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Wirus HIV, diagnostyka serologiczna  (diagnostyka serologiczna AIDS, 
zespół nabytego niedoboru odporności, badanie przesiewowe w kierunku AIDS, 
test na obecność przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności 
[HIV, human immunodeficiency virus], badanie Western blot, test na antygen p24)

Rodzaj badania  Badanie krwi

Wyniki prawidłowe  Brak antygenów wirusa HIV i przeciwciał

Wyjaśnienie testu i związek z fizjologią
Testy te służą do wykrywania zakażenia wirusem HIV. Wyróżnia się 2 aktywne 

typy ludzkich wirusów niedoboru odporności: typ 1 i 2. Wirus HIV 1 jest najpow-
szechniej występującym typem wirusa w  Stanach Zjednoczonych i  Europie Za-
chodniej. Występowanie wirusa HIV 2 ogranicza się głównie do populacji Afryki 
Zachodniej. Do osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na AIDS zalicza się 
aktywnych seksualnie homoseksualnych mężczyzn, mężczyzn biseksualnych, ko-
biety posiadające wielu partnerów, narkomanów używających igieł, osoby otrzy-
mujące preparaty krwiopochodne skażone wirusem HIV, a także niemowlęta na-
rażone na kontakt z wirusem w czasie ciąży lub porodu. Przeciwciała przeciwko 
wirusowi HIV 1 i HIV 2 są nie do wykrycia w 6–12 tyg. od ekspozycji na wirusa, a są 
prawie zawsze wykrywalne po 12 mies. od zakażenia. 

Ze względu na  medyczne i  społeczne znaczenie pozytywnego wyniku testu 
na obecność HIV wyniki badania muszą być dokładne, a ich interpretacja prawi-
dłowa. Dlatego amerykańska służba zdrowia uznaje, że osoba może być poinfor-
mowana o infekcji wirusem HIV jedynie po wykonaniu przesiewowego testu enzy-
matycznego lub szybkiego testu na obecność przeciwciał oraz badania przeciwciał 
metodą Western blot lub testem immunofluorescencyjnym (IFA, immunofluorescent 
assay) w celu potwierdzenia wyniku. Jednak pozytywny wynik testu immunoen-
zymatycznego (EIA, enzyme immunoassay) niepotwierdzony badaniem Western blot 
lub IFA nie powinien być postrzegany jako negatywny. Wymagane jest powtórze-
nie badań po 3–6 mies. Osoba z pozytywnym wynikiem testu na HIV nie jest chora 
na AIDS aż do momentu rozwinięcia się klinicznych cech zmniejszonej odporności. 

Serologiczne testy przesiewowe, immunoenzymatyczny (EIA) i  chemiluminescen-
cyjny (CIA, chemiluminescent immunoassay), wykrywające przeciwciała przeciwko 
wirusowi HIV w  surowicy lub osoczu, są najbardziej rozpowszechnionymi skri-
ningowymi testami serologicznymi w kierunku AIDS. Te testy serologiczne (w kie-
runku wirusów HIV 1 i 2) stosuje się do diagnozowania klinicznego, badania prze-
siewowego dawców krwi i produktów krwiopochodnych, a  także badania osób, 
które mogą być zakażone wirusem HIV. Ważne jest, aby wielokrotnie powtarzać 
badania wykrywające przeciwciała przeciwko wirusowi HIV. Ze względu na fakt, 
że nie wykrywają one antygenów wirusowych, nie są w stanie wykryć zakażenia 
na  wczesnym etapie (przed  powstaniem przeciwciał). Serokonwersja (wykrycie 
przeciwciał skierowanych przeciwko HIV) u osoby zakażonej HIV następuje zwy-
kle po 2–12 tyg., ale czasem nawet po 6 mies. Okres ten nazywany jest okienkiem 
serologicznym.

