को�भड-१९ पर��ण: PCR, एिन्टजेन, र सेरोलोजी
को�भड-१९ को ला�ग उपलब्ध तीन प्रकारका पर��णहरू छन ् जसले प�ा लगाउन सक्छ �क कुनै व्यिक्तलाई �वगतमा यो �थयो वा छै न (सेरोलोजी पर��ण, जसले
SARS-CoV-2 �वरुद्ध एिन्टबडीहरूको पर��ण गदर्छ, भाइरस जसले को�भड-१९ �नम्त्याउँ छ), वा �तनीहरूसँग छ �क छै न। यो हाल (पो�लमरेज चेन �रयाक्सन
(PCR) पर��ण र एिन्टजेन पर��ण, जसले स�क्रय संक्रमणको ला�ग पर��ण गदर्छ)। यो कागजात PCR, एिन्टजेन, र सेरोलोजी पर��ण बीचको �भन्नताहरू र
एउटा पर��ण अक�मा प्रयोग गनर् स�कन्छ भनेर व्याख्या गनर् �डजाइन ग�रएको हो। यो कागजात टे क्सास राज्य स्वास्थ्य सेवा �वभागबाट अनुकू�लत ग�रएको
�थयो।
�वषय
PCR पर��ण
एिन्टजन पर��ण
सेरोलोजी पर��ण
पर��ण �कन
प्रयोग ग�रन्छ?

PCR (आिण्वक) पर��णहरूले SARSCoV-2 सँग स�क्रय संक्रमण छ �क छै न
भनेर �नधार्रण गनर् नाक, घाँट� वा
श्वासप्रश्वासको अन्य �ेत्रहरूमा भाइरसको
आनव
ु �ं शक सामग्री खोज्छ।

�डसेम्बर २८, २०२१ मा अद्याव�धक ग�रएको

एिन्टजेन पर��णहरूले व्यिक्तमा स�क्रय
संक्रमण छ �क छै न भनेर �नधार्रण गनर्
SARSCoV-2 भाइरस बनाउने प्रो�टनका
टुक्राहरू खोज्छ।

सेरोलोजीले रगतमा SARS-CoV-2 �वरुद्ध
एिन्टबडीहरू खोज्छ �क कसैलाई �वगतमा
संक्र�मत भएको छ �क छै न भनेर �नधार्रण
गनर्।
शर�रले संक्रमणसँग लड्न एिन्टबडीहरू
बनाइन्छ। IgM प�हलो एिन्टबडी हो जन
ु
क�टाणु �वरुद्ध बनाइन्छ, त्यसैले यो प�हलो
पटक पर��णहरूमा देखा पदर्छ, सामान्यतया
१-२ हप्ता �भत्र। त्यसप�छ शर�रले IgG
बनाउँ छ, जन
ु रोग सरु
ु भएको २ हप्ता प�छ
पर��णहरूमा देखा पदर्छ। IgM सामान्यतया
केह� म�हना �भत्र रगतबाट गायब हुन्छ, तर
IgG वष�सम्म रहन सक्छ। के�ह एिन्टबडी
पर��ण IgM र IgG को लागी पर��ण गदर् छ,
र के�ह IgG को लागी मात्र पर��ण गदर्छ।

७ वटा १ पाना

�वषय

पर��ण कसर�
ग�रन्छ?

पिज�तभ
पर��ण भनेको
के हो?

PCR पर��ण

एिन्टजन पर��ण

धेरैजसो अवस्थामा, नाक वा घाँट�को
स्वाब स्वास्थ्य सेवा प्रदायकद्वारा
�लइन्छ, र त्यो स्वाबलाई पर��णको
ला�ग प्रयोगशालामा पठाइन्छ।

धेरैजसो अवस्थामा, नाक वा घाँट�को
स्वाब स्वास्थ्य सेवा प्रदायकद्वारा
�लइन्छ, र त्यो स्वाबलाई पर��णको
ला�ग प्रयोगशालामा पठाइन्छ।

पर��णहरू द्रत
ु पर��ण माफर्त प�न
गनर् स�कन्छ जसमा प�रणामहरू चाँडै
उपलब्ध हुन्छन ्, यो सामान्यतया
तपा�को डाक्टरको कायार्लयमा
ग�रन्छ।
PCR पर��ण सकारात्मक हुनु भनेको
पर��ण ग�रँदै आएको व्यिक्तमा
को�भड-१९ �नम्त्याउने भाइरस छ भन्ने
हो।

