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- ات في تشخيص العدوى بفيروس كوروناكشف المستضد   
 ة السريعة  باستخدام المقايسات المناعي   2-سارس

 

 

 إرشادات مبدئية 
   2020أيلول/سبتمبر    11

    

 ة معلومات أساسي  

، تستخدم المختبرات اختبارات تضخيم 19-كوفيدمنذ بداية جائحة  
التنسخ العكسي لتفاعل  (، مثل مقايساتNAATsالحمض النووي )

الحقيقي الوقت  في  المتسلسل  للكشف rRT-PCR)  البوليمراز   ،)
كورونا فيروس  للمرض.   2-سارس-عن  المسبَّب  الفيروس  وهو   ،

الختبارات وفي العديد من البلدان، كان الوصول إلى هذا الشكل من ا
أمرًا يطرح تحديات. والبحث جاٍر على قدم وساق لتطوير اختبارات 
عن   للكشف  وأسرع  تكلفة  أقل  ولكنها  بها  موثوق  تشخيصية 

كورونا بفيروس  للعدوى  المحددة  ويتم 2  -سارس-المستضدات   .
تصميم اختبارات تشخيصية للكشف عن المستضدات بغية الكشف 

الناتجة بفعل تكرار   2-سارس-ناالمباشر عن بروتينات فيروس كورو 
الفيروس في إفرازات الجهاز التنفسي، وقد تم تطويرها سواء كفحوص 
مختبرية أو لالستخدام القريب من المرضى، أو ما يسمى االختبارات 
بالحيوية،  التشخيصي  التطور  مشهد  ويتسم  السريعة.  التشخيصية 

اختبارات تصنيع  أو  بتطوير  شركة  مائة  قرابة  تقوم  سريعة   حيث 
 (.   1)  2-سارس-للكشف عن مستضدات فيروس كورونا

لـالختبارات  المحتمل  الدور  بشأن  نصائح  الوثيقة  هذه  وتقدم 
( المستضدات  لكشف  السريعة  في Ag-RDTالتشخيصية   )

والحاجة إلى اختيار االختبارات بعناية. وتأتي   19-تشخيص كوفيد
السري التشخيصية  باالختبارات  المتعلقة  لكشف المعلومات  عة 

المستضدات في هذه الوثيقة استكمااًل لإلرشادات التي تم تضمينها 
نصائح منظمة الصحة العالمية بشأن  في الموجز العلمي المعنون "

كوفيد لمرض  مناعي  تشخيصي  اختبار  نقاط   19-استخدام  في 
المنشور في  الرعاية بانتظام .  وسيجري  2020نيسان/أبريل    8"، 

التشخيصية  االختبارات  باستخدام  المتعلقة  اإلرشادات  تحديث 
 السريعة لكشف المستضدات كلما توفرت َبي ِّنات جديدة. 

وتستخدم معظم االختبارات التشخيصية السريعة لكشف مستضدات 
بواسطة شكل مبسط أسلوبًا للكشف المناعي الشطيري    19-كوفيد

الجانبي  ُيستخَدم عادًة الختبارات فيروس العوز   نسيابالختبارات اال
المناعي البشري والمالريا واألنفلونزا. وتتكون االختبارات التشخيصية  

ال لكشف  آبار السريعة  مع  بالستيكية  ُعَليبة  من  عادًة  مستضدات 
للعينات والدوارئ، وشريط مِّسَندة من النتروسيلولوز، مع خط اختبار 

األجسام -لألجسام المضادة المرتبطة محدد لمجمعات المستضدات
المضادة  لألجسام  تحكم  وخط  المتقارنة،  المستهدفة  المضادة 

وفي حالة االختبارات   المرتبطة محدد لألجسام المضادة المتقارنة.
كورونا لفيروس  السريعة  المادة  2-سارس-التشخيصية  تكون   ،

للفيروس،  المنو اة  الُقفيصة  بروتين  هي  غالبًا  بالتحليل  المستهدفة 
ل بسبب وفرته النسبية. وعادًة ما تتوف ر جميع المواد المطلوبة  ويفضَّ

عة اللوازم إلجراء االختبار، بما في ذلك مواد جمع العينات، في مجمو 
 التجارية، باستثناء جهاز للتوقيت. 

وبعد جمع عينة الجهاز التنفسي ووضعها على شريط االختبار، يتم 
دقيقة  30دقائق إلى   10قراءة النتائج من قبل المَشغ ِّل في غضون 

مع أو بدون مساعدة من جهاز للقراءة. ومن شأن استخدام جهاز 
االختبا نتائج  تفسير  يوحد  أن  في للقراءة  التباين  من  الحد  مع  ر، 

لين، ولكنه يتطلب معدات  تفسير المقايسات من قَِّبل مختلف المشغ ِّ
من  عي نات  حالًيا  المصن عة  االختبارات  معظم  وتتطلب  إضافية. 
المسحات األنفية أو البلعومية األنفية، ولكن الشركات تجري دراسات 

مثل أنظمة جمع لتقييم أداء اختباراتها باستخدام أنواع عينات بديلة  

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19
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خيارات  توسيع  يمكن  حتى  والعينات،  الفموية  والسوائل  اللعاب 
االستخدام وتسهيل إجراء اختبارات آمنة وفعالة. وعلى وجه العموم،  
التشخيصية   االختبارات  تجهيز  زمن  وسرعة  استخدام  سهولة  فإن 
إتاحة  نطاق  توسيع  إمكانية  تتيح  المستضدات  لكشف  السريعة 

وتقلي إلى االختبارات  التحول  خالل  من  التشخيص  في  التأخير  ل 
مبكرة.  أعراض  من  يعانون  الذين  للمرضى  الالمركزية  االختبارات 
لكشف  السريعة  التشخيصية  االختبارات  تشغيل  بساطة  ويقابل 
المستضدات انخفاض في الحساسية مقارنة باختبار تضخيم الحمض 

التشخيصية  النووي. ولم يخضع سوى عدد قليل جدًا من االختبارات  
كورونا فيروس  مستضدات  لكشف  لمراجعة   2-سارس-السريعة 

إذن  على  اختبارات  أربعة  سوى  تحصل  ولم  صارمة.  تنظيمية 
من إدارة األغذية والعقاقير   (EUA)االستخدام في حاالت الطوارئ  

المتحدة الواليات  لألجهزة  (FDA)  في  اليابانية  الوكالة  ووافقت   ،
على   والطبية  شركات الصيدالنية  ثالث  وقدمت  آخرين.  اختبارين 

فقط وثائق باتجاه قائمة منظمة الصحة العالمية لألدوات )الطبية( 
 (.  EUL( )2، 3المستخدمة في الطوارئ )

االختبارات  وخصوصية  بحساسية  المتعلقة  البيانات  اسُتمِّد ت  وقد 
كورونا فيروس  مستضدات  لكشف  السريعة    2- سارس-التشخيصية 

م حاليًا  والعالمات المتاحة  التصميم  حيث  من  تتفاوت  دراسات  ن 
اختبار  مع  بالمقارنة  الحساسية  أن  وأظهرت  التقييم.  قيد  التجارية 
التنفسي  الجهاز  المأخوذة من  العينات  النووي في  الحمض  تضخيم 