Ponieważ niektóre osoby poddające się badaniom w kierunku zakażenia wiru-
sem HIV nie odbierają wyników swoich badań, duży nacisk kładzie się na wyko-
nywanie szybkich testów wykrywających przeciwciała przeciwko HIV. Ich wynik 
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jest dostępny w ciągu mniej niż 1 godz. Tak jak w przypadku konwencjonalnych 
testów immunoenzymatycznych w poszukiwaniu przeciwciał anty-HIV, szybkie 
testy są badaniami przesiewowymi i w przypadku wyniku dodatniego wymagają 
potwierdzenia.

W celu potwierdzenia często odczynowego wyniku testu serologicznego prze-
prowadza się badanie potwierdzające (najczęściej Western blot lub IFA). Test We-
stern blot nie jest odpowiedni jako test przesiewowy, ponieważ jest badaniem 
droższym, wymagającym większego nakładu pracy i bardziej czasochłonnym niż 
test immunoenzymatyczny, a często jego wyniki pozostają nierozstrzygające lub 
niemożliwe do zinterpretowania. Pacjent z 2 pozytywnymi wynikami testu immu-
noenzymatycznego i z pozytywnym wynikiem testu Western blot klasyfikowany 
jest jako nosiciel wirusa HIV 1.

Testy diagnostyczne opisane wcześniej pozwalają na  wykrycie zakażenia wi-
rusem HIV poprzez wykrycie przeciwciał przeciwko HIV. Można także zdiagno-
zować zakażenia wirusem HIV poprzez bezpośrednie wykrycie RNA wirusa HIV 
(s. 919). Test na obecność antygenu p24 jest testem typu ELISA pozwalającym na wy-
krycie wirusowego białka p24 we krwi obwodowej osób zakażonych HIV, w której 
występuje ono jako wolny antygen lub w kompleksie z przeciwciałami anty-p24. 
Antygen p24 może być wykryty w 2–6 tyg. po zakażeniu. Badanie w kierunku an-
tygenu p24 może być wykorzystywane w celu oceny aktywności przeciwwiruso-
wego leczenia anty-HIV. Badanie to można również zastosować w diagnozowaniu 
noworodkowych zakażeń wirusem HIV, wykrywaniu wirusa HIV przed serokon-
wersją, wykrywaniu wirusa wśród dawców krwi, a  także określaniu postępu te-
rapii AIDS. Raz zdiagnozowane, zakażenie wirusem HIV i efektywność leczenia 
może być monitorowane poprzez bezpośrednie wykrywanie RNA HIV (s. 919).

Od niedawna jako alternatywa dla badań przeprowadzanych w surowicy do-
stępne jest stosowanie płynów z jamy ustnej do wykrywania przeciwciał przeciw 
wirusowi HIV. Te nowe testy wykrywające przeciwciała przeciwko wirusowi HIV 
wykorzystują płyn dziąsłowy (OMT, oral mucosal transudate), płyn pochodzenia suro-
wiczego, który dostaje się do śliny z bruzd dziąseł i pokrywa powierzchnie na ślu-
zówkach jamy ustnej. Innym nieinwazyjnym badaniem alternatywnym w stosun-
ku do badań krwi jest badanie moczu na obecność wirusa HIV. Wymagana jest 
tylko niewielka ilość moczu. Badanie moczu na obecność wirusa HIV jest bardzo 
cenne, zwłaszcza jeśli wkłucie żylne jest uciążliwe, trudne lub niemożliwe. Często 
stosują je amerykańskie firmy ubezpieczeniowe. Należy zaznaczyć, że badania mo-
czu wykrywają przeciwciała przeciwko wirusowi HIV, a nie cząstki wirusa. Mocz 
nie zawiera wirusa i nie jest płynem ustrojowym, przez który mogłoby się przeno-
sić zakażenie.

