا أيضاً طبيبك أخبر الفموي ، المحلول تتناول

.)فاندازولفي

إذا الطعام. مع وريتونافير لوبينافير محلول تناول من ساعتين بعد أو واحدة ساعة قبل فتناوله ديدانوزين ، تتناول كنت إذا

فيه تتناول الذي الوقت نفس في فارغة معدة على تناولها فيمكنك  ، ritonavirو  lopinavirأقراص تتناول كنت

ديدانوزين.

ضربات انتظام عدم تسبب قد نادرة قلبية مشكلة (األمد طويلة  QTفترة من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا طبيبك أخبر

أو الهيموفيليا أو الدم في البوتاسيوم مستوى انخفاض أو القلب ضربات انتظام عدم أو  )المفاجئالموت أو اإلغماء أو القلب

الكبد.أو القلب أمراض أو  ، )البنكرياستورم (البنكرياس التهاب الدم ، في  )الدهون(الثالثية الدهون أو الكوليسترول ارتفاع

الالصقات ، الحمل ، منع حبوب (الهرمونية الحمل موانع فعالية من يقلالن قد وريتونافير لوبينافير أن تعلم أن يجب

الحمل.منع وسائل من آخر شكل استخدام حول طبيبك إلى تحدث . )الحقنأو الحلقات ،

وريتونافير ، لوبينافير تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

وريتونافير.لوبينافير تتناول كنت إذا أو البشرية المناعة نقص بفيروس مصاباً كنت إذا اإلرضاع عدم يجب بطبيبك. فاتصل

األطفال عند للحياة ومهددة خطيرة جانبية آثاراً تسبب قد وريتونافير لوبينافير محلول في المكونات بعض أن تعلم أن يجب

يوماً 14 عن أعمارهم تقل الذين الرضع لألطفال الفم طريق عن  ritonavirو  Lopinavirمحلول إعطاء ينبغي ال الوالدة. حديثي

وجيهاً سبباً هناك أن الطبيب يعتقد لم ما األصلي ، االستحقاق تاريخ بعد يوماً 14 عن أعمارهم تقل الذين الخدج األطفال أو

والدته ، فور وريتونافير لوبينافير محلول طفلك إعطاء طفلك طبيب اختار إذا الوالدة. بعد صحيح بشكل الدواء الطفل لتلقي

يشعر طفلك كان إذا الفور على طفلك بطبيب اتصل الخطيرة. الجانبية اآلثار عالمات عن بحثاً بعناية طفلك مراقبة فسيتم

الفم.طريق عن وريتونافير لوبينافير بمحلول عالجه أثناء التنفس في تغيرات لديه أو الشديد بالنعاس

حدبة  (``ورقبتك ظهرك أعلى مثل جسمك ، من مختلفة مناطق إلى تنتقل أو تزداد قد جسمك دهون أن تدرك أن يجب

وذراعيك.وساقيك وجهك من الجسم دهون فقدان تالحظ قد معدتك. وحول والثديين  )''الجاموس

تكن لم لو حتى الدواء ، هذا تناول أثناء  )الدمفي السكر نسبة في زيادة (الدم في السكر ارتفاع من تعاني قد أنك تعلم أن يجب

العطش وريتونافير: لوبينافير تناولك أثناء التالية األعراض من أي لديك كان إذا الفور على طبيبك أخبر بالفعل. بالسكري مصاباً

هذه من أي ظهور بمجرد بطبيبك االتصال جداً المهم من الضعف. أو الرؤية ، وضوح عدم الشديد ، الجوع التبول ، كثرة الشديد ،

يصبح قد الكيتوني. الحماض تسمى خطيرة حالة يسبب أن يمكن عالجها يتم ال التي الدم في السكر نسبة ارتفاع ألن األعراض ،

والغثيان الفم ، جفاف الكيتوني: الحماض أعراض تشمل مبكرة. مرحلة في عالجه يتم لم إذا للحياة مهدداً الكيتوني الحماض

الوعي.وانخفاض الفواكه ، برائحة والتنفس التنفس ، وضيق والقيء ،

في ويبدأ قوة المناعي جهازك يزداد قد البشرية ، المناعة نقص فيروس عدوى لعالج األدوية تناول أثناء أنه تعلم أن يجب

كانت إذا االلتهابات. تلك أعراض ظهور في هذا يتسبب قد جسمك. في بالفعل موجودة كانت التي األخرى االلتهابات محاربة

طبيبك.إخبار من فتأكد وريتونافير ، لوبينافير باستخدام العالج بدء بعد سوءاً تزداد أو جديدة أعراض لديك

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة
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المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد.

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  ritonavirو  Lopinavirيسبب قد
تختفي:ال أو شديدة

ضعف

إسهال

غاز

المعدةمن حرقة

الوزنفقدان

الراسصداع

نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

عضليألم

القدمينأو اليدين في وخز أو حرقان أو خدر

والقيءوالغثيان المعدة آالم

بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور على

غثيان

التقيؤ

المعدةفي آالم

الشديدالتعب

الشهيةفقدان

المعدةمن األيمن العلوي الجزء في ألم

العينينأو الجلد اصفرار

الجلدفي حكة

دوخة

دوار

إغماء

القلبضربات انتظام عدم
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بثور

متسرع

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  ritonavirو  Lopinavirيسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

حرارة درجة في األقراص بتخزين قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

من إخراجها من بد ال كان إذا بها ؛ أتت التي الحاوية في باألقراص االحتفاظ األفضل من الزائدة. الرطوبة من وحمايتها الغرفة

الصالحية انتهاء تاريخ حتى الثالجة في الفموي بالمحلول االحتفاظ يمكنك أسبوعين. غضون في استخدامها عليك يجب الحاوية ،

شهرين.إلى تصل لمدة الغرفة حرارة درجة في تخزينه يمكنك أو الملصق ، على المطبوع

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني

يحتوي المحلول. من المعتادة الجرعة من أكثر يشرب الطفل كان إذا الفور على طبية مساعدة على الحصول خاص بشكل المهم من

بالطفل.جداً ضارة تكون قد أخرى ومكونات الكحول من كبيرة كمية على المحلول

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

جسمك استجابة من للتحقق المخبرية الفحوصات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

وريتونافير.للوبينافير
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بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

المركبةللمنتجات راند أسماء

)Ritonavirو  Lopinavirعلى تحتوي (®كاليترا

2021/01/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد
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