ة بنسبة عالية، بما باينألنفية أو البلعومية( تبدو متالعلوي )المسحات ا
يتم اإلبالغ باستمرار عن نوعية ( ولكن  4-13٪ )94-0يتراوح بين  

إلى مزيد من  %97<)  عالية الرغم من أن هناك حاجة  (.  وعلى 
الَبي ِّنات عن األداء في الواقع الحقيقي وعن الجوانب التشغيلية، فإن  
األكثر  هي  المستضدات  لكشف  السريعة  التشخيصية  االختبارات 

وسية العالية احتمااًل لألداء بشكل جيد في المرضى ذوي األحمال الفير 
( مليلتر  /المجينية  الفيروسات  نسخ  6  10<    أو  25≥)قيم عتبة الدورة   

أيام قبل ظهور   3-1تظهر عادًة في المرحلة السابقة لألعراض )  التي
- 5األعراض( ومراحل األعراض المبكرة للمرض )في غضون أول  

. ويتيح ذلك الفرصة للتشخيص (21،  15،  14أيام من المرض( )  7
المبكر ووقف انتقال العدوى من خالل العزل المستهدف والتصنيف 

(.  ويشار إلى 16خالطيها المقر بين )الفئوي للحاالت األكثر إعداًء وم
أيام    7- 5أن المرضى الذين ُيحالون بعد ظهور األعراض بأكثر من  

 

 تقييمات جيدة التصميم والتنفيذ في مجموعات تمثيليةاستنادًا إلى  1

يكونون أكثر عرضة النخفاض األحمال الفيروسية، مع احتمال أعلى  
لظهور نتائج سلبية كاذبة باستخدام االختبارات التشخيصية السريعة  

 لكشف المستضدات.  

االختبارات  فإن  األداء  في  المتوقعة  القيود  هذه  من  الرغم  وعلى 
ا  لكشف  السريعة  وتفسيرها التشخيصية  تنفيذها  تم  إذا  لمستضدات، 

بشكل صحيح، يمكن أن تلعب  دورًا مهمًا في توجيه التدبير العالجي 
د   ترص  وفي  العمومية،  بالصحة  المتعلقة  القرارات  واتخاذ  للمرضى، 

.  وكحد أدنى، سوف يلزم أن تحدد االختبارات التشخيصية  19-كوفيد
الحاالت أكبر السريعة لكشف المستضدات بشكل صحيح عدد من  

ته )حساسية    عالية  نوعية   ذات  تكون   وأن (  ٪80  ≤ بكثير مما قد تفو 
٪(. واستنادًا إلى معايير األداء هذه، تقترح هذه 100-97  ≤)  جداً 

التشخيصية  لالختبارات  محتملة  أدوار  عدة  المبدئية  اإلرشادات 
المستضدات، وتطرح توصيات عامة بشأن اختيار  السريعة لكشف 

 االختبارات واالعتبارات الرئيسية لتنفيذها. 

ال التشخيصية  االختبارات  استخدام  بشأن  عامة  سريعة  توصيات 
 2-سارس-لكشف مستضدات فيروس كورونا

لكشف   -1 السريعة  التشخيصية  االختبارات  استخدام  يمكن 
كورونا فيروس  األداء   2-سارس-مستضدات  متطلبات  تلبي  التي 
  بـمقايسة مقارنةً  ٪،  97≤ ونوعية  ٪80≤الدنيا المتمثلة في حساسية 

 العدوى   تشخيص  أجل   من  النووي،   الحمض   تضخيم  الختبار  مرجعية
 اختبار  فيها  يتوفر  ال  التي  البيئات  من  مجموعة   في   الفيروس  بهذا

كان طول زمن التجهيز حائاًل دون تحقيق   حيثما  أو  النووي،  الحمض
 1منفعة سريرية.

االختبارات  بواسطة  االختبار  ُيجرى  أن  ينبغي  األداء،  ولتحسين 
لين مدرب ِّ  ل مشغ ِّ ََ ين  التشخيصية السريعة لكشف المستضدات من قبِّ

أيام   7- 5في توافق صارم مع تعليمات الشركة المَصن ِّعة وخالل أول  
 بعد ظهور األعراض. 

 

تتضمن السيناريوهات المناسبة الستخدام االختبارات التشخيصية    -2
   :ما يلي  19-السريعة لكشف مستضدات كوفيد

المشتبه بها في البيئات النائية   19-االستجابة لفاشيات كوفيد  "1"
يت ال  حيث  المغلقة  شبه  والمجتمعات  اختبار   احوالمؤسسات 
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اإليجابية   النتائج  أن  إلى  ويشار  الفور.  على  النووي  الحمض 
لالختبارات التشخيصية السريعة لكشف المستضدات من حاالت 

، ومن شأنها 19-كوفيدمشتبه فيها متعددة تشير بشدة إلى تفشي  
أمكن،  وحيثما  العدوى.  مكافحة  لتدابير  المبكر  التنفيذ  تتيح  أن 
ينبغي نقل جميع العينات التي تعطي نتائج إيجابية لالختبارات  
التشخيصية السريعة لكشف المستضدات )أو على األقل مجموعة  

 فرعية( إلى مختبرات لديها قدرة على إجراء اختبارات تأكيدية. 

دعم استقصاءات الفاشية )مثاًل في المجموعات المغلقة أو    "2"
شبه المغلقة بما في ذلك المدارس ودور الرعاية والسفن السياحية  
والسجون وأماكن العمل والمهاجع، وما إلى ذلك(. وفي فاشيات  

استخدام    19-كوفيد يمكن  النووي،  التضخيم  باختبار  المؤكدة 
ف المستضدات في فحص  االختبارات التشخيصية السريعة لكش

األفراد المعرضين للخطر وعزل الحاالت اإليجابية بسرعة )وبدء 
العينات   المخالطين اآلخرين( وتحديد أولويات جمع  جهود تتبع 
من األفراد الذين تكون نتائج اختباراتهم التشخيصية السريعة سلبية  

 الختبار التضخيم النووي.

