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infovihtal #58 معلومات أساسية: شحنة فيروسية1
ال يمكن الكشف عنها

básicos: carga viral indetectable

الهدف من العالج ضد VIH هو الحصول على شحنة فيروسية “ال يمكن الكشف عنها”، لكن، ما 
معنى هذا ولما ذا هو مهم جدا؟

من الجدير بالذكر

نتائج اإلختبار تعطيك مؤشرا جيدا حول إذا ما 
كانت كمية VIH مرتفعة أو منخفضة. 2

مرتفعة منخفضة

 VIH اختبار الشحنة الفيروسية يشير إلى كمية
الموجودة في قطرة الدم. 1

مع ذلك، ال يمكن لالختبارات قياس كميات صغيرة جدا 3
من VIH. عندما يكون لديك كمية قليلة من الفيروس، 
يقال أن شحنتك الفيروسية “ال يمكن الكشف عنها”. 

 VIH وهذا يعني أن في عينة الدم،هناك القليل جدا من
حيث ال يمكن العثور على أي شيء عن طريق اإلختبار.

غير قابلة للكشف
)منخفض جدا(

ال يعني أن VIH قد اختفى تماما. يمكن أن يستمر 4
في جهات أخرى من الجسم، مثل األمعاء.

إذا ما كانت شحنة فيروسك ال 
يمكن الكشف عنها، هذا يعني 

أن هناك كمية قليلة من VIH في 
الدم.

الهدف من العالج ضدVIH هو 
الحصول على شحنة فيروسية ال 

يمكن الكشف عنها. هذا يعني أن 
الفيروس مراقب بطريقة جيدة.
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إشارات

معلومات أساسية: شحنة فيروسية
ال يمكن الكشف عنها

básicos: carga viral indetectable

لماذا من الجيد أن تكون الشحنة الفيروسية غير قابلة 
للكشف

•  إذا كان في جسمك كمية صغيرة جدا منVIH ، فإنه   
  ال يمكن أن يهجم ويضعف جهاز مناعتك ،الذي يمثل نظام  

  الدفاع الطبيعي للجسم.
•  إذا كان جهاز مناعتك قويا، فأنت أقل عرضة لألمراض أو   

  اإلصابات. 
•  شحنة فيروسية غير قابلة للكشف تقلل من خطر عدوى   

.VIH شخص آخر ب  

زيادة على هذا


