
 

 (۱۶/۱۲/۹۸، ۱)ویرایش (COVID-19) ۱۹-کووید تشخیصی مولکولی های تست

 ایران شناسیآسیب انجمن سیتوژنتیک و مولکولی پاتولوژی علمی گروه: تلخیص و ترجمه

 
 

 هتوج

 و دستورالعملها با هماهنگی در باید مولکولی تشخیص هایآزمایشگاه در آن از استفاده و داشته علمی رویکرد مطلب این

در حال ایجاد، اصالح و  ۱۹-همچنین، الزم به ذکر است که تستهای مولکولی تشخیصی کووید .باشد کشوری رسمی هایابالغیه

 این بعدی هاینسخه در در این زمینهبه روز رسانی شده که نتایج  شد خواهد تالشاز همین رو  .باشنداعتبارسنجی مستمر می

 آورده شوند.  مطلب

 

 مقدمه

شوند، در حالیکه برخی نظیر مید. تعدادی از آنها منجر به بیماری خفیف کنن آلوده را انسان توانندمینا ویروس روک نوع چندین
MERS-CoV و SARS-CoV جدید کروناویروس به مبتال بیماران از یگروه ،۲۰۱۹ سال دسامبر در. دندار ییباال میر و مرگ 

(novel coronavirus, 2019 nCoV) بندیطبقه المللیبین کمیته توسطند. این ویروس شد مشخص چین ووهان، در 

شود ( نام برده میCOVID-19) ۱۹-کووید. در این متن از این ویروس با عنوان است شده نامگذاری  SARS-CoV-2، ویروسها
 که نام ترجیحی سازمان بهداشت جهانی است. 

 

  هدف

 ویروسنفعان در رابطه با تستهای مولکولی های تشخیص مولکولی و ذیآزمایشگاه به ییراهنما ارائه مطب این از هدف

COVID-19  است. 

 

 (BioSafetyزیستی ) یمنیا

 Nucleic Acid Amplificationتقویت اسید نوکلئیک ) تست نظیر تعیین توالی یا مولکولی شهایآزمای برای نمونه کار با

Tests, NAAT) امکانات به نیاز BSL-2 امکانات به حداقلسازی یا تستهای خنثی ویروس کشت برای تالش. دارد آن معادل یا 

BSL-3  دندارنیاز. 

 به .شود استفاده (enveloped) دارتپاک هایویروس برابر در شده اثبات فعالیت با مناسب هایکننده عفونی ضد ازباید 

 .فنلی ترکیبات و هیدروژن، پراکسید ،لالک هیپوکلریت، :مثال عنوان

 باید ویروسی کشتهای ( و نمونه B طبقه بیولوژیک مواد)UN3373  عنوان به باید شده تأیید یا مشکوک موارد هاینمونه

 در نظر گرفته شوند. (انسان بر تأثیر با ،عفونی ماده) A ، UN2814گروه عنوان به

 

 

 



 

 مولکولیبرای تستهای مناسب نوع نمونه 
 دهد. برداری را به تفکیک شرایط فرد )بیمار یا فرد در تماس( نشان مینوع نمونه و زمان نمونه ۱جدول شماره 

 
 ۱۹-. نوع نمونه مناسب برای تستهای مولکولی کووید۱جدول شماره 

 

 برداریزمان نمونه نوع نمونه شرایط فرد

 مجاری تنفسی تحتانی (patientبیمار )
 خلط

 آسپیره
 الواژ

 

 مجاری تنفسی فوقانی
 سواب نازوفارنژیال و-
 سواب اوروفازنژیال-
 شستشو/آسپیره نازوفارنژیال-
 

های حاصل مدفوع، خون تام، و نمونه

 در نظر داشت.باید از اتوپسی را 

 collectآوری شود )در زمان مراجعه بیمار جمع

on presentation) . 
شدن پاکبرداری ممکن است در پایش تکرار نمونه

 کننده باشد.( کمکclearanceبیماری )
هنوز مطالعه بیشتری نیاز است که کارایی و 

  برداری را مشخص کند.تکرارپذیری تکرار نمونه

  (contactفرد در تماس )
درمانی مرتبط با -)در مراکز بهداشتی

یا در سایر مراکز وقتی  ۱۹-اپیدمی کووید
دار باشد، یا در افراد فرد در تماس عالمت

با شدت در تماس فاقد عالمت که تماس 

-با بیمار کووید( high-intensityباال )
 اند(داشته ۱۹

-در دوره زمانی انکوباسیون آخرین تماسی که داشته سوابهای نازوفارنژیال و اوروفارنژیال

 اند.

