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Abstract
Background and purpose: Inflammatory cells including mast cells, with the production of
inflammatory mediators such as heparin and histamine participate in the process of inflammation and jaw
resorption. Considering the increasing growth of cysts and the role of mast cells in the process of bone
resorption, the role of mast cells might be considered in pathogenesis and growth of cysts. The aim of this
study was to evaluate the presence of mast cells in two most common odontogenic jaw cysts.
Materials and methods: Tissue sections of 20 cases of radicular cyst and odontogenic
keratocyst (OKC) were stained with Giemsa and observed under optical microscope in five randomized
areas of the subepithelial and deep zones. Data analysis was done in SPSS 23 applying ANOVA test,
multiple comparison test, and t-test.
Results: The average number of mast cells in radicular cysts was higher than that in OKC. There
was no significant difference in subepithelial zone of these cysts (P =0.093), while a significant difference
was observed in deep zone of wall of radicular cysts and OKC (P =0.006).
Conclusion: Mast cells may play a role in the pathogenesis of radicular cysts, but, they may not
be directly involved in the growth and pathogenesis of OKC.
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چكیده
سابقه و هدف :سلولهای التهابی شامل ماست سل با تولید واسطههای التهابی مثل هپارین و هیستامین منجر به تحریک
پیشرفت فرایند التهاب و تحلیل استخوان میشوند .با توجه به رشد گسترش یابنده کیستهاا و نشام ماسات سال ور روناد
التهاب و تحلیل استخوان شاید بتوان به نشم ماست سل ور پاتوژنز و رشد کیستها اشاره کرو .هدف از این مطالعه ارزیابی
حضور ماست سل ور وو نوع از شایعترین کیستهای اونتوژنیک فک می باشد.
موود و و روشهووا :مشااا ع بااافتی از  02نمونااه از هاار یااک از کیسااتهااای راویالااو ر و اونتوژنیااک کراتوسیساات
) (Odontogenic keratocystبا گیمسا رنگآمیزی شاد و زیار میالروساالوو ناوری ور  5منطشاه تاااوفی از ناواحی زیار
اپیتلیالی و نواحی عمشی ترویواره کیست مشاهده شد .ور نهایت واوهها توسط ناارمافاازار  SPSS23و آزماونهاای آمااری
 ANOVAو مشایسههای چندگانه و آزمون  T-TESTتجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین تعداو ماست سل ور کیست راویالو ر با تر از  OKCبوو .تفاوت معنیواری بین نواحی زیر اپیتلیالی
کیستها نبوو (، )P =2/290ور حالی که ور ناواحی عمشای ویاواره کیسات راویالاو ر و  OKCیاک تفااوت معنایواری
مشاهده شد (.)P =2/220
ستنتاج :ماست سلها ممالن است ور پاتوژنز کیست راویالو ر نشم واشته باشند اما ور رشاد و پااتوژنز OKCنشام
مستشیم ندارند.
و ژه های کلیدی :ماست سل ، OKC،کیست راویالو ر
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ارزیابی حضور ماست سل ها درادنتوژنیک کراتوسیست
و کیست رادیکوالر

حضور ماست سل ها در ادنتوژنيک کراتوسيست

به افزایم نفوذپذیری عروق ور واکانمهاای آلرژیاک
ماایشااوند( .)0ماساات ساال بااا تولیااد هپااارین و ،TNFα
نشم واشاته باشاد( .)0مطالعاات کمای ور زمیناه بررسای
حضور این سلولها ور کیستهای اونتوژنیاک صاورت
گرفته و نتایج متناقضی به وست آمده است( .)0-4از ایان

الف

رو هدف از این مطالعه بررسی حضاور و توزیاع ماسات

ب

سلها ورکیست راویالو ر و  OKCو وساتیابی باه فهام
بهتر ور زمینه پاتوژنزاین کیستها بوو.

مد و و روشها
این مطالعاه از ناوع توصایفی -تحلیلای و روش آن
مشاهده ای است .تعداو  02نمونه بلوک پارافینی حااوی
بافت کافی از هر یک از کیستهای راویالو

ر و OKC

ج

و

تصویر شماره  :1مشایسه تعداو ماست سلها (سلول های بنفم رنگ)
ور ناحیه زیر اپیتلیالی و ناحیه عمشی بین کیسات هاای راویالاو ر و

از بخم پاتولوژی وانشالده وندانپزشالی شهید صادوقی

 . x400 OKCالف) ناحیه زیر اپیتلیالی کیست راویالو ر ،ب) ناحیه

یزو ی سالهای  1037تا  1097اتذ گروید( .)1مشا ع 4

عمشاای کیساات راویالااو ر ج) ناحیااه زیاار اپیتلیااالی OKCو) ناحیااه

میالرومتری از بلوک های پاارافینی تهیاه شاد و پاس از

عمشی. OK

رنگآمیزی با گیمسا ،اسالیدها زیر میالروسالوو نوری
) (Nikon, Japanبااا بزرگنمااایی  ×422توسااط وو نفاار

