
 
 

 را مشاهده بفرمایید.کرونا و آنتی بادیهای کرونا  PCRتفسیر آزمایش  میتوانید در جدول زیر

نتیک رصگگد با نمونه گیری از نازوفارنکس )حلق و بینی( در آزمایشگگهاه تاتوبیوژو ی و   کرونا RT-PCRآزمایش 

صورت مواد  نت روسیو یحاو ماریب یاگر نمونهشود. انجام می شد، در آن  و  شوندیم ریتکث روسیو یکیکرونا با

سته به تعداد و یجهیدستهاه، نت شان خواهد داد. ب ست در  جیموجود در نمونه، نتا روسیمثبت را ن مثبت ممکن ا

 شوند. جادیتا چند روز ا قهیچند دق

 .است یمنف شیآزما جهیندهد، نت صیرا بعد از مدت زمان مشخص تشخ یروسیماده و چیه شیاگر آزما برعکس،

است که توسط بدن و به طور خاص در تاسخ  IgGو  IgM  صیشامل تشخ نیمونوگلوبوژیا صیتشخ شاتیآزما

 شود. یم جادیا SARS-CoV-2به عفونت 

IgM ص یباد یآنت  نیمعموالً اوژ صا سخ به عفونت ا یاخت سط بدن در تا ست که تو سطح ا یم جادیا  نیشود. 

شود و   یم دیتوژ IgG یباد ی. سپس، آنتابدییم شیچند روز تس از شروع عفونت در بدن افزا یدر ط یبادیآنت

IgM سگگطح  شیافزا اکند. ب یم نیهزیغاژب در تاسگگخ به عفونت جا یباد یرا به عنوان آنتIgG سگگطح ،IgM 

 .رسدیروز تس از شروع عفونت به اوج خود م ۲۸در حدود  IgG. سطح بداییکاهش م

IgM  وIgG روسیسگگطح و یخاص رو ی ن ها یبا هدف قرار دادن آنت SARS-nCoV-2 مبارزه  روسیو نیبا ا

 کنند. یم

 یهاونتمبارزه با عف یبرا IgA. هیر یوجود دارد، مانند توشش داخل یدر بافت مخاط IgAبنام  یهرید یباد یآنت

 نقش دارد. زیکرونا ن روسیمانند آنفلوآنزا مهم است و احتماالً در مبارزه با و یتنفس

به روش  شهاهیو در آزما شودیمخلوط م روسیو یهانیتروتئ یخون فرد با محلول حاو ینمونه ش،یآزما نیا در

ست باردار کیکه مانند مانند  شیآزما نیاز ا ینوع نی. همچنردیهیانجام م زایاال در  زین شود،یانجام م یخانه یت

 نیدر خون فرد وجود داشگگته باشگگند، تروتئ روسیکرونا و یهایبادیکشگگورها در دسگگترس اسگگت. اگر آنت یبرخ

 .شودیرنگ م رییو به آن متصل و موجب تغ شودیداده م صیتشخ یروسیو



 
 

 



 
 

 

 برای کسب اطالعات بیشتر به مقاالت زیر مراجعه نمایید:

 آزمایش آنتی بادیهای ویروس کرونا

 آزمایش تشخیص کرونا

 تشخیص کرونا از طریق بزاق دهان

 ر ویروس کرونانقش افراد ناقل بدون عالمت در انتشا

 نزااتفاوت کرونا با آنفلو
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