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بــه دنبــال انتشــار دســتورالعمل روش    
 1390انجام تست پنی سـیلین در سـال   

از ســـوي مـــدیریت تحقیـــق و توســـعه    
ــایی در    ــذا و دارو، پرســش ه ــت غ معاون
مورد چگونگی امکان اسـتفاده از اشـکال   
ــور     ــه منظ ــیلین ب ــی س ــف داروي پن مختل
انجام تست مطرح گردید؛ با این مجموعه 
ــه پرســش هــاي    ســعی در دادن پاســخ ب
  . تمالی در این خصوص گردیده است
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بــه دنبــال انتشــار دســتورالعمل روش    
انجام تست پنی سـیلین در سـال   

از ســـوي مـــدیریت تحقیـــق و توســـعه    
ــایی در    ــذا و دارو، پرســش ه ــت غ معاون
مورد چگونگی امکان اسـتفاده از اشـکال   
ــور     ــه منظ ــیلین ب ــی س ــف داروي پن مختل
انجام تست مطرح گردید؛ با این مجموعه 
ــه پرســش هــاي    ســعی در دادن پاســخ ب

تمالی در این خصوص گردیده استاح
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بروز شوك آنافیالکسی هنگام و یا پس از تزریق آمپول پنی سیلین در امـان  
صرف اینکه یک نفر قبالً تزریق پنی سیلین بدون خطر داشته است نمی تواند احتمـال  

  .شوك آنافیالکسی را در تزریق هاي بعدي از بین ببرد و عکس قضیه نیز صادق است
میزان واقعی کارآیی تست پنی سیلین در نشان دادن حساسیت به ایـن دارو همـواره در   
به عقیده بسیاري از متخصصان امـر احتمـال   
وقوع شوك حتی پس از تست پنی سیلین نیز در بعضی از افـراد وجـود دارد؛ علــی ایـحــال   
تـجربه نشان داده است که بسیاري از موارد حساسیت هاي موجود به پنی سیلین را می تـوان  

  .سایر موارد حساسیت تشخیص داد

           Penicillin skin test reagents
 

Reagent 
Penicilloyl-polylysine (pre

Penicillin G
Penicilloate 
Peniclloate 

Ampicillin/amoxicillin
            www.uptodate.com  

بـه منظور انـجـام تست حساسیت به پنی سیلین ها، از عوامل اصلی و عوامـل فرعـی   
عیـین کننـده در تسـت حساسـیت بـه      

از %  75دود ـه حـ ـت کـ 
ن مـاده کـه از شکسـت مولکـول     
سیلین در بدن حاصل می شود، واکنش نشان می دهند؛ این ماده به صورت تجاري با نـام  
دارویی دنیا موجود است ولی در ایران بدلیل قـیمت گران موجود نـیســت  

Benzyl penicillin  یاPenicillin G 
شود، امـا دانسـتن    سیت به پنی سیلین است استفاده می

ال بروز واکنش هاي آلرژیک حتی پس از پاسخ منفـی تسـت   

۱ 
3456ه 01و. و -,رف )'&%ی دارو    -ز  داBه ع<وم >ش9ی 78را

بروز شوك آنافیالکسی هنگام و یا پس از تزریق آمپول پنی سیلین در امـان  
صرف اینکه یک نفر قبالً تزریق پنی سیلین بدون خطر داشته است نمی تواند احتمـال  

شوك آنافیالکسی را در تزریق هاي بعدي از بین ببرد و عکس قضیه نیز صادق است
میزان واقعی کارآیی تست پنی سیلین در نشان دادن حساسیت به ایـن دارو همـواره در   

به عقیده بسیاري از متخصصان امـر احتمـال    بـساقـرار دارد، چـه هاله اي از شک و تـردیـد 
وقوع شوك حتی پس از تست پنی سیلین نیز در بعضی از افـراد وجـود دارد؛ علــی ایـحــال   
تـجربه نشان داده است که بسیاري از موارد حساسیت هاي موجود به پنی سیلین را می تـوان  

