
 
 

 زیر امکان پذیر است.دو روش  تشخیص کرونا ویروس به

 (ی)مولکول یژنوم صیتشخ 

 (ی)سرولوژ ها نیمونوگلوبولیا صیتشخ 

در  روسیو یاختصاص یکیماده ژنت ییشناسا ،در افراد SARS-CoV-2 روسیو صیتشخ یروش برا نیتر جیو را نیاول

 این روش تخیصی به شرح زیر انجام می پذیرد: است.ترشحات نازوفارنکس 

 . شودیفرستاده م شگاهیبه آزماو  هشد رهیذخ لیاستر الیو ایدر لوله  شده از ترشحات نازوفارنکس یآورنمونه جمع

سیدن شگاهیها به آزماآنکه نمونه پس از ستفاده ازد، ر ش با ا دنبال به مرازیپل یارهیواکنش زنج ای RT-PCRنام به یرو

 . می گردنندکرونا  روسیو

ژنوم  که مخصررروو خود را دارد یکیکد ژنت زین روسیفرد اسرررت، هر ومنحصرررربه DNA یطور که هرگونه داراهمان

سیو سئله  نیا نییکرونا با تع روسیو شیآزما. کندیآن فراهم م ریرا با تکث روسیو یطرح کل و شودیم دهینام یرو م

را  یکیاطالعات ژنت ابتدامنظور، متخصصان  نی. بدخیر ایکرونا است  روسیوژنوم  یحاو هر نمونه ایکه آ شودیانجام م

از شررناسرراگرها ازجمله  یابا مجموعه شررده شیپاال یکی. سرر س مواد ژنتکنندیاسررتخرام م نازوفارنکس یهااز نمونه

قرار  شیدرون دسرررتگاه آزما یینها یو در مرحله شررروندیم بیکرونا ترک روسیگرفته از خود وانواع نشرررات یبرخ

صورت مواد ژنت روسیو یحاو ماریب ی. اگر نمونهرندیگیم شد، در آن  ستگاه،  شوندیم ریتکث روسیو یکیکرونا با و د

شان خواهد داد.  یجهینت سته به تعداد ومثبت را ن ست  جی، نتاموجود در نمونه روسیب تا  قهیدر چند دقمثبت ممکن ا

 .دنشو جادیچند روز ا

 .است یمنف شیآزما جهی، نتندهد صیتشخدت زمان مشخص را بعد از م یروسیماده و چیه شی، اگر آزمابرعکس

را منتقل  یماریتواند ب یمآلوده شررده و  SARS-CoV-2به که فرد  دنشرران میده شیآزما نیحاصررل از ا یفیک جینتا

 و فرد به ویروس مبتال نشده است. است یمنف اینکه نتیجه آزمایش ای ، مثبت( شیآزماکند )

هنوز در معرض خطر  اینکه ای ، به ویروس مبتال شده است یا خیرقبالفرد  ایتواند مشخص کند که آ ینم شیآزما نیا

 .ریخ ایقرار دارد 

 

 



 
 

 ست؟یچ COVID-19 روسیو روناک یبرا نیمونوگلوبولیا تشخیص شاتیآزما

شخ شاتیآزما شخ شامل نیمونوگلوبولیا صیت I  صیت gM  وI gG  ست که سط بدنا سخ به  به طور خاوو  تو در پا

 شود. یم جادیا SARS-CoV-2عفونت 

I gM یبادیآنت نیسطح اشود.  یم جادیاست که توسط بدن در پاسخ به عفونت ا یاختصاص یباد یآنت  نیمعموالً اول 

I یباد ی، آنتسرر س. ابدییم شیچند روز پس از شررروع عفونت در بدن افزا یدر ط gG شررود و یم دیتول  I gM  را به

Iسطح  شیافزا با کند. یم نیگزیغالب در پاسخ به عفونت جا یباد یعنوان آنت gG سطح ،I gM سطح ابدییکاهش م .

I gG  رسدیروز پس از شروع عفونت به اوم خود م ۲۸در حدود. 

I gM  وI gG روسیسرررطح و یخاو رو یژن ها یبا هدف قرار دادن آنت SARS-nCoV-2  یمبارزه م این ویروسبا 

 کنند.

Iبنام  دیگری یباد یآنت gA هیر ید دارد، مانند پوشرررش داخلوجو یدر بافت مخاط .I gA یهامبارزه با عفونت یبرا 

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

و آزمایش مانند یک تسررت  شررودیمخلوط م روسیو یهانیپروتئ یخون فرد با محلول حاو ینمونه ش،یآزما نیدر ا

 یروسرریو نیدر خون فرد وجود داشررته باشررند، پروتئ کرونا ویروس یهایبادیاگر آنت انجام میشررود. بارداری خانگی

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

 یدر بدنشرران هاهر نشررود و برخ یاند ممکن اسررت هرگز عال مآلوده شرردهونا رک روسیوکه  یدرصررد افراد ۵۰تا  ۲۵

و به  ییافراد را شررناسررا نیقادر خواهد بود ا یسرررولوژ یهاشیمبتال شرروند. آزما فیخف یماریممکن اسررت فقط به ب

 کنند. دایدست پ یماریباین از  یناش ریمرگ و م زانیاز م یبهتر یبایمحققان کمک کند تا به ارز

COVI یبرا نیمونوگلوبولیا شیآزما D-19 تواند  یفقط م زمایشآ نیکند. ا دییرا تأ بدندر  روسیتواند وجود و ینم

 یغربالگر شیبه عنوان آزما دی، فقط باجهیدر نت خیر. ایداشته قرار  ویروسدر گذشته در معرض فرد  ایکه آ نشان دهد

 یبرا ییاستاندارد طالتشخیص ژنومی شود.  انجام PCRید آزمایش ، باتشخیص نییتع یبرا و ردیمورد استفاده قرار گ

COVI صیتشخ D-19 .است 

 :تشرح زیر اس هآزمایشات مربوط به ویروس کرونا ب تفسیر نتایج

 شیآزما PCR وس را انتقال دهدرمی تواند ویو  آلوده است روسیوبه است که فرد  یمعن نیمثبت به ا. 

 شیآزما PCR مبتال نمی باشد روسیوبه است که فرد  یبدان معن یمنف. 



 
 

 شیدو آزماانجام  با PCR نی، به افرد ناقل نمی باشد، باشندساعت از هم انجام شده  ۲4 به فاصله که یمنف 

 .قل نیستنا گری)اگر قبالً آلوده شده باشد( د ایهرگز آلوده نشده است  ایکه فرد  یمعن

 روسیدر معرض و راًیدهد فرد اخ ین منشا، باشد یمنف نیمونوگلوبولیا شیآزما اگر COVI D-19  قرار نگرفته

 است.

 فقط اگر  I gM است. یروسیعفونت و هی، فرد احتماالً در مرحله اولمثبت باشد 

 اگر  I gM  وI gG عفونت است یانی، فرد احتماالً در مرحله ممثبت باشند. 

 فرد فقط از نظر  اگرI gG قبال مبتال شررده و بهبود و یا  بیماری قرار داردمرحله  نیدر آخر، فرد مثبت باشررد

 یافته است.

انجام  دیعفونت با تیوضررع دییتأ یبرا یروسرریو ومژن شیآزما ،نیمونوگلوبولیا شیآزما جیاز نتا جدا، موارد شررتریب در

 شود.
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