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Abstract
Background and purpose: Salivary gland neoplasms are heterogeneous and have low
prevalence. Hematoxylin- eosin staining is used for their diagnosis, however, sometimes diagnosis may not
be made by this method, so other methods are necessary. The aim of this study was to determine whether
morphometry is an appropriate method in differentiating benign and malignant salivary tumors or not.
Materials and methods: A cross-sectional study was done (in Babol Dental School, 2015) in
which 60 paraffin embedded blocks of pleomorphic adenoma, adenoid cystic carcinoma, and
mucoepidermoid carcinoma were used. Two 5-micron sections were cut for hematoxylin-eosin and
methyl green-pyronin staining. Images of stained slides of tumoral components were acquired at 100x
magnification on an Olympus BX41, Japan Optical, in three microscopic thin-sections using lgvc camera,
Tokyo, Japan which was connected to a computer. An average of 100 nuclei were examined in three
microscopic fields. Morphometric and qualitative evaluation of the nucleoli (single- nucleolus and multinucleolar) were performed and data analysis was done applying Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests.
Results: The maximum area of nucleus was detected in pleomorphic adenoma and the maximum
area of cytoplasm was seen in mucoepidermoid carcinoma. The highest ratio of nuclear to cytoplasmic
area and the highest ratio of large to small nuclear diameter were observed in adenoid cystic carcinoma
and pleomorphic adenoma, respectively. There were significant differences between three lesions in terms
of morphometric characteristics mentioned (P< 0.001).
Conclusion: The results indicated that histomorphometry using methyl green pyronin staining is
not useful in differentiating the benign and malignant salivary gland tumors.

Keywords: Pleomorphic Adenoma, Mucoepidermoid Carcinoma, Adenoid Cystic Carcinoma,
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چكیده
دهیا انیآ زعیزی
سابقه و هدف :نئوپالسم های غدد بزاقی دااای ییعوک یم ت هژی تود بیوده ت شخیص آنی ع
هماآو سعلعن -ائوزين انجام ز یود تل گاه اتقات با اين انیآ زعیزی قابیت آنی ع نعسیژ د ت از اتشهیای میی
اسژفاده ز گ دد .از دشا ه آا ود زطالعهای دا ااآباط با اازش زوافوزژ ی دا افژ اق آوزواهای خوش خیعم از بیدخعم
بزاق صوات نگ فژه اسص لذا اين زطالعه با اين هدف انجام یده اسص.
مواد و روشها :دا اين زطالعه آوصعف  -آحلعل به اتش زقطع ه دا سال  ۹۳۱۴دا داننیده دنیداد پزییی بابیت
انجام گ ديد از 06بلوك پااافع ه ز بوط به پلئوزوافعك دنوزا ،دنوئعدسعسژعك ااسیع وزا ت زو واپعدازوئعید ااسیع وزا
اسژفاده ید .دت ب ش  5زعی تن ب ای انآ زعیزی هماآو سیعلعن -ائیوزين ت زژعیت گی ين پعی تنعن زده یید .آصیاتي ی از
اساليدهای انآ زعزی یده با بزاگنماي  ۹66ب اب با زعی تسیوپ ) Olympus )Bx41،Japan Opticalآوسی دتابیعن
) )lgvc,Tokyo,japanزژصت به ازپعوآ دا  ۳زقطع زعی تسیوپ از اشزاء آوزواال به عمت زید ت بیه طیوا زژوسی ۹66
هسژه دا  ۳فعلد زعی تسیوپ ب اس ید .اازياب زوافوزژ ی ت ب اس عف هسژكهیا (آیك هسیژی ت د ید هسیژی )
انجام ید ت نژايج با نالعزهای زاای  kruskal-wallisت  Mann-whitneyآجزيه ت آحلعت یدند.
یافتهههههها :بییع آ ی ين انییدازه زسییاهص هسییژه دا پلئوزوافعییك دنوزییا ،بییع آ ی ين انییدازه زسییاهص سعژوپالسییم دا
زو واپعدازوئعد ااسع وزا ،بع آ ين نسبص هسژه به سعژوپالسم دا دنوئعدسعسژعك ااسع وزا ت بیع آی ين نسیبص قطی
بزاگ به ودك هسژه دا پلئوزوافعك دنوزا ديده ید .اخژالف زاای زع داای از نظ تيژگ هیای زوافیوزژ ی فیوق
بعن سه ضايعه ديده ید(.)p>6/66۹
استنتاج :اسژفاده از هعسژوزوافوزژ ی به هم اه انآ زعزی زژعت گی ين پعی تنعن اتش میی ز اسیب دا آمیايز آوزواهیای
خوشخعم از بدخعم بزاق نم باید.
واژه های کلیدی :پلئوزوافعك دنوزا ،زو واپعدازوئعد ااسع وزا ،دنوئعدسعسعژك ااسع وزا ،هعسژوزوافوزژ ی ،زژعیت
گ ين پع تنعن

