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Abstract
Background and purpose: Mast cells as the multi-functional and complex cells play a key role
in tumor progression. Due to the higher malignant potential of Oral Squamous cell carcinoma (OSCC)
compared with cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC), the purpose of this study was to compare the
mast cells count in squamous cell carcinoma of the skin and oral cavity and evaluate their correlation with
the degree of differentiation of these tumors.
Materials and methods: In this retrospective study, 30 cases of OSCC and 30 cases of cSCC
were investigated. Toluidine blue staining was used to identify the number of mast cells in samples. Data
was analyzed in SPSS (V.21) applying Mann-Whitney, Kruskal Wallis and Pearson correlation
coefficient tests.
Results: The mean count of mast cells in OSCC and cSCC were 46±29.68 and 63.66±40.85,
respectively, indicating a significant difference (P=0.012). The mean counts of mast cells in grade I
OSCC and grade III of cSCC were higher than those of other grades but the differences were not
statistically significant (P>0.05).
Conclusion: The average number of mast cells in oral squamous cell carcinoma was less than
that in cutaneous squamous cell carcinoma. It seems that other factors such as cytokines and chemokines
released from tumor cells and inflammatory cells other than mast cells are effective in the progression of
oral squamous cell carcinoma.
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حمیده کده
شیرین سراوانی

چكیده
سابقه و هدف :ماست سلها بعنوان سلول هایی پیچیده و چند عملکردی قشرم مهمری یی پیتردوت رومویهرا یایقرد ا
طدوی به علت این که کایسینوم سلول سنگفدشی یهان یایا پتاقسیل بدخیمی بیتتد قسبت به کایسینوم سلول سنگفدشی
پوست می باشد ،هدف ا این مطالعه مشایسه رعدای ماست سلها یی کایسینوم سلول سنگفدشی یهان و پوست قاحیره سرد و
گدین و بدیسی ایرباط آنها با ییجه رمایز رومویها بوی
مواد و روشها :یی این مطالعه گذشتهقگد  03قموقه کایسینوم سرلول سنگفدشری یهران و  03قموقره کایسرینوم سرلول
سنگفدشی قاحیه پوست مویی بدیسی قدای گدوتند یقگآمیز رولوئیدن بلو 1ییصرد جهرت شناسرایی رعردای ماسرت سرلها
استفایه شد جهت آقالیز یایهها ا قدماوزای آمای  SPSSو رسرتهرا آمرای  Independent t- test, Kruskal Wallisو ضردی
همبستگی پیدسون استفایه شد
یافتهههههها :متوسررت رعرردای ماسررت سررلها یی کایسررینوم سررلول سنگفدشرری یهرران و پوسررت برره ردری ر

 68±92/86و

 80/88±63/68بوی و این اختالف ا لحاظ آمای معنییای بوی( ،)p= 3/319یی کایسینوم سلول سنگفدشری یهران متوسرت
رعدای ماست سلها یی رومویها گدید  Iبیمرد ا ساید گدیدها و یی کایسینوم پوست یی رومویها گدیرد  IIIقسربت بره
ساید گدیدها بیتتد بوی ولی اختالف معنییای قداشتند ()p>3/38
استنتاج :طبق قتایج مطالعه حاضد متوست رعدای ماست سلها یی کایسینوم سلول سنگفدشی یهان کر ررد ا کایسرینوم
سلول سنگفدشی پوست بوی ،بنظد می یسد احتماال واکتویها ییگد ا جملره آ ای شردن سریتوکینهرا و کمروکینهرا ا
سلولها رومویال و ساید سلولها التهابی بهجز ماست سلها یی پیتدوت کایسینوم سلول سنگفدشی یهان موثد میباشند
واژه های کلیدی :کایسینوم سلول سنگفدشی ،ماست سل ،حفده یهان ،پوست

مقدمه
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بررسی مقایسه ای تعداد ماست سل ها در کارسینوم سلول
سنگفرشی حفره دهان و پوست ناحیه سر و گردن

