بررسی تراکم ماستسل در کارسینىً سیلًل
وًیسىدگان :گیتا رضًاوی ،1محمدرضا جاللی وديشه ،*2فرزاد یسداوی بیًکی،3
5
محمدجًاد خرازی 4ي زهرا رضائی
 .1اعشبدیبر ٌز ٜٚآعیتؽٙبعی فه  ٚدٞبٖ ،دا٘ؾىذ ٜد٘ذاٖدشؽىی دا٘ؾٍب ٜؽبٞذ ،سٟزاٖ ،ایزاٖ
 .2اعشبد ٌز ٜٚآعیتؽٙبعی ،دا٘ؾىذ ٜدشؽىی دا٘ؾٍب ٜؽبٞذ ،سٟزاٖ ،ایزاٖ
 .3اعشبدیبر ٌز ٜٚدبسِٛٛصی ثیٕبرعشبٖ أیزاػّٓ ،دا٘ؾىذ ٜدشؽىی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی سٟزاٖ،
ایزاٖ
ٔ .4ؾبٚر ٔشذِٛٚصی  ٚآٔبر ٔزوش سحمیمبر د٘ذاٖدشؽکىی ،دضٞٚؾکىذ ٜػّک ْٛد٘کذاٖدشؽکىی
دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی سٟزاٖ ،ایزاٖ
 .5دا٘ؾدٛی د٘ذاٖدشؽىی دا٘ؾٍب ٜؽبٞذ ،سٟزاٖ ،ایزاٖ
* ٘ٛیغٙذٔ ٜغئٔ :َٛحٕذرمب خالِی ٘ذٚؽٗ

E-mail: jalalinadooshan@yahoo.com

چکنذٌ
دوماهنامه علمي-پژوهشي
دانشگاه شاهد
اسفند 1131

ٍلی تاکٌَى هطالعِای کِ بِ بزرسی ًقش ایي سلَل در پاتَصًش پیشزفت ضایعات دیسپالستیک حٌجازُ
بِ سوت کارسیٌَم هْاجن بپزداسدٍ ،جَدًذاهتِاست؛ لذا هطالعِ حاضز با ّذف بزرسی ًقش هاستسل،
بِ هقایسِ تزاکن هاستسل هیاى اسکَاهَسسل کارسیٌَها ٍ هخاط دیسپالستیک حٌجزُ اقذامکزدُاست.
مًاد ي ريشَا :تعذاد  20بلَک پارافیٌِ اس اسکَاهَسسل کارسیٌَها 11 ،هَرد هخااط دیسپالساتیک ٍ
 11هاَرد هخاط ًزهاال حٌجزُ اًتخاب ٍ با اساتفادُ اس تَلَئیذیي بلَ رًگآهیشیهذًذ؛ پس اس هاوار
هاستسلّا در ٍاحذ سطح تَسط دٍ هشاّذُگز ،هیاًگیي تعذاد هاستسلّا در ٍاحاذ ساطح بازای ّاز

دریافت3000/30/03 :
آخزین اصالحها3000/33/30 :
پذیزش3000/31/33 :

گزٍُ تعییي ٍ با استفادُ اس آسهَى آهااری  ANOVAبازای هاوار
 Wallisبزای هوار
وتایج :در هوار

هطلا ٍ آسهاَى آهااری Kruskal-

رتبِای هقایسِهذًذ.
هطلا  ،هیااًگیي تعاذاد هاساتسالّاا در ٍاحاذ ساطح در  ،11±9/33SCCدر هخااط

دیسپالستیک ٍ10/76±10/11در هخاط ًزهال  1±4/71باَد کاِ تفااٍت آهااری هعٌایداری هشااّذًُشاذ
()P=0/493؛ در هوار

هاستسلّا بِ رٍ

رتبِای ًیش ،تفاٍت آهاری هعٌیداری هیاى سِ گزٍُ هاَرد

بزرسی هشاّذًُشذ (.)P=0/132
وتنجٍگنری :طب ًتایج حاصل اس ایي هطالعِ ،هشارکت هاستسلّا در رًٍذ کارسایٌَصًش در ضاایعات
پیشبذخین ٍ تَهَر پیشزفتِ ،چٌذاى تفاٍتًذاهتِ؛ بِعبارتدیگز ،هاستسلّا فعالیت کارسیٌَصًش خَد
را اس ّواى ابتذای پیشبذخیوی آغاسهیکٌٌذ.
ياژگان کلنذی :کارسیٌَم سلَل سٌگفزهی ،هخاط حٌجزُ ،هخاط دیسپالستیک