पर��ण द्रत
ु पर��ण माफर्त प�न गनर्
स�कन्छ जसमा न�तजा १५ �मनेट �भत्र
उपलब्ध हुन्छ।

य�द व्यिक्तमा ल�ण नदे�खएको वा
ल�णहरू सध
ु ार हुँदै गएको र व्यिक्त
पाँच �दनमा २४ घण्टासम्म औष�ध�वना
ज्वरोमक्
ु त भएको खण्डमा पिज�तभ
दे �खएका व्यिक्तहरूले किम्तमा ५
�दनको ला�ग अलग्गै बस्नप
ु छर् ।

प�हलो पटक पिज�तभ पर��ण गन�
व्यिक्तले किम्तमा ५ �दनको ला�ग
अलग्गै रा�प
ु छर् य�द व्यिक्त
ए�सम्प्टोमे�टक छ भने, वा ल�णहरू
सध
ु ार भइरहेको छ र व्यिक्त २४ सम्म
औष�ध �बना ज्वरो मक्
ु त छ।

�डसेम्बर २८, २०२१ मा अद्याव�धक ग�रएको

पिज�तभ एिन्टजेन पर��ण भनेको
पर��ण ग�रँदै आएको व्यिक्तमा
को�भड-१९ �नम्त्याउने भाइरस छ भन्ने
हो।

सेरोलोजी पर��ण

धेरैजसो अवस्थामा, रगतको नमन
ू ा
�लइन्छ र पर��णको ला�ग
प्रयोगशालामा पठाइन्छ।

पिज�तभ एिन्टबडी पर��णको अथर् हो
�क पर��ण ग�रँदै आएको व्यिक्त
�वगतमा को�भड-१९ बाट संक्र�मत
भएको हुन सक्छ र �तनीहरूको प्र�तर�ा
प्रणाल�ले यससँग लड्न प्रयास गनर्
एिन्टबडीहरू �वकास गरे को छ।
पिज�तभ एिन्टबडी पर��णको साथ
अलगावको ला�ग कुनै �सफा�रस छै न।
य�द ल�ण दे �खयो भने, हाल संक्र�मत
छ �क छै न भनेर �नधार्रण गनर् PCR वा
एिन्टजेन पर��णको साथ फलो-अप
गनुर्होस ्।

७ वटा २ पाना

नेगे�टभ
पर��ण भनेको
के हो?

नेगे�टभ आण�वक पर��णको अथर्
SARS-CoV-2 भाइरस प�ा लागेन।
यद्य�प, यसले भाइरस प�ा लगाउन
स�कने स्तरमा हुनु अ�घ संक्रमणलाई
अस्वीकार गद�न।

नेगे�टभ एिन्टजेन पर��णको अथर् SARSCoV-2 भाइरल प्रोट�नहरू प�ा लागेन।
यद्य�प, यसले भाइरस प�ा लगाउन स�कने
स्तरमा हुनु अ�घ संक्रमणलाई अस्वीकार
गद�न।

खोप नभएका व्यिक्तहरूका ला�ग, CDC
ले पाँच �दनको ला�ग क्वारेिन्टन
�सफा�रस गदर् छ र त्यसप�छ थप पाँच
�दनको ला�ग कडा मास्क प्रयोग गन�।
य�द एक्सपोजर व्यिक्त २ वषर् भन्दा कम
उमेरको छ भने, मािस्कङ आवश्यक
पद�न।

य�द कुनै व्यिक्तमा एिन्टजेन पर��ण
नेगे�टभ आएप�छ प�न को�भड-१९ भएको
�चन्ता छ भने, त्यस व्यिक्तको पुन:
पीसीआर पर��ण गनप
ुर् छर् ।

खोप लगाएका र आफ्नो दोस्रो mRNA
खरु ाकबाट ६ म�हनाभन्दा बढ� समय
नपग
ु ेका वा जे र जे खोप लगाएको दई
ु
े ा
म�हनाभन्दा बढ� समय नपग
ु क
व्यिक्तहरूका ला�ग CDC ले पाँच �दनको
ला�ग क्वारेन्टाइन र त्यसप�छ थप पाँच
�दन कडा मास्क प्रयोग गनर् �सफा�रस
गछर् ।
य�द पाँच �दनको क्वारे न्टाइन सम्भव
छै न भने, यो अ�नवायर् छ �क एक
एक्सपोजर व्यिक्तले एक्सपोजर प�छ १०
�दनको ला�ग अरूको व�रप�र ज�हले प�न
राम्रोसँग �फ�टंग मास्क लगाउनु पछर् ।
आफ्नो बस्
ु टर शट प्राप्त गरेका
व्यिक्तहरू, प�छल्लो ९० �दनमा प�हलेको
संक्रमण भएको �थयो, मास्क
�डसेम्बर २८, २०२१ मा अद्याव�धक ग�रएको

