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 دهیچک
 یذات   یمنیا لیتعد نیچنو هم یمختلف التهاب یچند منظوره هستند که در شروع و انتشار پاسخ ها یبا کاربردها ییهاتیها لکوسلینوفیائوز :هدف و نهیزم

باش د.  یخ ون م    ت ر یکرولیعدد در م 554 -054 نیب لینوفی% است که براساس تعداد مطلق ائوز9 -5 یطیدر خون مح لینوفینقش دارند. محدوده نرمال ائوز
متوس     تر،یکرولیسلول در م 9544 -544 فیبه صورت خف یلینوفیشود. شدت ائوزیداده م صیها در خون تشخلینوفیائوز شیاساس افزااغلب بر یلینوفیائوز

 یه ا مهم عفون ت  یهااز شاخصه یکی یلینوفیکه ائوز ییجاشود. از آنیم یبندطبقه تریکرولیسلول در م >5444 دیو شد تریکرولیسلول در م 5444 -9544
ت ا مش خص ش دن     کیلینوفیهر فرد ائوز ،یلینوفیاز وجود ائوز یو خطرات ناش تیبا توجه به اهم نیبنابرا باشدیها و ... میمیبدخ ک،یآلرژ یهایماریب ،یکرم

 ج اد یدر ا سیاس ترکورال  دسیلوئیو اس ترون   والیفاس   یه ا چ ون انگ ل  ه م  یع وامل  ق ش چ ه ن . اگرردیقرار گ یو مراقبت پزشک یمورد بررس یستیعلت آن با
راهک ار   کی  ه ی  و ارا یلین وف یائوز کنن ده  ج اد یا گرید یروشن نمودن عوامل احتمال یحاضر برا قیمشخص است، تحق یتا حدود النیدر استان گ یلینوفیائوز

ش ده و ب ا ص ر      لی  تحم م اران یب ه ب  یترکم یهانهیهز  یشرا نیشده است. تحت ا یطراح کیلینوفیائوز مارانیپزشکان استان در مواجهه با ب یمناسب برا
 .شودیموجود اقدام م  یشرا تیریباالتر نسبت به مد اریتر و با دقت بسوقت کم

 CBC نیطب ق آخ ر   ،یلین وف یائوز فیاساس تعرهستند که بر یمارانیآن ب یبوده و جامعه آمار یمقطع -یفیاز نوع توص یمطالعه پ وهش نیا :هاروش و مواد

شهرس تان رش ت    یدرم ان  -یآموزش   مراک ز  ای  و  هادرمانگاهخود به  یلینوفیائوز جادیعلت ا یریگیپ یبرا یطب صیتشخ یهاشگاهیاز آزما یکیانجام شده در 
اف راد   .ش د  مش خص  ه ا آن یلین وف یائوز علت مختلف یهایبه ما ارجاع داده شدند که با بررس ماریب 851براساس حجم نمونه محاسبه شده،  .اندمراجعه نموده

ه ی  و پ س از ارا  لیتش ک  م اران یب یب را  ازی  متش کل از م دارم م ورد ن    یاشدند. پرونده یطرح معرف انیبه مجر قیتوس  پزشکان کارگروه تحق کیلینوفیائوز
ق رار   یمورد بررس سیازیولیو فاس یروده ا یاز نظر عوامل انگل ماریقدم ب نیاخذ شد. در اول قیآگاهانه جهت شرکت در تحق نامهتیالزم، از آنان رضا حاتیتوض

 ی ی م اه پ س از درم ان دارو    کی  . ح داقل  ردی  قرار گ ییدرمان به پزشکان مربوطه ارجاع شد تا مورد درمان دارو یمثبت بود برا یگرفت و چنانچه از نظر انگل
ب ود ابت دا ب ه     یمنف   یانگل   یه ا یماریاز نظر ب ماریکه ب یصورتدرکنترل درمان انجام گرفت. اما  شاتیو آزما یلینوفیائوز تیمجدد خون از نظر وضع شیآزما

. دی  گرد یمعرف   یو در مرحله بعد به متخصص انکول وژ  یبه متخصص روماتولوژ کیآلرژ یماریصورت عدم وجود بو در یمعرف یژپزشک متخصص آسم و آلر
 قیشود، جهت تش و  یریگیپ ماریتوس  ب دیشود و بایضرورت محسوب م کیاز آن  یناش یهایماریبه سبب عواقب ب ماریب یبرا یلینوفیائوز یابیعلت هرچند