1
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مقذمٍ ي َذفً :قش هاستسل ّا در رًٍذ کارسیٌَصًش بسیاری اس اًَاع بذخیویّاا اابات هاذُاسات
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دانشور
پزشكي

سىگفرشی ي مخاط دیسپالستنک حىجرٌ

بزرسی تزاکن هاستسل در کارسیٌَم سلَل سٌگفزهی ٍ هخاط دیسپالستیک حٌجزُ

مقذمٍ
فٛلب٘یٛ٘ ،ػی سٛٔٛر ادیسّیبِی ثب سٕبیش عَّٞٛبی

فٛٙسیخ ثذخیٕی در مبیؼبر دیؼثذخیٓ حٙدز ،ٜدخیُ

عًٙفزؽی  ٚؽبیغسزیٗ ٘ئٛدالعٓ ثذخیٓ ٔخبه دٛؽب٘ٙذٜ

ثبؽذٔ ،یسٛا٘ذ ثٝػٛٙاٖ ٘ؾبٍ٘زی ٔفیذ در سؾخیـ

اعز  ٚثیؼ اس  90درفذ عزىبٖٞبی دعشٍب ٜسٙفظ

افشزالی مبیؼبر دیغذالعشیه اس وبرعیٟٔ ْٛٙبخٓ ایٗ

فٛلب٘ی را ؽبُٔ ٔیؽٛد ( .)1اعىٛأٛط دیغذالسی،

٘بحی ٝاس ثذٖ ٘یش وٕهوٙٙذ ٜثبؽذ.

٘ٛػی اثٛٙرٔبِیشی ادیسّی ْٛعًٙفزؽی اعز وٝ

ثزای ؽٙبعبیی ٔبعزعُٞب اس رٚػٞبیی ٌ٘ٛبٌٖٛ

دیؼسٔی ٝٙوبرعیٟٔ ْٛٙبخٓ در٘ظزٌزفشٔٝیؽٛد  ٚاغّت

ٔیسٛاٖاعشفبدٜوزد و ٝیىی اس ارساٖسزیٗ ،عبدٜسزیٗ ٚ

در ادأ ٝر٘ٚذ دیؾزفز سٛٔٛر ،وبرعیٟٔ ْٛٙبخٓ ،رٚی

عزیغسزیٗ رٚػٞب ،رً٘آٔیشی سِٛٛئیذیٗ ثّ ٛاعز ()4؛

آٖ عٛارٔیؽٛد (.)2

در ایٗ رٚػٔ ،بعزعُٞب ث ٝعجت ٚخٛد ٌزاَ٘ٞٛبی

ٔبعزعُ یب ٔبعشٛعیز اس عَّٞٛبی دفبػی عیغشٓ

حبٚی ٔمبدیز سیبد ٞیغشبٔیٗ ٞ ٚذبریٗ ثٝفٛرر

ایٕٙی ٔ ٚمیٓ ثبفز ٕٞجٙذ اعز ( )3و ٝاس عَّٞٛبی

ٔشبوزٔٚبسیه (رً٘ ٔیبٖ آثی  ٚلزٔش) ،رً٘ ٔیدذیز٘ذ

ثٙیبدی ٔغش اعشخٛاٖ ٔٙؾأٌزفش ،ٝاس ىزیك خٔ ٖٛحیيی ثٝ

(.)8

ثبفز ٕٞجٙذ ٚاردٔیؽٛد (ٔ .)4بعزعُٞب ٘مؾی ٔ ٟٓدر

ريش تحقنق

٘ئٚٛاعىٛالریشاعی ٖٛدار٘ذ؛ ثٙبثزایٗ در ثیٕبریٞبیی

در ٔيبِؼٔ ٝميؼی حبمز ،ثب ٔزاخؼ ٝث ٝثخؼ

ٔشفبٚر اسخّٕ« ٝآرسزیز رٔٚبسٛئیذ ،سزٔیٓ سخٓ ٚ

دبسِٛٛصی ثیٕبرعشبٖ أیز اػّٓ ،سؼذاد  20ثّٛن دبرافیٝٙ

ٚاریظٞبی ٚریذی ا٘ذاْٞبی دبییٗ سٌ »ٝٙشارػؽذٜا٘ذ

SCC

()5؛ ٕٞچٙیٗ در وبرعیٛٙص٘ش ٘یش اس راٜٞبیی ٘ظیز
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ثبفزؽٙبخشی ٔشٛعو سب ؽذیذ ٔ ٕٝ٘ٛ٘ 20 ٚخبه ٘زٔبَ

