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 :مهم نکات خالصه

 اصطالح به( 19-دیکو يماریب روسیو یکیژنت مواد RNA (هاخانههیتصف فاضالب زمایشآ. است یابیرد قابل فاضالب در 
 .رود شمار به راتییتغ روند و انیمبتال کل تعداد برآورد يبرا یروش عنوان به تواندیم
 غلظت مقدار از اطالع به ازین منطقه، کی در یآلودگ یگستردگ زانیم نییتع يبرا RNA و بوده مدفوع در یروسیو 

 .نمود استخراج فاضالب يهانمونه در یروسیو RNA غلظت از را تیجمع کی در آلوده افراد تعداد توانیم سپس
 را یکیزیف و یاجتماع يگذارفاصله رینظ 19 دیکو يماریب مهار و تیریمد يهااستیس یابیارز امکان تواندیم روش نیا 

 .سازد فراهم
 نسبت کرونا روسیوش گسترد زانیم از يبهتر نیتخم تواندیم محله کی ای شهر کی تیجمع اسیمق در زمایش فاضالبآ 

 که است یکسان جمله از تیجمع تمام فاضالباستفاده از با  زیآنالاین  که چرا. کند فراهم یشگاهیآزما مرسوم يهاروش به
 . هستند عالئم بدونی تح ای دارند فیخف عالئم فقط و اندنشده شیآزما هنوز

 کمتر زمان نیا. است زبانیم مدفوع در یابیرد قابل يماریب از پس روز سه ظرف 19 دیکو يماریب روسیو یکیژنت مواد 
 تا است ممکن که است مارستانیب در شدن يبستر و یرسم صیتشخ يبرا افراد در ینیبال عالئم بروز يبرا الزم زمان از
 . بکشد طول هفته دو
 ستمیس به روسیو نیا يهابیآس کاهش به منجر است ممکن فاضالب يهاخانههیتصف در روسیو زودهنگام ییشناسا-

 عنوان به تواندیم فاضالب مداوم پایش. برگردد ندهیآ سال روسیو نیا اگر ژهیو به شود، اقتصاد و درمان و بهداشت يها
 . ردیگ قرار استفاده مورد 19 دیکوو يماریب درمورد جوامع به زودهنگام هشدار يبرا يابزار

 ستین کرونا روسیو به یآلودگ شدهدییتا يهاروش ریسا و يانفراد تست انجام نیگزیجا عنوان چیه به فاضالب زمایشآ 
 .است نشده یانسان جوامع به فاضالب قیطر از روسیو انتقال امکان به يااشاره "مقاله نیا" يکجا چیه در و

  

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00973-x
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00973-x


۲ 
 

 متن کامل:

 هاي آنالیزبررسی روش در حال جهان سراسر در تحقیقاتی گروه هاده جامعه، افرادهمزمان تمام  امکان آزمایش عدمبه  توجه با
ها روش این دانشمندانبه اعتقاد . هستند جدید افراد آلوده به ویروس کروناي کل تعداد برآورد براي روشی عنوان به فاضالب
 دررا  ویروس این از یاتاثر محققان تاکنون. دنمورد استفاده قرار گیر دنتوانمی جوامع به 19کووید  بازگشت صورت در به ویژه

 یا ادرار موجود در 19کووید  نظیر عفونی هايبیماريهاي نشانه .اندیافته سوئد و متحده ایاالت هلند،کشورهاي فاضالب 
 ،شودمی منتقلخانه  تصفیه به فاضالبآوري جمع شبکه طریق از که یفاضالب آنالیزآزمایش و توان از طریق را می مدفوع

 .تشخیص داد

 براي تصفیه ممکن است هاخانهتصفیه هلند، آب تحقیقات موسسه در میکروبیولوژیستیک  ،"دمایم گرتیجان"به گفته 
هاي خانهدر بسیاري از تصفیه را )RNAبه اصطالح ( 19کووید  ژنتیکی مواد "دمایم"د. نباش نفر میلیون یک از بیش فاضالب

 تواندیم محله کی ای شهر کی تیجمع يبرا مثال يامنطقه و یمحل اسیمق در روش نیا: گویدمی. وي است یافته هلند
 شامل زیآنال که چرا. کند فراهم یشگاهیآزما مرسوم يهاروش به نسبت کرونا روسیو شگستر زانیم از يبهتر نیتخم

 يبرا .هستند عالئم بدون ای دارند فیخف عالئم فقط و اندنشده شیآزما هنوز که است یکسان جمله از تیجمع تمام فاضالب
 توانیم سپس و بوده مدفوع در یروسیو RNA غلظت مقدار از اطالع به ازین منطقه، کی در یآلودگ یگستردگ زانیم نییتع

  .نمود استخراج فاضالب يهانمونه در یروسیو RNA غلظتگیري میزان اندازه طریق از را تیجمع کی در آلوده افراد تعداد

موضوعات زیر اطمینان از  باید این حوزه محققاناسترالیا معتقد است که  -کوئینزلندمحیط زیست بهداشت و سالمت  یهاتحاد
انجام شود تا از پوشش کافی حاصل کنند: آنالیز فاضالب در این روش باید در یک بازه زمانی مناسب و به صورت مستمر 

