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معلومات أساسية عن
CD4 الخاليا المناعية

وشحنة الفيروس

دليل سريع لنتائج الفحوصات

CD4 حساب عدد الخاليا المناعية
ما بين 500 و 1200 = رقم طبيعي لألشخاص غير الحاملين للفيروس. 	l

ما فوق 350 = ال ُينصح عادة بعالج الفيروس. 	l

أقل من 350 = نعم ُينصح بتلقي عالج الفيروس. 	l

أقل من 200 = تزيد خطورة التعرض لألمراض والعدوى، لذلك ُيوصى بعالج الفيروس. 	l

قد يعطيك طبيبك نتائج فحوص )CD4( بالنسبة المئوية
ما فوق 29 % = تعادل عدد الخاليا المناعية CD4 أكثر من 500. 	l

أقل من %14 = تعادل عدد الخاليا المناعية CD4 أقل من 200. 	l

شحنة الفيروس
ما بين 100,000 وواحد مليون = عالية. 	l

أقل من 10,000 = لألشخاص حاملي الفيروس لكن ال يتلقون عالجاً، وهي تعتبركمية  	l

منخفضة.
أقل من 50 = وتعرف بشحنة فيروس )غير قابلة لإلكتشاف(. الهدف من عالج فيروس  	l

نقص المناعة المكتسبة HIV هو الوصول لشحنة فيروس غير قابلة للكشف.

مالحظات

هل تريد معرفة المزيد؟

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة تعكس 
توصيات لكيفية الرعاية والعالج ضد فيروس نقص 

المناعة HIV في أوروبا.
يتم تمويل المحتوى والتصميم لهذه المواد من 

 HIV قبل برنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة
 NHS في لندن، التابع للخدمات الصحية الوطنية

)NHS Pan-London HIV Prevention Progra-
mme(، ومركز الخدمات الصحية بجنوب غرب 

.)NHS South West Essex( إسيكس
تم تمويل الترجمة من قبل: Merck و Sharp و 

.Dohme
 NAM 2010 حقوق التأليف والنشر لمنظمة
إذا كنت ترغب في ترجمة أو تغيير أو إعادة إنتاج 

هذه النشرة، يرجى االتصال بنا.

المملكة المتحدة جمعية خيرية 
مسجلة برقم 1011220

توفر منظمة )NAM( معلومات مجانية 
بشكل كامل آلالف من األشخاص كل 

عام. إذا كنت تريد التبرع، قم بزيارة 
موقعنا:

www.aidsmap.com

الشكر موصول لسارة العتباني و 
كريمة السبيطري لترجمة هذه المواد.

إن منظمة NAM هي منظمة مجتمع مدني معنية بقضية فيروس نقص المناعة المكتسبة 
HIV، ومقرها في المملكة المتحدة. نحن نعمل بشكل وثيق مع خبراء في مجاالت 
الطب والبحوث والرعاية االجتماعية، ومع أشخاص يعانون من اإلصابة بهذا الفيروس 

بصفة شخصية. إننا ننشر معلومات مطبوعة وعلى شبكة اإلنترنت عن الفيروس باللغة 
اإلنجليزية، ويشمل ذلك مواد ومعلومات ألشخاص مصابين بالفيروس ولمختصين وخبراء 

في مجال التعامل معه.

تستند هذه المادة إلى منشورات أصلية بحقوق تأليف مملوكة منظمة NAM. ال تتحمل 
المنظمة أي مسئولية تتعلق بمدى دقة الترجمة أو مدى عالقتها بقضية  محلية.

ونعتذر كمنظمة ناطقة باللغة اإلنجليزية، عن عدم قدرتنا على التواصل باللغة العربية. ومع 
ذلك، فإن موقعنا aidsmap.com يتضمن قاعدة بيانات للبحث عن خدمات في جميع أنحاء 

العالم. يمكنك استخدامها للعثور على أقرب منظمة أو مركز للخدمات الصحية بمنطقتك.

يمكنك أيضاً زيارة موقعنا aidsmap.com لقراءة وتحميل المواد المترجمة األخرى.
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توفر منظمة NAM معلومات مجانية 
لآلالف من األشخاص كل عام.  إذا 
كنت تريد التبرع، قم بزيارة موقعنا:

www.aidsmap.com

 .NAM تستند هذه المادة إلى منشورات أصلية بحقوق تأليف مملوكة لمنظمة 
ال تتحمل المنظمة أي مسئولية تتعلق بمدى دقة الترجمة أو مدى أهميتها المحلية.
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إن الخاليا المناعية CD4 هي أهم 
خاليا في جهاز المناعة بالجسم. 

ومهمة جهاز المناعة أن يقوم 
بحمايتنا ضد العدوى و األمراض.

عندما يكون عدد الخاليا المناعية 
CD4 منخفضاً، عادة ما تكون 
شحنة الفيروس عالية. وهذا 

الوضع ليس مطمئناً.

عندما يكون عدد الخاليا 
المناعية CD4 مرتفعُا، عادة ما 

تكون شحنة الفيروس منخفضة. 
هذا الوضع أفضل بكثير.

إذا إنخفض عدد الخاليا 
المناعية CD4 لديك إلى 
350 أو أقل، ُينصح ببدء 

العالج.

يجب أن ينتج عن العالج زيادة 
 ،CD4 في عدد الخاليا المناعية

ونقصان مباشر في شحنة 
الفيروس.

يحسب  فحص CD4 عدد الخاليا 
المناعية CD4 في كل قطرة دم. كلما 

زاد العدد، كلما كان أفضل.

يقيس فحص شحنة الفيروس كمية 
 HIV شحنة فيروس نقص المناعة

في قطرة الدم. من األفضل أن تكون 
أقل قدر ممكن. 

من المهم أن يقوم 
جميع حاملي فيروس 

نقص المناعة المكتسبة 
HIV بإجراء فحوصات 

منتظمة للدم.

أهم فحصان للدم هما: 
فحص عدد الخاليا 

المناعية CD4 وفحص 
شحنة الفيروس.

.HIV فيروس نقص المناعة المكتسبة :HIV
.CD4 الخاليا المناعية :CD4

نقاط مهمة
l إن نتائج فحصا حساب 

 CD4 الخاليا المناعية
وشحنة الفيروس تكشف 
لنا معلومات أساسية عن 
تأثير فيروس نقص المناعة 

HIV على الجسم.

l إن الهدف من عالج هذا 
الفيروس هو الوصول لعدد 
منخفض جداً )أو غير قابل 

لإلكتشاف( من شحنة 
الفيروس و عدد كبير من 

.CD4 الخاليا المناعية
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