تعداد ماست سل ها در دهان و پوست ناحيه سر و گردن

روسعه یاوته حدوی  8ییصد رومویها بدخی یا رتکیل

آ ایسرررا

مییهد ولی یی کتویها یی حال روسعه روموی شرایعی

لکوردینها و سیتوکاینها مختلر

است که بیمررد ا  83ییصرد رومویهرا بردخی و 28

ه چنین ا طدیق رولید مردیارویها آقییروژقیکی قظیرد

قاحیه یهان یا شامل مریشروی()0،9

)، Vascular endothelial growth factor (VEGF

کایسینوم سلول سنگفدشی قاحیه یهان یوتای بیولوژیرک

)(FGF

، fibroblast

پیچیدها یایی و علییغ پیتدوتهرا اقجرام شرده یی

) Tumor necrosis factor-α (TNFمرریرواقنررد باعر

ییمان بردخیمیهرا پریمآگهری ایرن بیمرایان ضرعی
میزان بشاء  8ساله آقها هنو

و

ید  83ییصد میباشرد()6،9

factor

اعمرال مریکننرد و

growth

واسکوالییزاسیون شروقد بره ایرن ردریر
وضعیتها پارولوژیک مختل

مریرواقنرد یی

و ا جمله یی پیتردوت

قدیت رهاج روموی یی بیمایان مختل

متفاوت میباشد

رومویها خوشخی و بدخی یخیل باشرند( )7اورزایم

و روست مایکدها بیولوژیک مختل

کنتدل مریشروی

رعدای ماست سلها یی رومویها مختلفری گرزایش شرده

به منظوی پیتگید و کمک به بهبوی پیمآگهی بیمایان

اسررت امررا هنررو اهمیررت آن بررهطرروی کامررل واضرر

مبررتال برره کایسررینوم سررلول سنگفدشرری یهرران ررراکنون

قیسرت( )2،6،1یاوتررههررا کنرروقی پیتررنهای مرریکننررد کرره

مایکدها مولکوالی مختلفری بدیسری شرده اسرت ولری

ماسررت سررلها ممکررن اسررت قشررمهررا مخررالفی یا یی

هرریم مررایکد ررراکنون ب رهطرروی جهرراقی پذیدوترره قتررده

بیولوژ رومویها اعر ا پیتردوت یرا مهرای آنهرا برا

اسررت( )6کایسررینوم سررلول سنگفدشرری پوسررت یومررین

کننررد( )1رعرردای ا مطالعررات بررد قشررم یگزایرری و

سرردطان شررایع پوسررت بعررد ا کایسررینوم سررلول بررا ال

رومو ایی ماسرت سرلها یی کایسرینوم سرلول سنگفدشری

محسو ،میشوی که شیوعی بین  7ررا 11ییصرد یایی و

یهان راکید یاشته و بدخی مطالعات این یاوته یا حمایرت

حدوی  93را  98ییصد سدطانها غیدمالقومایی پوست

قکدیهاقد( )8بنابداین با روجه به اینکره کایسرینوم سرلول

یا رتکیل مییهد اکثد کایسینومها سلول سنگفدشری

سنگفدشی یهران یایا پریمآگهری ضرعی ررد ،میرزان

پوسررت یایا یوتررای خرروبی هسررتند و بررهطرروی کامرل بررا

مدگ و مید باالرد و یوتای متفراوری قسربت بره کایسرینوم

یوشها جداحی یا ساید یوشها ییمان میشروقد و میرزان

سلول سنگفدشی پوست میباشد و ا طدوی ماست سرلها

بشاء  8ساله آنها پس ا جداحری حدوی  23ییصد و میرزان

قیز بهعنوان سلولهایی پیچیده و مرولتی واقکترنال یایا

مدگومیرد آنها حدوی 1ییصرد میباشرد اما یدگدوههایی

قشم مهمی یی پیتدوت رومویها می باشرند( )1برهمنظروی

ا این رومروی هستنرد که یایا وداواقری براالیی ا لحراظ

بدیسی قشم ماست سلها یی یوتای متفاوت این یو روموی

قویهرا مریباشرند و همچنرین مردگ و میرد

یی ایررن مطالعرره مررا برره مشایسرره رعرردای ماسررت سررلها یی

برراالیی یایقررد( )8برردخالف رومویهررا برردخی پوسررت

کایسینوم سلول سنگفدشی یهران و پوسرت و هر چنرین

پیمآگهی بیمایان مبتال به کایسینوم سرلول سنگفدشری

بدیسی ایرباط آنها با ییجه رمایز این رومویها پدیاختی

متاستا به لنر

یهان ضعی رد میباشد و بعلت واسکوالییزاسیون باال و
یی قتیجه رسهیل اقتتای سلولها رومویال یی این قاحیره،
میزان مدگ و مید باالیی یایقد()1

