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Centre for Disease Control 
Hazaragi 

 
 مرکز کنترول مريضی(بيماری

 
 آزمايش منتو

Mantoux Test 
 

 آزمايش جلدی (پوستی مرض سل)
 چرا ازمايش جلدی(پوستی کنم)

 
.گاهی اوقات مردم بدون گرفتن ميکروب مريضی سل به اين بيماری مبتال می شوند  

.ميکروب سل مبتال به مريضی شده باشندمی تواند نشان دهد اگر شخصی قبال با گرفتن ) آزمايش جلدی(آزمايش مانتو   

.گرفتن ميکروب سل به اين معنی نيست که شخص سل باشد اما امکان دارد در اينده مبتال به بيماری سل گردند  

 کی به آزمايش پوستی ضرورت دارد؟

.دتماس اخير با کسی که مريضی سل فعال داشته و اين ممکن است اعضای خانواده  دوستان و همکاران باشن  

.نشده باشد) درمان(شان نشان دهد که آنها در گذشته بيماری سل شان تداوی ) قفس سينه(افراديکه عکس شش   

.وی و بعضی بيماری های ديگر باشند-آی-از قبيل مبتال به مرض آچ) بيماريهای(و امراضی ) ضعيف باشد(افراديکه سيستم دفاع بدن شان   

.داليل برنامه نظارت مکاتب و مدرسه ها ويا انهايکه قبال ازمايش مانتو شان مثبت نشان نداده باشدافراديکه به کار استخدام ميشوند ويا ب  

.جی به نوزادان که بزرگتر از شش ماه سن دارد-ث-ب) گرفتن(قبل از تجويز   

 افراديکه پيوند جرايی اعضايی بدن دارند

 افراديکه مسافرت به کشور های در معرض خطر دارند

 آزمايش مانتو

اثرات جانبی نادر است با اين حال کسی که در معرض خطر ميکروب سل قرار گرفته باشد گاهی اوقات ممکن است عکس العمل قابل 
.مالحظه نشان بدهد که موجبات ناراحتی داشته باشد  

نخاريد بستن يک چيزی سرد اين ورم بايد در حدود دو هفته از بين ميرود عکس العمل می تواند خارش داشته باش بهتر است جای ورم را 
.در قسمت ورم می تواند خارش را کم بسازد  

 نتيجه منفی چيست؟

معموال اين بدين معنی است که شخص به ميکروب سل مبتال نگرديده . اگر جای ورم کوچکتر از اندازه معين باشد نتيجه آزمايش منفی است
.است  

. در برخی شرايط ميتواند آنرا منفی نشان بدهيدبا اين حال حتی زمانيکه کسی به اين بيماری مبتال شده  
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مثال اگر بيماری در چند هفته گذشته اتفاق افتاده باشد و بدن وقت کافی برای رشد ويا انکشاف مرض نداشته باشد يا اينکه سيستم دفاعی بدن 
.ت تکرار گرددضعيف بوده و عکس العمل آزمايش جلدی را نشان ندهد در چنين شرايط آزمايش بايد بشکل متفاو  

 چگونه ممکن است يک فرد به ميکروب آلوده باشد ونه مبتال به بيماری (مرض) سل؟

پس از وارد شدن ميکروب سل ببدن در اکثر موارد سيستم دفاع بدن ميکروب را کنترول نموده و بشکل قشر در داخل ديوار ميکروب داخل 
.شده وبرای سال ها غير فعال بدن باقی می ماند  

.ميکروب سل غير فعال به کسی صدمه نمی زند و و نمی تواند به ساير افراد سرايت کند  

.شخصی يا فرد مبتال به ميکروب گرديده ولی بيمار نمی باشد او اطالع ندارد که به اين ميکروب آلوده گرديده  

 بيماری سل چيست؟

را توسط هوا بشکل قظره به فرد ) مريضی(ن فرد مبتال ميکروب سل يک مريضی ساری است که معموال بروی شش ها تاثير گذار بوده و اي
.ديگر منتقل ميکنند  

.امکان دارد ميکروب سل غير فعال به فعال تبديل شده زمانی که دفاع بدن ضعيف گردد  

.وی-آی-ممکن تاثير پيری يا بيماری شديد مرض شکر سو استفاده از مواد مخدر و الکل ويا داشتن ميکروب آچ  

.سل از طريق هوا منتقل می شودميکروب   

 بعد از خواندن آزمايش مانتو چی اتفاق می افتد؟

.اگر آزمايش منفی باشد هيچ الزم به آزمايش بيشتر نيست اما ممکن است چند ماه بعد نياز به آزمايش ديگری داشته باشد  

.انه ای از بيماری وجود نداشته باشدايکس ری برای اطمينان که هيچ نش) عکس شش(اگر آزمايش مثبت باشد معاينه فزيکی   

.اگر هيچ عاليم از سل فعال وجود نداشته باشد داکتر در مورد استفاده ادويه و جلوگيری از ابتال به بيماری سل با شما بحث ميکند  

.مزايای مصرف دوا ارتباط به سن شخص صحت و زمينه ابتال به بيماری سل دارد  

.ک ويا درمانگاه سل در منطقه تان تماس بگيريدبرای کسب معلومات بيشتر به کليني  

٨٩۵١٧۵۴٨آليس سپرينگيز               

٨٩٢٢٨٨٠۴داروين                       

٨٩٧٣٩٠۴٩کاترين                      

٨٩٨٧٠٢٨٢نولين بی                   

٨٩۶٢۴٣۵٧تننت کريک               

 ويا ويب سايت
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