سایر موارد حساسیت تشخیص دادبه وسیله تست و قبل از وقوع شوك و یا 

Penicillin skin test reagents 
Reagent  Concentration used for skin testing

polylysine (pre-pen) 6×10-5 M 
Penicillin G 10.000 units/ml 

illoate  0.01 M 
lloate  0.01 M 

Ampicillin/amoxicillin 3 to 25 mg/ml 
 ©  2014 Up To Date 

بـه منظور انـجـام تست حساسیت به پنی سیلین ها، از عوامل اصلی و عوامـل فرعـی   
عیـین کننـده در تسـت حساسـیت بـه      مـی تـوان اسـتـفـاده نـمود؛ یکـی از عوامـل اصـلی ت   

ت کـ ـاسـ  PPLیـا   Penicilloyl –polylysineسیلین، مـاده اي به نـام  
ن مـاده کـه از شکسـت مولکـول     افـرادي کـه بـه پـنی سیلین حساسیت دارنـد تنـها بـه ایـ

سیلین در بدن حاصل می شود، واکنش نشان می دهند؛ این ماده به صورت تجاري با نـام  
دارویی دنیا موجود است ولی در ایران بدلیل قـیمت گران موجود نـیســت  

Benzyl penicillinبعـنوان جـایگزین از  براي انجام تست پوستی

سیت به پنی سیلین است استفاده میکه یک عامل تعیین کننده فرعی حسا
ال بروز واکنش هاي آلرژیک حتی پس از پاسخ منفـی تسـت   این نکته ضروري است که احتم

       

 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

 

بروز شوك آنافیالکسی هنگام و یا پس از تزریق آمپول پنی سیلین در امـان  هیچکس از خطر 
صرف اینکه یک نفر قبالً تزریق پنی سیلین بدون خطر داشته است نمی تواند احتمـال   ت؛نیس

شوك آنافیالکسی را در تزریق هاي بعدي از بین ببرد و عکس قضیه نیز صادق است
میزان واقعی کارآیی تست پنی سیلین در نشان دادن حساسیت به ایـن دارو همـواره در           

هاله اي از شک و تـردیـد 
وقوع شوك حتی پس از تست پنی سیلین نیز در بعضی از افـراد وجـود دارد؛ علــی ایـحــال   
تـجربه نشان داده است که بسیاري از موارد حساسیت هاي موجود به پنی سیلین را می تـوان  

به وسیله تست و قبل از وقوع شوك و یا 
  
 

Concentration used for skin testing 

  
  

بـه منظور انـجـام تست حساسیت به پنی سیلین ها، از عوامل اصلی و عوامـل فرعـی            
مـی تـوان اسـتـفـاده نـمود؛ یکـی از عوامـل اصـلی ت   

سیلین، مـاده اي به نـام   پنی
افـرادي کـه بـه پـنی سیلین حساسیت دارنـد تنـها بـه ایـ

سیلین در بدن حاصل می شود، واکنش نشان می دهند؛ این ماده به صورت تجاري با نـام   پنی
Pre-Pen®  دارویی دنیا موجود است ولی در ایران بدلیل قـیمت گران موجود نـیســت  در بازار
براي انجام تست پوستی و در نتیجه

که یک عامل تعیین کننده فرعی حسا
این نکته ضروري است که احتم

      .حساسیت وجود دارد
  
  
  
  
  
  
  

http://www.uptodate.com
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G       به منظور آشـنایی بـا علـت انتخـاب ایـن

نـام دارد کـه شـامل هسـته     ) Gپنـی سـیلین   
می باشد،  سایر پنی سیلین ها از ترکیب این هسته و یک زنجیره فرعی بنزیل 

لی متصل مـی شـود، اشـکال مختلـف     

 ایـن ، در و به سرعت متابولیزه مـی شـود  می باشد 
  .استفاده می شود

R= 

، ایـن فـرم از پنـی    متصل شـده اسـت   Gدر ساختمان این پنی سیلین، زنجیره پروکائین به پنی سیلین 
سیلین آهسته تر متابولیزه شده و هنگامی که به صورت داخل عضالنی تزریق مـی شـود درد کمتـري    

