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Este important ca toate persoanele cu HIV să îşi facă în
mod regulat testele de sânge.
Cele două teste de sânge mai importante sunt pentru CD4
și încărcătura virală.
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RUMANO

CD4 sunt cele mai importante celule ale sistemului
imunitar. Sistemul nostru imunitar ne protejează
împotriva infecțiilor și a bolilor.

CD4 ȘI ÎNCĂRCĂTURA
VIRALĂ

CD4 indică numărul de celule CD4 dintr-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 este de a avea cât mai
puține HIV posibil.

În cazul în care numărul de celule CD4 este scăzut,
încărcătura virală este de obicei ridicată. Această
situație nu este bună.
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În cazul în care numărul de CD4 este mare, încărcătura virală este de obicei scăzută.Această situație
este mult mai bună.

Rezultatul tratamentului ar trebui să ﬁe o creștere a
numărului de celule CD4 și o scădere a încărcăturii
virale.
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IDEI IMPORTANTE
Rezultatele testării CD4 și a încărcăturii virale furnizează informații
esențiale despre efectul pe care HIV îl are asupra corpului dumnea
voastră.

Scopul tratamentului împotriva HIV este de a obţine o încărcătură
virală foarte mică (sau „nedetectabilă“) și un număr mare de celule CD4.
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GHID RAPID PENTRU REZULTATELE TESTELOR
NUMĂRUL DE CD4

Între 500 şi 1.200 = normal în rândul persoanelor fără HIV
Sub 200 = este un risc crescut de infecții și boli
DOCTORUL DUMNEAVOASTRĂ VĂ POATE DA REZULTATELE CD4 SUB FORMĂ
DE PROCENTAJE

Peste 29% = este similar cu un număr CD4 peste 500
Sub 14% = este similar cu un număr sub 200

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

ÎNCĂRCĂTURA VIRALĂ

Între 100.000 şi un milion = mare
Sub 10.000 = în rândul persoanelor cu HIV fără tratament, scăzută
Sub 50 = cunoscută ca încărcătură virală „nedetectabilă“; scopul terapiei
împotriva HIV este de a obţine o încărcătură virală nedetectabilă
INFOVIHTAL / CD4 ȘI ÎNCĂRCĂTURA VIRALĂ