اإلصابة    "3" معدالت  في  االتجاهات  في  رصد  باألمراض 
المجتمعات المحلية، وال سيما بين العمال األساسيين والعاملين  
فيها   ينتشر  التي  المناطق  في  أو  الفاشيات  أثناء  الصحيين 
االنتقال المجتمعي على نطاق واسع حيث تكون القيمة التنبؤية 
اإليجابية والقيمة التنبؤية السلبية لنتيجة اختبار تشخيصي سريع  

  2كافية للتمك ن من مكافحة العدوى بفعالية.  لكشف المستضدات

في الحاالت التي ينتشر فيها االنتقال المجتمعي على نطاق   "4"
التشخيصية السريعة للكشف  واسع، يمكن استخدام االختبارات 
الصحية   المرافق  في  وعزلها  اإليجابية  الحاالت  عن  المبكر 

كوفيد اختبارات  وال  19-ومراكز/مواقع  الرعاية  سجون  ودور 
وفي   األمامية  الخطوط  في  العاملين  مستوى  وعلى  والمدارس 
مجال الرعاية الصحية، ولتتبع المخالطين.  ويالَحظ أن التدبير 
سلبية   عيناتهم  نتائج  تكون  الذين  للمرضى  اآلمن  العالجي 
تلك   أداء  على  سيعتمد  السريعة  التشخيصية  لالختبارات 

لكوفي المجتمعي  االنتشار  وعلى  )انظر    19-داالختبارات 
أن تستبعد    19-المرفق(. وال يمكن للنتيجة السلبية للعدوى بكوفيد

 

االنتشار   شتد  ي 2 بيئات  في  كاذبة  إيجابية  نتائج  ظهور  خطر 
هي   اإليجابية  التنبؤية  والقيمة  معدل %78المنخفض؛  بلغ  إذا 

بكوفيد   نشطة  عدوى  تكرار 19-تماًما  ينبغي  وبالتالي   ،
االختبارات أو يفضل إجراء اختبارات تأكيدية )اختبار تضخيم  

(، خاصًة في المرضى  1الحمض النووي( كلما أمكن )الشكل  
 الذين يعانون من أعراض. 

يمكن النظر في اختبار مخالطي الحاالت عديمي األعراض    "5"
لكشف   السريع  التشخيصي  االختبار  يكن  لم  إذا  حتى 
ًصا به لهذا االستخدام على وجه التحديد، حيث  المستضدات مرخ 
ثبت أن الحاالت غير األعراضية ذات أحمال فيروسية مشابهة 

لحالة،  (، على الرغم من أنه في تلك ا 17للحاالت األعراضية ) 
لكشف  سلبي  سريع  تشخيصي  اختبار  يزيل  أن  ينبغي  ال 

 المستضدات أحد المخالطين من متطلبات الحجر الصحي.  

 

لي لـالختبارات التشخيصية السريعة لكشف   -3 من أجل اإلدخال األو 
المستضدات  في االستخدام السريري، ينبغي للبلدان أن تنظر في 

حاليًا اختبارات تأكيدية الختبار   اختيار بعض البيئات التي تتوفر فيها
تضخيم الحمض النووي بحيث يمكن ألطقم العاملين اكتساب الثقة  
في المقايسات، وتأكيد أداء االختبار التشخيصي السريع المختار، 
واستكشاف أي مشكالت تواجه التنفيذ. وأينما سيتم استخدام اختبار 

المرضى الذين    تضخيم الحمض النووي إلجراء اختبارات تأكيدية في
تم فحصهم باستخدام اختبار تشخيصي سريع لكشف المستضدات، 
يتعين جمع عينات االختبارين في نفس الوقت تقريبًا، أو على األكثر 

 في غضون فترة أقل من يومين.

باستخدام   - 4 التأكيدية  االختبارات  فيها  تكون  التي  الحاالت  في 
أي مؤشرات على   اختبار تضخيم الحمض النووي غير ممكنة، فإن

حول   الشكوك  تثير  أن  ينبغي  صحيحة  غير  تكون  قد  النتائج  أن 
نتائج   تكون  الذين  المرضى  ذلك  على  األمثلة  ومن  الصالحية. 

- اختباراتهم إيجابية ولكن لديهم متالزمة سريرية ال تتفق مع كوفيد
، أو المرضى الذين ثبتت إيجابية اختباراتهم وتم اكتشافهم في 19

مع ذات  التنبؤية بيئة  القيمة  تنخفض  )حيث  منخفض  انتشار  دل 
لالختبار اإليجابي ويرتفع خطر ظهور نتائج إيجابية كاذبة(. وقد 
تشمل إشارات التحذير األخرى المرضى الذين تكون نتائج اختباراتهم 
المخالطين عن  أو هم من  لديهم متالزمة كالسيكية،  سلبية ولكن 

استيفاء معايير األداء الدنيا؛ وترتفع إلى   ة حالفي  و %  10االنتشار  
 %.20إذا كان معدل االنتشار  93%
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ذات معدل انتشار مرتفع. وفي كثب لحالة أو يتم اختبارهم في بيئة 
مثل هذه الحاالت، ينبغي إيالء االعتبار لتكرار االختبار، خاصًة 
إذا كان هناك أيضًا أي التباس بشأن النتيجة المرئية )نطاقات باهتة( 

 أو كفاية أخذ العينات.

لكشف   -5 السريعة  التشخيصية  االختبارات  باستخدام  يوصى  ال 
ئات التي يكون معدل االنتشار المتوقع المستضدات في البيئات أو الف

للمرض فيها منخفضًا )مثل الفحص عند نقاط الدخول، التبرع بالدم،  
الجراحات االختيارية(، خاصًة عندما ال تكون االختبارات التأكيدية  
بواسطة اختبار تضخيم الحمض النووي متاحة بسهولة. ولن يكون 

أك  بيانات  تتوفر  االستخدام ممكنًا حتى  عالية هذا  ثر من دراسات 
لواحدة أو أكثر من مجموعات   %99>الجودة تؤكد نوعية عالية  

 اللوازم التجارية لالختبارات التشخيصية السريعة لكشف المستضدات.   

 االختبارات ألغراض الشراء والتنفيذ:  نتقاءا

لكشف  السريعة  التشخيصية  االختبارات  عدد  محدودية  من  بالرغم 
وقع المتاحة تجاريًا، من المت  2-سارس-كورونامستضدات فيروس  

ة الجودة واألداء إلى األسواق قريبًا. باينأن تدخل منتجات متعددة مت 
وكما لوحظ في المقدمة، فإن معظم االختبارات التشخيصية السريعة 

على النطاق التجاري    2-سارس-لكشف مستضدات فيروس كورونا
انسيا شكل  مؤ   بتستخدم  مع  تقليدي  الذهب جانبي  من  شرات 

الغرواني أو صبغة مرئية أخرى. وتستخدم أنظمة عديدة، بما في 
ذلك بعض األنظمة التي تمت الموافقة عليها من قبل إدارة األغذية  
والعقاقير األمريكية في إطار الوحدة الحسابية األوروبية، مؤشرات 

راءة بديلة قد تؤدي إلى تعزيز الحساسية ولكنها تتطلب جهاًزا معيًنا لق
 نتائج االختبار وتفسيرها. 

ويرد عدد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار االختبارات 
في  الستخدامها  المستضدات  لكشف  السريعة  التشخيصية 
التوصيات. وتشمل هذه  قسم  أعاله، في  المعروضة  السيناريوهات 

 العوامل الجوانب التالية: 

المتوفرة   -1 البيانات  صحة جودة  من  للتحقق  المستخدمة 
. ينبغي النظر في مصدر البيانات )رعاية مستقلة االختبار

تصميم   وكذلك  الشركات(  قَِّبل  من  داخلية  رعاية  مقابل 
العينة،  المستخدم، ونوع  المرجعي  المعيار  )مثل  الدراسة 
األيام   وعدد  االختبار،  وتنفيذ  العينات  جمع  بين  والتأخر 

ألشخاص موضوع الدراسة  منذ ظهور األعراض(، وعدد ا
التسجيل.   وبيئة  في  المقيدين،  الفيروس  تركيز  أن  وبما 

االختبار بحساسية  ينبئ  مؤشر  أكبر  هو  فإن العينات   ،
حاسمة.  بأهمية  يتسم  الدراسة  ومواقع  المرضى  اختيار 
على   عمومًا  االستباقية  السريرية  الدراسات  وتتفوق 

وتتمتع   االستعادية.  من الدراسات  المأخوذة  البيانات 
بقيمة  الشركات  رعاية  عن  مستقل  طابع  ذات  دراسات 

 خاصة إذا كانت الدراسات جيدة األداء.

