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بنند.  ی  یریجلوگ یماریبنند و از ب یها  بارزه   کروبیهس   تند با با   دیگلبول س   ف یها نوع تیلنفوس   

اص  لی باش  د. عل   یا نایز  یماریب ایعفونت  کیتواند نش  ان دهنده  یها   تیتعداد لنفوس   عیس  ر شیافزا

س سیحاد و ی عموالً عفونت ها توزیلنفو ستند. یرو س دیسف یگلبول ها ه س B یها تیشا   لنفو  تیو لنفو

 هستند. T یها

ها  کروبیبنند با   ی  دیتول ییها یباد یآنت B یدارند. سلول ها یمنیا ستمیدر س یسلول ها نقش اساس نیا

 بنند. ی بارزه   یو عفون یسرطان یبا سلول ها T یبرند و سلول ها ی  نیرا از ب

س شد و برخ یادیز یاحتمال  یتواند دال ی  توزیلنفو شتا با ست جا یدا شند. با ا ینگران ی مکن ا شتا با  نیندا

شکان برا سب با یحال، پز س دیارائا در ان  نا شخیص  بنند. نییرا تع توزیعلت لنفو سبرای ت شک توزیلنفو پز

 تجویز  ی بند. آزمایش چکاپ خون

در بزرگساالن در نظر  توزیبا عنوان لنفوس یخون با طور بل تریکرولی  کیدر  3000ها باالتر از  تیلنفوس تعداد

در هر  تیلنفوس   9000تواند با  یبا س  ن  تفاوا اس  ت.   توزیش  ود. در بودبان، آس  تانا لنفوس   یگرفتا  

 .شد تفاوا با یبم شگاهیآز ا در هر دتوان ی  توزیلنفوس قیبرسد. آستانا دق تریکرولی 

 است؟ یجدیک مشکل لنفوسیتوز  ایآ

س س تیلنفو سا س یها نقش ا  نیبنند. ا دایپ شیتوانند در طول عفونت افزا یبنند و   ی  فایا یمنیا ستمیدر 

 . ستین یجد یماریب کیخود  یبا خود توزیاست و لنفوس یعیوابنش طب کی

شکان با نیا با س شیعلت افزا دیحال، پز سا تیسطح لنفو شنا ضع رایبنند، ز ییفرد را  شانا و ست ن  تی مکن ا

 باشد. جدی تری

 ست؟یچ توزیعالئم لنفوس

صل یحال،  مکن است عالئم ناش نیبند. با ا ینم جادیا یخود عالئم یبا خود توزیلنفوس  توزیلنفوس یاز علت ا

 ی ثال، آنفوالنزا  با عنوان  باشد. ری تغ دی. بستا با علت، عالئم  مکن است از بدون عال ت تا شددیرا تجربا بن

 و تب شود. یعضالن ی انند سرفا، دردها یو عالئم توزیتواند باعث لنفوس

و  یتورم غدد لنفاو ای یعمو  یباش  د لنفادنوپات توزیتواند نش  ان دهنده لنفوس   یبا   یعالئما ا با طور بلی، 

 یطحال اشاره دارد با  مکن است با صورا درد  بهم در ربع فوقان یبا بزرگ یاسپلنومگالاست.  یاسپلنو گال

 .تشخیص داده  یشود یکیزیف نای عا  شک  در نیظاهر شود. اشکم سمت چپ 
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 لنفوسیتوز: علل

 شود. یتا سرطان ها را شا     یجزئ یدارد با از عفونت ها یعل  بالقوه  ختلف توزیلنفوس

 یروسیو یها عفونت

 شوند، از جملا: توزیتوانند باعث لنفوس ی ختلف   یروسیو یها عفونت

 آنفوالنزا 

 ونیاور 

 تیهپات 

 سرخجا 

 سرخک 

 روسیآدنوو 

سطح لنفوس19بیماری بووید  طور  تناقض، با شمارش بمتر از  یها   تیباعث باهش  س 1000شود.   تیلنفو

 است. دیشد یماریب نشانا( خون  عموالً μl) تریکرولیدر هر  

( است. عالوه EBVبار ) نیاپشت روسیشود، و توزیباعث لنفوس تواندیبا   یروسیو یهاعفونت نیترعیاز شا یکی

 شود. یبا نام  ونونوبلئوز عفون یماریتواند باعث ب ی  EBV ن،یبر ا

 عبارتند از: EBVاز عالئم عفونت  یبرخ

 تورم در گردن یلنفاو غدد  

 یخستگ 

 تورم ببد  

 تب 

 راش 

 لتهب یگلو  

 بزرگ شده طحال 
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و  ص   ر   عاای ا دنینوش    اد،ی انند اس   تراحت ز یخانگ یهاوجود ندارد، ا ا در ان EBV یبرا یدر ان چیه

 یخوددار ش  دید یاز ورزش ها دیبا فرد  بتال نیدهند. همچن نیعالئم را تس  ک توانندیبدون نس  خا   یداروها