مقدمه
آوزواهای غدد بزاق نئوپالسمهاي با ییعوک نسیبژ ًا
زخم از پاآولووی فیك ت
م ت هژ تود بوده ه ب

صوات اا آنیعت ز ده د .یايعآ ين آوزوا خوشخیعم
غده بزاق پلئوزوافعك دنوزیا ت سپیس آیوزوا تااآعین
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 .۹داننعاا ،گ ته سعب ی اس دهاد ،فك ت صوات ،ز ز آحقعقات سالزص ت بخدایص دهاد داننیده دندانپزیی  ،داننگاه علوم پزیی بابت ،بابت ،اي اد
 .2اسژادياا ،گ ته بافص ی اس  ،داننگاه علوم پزیی بابت ،بابت ،اي اد
 .۳داننجوی دندانپزیی  ،ز ز پژته های داننجوي  ،داننیده دنداد پزیی  ،داننگاه علوم پزیی بابت ،بابت ،اي اد
 .۴اای اس ااید زاا ،پژتهنیده سالزص ،داننگاه علوم پزیی بابت ،بابت ،اي اد
آاايخ آصويب ۹۳۱5/0/8 :
آاايخ ااشاک شخص اصالهات ۹۳۱5/۴/20 :
 آاايخ دايافص ۹۳۱5/۴/26 :

544

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 541بهمن 5931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 23:23 +0430 on Wednesday June 20th 2018

ارزيابي ويژگيهای هيستومورفومتريك تومورهای شايع خوش
خيم و بدخيم بزاقي با رنگ آميزی متيل گرين پيرونين

پژوهشی

صفورا سیفی و همکاران

اسص ه بخژ ين اتش دازاد د ش اه بوده ت زعمیواً

زعی تسیوپ اسص( .)7از دشا ه آا به از تز زطالعهای

گخ بعماا عال اسص .ییايعآ ين آوزواهیای بیدخعم

دا ززع یییه اسیییژفاده از هعسیییژوزوافوزژ ی بیییه همییی اه

پع

سعسژعك ااسع وزا ز بای د ه دااای افژاا آخاشم ت

دا آمايز آوزواهای خوشخعم از بیدخعم بزاقی ت يیا دا

آمايت به زژاسژاز ز بای د .زو واپعدازوئعد ااسع وزا به
دلعییت داشییات ز ژل ی

آمییايز دااای افژییاا بعولییوويی

زژفاتآ اسص .دازیاد د ش اهی بیا زیااوين تسیعع بیه
هم اه ااديوآ اپ بوده ت پع

گخ

افژ اق داشات ز ژل

آمیايز آوزواهیای بیدخعم بزاقی

صوات نگ فژه اسص لذا زطالعه هاض با اين هدف انجام
گ فژه اسص.

د به داشیه آمیايز

آوزوا بسژگ دااد .دا دنوئعد سعسیژعك ااسیع وزا بیه
دلعت آمايت آوزوا به عود زوضیع ت دا نخايیص زژاسیژاز
دتا دسص ،ش اه ا سعژنال ،ااديیوآ اپ زیمیت ت ییعم
دازان به اا ز اتد ت دا زجموک پع

گخ ضیعع

مواد و روش ها
اين زطالعه به صیوات آوصیعف  -آحلعلی بیه اتش
زقطع دا سال  ۹۳۱۴دا داننیده دنیداد پزییی بابیت
انجام ید 06 .بلوك پااافع ه ز بوط به اییعو داننییده

اسص( .)2،۹آمايز آوزواهای بدخعم از خیوشخیعم بزاقی

دنداد پزیی بابت ت ساي ز ا ز زوزیی  -بعمااسیژان

زعمواً ب اساس تيژگ های بالع ت هعسیژوپاآولووی دهیا

یازت 26بلوك ز بوط بیه نئوپالسیم خیوشخیعم بزاقی

با اسژفاده از انآ زعزی هماآو سعلعن -ائوزين صوات

(پلئوزوافعییك دنوزییا) ت  ۴6بلییوك پااافع ییه نئوپالسییم

ز گع د .دا زواادی اسژفاده از انآ زعزی اخژصاصی

بدخعم بزاقی ( 26زیواد دنوئعدسعسیژعك ااسیع وزا ت

ايمونوهعسژویعم ز آواند مك ده بایید( )۳ازیا دا

 26زییواد زو واپعدازوئعیید ااسییع وزا) انژ ییا یییدند.

