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Este de mare importanţă ca toate persoanele cu HIV să se prezinte pentru a-şi face periodic analize de sânge.
Cele mai importante două teste de sânge sunt cele CD4 şi încărcătura virală.

Numărătoarea de CD4 ne indică numărul de 
celule CD4 existente într-o picătură de sânge. 
Cu cât sunt mai multe cu atât mai bine.

Încărcătura virală măsoară cantitatea de 
HIV într-o picătură de sânge. Ideal ar fi să se 
deţină cantitatea mai mică posibilă.

Celulele CD4 sunt cele mai importante din 
sistemul imunitar. Acestea ne protejează în 
faţa infecţiilor şi a înbolnăvirilor
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Când numărătoarea de CD4  
este scăzută, încărcătura virală 
obişnuieşte să fie la un nivel ridicat. 
Această situaţie nu este bună.

Când numărătoarea de CD4 este 
relativ ridicat, încărcătura virală 
obişnuieşte să fie scăzută. Acest 
caz este cu  mult mai bine.

 Dacă numărătoarea ta de 
CD4 este sub 350 sau mai 
scăzută, se recomandă începerea 
tratamentului.

Rezultatul tratamentului ar trebui să 
fie o creştere a nivelelor de CD4 şi o 
scădere a încărcăturii virale.

4 5 6 7

8 4

A remarca
l Rezultatele testelor de CD4 şi încărcătura 
virală dau o informaţie esenţială asupra 
efectului avut  de HIV  în corpul tău.

l Obiectivul tratamentului pentru HIV 
este de a obţine o încărcătură virală foarte 
scăzută ( sau nedetectabilă) şi un nivel 
ridicat de numărătoare a celulelor CD4.
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Acest material este bazat pe o publicaţie cu copyright original al NAM, organizaţie non-profit asupra HIV, cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii. 
Publicaţia originală este disponibilă în www.aidsmap.com. Traducerea acestui material a fost realizat cu autorizaţia NAM. 



infovihtal #57 bazice: CD4 
si incărcătura virală

grupo de trabajo sobre 
tratamientos del vih

e-mail: contact@gtt-vih.org   
website: www.gtt-vih.org

Barcelona (España)

Por favor, fotocópialo y Hazlo circular

Pla Director d’Immigració Àrea d’Acció Social y Ciutadania

Subvencio-
nado por:

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Colaboran:

2

Ghid de rezultate
Ghidul rapid pentru rezultatul testelor

Numărătoare de CD4
l Între 500 şi 1.200 = este normal la persoanele cu HIV
l Peste  350 = nu se recomandă, în general , tratamentul anti-HIV
l Pe desubt de 350= da este recomandat tratamentul
l Pe desubt de 200= există un risc mai mare de infecţii şi înbolnăviri, fapt pentru care, se 
recomandă tratamentul pentru HIV

Deasemenea este posibil să dea rezultatul de CD4 sub formă de procentaje
l Peste  29% = similar unei numărători de CD4 mai ridicate de 500
l Pe desubt de 14% = similar unei numărători de CD4 mai scăzute de 200

Încărcătură virală
l Între 100.000 şi un milion = ridicat
l Pe desupt de 10.000 = pentru persoanele cu HIV şi fără tratament, scade
l Pe desupt de 50 = cunoscută ca încărcătură ‘ ne detectabilă’, obiectivul terapiei anti-HIV 
este de  obţinere a unei  încărcături virale ne detectabile
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