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همه چیز درباره تست های کرونا
در ایران فعالً سه نوع تست برای تشخیص بیماری کرونا 
وجود دارد که در این مطلب درباره انواع تست های 

کرونا توضیحاتی ارائه شده است.
به گزارش سپید، مدتی است که ویروس کرونا مهمان 
ناخوانده جهان شده و زندگی تمام مردم را تحت 
تاثیر خود قرار داده است. مطمئن ترین راه تشخیص 

ویروس کووید-19 آزمایش کرونا است.
افراد در صورت داشتن عالئم بیماری کرونا مثل تب، 
سرفه، خستگی و کوفتگی بدن، تنگی نفس و همچنین 
از دست دادن حس بویایی و چشایی یا تماس با فرد 
بیمار نیاز به تست کرونا دارند. همچنین کسانی که 
قصد سفر به خارج از ایران را دارند ملزم به انجام 
این آزمایش هستند. شما می توانید آزمایش کرونا را 
در آزمایشگاه انجام دهید و یا همچنین بدون مراجعه 
حضوری در منزل یا محل کارتان تست کرونا دهید.
در ایران فعاًل سه نوع تست برای تشخیص بیماری 
کرونا وجود دارد: 1- تست مولکولی یا پی سی 
و 3-تست  تست سرولوژیک   -2 ،)PCR آر) 
رپید آنتی ژن؛ که تست مولکولی)PCR( برای 
تشخیص قطعی بیماری استفاده می شود و تست 
سرولوژیک برای بررسی سطح آنتی بادی و ابتالی 

قبلی افراد استفاده می شود.

تست سرولوژیک مشخص می کند آیا فرد قبال به 
ویروس کرونا مبتال شده است یا نه؟

بررسی وضعیت سطح  برای  تست سرولوژیک 
ابتالی جامعه به عفونت و انجام مطالعه به منظور 
تعیین الگوی بیماری در کشور و پیشگویی شرایط 

آینده گسترش بیماری در جامعه استفاده می شود.

چه افرادی می توانند آزمایش آنتی بادی بدهند؟
همه افرادی که به ویروس کرونا مبتال بوده اند می توانند 
پس از بهبودی کامل نسبت به انجام این آزمایش اقدام 
کنند تا بتوانند در صورت لزوم پالسمای خون خود را 
اهدا کنند. همچنین افرادی که هیچ گونه عالئم ویروس 
کرونا نداشته اند هم می توانند با انجام این آزمایش 
متوجه شوند قبال به این ویروس متبال شده اند یا نه؟

بهترین زمان انجام آزمایش کرونا )تست آنتی 
بادی( چه زمانی است؟

از  الی چهار هفته پس  زمان حدود سه  بهترین 
نشانه های اولیه بیماریست، در واقع پس از بهبودی 
کامل ویروس کرونا. مدت زمان جوابدهی آزمایش 

24 الی 48 ساعت است.

کدام نوع تست کرونا بهتر است؟
 تست رپید در مقایسه با PCR )پی سی آر (، 
ارزش تشخیصی کمتری دارد و برای تشخیص 

سریع بیماری استفاده می شود.

تعرفه تست کرونا چقدر است؟
تعرفه انجام تست )پی سی آر ( PCR در بخش 

دولتی و خصوصی ایران، به ترتیب 23۰38۰۰ و 
۵86۵8۰۰ ریال است که البته برای افراد مشکوک 
در مراکز منتخب کرونا تست رایگان انجام می شود.

تست سریع کرونا چه زمانی باید انجام شود؟
دقت تست رپید برای شناسایی افراد مبتال به کرونا 
وابسته به زمان انجام تست در دوره بیماری است.

اگر تست رپید برای شناسایی افراد مبتال به کرونا 
که داری عالئم هستند قبل از روز پنجم پس از 
عالمت دار شدن انجام شود دقت بیشتری دارد ولی 

پس از آن به شدت کاهش می یابد.
اگر تست رپید برای شناسایی افراد مبتال به کرونا که 
فاقد عالمت هستند قبل از روز ۵ تا 7 پس از تماس 
با بیمار مبتال به کرونا انجام شود دقت بیشتری دارد 

اما پس از آن به شدت افت می کند.
رپید تست زمانی انجام می شود که شیوع بیماری 
زیاد است و امکانات انجام تست )پی سی آر( 

PCR  جوابگو نیست.

تست سریع کرونا نیازمند تکرار است؟
در صورتی که نتیجه رپید تست در افراد دارای 
عالمت کرونا منفی باشد باید دو روز دیگر تکرار 
شود، اگر باز هم منفی بود، انجام تست )پی سی 

آر ( PCR ضروری است.
کنترل روزانه عالئم، قرنطینه خانگی و رعایت نکات 
بهداشتی در افراد عالمت دار و یا بدون عالمت در 
تماس نزدیک با فرد عالمت دار، علی رغم تست 

منفی رپید توصیه می شود.

مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
»تزریق مرحله اول واکسن ایرانی »کووبرکت« به ۵6 داوطلب 
به اتمام رسیده است و نتایج ارزیابی این فاز هم 16 اسفند 

ماه به سازمان غذا و دارو ارسال می شود.«
به گزارش سپید، حامد حسینی در گفت وگو با ایرنا در این 
خصوص توضیح داد: »آخرین نمونه گیری از خون داوطلبان 
این مرحله تا 14 اسفند ماه به اتمام می رسد و 16 اسفند ماه 
گزارش نهایی فاز اول تست انسانی واکسن ایرانی کرونا به 

سازمان غذا و دارو ارسال خواهد شد.«
نخستین  انسانی  تست  امسال  ماه  دی  »نهم  داد:  ادامه  وی 
واکسن ایرانی کرونا بین داوطلبان 18 تا ۵۰ سال آغاز شده 
و مجموعه داوطلبان فاز اول تست انسانی، دو دوز واکسن 
خود را دریافت کردند و تزریق آخر واکسن هم 3۰ بهمن 

ماه به آخرین داوطلب این مرحله انجام شد.«
حسینی گفت: »آماده اجرای فاز دوم تست انسانی این واکسن 
هستیم. به احتمال زیاد فاز دوم تست انسانی از اواخر اسفند 
ماه آغاز می شود و در صورت کسب مجوز، فاز سوم هم در 

امتداد این مرحله اجرایی خواهد شد.«
مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار 
داشت: »در صورت کسب مجوز از سازمان غذا دارو و کمیته 
ملی اخالق، مطالعه فاز دوم و سوم تست انسانی واکسن ایرانی 

کووایران برکت با هم انجام می شود.«

حسینی گفت: »با توجه به نتایج فاز اول مطالعه، دوز ۵ میکروگرم 
برای مراحل بعدی مطالعه انتخاب شده اما در فاز دوم تست انسانی 
واکسن کوو ایران برکت، بهترین توالی تزریق قبل از رسیدن 
به جمعیت بزرگ داوطلبان در قالب فاز سوم مطالعه انتخاب 
خواهد شد. به عبارتی در انتهای فاز دوم مشخص خواهد شد 
که کدام یک از فواصل تزریق 21 روز یا 28 روز، بهترین ایمنی 

را در دریافت کنندگان واکسن ایجاد خواهد کرد؟«
وی ادامه داد: »در فاز دوم تست انسانی حدود 4۰۰ داوطلب 
وارد این طرح مطالعاتی خواهند شد، در فاز بعدی جمعیت 
حدود 2۰ هزار نفری این واکسن را دریافت خواهند کرد و 
در فاز سوم تست انسانی این واکسن، اثربخشی این محصول 
آزمون می شود.« حسینی افزود: »مقاله فاز حیوانی این طرح 
مطالعاتی نهایی شده و آماده انتشار است و مقاله فاز یک تست 
انسانی به احتمال زیاد تا نیمه فروردین سال آینده برای انتشار 

در مجالت پژوهشی ارسال می شود.«
وی بیان داشت: »نتایج فاز اول تست انسانی واکسن کووایران 
منتظر  و  بوده  مطلوب  زایی،  ایمنی  و  ایمنی  نظر  از  برکت 
نتایج  این  بیشتری  اطمینان  با  رو  پیش  مطالعات  در  هستیم 

را مشاهده کنیم.«
حسینی ادامه داد: »هم اکنون حال عمومی تمام داوطلبان فاز 
ایرانی کرونا خوب است و هیچ  انسانی واکسن  اول تست 
یک از داوطلبان عارضه ای بیش از عوارض خفیف واکسن 

را تجربه نکردند.« وی با اشاره به اینکه در نیمی از داوطلبان 
این طرح مطالعاتی هیچ گونه عارضه ای گزارش نشده است، 
افزود: »عارضه هایی که در داوطلبان بروز کرده، از درجه اول 
عوارض )بر اساس تقسیم بندی استاندارد عوارض واکسن( 
بوده که شامل عارضه هایی مانند تب خفیف و بدون احتیاج 
به تجویز دارو، درد عضالنی خفیف، سردرد و یک مورد کهیر 

موضعی بوده است.«
از 24 ساعت و  »تمام عوارض در کمتر  داد:  ادامه  حسینی 
بدون مداخله پزشکی از قبیل تجویز دارو، برطرف شدند. ما 
روزانه شرح حال پزشکی داوطلبان را به صورت تماس تلفنی 
چک می کنیم و داوطلبان در حال حاضر زندگی و فعالیت های 

معمول خود را انجام می دهند.«
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