 
 استر است.شده، سواب داکرون یا پلیسواب توصیه

 

 

  بالینی هاینمونه نقل و حمل و بندیبسته

را  شوندمی داده تحویل آزمایشگاه به سریعاً که هایینمونه. برسند آزمایشگاه به آوری جمع از پس وقت اسرع در بایدها نمونه

استفاده از ، باشد داشته وجود نمونهارسال  در تاخیر . هرگاه احتمالکرد ارسال و نگهداری سانتیگراد رجهد ۲-۸ دمای در توانمی

شود. قویا توصیه میبیوتیک حاوی مکملهای ضد قارچ و آنتی (viral transport medium, VTMی )محیط انتقالی ویروس

درجه سانتیگراد یا  -۲۰توان در را می هانمونهدر دسترس نباشد، ممکن است بتوان از سالین استریل استفاده کرد.  VTMچنانچه 

 مکررو ذوب  انجماد از کهنمود. اهمیت دارد که  حمل خشک یخکرده و روی  منجمددرجه سانتیگراد  -۷۰آل در به طور ایده

 .شود خودداری هانمونه

 

 

 



  ۱۹-کووید ویروس برای (NAAT) نوکلئیک اسید تقویت تستهای

 زنجیره واکنشمانند  NAATبا روشهای  ویروس فرد به منحصری ژنهای توال تشخیص بیماران مبتال بر اساس شناسایی تأیید

 (real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction, rRT-PCR)  واقعی زمان در معکوس پلیمراز

 که ویروسی ژنهایاست و  RNA( تایید نهایی شود. اسید نوکلئیک مورد استفاده sequencingتواند با تعیین توالی )است که می

. به زبان ساده، شناسایی نواحی مختص هستند RdRPو   N ،E ،Sژنهای شامل نداگرفته قرار هدف موردبا این روشها  تاکنون

دهد. ، قرارگیری این ژنها در کنار یکدیگر را نشان می۱شکل شماره است.  ۱۹-در این ژنها بیانگر آلودگی فرد با کووید ۱۹-کووید

 است. SARSم پایینی مربوط به ویروس و ژنو ۱۹-کووید ژنوم باالیی مربوط به

   

 
 )نوار آبی پایینی(. SARS)نوار آبی باالیی( و تشابه آن با ژنهای ویروس  ۱۹-. قرارگیری ژنهای ویروس کووید۱شکل شماره 

های مرمحل قرارگیری پرای در این روش ،شودباشد. همانگونه که مشاهده میبرلین می Charitéشکل مربوط به بیمارستان 

 است. )برای تایید نهایی( RdRpو  )برای غربالگری اولیه( Eواکنش زنجیره پلیمراز روی ژنهای 

 

اند. برخی از آنها در خود آزمایشگاهها معرفی شده ۱۹-کوویدبرای شناسایی  NAATمبتنی بر  پروتوکل چندیندر حال حاضر، 

( در دسترس هستند. commercial. برخی نیز به طور تجاری )استو پروتوکل آنها منتشر شده ( in-houseاند )توسعه یافته

های آنها در سایت پروتوکل مربوط به این روشها و اطالعات تماس با ایجادکننده .دهدروشهای موجود را نشان می ۲جدول شماره 

شایان ذکر است که سازمان بهداشت جهانی تاکید دارد که هیچیک از این روشها در  سازمان بهداشت جهانی در دسترس است.

   اند.( قرار نگرفتهvalidationحال حاضر مورد ترجیح این سازمان نبوده و هیچکدام از روشها توسط این سازمان مورد اعتبارسنجی )

 

 NAATبر تستهای مولکولی مبتنی از . خالصه پروتوکلهای موجود ۲جدول شماره 

 
 

 

 

 



 (NAAT)  نوکلئیک اسید تقویتتستهای نتیجه مثبت  تفسیر

  یص کافی است.خبرای تایید تش rRT-PCR یک نتیجه مثبت به روش، نتشار داردا ۱۹-در مناطقی که کووید
 

 (NAAT)  نوکلئیک اسید تقویتتستهای نتیجه منفی  تفسیر

مهمترین  از تعدادیکند. را رد نمی ۱۹-با کووید عفونت احتمال منفی نتیجه چند یا یکانتشار دارد،  ۱۹-در مناطقی که کووید
 به این شرح هستند:  ،دنشو آلوده فرد یک در منفی نتیجه به منجر دنتوانمی ی کهعوامل

به طور شود که یک ژن انسانی توصیه میکیفیت اسید نوکلئیک  بررسیه. برای نمونیا مقدار اندک  پایین کیفیت 

  .روی نمونه تست شودبه عنوان کنترل همزمان 

 خیلی زود یا خیلی دیر در سیر بیماری  مونهآوری نجمع 

 نادرست نمونه نگهداری یا حمل و نقل  

 PCR های کنندهمهارمانند جهشهای ویروسی یا  فنی دالیل 

 فقط که هنگامی ویژه به ،آید دسته ب ویروسبا  عفونت بهشک بالینی قوی  اب مبتال بیمار از منفی نتیجه که صورتی در

 امکان صورت در تحتانی تنفسی دستگاهاز  جمله از اضافی هاینمونهشده باشند، باید  آوریجمع فوقانی تنفسی دستگاه هاینمونه

 .شوند آزمایش و آوریجمع

 

 (viral sequencingیابی ژنوم ویروس )توالی

پایش از  رایتواند بمی منظم هایدر دوره هانمونه از درصدی توالی تعیین ،NAATبا روش  ویروس حضور تأیید بر عالوه

ت که ایجاد جهشهای تازه ممکن مفید باشد. این موضوع از این جهت حائز اهمیت اس ویروسی ژنومای تازه در هجهشجهت ایجاد 

 یک مولکولی اثر بگذارند.ی و نیز سیر مطالعات اپیدمیولوژتشخیص کارایی تستهای جمله از پزشکی متقابل عملکردهایروی  است

 

  منبع

-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus) جهانی بهداشت سازمان رهنمودهای

2019/technical-guidance/laboratory-guidance)  

 

 


