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سّمى ي أحياًنا ،) تي بيTB(لّسّل لاالختبار الجلدّي 
  آانن الآتشاف إ غير مؤذية بسيطة و طريقة،مانتوآس

 .آامنة  تي بيTBلديك إصابة 
 

 
  

 ؟كامنةال  تي بيTB إصابة  هيما
 

لتا المرحلتين آ.   تي بيTB الهناك مرحلتان من 
 ال  تدخل جراثيمابداية عندم.  بالّدواءجيمكن أن ُتَعال

TBال إصابة فإنها تسبب ،سمك جالى  تي بي TB تي 
  تي بيTB  الإصابةن فإ ،إذا لم تعالج.الكامنة بي

  .النشيط  تي بيTB الالكامنة يمكن أن تصبح مرض 
 ألنه  تي بيTB  يصاب بال أني شخص أليمكن  

 . الهواءعن طريقينتشر من شخص آلخر 
  

  المرحلة األولى
 نة الكام تي بيTB  الإصابة 

  المرحلة الثانية
  تي بيTB المرض 

  نشيطال
 نائمة"   تي بيTB الجراثيم 

يمكن أن تستمّر .  في جسمك "
هذه المرحلة لوقت طويل جدًّا 

  .عديدةسنوات ل حّتى  و-

  تي بيTB الجراثيم 
 تلف تمنتشرة ونشيطة و 

  . في جسمكنسجةاأل

  بأنك تشعرالو يظهر عليكال 
 صور  عادة تكونمريض

  .صدركلشّعة األ

. تشعر عادة بالمرض
 الطبيبسيعمل 

االختبارات الخاّصة 
ال  يضر  أين لمعرفة

TBجسمكب  تي بي .  
 تي TB  اليتنشرال يمكن أن 

  .ين اآلخرشخاص إلى األبي
 TB  الإذا آانت جراثيم

 ،كي في رئتتي بي
 تنتشر إلى أن هايمكنف
 ين اآلخرشخاصاأل

 ،عطس ال،الكّحةبواسطة 
 .الغناءم أو الكال
  

يعالج عادة بتناول نوع واحد 
  . أشهر9من الدواء لمدة 

 أو 3يعالج عادة بتناول 
 أنواع من الدواء و 4

  . أشهر6لمدة ال تقل عن 

 لدّي إصابة ن آانت إأن أعرف نيآيف يمكن
TB؟كامنةال  تي بي 

 
 هيمكن) مانتوآس ( تي بيTBلل جلدّي ال االختبار

 .آامنة  تي بيTBة  لديك إصابتن آانظهر إأن ُي
ن  آامنة إ تي بيTBيكون لديك إصابة يمكن أن 

  الوقت قريب من شخص ما بعض قد قضيتآنت
 لم نحّتى إ( .نشيط  تي بيTB بمرض مصاب
 .)بالمرض بإصابتهتعرف 

 
 إبرة صغيرة لحقن بعض الّسائل طبيبكسيستخدم 
) "ينلويسريوبت" يسمى( الغير مؤذي الفاحص 
 .كذراع في تحت الجلد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 أو 2  ذراعك بعدطبيبكيجب أن يفحص 
 ، تي بيTBل االختبار الجلدّي ل من أّيام
   .لك بالنسبة طبيعي بدا ذراعك  لوحّتى

 
بدو تسفالختبار بسبب ا فعل ة ردظهرت لديكإذا 

إذا . االنتفاخ حجم طبيبك سيقيس .منتفخةمثل آدمة 
 .قليلة أسابيع فسيزول خالل ،حدث انتفاخ

 
ل  بذراعي بعد االختبار الجلدّي لأهتميف آ

TB؟ تي بي  
 
ال بالصق و بضمادة النتفاخغّطي ات ال •

 .طبي
 .هرشهتكه أو  أن تدلمنحذر  ِا  •
ضع ف أحسست بالحكة في مكان الحقنة،إذا   •

 .قماًشا بارًدا عليه
  .ةيمكن أن تغسل ذراعك و تجففه برق  •
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  الصفحة الثانية) المانتوآس( تي بي TB االختبار الجلدي لل
 