ااآباط با آوزواهای غدد بزاقی زعمیواً ايمونوهعسژوییعم
ییااب د م ی دا آن ی ع

دهییا دااد( )۴ت دا ب خ ی

زوااد زمین اسص پاآولوويسصها دا ااآباط بیا داشیات
ز ژل ی

آمییايز آوزواهییای بییدخعم بزاق ی بییا يیییديگ

اخژالف عقعده دایژه بای د(.)5،۳

اطالعات بیالع

د هیا ییازت سین ،شی س ت نیوک غیده

بزاق خااج ید ت دا شداتل ثبص گ ديید.شخص آايعید
آن ع

هعسژوپاآولووی ،انژ ا بلوكهیای ز اسیب ت

همد عن آعععن داشه آمايز زو واپعدازوئعد ااسع وزا از
بلیییوكهیییای پااافع یییه دت بییی ش  5زعی تنییی بییی ای

زژعتگ ين پع تنعن يك اتش انآ زعیزی شخیص

انآ زعزی هماآو سعلعن -ائوزين ت زژعتگ ين پع تنعن

انآ پذي ی انژ اب ت سیاد اسیعدنو لئعك بیوده ت بیه

زده یید .پییس از زنییاهده آوسی پاآولوويسییص دهییاد ت

طوا اخژصاص به دا س ايبونو لئعیك اسیعد ()DNA

آايعییید آنییی ع

 ،بلیییوكهیییای پااافع یییه ز بیییوط بیییه

باند یده بهطوای یه هسیژه بیه انیآ سیبز دا ز يید.

نئوپالسمهای خوشخعم ت بدخعم بزاق

ه شخص تاتد

پع ی تنعن اخژصاص ی ب ی ای  RNAبییوده ت هسییژك ق زییز

به زطالعه ز اسیب آنی ع

ز گییی دد( .)0هعسیییژوزوافوزژ ی عبااآ یییداز اازيیییاب

یدند .همد عن داشه آمايز زو واپعدازوئعید ااسیع وزا

تيژگ هییای هعسییژوپاآولووی يییك بافییص یییازت انییدازه

ب اساس زععااهای  )8(Brandweinآعععن ید .نئوپالسیمهای

(زساهص ،قط ) هسژه ،اندازه سعژوپالسم ،ضی ازص اپی

بدخعم ب اساس افژاا بعولوويی دا دت گ ته بدخعم با

آلعوم ،تيژگ های نسج همب دی ،آعیداد عی تق خیون ،

داشه باا یازت زو واپعدازوئعد ااسیع وزا  gradeIIIت

سلولهای زاس تغعی ه یه آوسی دتابیعن زژصیت بیه

دنوئعدسعسژعك ااسع وزا ت بیدخعم بیا داشیه پیايعن

ازپعوآ ت ن م افزاا ز صوص ب اس ز گ دد ت اتش

یازت زو واپعدازوئعد ااسع وزای  grade Iطبقیهب یدی

هعسیژوپاآولووی اسیاليدهای

ییییدند( .)2دا انیییآ زعیییزی زژعیییت گییی ين پعییی تنعن

دقعقآ ی نسبص به ب اسی
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غدد بزاق  ،زو واپعدازوئعد ااسع وزا ت سپس دنوئعید