الم   -2 التي تبين فاد عنهاألداء  البيانات  . ينبغي استعراض 
أداء اختبار تشخيصي سريع بعناية قبل بدء عملية الشراء.  
  وبالنظر إلى االنخفاض النسبي في معدل انتشار حاالت

كورونا بفيروس  النشطة  في    2-سارس-العدوى  حتى 
العالية   النوعية  فإن  مجتمعيًا،  انتقااًل  تشهد  التي  البيئات 

 > أدنى  <97)كحد  مثالي  وكشكل  ضرورية  %99   )%
لتجنب الكثير من النتائج اإليجابية الكاذبة. وسوف تعتمد  
)درجة   الدراسة  موضع  المرضى  حالة  على  الحساسية 

قضية منذ ظهور األعراض، وما إلى  المرض، األيام المن
كحد   تصل  أن  ينبغي  ولكن  المنتج،  جودة  وكذلك  ذلك( 

إلى     حساسية   عن   المفيد  التقييم  وينم  .  ٪80  ≤أدنى 
  (Ct)  دورة  عتبة  لديهم  تقل  الذين   المرضى   في  االختبار

سي في الوقت  العك  باالنتساخ  المتسلسل  البوليميراز  تفاعل
(،  30أو    28الحقيقي عن قيمة محددة )على سبيل المثال  

الجهاز  عينات  في  وفيرًا  الفيروس  يكون  أن  ُيتوقع  ألنه 
التنفسي عندما يقع االختبار في هذا النطاق، وأن حساسية  

)تتجاوز   المقابل  في  عالية  بعض %  90االختبار  في 
المهم   (. ومن11، 4الدراسات المنشورة وغير المنشورة( )

أن نالحظ، مع ذلك، أن قيم عتبة الدورة عند تركيز ُمدَخل 
معي ن من الحمض النووي الريبي المستهدف تختلف بين  
مقايسات تفاعل البوليميراز المتسلسل باالنتساخ العكسي  

 في الوقت الحقيقي  وليست كمي ة بصورة بحتة.  

التنظيمي -3 والوضع  التصنيع  ُتشترى  جودة  أن  ينبغي   .
إلدارة  نظام  إطار  في  يعملون  ُمَصنِّ عين  من  االختبارات 

أيزو   معيار  )مثل  األقل  ISO 13485الجودة  وعلى   ،)
موافقة تنظيمية محلية أو حق في البيع الحر يمنحه بلد  ب

التشخيصية   االختبارات  تخضع  أن  ويتعين  الصنع. 
التشخيص  عمليات  جميع  في  الحال  هو  كما  السريعة، 
تنظيمية  لمراجعة  السريري،  لالستخدام  المعدة  المختبرية 
صارمة وشفافة. ويجب أن تتوفر وقت الشراء موافقة أو  
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تنظي هيئة  من  عن  إذن  صادرة  قائمة  و/أو  صارمة  مية 
 منظمة الصحة العالمية لالستخدامات في حاالت الطوارئ. 

وأدلة   -4 التصنيعية  الجودة  إضافيةالقدرة  تدخل على   .
شركات جديدة كثيرة ليس لها تاريخ من النجاح فى تصنيع  
سوق  إلى  المختبري  التشخيص  أجهزة  ودعم  وبيع 
االختبارات التشخيصية السريعة لكشف مستضدات فيروس 

في 2-سارس-كورونا المشترون  ينظر  أن  وينبغي   .
مجموعة المنتجات األخرى التي تقدمها الشركة )وخاصًة  

الجانبي(، وما هي الموافقات التنظيمية   اختبارات االنسياب
التي لديها لمنتجات التشخيص في غير حاالت الطوارئ،  
وقدرتها على التصنيع والمراقبة في مرحلة ما بعد الطرح  
في األسواق. وبمقدور العديد من الشركات تصنيع نماذج  
بحجم منخفض  مكتملة  اختبارات  أو  الجودة  عالية  أولية 

وبة عند توسيع نطاق التصنيع لتلبية ولكنها قد تواجه صع
 االحتياجات العالمية. 

. ينبغي إيالء االعتبار لقدرة الجهة  التوزيع والدعم التقني -5
المور ِّدة على التوزيع ودعم المنتجات، وال سيما في البلدان  
بشكل  هذا  وينطبق  والمتوسط.  المنخفض  الدخل  ذات 

مثل خاص على االختبارات التي تتطلب معدات إضافية  
 أجهزة القراءة. 

. القدرة على  ظروف الشحن والتخزين والعمر االفتراضي -6
تحمل اإلجهاد الحراري ووجود فترة صالحية طويلة أمران  
حاسمان لسهولة استخدام االختبارات التشخيصية السريعة 
المستضدات. ومع ظهور منتجات جديدة، يجب   لكشف 

االست دراسات  أساس  على  االفتراضي  العمر  قرار تقدير 
المعجل )عادًة عند درجات حرارة أعلى(، ولكن يجب أن  

المستهدف   االفتراضي  العمر  على    18-12يكون  شهًرا 
درجة مئوية.     40درجة مئوية وبشكل مثالي    30األقل عند  

ومن شأن اشتراط وجود سلسلة تبريد ألغراض الشحن و/أو  
الشراء   عمليتي  وتعقيد  تكلفة  من  كثيرًا  يزيد  أن  التخزين 

 التوزيع.و 

العينات -7 جمع  التشخيصية  متطلبات  االختبارات  تختلف   .
في    2-سارس-السريعة لكشف مستضدات فيروس كورونا

المعالجة، والحاجة   العينة، وعدد خطوات  متطلباتها لنوع 
سيؤثر   مما  النتائج،  وتفسير  واألجهزة  التوقيت،  دقة  إلى 
السبب،  ولهذا  المطلوَبين.  واإلشراف  التدريب  مدى  على 

إن تقييم سهولة االستخدام هو أحد االعتبارات المهمة إلى  ف
 جانب أداء االختبار. 

. ال تتضمن محتويات  محتويات مجموعة لوازم االختبار -8
إلجراء   يلزم  ما  كل  بالضرورة  القياسية  اللوازم  مجموعة 

ومراقبة جودة االختبار، ويجب التحقق من ذلك قبل الشراء.  
التشخي االختبارات  من  لكشف  والعديد  السريعة  صية 

كورونا فيروس  تجاريًا    2-سارس-مستضدات  المتاحة 
 يستخدم أداة للقراءة. 