فراوانی تعاداو ماسات سال ور هار وو ناحیاه ماورو

پاتولوژیست مشاهده و تعداو ماست سالهاا ور  5منطشاه

بررسی ور کیست راویالو ر باا تر از  OKCباوو اماا از

تااوفی ور نواحی زیر اپیتلیوم و نواحی عمشیتر ور ویاواره

نظر آماری فشط ور ناحیه عمشی ارتباط معنیواری یافات

کیست شمارش شد و برای هر اسالید میانگین گرفته شاد(.)0

شااد ( )p =2/220و ایاان ارتباااط ور ناحیااه زیاار اپیتلیااالی

پس از جمعآوری واوهها ،نتاایج باا اساتفاوه از نارمافازار

معنی وار نشد ( .)p =2/290ور ایان مطالعاه ارتبااط باین

 SPSS 23وآزمونهای آمااری  ANOVAو مشایساههاای

میانگین تعداو ماست سل با متغیرهای باالینی شاامل سان

چندگانه وآزمون  T-TESTتجزیه و تحلیل شد.

( )2/937جنس ( )2/075و محل ایجاو کیست (ماگزیال،
مندیبل) ( )2/731معنیوار نشد .نتاایج مطالعاه حاضار باا

یافته ها و بحث
شااامارش تعاااداو ماسااات سااال ور کیساااتهاااای

نتایج مطالعات  ، Debta ، Patidarکوه سلطانی و رجبای
مشابه بوو(.)0-5 ،1

اونتوژنیک نشان واو که میاانگین تعاداو ماسات سال ور

ور مطالعه  Chatterjeeو فرهاوی تعداو ماست سال

کیساات راویالااو ر بااا تر از  OKCماایباشااد و تعااداو

بااه ااور معناای واری ور  OKCبااا تر از کیساات هااای

ماست سلها ور ناحیه عمشی ویواره هر وو کیست نسبت

التهابی بوو که نتایج مطالعه حاضر با این مطالعات مغاایر

به یه زیر اپیتلیالی آنها با تر است (تااویر شاماره )1

بوو( .)7،0ور مطالعات کوه سالطانی Smith ، Patidar ،و

که ور هر وو کیست معنیوار شد (کیسات راویالاو ر :

 Chitraنواحی زیر اپایتلیاایی نسابت باه ناواحی عمشای

.)2/2291 :OKC ، 2/2205

ویواره کیسات ،تاراکم باا تری از ماسات سال را نشاان

511

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و نهم ،شماره  ، 571مرداد 5931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 19:29 +0430 on Saturday September 21st 2019

استووکالستها را فعال کروه و میتواند ور تحلیل استخوان

گزارش کوتاه

نجمه جعفری و همکاران

مشاهده شد( .)9،3،0،1کوه سالطانی معتشاد باوو کاه بیاان

میباشد( .)0ماست سلها از ریش تولید  IL1 ، TNF-αو

با تر ماست سل ور نواحی زیر اپیتلیاایی ور مشایساه باا

هپارین ور فعال کرون سلولهای استووکالسات ،تحلیال

نواحی عمشی نشان وهناده نشام ماسات سال ور تحلیال

استخوان و رشاد کیساتهاا نشام وارناد( .)10،7اگرچاه

استخوان و پیشارفت ایان ضاایعات اسات ور حاالی کاه

پروتالل ورمانی اغلب کیستها جراحی میباشد ،اماا ور

سلول های ماست سل ور ایان ناواحی نسابت باه ناواحی

مواروی کاه امالاان جراحای فاراهم نباشاد ،یاک روش

عمشیتر فاصله بیمتری با استخوان وارند( .)0،0بر اساس

پیشنهاوی استفاوه از مهارکننادههاای ماسات سال مانناد

مطالعه  Teronenتعداو با تر ماسات سالهاا ور کیسات

مهارکننده تریپتاز میباشد .مواوی هامچاون Omalizumab

راویالو ر نسبت به  OKCنشانوهنده نشام ایان سالول

از ریش مهار گیرنادههاای  IGEور غشاای ماسات سال

ور رشد کیست میباشد .اگرچه معمو باا ترین تعاداو

منجر به مهار عملالارو ایان سالول و جلاوگیری از رشاد

ماست سل مربوط به کیستهای التهابی است ،اماا تخریاب

کیست میشوو( .)10-15با توجه باه نتاایج مطالعاه حاضار

وسیع استخوان ور  OKCمیتواند ناشی ازسایرمالانیسمهاای

ماست سل میتواند ور فرایند تشالیل و گسترش کیسات

مولالولی مانند فشار مثبت واتل کیستی وابسته به رشد و

راویالااو ر نشاام واشااته باشااد .البتااه نتااایج متناااق

یااا آنتاای ژنهااای کراتوسیسااتیک ترشاات شااده توسااط

مطالعات ،نشان وهنده نیاز به انجام مطالعات بایمتار ور

پوشم اپی تلیایی  OKCباشد و ماست سل یک فااکتور

آینده میباشد.