انآ زعزی زژعتگ ين پع تنعن بیه ع یواد اتش میی

ويژگي هيستومورفومتريك تومور خوش خيم و بدخيم بزاقي

 ۹/5gت پعی تنعن 2/5gدا 266ml

هیت یید ت سیپس

ااسع وزا بود (شدتل یمااه  .)۹هیمد یعن  ۹۹زیواد از

ت  26mlبیا ف

فسیفات (PH=5 )۹/۹6

زو واپعدازوئعد ااسع وزا ها دااای  grade Iت  ۱زیواد

آ عب یده ت به زحلول قبل اضیافه یید .اسیاليدها دا

دااای  gradeIIIبودنیید .نمونییههییای دنوئعدسعسییژعك

يییك زحلییول الیلیی ( 25داصیید اآییانول ت  75داصیید

ااسع وزا هم یازت  ۱زواد نوک  7 ،tubularزیواد نیوک

با 06زعل لعژ

بوآانت) به زدت  2دقعقه ق اا گ فژیه تسیپس  2دقعقیه دا
گزيلن غوطیهتا ییدند ت سی انجام اسیاليدها بیا دسیب
انژالد پویعده ییدند( .)۳ابژیدا آصیاتي ی از اسیاليدهای
انآ زعزی یده با زژعتگ ين پع تنعن بیا بیزاگ نمیاي
 ۹66ب ابی بیا زعی تسییوپ ( ،Bx41 ،Japan Optical
 )Olympusآوس دتابعن ( (lgvc,Tokyo,japanزژصت
به ازپعوآ دا  ۳زقطیع زعی تسییوپ

پنیص سی هم بیا

بزاگ نماي ۹66ب اب به انیدازه  708×۹62۴زعلی زژی ت

 solidت  ۴زواد نوک  cribriformبودند.
(سن،ش س،نوک غده)

جدول شماره  :۱اازياب تيژگ های بالع
دا آوزواهای یايع خوش خعم ت بدخعم بزاق
نوک آوزوا

زعانگعن س
(انح اف زععاا±زعانگعن)

پلئوزوافعك دنوزا

۴۴/2±۱/85

زو واپعدازوئعد ااسع وزا

۴۱±۹5/۳7

دنوئعد سعسژعك ااسع وزا

۴8/20±۹۴/۱6

شس

نوک غده بزاق

 ۹۳زد

 0غدد بزاق اصل

7ز د

 ۹۴غدد بزاق ف ع

 ۹2زد

 ۹غدد بزاق اصل

8ز د

 ۹۱غدد بزاق ف ع

۹۹زد

 5غدد بزاق اصل

۱ز د

 ۹5غدد بزاق ف ع

ازتلوین ۹7داصد از اشزاء آوزواال به عمت زید ت بیه
طوا زژوس  ۹66هسژه دا  ۳فعلد زعی تسیوپ ب اسی

نالعز  kruskal-wallisنناد داد ه بعن تيژگ های

ید .دا زجموک ۹86آصیوي زعی تسییوپ آخعیه یید ت

زوافوزژ ی (اندازه سط زقطیع هسیژه ،سعژوپالسیم )،)µm²

سیییپس آی عیییك هعسیییژوزوافوزژ ی زطیییابق بیییا اتش

نسبص اندازه هسژه به سعژوپالسم ت نسبص قط بیزاگ بیه

 )۱( shabanaانجام ید .شخص اازياب هعسژوزوافوزژ ی
از ییازپعوآ زژصییت بییه دتابییعن ت از نییوک سعسییژم نییالعز

ودك هسژه) دا آوزواهای یايع خوشخعم ت بیدخعم
بزاق اخژالف زاای زع داای تشود دااد ( )p>6/66۹به

( )Motic plus2اسژفاده ید .اندازه سیط زقطیع هسیژه،

طوای ه زعانگعن زساهص سعژوپالسیم دا زو واپعدازوئعید

سعژوپالسم ) )µ m²ت نسبص اندازه هسژه بیه سعژوپالسیم،

ااسع وزا ،زعانگعن زساهص هسژه ت نسبص قط بزاگ به

نسبص قط بیزاگ بیه ودیك هسیژه ( )Ferret ratioت

ودك هسژه دا پلئوزوافعیك دنوزیا ت نسیبص انیدازه

ییت هسژه زحاسبه ید ت نژايج نخاي به صوات انح اف
زععاا±زعیانگعن گیزااش یید .هیمد یعن ب اسی

عفی

هسژكها (آك-د د هسژی ) دا  ۳فعلد زعی تسییوپ

هسژه به سعژوپالسم دا دنوئعدسعسژعك ااسع وزا بیع
آ بع آ ين بود (شدتل یمااه .)2
ااآباط زاای زع داای بعن افژاا آخاشم ت همد عن

پنص س هم با بزاگنماي  ۹66ب اب دا هی اسیاليد انجیام

داشه آمايز آوزواهای یايع غدد بزاقی بیا تيژگ هیای

ید .داصوات زناهده اتی همافژادگ سلولها ت زنی

زوافوزژ ی تشود ندایص (شداتل یمااه 2ت.)۳

نبییودد غنییاء دهییا ،دا زطالعییه تااد ننییدند .اطالعییات

بییا نییالعز Mann-whitneyدا زقايسییه دت بییه دتی

نمونهها دا  SPSS22تااد یدند ت بیا آسیصهای زیاای

آوزواهای بزاق آفاتت زساهص سلول دا پلئوزوافعیك

 kruskal-wallisت  Mann-whitneyآجزيه ت آحلعت یدند.

