
Jak odczytywać wyniki badań

Poziom CD4 
l  od 500 do 1200 = taki wynik mają zwykle (choć nie zawsze) osoby, które nie są 

zakażone HIV
l powyżej 350 = leczenie HIV nie jest na ogół wskazane
l poniżej 350 = leczenie HIV jest wskazane
l  poniżej 200 = istnieje zwiększone ryzyko chorób i infekcji, więc leczenie HIV 

jest wskazane

Lekarz może podać wynik badania CD4 w procentach 
l powyżej 29% = poziom CD4 powyżej 500
l poniżej 14% = poziom CD4 poniżej 200

Wiremia
l od 100,000 do 1 miliona = wysoka
l poniżej 10,000 = dla nieleczonych osób z HIV jest to niski poziom 
l  poniżej 50 = wiremia „niewykrywalna”. Celem leczenia HIV jest właśnie 

niewykrywalna wiremia
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Corocznie NAM bezpłatnie dostarcza 
materiały informacyjne tysiącom 
osób. Jeśli chciałbyś wspomóc naszą 
działalność, proszę odwiedzić stronę: 
www.aidsmap.com/donate 

Informacje zawarte w tej ulotce 
dotyczą rekomendowanych procedur 
leczenia i opieki osób żyjących z HIV 
w Europie.

Podziękowania dla Sieci Plus za 
przetłumaczenie tej publikacji.

Chcesz wiedzieć więcej?
NAM jest organizacją pozarządową zajmującą się HIV, z siedzibą w Wielkiej 
Brytanii. Współpracujemy z ekspertami z dziedziny medycyny, badań oraz opieki 
socjalnej oraz z osobami dotkniętymi przez HIV. Wydajemy informacje na temat 
HIV w języku angielskim w wersji papierowej i elektronicznej, w tym materiały dla 
osób żyjących z HIV, a także dla osób zawodowo zajmujących się tą tematyką.

Ten materiał powstał w oparciu o oryginalną publikację NAM. NAM nie 
odpowiada za dokładność tłumaczenia ani za odniesienie do lokalnych warunków.

Niestety jako angielskojęzyczna organizacja nie jesteśmy w stanie prowadzić 
korespondencji po polsku. Nasza strona aidsmap.com zawiera jednak bazę 
świadczeń oferowanych na całym świecie. Możesz z niej skorzystać, gdy 
potrzebujesz znaleźć organizację lub placówkę opieki zdrowotnej w twojej okolicy. 

Możesz również odwiedzić stronę aidsmap.com, gdzie możesz przeczytać i 
pobrać nasze inne przetłumaczone materiały.



Ważne jest, aby 
każda osoba żyjąca 
z HIV wykonywała 
regularne badania. 

Dwa najważniejsze 
badania sprawdzają 
liczbę komórek CD4 
i poziom wirusa we 
krwi.

Ważne informacje

l Wyniki poziomu CD4 
i wiremii przekazują 
niezwykle ważną 
informację na temat 
wpływu HIV na organizm. 

l Celem leczenia 
ARV jest bardzo niska 
(niewykrywalna) wiremia 
i wysoka liczba komórek 
CD4. 

Liczba komórek CD4 jest oznaczana 
z kropli krwi. Im większa liczba 
CD4, tym lepiej.

Wiremia oznacza ilość wirusa HIV 
w kropli krwi. Ważne, aby poziom 
wiremii był jak najniższy.

Kiedy poziom CD4 jest 
niski, zwykle wiremia jest 
wysoka. Taka sytuacja jest 
niekorzystna.

Kiedy poziom CD4 jest 
wysoki, zwykle wiremia jest 
niska. To jest znacznie lepsze.

Jeśli poziom CD4 spadł Ci 
do 350 lub mniej komórek, 
powinno się wdrożyć 
leczenie.

    Efektem leczenia powinien być 
wzrost poziomu CD4 i spadek 
wiremii. 

Komórki CD4 są najważniejszymi 
komórkami systemu odpornościowego, 
który chroni nas przed infekcjami i 
chorobami. 
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