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Farsi 
 آزمايش توبرکولين درپوست
Tuberculin Skin Test 

 
 بيماری سل چيست؟ 

 

 شود  موجب آن میمايکوباکتريوم توبرکولوسيس) ) ميکروب( يک بيماری است که عفونت به باکتری (TB)سل  •
 . و موجب ناخوشی شديد شودسيب برساند يا ساير قسمتهای بدن آتواند به شش ها سل می

 

  در پوست چيست؟آزمايش توبرکولين
 
o  آزمايش توبرکولين در پوست(TST) مان تو ، که به آن آزمايش  (Mantoux)اينکهتعيين ، برای گويند هم می 

 . شود  انجام میايد ياخير شدهعفونت سل دچارشما آيا 
 ساعت محل 48 – 72، و پس از شود تزريق کوچکی درست زير پوست، معموال روی ساعد چپ انجام می •

 .شود که ممکن است بوجود آمده باشد، بازبين می) برآمدگی(ی تعيين هرگونه واکنش تزريق برا
 اگر .آيد ژ زده باشيد يک برآمدگی در محل تزريق پديد می ث يا واکسن بباشيد  اگر شما دچار عفونت سل شده •

 .برآمدگی پديد بيايد، سرانجام برطرف خواهد شد
، اند  خواهند داشت ولی بيشتر افرادی که دچار عفونت سل شده مثبتTSTدرصد کمی از جامعه نتيجه آزمايش  •

 .مبتال به بيماری سل نخواهند شد
 

 : را انجام دهيدTSTپيش از اينکه شما آزمايش 
 

 :مهم است که پرستار را در موارد زير آگاه کنيد
 

 Hodgkin)(اگر مبتال به نوعی سرطان باشيد، ازجمله تومور های لنفاوی يا مرض هاجکينز  •
، )پريدنيسون(سترويدز ا-وکورتی کگذارد، مانند  کنيد که روی سيستم دفاعی بدن تأثير می دارويی مصرف می •

 )برای معالجه سرطان (درمانی سيکلوسپورين يا داروهای شيمی
 ، سرخک، يا سياه سرفه، مانند آنفلوآنزا)در ماه گذشته(باشيد  اخيرا  دچار عفونتی شده •
 )درماه گذشته (ايد واکسن زده) آبله مرغان(سرخجه يا واريسال ون، سرخک و  اوريهای  بر ضد بيماری •
 باشيد  میHIV/AIDSمبتال به  •
o  اين موارد ممکن است بر روی تعيين و ترتيب دادن آزمايشTSTتأثير بگذارد  . 

 
 مراقبت از محل تزريق

 

 محل تزريق را خراش ندهيد •
 پماد نماليد نکنيد و روی آن کرم يا  محل تزريق راپانسمان •
 اگر محل تزريق تاول زد آن را نترکانيد •
 گرفتن ادامه بدهيد های عادی خود از جمله کار کردن، ورزش و دوش توانيد به فعاليت شما می •
 

 افتد؟ می پس از انجام آزمايش چه اتفاقی
 
 عيين و ثبت شود که هرگونه واکنش ت ساعت به کلينيک برگرديد48 – 72بايد بعد از پس از انجام آزمايش شما  •
 . داشته باشندTST منفی دارند ممکن است دوباره نياز به آزمايش TSTبعضی از افراد که نتيجه آزمايش  •
 

 شود؟ چرا آزمايش توبرکولين در پوست تکرار می
 
 ضعيف باشد يا به مرور زمان ناپديد تواند  میTST ممکن است منفی باشد زيرا واکنش به TSTآزمايش اول  •

 .شود
تا واکنشی که شود برای تحريک کردن سيستم دفاعی بدن انجام می)  مرحله2 در TST) TSTيش دوم آزما •

 .باشد را توليد کند ممکن است ضعيف شده
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o تصميم گيری در تعيين وضعيت جاری و معالجه را مشکل نمايند توانند  واکنش های  مثبت يا منفی کاذب می
 .  تواند کمک کند ای به روشن کردن وضعيت می آزمايش دومرحله

 

اگرپس ازترک اين کلينيک شما نگرانی درمورد آزمايش داريد، خواهشمنديم به کلينيک سينه تلفن 
.کنيد  

 