دنوزییا ت زو واپعدازوئعیید ااسییع وزا زع یی داا نبییود

یافته ها
از بییعن  06نمونییه انژ ییا یییده دا ايیین ب اسیی ،
 26زییواد ز بییوط بییه پلئوزوافعییك دنوزییا 26 ،زییواد
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( .)p=6/۴0همد عن نسبص قط بزاگ به ودك هسیژه
دازو واپعدازوئعد ااسیع وزا ت دنوئعدسعسژعك ااسیع وزا
آفاتت زیاای زع ی داای نداییص ( .)p=6/۹۴دا سیاي
تيژگ های زوافوزژ ی آفاتت زاای زع یاداای تشیود
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( )Merk, Darmstadhto,Germanyابژییدا زژعییت گ ی ين

دنوئعدسعسژعك ااسع وزا ت  26زواد زو واپعدازوئعید

پژوهشی

صفورا سیفی و همکاران

دایص .همد عن دا ب اس

عفی هسیژكهیا بیا هیذف
نبیود ،نژیايج

هسژههای آع ه ه دا دها هسژك زن
زي هاصت ید:

دنوزا آق يباً همه سلولها آك هسژی ت بهندات سلول
د دهسژی زناهده ید .ییت هسژه دااای آ وک زيادی

تصویر شماره  : 2انآ زعیزی زژعیت گی ين پعی تنعن دا زو واپعدازوئعید

بود ازا بع آ هسژهها هالص نعده دایژ د.

ااسع وزا ( .)ˣ۹66فل ها نمايادگ هسژه های د د هسژی ز بای د.

دا ب اس اساليدهای زعی تسیوپ زو واپعدازوئعید
ااسع وزا هدتد  76داصد سلولها د ید هسیژی ت ۳6
داصد سلولها آك هسژی بودند ه دا هسژههای آك
هسژی هم اندازه هسژك بزاگ بود .هسژهها بیه یییت
بعض ت زاتيه داا زناهده یدند.
 -دا ب اس اساليدهای زعی تسیوپ

دنوئعدسعسژعك

ااسع وزا هدتد  55داصد سلولها د ید هسیژی ت ۴5
داصد سلولها آك هسژی بودند .دا بع آی سیلولهیا

تصویر شماره : 3انآ زعزی زژعیت گی ين پعی تنعن دا دنوئعدسعسیژعك
ااسع وزا ( .)ˣ۹66فل ها نمايادگ هسژه های د د هسژی ز بای د.

هسژهها آق يباً تی زناهده یدند (آصاتي یمااه  ۹آا .)۳

بحث
از نژايج زطالعه هاض به نظ ز اسد ه اگ ده از نظی
تيژگ های زوافوزژ ی اخژالف زاای زع ی داای بیعن
آوزواهای یايع خوش خعم ت بدخعم بزاق زناهده یید
تل اين تيژگ ها ز آب با افژاا آخاشم ضايعات فیوق
نبود .بهطوای ه بع آ بع آ ين زعزاد زساهص هسیژه

تصویر شماره  :۱انآ زعزی زژعت گ ين پع تنعن دا پلئوزوافعك
دنوزا ( .)ˣ۹66فل

دا پلئوزوافعك دنوزا ،بع آ بع آ ين زعزاد زساهص

ها نماياد گ هسژه های آك هسژی ز بای د.

جدول شماره  : 2اازياب تيژگ های زوافوزژ ی آوزواهای یايع خوش خعم ت بدخعم بزاق با انآ زعزی زژعت گ ين پع تنعن
زساهص سعژوپالسم
(انح اف زععاا±زعانگعن)

زساهص هسژه
(انح اف زععاا±زعانگعن)

نسبص زساهص هسژه به سعژوپالسم
(انح اف زععاا±زعانگعن)

نسبص قط بزاگ به ودك هسژه
(انح اف زععاا±زعانگعن)

