
Page 1 of 2 

ARABIC 

 فحص السل ين الجلدي
Tuberculin Skin Test 

 
 

 ما هو السل؟
 

ويمكن أن  . Mycobacterium tuberculosis مرض ينجم عن عدوى تسببها بكتيريا ت عرف باسم (TB)السل   •
 .يؤدي السل إلى تضر ر رئت ي المصاب أو أعضاءه األخرى وأن يسبب مرض ا خطير ا 

 
  فحص السل ين الجلدي؟ما هو

 
o لتقييم ما إذا آنت مصاب ا بعدوى السل" مانتو"تخدم فحص السل ين الجلدي، المعروف أيض ا باسم فحص ي س. 
 ساعة يجري 72 إلى 48ت عطى حقنة صغيرة تحت الجلد مباشرة، ويكون ذلك عادة على الذراع اليسرى، وبعد  •

 .)إذا تكو ن ورم(الكشف على مكان غرز اإلبرة لتقييم ما إذا حدث أي رد فعل 
وإذا تكون مثل ذلك الورم فإنه . BCGيبرز الورم إذا آنت مصاب ا بعدوى السل أو إذا آنت قد أخذت لقاح  •

 .سيختفي بعد ذلك
، إال  أن معظم فحص السل ين الجلدي نتيجة إصابة بالعدوى في نسبة صغيرة من الذين يجري فحصهمبيبن  •

 .المصابين بعدوى السل ال يصابون بمرض السل
 

 : فحص السل ين الجلديقبل إجراء
 

 :من المهم أن تخبر الممرض إذا آنت
 

o  هودجكينز"مصاب ا بالسرطان، بما في ذلك الورم اللمفاوي أو مرض 
أو السيكلوسبورين أو أدوية   ) بردنيسون( تأخذ أدوية تؤثر على جهاز المناعة، مثل أدوية الستيرويدات القشرية    •

 )لمعالجة السرطان(العالج الكيميائي 
 مثل عدوى اإلنفلونزا أو الحصبة أو السعال الديكي  ) في الشهر الماضي(ت بعدوى مؤخر ا أصب •
 أو الحصبة أو الحصبة األلمانية أو جدري الماء  ) أبو آعيب(ضد النكاف ) خالل الشهر الماضي(قد تلقيت لقاح ا  •
 HIV/AIDSمصاب ا بـ  •
 . الجلدي فحص السل ينإن هذه الحاالت يمكن أن تؤثر على تفسير وإدارة   •

 
 العناية بموضع الحقنة

 
o ال تخدش الموضع 
 ال تغطي الموضع بأية ضمادة أو آريم أو مرهم •
 إذا برزت أية دمامل ال تفتحها •
 .يمكنك متابعة أعمالك االعتيادية بما فيها العمل والرياضة واالستحمام •

 
 ماذا يحصل بعد الفحص؟

 
o  ص السل ين الجلدي حتى يمكن تقييم ردة الفعل التي تظهر  من فح ساعة72 إلى 48عليك العودة إلى العيادة بعد

 .عليك وتسجيلها
قد يحتاج األمر إلى إجراء فحص السل ين الجلدي لبعض األشخاص الذين بيبن الفحص األول أنهم غير مصابين  •

 .بالعدوى
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 ولماذا يتم إعادة فحص السل ين الجلدي؟
 

o  ألن ردة الفعل للفحص قد تضعف أو تختفي بمرور الوقتقد يبين فحص السل ين الجلدي األول عدم اإلصابة. 
لتحفيز جهاز مناعة الجسم على إنتاج ردة ) فحص السل ين الجلدي ذو الخطوتين(يتم فحص السل ين الجلدي الثاني  •

 .فعل لعلها قد ضعفت في المرة األولى
 الخاصة بالتقييم والعالج المستمر ين إن ردات الفعل اإليجابية الكاذبة والسلبية الكاذبة يمكن أن تجعل القرارات •

لذلك فإن فحص السل ين الجلدي ذا الخطوتين يمكن أن يساعد المعنيين على الحصول على فكرة أآثر . أمر ا صعب ا
 .وضوح ا

 
 إذا آان لديك ما يقلقك بشأن الفحص بعد مغادرتك هذا المكان 

 ي رجى االتصال بعيادة األمراض الصدرية
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