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 36اطالعیه شماره 

 "دستورالعمل انجام آزمون پوستی حساسیت به پنی سیلین " 

 :گیرند قرار سیلین پنی پوستی آزمون تحت بايست می كه جامعه از هايی گروه-1

 و اطمینان قابل سیلین به پنی حساسیت قبلی سوابق و حال شرح اخذ جهت محدود، موارد در جز به مردم عمومی اطالعات سطح اینکه به توجه با

 دارویی گروه این به آلرژی حال شرح از تر دقیق بسیار پنی سیلین به حساسیت پوستی آزمون آنجائیکه از و نیست درمانی کادر توسط گیری تصمیم

 تزریقی سیلین پنی آنها برای که( دستورالعمل همین 2-0 بند در مندرج محدود موارد بجز)مراجعین تمامی برای آزمون این است بهتر باشد، می

 . شود انجام است شده تجویز

 

 :است ممنوع آنها در آن مشتقات و سیلین پنی تزريق كه جامعه از هايی گروه-2 

 انجام است بدیهی. هستند و سفالوسپورینها آن مشتقات و سیلین پنی به حساسیت قطعی تاریخچه دارای پزشک تشخیص با که کسانی کلیه -0-2

 .ندارد ضرورتی ایشان در نیز سیلین پنی تست

 .است مثبت آنها در سیلین پنی تست و دارند تزریقی سیلین پنی دریافت اندیکاسیون که کسانی کلیه 2-2

 .است پزشک صالحیت تنها در ها سفالوسپورین و آن مشتقات و سیلین پنی به قطعی حساسیت حال شرح اخذ و سیلین پنی تست تفسیر :1 تبصره

 .باشد می (Intradermal. )جلدی داخل تست وسپس (prick test)خراشی تست ابتدا سیلین پنی به حساسیت پوستی آزمون از منظور :2 تبصره

 

 :سیلین پنی تزريق مجاز مراكز و تجهیزات - 3

 نظر تحت و احیا وسایل و به تجهیزات مجهز پروانه، دارای درمانی موسسات سایر و ها مطب محدود، جراحی مراکز ها، بیمارستان ها، درمانگاه کلیه

 .پزشک مستقیم

 انتوباسیون، وسایل اکسیژن، آمبوبگ، کپسول ساکشن، وسایل مانند تنفسی و عروقی قلبی، احیای جهت نیاز مورد تجهیزات کلیه شامل تجهیزات

 دیفن) تزریقی هستامین آنتی نفرین، اپی آمپول یا رینگرالکتات، و( سالین نرمال% ) 6.0 کلراید سدیم تزریقی سرم خون، فشار کنترل وسایل

 .باشد می هیدروکورتیزون وریدی آمپول آمینوفیلین، آمپول ،(هیدرامین

 .انجام گیرد نسخه ارائه با وی نظر تحت و پزشک تجویز با بایست می آن تست انجام و سیلین پنی آمپول تزریق :تبصره

 

 :سیلین پنی تست محلول تهیه هاي روش -4

 :واحد 666/666/0سیلین جی پتاسیم کریستال  پنی ویال از استفاده با - 0-4

سی سی از  65/6واحد اضافه می نمائیم ، پس از انحالل  666/666/0سی سی آب مقطر را به ویال پنی سیلین جی پتاسیم کریستال  5 :روش اول

سرنگ  066تا خط )سی سی  0سپس حجم سرنگ انسولین را با آب مقطر به (  خط سرنگ انسولین 5)این محلول را داخل سرنگ انسولین کشیده 

 .می رسانیم( انسولین

 .واحد بر میلی لیتر می باشد  666/06محلول بدست آمده پنی سیلین جی 

واحد اضافه می کنیم پس از انحالل، یک سی سی از  666/666/0سی سی آب مقطر را به ویال پنی سیلین جی پتاسیم کریستال  06 :روش دوم 

 .سی سی آب مقطر رقیق می کنیم 0محلول بدیت آمده را با 

 .واحد بر میلی لیتر می باشد 666/06ول تست پنی سیلین محلول بدست آمده محل
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 :سیلین پنی تفسیرتست انجام هاي روش- 5

 (:(Prick test خراشي تست 5-1-

 قطره دادن قرار محل در و داده قرار ساعد قدامی سطح پوست روی را لیتر میلی بر واحد666/06جی  سیلین پنی تست شده تهیه محلول از قطره یک