پلئوزوافعك دنوزا

۴0۹5/۳5±۹5۱0/05

۹۹۹۴/۴7±0۳5/07

6/2۴±6/۹2

۹/۱5±6/78

زو واپعدازوئعد ااسع وزا

۴0۱۱/۴6±26۱۴/6۳

۱۱۹/۴۱±766/2۳

6/22±6/۹۴

۹/06±6/5۹

دنوئعدسعسژعك ااسع وزا

2072/۳5±۹260/80

7۳7/۳۱±۴6۹/68

6/28±6/۹۹

۹/۴7±6/۳5

6/66۹

6/66۹

6/66۹

6/66۹

گ ته

سط زع

داای

جدول شماره  : 3اازياب تيژگ های زوافوزژ ی آوزواهای یايع بزاق با داشه بدخعم باا ت پايعن با انآ زعزی زژعت گ ين پع تنعن
زساهص سعژوپالسم
(انح اف زععاا±زعانگعن)

زساهص هسژه
(انح اف زععاا±زعانگعن)

داشه بدخعم باا

۳00۹/۹۴±۹087/۱8

7۴7/57±5۴۹/۱۱

6/22±6/۹۹

داشه بدخعم پايعن

5۱76/۹2±2786/۹8

۹652/68±۴۳۹/۳2

6/۹۱±6/6۱

6/66۹

6/66۹

6/66۹

گ ته

سط زع

داای
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نسبص زساهص هسژه به سعژوپالسم
(انح اف زععاا±زعانگعن)

نسبص قط بزاگ به ودك هسژه
(انح اف زععاا±زعانگعن)
۹/۴2±6/۳۹
۹/0۱±6/۴۹
6/66۹
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 -دا ب اس اساليدهای زعی تسییوپ پلئوزوافعیك

ويژگي هيستومورفومتريك تومور خوش خيم و بدخيم بزاقي

بیییع آییی ين زعیییزاد نسیییبص هسیییژه بیییه سعژوپالسیییم دا

زعاي ات زعمول اتزانه نسبص به انآ زعزی هماآو سعلعن-

دنوئعدسعسژعك ااسع وزا ت بع آ بیع آی ين انیدازه

ائوزين ت  feulgenاتش زفعدآ ی اسص( .)۹2اينگونه به

قط بزاگ بیه ودیك هسیژه دا پلئوزوافعیك دنوزیا

نظ ز اسد ه پااازژ های زوافوزژ يیك شخیص آمیايز

ه آا ود زطالعیهای دا ززع یه

بدخعم از بدخعم اپ آلعال زفعد باید ازیا

تشود دایص .از دشاي

ضايعات پع

اسییژفاده از هعسییژوزوافوزژ ی ت يییا بییهطییوا اخژصاص ی

دا ااآباط با آوزواهای بزاق اتش میی اازییم دی

انآ زعزی زژعتگ ين پع تنعن بیهع یواد اتش میی

نم باید .البژه اگ ده آوزواهای بزاق زمیین اسیص دا

دا آمايز آوزواهای بزاق صوات نگ فژیه یه از نییات

نمای زعی تسیوپ یباهصهای زيادی با هم دایژه بای د ت

زثبص اين زطالعه اسژلذا ب ای نگااش بحث زطالعه يیاد ییده

گاه آمايز دها بسعاا زنیت باید ازیا ايمونوهعسژوییعم

زحدتديصهاي تشیود داییژه ت ازییاد زقايسیه زسیژقعم

ت زوافوزژ ی اتشهیای میی اازییم دی دا افژی اق

يافژههای اين زطالعه بیا زقالیههیای ديگی تشیود نیدااد.

دها نم

بای د(.)۴

اغلییب دا زطالعییات گذیییژه از نسییبص زسییاهص هسییژه بییه

سعف ت همیاااد به اازياب پااازژ های زوافوزژ يیك

سعژوپالسم به ع واد زن صه اصل آغعع ات بدخعم نیام

اآوسعسص ت عسص دنژ واتس

ب ده ز ید( )۹۹،۹6دا صواآ

دا آوزوا ادنژوونعك

ه دا زطالعه هاض ايین

با انآ زعزی هماآو سعلعن -ائوزين پ داخژ ید .اينیاد

نسبص دا پلئوزوافعك دنوزا بع آ از زو واپعدازوئعد

افزاي

نسبص هسژه به سعژوپالسم ،آ ا م ع تق خون ت

ااسع وزا بود.بیه عبیااآ ااآبیاط بیعن افژیاا آخیاشم

افزاي

نسبص قط بزاگ به ودك هسژه اا دا آوزیوا

آوزواهای بزاق با تيژگ های زوافوزژ ی ديده نند.
دا زطالعه  Khandelwalت همیاااد نسبص هسژه بیه
سعژوپالسم بیا انیآ زعیزی پاپیانعیوائو دا نمونیههیای
سعژولووی ز اط دهاد اف اد زص ف ده آ بیا و مژی