  ).نمایدپروکائین به عنوان یک عامل بی حسی عمل 

 400000 u/vial   
(300000 unit Pen G procaine + 100000 unit Pen  

800000 u/vial    
(600000 unit Pen G procaine + 200000 unit Pen G k)  

 

ور ـــ شـــازار کــ دارویـی کــه در ب 
ــ Gنی ســـیلین ـبـــه آن پـــ فته ـگـ

در واقع ویـال هـاي یـک    شود  می
و پــنج  )نمــک ســدیم ( مـــیلیون
از ) نمک پتاسیم(واحدي  میلیون

کــه   می باشـد  بنزیل پنی سیلین
بـــه عـــلت نمـــک موجــود در آن و 

به وجود حاللیت باال می تواند در 
آمــدن واکــنش هــاي ســریع در    

وجود حساسیت در بیمـار  صورت 
  . به عنوان یک معرف مؤثر باشد

 

 یزنجیره فرع
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Gدر ابتدا مطالبی در مورد ساختمان پنی سیلینها و انواع پنی سیلین 

    :ن ها به عنوان معرف آورده می شوددسته از پنی سیلی
پنـی سـیلین   (زیل پنـی سـیلین   ـنـن، بـلیـیـی سـنـپه ـیـلی و اول

Aminopenici   می باشد،  سایر پنی سیلین ها از ترکیب این هسته و یک زنجیره فرعی بنزیل  6ـ
  . ساخته می شوند

لی متصل مـی شـود، اشـکال مختلـف     بسته به نوع زنجیره فرعی که به هسته اص
  :و نام گذاري می شوندسیلین ساخته 

   Gانواع پنی سیلین 

 R= Na,Kسدیم یا پتاسیم     Gپنی سیلین 
می باشد ت که محلول در آب ـن اسـیلیـی سـنـی از پـ

استفاده می شودنمک هاي سدیم یا پتاسیم پنی سیلین از 

 پروکائین Gپنی سیلین 

در ساختمان این پنی سیلین، زنجیره پروکائین به پنی سیلین 
سیلین آهسته تر متابولیزه شده و هنگامی که به صورت داخل عضالنی تزریق مـی شـود درد کمتـري    

پروکائین به عنوان یک عامل بی حسی عمل . (ایجاد می کند
 پروکائین به فرم هاي  Gپنی سیلین 

 
(300000 unit Pen G procaine + 100000 unit Pen G k)

  و

(600000 unit Pen G procaine + 200000 unit Pen G k)
  .موجود می باشددر بازار دارویی 

 

زنجیره فرع

 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

 

در ابتدا مطالبی در مورد ساختمان پنی سیلینها و انواع پنی سیلین 
دسته از پنی سیلی

  

لی و اولـرم اصـف
Aminopenicillanic Acid

ساخته می شوند
  

  
  
  
  
  

بسته به نوع زنجیره فرعی که به هسته اص
سیلین ساخته  پنی

  
  

انواع پنی سیلین 
  
پنی سیلین  .1

ـرمـف
پنی سیلین از  نوع

  
  

پنی سیلین  .2
  

  
در ساختمان این پنی سیلین، زنجیره پروکائین به پنی سیلین 

سیلین آهسته تر متابولیزه شده و هنگامی که به صورت داخل عضالنی تزریق مـی شـود درد کمتـري    
ایجاد می کند

پنی سیلین 
 

و

در بازار دارویی 
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ایـن شـکل از دارو   به همراه زنجیره فرعـی بنـزاتین اسـت؛    
ه متابولیزه می شود و به آرامی دارو را آزاد می کند؛ در بازار به شکل پنی سـیلین  

شـروع شـده و بـه    )ساعت  24طی (اثر پنی سیلین بنزاتین به آرامی 
  . باقی می ماند و فواصل تزریق آن یک ماهه است

