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Centre for Disease Control 
Mantoux test 

Dari 
 

 2011 می 20          مرکز کنترول امراض
 مانتوکسمعاينه 

 )توبرکلوزجلدی  معاينه(
 

  را انجام داد؟یجلدمعاينه چرا بايد يک 
ميتواند )  جلدی توبرکلوزمعاينه(نتوکس اممعاينه .   به ميکروب آن ملوث شود)TB(شخص ميتواند بدون ابتال به مرض توبرکلوز بعضی اوقات 

ابتال به ميکروب توبرکلوز بدان معنا نيست که شخص به مرض .   گرديده است يا نهملوث شان دهد که آيا شخص گاهی به ميکروب توبرکلوز ن
احتمال آن ميرود که اين شخص در آينده به خود مرض توبرکلوز باشد توبرکلوز مبتال گرديده است، ولی اگر شخصی به ميکروب آن ملوث گرديده 

 .     گرددمصابنيز 

 
  دارند؟ی جلدمعاينهچه اشخاصی ضرورت به 

  داميل، دوستان، يا همکاران شما باشند اعضای فناين اشخاص ميتوان.  با اشخاصيکه بيماری توبرکلوز فعال دارندبه تازگی تماس. 

 ندبه بيماری توبرکلوز معالجه نشده بوده ا بصااشخاصيکه اکسريس شان نشان دهد که ايشان در گذشته م . 

  ضعيف مانند مبتاليان به بيماری ايدز يا تکاليف طبی خاصدفاعی اشخاص دارای سيستم. 

  معاينه نشان دهند که قبًال نتيجه (اشخاصيکه به منظور استخدام يا تحت پروگرام معاينات مکاتب مورد معاينه قرار ميگيرند
 ).مانتوکس شان مثبت نبوده است

 ماهشش ای اطفال بزرگتر از قبل از تطبيق واکسين بی سی جی بر. 

 اشخاصيکه در شرف اهدا کردن اعضای بدن خويش ميباشند. 

 اشخاصيکه به کشور های دارای خطر بلند مسافرت ميکنند. 
 

 مانتوکسمعاينه 
ت  در زير قسمت فوقانی پوس)®Tubersol(يک مقدار کم پروتئين خالص توبرکولين .  معاينه مانتوکس يک معاينه ساده و مصؤن است

آن بعد از دو يا سه روز اندازه گيری ميشود و ) آماس(سپس عکس العمل پوست .  دست شخص ذريعه پيچکاری تعقيم شده تزريق ميشود
 . نتيجه آن ثبت ميگردد

 

 

 عوارض جانبی ممکنه

قات عکس العمل ولی اشخاصيکه به ميکروب توبرکلوز ملوث گرديده اند ممکن است بعضی او.  بروز عوارض جانبی غيرمعمول است
محل عکس العمل ممکن .  اين آماس معموًال  الی دو هفته ناپديد ميشود.  قابل مالحظه ای نشان دهند که برايشان يکمقدار نارحت کننده باشد

 .    يک تربند سرد ميتواند ميزان خارش را خيلی کاهش دهد—توصيه ميشود که دست تانرا نخاريد.  است خارش پيدا نمايد
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 منفی چه معنی ميدهد؟جه معاينه يک نتي

معموًال اين بدان معناست که شخص به ميکروب توبرکلوز ملوث نمی .  اگر آماس کوچکتر از اندازه معين باشد، نتيجه معاينه منفی است
مر زمانی اتفاق اين ا.  ولی در بعضی حاالت حتی اگر شخص به ميکروب هم ملوث شده باشد، نتيجه معاينه وی ميتواند منفی باشد.  باشد

می افتد که شخص به ميکروب توبرکلوز طی هفته های اخير ملوث گرديده و بدن وی هنوز فرصت پيدا نکرده است تا عکس العمل نشان 
در چنين موارد ممکن .  دهد يا سيستم دفاعی بدن وی تضعيف گرديده و قادر به نشان دادن عکس العمل در مقابل معاينه جلدی نمی باشد