Obecnie [w USA – przyp. tłum.] dostępne są zestawy do samodzielnej diagno-
styki w domu (point-of-care home kits, przyłóżkowe szybkie testy diagnostycze). Za-
pewniają anonimową rejestrację i konsultację przed badaniem poprzez bezpłatną 
rozmowę telefoniczną. Pobieranie próbek w domu badanego, wykonanie badania 
oraz konsultacje po  badaniu są elementami procesu badania domowego. Proce-
dura wymaga nakłucia palca przez specjalny wkłuwacz, umieszczenia kropli krwi 
na  specjalnie przygotowanej karcie, a  następnie przesłaniu karty do  licencjono-
wanego laboratorium do zbadania. Wynik jest dostępny w ciągu 3 dni roboczych 
od wysłania próbki do laboratorium w przypadku testu Express Kit i w ciągu 7 dni 
w przypadku testu Standard Kit.
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Czynniki zakłócające
 • Fałszywie pozytywne wyniki mogą się pojawić, jeśli pacjent cierpi na choroby 

autoimmunologiczne, choroby limfoproliferacyjne, białaczkę, chłoniaka, kiłę lub 
alkoholizm.

 • Fałszywie negatywne wyniki mogą się pojawić we wczesnym etapie inkubacji 
lub w końcowym stadium AIDS.

Postępowanie i opieka nad pacjentem

Przed
EP   Wyjaśnić pacjentowi procedurę badania.

 • Uzyskać świadomą zgodę, jeśli jest wymagana.
EP   Poinformować pacjenta, że nie jest wymagane pozostawanie na  czczo ani 

przygotowanie się do badania.
 • Nie oceniać praktyk seksualnych pacjenta. Dać pacjentowi wystarczająco dużo 

czasu na wyrażenie obaw związanych z wynikiem badania.
Podczas

 • Przestrzegać uniwersalnych środków ostrożności przy pobieraniu próbek. Uży-
wać rękawiczek w czasie pracy z krwią w przypadku wszystkich pacjentów.

 • W przypadku rutynowego badania w kierunku HIV pobrać próbkę krwi żylnej 
„na skrzep”. Krew na badanie jest często wysyłana do laboratorium zewnętrzne-
go, aczkolwiek szybkie zestawy do oznaczania przeciwciał stają się coraz szerzej 
dostępne w szpitalnych laboratoriach, a także w prywatnych domach.

 • Jeśli pacjent chce zachować anonimowość, użyć numeru w  celu identyfikacji 
pacjenta, zwracając uwagę na dokładne jego zapisanie.

 • Jeśli test serologiczny jest reaktywny (np. wynik jest pozytywny 2 razy z rzędu), 
Western blot wykonuje się z tej samej próbki krwi.

 • Jeśli wynik testu Western blot nie jest jednoznaczny, pobrać kolejną próbkę 
do zbadania 2–4 mies. później.

Po
 • Zastosować ucisk w miejscu wkłucia.

EP   Poinstruować pacjenta, aby obserwował miejsce wkłucia na wypadek wystą-
pienia zakażenia. Pacjenci z AIDS mają obniżoną odporność i są podatni na za-
każenia.

 • Przestrzegać polityki danej instytucji w kwestii zgłaszania wyników. Nie prze-
kazywać wyników badania przez telefon. Pamiętać, że wynik pozytywny może 
mieć druzgocące konsekwencje, włączając utratę pracy, ubezpieczenia, związ-
ków towarzyskich i relacji rodzinnych.

EP   Wyjaśnić pacjentowi, że pozytywny wynik testu Western blot wskazuje je-
dynie na kontakt z wirusem. Nie oznacza, że u pacjenta występuje kliniczne 
AIDS. Nie wszyscy pacjenci z  pozytywnym wynikiem badania w  kierunku 
przeciwciał zachorują na AIDS.

EP   Zachęcić pacjenta, który otrzymał pozytywny wynik testu, do poinformowa-
nia partnerów seksualnych, by również mogli się przebadać.

EP   Poinformować pacjenta, że przygodne kontakty seksualne spowodują, iż nowi 
partnerzy znajdą się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na AIDS.

EP   Zapewnić pacjentowi edukację w zakresie bezpiecznych praktyk seksualnych.