ن ـیلیـنی سـواحد پ 600000ه دارویی ایران است و حاوي 
 Gواحـد پنـی سـیلین     300000+ پروکـائین  

خون پتاسیم فوراً جذب و وارد جریان  Gبعد از تزریق عضالنی این دارو، پنی سیلین 
 24پروکائین جذب می شـود و تـا    G، سپس پنی سیلین 

هفته وارد خون شـده    3ـ4بنزاتین به آرامی و در طی 
  . در حد درمانی نگه می دارد ،

  نمک سـدیم و پتاسـیم  براي انجام تست پوستی باید از 
کند و   را آزاد می Gآن استفاده شود که حاللیت زیادي داشته و سریع متابولیزه می شود و پنی سیلین 

  .دگردمی تواند به عنوان یک معرف جهت انجام تست پوستی استفاده 
از آنجایی که مهمترین عامل حساسیت زا در مولکول پنی سیلین، حلقه بتاالکتام می باشـد،  
در نـتـیـجـه بـیماران حساس به پنـی سـیلین بایـد از مصـرف آنتـی بیوتیـک هـاي داراي حلقـه         

و  Ampicillin(ماننــد آمـیـنوپـنـــی سـیـلـیـــن هـــا    
Piperacillin  وTicarcillin 
سفالوسـپورین   ـایند؛ آنتـی بیوتیـک هـاي دسـته    

Cefixime,Cephalexin,Ceftriaxone,Cefuroxime,Ceftizoxime,Ceftazidime,Cefepime  و(...    
ساختاري به پنی سیلین ها و داشتن حلقه بتاالکتام مـی تواننـد واکـنش هـاي     
ایجاد نمایند؛ اما تنهـا حـدود   
به سفالوسپورین ها نیز واکنش حساسیتی نشان مـی دهنـد؛   
نمی توان از سفالوسپورین ها 
ورتی که واکـنش هاي حساسیتی به شکل واکنش هاي پوستی مالیـم  

  .با احتیاط تجویز نمود

R= 
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 بنزاتین Gپنی سیلین 

به همراه زنجیره فرعـی بنـزاتین اسـت؛     Gاین پنی سیلین شامل پنی سیلین 
ه متابولیزه می شود و به آرامی دارو را آزاد می کند؛ در بازار به شکل پنی سـیلین  ـستـار آهـ

اثر پنی سیلین بنزاتین به آرامی  ؛وجود داردواحدي  1200000
باقی می ماند و فواصل تزریق آن یک ماهه است) هفته 3ـ 4(مدت طوالنی 

 .6.3.3پنی سیلین 

ه دارویی ایران است و حاوي پیکی از داروهاي انحصاري در فارماکو
پروکـائین   Gن ـیلیـ ـنی سـد پـواح 300000+ ن ـیـزاتـن

بعد از تزریق عضالنی این دارو، پنی سیلین . پتاسیم است
، سپس پنی سیلین )اعت دوام داردـس 4که حدود (می شود 

بنزاتین به آرامی و در طی  Gساعت دوام دارد و در نهایت پنی سیلین 
،را در طی این مدت در جریان خون Gو سطح پنی سیلین 

براي انجام تست پوستی باید از  Penicillin Gدر صورت استفاده از            
آن استفاده شود که حاللیت زیادي داشته و سریع متابولیزه می شود و پنی سیلین 

می تواند به عنوان یک معرف جهت انجام تست پوستی استفاده 
از آنجایی که مهمترین عامل حساسیت زا در مولکول پنی سیلین، حلقه بتاالکتام می باشـد،  
در نـتـیـجـه بـیماران حساس به پنـی سـیلین بایـد از مصـرف آنتـی بیوتیـک هـاي داراي حلقـه         

ماننــد آمـیـنوپـنـــی سـیـلـیـــن هـــا    ) یـی و تـزریـقـــ
ــ ــر پ ــد   ـو دیگ ــنتزي جدی ــه س ــاي نیم ــیلین ه Piperacillin(نی س