االختبار -9 لالختبار تكلفة  وفًقا  االختبارات  تكلفة  تختلف   .
والحجم الذي سيتم شراؤه. وبشكل عام، يجب أن تكون أقل  
ويجب  التسلسلي.  البوليمراز  تفاعل  اختبارات  من  تكلفة 

تك في  النظر  االستيراد، أيضًا  وتعريفات  النقل،  اليف 
)واإلشراف  النهائيين  المستعملين  وتدريب  والتخزين، 
عليهم(، وأنشطة اختبار الجودة بعد الشراء  الالزمة لدعم  

 تنفيذ االختبارات التشخيصية السريعة على نحو جيد. 

.  ينبغي أن  توافر واكتمال ووضوح تعليمات االستخدام -10
واضحة، التعليمات  هذه  رسوم    تكون  على  تحتوي  وأن 

لغير   بالنسبة  االستعمال  سهلة  تكون  وأن  إيضاحية، 
 األخصائيين المختبريين.

 االعتبارات الخاصة بالتنفيذ:

على الرغم من أن إجراء االختبارات التشخيصية السريعة  -1
لكشف المستضدات   قد يكون أسهل بكثير من اختبار 
تضخيم الحمض النووي، فإنها تتطلب على أي حال ات باع 
إيالء  مع  بدقة  الموردون  بها  يوصي  التي  اإلجراءات 
االهتمام الواجب للتوثيق، وتنفيذ خطوات تعتمد على الوقت  

تتوقف والعمر    أو  التخزين،  وظروف  الحجم،  على 
يتلقى  أن  ويجب  والمخزون.  المعدات  وإدارة  االفتراضي 
العينات،   جمع  على  تدريبًا  االختبارات  مشغلي  جميع 
والسالمة البيولوجية ذات الصلة، وإجراء االختبار وتفسير  
النفايات.  إدارة  وكذلك في مجال  عنها،  واإلبالغ  النتائج 

 ير لمراقبة الجودة. كما يلزم اتخاذ تداب
بإشراف   -2 مقترنًة  األسواق،  في  الطرح  بعد  المراقبة  تعد  

أداء   في  العيوب  الكتشاف  األهمية  بالغ  أمرًا  تنظيمي، 
المنتج، وهي مطلب مهم بالنسبة للشركة المصن عة. وينبغي  
ألنشطة  وتقييم  رصد  وجود  الصحي  النظام  يكفل  أن 
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لكوفيد  التشخيصية  واضحة  وآليات    19-االختبارات 
 (.  18لإلبالغ عن المشاكل ) 

تدريب  -3 متطلبات  باألجهزة  الكشف  نظم  استخدام  يستلزم 
االقتضاء،   حسب  والمعايرة  األجهزة،  )استخدام  إضافية 
ومتطلبات الخدمة، وظروف التشغيل( وبنية تحتية كافية، 

 مثل مصدر موثوق للكهرباء.  
ؤثر  جمع العينات هو واحد من العوامل األكثر أهمية التي ت -4

لكشف  السريعة  التشخيصية  االختبارات  أداء  على 
المستضدات. وينبغي اتباع التعليمات المتعلقة باالستخدام 
بعناية، كما يتعين تدريب أي ِّ من القائمين بجمع العينات 

 على المنهجية. 
كلٌّ من هذه االختبارات له أسلوب محدد لمعالجة العينة  -5

قة، وعدم استخدام  بعد جمعها. ويجب اتباع التعليمات بد
أي كواشف بديلة )مثل الماء أو سائل آخر بداًل من دارئة  

 التخفيف/المزج(. 
لين -6 ومن    -يجب وضع متطلبات للسالمة البيولوجية للمشغ 

وحقيبة  الشخصية  للحماية  معدات  توفير  الضروري 
 (.  19للنفايات التي تشكل مخاطر بيولوجية وتهوية جيدة )

 المت بعة األساليب

تحدد وثيقة اإلرشادات المبدئية هذه سيناريوهات حاالت االستخدام 
التشخيصية   االختبارات  يخص  فيما  المحتملة  االستخدام  وعدم 

استنادًا إلى   2-سارس-السريعة لكشف مستضدات فيروس كورونا
حد أدنى لمعايير األداء. وقد تم تحديد الحد األدنى من متطلبات 

باالختبارات التشخيصية السريعة لكشف المستضدات األداء الخاصة  
من خالل عملية رسمية لوضع موجز لتوصيف المنتجات المستهدفة  

(TPPs لفيروس األولوية  ذات  التشخيص  عمليات  أجل  من   )
(. وقد تمت االستنارة في ذلك بفهم متطور 20)   2-سارس-كورونا

لفوائد المتوقعة للديناميات الزمنية لذرف وإمكانية انتقال الفيروس وا
من االختبارات السابقة والموسعة. وجرى البحث في قواعد بيانات 

PubMed  وmedRxiv   على والمنشورة  الُمَحكَّمة  التقارير  عن 
لكشف  السريعة  االختبارات  دقة  عن  الطبع  قبل  وتقارير  السواء، 

في نقاط الرعاية/بالقرب من    2-سارس-مستضدات فيروس كورونا
تحدي وتم  االختبارات المريض.  لدقة  واحد  منهجي  استعراض  د 

( منظمة 21التشخيصية  إطالع  جرى  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .)
الصحة العالمية بشكل سري على تقارير مستقلة غير منشورة عن  

أداء اثنين من االختبارات التشخيصية السريعة لكشف مستضدات 
. وتم استعراض اإلرشادات المبدئية من   2-سارس-فيروس كورونا

الصحة  لمنظمة  التابعة  المرجعية  المختبرات  شبكة  أعضاء  قَِّبل 
كوفيد بشأن  المعني 19-العالمية  المنظمة  فريق  وأعضاء   ،

لعمليات  المستهدفة  المنتجات  توصيف  موجز  باستعراض 
 التشخيص، فضاًل عن خبراء خارجيين آخرين. 

ونحن على َبي ِّنة من أوجه القصور في األدلة المتاحة. ويشمل ذلك 
صغر أحجام العينات، وعدم تماثل أخذ العينات على أساس الوجود  

كورونا بفيروس  للعدوى  المتوقع  الغياب  ونقص 2-سارس-أو   ،
التحقق من صحة االختبارات  التفاصيل في الدراسات الهادفة إلى 
ظهور  من  بدءًا  المنقضي  الوقت  أو  األعراض  بحالة  المتعلقة 

البيانات المستمدة من  األعراض. وباإلضافة إلى ذلك، فإن نق ص 
تعليمات  خارج  اختبارات  واستخدام  األعراض،  العديمة  الحاالت 
مقابل  المختبرات  في  وإجرائها  االختبارات  الستعمال  ن ِّعين  المص 
سياقات نقاط الرعاية/يالقرب من المريض، يحد من قابلية التوصيات 
االختبارات  بعض  أن  إلى  الخلوص  تم  فقد  ذلك،  ومع  للتعميم. 

