
 
 

 

با سرعت  روسیو، شود یم COVID-19 یماریکه باعث ب، در اواخر سال گذشته SARS-CoV-2 از زمان ظهور 

یک پاندمی را گزارش کرده و در کشورهای زیادی  ی، سازمان بهداشت جهاناست افتهیگسترش  ینگران کننده ا

شخیص بیماری کووید  ست. به طور کلی برای ت شده ا ضعیت فوق العاده اعالم  شگاهی  19و ست آزمای دو نوع ت

 وجود دارد:

 یصیتشخ شاتیآزما 

 یباد یآنت یها شیآزما 

جدا شدن  ای نهیمراحل قرنط دیو با دفعال دار یکرونا روسیو فرد ایتواند نشان دهد که آ یم یصیتشخ شیآزما

ضر دو نوع آزماریخ ای درا انجام ده گرانیاز د شخ شی. در حال حا شخ روسیوجود دارد که و یصیت  یم صیرا ت

شخ روسیو یکیژنت دمواکه ، RT-PCR شی، مانند آزمایمولکول شاتیآزما -دهد   شاتیدهد و آزما یم صیرا ت

 دهد. یم صیتشخ روسیخاص را در سطح و یها نیژن که پروتئ یآنت

س ییها یباد یبدنبال آنت یباد یآنت شیآزما سط  ست که تو سخ به  یمنیا ستمیا شما در پا خاص  روسیوبدن 

ست چند  یباد یآنت دیتوانند به مبارزه با عفونت کمک کنند. تول یها م یباد یشوند. آنت یساخته م ها ممکن ا

شد و بعد از بهبود اتروز  ست  یچند هفته طول بک  نیبماند. به هم باقیدر خون  شتریب ایهفته  نیچندممکن ا

کرونا اسخختفاده شخخود. در حال حاضخخر  روسیعفونت فعال و صیتشخخخ یبرا یباد یآنت یها شیاز آزما دی، نبالیدل

 .یا خیر است ندهیکرونا در آ روسیدر برابر وبودن  منیا یبه معنا یباد یوجود آنت ایدانند که آ یمحققان نم

 ر باشند:آزمایشهای زیر نیز میتوانند در تشخیص کرونا موث

  CBC شیآزما

کاهش به  نیا شهیدهد. البته هم یکاهش نشان م یتا حد یخون دیسف یتعداد گلبول ها 19-دیکوو یماریب در

 یگلبول ها نی. همچنافتدیاتفاق ب زیدر محدوده نرمال ن یافتد و ممکن اسخخت حت یصخخورت محسخخوس اتفاق نم

( نام دارد و Lymphocyte) تیوسانواع لنف نیاز ا یکیشوند که  یم میتقس یمتفاوت اریخود به انواع بس د،یسف

 کند. دایکمتر کاهش پ ایو  %20سلولها تا  نیممکن است مقدار ا 19-دیکوو یماریدر ب

 



 
 

 ESR شیآزما

. کندیم دایپ شیافزا ESRمقدار  روس،یدر بدن افراد مبتال به و یحاد التهاب یوقوع واکنش ها لیبه دل معموال

 !ستین دیابتال به کوو یلزوما به معنا ESRمقدار  شیکه افزا دییحتما توجه نما

 CRP شیآزما

به عوامل  اریباشخخد و بسخخ یبروز التهاب در بدن م سخختمیمهم سخخ اریبسخخ یاز اجزا یکی Cواکنش دهنده  نیپروتئ

 کی یحت ایو  یلثه، جراح یزیساده، خونر اریجراحت بس کیوجود  یکه حت یباشد به نحو یحساس م یالتهاب

 یم CRPبودن مقدار  یمنف نیرادهد. بناب شیتواند مقدار آن را در بدن افزا یهم م یعضخخخالن یو تروما بیآسخخخ

 شیآزما نیمثبت بودن ا یافراد در نظر گرفته شود، ول یبر عدم ابتال یفاکتور قابل اعتماد مبن کیتواند به عنوان 

 باشد. ینم 19-دیبا ابتال به کوو یعنوان قطعا مساو چیبه ه

 CPK شیآزما

التهاب  ایو  یعضالن یها بیکه آس یباشد و در موار یمهم در بدن م اریبس یها میاز آنز یکی نازیفسفوک نیکرات

شد مقدار آن در خون افزا شته با مقدار  19-دیکوو یماریاند که در ب افتهی نی. محققابدی یم شیدر بدن وجود دا

CPK صر شیافزا شان م یمخت سا شیافزا نیدهد و ا ین تواند به  یها م شیآزما ریسا جیعالئم و نتا ریدر کنار 

 کمک کند. ماریافراد ب ییپزشک در شناسا

 LDH شیآزما

س یها میاز آنز یکی زین دروژنازیده الکتات شد که در برخ یدر بدن م گریمهم د اریب  یماریحاالت از جمله ب یبا

 دهد. ینشان م یمختصر شیکرونا افزا

 RT-PCR قیاز طر یروسیو RNA صیتشخ

شخ یبرا شیآزما نیتر نانیو قابل اطم نیتر جیرا تاکنون ست  RT-PCR شی( آزما19 دیکرونا )کوو صیت بوده ا

بزاق  راًیاخ ایاز جمله سواب گلو  یفوقان یدستگاه تنفس ینمونه ها ریحلق و سا-ینیب یکه با استفاده از سواب ها

در سواب  یروسیو RNAباشند،  یعالئم م یکرونا که دارا روسیافراد مبتال به عفونت و شتریب درشود.  یانجام م

. ردیگ یاست و در هفته اول شروع، عالئم اوج م صیاز روز اول شروع، عالئم قابل تشخحلق -ینیب اینازوفارنکس 

 شود.  یم صیقابل تشخ ریکند و متعاقباً غ یمثبت تا هفته سوم شروع به کاهش م جهینت نیا
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