ادنژوونعك
زطیی ح

اآوسعسص نسبص بیه عسیص دنژی واتس
دنیید ت زوافییوزژ ی اا اتش اازیییم دی دا

آوشعه عود افژاا آخاشم
نژايج زطالعه هاض

اآوسعسص بعاد

دند ه با

دا آضاد اسص(.)۹۳

از اف اد زبژال به ااسع وم سلول س گف ی بود( )۹۹ت بیه

دا زطالعه  Karpinska- kaczmarczykت همیاااد

نظی زی اسید زوافیوزژ ی اتش اازییم دی دا افژی اق

تيژگ های زوافوزژ ی هسیژه ت هسیژك دا آوزواهیای

بدخعم نای از آ با و از ااسع وم سیلول

ل بعماااد اازياب ید.

ضايعات پع

پسژاد ت ااآباط د با طول عم

س گف ی باید ه دا آضاد با نژايج زطالعه هاض اسص.

ايناد گزااش نمودند ه ااآباط زثبژ بعن پل زوافعسیم

زحژنم ت همیاااد تيژگ هیای سیعژوزوافوزژ يك

هسژه ت آعداد هسژكهای زوشیود دا هسیژه سیلولهیای

هسژه ت هسژك اا دا ز اط ن زال ،ز اط ديسپالسیژعك

آوزواال ت  relapse- free servival rateتشود دااد ازیا

ت ااسییع وم سییلول س گف یی بییه تسییعله انییآ زعییزی

ل بعماااد زناهده نند .همد یعن

زژعتگ ين پع تنعن ب اس

ااآباط با طول عم

دند ت به اين نژعجه اسعدند

ب خ از پااازژ هیای زوافوزژ يیك هسیژه ت هسیژك دا

ه اين اتش انآ زعیزی بیه همی اه زوافیوزژ ی اتش

ااسع وم آخاشم پسژاد اا ز آب با فا ژواهای بالع -

می اازیم دی شخص اازياب آغعع ات هسژه ت هسژك

دنید بیهطیوای یه زسیاهص هسیژه،

دا ضايعات پع

بدخعم هف

ه دهاد اسص(.)۳

 Metgudت همیاااد زط ح

پاآولووی زط ح
آعداد هسژكها ت پل

زوافعسیم هسیژه دا ااسیع وم بیا

دند ه انآ زعزی

پ تلعف اسییعود ییم ت بعییاد گع نییده اسییژ تونیم آیی از

زژعتگ ين پع تنعن اتش اازیم دی شخص اازيیاب هیم

ااسییع وزا بییا پ تلعف اسییعود بییاا ت عییدم بعییاد گع نییده

ززاد  DNAت  RNAدا ااسیع وم سیلول س گف یی ت
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سعژوپالسییم دا زو واپعدازوئعیید ااسییع وزا ،بییع آیی

ديسپالزی اپعژلعال اسص.اين اتش سیاده بیوده ت شخیص

پژوهشی

صفورا سیفی و همکاران

 Sneha Singhت همیاااد به ب اسی تيژگی هیای
زوافوزژ ی دا لیوپال عای دهیان  ،فعبی تز زي ز یاط
دهان ت ز اط ن زال دهان با انآ زعیزی هماآو سیعلعن-

آلعال اسژفاده ز گ

دنید یه ايین تيژگی هیا از
ز يابید.

زلوبالسیژوزا

اه

دا نژعجییه هعسییژوزوافوزژ ی يییك اتش م ی ز اسییب
ضايعات با پژانسعت بدخعم ز

باید(.)۹5

 Mohantaت همییییاااد بیییه ب اسییی تيژگ هیییای
زوافوزژ يك سلول ت هسژه دا ااسع وم سلول س گف یی

آعداد نقاط انآ پذي یده افژاا آخاشم

اا نسبص به ضايعات ادنژوونعك ديگ آوشعه

سلولهای س گف ی غع
زط ح

اسوبات انآپذي ی به شای نقاط انیآ پیذي ییده بیا
زعی تسیوپ نوای زحاسبه ز گ دد.

اآع عزه نسبص به سلول ن زال

 Pyroninشخییص انییآپییذي ی هسییژك ت  RNAت
آولوئعییدين بلییو ،azure B ،زژعییتگی ين بی ای آنی ع
 DNAبییه ییاا زی اتنیید ازییا زژعییتگی ين پعی تنعن اتش

دند ت زوافیوزژ ی اا بیه ع یواد اتش ز اسیب

انآ زعزی اازیم دی دا آمايز  DNAاز  RNAزی بایید

زتد ه گیام ااسیع وم سیلول س گف یی

بهطوای ه  DNAسیبز انیآ ت  RNAق زیز زی ییود.