नेगे�टभ एिन्टबडी पर��णको अथर्
व्यिक्तलाई �वगतमा को�भड-१९ नभएको
हुन सक्छ। यद्य�प, उनीहरूमा हालको
संक्रमण हुन सक्छ, र पिज�तभ न�तजा �दन
एिन्टबडी पर��ण धेरै चाँडै सङ्कलन
ग�रएको �थयो।

खोप नभएका व्यिक्तहरूका ला�ग, CDC ले
अब थप पाँच �दनको ला�ग कडा मास्क
प्रयोग गर� पाँच �दनको ला�ग क्वारेिन्टन
�सफा�रस गदर् छ। य�द एक्सपोजर व्यिक्त २
वषर् भन्दा कम उमेरको छ भने, मािस्कङ
आवश्यक पद�न।
खोप लगाएका र आफ्नो दोस्रो mRNA
खरु ाकबाट छ म�हनाभन्दा बढ� समय
नपग
ु ेका वा जे र जे खोप लगाएको दई
ु
म�हनाभन्दा बढ� भइसकेका व्यिक्तहरूका
ला�ग CDC ले अब पाँच �दनको ला�ग
क्वारेिन्टन र थप मास्क प्रयोग गनर्
�सफा�रस गछर् ।
य�द पाँच �दनको क्वारे न्टाइन सम्भव छै न
भने, यो अ�नवायर् छ �क एक एक्सपोजर
व्यिक्तले एक्सपोजर प�छ १० �दनको ला�ग
अरूको व�रप�र ज�हले प�न राम्रोसँग �फ�टंग
मास्क लगाउनु पछर् ।
७ वटा ३ पाना

एक्सपोजरमा मास्क लगाएको �थयो वा
उनीहरूको प्राथ�मक mRNA शङ्
ृ खलाको
६ म�हना �भत्र वा जे र जे खरु ाकको दई
ु
म�हना �भत्र छन ्, �नम्नानस
ार
ु
क्वारेन्टाइन गनर् आवश्यक छै न।
एक्सपोजर, तर एक्सपोजर प�छ १०
�दनको ला�ग मास्क लगाउनु पछर् ।
एक्सपोजर प�छ पाँच �दनमा SARSCoV-2 को ला�ग पर��ण प�न सबै भन्दा
राम्रो अभ्यासमा समावेश हुनछ
े । य�द
ल�णहरू देखा पछर् न ् भने, व्यिक्तहरूले
तरु
ु न्तै क्वारेिन्टनमा रा�प
ु छर् जबसम्म
नेगे�टभ पर��णले ल�णहरू को�भड-१९
को श्रेय नभएको पिु ष्ट गदर् छ।
मास्क लगाउन जार� रा�ह
ु ोस ्, अरूबाट
किम्तमा ६ �फट बस्नह
ु ोस ्, आफ्नो हात
धन
ु ोस ्, र को�भडु ुहोस ्, भीडबाट टाढा रहनह
१९ को फैलावट रोक्नको ला�ग अन्य
कदमहरू चाल्नह
ु ोस ्।

�डसेम्बर २८, २०२१ मा अद्याव�धक ग�रएको

आफ्नो बस्
ू टर शट प्राप्त गरेका व्यिक्तहरू,
प�छल्लो ९० �दनमा प�हले संक्रमण भएको
�थयो, वा उनीहरूको प्राथ�मक mRNA
श्रख
ं ृ लाको ६ म�हना �भत्र वा जे र जे
खरु ाकको दई
ु म�हना �भत्र छन ्, एक्सपोजर
प�छ क्वारेिन्टन गनुर् आवश्यक छै न, तर
लगाउनु पछर् । एक्सपोजर प�छ १० �दनको
ला�ग मास्क।
एक्सपोजर प�छ पाँच �दनमा SARS-CoV2 को ला�ग पर��ण प�न सबै भन्दा राम्रो
अभ्यासमा समावेश हुनछ
े । य�द ल�णहरू
देखा पछर् न ् भने, व्यिक्तहरूले तरु
ु न्तै
क्वारेिन्टनमा रा�प
ु छर् जबसम्म नेग�े टभ
पर��णले ल�णहरू को�भड-१९ को श्रेय
नभएको पिु ष्ट गदर्छ।
मास्क लगाउन जार� रा�ह
ु ोस ्, अरूबाट
किम्तमा ६ �फट बस्नह
ु ोस ्, आफ्नो हात
धन
ु ुहोस ्, भीडबाट टाढा रहनह
ु ोस ्, र को�भड१९ को फैलावट रोक्नको ला�ग अन्य
कदमहरू चाल्नह
ु ोस ्।