 .گردد تحليل ورت به تکرار معاينه البراتوری باشد يا طور ديگراست ضر

 

 

 مثبت چه معنی ميدهد؟ معاينه يک نتيجه 

.  نيست که وی مبتال به بيماری توبرکلوز گرديده باشداين بدان معناست که شخص توسط ميکروب توبرکلوز ملوث شده است، مگر حتمی 
 .اين چنين اشخاص نمی توانند توبرکلوز را به ديگران انتقال دهند مگر اينکه در آينده بدن شان مبتال به بيماری توبرکلوز گردد

 

 هد؟چطور امکان دارد که بدن شخص ملوث گرديده باشد و نتواند مرض توبرکلوز را به ديگران انتقال د

بدن ميگردد، در اکثر موارد، سيسم دفاعی بدن ميکروب ها را توسط ساختن ديواری به اطراف آنها  بعد از اينکه ميکروب توبرکلوز داخل
تا زمانيکه .  برای سالها زنده باقی بمانند" بطور غيرفعال"اين ميکروب ها ميتوانند در داخل اين ديوار ها .  محاصره کرده و کنترول ميکند

بدين ترتيب بدن شخص .  به اشخاص ديگر سرايت کرده نمی توانندن ميکروب ها غيرفعال اند، نمی توانند به آن شخص صدمه بزنند و اي
 .ملوث شده است اما وی مريض نيست و به احتمال قوی از ملوث بودن خويش اطالع پيدا نمی کند

 بيماری توبرکلوز چيست؟

اين مرض .  وًال باالی شش ها تاثير ميکند مگر ميتواند باالی اعضای ديگر بدن نيز تاثير بگذاردتوبرکلوز يک مرض ساری ميباشد که معم
در صورت ضعيف بودن سيستم دفاعی بدن، شخص ممکن است مدت .  از شخص به شخص ديگر از طريق قطرت ملوث هوا انتقال ميکند

همچنان در صورت ضعيف شدن سيستم دفاعی بدن، .  مبتال گرددکوتاهی بعد از وارد شدن ميکروب به بدن وی به بيماری توبرکلوز 
اين امر ميتواند بعد از سالهای زياد به سبب کبر سن، بيماری شديد، .  امکان دارد که ميکروب های غيرفعال توبرکلوز بدن فعال گردند

 .   فاق بيفتدبروز مرض شکر، افراط در نوشيدن الکول يا استفاده مواد مخدر يا ابتال به مرض ايدز ات

 

 ميکروب توبرکلوز از طريق هوا انتشار ميکند
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 جلدی مانتوکس چه اتفاق می افتد؟معاينه بعد از خواندن نتيجه 
اگر نتيجه معاينه منفی باشد، معاينات بيشتر در آنوقت ضرورت نيست، مگر ممکن است شما ضرورت به يک معاينه جلدی ديگر بعد از چند ماه داشته 

 .  ظر به به علت معاينه البراتوریباشيد، ن

اگر عاليم فعال مرض .  اگر نتيجه معاينه مثبت باشد، اکسريس سينه و معاينات بدنی برای تشخيص دادن حضور فعال مرض ضرورت ميباشد
.  ز با وی صحبت ميکندتوبرکلوز در بدن موجود نباشد، داکتر با مريض در مورد تجويز کردن دوا به منظور جلوگيری از انکشاف مرض توبرکلو

 .     مرض توبرکلوز اساسیفوايد گرفتن دوا مربوط ميشود به سن شخص، صحت و خطر

 

 :برای کسب معلومات بيشتر با کلينيک توبرکلوز منتطقه تان به شماره های ذيل در تماس شويد

Alice Springs 8951 7548 

Darwin 8922 8804 

Katherine 8973 9049 

Nhulunbuy 8987 0282 

Tennant Creek 8962 4357 

 يا به ويب سايت
www.nt.gov.au/health/cdc 


