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  رياست محترم دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ... 

  رياست محترم بيمارستان مسيح دانشوري 

  جناب آقاي دكتر فريدون نوحي

 رياست محترم مركز آموزشي، تحقيقاتي، درماني قلب شهيد رجايي

 19- ويدجايگاه و كاربرد آزمايشهاي سرولوژي در ارتباط با تشخيص بيماري كوموضوع: 

 

  با سالم و احترام 

  

ا به استناد منابع معتبر و با عنايت به جايگاه فعلي آزمايشهاي سرولوژي و عدم قطعيتي  كه در تفسير نتايج آنه  

هاي انجام شده وجود دارد  و همچنين  با توجه به توليد و عرضه كيتهاي تشخيص سرولوژي (آنتي بادي) در كشور،  ارزيابي

، موارد تجويز و نحوه تفسير نتايج آن ازطرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين و از تجويز و ضروري است كاربرد

  كاربرد غيرضروري آنها از طريق اطالع رساني فعال و انجام اقدامات نظارتي دانشگاههاي علوم پزشكي، پيشگيري بعمل آيد. 

ني انسان، كه از طريق توليد و ترشح آنتي بادي همانگونه كه مستحضر مي باشيد پاسخ هومورال سيستم ايم  

اختصاصي با عوامل يماريزا مقابله ميكند، هنوز به  خوبي و به طور كامل شناخته نشده است و  الزم است نه تنها درتجويز 

  آزمايشهاي مرتبط با آن، بلكه در گزارش و تفسير نتايج آزمايشگاهي، مالحظات و الزاماتي رعايت شوند.  

 و معتبر هاي كيت گرفتن قرار دسترس در ده از آزمايشهاي سرولوژي در تشخيص و تحقيق، هر دو، مستلزماستفا .1

 را دارو و غذا سازمان مجوزهاي قانوني اداره كل تجهيزات پزشكي كه ) است Validatedشده ( گذاري صحه

قانوني توليد و عرضه دريافت  ، مجوزIVDتا زماني كه كيتهاي سنجش آنتي بادي با برچسب  .باشند دريافت كرده

هستند، با رعايت كليه اصول تضمين كيفيت و  IUOيا  RUOنكرده باشند، استفاده از كيتهايي كه داراي برچسب 

 كنترل كيفي، در آزمايشگاههاي پزشكي مجاز مي باشد.

ال تفاوت پاسخ از يك از آنجا كه اين گروه از آزمايشها به دليل تاخيري بودن پاسخ سيستم ايمني و همچنين احتم .2

به  توانند آزمايشهاي سرولوژي  نميفرد به فرد ديگر (بويژه به دليل متغيرهايي مثل سن، شدت بيماري و غيره)، 

 . گيرند قرار استفاده مورد تشخيص و مديريت باليني براي تنهايي
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است.  ، تاخيريCOVID-19 عامل بيماري ويروسي، از جمله عفونتهاي به واكنش در بدن ايمني سيستم پاسخ .2,1

اين . كاذب) نميكند (احتمال منفي رد راCOVID-19 عفونت  سرولوژي، منفي آزمايشهاي نتيجه بنابراين

اند بايد مورد  داشته قرار ويروس با مواجهه و تماس در كه در تفسير نتايج مربوط به افرادي مسئله بطور اكيد

 روشهاي از استفاده با پيگيرانه بايد انجام آزمايشهاي دي،افرا چنين در عفونت رد منظور به توجه قرار گيرد.

 و سابقه ابتال و يا مواجهه با فرد يا افراد بيمار، مد نظر قرار گيرند.  مولكولي تشخيص

مثبت  هم و منفي بادي آنتي پاسخ هم توانند مي بيماري، و عفونت سير در ويروس، حامل افراد كه آنجا از .2,2

 مورد ) Infection stateعفونت ( وضعيت اعالم و تعيين براي نبايد بادي آنتي يشآزما نتايج باشند، داشته

 كاذب). منفي و (احتمال مثبتگيرند  قرار استفاده

-COVID عفونت شيوع از پيش ماهها به مربوط آرشيوي سرمي هاي نمونه آزمايش طريق از اينكه به توجه با .2,3

 اين شوند، سرولوژي آزمايش مثبت نتايج باعث است ساير كوروناويروسها ممكن كه است شده مشخص ،19

 غير از كوروناويروسهايي به با قديمي يا و فعلي عفونت از فرد ناشي يك مثبت نتيجه كه دارد وجود احتمال

COVID-19 كاذب). باشد (احتمال مثبت 

 آنتي يا بادي تيگيري آن اندازه و جستجو بر مبتني كه معتبر، سرولوژي تشخيص هاي كيت عرضه و توليد تا .2,4

