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 (TBآزمایش پوستی سل )

Tuberculosis (TB) Skin Test 

 ( چیست؟TBبیماری سل )

 ( یک بیماری جدی است که عامل ایجاد آن میکروبیTB)سل )
فردی که  شود.( است که از طریق هوا منتشر می)باکتری

بیماری را به تواند این هایش به بیماری سل مبتال است میریه
هنگامی که یک فرد مبتال به سل فعال  فرد دیگری منتقل کند.

های سرفه یا عطسه کند، آواز بخواند یا صحبت کند، میکروب
 کند.سل را از طریق هوا منتقل می

تواند بر سایر گذارد اما میها تأثیر میمعموالً سل بر ریه
ها، مغز و ها، مفاصل، کلیهاعضای بدن مانند غدد، استخوان

  های تناسلی نیز اثر بگذارد.اندام

در بریتیش کلمبیا، داروهای  پذیر است.بیماری سل درمان
های خدمات استانی پیشگیری یا درمان سل، از طریق کلینیک

سل و واحدهای بهداشت عمومی به صورت رایگان ارائه 
 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سل، به بخش: شوند.می

HealthLinkBC File #51a ( بیماری سلTB)  مراجعه
 کنید.

 آزمایش پوستی سل چیست؟

توان برای آزمایش در مورد ( میTSTاز آزمایش پوستی سل )
برای اینکه متوجه شوید که آیا تا به  عفونت سل استفاده کرد.

توانید آزمایش ر معرض سل قرار گرفته اید یا خیر، میحال د
TST .های این آزمایش به ارائه دهنده مراقبت انجام دهید

دهد که آیا بدن شما قبالً با باکتری سل بهداشتی شما نشان می
تواند نشان دهد که نمی TSTتست  "مواجه" شده است یا خیر.

این آزمایش به  چه مدت است شما به عفونت سل دچار شده اید.
دهد که آیا باکتری سل پنهان )نهفته یا خوابیده( تنهایی نشان نمی

  است یا فعال.

 ( را انجام دهند؟TSTچه کسانی باید آزمایش پوستی سل )

اگر عالئم بیماری سل را دارید، با یک فرد مبتال به بیماری سل 
نهفته خواهید بدانید که آیا عفونت اید یا می فعال در تماس بوده

های سل دارید یا خیر، برای معاینه به ارائه دهنده مراقبت
  بهداشتی مراجعه کنید.

 3تا  2عالئم بیماری سل فعال ریه عبارتند از سرفه به مدت 
هفته یا بیشتر، بزاق خونی، تب، تعریق شبانه، از دست دادن 

اشتها، کاهش وزن بدون دلیل، خستگی، درد قفسه سینه و تنگی 
 نفس.

افتد که میکروب سل ( زمانی اتفاق میLTBIنت پنهان سل )عفو
 LTBIاگر مبتال به  در بدن شما در حالت خوابیده )نهفته( باشد.

های بهداشتی خود در دهنده مراقبتتوانید با ارائه هستید، می

های پیشگیری از بیماری سل فعال صحبت مورد بهترین روش
 میکروب سل ممکن است تمام عمر صکنید.

شود،  فعالتواند باقی بماند یا می نهفتهدر بدن شما در حالت 
شروع به تکثیر )رشد( کند و شما را به بیماری سل فعال مبتال 

افتد هیچ راهی برای پی بردن به اینکه این مساله اتفاق می کند.
 یا خیر، یا اینکه چه زمانی اتفاق خواهد افتاد وجود ندارد.

یابد که سیستم ایمنی نی افزایش میاحتمال وقوع این اتفاق زما
زیرا سیستم ایمنی همان چیزی است که  بدن فرد ضعیف شود.

دارد و از تکثیر نگه می نهفتههای سل را در حالت میکروب
  کند.آنها جلوگیری می

 آزمایش پوستی سل چگونه انجام می شود؟

  ای است.یک آزمایش دو مرحله TSTآزمایش 

 مراجعه اول
های بهداشتی از طریق یک سوزن مراقبتیک متخصص 

کوچک مقدار کمی از یک ماده آزمایشی به نام 
®Tubersol کند.را به اولین الیه پوست ساعد شما تزریق می 

 ساعت بعد 72تا  48 مراجعه دوم
ساعت بعد به کلینیک مراجعه کنید تا  72تا  48شما باید 

 بخواند.های بهداشتی آزمایش شما را پزشک متخصص مراقبت
در افراد مبتال به سل  Tubersol®معموالً در ناحیه تزریق 

  یابد.یک برآمدگی سفت بروز می

ای که آزمایش های بهداشتی شما واکنش ناحیهدهنده مراقبتارائه
پزشک سفتی  کند.پوستی در آن انجام شده است را بررسی می

ان را به تگیری کرده و نتایج آزمایش)ورم زیر پوست( را اندازه
 شما می گوید.

  نتایج آزمایش پوستی سل چه معنایی دارند؟

معموالً به این معنی است که بدن شما به  منفی TSTتست 
ازی به انجام آزمایش اکثر افراد نی میکروب سل مبتال نیست.

  بیشتر ندارند

به این معنی است که ممکن است بدن شما به  مثبت TSTتست 
  میکروب سل مبتال باشد

  نتیجه مثبت تستTST توانید به به این معنی نیست که نمی
مدرسه یا سر کار بروید یا کار داوطلبانه انجام دهید، اما 
ممکن است برای اطمینان از نداشتن بیماری سل فعال به 

 های بیشتری نیاز داشته باشید.آزمایش

https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/tuberculosis
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  تستTST  مثبت به این معنی است که در آینده نیازی به
یک کپی از نتایج تست مثبت  گری ندارید.دی TSTتست 

  خود به عنوان مدرک داشته باشید

، دلیل شما برای انجام آزمایش و سالمت TSTنتایج آزمایش 
عمومی شما ممکن است منجر به آزمایش بیشتر سل مانند 

برداری از قفسه سینه یا نمونه خلط آزمایش خون سل، عکس
  سینه باشد.