७ वटा ४ पाना

यो क�हले
उपयोगी छ?

• यो कसलाई स�क्रय संक्रमण छ भनेर
�नधार्रण गनर् प्रयोग गनर् स�कन्छ।
• यसले अरूलाई संक्रामक हुने
व्यिक्तहरूलाई प�हचान गनर् मद्दत
गनर् सक्छ।

�डसेम्बर २८, २०२१ मा अद्याव�धक ग�रएको

• कसलाई स�क्रय संक्रमण छ भनेर �छट्टै
• यसले �वगतमा सङ्क्रमण भएका
व्यिक्तहरूलाई प�हचान गनर् सक्छ,
�नधार्रण गनर् यसको प्रयोग गनर् स�कन्छ।
• यसले अरूलाई संक्रामक हुने
�तनीहरूमा रोगको कुनै ल�ण नभए प�न।
• यसले कन्भलेसन्
े ट प्लाज्मा दान गनर् को
व्यिक्तहरूलाई प�हचान गनर् मद्दत गनर्
सक्छ।
योग्य छ भनेर �नधार्रण गनर् मद्दत गनर्
• यो एक आण�वक पर��ण भन्दा
सक्छ।
कम ख�चर्लो छ।
• कुनै समद
ु ाय वा �ेत्रमा क�त जना
मा�नसहरू को�भड-१९ बाट संक्र�मत
भएका हुन सक्छन ् भनेर �नधार्रण गनर् यो
जनसंख्या स्तरमा उपयोगी हुन्छ।
• यो नेग�े टभ हुन सक्छ य�द यो संक्रमण को
शरु
ु वात को धेरै निजक प्रयोग ग�रन्छ,
त्यसैले यसलाई स�क्रय को�भड-१९
संक्रमण प�ा लगाउन प्रयोग गनुर् हुद
ँ ैन।

७ वटा ५ पाना

यो क�हले
उपयोगी छै न?

• यसले पर��णको समयमा एक व्यिक्तमा • यसले संक्र�मत भएका केह�लाई �मस
• केह� एिन्टबडी पर��णहरूमा कम
स�क्रय संक्रमण छ �क छै न भनेर �नधार्रण
संवद
े नशीलता र �व�शष्टता हुन्छ र त्यसैले
गन�छ।
गनर् मद्दत गदर् छ। यसले �वगतमा
• एिन्टजेन पर��णहरू आण�वक
भरपद� न�तजाहरू नआउन सक्छ।
कसलाई संक्रमण �थयो भनेर �नधार्रण गनर्
े नशील हुन्छन ्, • केह� एिन्टबडी पर��णहरूले SARSपर��णहरू भन्दा कम संवद
मद्दत गद�न। यसले को�भड-१९ को
यसको मतलब त्यहाँ गलत नकारात्मक
CoV-2 नभएका अन्य
सम्पकर्मा आएका मा�नसहरूलाई
प�रणामहरू हुन सक्छन ्।
कोरोनाभाइरसहरूसँग क्रस-प्र�त�क्रया गनर्
एक्सपोजर प�छ २ हप्तामा स�क्रय
• नेगे�टभ पर��णलाई अनम
सक्छन ्, भाइरस जसले को�भड-१९
ु ा�नत मान्नु
संक्रमण �वकास हुनछ
े भनेर �नधार्रण गनर्
पछर् । य�द कुनै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई
�नम्त्याउँ छ, जसले गलत पर��ण
प�न मद्दत गद�न।
�चन्ता छ �क व्यिक्तमा को�भड-१९ छ,
प�रणामहरू �नम्त्याउँ छ।
• क�तपय मा�नसमा संक्रमण सरु
एिन्टजेन पर��ण नेग�े टभ गरेप�छ प�न, • हामीसँग भाइरसको एिन्टबडीहरू छन ् भने
ु भएको
केह� �दनसम्म मात्र PCR द्वारा भाइरस
पर��णको न�तजा आण�वक पर��णबाट
कसैलाई फे�र संक्र�मत हुनबाट कसर�
फेला पानर् स�कन्छ, त्यसैले रोग सरु
प
ि
ष्ट
ग�रन
प
छर्
।
सरु ��त हुन सक्छ भनेर भन्न पयार्प्त
ु
ु
ु
भएको केह� �दनभन्दा बढ� समयसम्म
जानकार� छै न। एिन्टबडी पर��ण
स्वाब �लइयो भने पर��णले भाइरस प�ा
पिज�तभ भए प�न, मा�नसहरूले
नलाग्न सक्छ।
एक्सपोजर प�छ क्वारेिन्टन गनप
ुर् छर्
:
सं
क्र
मण
खोप
• केह� व्यिक्तहरूमा, भाइरस PCR द्वारा
�कनभने पन
ह
न
सक्छ।
ु
ु
नाक र घाँट�मा धेरै हप्तासम्म फेला पानर्
प्र�तर�ा बारे जानकार� यहाँ सिम्म�लत
स�कन्छ, जन
गनप
ु �तनीहरू अन्य
ुर् छर् ?
मा�नसहरूलाई संक्रामक हुन्छ भन्दा लामो
समयसम्म।