 سفتی یا قرمزی دقیقه 26 تا 05 گذشت از بعد چنانچه. می کنیم ایجاد خونریزی بدون متر میلی 5 تا 3 طول به خراش یک ، 26 اندازه سوزن سر با

 داخل تست باید و نبوده تفسیر قابل تنهایی به و است منفی تست نشد، دیده ناحیه در متر میلی 4 از بیش قطر با یا و متر میلی X3 2 حداقل اندازه به

 . شود انجام جلدی

 تا 4 بین سفتی و صورتیکه قرمزی در. گردد تزریق سیلین پنی نباید و شود می تلقی مثبت تست متر میلی 05 از بیش( اندوراسیون) و سفتی قرمزی

 .شود انجام جلدی داخل تست باید و نبوده تفسیر قابل تست گردید ایجاد متر میلی 05

 .شود انجام تست مجدداً انتخاب شده، تست برای دیگر محل باید و نشده انجام صحیح تست داد، رخ خراشی تست محل در خونرزیزی اگر: تبصره

 : intradermalتست جلدی   2-5

پس از . از محلول تست پنی سیلین جی را در سطح قدامی ساعد به صورت داخل جلدی تزریق می نماییم( دو خط سرنگ انسولین)میلی لیتر   0.02

میلی متر بزرگتر از آزمون کنترل منفی، تست منفی  3میلی متر و یا حداقل   0*0دقیقه در صورت عدم ایحاد کهیر و تورم، حداقل به اندازه  26تا  05

 . خواهد بود

 آزمون کنترل منفي و مثبت -3-5

محلول نرمال )ن جی ، آزمون کنترل منفی در صورت امکان بهتر است قبل از انجام تست داخل جلدی و یا همزمان با تست خراشی با پنی سیلی

با یک قطره از هر یک از مواد یاد شده روی سطح قدامی ساعد به صورت تست ( میلی گرم بر میلی لیتر 0هیستامین )و آزمون کنترل مثبت ( سالین

 .خراشی انجام شود

 

 :سیلین پنی پوستی آزمون انجام از بعد و قبل هاي احتیاط -6

 استروئید و آستمیزول ای، سه حلقه افسردگی ضد دوکسپین، هیستامین، آنتی داروی نباید بیمار جلدی، داخل آزمون از قبل ساعت 40 مدت به -0-0

 .باشد گرفته بیوتیک آنتی نباید نیز قبل هفته 2 از و باشد کرده مصرف

. کرد استفاده تورنیکه از بتوان های شدید واکنش بروز صورت در تا گیرد می صورت ساعد قدامی قسمت در استریلی محل در جلدی داخل تست -2-0

 .کند ایجاد پوست زیر در قابل درك برآمدگی حداقل یک و گرفته انجام سرعت به بایست می جلدی داخل تست

 .شود استفاده جداگانه سرنگ های از بایست می( منفی و مثبت های کنترل خراشی، تست جلدی، داخل تست) ها آزمون از یک هر برای -3-0

 .باشد داشته فاصله آن کنترل آزمون با متر سانتی 05 حداقل باید تست هر انجام محل -4-0

 بیشتری مراقبت و احتیاط با کننده افراد ممانعت موارد جزء( سیلین پنی به قطعی حساسیت بجز) آلرژی و آتوپی خانوادگی سابقه یا آسم سابقه -5-0

 .گیرد صورت

 صورت بیشتری مراقبت و با احتیاط افراد این در سیلین پنی تزریق از بعد ساعت نیم تا حداقل حساسیتی، های واکنش از برخی بروز دلیل به -0-0

 .گیرد

 .شود انجام خوابیده وضعیت در بایست می سیلین پنی تزریق -0-0

 که درمانی های دوره در است بدیهی.گیرد انجام حتما بایست می سیلین پنی با درمان دوره هر آغاز از قبل سیلین پنی حساسیت پوستی آزمون -0-0

 .است دوره کافی ابتدای در تست یکبار انجام. گیرد صورت بایست می تزریق یک از بیش

 .باشد می نگهداری قابل یخچال در گراد سانتی درجه 2-0دمای در ساعت 02-40سیلین  پنی تست شده تهیه محلول -0-0
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 :سفالوسپورين و آن مشتقات و سیلین پنی به حساسیت - 7