ایٕٛ٘ٛعبدزط ،افشایؼ آ٘ضیٛص٘ش ،ؽىغشٗ ٔبسزیىظ

حٙدزٔ( ٜخبىی و ٝحبٚی مبیؼ ٝادیسّیبَ ٘جبؽذ) وٝ

خبرجعِّٛی  ٚدیؾجزد ٔیشٛس عَّٞٛبی سٛٔٛر ٕٞ ٚچٙیٗ
در

ارخبع

فٛٙسیخ

آ٘ضیٛص٘یه

دیؼثذخیٕی

دارای فیىغبعیٙٔ ٖٛبعت  ٚحدٓ ثبفشی ٔٙبعت ثٛد٘ذ،

ٚ

اس آرؽی ٛعبَ  ،1391ا٘شخبة  ٚثزػٞبی ٔ 4یىز٘ٚی اس

ٚاعىٛالریشاعی ٖٛىی وبرعیٛٙص٘ش ادیسّی ْٛعًٙفزؽی

ٕٞىبریٔیوٙٙذ ( .)6فالیٗ

1

آٟ٘ب سٟی ٚ ٝثزای رً٘آٔیشی سِٛٛئیذیٗ ثّ ،ٛرٚی الْ

ٕٞ ٚىبراٖ ،ارسجبىی

ٌغشزا٘یذ ٜؽذ٘ذ؛ عذظ ثزػٞب ثب ٌشیّٗ ،ددبرافی ٝٙؽذ،ٜ

ٔغشمیٓ را ٔیبٖ سٛاِی ارسؾبح  ٚفؼبَؽذٖ ٔبعزعُٞب
ثب ٔزاحُ ٔخشّف ٞیذزوزاسٛس ،دیغذالسی ،وبرعیْٛٙ
situ

ٚ

SCC

ٟٔبخٓ حفز ٜدٞبٖ ،در ؽزایو

در درخبر ٔخشّف اِىُ ثٔٝذر  2عبػز لزارداد ٚ ٜثب

in-

آة ؽغش ٝؽذ٘ذ؛ دظاسآٖ در رً٘ سِٛٛئیذیٗ ثّٔ( ٛزن

in vivo

إِٓبٖ) ثب غّظز ٌ 2زْ دٛدر در  100عیعی آة

٘ؾبٖداد٘ذ ( .)7ثب سٛخ ٝث٘ ٝمؼ اثجبرؽذٔ ٜبعزعُٞب

( )PH;2/3ثٔٝذر  1دلیم ٝلزارداد ٚ ٜعذظ ثب آة ؽغشٝ

در وبرعیٛٙص٘ش ،ایٗ دزعؼٔ ،يزح ٔیؽٛد و« ٝآیب ایٗ

 ٚثب الُٔ ،دٛؽب٘ذ ٜؽذ٘ذ.

عّ ،َٛدر خزیبٖ دیؾزفز مبیؼبر دیغذالعشیه حٙدزٜ

ٔبعزعُٞبی ٔٛخٛد در اعشزٔٚبی ٞز ٕ٘ ٝ٘ٛثب

ث ٝوبرعیٟٔ ْٛٙبخٓ ٘مؾیدارد یب ٘ٝ؟» و ٝدرفٛرر

اعشفبدٜ

ٔثجزثٛدٖ ،السْ اعز ایٗ د ٚمبیؼ ٝاس حیث سؼذاد

اس

ٔیىزٚعىٛح

٘ٛری

OLYMPUS

ٚ

ثشريٕ٘بیی  ×400سٛعو دٔ ٚؾبٞذٌٜز ثب د ٚرٚػ

ٔبعزعُٔ ،شفبٚر ثبؽٙذ؛ ِذا ایٗ ٔيبِؼ ٝثب ٞذف سؼییٗ

ٔدشا ،ؽٕبرػؽذ٘ذ:

ٚخٛد یب ػذْ سفبٚر سؼذاد ٔبعزعُ ٔیبٖ مبیؼبر

 .1ؽٕبرػ ٔبعزعُٞب سٛعو ٔؾبٞذٌٜز اَٚ

دیؼثذخیٓ  ٚوبرعیٟٔ ْٛٙبخٓ حٙدز ٜىزاحیؽذ؛
- Flynn

حٙدز ٕٝ٘ٛ٘ 20 ٚ ٜدیغذالسی حٙدز ٜثب درخٝ

ثٝفٛرر رسجٝای  ٚثٝاسای1

1

HPF

2ثزای ٞز ٌزٜٚ

- High Power Field

2

2
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اعىٛأٛطعُ وبرعیٔٛٙب ( ،)SCCدعشٍب ٜسٙفظ

اسعٛیدیٍز درفٛرسیؤ ٝبعزعُ در ر٘ٚذ ایدبد

گیتا رضَاًی ٍ ّوکاراى

آسٔٔ Kruskal-Wallis ٖٛمبیغٝؽذ٘ذ.

