
 
 

مل روسیو یلیو برز یجنوب یقایافر ،یس  یانواع انگل ایآ توان توس  ت تس      می را COVID-19 عا

 داد؟ صیکشور تشخ یها شگاهیدر آزما معمولی PCR یها

 شتتها یآزما یمولکول یشتتساستت کروبیبخش م ریمدو  یپزشتتک یشتتساستت کروبیتمام م استتتاد، یفوالد یمانیدکتر اآقای 

 در پاسخ به این سوال فرمودند: رصد کیو ژنت یولوژیپاتوب

شتت ر کشتتور  نچسدی در SARS-CoV-2 روسیو یستتیانهل انایچسد مورد از وار دییکه صتتت ا از تا ریچسد روز اخ یط

 ریو سا انایوار نیا ایاسا که آ نیمردم و پزشکان ا نیدر ب یاز سواالت اساس یکیآمد ،  انیتوسط وزارت ب داشا به م

سا ها روسیاز و افتهیج ش  یها انایوار سط ت ص یش که دولت یها شها یموجود در آزما ،PCR یکرونا، تو صو  یو خ

 آن ا وجود دارد. یبرا یلیتکم یخاص و روش ها یبه تست ا ازین ایاند و  صیکشور قابل تشخ

-SARS روسیبوجود آمد  از و یها انایوار ریو هم سا یسیانهل انای، هم وار"بلی" اسا که نیسوال ا نیبه ا عیسر پاسخ

CoV-2عامل ، COVID-19که مجوز انجام تستتتا ییها شتتتها ی، در تمام آزما PCR را دارند، همچون نوع  روسیو نای

 .شوندیداد  م صی( تشخیسیچ ای)نوع ووهان  کیکالس

 کیاستت ا نیاز ژن پروتئ یا یعمدتا در نواح د،یکرونا جد روسینوظ ور و یوارانا ها ریستتا ای یستتینوع انهل قایحق در

 روسی( وRT-qPCR قتریبطور دق ای) PCR یو واردات یداخل یت ایعمد  ک سکهیدچار ج ش شتتد  اند، حال ا روسوی S ای

عمد  نشد   راتییدستخوش تغ دیجد یها انایکه در وار کسسدیم ییرا شساسا روسیو یکیاز ماد  ژنت یهرید یکرونا نواح

ند. بطور دق قل دو ژن از و ت ایک نیدر ا قتر،یا مان تشتتتخ روسیحد ا تا  یداد  م صیبطور همز که عمد ژن  ایشتتتود، 

توستتتط  یروستتتیژن و کیاز  شیب صیباشتتتد. استتتتزاد  از تشتتتخ می RdRp و E ایو  RdRp (Orf1/b) و N یها

سا و آن ا زین یهرید ایمز دارای PCR یت ایک سا که اگر به فرض در اثر ج ش در  نیا نوظ ور  انایاز ژن ا، وار یکیا

شود و از نظر  یم ییشساسا ایکسد، ژن دوم توسط همان ک شساسایی را ژن آن نتواند PCR ایکه ک دیبوجود آ یدیجد

در هر دو ژن مذکور دچار ج ش  ینتو بهدر آن واحد  روسیو کیمتتمل استتا که  ریغ اریبستت اریاحتماالت بستت نیقوان

صال امکان RT-qPCR واکسش یپروب ها-مریشود که پرا ییها شسد و و نواحی آن به ات شته با س روسیرا ندا  ایک لهیبو

 گردند. ییقابل شساسا ریغ

 از N و E یژن ا صیتشخ یوجود دارد که بجا ایدر کشور فقط دو نوع ک آقای دکتر ایمانی فوالدی خاطر نشان کردند که

ستزاد  نم ایکه در وهله اول اکسون آن ک کسسد،یستزاد  ما RdRp و S ژن س نیشوند و در ع یها عمدتا ا  یحال در برر

ست یرفرانس کشور شها یآزما ستوریکرونا در ان  ینواح زیمذکور ن یت ایک یکه حت د،یمشخص گرد یبطور عمل رانیا توپا

قادر به  زیها ن ایک نینشتتتد  اند و ا رییدستتتتخوش تغ روسیو یستتتیانهل انایکه در وار دهسدمی قرار هدف را S از ژن

 باشسد. یم روسیو دینوع جد صیتشخ



 
 

سطح کشور  یها شها یتوسط آزما دیجد یها انایوار صیبابا عدم تشخ یا ینهران دیمردم و پزشکان معالج ن ا سرویا از 

 داشته باشسد.

 اشتباه  از کجا شکل گرف  و اذهان را بخود مشغول نمود؟ نیاس  که ا نیا یاز سواالت اساس یکی حال 

 آقای دکتر ایمانی فوالدی در پاسخ گزتسد:

 یول شوند،یداد  م صتشخی PCR روش لهیها بوس شها یدر آزما روسیو دیاسا که اگرچه انواع جد نیمشکل ا نیا علا

کرونا  روسیو صیتشخ ییرغم توانا یمث ا و عل ایاسا  یکه فرد مسز دارندمی عسوان فقط استزاد  مورد PCR یروش ها

س نوعاز  روسیو نیدهسد که ا زیتما توانسدیفرد، نم کیدر بدن  سا و  کیکال . در ر یغ ای ییقایافر ای یسیانهل انایوار ایا

س یواقع برا  ژ ی( و بوSequencing) یابی یبه روش توال ازین هریکدیاز  روسیو نیا یها انایوار زیج ش ها و تما یبرر

 آن فقط در چسد مرکز کشور وجود دارند. یبر اسا و دستها  ها سهیهز اریبس روشی که اسا NGS روش

دهسد، در انتخاب کلمات  حیو رسانه ها توض یجامعه علم یمطلب را برا نیخواستسد ا یاز افراد مسئول م یکه برخ یزمان

ساله مسجر به نیدقا نسمودند و ا صود ا هرید انی. به بدگردی " امای" م  یسینوع انهل تواندنمی PCR روش" بود  که نیمق

 ."دهد صیرا تشخ یسینوع انهل تواندنمی PCR روش" که شد  عسوان اشت ا  به و "و افتراق دهد زیتما کیرا از نوع کالس

کشور، با  یها شها یاز آزما یتعداد انهشا شمار زیو ن یصیتشخ یها ایاز فروشسدگان ک یبرخ طیشرا نیدر ا متاسزانه

شته اند که ک یسردرگم نیاز آب گل آلود نمودند و به ا یریگر یدر ماه یسع یاهداف اقتصاد  ایدامن زدند و عسوان دا

که با در نظر گرفتن  یرا دارند. در حال روسیو دیجد ای یسیانواع انهل صیتشخ ییمربوط به آن ا، توانا یها شها یآزما ایها 

 روسیو نیدر بدن خود باشد، ا یدیو جد افتهیج ش  روسیو یدارا یکه اگر فرد میابی یمطالب اشار  شد  در باال، در م

 شود. یداد  م صیختش PCR روش لهیمجوز، بوس یدارا یها شها یدر آزما یدر نمونه اخذ شد  از آن فرد به راحت
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