تشخيصية السريعة لكشف المستضدات من المرجح أن تفي على ال
من   المبكرة  المرحلة  في  األداء  متطلبات  من  األدنى  بالحد  األقل 
الخمسة إلى السبعة  المرض بل وقد تتجاوزها )في غضون األيام 
األولى، عندما تكون األحمال الفيروسية ومخاطر انتقال العدوى على 

ها(. وُيعتَبر توسيع ا الختبارات إلتاحة القدرة على وقف االنتقال  أُشد ِّ
للمستضدات  السريعة  التشخيصية  االختبارات  استخدام  خالل  من 
أكثر فائدًة من عدم االختبار، أو إجراء اختبارات ال يمكن االستنارة 
بصورة  التجهيز  زمن  طول  بسبب  العدوى  مكافحة  تدابير  في  بها 

لمرضى ذوي األحمال بالغة أو خطر ظهور نتائج سلبية كاذبة في ا
 الفيروسية المنخفضة.  

 أداء االختبارات 

د أداء االختبار التشخيصي السريع للمستضدات بداللة حساسية   يحدَّ
كورونا بفيروس  العدوى  عن  الكشف  اختبار   2- سارس-ونوعية 

النووي  الحمض  تضخيم  اختبار  أي  المرجعي،  بالمعيار  مقارنًة 
باستخدام إنزيم النسخ العكسي   )عمومًا تفاعل البوليميراز التسلسلي

 في الوقت الحقيقي(.

وفق   الحساسية إيجابيتها  تثبت  التي  للحاالت  المئوية  النسبة  هي 
ُتكَتَشف  والتي  النووي  الحمض  تضخيم  الختبار  مرجعي  معيار 
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لكشف  التقييم  قيد  السريع  التشخيصي  باالختبار  إيجابية  باعتبارها 
 المستضدات.

هي النسبة المئوية للحاالت التي تثبت سلبيتها وفق معيار   النوعية
باعتبارها  ُتكَتَشف  والتي  النووي  الحمض  تضخيم  مرجعي الختبار 
سلبية باالختبار التشخيصي السريع قيد التقييم لكشف المستضدات. 
تأثيرًا قويًا  قيد االختبار  المجتمع  المرض في  انتشار  ويؤثر معدل 

ل التنبؤية  القيمة  )انظرعلى  سلبية  أو  إيجابية  (. 1  المرفق  نتيجة 
وبالتالي، فإن القيمة السريرية لنتيجة اختبار إيجابية أو سلبية ستعتمد  
على ماهية اإلجراء المتخذ على أساس نتيجة االختبار عند تفسيرها 

 في سياق االنتشار المحلي.  

كورونا بفيروس  العدوى  انتشار  معدل  ارتفع  كلما  عام،  - وبشكل 
في المجموعة موضع االختبار، كلما كان من األرجح أن   2-سارس

بكوفيد مصابًا  اختباراته  إيجابية  ثبتت  الذي  الشخص  . 19-يكون 
المجتمع، كلما كان من   المرض في  انتشار  انخفض معدل  وكلما 
مصابًا  اختباراته  سلبية  ثبتت  الذي  المريض  يكون  أال  األرجح 

المثال،   سبيل  وعلى  المرفق.  انظر  معدل  بالمرض،  يكون  عندما 
كورونا بفيروس  النشطة  العدوى  المجتمع   2-سارس-انتشار  في 

ستكون له قيمة   %99، فإنه حتى اختبار محدد النوعية بنسبة  1%
النتائج اإليجابية ستكون   تنبؤية موجبة ضعيفة، ألن نصف جميع 

 إيجابية كاذبة. 

في  المستضدات  لكشف  السريعة  التشخيصية  االختبارات  أدوار 
 19-بير العالجي للحاالت وترصد كوفيدالتد

لكشف  السريعة  التشخيصية  االختبارات  استخدام  في  النظر  يمكن 
المستضدات في البلدان أو المناطق التي تشهد انتقااًل مجتمعيًا واسع 
االنتشار، حيث قد يكون النظام الصحي مثقاًل بأعباء مفرطة، وحيث 
فيها باختبار  المشتبه  الحاالت  أو أيٍ  من  اختبار جميع  قد يتعذر 

ا الحمض  االختبارات تضخيم  جميع  في  الحال  هو  وكما  لنووي. 
التشخيصية، وخاصًة تلك التي تكون حساسيتها و/أو نوعيتها دون  
المستوى األمثل، من أجل تفسير نتائج االختبار التشخيصي السريع 

يجب تقدير معدل انتشار المرض بشكل صحيح والعمل بناًء عليها،  
، ألن هذا يحدد القيم رصد)وفقًا للمعيار المرجعي( استنادًا إلى الت

التشخيصية   لالختبارات  التوالي(  )على  والسالبة  الموجبة  التنبؤية 
)المرفق الشكل  1  السريعة  في  وتظهر  المقترحة    1(.   العملية 

الستخدام اختبار تشخيصي سريع لكشف المستضدات في التدبير 
كوفيد لحاالت  واسع   19-العالجي  مجتمعي  انتقال  وجود  عند 

بمرض االنتشار.   اإلصابة  احتمال  فإن  السياق،  هذا  مثل  وفي 
قبل    19-قبل االختبار  )احتمال إصابة المريض بـكوفيد  19-كوفيد

معرفة نتائجه، استناًدا إلى العوامل الوبائية والسريرية( يكون مرتفعًا 
نسبًيا، ونتائج االختبار اإليجابية ذات قيمة تنبؤية عالية. وبالمثل، 

مجتم انتقال  بيئة  نتيجة في  لسلبية  التنبؤية  القيمة  تكون  قد  عي، 
االختبارات التشخيصية السريعة منخفضة، حتى عندما تكون هناك 

أو   19-مؤشرات وبائية أو سريرية قوية على التعرض لمرض كوفيد
 اإلصابة به.  

  



ةسريعة: إرشادات مبدئي  ة الباستخدام المقايسات المناعي    2 - سارس-ات في تشخيص العدوى بفيروس كوروناكشف المستضد     

-8- 

مخطط انسيابي يوضح االستخدام المحتمل لـالختبارات التشخيصية السريعة القائمة على المستضدات )التي تفي بالحد األدنى  -1الشكل 
 ضخيم النووي.لمعايير األداء( في بيئات االنتقال المجتمعي الواسع االنتشار وفي حالة عدم توفر القدرة على إجراء اختبار الت

 
NPV-  قيمة تنبؤية سالبة؛PPV –  قيمة تنبؤية موجبة 

 

، استنادًا 2-سارس-الحاالت التي ال ينبغي فيها استخدام االختبارات التشخيصية السريعة لكشف مستضدات فيروس كورونا -1الجدول 
 إلى المعلومات المتاحة حالياً 

التشخيصية السريعة لكشف  ال ت ستخَدم االختبارات 
  :2-سارس-مستضدات فيروس كورونا

   التفسير

في األفراد الذين ال يعانون من أعراض ما لم يكن  
 الشخص مخالطًا لحالة مؤكدة  

، في  اتاالختبار إجراء  ، قبل  تلالختبار )االحتماال  ةالسابق  تاالحتماالانخفاض  
الوبائيات، مخالطة الحالة،  من  أن يكون المريض مصابًا بالمرض على أساس  

 النتائج السريرية(.  
ب متفرقة مجرد حاالت حاالت صفرية أو  حيثما توجد ُينَصح  كوروناال  فيروس  مستضدات  لكشف  السريعة     2- سارس-االختبارات 

للحاالت في هذا السياق. ومن ألغراض الترصد الروتيني أو التدبير العالجي  
و  زائفة.  إيجابية  لالختبار  اإليجابية  النتائج  تكون  أن  لي المرجح    إجراء   فض 

 جزيئية. اختبارات 
تدابير مناسبة للسالمة البيولوجية   ي حالة عدم وجودف

 (IPCوللوقاية من العدوى ومكافحتها )
التنفسي  العاملين الصحيين، يتطلب جمع عينات من الجهاز  من أجل حماية 

بكوفيد إصابتهم  في  ُيشتَبه  الذين  المرضى  من  اختبار  يرتدي   19-ألي  أن 
لون قفازات أو رداًء أو كمامة أو واقًيا للوجه أو نظا   ، 22  ،19رات واقية )المشغ 

23  .) 