ٛٔ 18رد ٔخبه ٘زٔبَ حٙدز( ٜثب ٔیبٍ٘یٗ عٙی
 )56/06±11/06ثٛد٘ذ.

ٔ .2ؾبٞذٌٜز د ،ْٚسؼذاد ٔبعزعُٞب را در د)10( ٜ
ٔیذاٖ ٔیىزٚعىٛدی سقبدفی ثب ثشريٕ٘بیی ×400

ٕٞبٖىٛرو ٝاس خذ 1 َٚثزٔیآیذ ،ثب ؽٕبرػ ٔيّك

ثٝفٛرر ٔيّك ؽٕبرػ ٘ ٚقف ٔدٕٛع دٔ ٜیذاٖ را

ٔبعزعُٞب در ٛٔ 20رد  ،SCCحذالُ سؼذاد ٔبعزعُ،

ثٝػٛٙاٖ سؼذاد ٔبعزعُٞب در ٚاحذ عيح ثزای ٞز

 3ػذد  ٚحذاوثز آٖ 39 ،ػذد در ٚاحذ عيح ٔ ٚیبٍ٘یٗ

سؼذاد ٔبعزعُٞب در ٚاحذ عيح  11±9/33ثٛدٜاعز ٚ

ٕ٘ ٝ٘ٛثجزوزد؛ درٟ٘بیزٔ ،مبیغ ٝعٌ ٝز ٜٚثب اعشفبد ٜاس
آسٔ ٖٛآٔبری

ANOVA

در ٛٔ 18رد دیغذالسی ،حذالُ سؼذاد ٔبعزعُ 2 ،ػذد

ا٘دبْؽذ.

 ٚحذاوثز آٖ 33 ،ػذد در ٚاحذ عيح ٔ ٚیبٍ٘یٗ سؼذاد

ٔبعزعُٞب در ٚاحذ عيح  10/67±10/11ثٛدٜاعز ٚ

یافتٍَا ي وتایج
دظ اس حذف ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ؽٕبرػ٘ؾذ٘یٕٞٝ٘ٛ٘ ،ب

در ٛٔ 18رد ادیسّی٘ ْٛزٔبَ ،حذالُ سؼذاد ٔبعزعُ2 ،

ؽبُٔ ٛٔ 20رد اعىٛأٛطعُ وبرعیٔٛٙب حٙدز( ٜثب

ػذد  ٚحذاوثز آٖ 24 ،ػذد در ٚاحذ عيح ٔ ٚیبٍ٘یٗ
سؼذاد ٔبعزعُٞب در ٚاحذ عيح  8±4/68ثٛدٜاعز.

ٔیبٍ٘یٗ عٙی ٛٔ 18 ،)48/38±0/78رد دیغذالسی

جذيل  .1تراکم ماستسلَا در  ،SCCدیسپالزی ي مخاط ورمال حىجرٌ (شمارش مطلق)

مخاط نرمال

18

3

24

8/00

4/68

دیسپالزی

18

2

33

10/67

10/11

SCC

20

3

39

11/05

9/33

تعذاد

ضایعه

ثزای ٔمبیغ ٝؽٕبرػ ٔيّك ٔبعزعُٞب در عٌ ٝزٜٚ
یبدؽذ ،ٜآسٖٔٛ

one-way ANOVA

ٔؼٙبدارٔ ،یبٖ عٌ ٝز ،SCCٜٚدیغذالسی ٔ ٚخبه ٘زٔبَ در
سزاوٓ ٔبعزعُٞب ٔؾبٞذٜ٘ؾذ (()P=0/493خذ.)2َٚ

اعشفبدٜؽذ و ٝسفبٚسی

جذيل .2تراکم ماستسلَا در  ،SCCدیسپالزی ي مخاط ورمال حىجرٌ (شمارش رتبٍای)
تعذاد ماست سل
/00
نرمال

