تست توبركولين
تست تَبركَليي رٍضی است كِ برای تطخيص بيوبری سل هَرد استفبدُ قرار هی گيردٍ .اشُ PPD
هخفف هطتقبت پرٍتئيي خبلص ضذُ هی ببضذ.
بْتریي رٍش ضٌبختِ ضذُ برای تطخيص بيوبری سل استفبدُ از هطتتقبت پترٍتئيي ختبلص ضتذُ
استبًذارد (تست  )PPDهی ببضذ .در ایي آزهبیص هحلَل حبٍی اخسای بتبكتری ستل بتِ زیتر الیتِ
فَقبًی پَست تسریق هی ضَد .اگر فرد هبتال بِ سل ببضذ ،تسریق ببعث ایدبد یت

ٍاكتٌص پَستتی

تبخيری هی ضَد.
عفًَت بِ سل ببعث هی ضَد كِ سلَل ّبی اختصبصی سيستن ایوٌی بذى ،سلَل ّبی  ،Tبتبكتری
ّبی تْذیذ كٌٌذُ بذى را ضٌبسبیی كٌٌذ .از ایي رٍ ٌّ ،گبهی كِ سلَل ّب در هعرض  PPDقرار هی
گيرًذ ،بب ایدبد ی
ًحَُ اًدبم تست :ی

ٍاكٌص پَستی در هحل تسریق ،بِ آى ٍاكٌص ًطبى هی دٌّذ.
سرًگ بب سَزى بسيبر ظریف بب  1.0هيلی ليتر از هحلَل  PPDپر ضذُ است.

سپس  PPDبيي الیِ ّبی پَست سبعذ تسریق هی ضَد .بر خالف ٍاكسيٌبستيَى هعوتَلی كتِ بتِ
عوق هبّيچِ ای تسریق هی ضَد ،تسریق  PPDبِ صَرت ستححی هتی ببضتذ كتِ در آى یت

لکتِ

برآهذُ (كْير) بِ ٍخَد هی آیذ .اگر در ٌّگبم تسریق ّيچ گًَِ لکتِ ای ًوبیتبى ًطتَد ،تستت ببیتذ
هدذدا اًدبم ضَد .لکِ پَستی بِ صَرت خَد بِ خَد ظرف چٌذ سبعت از بيي هی رٍد .تسریق ببیتذ
در ًبحيِ ای از سبعذ اًدبم ضَد كِ فبقذ زخن یب ٍریذ ببضذ.

خواندن تست :PPD
ٍاكٌص پَستی در زهبًی كِ ضخص هبتال بِ سل هی ببضذ بسيبر اختصبصتی استت .بٌتببرایي  ،هتی
تَاى از ایي تست بِ عٌَاى ب

رٍش قببل اعتوبد برای ضٌبسبیی افراد آلَدُ بِ ستل استتفبدُ ًوتَد.

ٍاكٌص در حذٍد  84تب  27سبعت پس از تسریق  PPDبِ اٍج خَد هی رسذ  ،ایي ّوبى زهبى هتَرد
ًيبز برای بررسی ًبحيِ هَرد ًظر هی ببضذ .طَالًی تر ضذى ایي زهبى ٍ یب كَتبّتر ضذى آى هوکتي
است ببعث اضتببُ در خَاًذى ًتيدِ ضَد .ی

ٍاكٌص هثبت ببعث ایدبد عالئن زیر هی ضَد :

• قرهسی
• خبرش
• ضخين ضذى الیِ پَست (سفتی)
ٍخَد یب عذم ٍخَد سفتی ّ ٍ ،وچٌيي اًذازُ آى  ،هْن تریي ضبخص در توبیس ًتيدِ هثبت از هٌفی
هی ببضذ .هيساى قرهسی یب كبَدی در تعييي ًتبیح ایي تست در ًظر گرفتِ ًوی ضًَذ .تبٍل یب زختن
ّبی پر ضذُ بب هبیع ًيس بِ عٌَاى ًطبًِ ّبیی ی

تست هثبت در ًظر گرفتِ هی ضًَذ.

هالحظبت زهبى خَاًذى تست :اًذازُ سفتی پَست هی تَاًذ تحت ضرایط خبصی هتفبٍت ببضذ :
• سيستن ایوٌی سبلن – 15mm
• سيستن ایوٌی ضعيف—5mm