 :باشد می ها و سفالوسپورین آن مشتقات و سیلین پنی مصرف از پس زیر موارد از یک هر بروز سیلین، پنی به حساسیت سابقه از منظور

 کهیر حنجره، ورم خون، فشارافت  ها، نایژه اسپاسم یا و تنفسی دیسترس بدون با همراه محیطی، عروق حاد کالپس عالئم با)  آنافیالکتیک شوك

 بثورات شونده، پوسته ، درماتیتlyeIIجانسون سندرم سندرم استیونس فرم، مولتی اریتم ،(وشوك شدید ضعف استفراغ، و تهوع شکم، درد منتشر،

 عالئم با) Serum Sickness های واکنش و دیررس ماکولوپاپوالر بثورات دارویی، تب آسا، کهیر غول یا و کهیر اریتمانودوزدم، ماکولوپاپوالر، پوستی

 (.آلبومینوری هماچوری، منتشر، ادم الکتروکاردیوگرام، اختالالت طحال، بزرگی لنفادنوپاتی، مفصلی، درد پوستی، بثورات تب،

 

 :آن مشتقات و سیلین پنی -8

 :باشد می ذیل داروهای آن مشتقات و سیلین پنی از منظور

بنزاتین،  V سیلین پنی سدیم، و پتاسیم G سیلین پنی یا کریستال سیلین پروکائین، پنی G سیلین بنزاتین ، پنی G سیلین پنی ، 0،3،3 سیلین پنی

 .آموکسی سیلین،پیپراسیلین سیلین، آمپی کلوگزاسیلین، سیلین، متی نفسیلین، پتاسیم، Vسیلین  پنی

 

 :ها سفالوسپورين - 9

 سفالوتین  سفتریاکسون، سفالکسین، زوکسیم، سفتی سفتازیدیم، ، سفکسیم سفازولین،

 

 : سیلین پنی پوستی تست در   Pre-Penاز  استفاده نحوه -11

 اشاره آن به که تست محلول تهیه های روش از تست انجام برای بایست می ندارد وجود ایران در Pre-Penمحلول  حاضر حال در اینکه به توجه با

 .دارد ارجحیت آن از استفاده Pre-Pen محلول گرفتن قرار دسترس در صورت در است بدیهی. گردد استفاده است شده
 

 روی سپس کنیم می ایجاد  پوست روی النست با خونریزی بدون خراشی:   Minor determinant و Pre-Pen خراشی با  تست :اول مرحله

 .دهیم می قرار زیر های محلول از قطره یک خراش محل

  Pre-Pen(full strength) محلول از قطره یک •

  لیتر میلی بر واحد666/06 سیلین پنی محلول از قطره یک •
 

 نتیجه کند، بروز تست محل کهیر در یا اریتم یا خارش مانند واکنشی که صورتی در شود می بررسی دقیقه 05 تا 06 از پس خراش محل :دوم مرحله

 .است سیلین ممنوع پنی تزریق و گیرد نمی صورت تست بعدی مراحل اینصورت در است مثبت تست
 

 .شود انجام زیر شکل به جلدی داخل تست بود منفی خراشی تست نتیجه اگر :سوم مرحله

  جلدی داخل ml 6.62 میزان به Pre-Pen (full strength )تزریق

  جلدی داخل ml  6.62 میزان لیتر به میلی بر واحد Penicillin G 10/000تزریق

 (سالین) منفی کنترل و( هیستامین) مثبت کنترل
 

 متر میلی 4 از بزرگتر ابعاد کهیری با یا و اریتم خارش، چنانچه شود می بررسی دقیقه 26 تا 05 از بعد جلدی داخل های تزریق محل: چهارم مرحله

 نماید، بروز لیتر میلی بر واحد 666/06سیلین جی  پنی یا Pre-Pen تزریق محل اولیه برآمدگی ابعاد از بزرگتر%  56 ابعادی کهیردر بروز واکنش یا و

 وجود نباشد، مثبت هیستامین کنترل تزریق محل اگر. شود می ارزیابی سالین کنترل و هیستامین کنترل تزریق محل و است مثبت تست به پاسخ

 .شود ارزیابی باید آنتی هیستامین عوامل تداخل

 