ضایعه

دیسپالزی
SCC

کل

شمارش

1/00

17

 %در ضایعه

%94/4

%0/0

شمارش

13

1

 %در ضایعه

%72/2

%5/6

شمارش

17

1

 %در ضایعه

%85/0

%5/0

47

2

%84/0

%3/5

شمارش
 %در ضایعه

3

3/00

4/00

6/00

کل

1

0

0

0

18

%5/6

%/0

%/0

%/0

1

2

1

0

2/00

%5/6
0
%/0
2
%3/5

%11/0
1
%5/0

%5/6
0
%/0

%/0

%100/0
18
%100/0

1
%5/0

3

1

1

%5/4

%1/8

%1/8

20
%100/0
56
%100/0

دوماهنامه علمي -پژوهشي دانشور پسشكي /دانشگاه شاهذ /اسفنذ  /1393سال بیستودوم /شماره 115

کمترین تعذاد
ماستسل

بیشترین تعذاد
ماستسل

میانگین

انحراف معیار
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فٛررٌزفز ٘ ٚشبیح ؽٕبرػ عٌ ٝز ،ٜٚثب اعشفبد ٜاس

ادیسّیبِی حٙدز( ٜثب ٔیبٍ٘یٗ عٙی ٚ )56/56±11/ 61

بزرسی تزاکن هاستسل در کارسیٌَم سلَل سٌگفزهی ٍ هخاط دیسپالستیک حٌجزُ

٘زٔبَ حٙدزٔ ٜؾبٞذٜ٘ؾذ (.)P=0/132

ٕ٘ٛدار  ،)error bar( 1سؼذاد ٔبعزعُٞب را در ٚاحذ
 ،SCCدیغذالسی ٔ ٚخبه ٘زٔبَ حٙدز٘ ٜؾبٖٔیدٞذ؛

د ٚرٚػِ ؽٕبرػِ ٔشفبٚر ثزرعیؽذ٘ذ و 84 ٝدرفذ

ٔؾبٞذٌٜز دیٍز ،ؽٕبرػ ٔبعزعُٞب را ثٝفٛرر

(مزیت

ٔؾبٞذٌٜزٞب

رسجٝای ا٘دبْدادٜاعز (خذ )2َٚو ٝثب آسٔ ٖٛآٔبری

ٚخٛدداؽشٝاعز  ٚدر ٘ٛٔ )9( ٝرد اس ٕ٘ٞٝ٘ٛب (ٔیبٖ دٚ

سزاوٓ

سفبٚر

،Kruskal-Wallis

سفبٚسی

ٔؼٙبدار

اس

٘ظز

ٔؾبٞذٌٜز)

ٔبعزعُٞب ٔیبٖ عٌ ٝز ،SCC ٜٚدیغذالسی ٔ ٚخبه

سىزاردذیزی)
در

سٛافك،

ؽٕبرػ

ٔیبٖ

ٔبعزعُٞب،

ٚخٛدداؽشٝاعز.
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ومًدار  .1تعذاد ماستسلَا در ياحذ سطح با حذيد اطمنىان  59درصذ مناوگنه در  ،SCCدیسپالزی ي مخاط ورمال حىجرٌ

بحث ي وتنجٍگنری
٘شبیح حبفُ اس ؽٕبرػ ٔبعزعُٞب در ٔيبِؼٝ

ثزای سغزیغ رؽذ سٛٔٛر را ٟٔیبٔیعبس٘ذ  ٓٞ ٚسٔی ٝٙرا

حبمز ،سفبٚسی ٔؼٙیدار را ٔیبٖ عٌ ٝز،SCC ٜٚ

ثزای ٔشبعشبس  ٚدعزا٘ذاسی سٛٔٛر ث ٝثبفزٞبی اىزاف

دیغذالسی ٔ ٚخبه ٘زٔبَ حٙدز٘ ٜؾبٖ٘ذاد٘ذ.

فزأٓٞیوٙٙذ؛ اسىزفدیٍز ،ایٗ عَّٞٛب ثب سزؽح ثزخی

در ثغیبری اس سٛٔٛرٞبٔ ،بعزعُ ػّٕىزدی دٌٚب٘ٝ

ػٛأُ رؽذ عجت رؽذ  ٚسىثیز عَّٞٛبی سٛٔٛری

دارد؛ ایٗ عّ َٛدر اثشذا ثٝػٛٙاٖ عبسٚوبری دفبػی،

ٔیؽ٘ٛذ ()2؛ ثٙبثزایٗ ،چٙیٗ ا٘شظبرٔیرٚد و ٝسزاوٓ

ٚارد ػُٕ ؽذٔ ،ٜشؼبلت آٖ ثٝفٛرر ػبّٔی (فبوشٛر)