Carbenicillin  ـایند؛ آنتـی بیوتیـک هـاي دسـته    ودداري نمخ...) و
Cefixime,Cephalexin,Ceftriaxone,Cefuroxime,Ceftizoxime,Ceftazidime,Cefepime

ساختاري به پنی سیلین ها و داشتن حلقه بتاالکتام مـی تواننـد واکـنش هـاي     
ایجاد نمایند؛ اما تنهـا حـدود   ... ک مشابهی چـون آنـافیـالکـسی، تب، راش هاي پوستی و 

به سفالوسپورین ها نیز واکنش حساسیتی نشان مـی دهنـد؛    ،افراد حساس به پنی سیلین
نمی توان از سفالوسپورین ها  ،بـیـماران با سابقه شوك آنافیالکسی به پنی سیلین

ورتی که واکـنش هاي حساسیتی به شکل واکنش هاي پوستی مالیـم  ـی در ص
با احتیاط تجویز نمود می توانمانند راش هاي ماکولوپاپوالر بوده است سفالوسپورین ها را 

 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

 

پنی سیلین  .3
  

این پنی سیلین شامل پنی سیلین 
ـسیـب

1200000

مدت طوالنی 
  

  
  

پنی سیلین  .4
 

یکی از داروهاي انحصاري در فارماکو
G نـب

پتاسیم است
می شود 

ساعت دوام دارد و در نهایت پنی سیلین 
و سطح پنی سیلین 

  
  

           
آن استفاده شود که حاللیت زیادي داشته و سریع متابولیزه می شود و پنی سیلین 

می تواند به عنوان یک معرف جهت انجام تست پوستی استفاده 
از آنجایی که مهمترین عامل حساسیت زا در مولکول پنی سیلین، حلقه بتاالکتام می باشـد،           

در نـتـیـجـه بـیماران حساس به پنـی سـیلین بایـد از مصـرف آنتـی بیوتیـک هـاي داراي حلقـه         
ـوراکـــخ(بتاالکتــام 

Amoxicillin (ــ ــر پ و دیگ
Carbenicillinو  Cloxacillinو

)Cefixime,Cephalexin,Ceftriaxone,Cefuroxime,Ceftizoxime,Ceftazidime,Cefepime
  

ساختاري به پنی سیلین ها و داشتن حلقه بتاالکتام مـی تواننـد واکـنش هـاي      نیز به دلیل شباهت
ک مشابهی چـون آنـافیـالکـسی، تب، راش هاي پوستی و ـرژیـآل

افراد حساس به پنی سیلین%  5 –10
بـیـماران با سابقه شوك آنافیالکسی به پنی سیلینه در ـجـیـتـدر ن

ی در صـود ولـمـاستفاده ن
مانند راش هاي ماکولوپاپوالر بوده است سفالوسپورین ها را 
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به عنوان جایگزین پنی سیلین ها در افراد حساس از آنتی بیوتیک هاي دسـته ماکرولیـد شـامل               
اریترومایسین، کالریترومایسین و آزیترومایسین در عفونت هاي استافیلوکوك، استرپتوکوك و پنوموکوك 

ده عفونـت مـی تـوان از سـایر     ته بسته به نوع میکروارگانیزم ایجاد کننـبـود؛ الـمـفاده نـتـوان اسـی تـم
  .آنتی بیوتیک ها نیز به عنوان جایگزین استفاده کرد

هـمانـطـور کـه تـوضـیـح داده شـد؛ بـهتـریـن راه حـل براي پیشگیري از بـروز واکـنش هـاي             
آلرژیک به پنی سیلین و دیگر آنتی بیوتیک هاي مشـابه آن، عـدم تجـویز ایـن دسـته هـاي دارویـی در        

ران حساس به پنی سیلین می باشد؛ اما در برخی عفونت هـا مصـرف پنـی سـیلین ضـروري اسـت و       بیما
ط بیمار از روش ـرایـه شـه بـوجـجایگزینی براي آن وجود ندارد؛ در این گونه موارد، پزشک می تواند با ت

