ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ  ۲-SARS-CoVدر ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ
ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس
در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﺷﯿﻮع ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ) (COVID–۱۹در ووھﺎن ﭼﯿﻦ رخ داد و ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ
در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﻼس ﺟﺪﯾﺪ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﺳﻨﺪرم ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺣﺎد ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس )SARS-
 ،(۲-CoVﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪه و ﺑﮫ راﺣﺘﯽ از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ،ﺑﮫ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮوﻟﻮژی ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی اﻧﺘﻘﺎل  COVID-۱۹ﻣﺮدم را وادار ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد،
در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﻮارد ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺛﺮ ھﻤﮫ ﮔﯿﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ و درﺳﺖ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﻤﮫ ﮔﯿﺮی و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻓﺮاد از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﺳﺮوﻟﻮژﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺴﺖ ھﺎ و ﮐﯿﺖ ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ
در ﺑﺎزار اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ،روش ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﮫ طﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ آزﻣﺎﯾﺶ
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ  SARS-CoV-۲ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ  COVID-۱۹ﺗﻮﺳﻂ روش  ، RT-PCRاﯾﻦ آزﻣﻮن وﻗﺖ ﮔﯿﺮ ،ﭘﺮھﺰﯾﻨﮫ و ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی آﻣﻮزش
دﯾﺪه و ﺗﺠﮭﯿﺰات اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز دارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﮫ دارای ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﻮﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ )(CTﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻏﻠﻈﺖ وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ ،روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ،زﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری )در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ ﯾﺎ اواﺧﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ( ،ﺣﻔﺎظﺖ و
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ،اھﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻧﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺳﺮوﻟﻮژی ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ در آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ھﺎی  IgGو  IgMاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را در ﺳﺮم ﺑﯿﻤﺎران اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ  RT-PCRﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎران  COVID-۱۹ھﺴﺘﻨﺪ و در ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ
اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ھﺎی ﺳﺮوﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اطﻼﻋﺎت ﻣﮭﻢ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮد و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد .در واﻗﻊ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ھﺎی ﺧﺎص ﻋﻠﯿﮫ وﯾﺮوس
ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در واﮐﺴﻦ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو دارد .ﺑﻌﻼوه ،اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺳﺮﯾﻊ ،اﻗﺘﺼﺎدی و آﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزش دﯾﺪه ﯾﺎ ﺗﺠﮭﯿﺰات وﯾﮋه ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻧﺘﯽﺑﺎدی  IgMﺑﯿﻦ  ۱۰-۷روز ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از  ۲۰روز ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .آﻧﺘﯽﺑﺎدی  IgGاز روز  ۱٤ﺗﺎ  ۲۰ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ
ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ روش ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوﺳﮫ درﻣﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺲ از آن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،وﺟﻮد  IgMدر ﺳﺮم ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ھﺮ دو آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی  IgMو
 IgGﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ  IgGﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﻤﺎر در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﺘﯽ
ﺑﺎدی ھﺎی ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﺣﺪود  ۷روز ﭘﺲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ رخ ﻣﯽ دھﺪ ،آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺳﺮوﻟﻮژﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﮫ
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ﻣﻮﻗﻊ وﯾﺮوس ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮدار اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎھﺶ
اﯾﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ھﺎ از اﺑﺘﺪای ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺷﮑﻞ  ۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮐﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی  IgMو  IgGﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ) (COVID–۱۹ﺷﺮﮐﺖ آروﯾﻦ زﯾﺴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﮐﯿﻔﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ھﺎی  IgMو  IgGدر ﺳﺮم ،ﭘﻼﺳﻤﺎ ) ،EDTAﺳﯿﺘﺮات( ﯾﺎ ﺧﻮن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
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