
أباكافيرنطق:

زياجينالتجارية:العالمة اسم

ABCأباكافير ، كبريتات   اخرى:اسماء

صورة  )(NRTIsللنيوكليوزيد العكسي النسخ إنزيم مثبط المخدرات:فئة

)للتكبيراضغط (الدواء:  )صور(

أباكافير؟عن معرفتها يجب التي األشياء أهم هي ما

وتراكمالتحسسية ، الفعل ردود هذه وتشمل الحياة. تهدد خطيرة جانبية آثاراً أباكافير يسبب أن يمكن

مشاكل.كبدو، )اللبنيالحماض (الدم في الالكتيكحمض

أن يمكن  )الحساسيةفرط تفاعل (خطير تحسسي فعل رد من أباكافير يتناولون الذين األشخاص يعاني قد

-B *5701 االختالف يسمى الجينلديككان إذا بكثير أعلى هذا التحسسي الفعل رد حدوث خطر يكون الموت.يسبب
HLA . الدم.فحص خالل من الجيني االختالف هذا لديك كان إذا ما تحديد بك الخاص الصحية الرعاية لمزود يمكن

الرعاية بمقدم فاتصل أباكافير ، تناول أثناء التالية المجموعات من أكثر أو مجموعتين من أعراض عليك ظهرت إذا

أباكافير.تناول عن التوقف عليك يجب كان إذا ما لمعرفة الفور على بك الخاص الصحية

حمُى1:المجموعة أعراض

متسرع2:المجموعة أعراض

httpspatient/abacavir/drugs/en/clinicalinfo.hiv.gov//: 6/1
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)المعدةمنطقة (البطن في وآالم واإلسهال والقيء الغثيان الثالثة:المجموعة أعراض

األلمأو الشديد التعب أو بالمرض العام الشعور الرابعة:المجموعة أعراض

الحلقوالتهاب والسعال التنفس ضيق الخامسة:المجموعة أعراض

في معك هذه التحذير بطاقة احمل األعراض.بهذه قائمة على تحتوي تحذير بطاقة الصيدلي سيعطيك

األوقات.جميع

على يحتوي آخر دواء أي أو أباكافير أبداً تتناول فال تحسسي ، فعل رد بسبب أباكافير تناول عن توقفت إذا

  /أباكافيرأباكافير: على أيضاً البشرية المناعة نقص لفيروس المركبة األدوية هذه تحتوي (أخرى.مرة أباكافير

و  ، ]تريزيفير التجارية:العالمة اسم [زيدوفودين   /الميفودين  /أباكافير ، ]ابزيكومالتجارية:العالمة اسم [الميفودين

lamivudine/  dolutegravir/  abacavir ] تريومكالتجارية:العالمة اسم(.[

تجاه تحسسي فعل رد لديك كان فقد أخرى ، مرة أباكافير على يحتوي آخر دواء أي أو أباكافير تتناول كنت إذا

في شديد انخفاض تشملقد التي الحياةتهدد التي األعراض علىتحصل قد ساعات غضون في أباكافير ،

.الوفاةأو الدم ضغط

مع فتحدث أباكافير ، من حساسية لديك تكن ولم أيام ، لبضعة حتى آخر ، سبب ألي أباكافير تناول عن توقفت إذا

تحسسي فعل رد أخرى مرة أباكافير تناول يسبب أن يمكن أخرى. مرة تناوله قبل بك الخاص الصحية الرعاية مقدم

أنه الصحية الرعاية مقدم أخبرك إذا قبل.من تجاهه تحسسي فعل رد لديك يكن لم لو حتى الحياة ، يهدد أو خطيراً

أو الطبية المساعدة من بالقرب تكون عندما تناوله في فابدأ أخرى ، مرة أباكافير عقار تناول يمكنك

واحد.إلى بحاجة كنت إذا الصحية الرعاية بمقدم االتصال يمكنهم الذين األشخاص

تكون أن يمكن التي التالية األعراض من أي لديك كان إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل

اللبني:الحماض على عالمات

تعبأو ضعف

عاديغير عضلي ألم

السريعالتنفس أو التنفس ضيق

وقيءغثيان مع المعدة في آالم

زرقاءأو باردة والقدمين اليدين

الدوارأو الدوخة

طبيعيةغير أو سريعة قلب ضربات

تكون قد التي التالية األعراض من أي لديك كان إذا الفور على بك الخاص الصحية الرعاية بمقدم اتصل

الكبد:في مشاكل وجود على عالمات

)اليرقان(عينيك بياض أو بشرتك اصفرار

اللونداكن بول

الفاتحةاأللوان ذات األمعاء حركات

أكثرأو أيام لعدة الشهية فقدان

httpspatient/abacavir/drugs/en/clinicalinfo.hiv.gov//: 6/2
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القيءأو الغثيان

البطنمنطقة   /معدتكمن األيمن الجانب في إيالم أو وجع أو ألم

للحكةمثير

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم مع مواعيدك جميع على تحافظ أن المهم من أباكافير ، تناول أثناء

اباكافير؟هو ما

لعالج والدواءالغذاء إدارة ( Abacavirالتجاري :االسم  )Ziagenالمتحدةالواليات قبل من موصوف دواء هو

مع باالشتراك دائماً أباكافير يستخدم والرضع. واألطفال البالغين في عدوى( )FDAالبشريةالمناعة نقص فيروس

البشرية.المناعة نقص لفيروس أخرى أدوية

المضادة العوامل الستخدام التوجيهية المبادئ إلىالرجوع يرجى البشرية ، المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص في أباكافير استخدام حول المعلومات من لمزيد

في القهقرية للفيروسات المضادة العوامل الستخدام توجيهية مبادئ الو البشريةالمناعة نقص فيروس مع يعيشون الذين والمراهقين البالغين في القهقرية للفيروسات

.األطفاللدى البشرية المناعة نقص فيروس عدوى

المصابين األشخاص يساعد يوم كل البشرية المناعة نقص فيروس أدوية تناول ولكن اإليدز ،   /البشريةالمناعة نقص فيروس عالج البشرية المناعة نقص فيروس ألدوية يمكن ال

كنت إذا . انتقالالبشريةالمناعة نقص بفيروس اإلصابة خطر من أيضاً البشرية المناعة نقص فيروس أدوية تقلل صحة. وأكثر أطول حياة العيش على البشرية المناعة نقص بفيروس

بذلك.الصحية الرعاية مقدم يخبرك لم ما تناولها عن تتوقف أو تتخطاها أو تناولها من تقلل فال البشرية ، المناعة نقص فيروس أدوية تتناول

أباكافير؟تناول قبل بي الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر أن يجب ماذا

بك:الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر أباكافير ، تناول قبل

أخرى.أدوية أي أو أباكافير من حساسية لديك كان إذا

ال.أم  B-HLA *5701 يسمى معين جيني اختالف لديك كان إذا ما وتعرف لالختبار خضعت قد كنت إذا

فيروس عدوى ( )HBVأوBالكبد التهاب فيروس عدوى ذلكفي بما الكبد ، في مشاكل من تعاني كنت أو تعاني كنت إذا

(.)HCVسيالكبد التهاب

 مثلالقلب ، بأمراض اإلصابة خطر من تزيد أمراض لديك أو تدخن ، أو القلب ، في مشاكل من تعاني كنت إذا

.السكريداء أو، الكوليسترولعالي، مرتفعدم ضغط

الكحول.على تحتوي أدوية تتناول أو الكحول تشرب كنت إذا

أخرى.طبية حالة أي لديك كان إذا

تناول وفوائد مخاطر حول بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث للحمل. تخططين أو حامال ًكنت إذا

توصيات إلىالرجوع يرجى الحمل ، أثناء أباكافير استخدام حول المعلومات من لمزيد الحمل. أثناء أباكافير