 

 

 2-سارس-مت كشف فريوس كوروان 2-سارس-مل يتم كشف فريوس كوروان

 قيمة تنبؤية سالبة منخفضة ة موجبة معتدلة/مرتفعةقيمة تنبؤي  

 

 ة سالبة مرتفعةقيمة تنبؤي  

 
 بل مدر  ن: مشغ   م  

 موقع معني آخر: مرفق صحي أو أين

 ناتإدارة العي  

 التدبري العالجي للمرضى

 جهاز بواسطةيتم تفسري النتائج يدواي أو 

اجلهاز التنفسي وفقا للتعليمات اخلاصة ابالستخدام ومتطلبات السالمة من نة يتم مجع عي  
 البيولوجية

مرضى مستوفون لتعريف منظمة الصحة العاملية 
 19-كوفيدحلالة 

 نةاختبار تشخيصي سريع يتم تنفيذه ابستخدام عي  

إدخال املرضى الذين يعانون من أعراض حادة معتدلة إىل جناح 
للحاالت اخلفيفة ملدة  ترايباالحتماالت املرتفعة، والعزل املنزيل أو األ

ى أو م  احل خالية منأايم  3أايم بعد ظهور األعراض ابإلضافة إىل  10
ةتنفسي  العراض األ  

إحالة املريض الذي يعاين من أعراض معتدلة/شديدة إىل جناح 
ة سالبة متوسطة إىل مرتفعة( االحتماالت املنخفضة )قيمة تنبؤي  

ةب املرضسبااألوالتعامل مع مجيع احلاالت لكشف   األخرى ي 

لمرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية بتطبيق لصح إسداء الن  
ممارسات مكافحة العدوى والنظر يف تكرار االختبار التشخيصي 

. هاراألعراض أو تطو   اراستمر حالالسريع لكشف املستضدات، 
 شواهداجلهاز التنفسي السفلي إذا كانت المن استهداف عينة 

 ة متسقة مع التهاب رئويالسريري  
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التدبير العالجي للمريض بناًء على  عدم حدوث تغيير في 
 نتيجة االختبار 

رون نتائج إيجابية وسلبية لالختبار   إذا كان سيتم التعامل مع المرضى الذين ُيظهِّ
أو    بنفس الطريقة بسبب قيمة تنبؤية موجبة و/أو قيمة تنبؤية سالبة غير معروفة

 منخفضة، إذن فال فائدة من االختبارات. 
الفحص عند نقاط الدخول بالمطارات أو على   ألغراض

 الحدود 
إلى حد كبير بين المسافرين، وبالتالي ال يمكن   19-سيتباين معدل انتشار كوفيد

تحديد قيمة تنبؤية موجبة وقيمة تنبؤية سالبة لنتائج االختبار.  وسوف تتطلب  
والسلبية  اإليجابية  لزيادة  االختبارات  تأكيدية  اختبارات  التنبؤية ت  إجراء  القيمة 

 الموجبة والقيمة التنبؤية السالبة التخاذ القرارات. 
بوجود  الفحص قبل التبرع بالدم عمليات في  بالضرورة  سريع  تشخيصي  الختبار  إيجابية  نتيجة  ظهور  يرتبط  لن 

فيروسات بالدم. وال يفي المتبرعون بالدم عديمو األعراض بتعريف الحالة المشتبه 
 (.  24فيها )

 

 العوامل المؤثرة على أداء االختبار

من   العديد  يؤثر  قد  أعاله،  ُذكَِّر  أداء  كما  على  العوامل 
المستضدات.   لكشف  السريعة  التشخيصية  االختبارات 
متباينة.  السريرية  البيئات  في  النتائج  تكون  قد  وبالتالي، 

  :وينبغي أن يؤخذ في االعتبار ما يلي

العوامل الخاصة بالمريض مثل الوقت المنقضي منذ بداية   •
العلوي  المرض ونوع عينة حالة المناعة )الجهاز التنفسي  

أو السفلي(، الجودة والتجهيز، بما في ذلك ظروف التخزين  
 والتخفيف في ُمستنَبت النقل الفيروسي

الذرف   • ومدة  تركيز  ذلك  في  بما  الفيروسية  العوامل 
الفيروسية  للمستضدات  الهيكلية  واالختالفات  الفيروسي 

 المستهدفة، التفاعلية المتصالبة مع فيروسات أخرى  

حدد، حيث يتم إنتاج بعض المستضدات هدف البروتين الم •
بتركيزات أعلى من غيرها، على سبيل المثال ُقَفيصة ُمَنو اة 

 مقابل بروتينات حسكية 

  :قضايا تتعلق بتصميم أو جودة المنَتج بما في ذلك •

المضادة   - األجسام  ُألفة  أو  كمية  كفاية  عدم 
 للمستضد أو المستضدات المستهدفة  

تعرض للحرارة والرطوبة  سوء التعبئة والتغليف وال -
، بما يمكن ء النقل و/أو التخزين غير السليمأثنا

في   المضادة  األجسام  تحلل  إلى  يؤدي  أن 
 االختبار 

عدم وضوح أو عدم صحة التعليمات بما يمكن  -
 أن يؤثر على أداء االختبار

ل االختبار، مما قد يؤدي   • عدم كفاية تدريب أو كفاءة مشغ ِّ
السريع لكشف  إلى خطأ في إعداد االختبا التشخيصي  ر 

مع   النتيجة،  تفسير  أو  االختبار  أداء  أو  المستضدات 
 استنتاجات خاطئة.