مواد و روش ها
جهت اقجام این مطالعه گذشته قگد  83قموقه بلوک

ماست سلها سلولها التهابی هستند کره یی باورت

پایاوینی ( 03قموقه کایسینوم سرلول سنگفدشری یهران و

همبند همه ایگانها و بخصوص یی الیه ییم پوسرت یی

 03قموقه کایسینوم سلول سنگفدشی پوست) موجروی یی

اطررداف عرردوا و اعصررا ،یاوررت مرریشرروقد( )7،8ایررن

بایگررراقی بخرررم پرررارولوژ یاقترررکده یقداقپزشرررکی و

سلولها اثدات موضرعی و سیسرتمیک خروی یا ا طدیرق

بیمایستان خار االقبیاء اهدان بره یوش رصرایوی سرایه
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ییصد قئوپالس ها

مررردیارویها مختلفررری قظیرررد هیسرررتامین،

پژوهشی

حمیده کده و همکاران

اقتخا ،شدقد کلیه قموقهها روسرت پارولوژیسرت یهران،
وررک و صررویت جهررت راییررد رتررخی

و رعیررین گدیررد

هیسررتوپارولوژیک مررویی بررا بینی مجرردی قرردای گدوررت
قیررز ا پدوقرردههررا بیمررایان اسررتخدا و یی ورردمهررا
اطالعاری ثبت گدیید سپس جهت اقجام یقرگ آمیرز
رولوئیدن بلو 1ییصد ا قموقهها ،بدشهرا  6میکدوقری

گدوه مویی مطالعه

سط

ماست سلها
اقحداف معیای ±میاقگین

ک ردین

بیم ردین

کایسینوم سلول سنگفدشی پوست

80/ 88±63/68

19

163

کایسینوم سلول سنگفدشی یهان

68±92/86

8

108

معنی یای
3/319

یی گررردوه کایسرررینوم سرررلول سنگفدشررری یهررران
متوست رعدای ماست سلها یی گدیرد  Iهیسرتوپارولوژیک
 88/10±08/63بوی که قسبت بره سراید گدیردها برهطروی

رهیه شد و طبق یستویالعمل موجوی یی کیت یقرگآمیرز

قاچیز بیمرد بوی ،طبق آ مرون  Kruskal Wallisایرن

(شدکت شیمی پیوهم آسیا -ایدان) همه مداحل اقجرام

اختالف ا لحاظ آمای معنییای قبوی ( .)p=3/079ولی یی

شد یی این یقگ آمیز ماست سلها بصویت سلولها
برره یقررگ بررنفم قدمررز یی یررک مینرره آبرری یقررگ قابررل
رتخی

بوی جهت شمایش ماست سلها ،المها یقگ

آمیز شده یی ( 13 HPF)High Power Fieldیی جایی
که بیمردین رداک سرلولهرا وجروی یایی (،)Hot spot
ید میکدوسکوپ قوی ( )Nikon- type4با بزیگنمرایی
 633روست یک پارولوژیست یهان ،وک و صویت بدیسی
شد و یی قهایت متوست رعدای آنها ییهد گدوه ثبت شد

گدوه کایسرینوم سرلول سنگفدشری پوسرت متوسرت رعردای
ماست سلها یی گدید  IIIهیسرتوپارولوژیک قسربت بره سراید
گدیدها بیتتد بوی ( )22±60/20و این اختالف قیز ا لحراظ
آمای معنییای قبوی (( )p=3/388جدول شمایه )9
جدول شماره  :2مشایسه رعدای ماست سلها یی گدیدها مختل
هیستوپارولوژیک یی گدوه ها مویی مطالعه
گدوه مویی مطالعه
کایسینوم سلول سنگفدشی پوست

یافته ها
یی این مطالعه گذشته قگد رعدای  83قموقه کایسینوم

کایسینوم سلول سنگفدشی یهان

سلول سنگفدشی ( 03قموقه یهراقی و  03قموقره پوسرتی)

رعدای

ماست سلها

سط

اقحداف معیای ±میاقگین

معنی یای

گدید I

16

66/08 ±06/19

گدید II

11

87/32 ±02/67

گدید III

8

22 ±60/20

گدید I

18

88/10 ±08/63

گدید II

2

00/77 ±12/83

گدید III

8

61/83 ±18/88

3/388

3/079

مویی بدیسری قردای گدوتنرد یی گردوه کایسرینوم سرلول
سنگفدشی یهان متوست سنی بیمرایان  86/13±19/77برا

