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ÎNCĂRCĂTURA VIRALĂ
NEDETECTABILĂ

HIV este un virus care utilizează celulele sistemului imunitar pentru a se reproduce şi a face copii ale sale.
Acest lucru produce epuizarea acestor celule și, în timp,
starea sănătăţii să ﬁe mai rău. Scopul principal al tratamentului antiretroviral este de a obţine ca, cantitatea de
virus din corpul dumneavoastră să ﬁe foarte mic. Astfel,
atât sistemul imunitar cât și sănătatea dumneavoastră se
vor îmbunătăți.
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Printre probele care vi se fac când aveţi HIV, sunt deasemenea
incluse şi măsurătorile de încărcătură virală în sânge. Ajută a valora
catitatea de virus existentă în organism şi a şti cum funcţionează tratamentul, când se urmează.
Testele nu pot măsura cantităţile foarte mici de HIV. Când spunem că
încărcătura virală este “indetectabilă” înseamnă că este foarte puţin
HIV, şi nu că ar ﬁ dispărut complet din organism. Dacă încetaţi să luaţi
tratamentul, încărcătura virală va creşte.
În cazul în care cantitatea de HIV din organism este foarte mic în corpul
dumneavoastră, va ﬁ mai diﬁcil să debiliteze sistemul imunitar, deoarece
acesta vă protejează de boli. Când aveţi un sistem imunitar puternic este
mai puţin probabil să vă îmbolnăviţi sau să luaţi infecţii.
De asemenea, o încărcătură virală nedetectabilă reduce posibilitatea de a transmite virusul altor persoane. Aceasta chestiune poate
ajuta, de asemenea, să decideți dacă doriți să începeți să luați tratamentul
sau nu.
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OBSERVAȚII
Scopul principal al tratamentului este de a reduce încărcătura virală HIV
la niveluri nedetectabile.
O încărcătură virală nedetectabilă înseamnă că cantitatea de HIV din
sânge este foarte mic, şi nu că ar ﬁ dispărut complet din organism.
Acest lucru vă va ajuta să puteți avea o stare bună de sănătate.

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

O încărcătură virală nedetectabilă,deasemenea, reduce riscul de a
transmite virusul HIV.
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