
 با عرض سالم خدمت همکاران گرامی

نظر این ها و افراد صاحببادی مثبت، توصیه سازمانو در نتیجه شیوع کم افراد آنتی 19-به دلیل شیوع کم بیماری کووید 

ست که برای آزمایش آنتی  س  از کیت 19-کووید یهابادیا سا شود )باالتر از  های با ح ستفاده  سیت   با (. البته حتا %95 یت باال ا حسا

شیوع کمتر از   %95حدود  ست   %5نیز وقتی  ست. مثال، اگر    ا شگویانه نتیجه مثبت خیلی زیاد نی سیت و     ازارزش پی سا کیتی که ح

صیت آن به ترتیب    صا ست در جامعه   %96و  %88اخت صد ا شیوع بین  در شگویانه مثبت بین    %3تا  %1ای با  ستفاده کنیم، ارزش پی ا

 بادی است.ها مثبت کاذب است و فرد فاقد آنتیتای آن 8تا  6نتیجه مثبت،  10هر  خواهد شد؛ یعنی از %40تا  18%

 به این است که نتایج مثبت ها بادینتایج مثبت حاصل از آزمایش آنتی  اطمینان به برای افزایش CDC هایتوصیه یکی از 

ه و در صورتی یک نفر ب  ؛وتی است تایید شود  هدف متفا یا شاخص متفاوت  با کیت دیگری که دارای اساس  ،دست آمده از یک کیت 

 CDCدوم )کیت تاییدی( مثبت شود. همچنین  کیت اول و هر دوکه نتایج آزمایش با  ،در نظر گرفته شود« مثبت بادیآنتی»عنوان 

صیه می  شود    تو شگویانه در نظر گرفته  سیر نتایج، ارزش پی شگویانه   و  کند که در تف سبه ارزش پی سابگری ک برای محا ه بر روی از ح

 %5شیوع  است ارزش پیشگویانه را فقط برای    FDAحسابگری که روی وبسایت    )نکته: .استفاده شود   ،رائه شده است  ا FDAوبسایت  

 (کند.حساب می

 COVID-19 Serology Testing Strategy: Confirmبا عنوان اخیرا گروه وستگارد مقاله مفیدی را در این رابطه  

Positive Results  شر سبه ارزش    و منت سابگری را برای محا ش ح شیوع  آزمایش تاییدی  انجام البه دنب گویانههای پی تا   %1برای 

 های زیر در دسترس است:در نشانی ؛ این مقاله و حسابگرارائه کرده است 40%

positives.htm-confirm-testing-serology-19-https://www.westgard.com/covid 
http://tools.westgard.com/predictive.shtml 

ست برخی از همکاران   سا  به اینترنت یا همواره نظر به اینکه ممکن ا س وب شند،       یت و شته با سی ندا ستر س تگارد د  ابگرح

حساااساایت و اختصاااصاایت   و بیماری شاایوع میزان با وارد کردندر این حسااابگر، م. نکمی همکاران و تقدیم کرده ت یهی مشاااب 

برای همچنین  طور جداگانه و   به  های اول و دوم هر یک از آزمایش  های پیشاااگویانه مثبت و منفی      ارزش ،های اول و دوم آزمایش 

د. در مورد ترکیب نتایج، ارزش پیشگویانه مثبت برای حالتی است که هر دو آزمایش مثبت   شو محاسبه می ترکیب نتایج دو آزمایش 

ر دتاییدی( منفی شده است.   آزمایش دوم )آزمایش  و ت که آزمایش اول مثبتشده است، و ارزش پیشگویانه منفی برای حالتی اس    

 %65برای شاایوع صاافر درصااد تا   را ترکیب دو آزمایش ود دارد که ارزش پیشااگویانه مثبت و منفیوجنموداری نیز  ،حسااابگراین 

   دهد.نمایش می

صویر زیر  ستفاده   ،در ت سابگر این از ا سبه  ح ست )     مثالیک  برای محا شده ا شان داده   که دراین مثال از مثالی  هایدادهن

سابگر  سایت   ح شد    FDAوب ست گرفته  ست ا شگویانه مثبت آزمایش اول به    همانطور که دیده می .(ه ا شود، در حالی که ارزش پی

شگویانه و ارزش  ،%43حدود تن ایی  شگویانه مثبت ترکیب دو آزمایش      %54آزمایش دوم به تن ایی حدود  مثبت پی ست، ارزش پی ا

شگویانه منفی  با این وجودیابد. افزایش می %94به حدود    ،(دشو می ول مثبت و آزمایش دوم منفیآزمایش اشرایطی که  ) ارزش پی

 ماند.باقی می %90یابد و همچنان باالی خیلی کاهش نمی
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