ٔبعزعُ در سٛٔٛرٞبی دیؾزفش ،ٝثیؾشز اس مبیؼبر

ٔؾبروزوٙٙذ ٜدر ر٘ٚذ وبرعیٛٙص٘ش٘ ،مؼ ایفبٔیوٙذ

دیؼثذخیٓ ثبؽذ ِٚی ٔيبِؼ ٝحبمز ،سفبٚسی ٔؼٙیدار را

(ٔ .)3بعزعُٞب ثب سزؽح ایٙشزِٛویٕٗٞ ٚ 8ٚ 6،1چٙیٗ

اس حیث سزاوٓ ٔبعزعُ ٔیبٖ اعىٛأٛطعُ

ثبػث سحزیه  ٚدیؾجزد آ٘ضیٛص٘ش

وبرعیٔٛٙبی حٙدز ٚ ٜمبیؼبر دیؼثذخیٓ ایٗ ٘بحیٝ

ٔیؽ٘ٛذ؛ ثٙبثزایٗ ،ثب سحزیه آ٘ضیٛص٘ش ٓٞ ،خٖٛرعب٘ی

٘ؾبٖ٘ذاد؛ در سٛخی ٝایٗ أز ؽبیذ ثشٛاٖ چٙیٗ فزكوزد

سحزیه سزؽح

VEGF

4
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عيح ثب حذٚد اىٕیٙبٖ  95درفذ ٔ ٚیبٍ٘یٗ در عٌ ٝزٜٚ

ٕٞبٖىٛروٌ ٝفشٝؽذٕٞٝ٘ٛ٘ ،ب ثب دٔ ٚؾبٞذٌٜز  ٚثٝ

گیتا رضَاًی ٍ ّوکاراى

و ٝثٔ ٝحل آغبس سغییزٞبی دیغذالعشیه در ثبفز،

ىجك ٘شبیح آ٘بٖ «ٌزچ ٝسزاوٓ ػزٚق خ٘ٛی در

ٔبعزعُٞب فؼبِیز وبرعیٛٙص٘ش خٛد را آغبسٔیوٙٙذ وٝ

دٞب٘ی ثب سزاوٓ ٔبعزعُ ارسجبهداؽز ،سؼذاد

ایٗ أز ث ٝدیؾزفز سٛٔٛر اس حبِز دیؼثذخیٕی ثٝ

ٔبعزعُٞب در

دٞب٘ی ٔ ٚخبه ٘زٔبَ ،سفبٚسی

ثذخیٕی ٔٙدزٔیؽٛد  ٚدظ اس سغییز فٛٙسیخ مبیؼ ٝثٝ

ٔؼٙیدار را ٘ؾبٖ٘ذاد٘ذ» (.)10

عٕز ثذخیٕی ،ثٝسذریح عبسٚوبرٞبی ٟٔبروٙٙذ ٜعیغشٓ

ٔحشؾٓ ٕٞ ٚىبرا٘ؼ ٘یش ،سفبٚسی در سزاوٓ

دفبػی ثذٖٚ ،ارد ػُٕ ؽذ ،ٜحنٛر ٔبعزعُٞب را در

ٔبعزعُٞب را در درخبر ٔخشّف

ٔؾبٞذٜ٘ىزد٘ذ؛

ثبفز وٙشزَٔیوٙٙذ؛ ایٗ سٛخی ٝثب یبفش ٝثبِیىبٚ 1

ٌزچ ٝآٟ٘ب ثزخالف ٔيبِؼ ٝحبمزٔ ،یبٖ سؼذاد

ٕٞىبرا٘ؼ ٘یش (و ٝدر ٔيبِؼ ٝخٛد ،سزاوٓ ٔبعزعُٞب

ٔبعزعُٞب در

ٔ ٚخبه ٘زٔبَ دٞبٖ ،اخشالفی

را در ٔزاحُ اثشذایی سٟبخٓ وبرعیٔٛٙبی حٙدز ،ٜثیؾشز

ٔؼٙیدار را ٌشارػوزد٘ذ و ٝدر ایٗ خقٛؿ ،ؽبیذ

اس ٔزاحُ دیؾزفش ٝسٟبخٓ ٘ؾبٖداد٘ذ)ٕٞ ،خٛا٘یدارد.

