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صحیفة معلومات

منتكوس-اختبار التوبركولین میندل

منیشمل الفحص السریري كما بشمل ، وھو یستخدم كدلیل على اإلصابة بھذا المرض،الرئتین باألشعةتصویر كالً
.منتكوس- اختبار التوبركولین میندلأیضاً

استخدام اختبار التوبركولین می ، منتكوس و یتم إجراءه عند توفر قیمة أساسیة-ندلعند فحص البیئة المحیطة ینجح أحیاناً

و یقوم الطبیب المعالج بتحدید ضرورة تصال المحتمل بمسببات المرض. أسابیع من اإل8- 6من فترة بعد مرور 

االستخدام.

:منتكوس-تطبیق اختبار التوبركولین میندل
م خدماتھ في یقد“TUBERCULIN PPD RT 23 SSI, STATENS SERUM INSTITUT“إن معھد 

لمیندل منتكوس. و االختبار غیر مؤلم تقریباً. حیث یتم اعطاء -مقاطعة النمسا السفلى فیما یتعلق باختبار الجلد الداخلي طبقاً

عن طریق حقنة تستخدم لمرة واحدة بقوة في الجلد في ظھر أو وجھ الساعد. و لھذا الغرض محلول التوبركولین( السلین)

. تظھر بثرة لفترة وجیزة في موضع الحقن. و من الممكن أن لتخفیف المطلوبلطبقاًلمحلول المعد مل من ا0,1یتم حقن 

ینمو نسیج متصلب أو جسأة (تصلب متحدد أو منتشر و تكوم للنسیج) فیما بعد في ھذا الموضع.

معني. یتم تحدید ھذه القیمة منتكوس عندما توجد بالفعل قیمة أساسیة للشخص ال-و ترتفع أھمیة اختبار التوبركولین میندل

األساسیة على مستویین(عملیة من مرحلتین). إن التطبیق األول لالختبار یھدف لتحدید القیمة األولیة، أما االختبار الثاني 

فیوصف العامل المعزز. ینبغي أن یتم إجراء االختبار الثاني بعد تطبیق االختبار األول في فترة من ثالثة إلى أربعة 

ملیمتر.10أقل من النسیج المتصلب أو الجسأةشریطة أن تكون نتیجةأسابیع،

منتكوس:-تقییم اختبار التوبركولین میندل
، و الوضع األمثل لقراءة النتائج ھو في الیوم الثالث، و مع ذلك یمكن أن على األقلساعة48یمكن قراءة النتائج بعد 

النسیج المتصلب أو الجسأة  و قیاسھا و تسجیل ذلك و تقییمھ.. یتم تحدید تتأخر النتائج لمدة أسبوع بعد اعطاء (الجرعة)

ملیمتر فتشیرإلى 10ملیمترفي الغالب ال أھمیة لھا؛ أما تلك التي تبلغ 5النسیج المتصلب أو الجسأة التي ھي أقل منإن 

. بینما یشیر مفتوحلسل العدوى محتملة للسل في المجموعات المعرضة للخطر و عند اإلتصال بمرضى یعانون من ا

ملیمتر أو الجلد المتقرح نتیجة لذلك (قرحة متكونة) إلى احتمال عال جدا15ًالنسیج المتصلب أو الجسأة التي تبلغ

ال یعطي أي معلومات عن انتشار، عدوى أو توطن اإلصابة منتكوس- لإلصابة بعدوى السل. إن اختبار التوبركولین میندل

قط استجابة مستضد األجسام المضادة للكائن الحي لمسببات مرض السل.بالسل، لكنھ یوضح ف
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إن اإلستجابة اإلیجابیة للجلد یعني أن الشخص الذي تم إجراء االختبار علیھ اتصل بمسببات اإلصابة بمرض السل. و مع 

ات.یتم تدوین نتیجة االختبار في بطاقة التطعیمذلك ال یعني ھذا أن ھذا الشخص مصاب بالسل.

شرح للمفاھیم:
.إنتاج األجسام المضادة في الدم أو األنسجةعلى من البروتین یحفز نوع مغایر المستضد:

اعطاء أو تعاطي(جرعة)اعطاء:
رد فعل مناعي ثانوي، أي اإلستجابة الحیویة للكائن الحي عند اإلتصال المتكرر بمستضد، استجابة أو العامل المعزز:

و التي ال یمكن إلمستضد األجسام المضادة و كتفاعل "إدكاري" معجل نتاج فوري و قوي لألجسام المضادة المحددة سلفاً
من المستضدات. التحقق منھا "كاستجابة مضخمة" لتعاطي كمیة صغیرة نسبیاً

ظھوراختبار التوبركولین ( السلین) داخل الجلد لتشخیص العدوى بالسل بواسطةمنتكوس:-اختبار التوبركولین میندل

التدرن الرئوي) و للتحكم -النسیج المتصلب أو الجسأة الموضعیة (تورم الجلد) و كذلك لتحدید مدى الحساسیة (للقاح السل 

في االنقالب أوانتكاسة ما بعد اللقاح أو التطعیم. 

اإلصابة بالعدوىالعدوى:

التعاطي عن طریق الحقنالحقن:

في الجلدداخل الجلد:

لي في الجلد یماثلھ انتفاخ أو تورم متحدد.تجمع سائبثرة:


