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تظاهرات بالینی
• منطقه ای   به  بیمار  آیا  اینکه  یابی  ارز برای  سفر  سابقه 

جمله  از  عفونت ها،  برخی  برای  که  است  کرده  سفر 
. عفونت های کرمی، بومی است یا خیر

• برای   غذایی  یم  رژ و  دارو  مصرف   سابقه 
ینوفیلی. یک مرتبط با ائوز کنش های آلرژ یابی وا ارز

• ئم مرتبط با علل احتمالی زمینه ای   سابقه عال
• های   بیماری  زیرا  است  نیاز  مورد  کامل  فیزیکی  معاینه 

مرتبط با ائوزینوفیلی می توانند هر بخشی از بدن را درگیر کنند.

علل ائوزینوفیلی
• ینیت   گزما، ر ، ا کهیر یک شامل:  آسم،  آلرژ بیماری های 

یک، ادم آنژیونورتیک. آلرژ
• باعث   بیشتر  که  داروهایی  دارویی:   حساسیت 

ینول،  ینوفیلی می شوند شامل داروهای ضد تشنج، آلوپور ائوز
سولفونامیدها و آنتی بیوتیک های خاص است. هنگامی 
ئم سیستمیک همراه باشد، به  ینوفیلی با راش و عال که ائوز
 Drug Reaction with Eosinophilia and Sys� سندر مآن 

با  دارویی  واکنش  )سندرم   temic Symptoms( DRESS
ئم سیستمیک( می گویند. ینوفیلی و عال ائوز

• بیماری های بافت همبند: 
ی چند  1- سندرم چرگ اشتراوس: واسکولیت عامل  بیمار
یه ها می شود و همراه با  با آسم، ارتشاح  سیستمی، به ویژه ر

ینوفیلی است.  یه و ائوز ر
2-روماتیسم مفصلی

با  که  نادر  ی  بیمار یک  ینوفیلیک:   ائوز 3-فاسییت 
و  پوست  شدن  ضخیم  و  التهاب  با  همراه  ینوفیلی  ائوز

فاسیا مشخص می شود.
4- پلی آرتریت ندوزا

کارایی اصلی ائوزینوفیل ها  دفاع در برابر انگل ها، 
پاسخ های آلرژیک، التهاب بافتی و ایجاد مصونیت است.  
ائوزینوفیلی به شمار ائوزینوفیل های محیطی بیشتر از حد 

باالی محدوده طبیعی گفته می شود که معموالً حدود 109* 
45 /0 است. در بسیاری از نمونه ها علت روشن است 
همانند، بیماری آتوپیک. با این حال، تشخیص افتراقی 

ائوزینوفیلی ها شامل بسیاری از بیماری های جدی، از جمله 
بدخیمی است.

شکل 1- مراحل تکامل ائوزینوفیل ها

اپیدمیولوژی
• یک   آلرژ به دلیل شرایط  اغلب  ینوفیلی  ائوز انگلستان،  در 

است.
• علت   ترین  شایع  کرمی  های  عفونت  جهان،  سراسر  در 

ینوفیلی است. ائوز
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یس  کوکسیدیوئیدومیکوز ومننژیت  دارویی،  های  کنش  وا
است. 
• یه ها، شکم، لگن و مغز از نظر نقایص   سی تی اسکن ر

ینوفیلی: کانونی ناشی از علل مختلف ائوز
فاسیوال  مثال،  عنوان  )به  کبد  کرمی  های  عفونت   -1

هپاتیکا( می تواند باعث ضایعات کبدی کانونی شود.
ایجاد  باعث  تواند  می  یس  2-کوکسیدیوئیدومیکوز
یه شود که در CXR یا سی تی اسکن  ضایعات کانونی در ر

قابل مشاهده است.
3-لنفوم هوچکین یا لنفوم غیر هوچکین می تواند باعث 
اسکن  تی  سی  توانددر  می  که  شود  شکم  در  لنفادنوپاتی 

دیده می شود.
• ی،   دیوار )مثًال  ها  لخته  یابی  ارز برای  کوکاردیوگرام  ا

ینوفیلیک. اندوکارد( ناشی از سندرم هیپرائوز
• ممکن است نیاز به بیوپسی مغز استخوان هم باشد. 
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نادر  ی  بیمار یک  ینوفیلی:  ائوز میالژی  سندرم   -5
ینوفیلی. مرتبط با میالژی و ائوز

• از جمله   انگلی  ویژه عفونت های  به  ها:  عفونت 
الرو   ، تریشینلوز یس،  شیستوزومیاز یس،  یاز آسکار
 ، اکینوکوکوز یس،  استرونژیلوئیداز  ، مهاجر احشایی 

کوکسیدیوئیدومیکوزیس.
• از   :گروهی   )HES( ینوفیلیک  هایپرئوز سندرم 

باال  درجه  با  پایدار  ینوفیلی  ائوز باعث  که  الت  اختال
می شود که در آن علل دیگرمستثنی شده اند.

• نئوپالزی: 
لنفوم  هوچکین،  لنفوم  مثال،  عنوان  )به  لنفوم   -1

غیر هوچکین(
 T یا لنفوم سلول  2- لوسمی: لوسمی میلوئید مزمن، لوسمی 
ینوفیلیک که بسیارنادراست. بزرگساالن )ATLL(، لوسمی ائوز
ینوفیلی  ائوز )یعنی  یه  ر سرطان  یا  معده  3-سرطان 

پارانئوپالستیک(
• ی   : نارسایی آدرنال - به عنوان مثال، بیمار غدد درون ریز

آدیسون.
• هرپتی   درماتیت  پمفیگوس،  پوستی:شامل  ی  بیمار

یتم مولتی فرم. فرمیس، ار
• دلیل   به  ها  یه  ر در  ها  ینوفیل  ائوز )تجمع  لوفلر  سندرم 

عفونت انگلی(
• کننده همراه با   اندوکاردیت لوفلر )کاردیومیوپاتی محدود 

ینوفیلی( ائوز
• تابش با اشعه ایکس 
• ی.  پس از طحال بردار
• آمبولی کلسترول 

روش های بررسی و تشخیص ائوزینوفیلی
بررسی بر اساس شرح حال، معاینه و تصویر بالینی انجام 

می شود و ممکن است شامل موارد زیر باشد:
• CBC:  از جمله شمارش افتراقی گلبول های سفید. 
•  FTs :تست های عملکرد کلیه
• و   خون  ینوفیلی  ائوز به  مبتال  بیماران  همه   : ادرار آزمایش 

هماچوری که در آفریقا بوده اند باید ادرار خود را از جهت وجود 
کنند. بررسی  هماتوبیوم  شیستوزوما  های  تخم  وجود  عدم  یا 
ممکن است برای تایید تشخیص نیاز به سیستوسکوپی باشد.

• از   ناشی   CSF ینوفیلی  ائوز نخاعی:  مایع  پونکسیون 
 ،Angiostrongylus cantonensis مثل  کرمی  های  عفونت 

شکل 2-تشخیص افتراقی ائوزینوفیل
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