ثشٛاٖ سفبٚر ٘شبیح ٔيبِؼ ٝحبمز ثب ایٗ ٔيبِؼ ٝرا ثٝ

ثزخی ٔيبِؼبر ٘یش ثبثزوزدٜا٘ذ ؤ ٝبعزعُٞب در

SCC

SCC

ٔحُ سٛٔٛر ٘غجزداد (.)11

در

داؽشٙذ؛ ثٝىٛرٕ٘ٔ ٝ٘ٛیسٛاٖ ثٔ ٝيبِؼ ٝعبٚاسغٛثبؽیٚ 2

٘ئٚٛاعىٛالریشاعی ٖٛمبیؼبر دیؼثذخیٓ ٞغشٙذ ()3؛

ٕٞىبرا٘ؼ اؽبرٜوزد و ٝرٚی ٛٔ 54رد

حٙدزٜ

ایٗ ثذاٖ ٔؼٙی اعز و ٝآغبس فؼبِیز وبرعیٛٙص٘ش

فٛررٌزفشٝثٛد ٘ ٚشبیح ٔيبِؼ ٝایؾبٖ ثبثزوزد وٞ ٝز

ٔبعزعُ ،سٚدسز اس آ٘چ ٝسقٛرٔیؽٛد ،یؼٙی در ٕٞبٖ

ٛٔ 54رد  SCCحٙدز ،ٜدارای ٔبعزعُٞبی ٔ VEGFثجز

ٔزاحُ اثشذای ر٘ٚذ دیؼثذخیٕی  ٚدیؼ اس خزیبٖ

ثٛد٘ذ درحبِیو ٝاس عَّٞٛبی سٛٔٛراَ ،فمو ٛٔ 13رد

(دزٚع )ٝسٟبخٓ عَّٞٛبی ادیسّیبِی دیغذالعشیه ثٝ

VEGF

در ريعبسی

ثبفز ٕٞجٙذ سیزیٗ اسفبقٔیافشذ؛ در ایٗ راعشب،

سٛٔٛر دخبِزداردٔ ،یسٛاٖ چٙیٗ ٘شیدٌٝزفز وٝ

اػشٕبدٔمذْ ٕٞ ٚىبرا٘ؼ ٘یش در ٔيبِؼٝای و ٝرٚی

ٔبعزعُٞب ثیؾشز اس خٛد عَّٞٛبی سٛٔٛری در

حفز ٜدٞبٖ

ريعبسی ٔ ٚشؼبلت آٖ ،دیؾزفز سٛٔٛر دخیُا٘ذ  ٚایٗ

دخبِزدار٘ذ

ٚ

خشئی

اس

درخبر ٔخشّف ثبفزؽٙبخشی

ػٛأُ

SCC

دخیُ

ٔثجز ثٛد٘ذ؛ اسآ٘دبوٝ

ػبُٔVEGF

SCC

ا٘دبْداد٘ذ٘ ،مؼ ٔبعزعُٞب را در ٔزاحُ اِٚی،SCC ٝ

در حبِی اعز و ٝسزاوٓ ػزٚق خ٘ٛی در ٕ٘ٞٝ٘ٛبی

دزرً٘سز اس درخبر دیؾزفش ٝسٟبخٓ  ٚثذخیٕی

حٙدز ،ٜثٝىٛر ٔؼٙیداری ثیؾشز اس ٔخبه ٘زٔبَ حٙدزٜ

ٌشارػوزد٘ذ ()9؛ ِذا حنٛر سیبد ایٗ عَّٞٛب ٕٞزاٜ

ثٛدٜاعز (.)5

SCC

3

ثب ٕ٘ٞٝ٘ٛبی دیغذالعشیه ٔيبِؼ ٝحبمز ،ثب ایٗ ػّٕىزد

الٔبرٕٞ ٚ ٖٚىبرا٘ؼ در سحمیمی ٔؾبث ٝو ٝرٚی

آٟ٘ب ثیارسجبه ٘یغز؛ ثٙبثزایٗ ثب فزك ٔيّٛةثٛدٖ

ٔخبه دٞبٖ ا٘دبْدادٜثٛد٘ذ ،سفبٚسی ٔؼٙیدار را ٔیبٖ

ؽزایو ٔيبِؼ٘ ،ٝشید ٝثٝدعزآٔذ ٜاس ػذْ سفبٚر سزاوٓ

ٔخبه ٘زٔبَ ،دیغذالعشیه  ٚسٛٔٛراَ ٌشارػ  ٚر٘ٚذ

ٔبعزعُٞب در مبیؼبر دیغذالعشیه  ٚحٙدزٜ

فؼٛدی سؼذاد ٔبعزعُٞب را اس ٔخبه ٘زٔبَ سب

حىبیزٔیوٙذ و ٝخٛد٘ ،ؾبٖدٙٞذ ٜآغبس اثزٌذاری

ٔؾبٞذٜوزد٘ذ (.)9

SCC

خؼفزی اؽىب٘ٚذی ٕٞ ٚىبرا٘ؼ ٘یش ،سؼذاد

وبرعیٛٙص٘یه ٔبعزعُٞب اس ٔزحّ ٝدیؼثذخیٕی

ٔبعزعُٞب را ثٝىٛر ٔؼٙیداری در  SCCدٞبٖ ،ثیؾشز اس

سٛٔٛرٞبعز.