هـاي آلرژیـک    استفاده نماید؛ این پروسه بدلیل احتمال بروز واکنش Desensitizationحساسیت زدایی یا 
به پنی سیلین حتماً بایستی در شرایط کنترل شده و با امکانات کافی و توسـط پزشـک متخصـص انجـام     

  .گیرد
  
  
  

  انجام تست پنی سیلین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تی و تست داخل جلدي صورت می گیرد؛ اما انجام تست پنی سیلین در دو مرحله تست خراش پوس
  . باید دانست که انجام تست پوستی قبل از تزریق پنی سیلین ضروري است

  
  مرحله اول 

میلی متر در پوست ایجاد مـی کنـیم کـه هـیچ      3ـ  5ابـتـدا یک خراش به طول  :تست خراش پوستی
پتاسیم رقیق شده بـر روي ایـن خـراش     Gخونریزي نداشته باشد، سپس یک قطره از محلول پنی سیلین 

میلـی متـر و یـا     15تـا   5باید تحت نظر باشد؛ وجود کهیر با قطر  دقیقه این منطقه15ریزیم به مدت می 
وان واکنش مثبت تلقی می شود؛ در صورت منفـی بـودن ایـن    بیشتر که با اریتم و خارش همراه باشد بعن

  .مرحله، مرحله دوم انجام می شود
  
  

  

  :قبل از انجام تست رعایت نکات زیر ضروري می باشد
R قبل از تزریق حتماً بایستی سابقه آلرژي به پنی سیلین از بیمار سؤال شود. 
R        تزریق پنی سیلین باید زیر نظر پزشک انجام شود و تزریـق در محلـی انجـام گیـرد کـه تمـام

 .وسایل درمان شوك آنافیالکسی موجود باشد
R    تـزریـق بایستی در وضعیت خوابیده انجام شود و بیمار حدود نیم ساعت پس از تزریـق تحـت

دقیقه اول بعد از تزریق به وجـود   30تا  20وك هاي آنافیالکسی ظرف ـثر شـرا اکـد زیـنـظر بـاش
  .می آیند
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 مرحله دوم 
کشیده و  T.Bپتاسیم رقیق شده را با سرنگ  Gاز محلول پنی سیلین  ml 0.02 :تـسـت داخـل جلـدي

دقیقـه در محـل انجـام     15بعـد از   کـه  مثبت است زمان به صورت داخل جلدي تزریق می شود، واکنش
  .همراه با خارش وجود داشته باشدکهیر  یا mm.5سفتی بیش از  تست

  

 روش رقیق کردن پنی سیلین به منظور انجام تست
از آنجائیکه تهیه محلول تست پنی سیلین وقت گیر می باشد بهتر اسـت کـه در درمانگـاه هـا و              

هیه و نگهداري شود تـا بتـوان بـه سـرعت     تواحدهاي تزریقات به مقدار مورد نیاز روزانه از ایـن مـحلول 
تـا  ) دمـاي اتـاق  (سانتی گراد  25محلول تهیه شده در دماي . بیماران را تست نموده و تزریق را انجام داد

 . ساعت قابل نگهداري خواهد بود 24
) ملـح سـدیم  ( 5000000و ) ملـح پتاسـیم  ( 1000000هاي  به صورت ویال Gدر بازار دارویی پنی سیلین 

 . وجود دارد
سی سـی آب مقطـر رقیـق     5واحد، یک ویال مربوطه را با  G 1000000در صورت استفاده از پنی سیلین 

سـی سـی    40م سی سی آب مقطر به حج 39محلول فوق را برداشته و با سی سی از  1می کنیم، سپس 
  .سی از محلول فوق را به عنوان معرف استفاده می کنیم سی 1می رسانیم و سپس 

سی سـی آب   5ه را با واحد، یک عدد ویال مربوط G 5000000در صورت استفاده از پنی سیلین           
سـی سـی    20سی سی آب مقطر به حجم  19سی سی از محلول فوق را با  1کنیم سپس  مقطر رقیق می