المناعة نقص فيروس انتقال من للحد والتدخالت الحمل أثناء القهقرية للفيروسات المضادة األدوية الستخدام

.المتحدةالواليات في بالوالدة المحيطة الفترة في البشرية
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الواليات في البشرية المناعة نقص بفيروس المصابات للنساء بالنسبة لإلرضاع. تخططين أو ترضعين كنت إذا

طبيعية رضاعة طفلك ترضعين كنت إذا أو طفلك ، والدة قبل الطبيعية. بالرضاعة تنصح ال التوجيه فإنالمتحدة ،

طفلك.إلطعام البديلة الخيارات لمناقشة بك الخاص الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث بالفعل ،

النسل تحديد أدوية استخدام حول المعلومات من لمزيد . )المهبليةالحلقات أو الغرسات أو الحبوب مثل (النسل تحديد - هرمونملفاتتستخدم كنت إذا

النسلوتحديد البشرية المناعة نقص فيروس البشريةالمناعة نقص فيروس معلومات على باالطالع قم الوقت ، نفس في البشرية المناعة نقص وفيروس

بياني.معلومات مخطط

والمنتجات الغذائية ، والمكمالت والفيتامينات ، الموصوفة ، وغير الموصوفة األخرى األدوية حول

وقد األخرى ، المنتجات أو األدوية عمل طريقة على أباكافير يؤثر قد لتناولها.تخطط أو تتناولها التي العشبية

أو األدوية بعض مع أباكافير تناول يؤدي قد أباكافير.عمل كيفية على األخرى المنتجات أو األدوية تؤثر

خطيرة.جانبية آثار إلى المنتجات

أباكافير؟أتناول أن يجب كيف

التالية:القوة ونقاط األشكال في أباكافير يأتي

أقراصمجم 300

ال الذين والبالغين واألطفال للرضع متاح بالفراولة الموز بنكهة سائل (الفم طريق عن محلول مل   /مجم20

)األقراصابتالع يستطيعون

تتوقف أو جرعتك تغير وال أباكافير ، من جرعةaتفوت ال بك. الخاص الصحية الرعاية مقدم لتعليمات وفقاً أباكافير خذ

بك.الخاص الصحية الرعاية مقدم مع أوال ًالتحدث دون أباكافير تناول عن

طعام.بدون أو مع الفم طريق عن الدواء هذا خذ

على بناء ًأباكافير من المناسبة الجرعة لطفلك الصحية الرعاية مقدم يقرر فسوف لطفلك ، أباكافير وصف تم إذا

السائل الشكل أو اللوحي الجهاز طفلك يأخذ أن يجب كان إذا ما أيضاً الصحية الرعاية مقدم سيقرر طفلك. وزن

أباكافير.من

البشرية.المناعة نقص لفيروس أخرى أدوية مع دائماً أباكافير تناول

(المحلي السموم مكافحة مركز أو الصحية الرعاية بمقدم فاتصل أباكافير ، من الكثير تناولت قد كنت إذا
المستشفى.في طوارئ غرفة أقرب إلى اذهب أو الفور ، على  )1222-222-800-1

.FDAالمخدرات تسمية راجعأباكافير ، تناول كيفية حول المعلومات من لمزيد

جرعة؟نسيت إذا أفعل أن علي ماذا

التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ولكن تتذكرها. حالما الفائتة الجرعة فتناول أباكافير ، من جرعة نسيت إذا

الجرعة لتعويض الوقت نفس في جرعتين تأخذ ال المعتاد. الوقت في التالية الجرعة وتناول الفائتة الجرعة فتجاوز

الفائتة.

أباكافير؟يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار ما
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اآلثار من العديد أعاله. مذكور هو كما خطيرة ألباكافير الجانبية اآلثار بعض تكون قد جانبية. آثار حدوث في أباكافير يتسبب قد

انظرفيها. التحكم يمكن العرضية ، الدوخة أو الغثيان مثل البشرية ، المناعة نقص فيروس ألدوية الجانبية

المعلومات.من للمزيد الجانبيةواألعراض البشرية المناعة نقص فيروس أدوية علىالبشرية المناعة نقص فيروس وقائع صحيفة

يلي:ما ألباكافير األخرى المحتملة الجانبية اآلثار تشمل

أحياناً تحدث حالة هي  IRIS(. IRISأو المناعيااللتهاب متالزمة اتصل(المناعةجهاز بكالخاص في التغييرات

ازدياد مع البشرية. المناعة نقص فيروس دواء باستخدام بالهواء العالج استعادة في المناعي الجهاز يبدأ عندما

سابقاً.مخفية لعدوى متزايدة استجابة لديه يكون قد المناعي ، الجهاز قوة

.)القلبعضلة احتشاء (قلبية بنوبة اإلصابة خطر زيادة

يزول.ال أو يزعجك جانبي تأثير أي لديك كان إذا بك الخاص الصحية الرعاية مقدم أخبر

اقرأ ألباكافير ، المحتملة الجانبية اآلثار حول المزيد لمعرفة ألباكافير. المحتملة الجانبية اآلثار كل ليست هذه

الصيدلي.أو الصحية الرعاية مقدم إلى تحدث أو الحزمةإدراج أوالمخدراتتسمية ملف

.االنترنتعبر أو FDA 1088-(1088-332-800-1-)1-800الرقم على  FDAلـ الجانبية اآلثار عن اإلبالغ يمكنك

اباكافير؟تخزين يجب كيف

.)مئويةدرجة 25 إلى مئوية درجة 20 (فهرنهايت درجة 77 إلى فهرنهايت درجة 68 الغرفة ، حرارة درجة في أباكافير أقراص بتخزين قم

الفموي.أباكافير محلول تجمد ال الغرفة. حرارة درجة في تخزينه أو الفموي أباكافير محلول تبريد يمكن

بإحكام.مغلقة الحاوية وأبق فيها جاءت التي الحاوية في بأباكافير احتفظ

مفقوداً.أو مكسوراً الحاوية فتحة فوق األصلي الختم كان إذا أباكافير تستخدم ال

كيفية حول والدواءالغذاء إدارة إرشادات يتبع. )قديم(الصالحية منتهي أو إليه حاجة هناك تعد لم الذي أباكافير من تخلص

المستخدمة.غير األدوية من بأمان التخلص

األطفال.متناول عن بعيداً األدوية وجميع أباكافير على حافظ

أباكافير؟حول المعلومات من مزيد على العثور يمكنني أين

العوامل الستخدام التوجيهية المبادئ إلىالرجوع يرجى البشرية ، المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص في أباكافير استخدام حول المعلومات من لمزيد

للفيروسات المضادة العوامل الستخدام توجيهية مبادئ الو البشريةالمناعة نقص فيروس مع يعيشون الذين والمراهقين البالغين في القهقرية للفيروسات المضادة

.األطفاللدى البشرية المناعة نقص فيروس عدوى في القهقرية

(قرص محلول ، التالية:والدواء الغذاء إدارة  )ملصقات(ملصق على هذا المريض إصدار دواء ملخص يعتمد
يتناولون الذين لألشخاص معلومات الملصق في المرضى إرشاد معلومات قسم يتضمن . )بالفيلممغلف

أباكافير.

ClinicalTrials.govمن، بحثيةدراسات الصلةذات أباكافير

.HIVinfoمن والدواءالغذاء إدارة من المعتمدة البشرية المناعة نقص فيروس أدوية قائمة
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https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/
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https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/where-and-how-dispose-unused-medicines
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/table/appendix-b-table-3-characteristics-nucleoside-reverse-transcriptase-inhibitors
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/pediatric-arv/abacavir?view=full
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=ca73b519-015a-436d-aa3c-af53492825a1
https://clinicalinfo.hiv.gov/custom-ajax/get-dialog-content
https://clinicalinfo.hiv.gov/fact-sheet/fda-approved-hiv-medicines
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