احتمالی است( .)0،12،11تراکم باا

تر ماسات سال ور OKC

نسبت به سایر کیساتهاای اونتوژنیاک ،پیشانهاو کنناده

سپاسگز ری

یک از همگسیختگی پیم رونده ور ویواره کیست ناشای

ای ان مطالعااه بااا کااد  IR.SSU.REC.1395.249ور

ازاتاااال سساات اپیتلیااوم و بافاات همبنااد و جابااهجااایی

کمیته اتاالق وانشاگاه علاوم پزشاالی یازو باه تااویب

محاو ت ویواره همبنادی باه واتال لاومن و افازایم

رسیده است.

References
87(6):

;cysts. Biotech Histochem 2012
397-402.

1. Kouhsoltani M, Moradzadeh Khiavi M,
Jamali G, Farnia S. Immunohistochemical

4. Rajabi-Moghaddam M, Abbaszadeh-Bidokhty

Assessment of Mast Cells and Small Blood

H, Bijani A. Comparison of mast cells count

Vessels in Dentigerous Cyst, Odontogenic

in odontogenic cysts using histochemical

Keratocyst, and Periapical Cyst. Adv Pharm

staining. Iran J Pathol 2015; 10(2): 105-110

Bull 2015; 5(Suppl 1): 637-641.

(Persian).

2. de Noronha Santos Netto J, Pires FR, da

5. Debta P, Debta F, Chaudhary M, Wadhwan V.

Fonseca EC, Silva LE, de Queiroz Chaves

Evaluation of infiltration of immunological

Lourenco S. Evaluation of mast cells in
cysts,

dentigerous

cysts,

cells (tissue eosinophil and mast cell) in

and

odontogenic cysts by using special stains. J

keratocystic odontogenic tumors. J Oral

Clin Cell Immunol 2010; 1(1): 103.

Pathol Med 2012; 41(8): 630-636.

periapical

6. Chatterjee S, Mahajan S, Boaz K, George T.

3. Patidar KA, Parwani RN, Wanjari SP,

Quantitative role of mast cells in odontogenic

Patidar AP. Mast cells in human odontogenic

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و نهم ،شماره  ، 571مرداد 5931

519

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 19:29 +0430 on Saturday September 21st 2019

واونااد ور حااالی کااه ورایاان مطالعااه نتااایج مخااالف آن

فشار اسمزی مایع آن و ور نهایت افزایم اندازه کیسات

حضور ماست سل ها در ادنتوژنيک کراتوسيست

cystic enlargement. Braz J Oral Sci 2008;

Sorsa T, Eklund KK, et al. Mast cell-derived

7(27): 1662-1665.

tryptase in odontogenic cysts. J Oral Pathol

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 19:29 +0430 on Saturday September 21st 2019

7. Farhadi S, Shahsavari F ,Davardan M. The

Med 1996; 25(7): 376-381.

Possible Role of Mast Cells in the Odontogenic

12. Drazic R, Sopta J, Minic AJ. Mast cells in

Cyst's Pathogenesis: A Comparative Study

periapical lesions: potential role in their

between Dentigerous Cyst and Keratocystic

pathogenesis. J Oral Pathol Med 2010; 39(3):

Odontogenic Tumor. Patholog Res Int 2016;

257-262.

2016: 8754567.

13. Beck LA, Marcotte GV, MacGlashan D, Togias

8. Anandani C, Astekar M, Metgud R, Ramesh

A, Saini S. Omalizumab-induced reductions

G, Phull K, Singh K. Evaluation of mast cells

in mast cell FcεRI expression and function. J

in odontogenic cysts by toluidine blue &

Allergy Clin Immunol 2004; 114(3): 527-

c-kit gene product (CD117). J Dent Spec

530.

2017; 5(1): 40-45.

14. Schmidlin F, Amadesi S, Dabbagh K, Lewis

9. Smith G, Smith A, Basu M. Mast cells in

DE, Knott P, Bunnett NW, et al. Protease-

human odontogenic cysts. J Oral Pathol Med

activated receptor 2 mediates eosinophil

1989; 18(5): 274-278.

infiltration and hyperreactivity in allergic

10. Oka S, Kubota Y, Yamashiro T, Ogata S,
Ninomiya T, Ito S, et al. Effects of positive
pressure in odontogenic keratocysts. J Dent
Res 2005; 84(10): 913-918.
11. Teronen O, Hietanen J, Lindqvist C, Salo T,

5931  مرداد، 571  شماره،دوره بيست و نهم

inflammation of the airway. J Immunol 2002;
169(9): 5315-5321.
15. Sommerhoff CP. Mast cell tryptases and
airway remodeling. Am J Respir Crit Care
Med 2001; 164(supplement-2): S52-S58.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

514