 التحديثات المستقبلية والتوصيات المحددة بشأن المنتجات 

تعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع األفرقة المعنية بتقييم 
فيروس كورونا  التجاري 2-سارس-أداء مستضدات  الطابع  ذات   )

عند   منهجي  بشكل  الَبي نات  لتجميع  وذلك  التشغيلية،  وخصائصها 
َبي ِّنات قدر كاٍف من الوجد حاليًا  يظهورها وتنسيق التحديثات. وال  

 التشغيلي للتوصية بمنتجات تجارية محددة. األداء واالستخدام    بشأن
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 شكر وتقدير  

دَّت هذه الوثيقة بالتشاور مع  أعضاء المؤسسات التالية المذكورة أُعِّ
   :أسماؤهم

المؤسسات الخارجية: سيرجيو كارمونا، مؤسسة وسائل التشخيص 
حدود،  بال  أطباء  منظمة  شوا،  أرلين  سويسرا؛   المبتكرة،  الجديدة 
المعدية،  الوطني لألمراض  المعهد  أنطونينو دي كارو،  سويسرا؛  

ركاء في التشخيص، الزارو سبالنزاني، إيطاليا؛ سالي هوجفات، ش
دو  باستور  معهد  كارلسون،  إريك  األمريكية؛  المتحدة  الواليات 
والطب  للصحة  لندن  كلية  بيلينغ،  روزانا  كمبوديا؛  كامبودج، 

االستوائي، المملكة المتحدة؛  ليو بون، جامعة هونغ كونغ، الصين، 
المعهد  روسكين،  شانتال  الخاصة؛  اإلدارية  كونغ  هونغ  منطقة 

للص درابر الوطني  رودريغيز،  بيل  هولندا؛  والبيئة،  العامة  حة 
جيليان   األمريكية؛  المتحدة  الواليات  كابالن،  مؤسسة  ريتشاردز، 
آن   سويسرا؛  المبتكرة،  الجديدة  التشخيص  وسائل  ساكس، مؤسسة 

 فون غوتبرغ، المعهد الوطني لألمراض السارية، جنوب أفريقيا 

( ، Leadsك بيركنز )منظمة الصحة العالمية: جين كننغهام ومار 
أمل بركات، غولوبينكا بوشيفكسيا، ليزا كارتر، لورا تشيرنيشوفا، رادو 
لويز  بليندا  إحساني،  سوده  دياز،  فيكتوريا  جانيت  كوجوكارو، 
إياروسالفا  جاغوباروف،  ألكسندر  إنباناثان،  فرانسيس  هيرينغ، 

مينديز   خايرو  ماركلويتز،  ماركو  كارين    -ماكسيموفيتش،  ريكو، 
أرتيم ن برات،  إيرينا  بيروشو،  آن  بيرياسلوف،  ديمتري  اهابتيان، 

سكريبنيك، ماجا ستانوييفيتش، أوتي ستروهر، ماريا فان كيرخوف، 
 كارين فون أيجي. 

 بيان المصالح 

ُجمَِّعت بيانات المصالح من جميع المساهمين الخارجيين، وُقيِّ مت 
لكشف أي تضارب في المصالح. ولم ُيعَلن عن أي تضارب ذي 

 شأن في المصالح.   

 

 

 

ن أن تؤثر على هذه اإلرشادات المبدئية. وإذا طرأ تغيير على أيٍ   تواصل منظمة الصحة العالمية رصد الوضع عن كثب لمتابعة أي تغيرات يمك
من العوامل ذات الصلة، فسوف تصدر المنظمة تحديثًا إضافيًا. وبخالف ذلك، تبقى وثيقة اإلرشادات المبدئي ة هذه صالحة لمد ة عامين من  

 تاريخ إصدارها. 

 
 SA 3.0 IGO-NC-CC BYترخيص  ال محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضىبعض الحقوق .  2020منظمة الصحة العالمية ©
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 1 المرفق

( في مجموعة قوامها FN( والسالبة الكاذبة )TN(، والسالبة الحقيقية )FP(، والموجبة الكاذبة )TP( وعدد االختبارات الموجبة الحقيقية )NPV( والقيمة التنبؤية السالبة ) PPVالتنبؤية الموجبة )المرفق : القيمة  
 ٪.  100٪ و 98٪ ونوعية 90٪،  80، 70معايير األداء الموصى بها: حساسية بنسبة  ويستند إلى %30،  20،  10،  5بــنسبة انتشار  19-حيث يقدَّر معدل انتشار كوفيد 10000

ل   االنتشار لتحديد معدل مستهدفة ال مجموعات ال أمثلة  معد 
االنتشار  

(%) 

قيمة  ال النوعية  الحساسية 
تنبؤية  ال
 سالبة ال

قيمة  ال
تنبؤية  ال
 موجبة ال

موجبة  
 حقيقية

موجبة  
 كاذبة 

سالبة  
 حقيقية

سالبة  
 كاذبة 

عدد المصابين 
 بالمرض 

عدد االختبارات  
 الموجبة 

 المجموع 

 مرجعية الحالة ل ا  أعراض؛ مخالطوذات مجموعة عامة 

5 

70 98 98 60 350 238 9263 150 500 588 10000 

70 100 98 88 350 48 9453 150 500 398 10000 

80 98 99 63 400 238 9263 100 500 638 10000 

80 100 99 89 400 48 9453 100 500 448 10000 

90 98 99 65 450 238 9263 50 500 688 10000 

90 100 99 90 450 48 9453 50 500 498 10000 

ى مرافق  توجهون إلالذين ي عراضاألذوو مرضى الانتقال مجتمعي: 
مجتمعات  المؤسسات و المرجعية؛ ال تلحاال ا  الرعاية الصحية؛ مخالطو

 تأكدت إصابتها بفاشيات التي  مغلقة ال

10 

70 98 97 76 700 225 8775 300 1000 925 10000 

70 100 97 94 700 45 8955 300 1000 745 10000 

80 98 98 78 800 225 8775 200 1000 1025 10000 

80 100 98 95 800 45 8955 200 1000 845 10000 

90 98 99 80 900 225 8775 100 1000 1125 10000 

90 100 99 95 900 45 8955 100 1000 945 10000 
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ل   االنتشار لتحديد معدل مستهدفة ال مجموعات ال أمثلة  معد 
االنتشار  

(%) 

قيمة  ال النوعية  الحساسية 
تنبؤية  ال
 سالبة ال

قيمة  ال
تنبؤية  ال
 موجبة ال

موجبة  
 حقيقية

موجبة  
 كاذبة 

سالبة  
 حقيقية

سالبة  
 كاذبة 

عدد المصابين 
 بالمرض 

عدد االختبارات  
 الموجبة 

 المجموع 

ذات  المجموعات إلحالة؛ ا كز افي مر   عراضاألذات  المجموعات 
 أو فحص العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ دور الرعاية  عراضاأل

20 

70 98 93 88 1400 200 7800 600 2000 1600 10000 

70 100 93 97 1400 40 7960 600 2000 1440 10000 

80 98 95 89 1600 200 7800 400 2000 1800 10000 

80 100 95 98 1600 40 7960 400 2000 1640 10000 

90 98 98 90 1800 200 7800 200 2000 2000 10000 

90 100 98 98 1800 40 7960 200 2000 1840 10000 

؛  عراضاألذوو نظافة ال عاملون في مجال الرعاية الصحية/عمال ال
 مقيمون في دور الرعاية ال

30 

70 98 88 92 2100 175 6825 900 3000 2275 10000 

70 100 89 98 2100 35 6965 900 3000 2135 10000 

80 98 92 93 2400 175 6825 600 3000 2575 10000 

80 100 92 99 2400 35 6965 600 3000 2435 10000 

90 98 96 94 2700 175 6825 300 3000 2875 10000 

90 100 96 99 2700 35 6965 300 3000 2735 10000 

 