طبق جدول شرمایه  ،0یی هرد یو گردوه کایسرینوم

محدویه  08را  23سال 83 ،ییصد ( 16قفد) جنس موق

سررلول سنگفدشرری پوسررت و یهرران ،بررین متوسررت رعرردای

و 83ییصد ( 18قموقه) گدید  Iهیستوپارولوژیک بویقد

ماست سلها و جنس اودای ایرباط معنرییای یاورت قترد

یی گدوه کایسرینوم سرلول سنگفدشری پوسرت ،متوسرت

( )p>3/38 ()Independent t-testه چنین طبق آ مون

سررنی بیمررایان  81/6±18/96بررا محرردویه سررنی 00رررا 23

ضدی هبستگی پیدسون قیز بین متوست رعدای ماسرت سرلها

سال 88/7 ،ییصد (17قفد) جرنس مرذکد و 68/7ییصرد

و سن اودای قیز ایرباط معنییای یاوت قتد ()p>3/38

( 16قفد) گدید  Iهیستوپارولوژیک بویقد همانطوی کره
یی جدول شمایه  1متاهده میشوی متوست رعدای ماست
سلها یی کایسینوم سلول سنگفدشی قاحیه پوست بیمرد
ا متوسررت رعرردای ماسررت سررلها یی کایسررینوم سررلول
سنگفدشرری قاحیرره یهرران برروی و ایررن اخررتالف ا لحرراظ
آمای معنی یای بوی (( )p=3/319رصوید شمایه )1

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

جددول شدماره  :3مشایسره رعردای ماسرت سرلها یی گدوههرا مررویی
مطالعه بد حس

جنس
ماست سلها

گدوه مویی مطالعه

اقحداف معیای ±میاقگین
مدی

ن

کایسینوم سلول سنگفدشی پوست

86/38 ±63/09

71 ±61/26

کایسینوم سلول سنگفدشی یهان

06/00 ±99/03

81/11 ±00/06
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ه چنین اطالعات مدبوط به سن ،جنس و مکان ضایعات

جدول شماره  :1مشایسه رعدای ماست سلها یی گدوه ها مویی مطالعه

تعداد ماست سل ها در دهان و پوست ناحيه سر و گردن

ماست سلها ا طدیرق مداخلره آنهرا یی ایموقوساپدشرن،
آ ایسا
یی رخدیر

واکتویها آقییوژقیک و میتوژقیک و شدکت
مرراردیکس خررای

سررلولی مرریباشررد()11،13

رومویها یی این مطالعه به مشایسه رعدای ماست سرلها برین
کایسینوم سلول سنگفدشی یهان و پوسرت قاحیره سرد و
گدین پدیاخته شد را شاید بتوان به قشم این سلولها یی
یوتای متفراوت ایرن یو رومروی شرایع پریبردی یی مطالعره
حاضد متوست رعدای ماست سرلهرا یی کایسرینوم سرلول
سنگفدشی پوست بهطوی معنییای بیمرد ا کایسرینوم
قاحیه یهان بوی
طبق یاقم کنوقی ما رنها یی یک مطالعره مترابه بره
بدیسی این مشایسه بین کایسینوم سلول سنگفدشی یهران
و پوست پدیاخته شده است یی این مطالعره کره روسرت
 Pariziو همکایاقم یی سال  9313صویت گدوت ،متابه
مطالعه ما متوست رعدای ماست سلها یی کایسرینوم سرلول
سنگفدشی یهان قسبت به پوست ک رد گزایش شد ،آنها
بیان کدیقد که این قتاقدهنده قیا کمتد به وعالیت سلولی
تصویر شماره :1ماستسلها ییقواحی مختل کایسینوم سرلول سنگفدشری