های شما است که ارائه دهنده ز ریهعکس قفسه سینه تصویری ا
های بهداشتی شما آن را بررسی می کند تا ببیند آیا مراقبت

  های شما در حال رشد است یا خیر.باکتری سل در ریه

های شما که با سرفه کردن خلط )مخاط یا خلط در عمق ریه
و برای  شودایجاد می شود( به یک آزمایشگاه فرستاده می

برای آگاهی بیشتر  شود.بررسی وجود باکتری سل آزمایش می
گیری خلط برای نمونه HealthLinkBC File #51b به

 .( مراجعه کنیدTBآزمایش سل )

آزمایش پوستی سل چه های احتمالی پس از انجام واکنش
 چیزهایی هستند؟

 کمی قرمزی در ناحیه انجام آزمایش پوستی قابل انتظار است.
این ناحیه ممکن است خارش داشته باشد، اما مهم است که آن را 
نخارانید، زیرا ممکن است باعث قرمزی یا تورم شود و خواندن 

 اگر خارش تبدیل به مشکل تست پوستی را با سختی مواجه کند.
شده است، یک حوله صورت سرد و مرطوب روی ناحیه قرار 

  ناحیه را با بانداژ نپوشانید. دهید.

یک واکنش شدید ممکن است موجب درد یا قرمزی خفیف شود 
اگر تب، ورم در  که می تواند چندین هفته ادامه داشته باشد.

در زیر بغل دارید، با پزشک خود  غدد لنفاویبازو یا تورم 
 صحبت کنید.

در کلینیک  TSTدقیقه پس از انجام تست  15مهم است که 
در میلیون، واکنشی  1بمانید، زیرا احتمال بسیار پایین، کمتر از 

 آلرژیک و تهدید کننده زندگی به نام آنافیالکسی وجود دارد.
بسیار کم  Tubersol®با  TSTاز انجام تست  آنافیالکسی پس

توانند در افرادی که سابقه ها میاین واکنش گزارش شده است.
TST .این ممکن است شامل کهیر، مشکل در  ندارند، رخ دهند

اگر این واکنش رخ دهد،  ها باشد.تنفس یا ورم گلو، زبان یا لب
ن آماده های بهداشتی شما برای درمان آارائه دهنده مراقبت

درمان اورژانسی شامل تجویز اپی نفرین )آدرنالین( و  است.
اگر بعد  انتقال با آمبوالنس به نزدیکترین بخش اورژانس است.
یا  9-1-1از آنکه کلینیک را ترک کردید عالئم ایجاد شدند، با 

 با شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.

را به ارائه های جدی یا غیرمنتظره مهم است که همیشه واکنش
 های بهداشتی خود گزارش دهید.دهنده مراقبت

 چه کسانی نباید آزمایش پوستی سل را انجام دهند؟

  افراد دارای:

 العمل آلرژیک قبلی یا واکنش شدید )مانند تاول زدن( عکس
             یا هر گونه حساسیت به ترکیبات  TSTبه آزمایش 

®Tubersol 

 ایش پرونده نتیجه مثبت آزمTST  قبلی  

 ( آزمایش قبلی رهاسازی اینترفرون گاماIGRAs واکنشی )
 )آزمایش خون سل( 

  بیماری سل فعال یاLTBI قبلی 

های دهنده مراقبتانجام دهید، ارائه TSTگر نباید آزمایش ا
پرسد و تان از شما میبهداشتی سؤاالتی در مورد سالمتی

های دیگر سل نیاز ایشگیرد که آیا به جای آن به آزمتصمیم می
 دارید یا خیر.

 توان انجام داد؟آزمایش پوستی سل را کجا می

دارید، ممکن است آن  TSTبسته به دلیلی که برای انجام تست 
را به صورت رایگان دریافت کنید یا اگر برای مدرسه، کار یا 
امور داوطلبانه باشد، ممکن است مجبور به پرداخت هزینه آن 

 ائه خدمات در سرتاسر استان متفاوت است.محل ار باشید.
ممکن است در واحد بهداشت عمومی،  TSTهای آزمایش

کلینیک بهداشت مسافرتی، داروخانه یا مطب پزشک شما 
  موجود باشند.

در منطقه خود با  TSTبرای اطالع از محل دریافت آزمایش 
برای یافتن  واحد بهداشت محل زندگی خود تماس بگیرید.

 تماس واحد بهداشت محل زندگی خود دراطالعات 
www.immunizebc.ca/finder  به جستجوگر واحد

  مراجعه کنید. ImmunizeBCبهداشت 

های انجام آزمایش پوستی سل را در توانید مکانهمچنین می
 HealthLinkBC FINDفهرست راهنمای خدمات و منابع 

and-www.healthlinkbc.ca/services- یدا کنید:پ
services-resources/find. 

 برای کسب اطالعات بیشتر

برای کسب اطالعات بیشتر درباره سل، از جمله اطالعات 
ماری بریتیش کلمبیا های سل مراکز کنترل بیدرباره کلینیک

(BCCDC)کنید: ، به این آدرس مراجعه 
 -info/diseases-www.bccdc.ca/health
 conditions/tuberculosis. 
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