كننده باشند (مثل نقشي كه آنتي بادي  حفاظت ايمني ايجاد و ويروس از فرد شدن عاري با مرتبط باديهاي

به  ميتوانند سرولوژي آزمايشهاي اين ويروس دارد)، با عفونت در  Bعليه آنتي ژن سطحي هپاتيت 

 همچنين در و جاري هاي طغيان ردمو در تحقيقات سرواپيدميولويك بويژه براي و تشخيص به منظوركمك

 قرار استفاده مورد طغيان يك شدت ) وAttack Rateحمله ( نرخ براي تعيين نگر گذشته هاي بررسي

 . بگيرند

قوي به همراه عالئم باليني  اپيدميولوژيك ارتباط يك ولي باشد منفي مولكولي تشخيص نتيجه آزمايش صورتيكه در .2,5

 دوره در و بيماري حاد درمرحله سرمي هاي نمونه اخذ باشد، داشته ي وجوداحتمال ابتالي مورد در يك مثبت

 .كند پشتيباني 19-بيماري كوويد تشخيص از ميتواند معتبر، سرولوژي به آزمايش دسترسي صورت در نقاهت،

ص و استفاده در تشخي براي را تست رپيد سريع يا تشخيص وسايل از استفاده بهداشت جهاني در حال حاضر سازمان .2,6

 توصيه نميكند. بيماران از مراقبت
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 "بازگشت به كار"استفاده از داده ها و اطالعات آزمايشگاهي، از جمله نتايج آزمايشگاهي سرولوژي در برنامه هاي  .3

 اصناف و مشاغل مختلف،  تابع الزامات و جزئيات اين برنامه ها خواهد بود.  

 يشهاي سرولوژي ملزم به رعايت موارد زير هستند:آزمايشگاههاي پزشكي در صورت پذيرش و انجام آزما .4

آزمايشگاههاي پزشكي فقط مجاز به استفاده از كيتهاي مورد تائيد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  .4,1

 مي باشند.

آزمايشگاههاي پزشكي ملزم به رعايت تعرفه هاي مصوب ميباشند و تا زمان تصويب و ابالغ كد ملي و تعرفه   .4,2

(ساير آزمايش هاي سرولوژي و ايمونولوژي كه در  803720مجاز به استفاده از كد ملي  اختصاصي، فقط

 فهرست خدمات مشخص نشده اند) هستند.

با توجه به اينكه بدون دسترسي به سوابق و اطالعات باليني و همچنين نتيجه آزمايشهاي اختصاصي، تفسير  .4,3

، بر اساس نتايج آزمايش سرولوژي به تنهايي ممكن صحيح وضعيت باليني و ابتالي بيماران و سايرمتقاضيان

نيست، آزمايشگاههاي پزشكي بايد ضمن خودداري از توصيه ها مستقيم و تفسيرهاي احتمالي كه ممكن است 

را بصورت زير  2بيماران را گمراه نمايد، در برگه نتايج آزمايشهاي سرولوژي محدوديتهاي ذكر شده در بند 

 درج نمايند:

 و غذا سازمان ولوژي با استفاده از كيتهاي داراي مجوزهاي قانوني اداره كل تجهيزات پزشكيآزمايش سر •

 دارو انجام شده است.

قادر به توليد آنتي بادي قابل سنجش  19- از آنجا كه بعضي از افراد در مواجهه با ويروس عامل كوويد •

 توانند نمي آزمايشهاي سرولوژيايمني، نتايج  سيستم پاسخ بودن تاخيري نيستند و همچنين به دليل

 در عفونت رد منظور به .گيرند قرار استفاده آن مورد باليني مديريت بيماري و تشخيص براي تنهايي به

به  مولكولي، تشخيص روشهاي از استفاده با پيگيرانه بايد ضمن استفاده از آزمايشهاي افرادي، چنين

 يا هر دو، توجه شود. وجود سابقه ابتال و مواجهه با افراد بيمار، و

پاسخ مثبت آنتي بادي ممكن است نشانه مصونيت در برابر ويروس و يا ايمني پايدار در برابر ابتالي مجدد  •

 به آن نباشد.

 كوروناويروسهايي بجز عامل با قديمي يا و فعلي عفونت از ناشي ممكن است سرولوژي آزمايش مثبت نتايج •

COVID-19 .باشد  
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ر فرمائيد مراتب به كليه آزمايشگاههاي پزشكي، اعم از دولتي و خصوصي، بطور موثر اطالع خواهشمند است دستو  

رساني شده و مديريت امور آزمايشگاههاي دانشگاه بر استفاده بجا و صحيح از آزمايشهاي سرولوژي نظارت نمايند. بديهي است 

  اي وزارت متبوع مراتب به استحضار خواهد رسيد.     در صورت هر گونه تغيير در جايگاه آزمايشهاي سرولوژي و يا راهبرده

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  