U_Z.indd   917 03.06.2013   14:32



Wirus HIV, diagnostyka serologiczna918

Wyniki nieprawidłowe

  Wartości podwyższone 
AIDS 
Zakażenie wirusem HIV

Notatki
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Wirus HIV, ocena wiremii  (miano wirusa HIV, RNA HIV)

Rodzaj badania  Badanie krwi

Wyniki prawidłowe  Niewykrycie wirusa

Wyjaśnienie testu i związek z fizjologią
Ilościowe określenie wiremii HIV we krwi (liczby kopii RNA wirusa HIV w mi-

lilitrze krwi) jest wykorzystywane do wykrywania RNA wirusa HIV u pacjentów, 
u których podejrzewa się zakażenie wirusem HIV. Służy także do śledzenia rozwo-
ju nabytego zespołu niedoboru odporności (AIDS, acquired immunodeficiency syndro-
me) (tab. 26). Dane te są wykorzystywane jako wskaźnik do rozpoczęcia leczenia 
antyretrowirusowego (tab. 27). Miano wirusa HIV odzwierciedla odpowiedź pa-
cjenta na leczenie przeciwwirusowe i wskazuje na przebieg choroby dokładniej niż 
jakiekolwiek inne badanie, włączając określanie liczby limfocytów T CD4 (s. 394). 
Badanie miana wirusa HIV stosowane jest też do  monitorowania skuteczności 
leczenia. Dzięki temu badaniu można przewidzieć przeżywalność pacjenta (zob. 
tab. 26). Test ten jest wykorzystywany do identyfikowania przezłożyskowej trans-
misji wirusa HIV. Badanie wirusowego RNA jest często stosowane do badania krwi 
dawcy.

Miano wirusa HIV jest najdokładniej określane poprzez ilościowe oznaczanie 
materiału genetycznego wirusa we krwi. Istnieje kilka różnych metod laboratoryj-
nych określania miana wirusa HIV. Ważne jest, aby ta sama metoda była stosowana 
do monitorowania przebiegu choroby. Wyniki różnią się w zależności od zastoso-

TABELA 26 Zastosowanie miana wirusa w przewidywaniu przebiegu choroby

Miano RNA wirusa HIV, kopie/mL

< 500 501–3000
3001–

–10 000
10 001– 
–30 000

> 30 000

% rozwoju AIDS
% umierających 

na AIDS

5,4
0,9

16,6
6,3

31,7
18,1

55,2
34,9

80
69,5

TABELA 27 Rekomendacje dotyczące terapii przeciwwirusowej oparte na mianie wirusa 
i liczbie limfocytów CD4

Miano RNA wirusa HIV, kopie/mL

Liczba limfocytów 
CD4, x105/L

< 5000 5000–30 000 > 30 000

< 350
350–500
> 500
Objawowy

Zalecane leczenie
Rozważyć leczenie
Odroczyć leczenie

Zalecane leczenie
Zalecane leczenie
Rozważyć leczenie
Zalecane leczenie

Zalecane leczenie
Zalecane leczenie
Zalecane leczenie
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wanej metody, dlatego należy wiedzieć, jaką metodę stosowano, gdy rozważa się 
lub rozpoczyna leczenie. Najbardziej powszechna metoda wykorzystuje odwrot-
ną transkrypcję w połączeniu z łańcuchową reakcją polimerazy (RT-PCR, reverse-
-trancriptase polymerase chain reaction) z użyciem amplifikacji genów. W metodzie tej 
można określić ilościowo RNA w zakresie mniejszym niż 50 kopii/mL.