 طحال شود. یتواند باعث پارگ ی  رایبنند، ز

 

 استرس:

 یماریدهد با ب یرخ   یدر افراد ا ر نیشود. ا توزی مکن است باعث لنفوس دیشد یها یماریاز ب یناش استرس

 بنند. یتشنج را تجربا   ایبنند  یاستفاده   نینفر یدارند، از اپ یقلب

 باعث استرس شده است. طیدارد با بدام شرا نیبا ا یبستگ عالئم

 :ییایباکتر یها عفونت

شوند. با  یخون   دیسف یاز گلبول ها یگریها، نوع د  یتعداد نوتروف شیباعث افزا ییایبابتر یعفونت ها شتریب

ند س    ،ییایبابتر یها یماریاز ب یحال، برخ نیا با ) یماریو ب سیفلی ان باعث  ی(  CSDخراش گر ند  توان

 شوند. توزیلنفوس

 :مزمن یتیلنفوس یلوسم

شاCLL ز ن ) یتیلنفوس یلوسم ست. از سلول ها در ینوع لوسم نیتر عی(  شود و  یشروع   B یبزرگساالن ا

بند و  یرش  د   یبا با بند یکیوجود دارد،  CLLش  ود. دو نوع  ی  یعیطب ریغ یها تیلنفوس   شیباعث افزا

 بند. یبا سرعت رشد   یگرید

 عبارتند از: ینداشتا باشند، ا ا عالئم احتمال یعال ت چیه صی مکن است در ز ان تشخ CLL بتال با  افراد

 وزن باهش 

 ضعف 

 تب 

 لرز 

 یخستگ 

 در شکم یپر ای درد 

 شبانا عرق 
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 یغدد لنفاو تورم 

 :نیهوچک ریغ لنفوم

وجود دارد و فقط  NHLاز  یخون اس  ت. انواع  ختلف دیس  ف ی( س  رطان گلبول هاNHL) نیهوچک ریغ لنفوم

 MCL شخصا هستند،  انند  کیبا عنوان  توزیلنفوس یاز آنها دارا یبرخ

 شود؟ یداده م صیچگونه تشخ توزیلنفوس

 نی. ادهدی  صی( تش  خCBCخون با نام ش  مارش با   خون )چکاپ  شیآز ا کیرا با  توزیلنفوس   پزش  ک

شان دهنده افزا چکاپ شیآز ا ست. پزشک  یعیباالتر از حد طب یها تیخون با لنفوس دیسف یگلبول ها شین ا

ستفاده بند تا  یتو تریبا نام فلوس یشی انند آز ا یصیتشخ یخونچکاپ  شاایآز ا ریشما  مکن است از سا ا

س ایآ ندیبب ستند )با در اختالل تیلنفو سم یها بلونال ه س یبا نام لو  شیشود(. آز ا ی  دهی ز ن د یتیلنفو

بمک بند. پزشکان  توزیلنفوس یعلت اصل نییباشد تا با تع زی غز استخوان ن یوپسی مکن است شا   بچکاپ 

صل نییبمک با تع یبرا س یعلت ا سابقا پزشک توز،یلنفو  ایتک یکیزیف نایداروها و  عا ستیل ،ی، عالئم فعلیبا 

 بنند. ی 

 شود؟ یچگونه درمان م توزیلنفوس

با بهبود  توزیابثر افراد، لنفوس   یبنند. برا یآن در ان   یرفع علت اص  ل یرا با تالش برا توزیلنفوس   پزش  کان

 رود. ی  نیاز ب یا نایز  طیشرا

 همراه است؟ توزیبا لنفوس یعوارض چه

س یماریب ایعفونت  فردبا  دیگو یبا پزشک   توزیلنفوس شتا. در ب  عناست  این با توزیاز  وارد، لنفوس یاریدا

  بارزه برده است. یروسیبا بدن با عفونت و

 ز ن  یتیلنفوس   یخون، از جملا لوس  م یاز س  رطان ها یعالئم برخ نیاز اول یکی توزی وارد، لنفوس   یبرخ در

(CLLاست با شا )ی عموالً برا شتریب شاایشود. آز ا یاست با در بزرگساالن  شاهده   ینوع لوسم نیتر عی 

 است. یضرور توزیعلت لنفوس یقطع صیو تشخ یپزشک طیشرا ریرد سا

 کرد؟ یریشگیپ توزیتوان از لنفوس یم ایآ
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 ریرا با  وارد ز یروس  یخطر ابتال با عفونت و دیتوان ی  ا اوجود ندارد.  توزیاز لنفوس   یریجلوگ یبرا یراه چیه

 :دیباهش ده

 کرر و با   دست ها با آب و صابون شستن  

 ماریاز تماس با افراد ب زیپره 

 دیبن یخوددار ماریبا افراد ب یشخص  یبا اشتراک گذاشتن وسا از 

 بردن سطوح  یعفون ضد 
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