جهت بهبوی واسکوالییزاسیون یی ییز محریت رومروی یی

و  :،کایسرینوم سرلول

کایسینوم سلول سنگفدشی یهان میباشد( )1ه چنرین یی

 :کایسینوم سلول سنگفدشی یهان گدیدI

این مطالعه متوسرت رعردای ماسرت سرلها برا ییجره رمرایز

با یقرگ آمیرز رولوئیردن بلرو (× ،)633الر
سنگفدشی پوست گدید،III

رومویها ایربراطی قداشرت کره منطبرق برا مطالعره حاضرد

بحث

میباشد

یشرررد یرررک رومررروی همیتررره مسرررتلزم اورررزایم

 Kathuriaو همکررایاقم قیررز یی طرری مطالعررها برره
کایسرینوم

پدولیفداسیون سلولی قسبت به مدگ سرلولی یرا آپوپترو

بدیسی قشم ماست سلها یی گدیدها مختل

میباشد ،بعد ا اینکه یشد روموی به حد متخصی یسید

سلول سنگفدشی یهان پدیاختند یی این مطالعره متوسرت

آقییوژقز به یشد آینده رومویها کمک میکند ا طدوی

رعدای ماست سلها قسبت به مخاط قدمال اورزایم یاشرت

وداینررد آقییرروژقز قتیجرره عرردم رعررایل بررین واکتویهررا

اما این میزان برین گدیردها مختلر

آقییوژقیک مثبت و منفی رولید شده روسرت سرلولهرا

سنگدشی یهان رفاوت معنییای قداشت ،یی قتیجه بیان

رومویال و سلولها میزبان هد یو میباشرد یی چنردین

شد که با روجه به اوزایم همزمان رعردای ماسرت سرلها و

شده است که سلولهرا میزبران ماسرت

رداک عدوا خوقی ،ماست سرلها یی پیتردوت آقییروژقز

سلها ا طدیق رولید واکتویها آقییوژقیک قشم مهمری

رومویها قشم مهمی یایقد ولی هنگامی که گدید روموی

مریکننرد( )13،6یی واقرع

اوررزایم مررییابررد احتمرراالً واکتویهررا ییگررد ب رهجررز

مطالعه متخ

یا یی پیتدوت رومویهرا برا

مکاقیسر هررا یخیررل یی پیترردوت کایسررینومهررا روسررت
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کایسرینوم سرلول

ماستسلها قیز یی پیتدوت روموی یخیلند()6
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یی مطالعرره  Cheemaو همکررایاقم یی سررال ،9319

