
ممکــن اســت بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــوید و متوجــه آن نشــوید. زیــرا 

تمــام افــرادی کــه بــه ویــروس آلــوده می شــوند ، عائــم بالینــی حــاد و 

شــدید ندارنــد. امــا یــک آزمایــش خــون وجــود دارد کــه ســریع مشــخص 

مــی کنــد شــما آلــوده شــده ایــد یــا خیــر. ایــن آزمایــش ، آزمایــش آنتی بادی 

نامیــده می شــود. 

کرونــا  ســرولوژیک  تســت 

)COVID-19 آزمایش آنتی بادی اختصاصی (

نمودار تفسیر احتمالی نتایج آزمایش های مرتبط با بیماری کرونا

فروردیـــن پاتوبیولـــوژی  آزمایشـــگاه 
دارنـده اولیـن لـوح کیفیت اسـتان تهران
آزمایشــگاه پاتوبیولــوژی فروردیــن نویــن
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آزمایـش آنتـی بـادی کرونــا چگونـه انجـام می شود؟

بــا یــک آزمایــش خــون ســاده، آزمایشــگاه وجــود یــا عــدم وجــود دو نــوع آنتــی بــادی آنتی بــادی ضــد کوویــد-19 را بررســی 
می کنــد. مــواردی کــه در ایــن آزمایــش مــورد بررســی قــرار می گیرنــد:

• آنتی بادی های IgM ، که در اوایل عفونت ایجاد می شوند و 3 تا4 هفته طول می  کشد تا به حداکثر مقدار خود برسند.
• آنتی بادی های IgG ، که متعاقبا بعد از آنتی بادی IgM تولید می شوند، نشان دهنده مرحله مزمن و یا بهبودی می  باشند.

نحوه تفسیر تست های سرولوژی مربوط به ویروس کرونای جدید

SARS-CoV2 (IgM)SARS-CoV2 (IgG)

آنتی ژن مورد استفاده جهت شناسایی 
آنتی بادی ها

آنتی ژن نوکلئوکپسید کرونا ویروس 
جدید

آنتی ژن نوکلئوکپسید کرونا ویروس 
جدید

مدت زمان الزم برای مثبت شدن تست 
پس از ابتال به ویروس

بین 5 تا 7 روز 
ذاتی  ایمنی  نقص  به  مبتالیان  جز  )به 
و اکتسابی و مصرف کنندگان داروهای 

سرکوبگر سیستم ایمنی(

بین 7 تا 21 روز
ذاتی  ایمنی  نقص  به  مبتالیان  جز  )به 
و اکتسابی و مصرف کنندگان داروهای 

سرکوبگر سیستم ایمنی(

تفســیر و توضیحــات : الزم بــه ذکــر اســت نمونــه مــورد نیــاز بــرای ایــن تســت ها ســرم و یــا پالســمای حــاوی 
EDTA بیمــار بــوده و شــرایط نگــه داری نمونه هــا بــرای مــدت 48 ســاعت در دمــای یخچــال 2 تــا 6 درجــه ســانتی 
گــراد و بــرای مــدت زمــان طوالنی تــر بــه صــورت فریــز شــده و در دمــای 20- درجــه ســانتی گــراد می باشــد. 

بدیهی است همانند تمام تست های سرولوژی می بایست از ذوب و فریز کردن مکرر اجتناب شود.

تفسیر حساسیت تست های تشخیصی ویروس کرونا بعد از نشان دادن عالئم اولیه بیماری

Days after Symptom Onset

15-398-141-7SARS-CoV2 test

45%54%67%RNA by RT-PCR

100%90%38%Total Antibody

94%73%29%IgM

80%54%19%IgG

Zhao J, Yuan Q, Wang H, Liu W, Liao X, Su Y, Wang X, Yuan J, Li T, Li J, Qian S. Antibody 
responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. Clinical Infectious 
Diseases. 2020 Jan 1.

تفسیر حساسیت و اختصاصیت تست های سرولوژی ویروس کرونا

توضیحات و تفسیر
SARS-CoV2 

(IgM)

SARS-CoV2 

(IgG)

حساسیت : حساسیت عبارت است از توانایی یک آزمایش 
94.1%79.4%برای ارائه یک نتیجه مثبت در یک نمونه مثبت واقعی

احتمال منفی کاذب : ممکن است میزان آنتی بادی در سرم 
5.9%20.6%فرد هنوز به حد قابل سنجش نرسیده باشد.

اختصاصیت : اختصاصیت عبارت است از توانایی یک آزمایش 
98.3%97.3%برای ارائه یک نتیجه منفی در یک نمونه منفی واقعی

احتمـال مثبـت کاذب : دیـده شـده کـه آلودگـی قبلـی فرد با 
کرونـا ویروس هایـی نظیـر HKU1 و NL63 و OC43 و 
229E می توانـد باعـث مثبـت کاذب تسـت های مربـوط بـه 

کرونـا ویروس شـود.

%2.7%1.7

تفسیر نتایج آزمایش های سرولوژی و مولکولی مرتبط به بیماری کرونا

تفسیر احتمالی نتایج آزمایش های مرتبط به بیماری کووید 19 )کرونای جدید(

نتیجه تست ردیف
PCR

نتیجه تست 
IgM

نتیجه تست 
IgG

تفسیر احتمالی

فرد سابقه تماس با ویروس کرونای جدید را نداشته است.منفیمنفیمنفی1

منفیمنفیمثبت2
فرد ناقل و در فاز پنجره ای )مرحله اولیه بیماری( است و 

باید قرنطینه را رعایت کند.

منفیمثبتمثبت3
فرد ناقل و بیمار در مرحله ابتدایی عفونت است و باید 

قرنطینه را رعایت کند.

فرد ناقل و در فاز فعال بیماری است و باید قرنطینه را رعایت کند.مثبتمثبتمثبت4

فرد ناقل و در فاز نهایی بیماری است و باید قرنطینه را رعایت کند.مثبتمنفیمثبت5

منفیمثبتمنفی6
 PCR فرد ناقل و در مرحله اولیه بیماری است و نتیجه

ممکن است منفی کاذب باشد.

فرد قبال به بیماری کرونا مبتال بوده و اکنون بهبود یافته است.مثبتمنفیمنفی7

مثبتمثبتمنفی8
فرد ناقل و بیمار ممکن است در فاز بهبودی باشد و ممکن 

است نتیجه PCR منفی کاذب باشد.