ٔخبه دیغذالعشیه ٌشارػوزد٘ذ ٌزچ ٝآٟ٘ب سفبٚسی

ٔيبِؼکبسی ٔؾبث ،ٝرٚی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی دٞب٘ی ا٘دبْؽذٜا٘ذ

ٔؼٙیدار در ثزٚس ٔ CD31یبٖ دٌ ٚز٘ ٜٚذیذ٘ذ (.)12

و٘ ٝشبیدی ؽجکیٔ ٝيبِؼ ٝحبمز داؽشٝا٘ذ؛ اس ایٗ دعز
ٔیسٛاٖ ثٔ ٝيبِؼ ٝخٟب٘ؾبٞی ٕٞ ٚىبراٖ اؽبرٜوزد وٝ
- Balica

ٕٞبٌٖٝ٘ٛوٝ

ٔؾبٞذٜٔیؽٛد،

اغّت

ٔيبِؼبر

- Sawatsubashi
- Lamarroon

1

5

2
3
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اِمبی فٛٙسیخ آ٘ضیٛص٘یه در مبیؼبر دیؼثذخیٕی

ثزخی ٔيبِؼبر٘ ،شبیدی ٔغبیز ثب ٘شبیح ٔيبِؼ ٝحبمز
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SCC

SCC

ُبزرسی تزاکن هاستسل در کارسیٌَم سلَل سٌگفزهی ٍ هخاط دیسپالستیک حٌجز

 ٔخبه ٘زٔبَ یبٚ ٖبٞٔخبه د

SCC

یٚ رٝررٌزفشٛف

 ٔؾبروز،ٝ اس ایٗ ٔيبِؼٜدعزآٔذٝىجك ٘شبیح ث

ُ ٔبعزع،یداریٙر ٔؼٛىٝ ث،ٖبٞٔخبه دیغذالعشیه د

ص٘ش در مبیؼبرٛٙ٘ذ وبرعیٚب در رُٞٔبعزع

َ ثیؾشز اس ٔخبه ٘زٔب،َراٛٔٛرا در ٔخبه س

؛ٝر٘ذاؽشٚذاٖ سفبٙ چ،ٝر دیؾزفشٛٔٛ سٚ ٓدیؼثذخی

رٚاٖ سفبٛ ؽبیذ ثش،اردٛٔ ٗ در ایٝا٘ذ وٌٜشارػوزد

د راٛص٘ش خٛٙب فؼبِیز وبرعیُٞ ٔبعزع،ػجبرردیٍزٝث

رٛٔٛ ٔحُ سٝ حبمز ثب ایٗ ٔيبِؼبر را ثٝ٘شبیح ٔيبِؼ

.ذٕٙٙبٖ اثشذای دیؼثذخیٕی آغبسٔیوٞ اس

.٘غجزداد
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Abstract
Background and Objective: The role of mast cells in carcinogenesis is
improved in many malignant neoplasms but there are scanty literature which
show the role of these cells in pathogenesis of progression of dysplastic lesion to
invasive squamous cell carcinoma (SCC). The aim of this study was comparison
of mast cell density between squamous cell carcinoma and dysplastic laryngeal
mucosa to investigate mast cell role.
Materials and Methods: In this study, 20 paraffin blocks of SCC, 18 blocks of
dysplastic mucous and 18 blocks of normal mucous of larynx were selected and
stained by toluidine blue. After mast cell counting per surface unit by two
observer, the averages of mast cells density for each groups were obtained and
compared using ANOVA test for absolute counting and Kruskal-Wallis for rank
counting.
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Results: In absolute counting, average of mast cells per surface unit was
11±9.33, 10.67±10.11 and 8±4.68 in SCC, dysplastic mucous and normal
mucous, respectively, that did not show any significant difference between the
groups (p=0.493) There was also no significant differences between the groups
by rank counting (p=0.132).
Conclusion: According to obtained results from this study, participation of mast
cells in carcinogenesis process in premalignant lesions and advanced tumor did
not show a difference, in other words, carcinogenic activity of mast cells may be
at early stages of pre-malignancy.
Keywords: Squamous cell carcinoma, Laryngeal mucosa, Dysplastic mucosa.
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