 

  

Tuberculosis Prevention and Control Program 
P.O. Box 64975 

St. Paul, MN 55164-0975 
651-201-5414 

1-877-676-5414 
www.health.state.mn.us/tb 
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 TB  للجلدّيلا الختبارا ت نتيجة آانن  ماذا إ
 ؟ةسلبّي تي بي

 
 انتفاخ هناك ا لم يكن إذ "ةسلبي "  تكونالختبارانتيجة 

 .الّسائل  حقن مكانفي)  جدًّا صغيرانتفاخأو فقط (
  تي بيTB  للجلدلل ةسلبيلا الختبارا تعني نتيجة

 .  تي بيTB ًا  بمصاب تس لك أنعادًة
 

 جلدّيآخر  اختبار ملعل قد تحتاج ،حوالفي بعض األ
 .بعد فيما  تي بيTBل 
 

  تي بيTB  للجلدّيال فحصال آان إنماذا 
 ؟ايجابيًا

 
هناك آان  إذا "ايجابية"الجلدي  ختبار االتكون نتيجة 

في  هذا يعني .الّسائلمقاس معّين حيث ُحِقَن  انتفاخ ذو
 في  تي بيTBيم  جراثأّن لديك أغلب األحيان 

ختبار نتيجة اال تكون عندما اس معظم الن عند.جسمك 
تهم إصاب  ذلك يعني وإيجابية  تي بيTB  للجلدّيال
  سيفحصك،تأآدلل  .ةالكامن  تي بيTBال  جراثيمب

 قد .صدرلل طلب منك صور أشعة إآس و يطبيبك
 لديك مرض ن آانة إمعرفتحتاج الختبارات أخرى ل

TBط نشي تي بي.   
 

 
  تي بيTBلل جلدّي الختبار اال تحصل علىيجب أن 

 : إذا
 
متكّرر مع شخص و قريب آان لديك اّتصال  •

 نشيطال  تي بيTBال مرض ب مصابما 
ناس ال فيه عدد آبير من عشت في بلد إن •

  تي بيTB المصابين بال
  أوتعمل أو تعيش في دار مسنينإن آنت  •

 سجن أو مأوى  أو مستشفى أوعيادة
 يندلمشرل
 ةّيح صلديك مشاآل  باإليدز أوًاصابم إن آنت •

 .أخرىنة معّي
 

    ؟ي جسي ي بBCG لقاح القد أخذت  نُتُآإن ماذا 
 

 ،ي جسي  بBCG  ال لقاحت قد أخذتنحّتى إذا آ
 .بي تي TBجلدّي الختبار اال تعمليمكن أن  كفإن

 وا بلقاح الح لقالذين قد حتى األشخاص •
BCGبعدوىا يصابو أن يمكنيج سي ي ب  

 تي TB  ال الكامنة و مرض تي بيTBال 
 .شيط الّنبي

 قد يساعد في حماية ي ج سي بBCGلقاح  •
 ال بسبب  الشديدمرضال صغار منالطفال األ

TB صبح أ الحماية آلما هذه قل ت.بي تي
 .سنًا  أآبرشخصال

 ي ج سي بيBCGال لقاح أحياًنا يسّبب  •
 تي TBل لجلدّي الختبار اال  إيجابيًا معتفاعًال
 ية فعل إيجابة لديك ردن ظهرت لكّن إ.بي
  رّبمايهف ، تي بيTB لاختبار الجلدّي لال

 - في جسمك  تي بيTB  ال من جراثيمتكون
   .ي ج سييب BCG ال من لقاح ت ليسو

 تي TBجلدّي الختبار اال تعمليمكن أن 
 ال ملقحًا بلقاح نتآن  حّتى إ،بي

BCG ي ج سييب ! 

احصل  –احم صّحتك و صّحة عائلتك 
  ! تي بيTB ل لجلدّيالختبار اال على
 TB  للجلدّيالختبار على اال لحصولل

لّرعاية ا أو قسم طبيبكل بّتص ِا،تي بي
 .بك الخاص الّصحية

 .  !تهَعاَلجم تي بي يمكن TBمرض ال . الختبار من اال تخف
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