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معلومات أساسية CD4 :و الشحنة الفيروسية
básicos: CD4 y carga viral

infovihtal #57

من المهم أن جميع األشخاص الحاملين ل  VIHأن يقوموا بتحاليل الدم بانتظام.
أهم اختبارات الدم تتمثل في اختبار  CD4و اختبارالشحنة الفيروسية.
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خاليا  CD4هي أهم خاليا جهاز
المناعة.
هذا يحمينا من اإللتهابات
واألمراض.
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عندما يكون عدد CD4
منخفضا ،الشحنة
الفيروسية تكون عالية.
هذا الوضع ليس جيدا.
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هدف العالج الخاص ب  VIHهو الحصول
على شحنة فيروسية منخفضة جدا (أو
“ال يمكن الكشف عنها”) ونسبة عالية
من عدد خاليا .CD4
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إحصاء  CD4يشير إلى عدد
خاليا  CD4التي توجد في
قطرة من الدم .وكلما كانت
أكثر ،فذلك أفضل.

عندما يكون عدد  CD4عاليا،
فإن الشحنة الفيروسية
غالبا ما تكون منخفضة.
هذاالوضع أفضل بكثير.
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3

الشحنة الفيروسية تقيس
كمية VIHفي قطرة الدم.
من األفضل أن تكون أقل عدد
ممكن.

إذا كان عدد خالياك
 CD4هو  350أو أقل،
ينصح ببدء العالج.
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نتائج اختبارات  CD4والشحنة
الفيروسية تقدم لنا معلومات
أساسية حول تأثير فيروس VIH
على جسمك.

نتائج العالج يجب أن
تتمثل في زيادة عدد
 CD4ونقصان الشحنة
الفيروسية.

ومن الجدير بالذكر

هذه المعلومات ترتكز على منشور لللمؤلف األصلي ل  ،NAMمنظمة غير ربحية ل  ،VIHومقرها في المملكة المتحدة .المنشور األصلي هو
متاح في  .www.aidsmap.comوترجمة محتويات هذه المنشورات تمت بعد الحصول على تصريح م .NAM
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دليل النتائج
الدليل السريع لنتائج االختبارات
إحصاء CD4
• 		ما بين  500و = 1200العدد العادي عند األشخاص بدون VIH
• 		أكثرمن  = 350الينصح ،عامة ،بالعالج ضد VIH
• 		أقل من  = 350نعم ينصح بالعالج ضد VIH
• 		أقل من  = 200يزيد خطر العدوى واألمراض  ،لذا فمن المستحسن العالج
		ضد .VIH

		

كما أنه يمكن أن تحصل على النتائج الخاصة ب  CD4بالنسبة المئوية
• 		أكثر من  = ٪ 29ما يماثل عدد خاليا CD4أكثر من 500
• 		أقل من  = ٪ 14ما يماثل عدد خاليا  CD4أقل من 200
الشحنة الفيروسية
•مابين  100.000ومليون = عالية
•أقل من = 10.000عند األشخاص الحاملين ل  VIHو بدون عالج ،منخفضة
•أقل من  = 50المعروفة باسم الحمولة الفيروسية التي “ال يمكن الكشف عنها”،
الهدف من العالج ضد  VIHهو تحقيق حمولة فيروسية ال يمكن اكتشافها.

إشارات
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