ب ا   تی  الزم ب ه عم ل آم د. در نها    یخارج از نوبت آنان هم اهنگ  تیزیو تیو اولو گانیرا تیزیمربوطه جهت و نیطرح، با متخصص نیشرکت در ا یبرا مارانیب
 .شد انجام یآمار لیو تحل هیتجز SPSS 22افزار به دست آمده با نرم جیتوجه به نتا

 مش اهده %( 8/59 م ار، یب 998) س ال  54 -91 نیسن در ترشیب یلینوفیائوز. بود سال 14 تا 0 نیب محدوده و 5/01 مطالعه مورد گروه در سن نیانگیم :جینتا
 داشتند ک ه  یانگل ی%( آلودگ1/55) ماریب 900 مطالعه نیا در%( گزارش شده بود. 6/00 مار،یب 995) mild فیخف صورت به یلینوفیائوز ریمقاد نیترشیب. شد

 کی  روماتولوژ یه ا یماریب صرفاً%( 6/9) ماریب 0در  ک،یو آلرژ تیحساس یهایماریاز ب یکی یلینوفی%( علت ائوز91) ماریب 01است. در  بوده یلینوفیائوز علت
 م ار یب 6 در. بودن د  یلین وف یائوز دچ ار  کیوپاتیدی  ا لی  دال ب ه %( 6/99) ماریب 94. است بوده یمیبدخ با مرتب  یهایماریب از یکی صرفاً%( 9/8) ماریب 6 در و
 و روده یالته اب  یم ار یب ک،ی  لینوفیائوز تیگاس تروانتر  گ وارش،  دس تگاه  هی  اول کی  لینوفیائوز اختالالت جمله از یگوارش اختالالت ،یلینوفیائوز علت%( 9/8)

 عل ت %( 8/9) م ار یب 9 در. داش تند  کی  و آلرژ تیحساس   ام رتب  ب    یم ار یب و یانگل عفونتزمان طور هم به%( 9/0) ماریب دوازده. است بوده مزمن تیپانکرات
 م ار یب 8در  نیچن  . همبود یمیبدخ با مرتب  یماریب کی و یانگل یلینوفیائوز علت%( 1/4) ماریب 8 در. بود کیروماتولوژ یمارهایب از یکی و یانگل یلینوفیائوز
 داده شد.   صیتشخ کیروماتولوژ یماریو ب یو آلرژ تیمرتب  با حساس یماریب کی یلینوفی%( علت ائوز1/4)

 باش ند یم النیگ استان در یلینوفیائوز جادیا علل نیترعیشا کیآلرژ یهایماریبه دنبال آن ب و یانگل یهابه دست آمده عفونت جیتوجه به نتا با: یریگجهینت
توس   متخص ص    یارج اع  م ار ی%( ب9/81) 99 که نیا توجه قابل نکتهها بوده است. یمیو بدخ کیروماتولوژ یهایماریمرتب  با ب یلینوفیعلل ائوز نیترکم و

% 9/01اس ت   یح ال ان د در شده یمعرف یبه متخصص انکولوژ یپزشکان عموم لهیبه وس آناناز  یاند که بخش قابل توجهشده یطرح معرف انیبه مجر یانکولوژ
 در ش اغل  پزش کان  اری  اخت در خص و   نی  ا در الزم یآگ اه  یس ت یبا نیبنابراها بوده اند. یمیبدخ یها مبتال به نوع% آن9/9و تنها  یعفونت انگل مارانیب نیا

ج امع ق رار    یم ورد بررس    یها را از نظر عوامل انگل  اول آن درجه در کیلینوفیائوز مارانیب با برخورد موارد در تا شود داده قرار یعموم پزشکان  هیو به استان
 ب ه باشد. یسطح استان م یطب صیتشخ یهاشگاهیطرح و آزما انیانجام شده توس  مجر شاتیآزما جیقابل تعمق وجود تفاوت قابل مالحظه در نتا نکتهدهند. 

 مثب ت  یطب   صیتش خ  یه ا ش گاه یآزمام ورد آن در   8داده ش د تنه ا    صیطرح تش خ  انیکه توس  مجر یانگل یهاآلوده به عفونت ماریب 04 ازعنوان مثال 
 ش گاه یآزما کی  ض رورت وج ود    نیکند. بن ابرا یم جادیا یتوس  پزشکان مشکل جد مارانیب حیو درمان صح قیدق صیداده شدند که در روند تشخ صیتشخ
 شود.  یبه شدت احساس م النیدر استان گ یانگل شناس یتخصص یطب صیتشخ

   رانیا الن،یگ ها،یمیبدخ ک،یروماتولوژ یهایماریب ک،یآلرژ یهایماریب ،یانگل یهایماریب ،یلینوفیائوز :هاهواژ دیکل

 


