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اطالعات نامھ

مندلمانتونیتوبرکولتست 
ی از تستماریبنیاصیتشخو ھمچنین برایشودانجام میھیھر دو راز این بیماری با رادیوگرافیینیبالصیتشخ

.کنندمندل نیز استفاده میمانتونیتوبرکول

در شرایط کامال ایمنی و مطمئن انجام بایداغلبمندل بر روی بیماران مبتال بھ بیماریمانتونیتوبرکولانجام تست 

دارو تنھابھ استفاده از ازی. نوجود داردھمچنان خطر ابتال بھ این بیماریھفتھ پس از تماس با پاتوژن8-6زیرا تا،شود

شود.یمنییتوسط پزشک تع

:مندلمانتونیتوبرکولنحوه انجام تست 
است در بخش ،PPD RT 23نی"توبرکولمندل کھ مخفف آنمانتوداخل پوستیتستدفتر دولتی و سفلی مادر 

SSIکھاستبدین صورتنیتوبرکولروش تستبدون درد است. بایتقراین تست.شودانجام میاستاتن" سرمانستیتویا

)یخارجطرف ایداخل جلد (پوست) (در داخل در ساعد یپشتایدر سمت والر را محکم مصرف کباریسرنگ کی

قیدر محل تزر.کنندیمقیتزرمشخصغلطترا بااز محلول آماده شده تریلیلیم0.1منظور، نیابرای.کنندیفرو م

منتشر شده بھ نقاط دیگر و ایایندوراسیون (محدود منطقھنیممکن است در اآنگاه.شودیک برآمدگی خفیف ایجاد می

.ایجاد شود)فشرده شدگی بافت

مقداردچار این بیماری است یا خیر. شخص مورد نظر اکھ اساسکند مشخص میمندلنتو مانیتوبرکولپاسخ تست

ی مقایسھ با نتیجھیبراتستنتایجنیاول.شودتزریق می) ایمرحلھ2روش در مرحلھ (2در از محلول مشخصی

این تست باید در عرض . 2مرحلھ ات تشدیدی  را بھ طور نسبی مشخص میکند.اثرمورداستفاده قرار میگیرد.2مرحلھ

.باشدمتر یلیم10کمتر از باید ایندوراسیون ھار این تستد.تست تکرار شود1مرحلھ از انجامھفتھ پس3-4

:مندلمانتونیتوبرکولارزیابی نتیجھ تست
ه نباید اجازه داد شود اما ھیچگاانجام میدر روز سوم و گاھی ساعت، 48پس از بارنیدر اولنتایج این تستخواندن 

،ی شدهریایندوراسیون عالمت زده شده، اندازه گمیزان .از انجام تست صورت گیردھفتھکیبعد از خواندن نتایج 

میلی 10ونیندوراسیاامامعناست.یمتر معموال بیلیم5<ونیندوراسیا.گیردمیقرار یبررسمورد و شده مستند 

کھ ی، در حالاستمبتال بھ سل مارانیدر معرض خطر و در تماس با بفردعفونت سل در وجودنشان دھندهمتری

عفونت سل است.شدیداریبسیواکنش پوستنشانگرزخم) لیتشک(ویاولسراتایو یمتریلیم15ونیندوراسیا

تنھا و، ا بھ ما نمی دھدرسل یماریبیسازیمحلایعفونت و میزان گسترش در مورد یاطالعاتچیمانتو ھنیتوبرکول

دھد.یبھ پاتوژن سل نشان مبدن رایبادیژن آنتیواکنش آنتمیزان 
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ستیمعنا نبدان نیااما . بوده استتماس با پاتوژن سلدرتست شدهدھد کھ فرد یمثبت نشان مجواب آزمایشکی

برد.یسل رنج میماریکھ فرد از ب

.دشومیدر کارت واکسن ثبت تستیجھینت

شرح جزئیات :
گردد.میبافتایدر خون و یبادیآنتلیتشکوکیتحرسببکھ گرفتھ میشودھترولوگ نیژن: از پروتئیآنت

یزی: تجومیزان مصرف

بعنوان ؛ ژنیآنتکیاستفاده مجدد ازپس ازبدنسریعواکنش، یعنیکیمونولوژیایثانویھ: واکنش تشدیدیاتاثر

،خاصیھایبادیآنتدیتولبرای" وستیکمونولیایا ھمان ثانویھیمنیپاسخ ا"یمنیایقوو عیسری دھندهشتاب

ژنیآنتو در حضور مقدار نسبتا کمی" تشدیدیواکنش"بود ، با کمکصیقابل تشخیسختمواردی را کھ قبال بھ

.سازدممکن می

میزانعفونت سل بر اساس صیتشخیبرایداخل جلدبھ صورت نیتوبرکولتست: مندلمانتونیتوبرکولتست

کنترل یواکسن ب ث ژ) و براقبل از تزریق (یآلرژتیوضعنییتعیشدن پوست) و برامی(ضخیمحلونیندوراسیا

.گیردمورد استفاده قرار میونیناسی) پس از واکسپس زنی(وضعیت

عفونت: واگیردار

با سرنگ: قیتزر

پوستونپوست؛ درداخل : یجلدداخل 

محدودنسبی وتورم ودر پوست عی: تجمع مال تزریقمح


