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 تست سرولوژی چیست؟
بادی کند. بررسی این آنتی بادی های موجود در خون شما را بررسی میست سرولوژی، آنتیتبه زبان ساده،  

اطالعاتی    19، ممکن است درباره عفونت قبلی با ویروس عامل کووید19مشخصا در مورد بیماری کوویدها  
کنند و در  ها به سیستم ایمنی کمک می هایی هستند که در مبارزه با عفونت ها پروتئینبادیبدهد. آنتی 

می  مقاوم  عفونی  عامل  آن  با  مجدد  عفونت  برابر  در  را  بدن  موارد،  از  پدیده کننبسیاری  را  د.  آن  که  ای 
بادی ها در تمام بیماری ها الزاما از ابتال  نامند. اما تولید آنتی ( میImmunityزایی )مصونیت ایمنی یا ایمنی 

 کند. مجدد به آن بیماری جلوگیری نمی 

های سرولوژی های زیادی پیرامون ارزش انجام تست بحث  19به طور مشخص درباره بیماری نوظهور کووید
تر در مطالبی تحت عنوان "سرولوژی در تشخیص کرونا، آری یا خیر؟" به بررسی  است. پیش شده  مطرح

)مراکز مدیریت و پیشگیری    CDCایم. اما اخیرا،  پرداخته   19های سرولوژی در تشخیص کوویدارزش تست 
 است. پرداخته   19های سرولوژی در تشخیص بیماری کووید( به بررسی ارزش تست بیماری

تواند روش مناسبی برای تشخیص بیماری فردی باشد که در  های سرولوژی نمی، تست CDCفته  طبق گ
هفته زمان الزم دارد   3تا    1بادی ضد ویروس بین  آلوده است، زیرا تولید آنتی  SARS-CoV-2حال حاضر با  

که استفاده   کند توان از آن برای تشخیص سریع بیماری استفاده کرد. همچنین اشاره می و بنابراین نمی 
از تست سرولوژی شاید تنها در مواردی که تأخیر در تشخیص ویروس اتفاق افتاده باشد، بتواند مورد  

  PCRاستفاده قرار بگیرد. از این روی، تنها راه تشخیص ویروس در مراحل اولیه بیماری، استفاده از تست  
از زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه    و گزارش جواب،  PCRاست. همچنین زمان استاندارد برای انجام تست  

 روز است.   2الی  1بین 

 تواند داشته باشد؟ های سرولوژی چه معنایی میاما نتایج تست 
 اگر مثبت شود... 

 SARS-Cov-2تواند حاکی از آن باشد که احتماال برخورد با ویروس  مثبت شدن تست سرولوژی فرد می 
تواند داشته باشد و آن داشتن  ی معنی دیگری نیز می است. اما مثبت شدن تست سرولوژ وجود داشته 

  19سرولوژی در تشخیص کووید 
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از ویروسآنتی از یک عفونت یا یکی دیگر  ها است. )برای مثال  یروس  های خانواده کرونا وبادی هایی 
 های سرماخوردگی(. ویروس

ایجاد کند، اما در حال حاضر    SARS-Cov-2بادی علیه  اگرچه داشتن آنتی  ممکن است در فرد مصونیت 
 زایی این مصونیت مشخص نیست. مدت زمان و همچنین سطح ایمنی 

مثبت شدن تست سرولوژی شما ممکن است درحالی اتفاق بیوفتد که تا کنون هیچگونه عالئمی در خود 
 ( آن متبال شده باشید. asymptomaticاید و بنابراین ممکن است به فرم بدون عالمت )مشاهده نکرده

 اگر منفی شود...
-SARS-CoVتواند نشان دهنده این باشد که شما تاکنون با  اگر نتایج تست سرولوژی شما منفی شود می

 اید.  برخورد نداشته  2

تواند نشانی از عدم آلودگی حال حاضر فرد باشد. دلیل این  همچنین منفی شدن تست سرلوژی فرد نمی 
هفته به طول بیانجامد. و دوما مطالعات نشان    3تا    1تواند  بادی میگفته این است که اوال تولید آنتی 

برد و در برخی دیگر  می   هفته زمان   3بادی بیش از  است که در برخی از افراد مدت زمان تولید آنتی داده
 شود. بادی علیه آن تولید نمی هرگز آنتی 

دهد که شما ناقل ویروس هستید یا  صرف نظر از اینکه تست شما مثبت باشد یا منفی، نتایج نشان نمی 
 خیر، بنابراین تا حصول نتایج قطعی، مراقب خودتان و اطرفیانتان باشید!  
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