گیري اکتفا نشود. آنالیز فاضالب جهت نتیجهآزمایش و ه یکبار گیري از تمام افراد جامعه اطمینان حاصل شود و بنمونه
 مهم در این زمینهدر فاضالب مهم است.   RNAآنالیز فاضالب به منظور تشخیص مقادیر بسیار کم  همچنین اطمینان از دقت

ات آزمایش انجامو یا جایگزینی براي  مانععنوان  هبه هیچ عنوان ب ،مستمر و دقیق فاضالب در صورت امکان آنالیز که است
 .نشود 19تشخیص ویروس عامل بیماري کوید  براي بالینی پزشکی

ردیابی اثر ویروس با آنالیز  براي هاتالش از برخی گوید،میایندیانا  نوتردام دانشگاه در زیست محیط مهندس ،"ببی کایل"
رود. مربوطه به کندي پیش می آزمایشات انجام براي هامعرف کمبود و هاآزمایشگاه وها دانشگاه تعطیلیتوجه به  با فاضالب

ها ها و بیمارستانهستند که در آزمایشگاه هاییمعرف همان مورد استفاده در این روش در واقعهاي باید توجه داشت که معرف
همین االن ي که کمبود به خواهدکس نمیهیچ": گویدمی اوروند. به کار می 19تال به بیماري کوید براي آزمایش تشخیص اب

 ".کند کمک ،در جهان وجود داردهم در این زمینه 

 اما خواهد کرد؛ کنترل به احتمال زیاد را فعلی يگیرهمه ،گذاري اجتماعیفاصله مانند ،19کوید  بیماري کنترل اقدامات
 هايبیماري محقق ،"هوسمن وداي رد ماریا آنا". بازگردد ی مجددااقدامات چنین شدن برداشته از پس ویروس است ممکن
در این  فاضالب مداومو آنالیز  نظارت: گویدمی بیلتهون در هلند زیست محیط و عمومی بهداشت ملی انستیتوي در عفونی
 این. گیرد قرار استفاده مورد 19کووید  بیماري درمورد جوامع براي زودهنگام هشدار براي ابزاري عنوان به تواندمیروش 

 کرده استفاده سرخک و بیوتیک آنتی به مقاوم هايباکتري، ویروس نورو شیوع شناسایی براي فاضالباز آنالیز  قبال موسسه
 .است

 دررا این ویروس  ردپاي هلند، در19ابتال به بیماري کوید تست مثبت  اولین تأیید از پس روز چهار تنها "هوسمن" گروه
 12 هر مراکز به را بردارينمونه دارند قصد حاضر حال در محققان. کرد کشف هلند تیلبورگواقع در  شیفول فرودگاه فاضالب

. دهند گسترش گزارش نشده است، 19بیماري کوید  شده ابتال به تأیید مورد هیچهنوز  که دیگر نقطه 12نیز  و هلند استان
  RNA "دمایم گروه"در شهر امرسفورت هلند،  19اعالم رسمی اولین ابتال به بیماري کوید  از قبلهمچنین شایان ذکر است 

 .یافته بودند شهراین  در را کرونا جدید ویروس
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 روسیو یکیژنت مواد گویدمی لوزان در سوئیس فناوري فدرال انستیتوي درزیست  محیط شناسویروس یک، "کوهنتامار "
 بروز يبرا الزم زمان از کمتر زمان نیا. است زبانیم مدفوع در یابیرد قابل يماریب از پس روز سه ظرف 19 دیکو يماریب

-می او. بکشد طول هفته دو تا است ممکن که است مارستانیب در شدن يبستر و یرسم صیتشخ يبرا افراد در ینیبال عالئم
مانند  یاقدامات انجامگیري زودهنگام براي تصمیم امکان بهداشت مسئوالن به تواندمی فاضالب در ویروسی ذرات ردیابی گوید

 تواندمیدر محیط ویروس کروناي جدید زودتر  روز ده تا هفتتشخیص معتقد است که  "کوهن"دهد. را بقرنطینه عمومی 
 ییشناسا گویدمی "ببی" کند. ایجاد 19و اقدامات الزم جهت کنترل گسترش بیماري کوید  شیوع شدت در زیادي تفاوت

 و بهداشت يهاستمیس به روسیو نیا يهابیآس کاهش به منجر است ممکن فاضالب يهاخانههیتصف در روسیو زودهنگام
 .برگردد ندهیآ سال روسیو نیا اگر ژهیو به شود، اقتصاد و درمان

 موفقیت براي ارزیابی فاضالب بررسی گوید،می توسان در آریزونا دانشگاه در زیست محیط میکروبیولوژیست ،"گربا چارلز"
اتی از اثر هم "گربا". است گرفته قرار استفاده مورد هادهه براي هاي مختلفو بیماري ویروس علیه واکسیناسیون هايکمپین
 و تیریمد يهااستیس یابیارز امکان تواندیم روش نیا: گویدمی است و کرده پیدا آریزونا توسان شهر فاضالب در 19کووید 

 .سازد فراهم را یکیزیف و یاجتماع يگذارفاصله رینظ 19 دیکو يماریب مهار
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