سی سی می رسـانیم و   10سی سی آب مقطر به حجم  9سی سی از این محلول را با  1ی رسانیم، بعد ـم
  .سی سی از محلول فوق را به عنوان معرف استفاده می کنیم 1

در بازار  واحد به صورت مقطعی 5000000و  G 1000000هاي پنی سیلین  چه ویال ولی چنان          
واحد  800000و  400000پروکائین که در بازار ایران به فرم هاي  Gاز پنی سیلین  توان موجود نباشند می

  :استفاده  کرد که نحوه رقیق سازي آنها به شرح زیر است 6.3.3سیلین  وجود دارد و یا از پنی
  

   unit/vial 400000 پروکائین Gپنی سیلین  .1
unit 100000حـاوي  400000پروکائین  Gبا توجه به این که هر ویال پنی سیلین 

پتاسیم  Gپـنی سـیلین  
از  mlمیلی لیتر آب مقطر رقیـق شـود در ایـن صـورت در هـر       5، در صورتی که ویال مربوطه با می باشد

آب  ml 3از ایـن محلـول را برداشـته و بـا      ml 1خواهیم داشت،  Gپـنی سیلین  unit 20000محلول جدید 
  .از محلول فوق را به عنوان معرف بر می داریم ml 1 می رسانیم و بعد ml 4مقطر به حجم 

  

   unit/vial 800000 پروکائین Gپنی سیلین  .2
پتاسـیم   Gواحد پنی سیلین  200000حاوي  800000پروکائین  G  هر ویال پنی سیلین با توجه به این که

آب مقطر رقیق شود در ایـن صـورت در هـر میلـی لیتـر از       ml 5صورتی که ویال مربوطه با می باشد، در
آب مقطر به  ml 7از این محلول را برداشته و با  ml 1وجود دارد،  Gپنی سیلین  unit 40000محلول فوق 

  . از محلول فوق را به عنوان معرف بر می داریم ml 1می رسانیم و در نهایت  ml 8حجم 
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  6.3.3پنی سیلین  .3
؛ چنانچه یـک  باشد میپتاسیم  Gواحد پنی سیلین  300000حاوي  6.3.3هر ویال پنی سیلین از آن جا که 

واحد پنی سیلین  60000، هـر مـیلی لـیـتر از مـحلول فوق رقیق کنیم آب مـقطر ml 5را با  مربوطهویال 
G  دارد سپسml 1  از این محلول را باml 9    آب مقطر رقیق کرده و بـه حجـمml 10    مـی رسـانیم و در

  . از محلول فوق را به عنوان معرف برمی داریم ml 1نهایت 
  

به غیر از موارد عنوان شده، از داروهاي آموکسی سیلین و آمپی سیلین نیز می تـوان بـه عنـوان              
معرف استفاده نمود؛ در مورد آموکسی سیلین، دارو باید در صنعت و از بالک اصـلی  مـاده اولیـه برداشـته     

این دارو کـه در بـازار   شود که در بازار امکان پذیر نیست اما در مورد آمپی سیلین می توان از فرم تزریقی 
  . موجود است استفاده نمود

دارو بـا آب   10/1بایستی ده مرتبـه رقیـق گـردد یعنـی نسـبت      ) mg/ml 25(آمپول آمپی سیلین           
  .ی توان به عنوان معرف بهره جستمقطر، سپس از محلول به دست آمده م
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علمی و حقـوقی در زمـان تجـویز دارو    ف به رعایت کلیه قوانین ـوظـکان مـزشـکه پـائیـاز آنج
در  " تسـت  در صورت منفی بودنتزریق عضالنی " ه نظر می رسد درج عبارت ـند؛ بـی باشـم
ین تزریقی در نسخه کامالً ضروري بوده و شخص تزریـق کننـده آمپـول    ـیلـی سـنـام پـر نـزی

تزریـق محلـول تسـت را    پنی سیلین نیز حتماً بایستی قبل از انجام تست ابتدا با خودکـار محـل   
  . عالمت گذاري نماید
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