Zazwyczaj zaleca się określenie linii bazowej miana wirusa poprzez wykona-
nie 2 pomiarów w odstępie 2–4 tyg. po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sero-
logicznego w AIDS (s. 915). Monitorowanie powinno być kontynuowane poprzez 
badania co 3–4 mies. w połączeniu z określaniem liczby limfocytów CD4. Obydwa 
badania dostarczają danych niezbędnych do określenia, kiedy rozpocząć leczenie 
przeciwwirusowe. Określanie miana wirusa powinno się powtarzać co  4–6 tyg. 
po rozpoczęciu lub zmianie terapii przeciwwirusowej. Zwykle leczenie przeciwwi-
rusowe jest kontynuowane aż do spadku miana wirusa HIV poniżej 500 kopii/mL. 
Należy pamiętać, iż wynik „niewykrywalne” nie oznacza, że we krwi po leczeniu 
nie pozostał wirus –  wskazuje, że miano wirusa spadło poniżej granicy wykry-
walności testu. Przy znaczącym (większym niż 3-krotny) wzroście miana wirusa 
należy rozważyć zmianę leczenia.

Zazwyczaj badanie to nie jest zalecane jako badanie przesiewowe/potwierdza-
jące w przypadku osób potencjalnie zakażonych HIV. Jednak niemowlęta aż do 18 
mies.ż. urodzone z matek zakażonych wirusem HIV mogą wykazywać pozytywny 
wynik testu serologicznego w kierunku HIV ze względu na obecność matczynych 
przeciwciał przeciwko HIV. Dlatego trudno jest określić zakażenie wirusem HIV 
w tych przypadkach. Większość klinicystów zaleca określenie miana wirusa (DNA 
lub RNA) w ramach badań przesiewowych tej wybranej grupy noworodków.

Czynniki zakłócające
 • Nieprawidłowe pobranie i badanie próbki może powodować sprzeczne wyniki.
 • Niedawno przyjęte szczepienia mogą wpłynąć na miano wirusa.
 • Współistniejące zakażenia mogą powodować sprzeczne wyniki.
 • Zmienna współpraca w trakcie leczenia może wpływać na wyniki. 

Postępowanie i opieka nad pacjentem

Przed
EP   Wyjaśnić pacjentowi procedurę badania.
EP   Poinformować pacjenta, że nie jest wymagane pozostawanie na  czczo ani 

przygotowanie się do badania.
 • Nie oceniać praktyk seksualnych pacjenta. Dać pacjentowi wystarczająco dużo 

czasu na wyrażenie obaw związanych z wynikiem badania.
Podczas

 • Przestrzegać uniwersalnych środków ostrożności przy pobieraniu próbek. Uży-
wać rękawiczek w czasie pracy z krwią w przypadku wszystkich pacjentów.

 • Próbki krwi żylnej pobrać do probówek z EDTA.
 • Nigdy nie używać ponownie igieł. Igły i strzykawki użyte do pobrania próbek 

krwi wyrzucać do pojemnika przeznaczonego do tego celu, odpornego na prze-
kłucie.
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Po
 • Bezzwłocznie przetransportować próbkę do laboratorium.
 • Próbki często wysyła się do laboratorium centralnego.
 • Zastosować ucisk w miejscu wkłucia.

EP   Poinstruować pacjenta, aby obserwował miejsce wkłucia na wypadek wystą-
pienia zakażenia. Pacjenci z AIDS mają obniżoną odporność i są podatni na za-
każenia.

EP   Zachęcić pacjenta do rozmowy na temat jego obaw w sprawie informacji pro-
gnostycznych, które mogą być uzyskane dzięki wynikom.

 • Nie podawać wyników badań przez telefon. Wzrastające miano wirusa może 
mieć dramatyczne konsekwencje.

 • Ponieważ wyniki różnią się w zależności od zastosowanej metody laboratoryj-
nej, ważne jest, aby stosować tę samą metodę do monitorowania przebiegu cho-
roby.

 • Określanie miana wirusa zwykle powtarza się po rozpoczęciu lub zmianie le-
czenia przeciwwirusowego. W  przypadku znacznego wzrostu miana wirusa 
należy natychmiast rozważyć zmianę leczenia. 

Wyniki nieprawidłowe
Zakażenie wirusem HIV

Notatki
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