पर��णको उपयो�गता �नधार्रण गनर् मद्दतको ला�ग अन्य जानकार�
जब नयाँ पर��णहरू बा�हर आउँ छन ्, �तनीहरूले क�त राम्रोसँग काम गछर् न ् भनेर मूल्याङ्कन ग�रन्छ। तपा�ले नयाँ पर��णहरू बारे �रपोटर् हरूमा प्रयोग ग�रएका �नम्न सतर्हरू दे �
सक्नह
ु न्
ु छ।
संवेदनशीलता: संवेदनशीलतालाई क�हलेकाह�ँ "साँचो पिज�तभ दर" भ�नन्छ। यसले पर��ण गन� व्यिक्तलाई रोग लागेको बेलामा क�त पटक पर��ण पिज�तभ छ भनेर मापन गदर्छ।
उदाहरणको लागी, जब एक पर��णको ८०% संवेदनशीलता छ, पर��णले रोग संग ८०% रोगीहरु (साँचो पिज�तभ) प�ा लगाउँ छ। यद्य�प, रोग भएका २०% �बरामीहरू पर��णबाट
प�ा लाग्दै नन ् (झट
ू ा नेगे�टभ)।
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�व�शष्टता: �व�शष्टतालाई क�हलेकाह�ँ "साँचो नेगे�टभ दर" भ�नन्छ। यसले पर��ण गन� व्यिक्तलाई रोग नभएको बेला पर��ण क�त पटक नेगे�टभ छ भनेर मापन गदर् छ।
उदाहरणका ला�ग, जब पर��णमा ८०% �व�शष्टता हुन्छ, पर��णले सह� रूपमा रोग नभएका �बरामीहरूको ८०% पर��ण नेगे�टभ (साँचो नेगे�टभ) को रूपमा �रपोटर् गदर्छ। यद्य�प,
रोग नभएका २०% �बरामीहरूलाई पर��णद्वारा पिज�तभ (गलत पिज�तभ) भनेर गलत प�हचान ग�रएको छ।

पिज�तभ भ�वष्यवाणी मूल्य: पिज�तभ भ�वष्यवाणी मल्
ू य भनेको एक पिज�तभ पर��ण गलत पिज�तभ भन्दा साँचो पिज�तभ हो भन्ने क�त सम्भावना छ भन्ने मापन हो। यो
पर��ण ग�रँदै आएको जनसंख्यामा क�त जनालाई यो रोग लागेको छ भन्ने कुरामा �नभर्र गदर् छ। जब त्यहाँ धेरै थोरै व्यिक्तहरू छन ् रोग लागेको जनसंख्या, त्यहाँ सकारात्मक
पर��ण गलत सकारात्मक हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। जब त्यहाँ जनसंख्यामा धेरै व्यिक्तहरू छन ् जसलाई यो रोग लागेको छ, तब पिज�तभ पर��ण वास्त�वक पिज�तभ हुने
सम्भावना उच्च हन्
ु छ।
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