معنییای قبوی( )1هر

چنرین یی مطالعره Grimbaldeston

یهان با رمایز خو ،و متوست بریمررد ا رومویهرا برا

پوست قسبت به پوست قدمال رفراوت چنرداقی قداشرت()18

گزایش شد ،آنها یلیل این کاهم رعردای

ولرری یی مطالعرره  Claudatusو همکررایان متوسررت رعرردای

ماست سلها ا گدیدها پرایین رومروی بره گدیرد براال یا

ماستسلها یی اقواع مهاجمتد کایسینوم سلول سنگفدشی

اینگوقه گزایش کدیقد که احتماالً همزمان برا پیتردوت

پوست بیمرد گزایش شد()18

رمایز ضعی

بیمای ماست سرلها یگداقولره مریشروقد و یی قتیجره یی

ا یالیررل متفرراوت برروین رعرردای ماسررت سررلها یی

مداحل پیتدوته بیمای بهعلت عدم وجروی گداقرولهرا

مطالعات مختل

ماستسلها این سلولها یی یقگ آمیز با رولوئیدن بلرو

بستگی بره خخیرده خروقی کراوی آنهرا یایی ،ایرن عامرل

یقگ قمیگیدقد ه چنین بیان شد که علت این کراهم

روست ژقداسیون استدوما حاصل میشوی ،جایی که محل

میرواقد قتانیهنده یک رغیید مه یی ییز محیت رومروی

ویوی سلولها التهابی میباشد و رتکیل مویدگهرا یی

یی طی شدوع و پیتدوت روموی باشد( )9یی مطالعه ما قیز

این محل یک یخدای اصلی بهشمای مرییوی ،برهعبرایت

متوست رعدای ماستسلها یی کایسینوم سلول سنگفدشری

ییگد یی یک روموی میزان عدوا و ماستسلها میرواقرد

یهان یی گدید  Iقسبت به ساید گدیدها بیمرد بروی ولری

مدربت با میزان استدوما آن باشد و هد چه این اسرتدوما

این احتماال بدلیل رعردای قرابدابد قموقرههرا یی گدیردها

بیمرد باشد ،میزان عدوا و رعدای ماست سلها آن قیرز

مختل

این روموی میباشد
یی مطالعه  Oliveiraو همکایان قیرز متوسرت رعردای

آن اسرت کره یی واقرع یشرد رومویهرا

بیمرد خواهد بوی ا یالیل ییگد که میرروان بره آن
و حجرر

اشررایه کرردی اسررتفایه ا یوشهررا مختلرر

ماست سلها یی ضایعات پیم بدخی و بدخی یهران قسربت

قموقهها متفراوت جهرت شناسرایی رعردای ماسرتسرلها

به مخاط قدمال پایینرد گزایش شد و یلیرل آن شکسرت

میباشد که مریرواقرد یو قترایج راثیدگرذای باشرد و یی

یی مهاجدت ماست سلها بیان شد()19

ولی یی مطالعات ییگد ا جمله  Zaidiو همکایان،

واقع ا محدوییتها مشایسه مطالعات مختلر

برا هر

محسو ،میشوی()9

 Michailidouو همکایان متوست رعدای ماست سرلها یی

یی مطالعررره  Pariziو همکرررایان متوسرررت رعررردای

پیتدوت ا سمت مخاط قدمال یهان بره سرمت بردخیمی

ماستسلها یی بیمایان جنس موق

بیمرد ا مذکد بوی،

اوزایم معنییای یا قتان یای و یی قتیجه بیران شرد کره

یی این مطالعه بیان شد که این امد یا یی بیمایان مبرتال بره

این سلولها یی پیتدوت روموی یخیل میباشند و میرواقند

کایسینوم پوست میرواقد به یلیل مواجه بیمرد خاق هرا

بهعنوان یک هدف ییماقی جدیرد یی ییمران سردطان ا

به اشعه ماویابنفم طبیعی یا مصنوعی به یالیل یبایی ا

طدیق مهای عملکدی ماست سلها ،محسو ،شروقد ()10،6

جمله بدقزه کدین قسبت یای و یی کایسرینومهرا حفرده

ماست سلها رمایل یایقد یی اطداف رومویها پوستی قیز

یهان میتوان گفت احتماال مکاقیس هرا ییگرد باعر

رجمررع یابنررد( )16،1یی مطالعرره حاضررد قیررز یی پیترردوت

اوزایم وعالیت ماستسلها یی جنس موق

میشروقد()1

کایسینوم سلول سنگفدشی پوست ا گدید پایین به براال

خررالف ایررن مطل ر

اوزایم یی رعدای ماست سلها متاهده شرد هرد چنرد کره

ماسررتسررلها و جررنس اورردای ایربرراط معن رییای وجرروی

این اختالف معنییای قبوی یی مطالعه  Pariziو همکایان

قداشت ،ولی وداواقی کایسینوم سلول سنگفدشری یهران

قیز اختالف متاهده شده بین متوست رعردای ماسرتسرلها

برریمرررد ا جررنس مررذکد برروی و ایررن

یی گدیدها مختل

کایسینوم سلول سنگفدشی پوست

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

یی جررنس موق ر

یی مطالعرره مررا بررین متوسررت رعرردای

میرواقد بهعلت اوزایم یو اوزون عایات یهاقی ا جمله

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 412آبان 4931
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تعداد ماست سل ها در دهان و پوست ناحيه سر و گردن

کایسینوم سنگفدشی قاحیه پوست بوی و این اخرتالف ا

سیگایکتیدن و قوشیدن الکل روست قان یی چنرد یهره

 این امد میرواقد قترانیهنرده،لحاظ آمای معنییای بوی

اخید باشد و یی مویی کایسینوم سلول سنگفدشی پوست

باشد که احتماالً واکتویها ییگد ا جملره

این مطل

میزان این سدطان یی مطالعه ما یی جرنس مرذکد بریمررد

آ ای شدن سیتوکینها و کموکینها ا سلولهرا رومرویال

بوی که میروان آن یا به مواجه بیمرد جرنس مرذکد بره

و ساید سلولها التهابی بهجز ماست سرلها قیرز یی پیتردوت

قوی خویشید بهخصوص یی قاحیه سد و گدین یی کتوی

کایسینوم سلول سنگفدشی یهان موثد میباشرند هر چنرین

ما قسبت یای

یی مطالعه حاضد برین متوسرت رعردای ماسرتسرلها و ییجره
رمایز رومویها قیز ایرباطی وجوی قداشت

یی قهایرررت یی مطالعررره حاضرررد متوسرررت رعررردای
ماستسلها یی کایسینوم سلول سنگفدشی یهان ک رد ا
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