ب ای آن ع
بعاد

پااازژ هییای هسییژه اا دا

دنید()۹8

ازا زنیت انآ زعزی نعژ ات نق ه اين اسص یه گیاه

با انیآ زعیزی پاپیانعیوائو پ داخژ ید .اينیاد یاه
پااازژ هییای سییلول ت افییزاي

دد(.)۳

سعف ت همییاااد بیا انیآ زعیزی نعژی ات نقی ه ت

فعب تز زي ز اط آا ز اط ن زال دهان
ب ای آن ع

پااازژ هیای هسییژه ت هسییژك بیه تيییژه دا ضییايعات اپی

همد عن اتش انآ زعزی زژعتگی ين پعی تنعن سیاده ت

دند(.)۹0

 Udayashankarتهمیاااد بعاد دند ه تيژگ هیای

نسبژاً اازاد بوده( ،)26،۹۱،0لیذا دا زطالعیه هاضی شخیص

زوافوزژ يك سلول ت هسژه به آ آعیب دا ااسیع وم سیلول

ب اس

لعه تيژگ های زوافوزژ ی آوزواهای بزاق از

س گف ی  ،زص ف دگاد آ با و ت اف اد ن زال اه

اين اتش انآ زعزی اسژفاده ید.

ز يابد ت ز آواد از زوافوزژ ی ب ای آن ع
بدخعم قبت از ظخوا بالع

ضايعات اسژفاده

آغععی ات
د(.)۹7

دا پاياد ز آواد نژعجهگع ی

د ه زوافوزژ ی ت

انآ زعزی زژعتگ ين پع تنعن ب خالف ضیايعات اپی

دا زطالعه هاض اگ ده دا ااآباط بیا تيژگی هیای

آلعال دا آوزواهای غدد بزاقی اتش میی اازییم دی

زوافوزژ ی ت داشه آمیايز آوزواهیای بیدخعم بزاقی دا

دا آنیی ع

دهییا دا زییوااد

ب خ پااازژ ها اخژالف زیاای زع ی داای تشیود دااد

زنیتساز نم باید ت با اين اتش نم آیواد آوزواهیای

ازا اتند ز طق با افژاا آخاشم ضايعات بزاق نم آواد

خوشخعم از بدخعم بزاق اا افژی اق داد ت تيژگی هیای

دا نظ گ فص .با آوشه بیه ايین یه یااب د زوافیوزژ ی

زوافوزژ ی ااآباط با داشه بیدخعم ت افژیاا آخیاشم

دااای نژايج زثبژ دا ضايعات اپعژلعال ت پسژاد ز بایید

آوزواهای بزاق ندااد.

ازا دا ااآباط با آوزواهای غده بزاق نژايج ز طق ديیده
نند .ب اب اين ايین د یعن زی آیواد بعیاد ی د یه نژیايج
زوافوزژ ی ب هسب نوک آوزیوا (اپعژلعیال  ،ززاننیعم ،

افژ اقیی زعی تسیییوپ

سپاسگزاری
اين زطالعه يك پايیادنازیه داننیجوي دا داننییده

اپعژلعال ززاننعم ) ت نوک اسیژ تزا زژفیاتت زی بایید ت

دنداد پزیی بابت بوده اسص ه هزي یههیای د آوسی

یايد عدم زثبص بودد نژايج به دلعت ییباهص بسیعاا زيیاد

زعاتنص پژتهن داننگاه علوم پزیی بابت آأزعن ییده

آوزواهای غده بزاق از نظ نمای هعسژوپاآولووی دهیا

اسص .نويس دگاد اين زقاله ز اآیب قیدادان خیود اا از

بایییید .از اتشهیییای انیییآ زعیییزی زژعیییددی زان ییید

خانم اب اهعم پوا ت قیای نیوای بیه علیص انیآ ی دد

 ،pyronin Y ،azure B ،feulgen ،AgNORآولوئعیدين

نمونهها به عمت ز تاند.
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ائوزين پ داخژ ید ت بعیاد

بلییو ت زژعییت گ ی ين پع ی تنعن شخییص زنییاهده ت ب اس ی

ويژگي هيستومورفومتريك تومور خوش خيم و بدخيم بزاقي
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