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 به نام خدا

 

  همکاران ارجمنددوستان گرامی، 

 سالم

هر چند علیرغم تمام تالشها و هماهنگی هایی که در اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت به دلیل شیوع کرونا 

مهرماه سال جاری در  ۳تا  1نتوانستیم میزبان همکاران گرانقدرمان از سراسر کشور باشیم، خوشحالیم که از 

دشواری های ماههای اخیر روزهای پربار و ارزشمندی را کنار هم  فضای مجازی گرد هم می آییم تا فارغ از تمام

 .سپری کنیم

اگرچه برگزاری مجازی کنگره ما را از مالقات حضوری عزیزان محروم نموده، لکن این شکل از اجرا در کنار امکان 

ی های باالحضور تعداد بیشتری از مخاطبان داخلی در پنل های مختلف، شرایط بهتری را جهت معرفی ظرفیت 

 .آسیب شناسی دهان و فک و صورت ایران در عرصه های بین المللی ایجاد نموده است

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد فقید و بنیانگذار آسیب شناسی دهان و فک و صورت ایران، استاد 

 از هیات مدیره انجمن آسیبدکتر اسمعیل یزدی، که کنگره پنجم مزین به نام ایشان است، مراتب تقدیر خود را 

شناسان دهان و فک و صورت ایران، دبیران علمی، اجرایی و بین الملل کنگره و نیز سخنرانان و اعضای کمیته 

 .های علمی که ما را در برگزاری این کنگره یاری نموده اند اعالم می دارم

انشکده مجازی و معاونت بین الملل همچنین از حمایت های ارزشمند همکاران مان در دانشکده دندانپزشکی، د

  م.مانه همراه ما بوده اند سپاسگزاردانشگاه علوم پزشکی تهران که صمی

امیدوارم بتوانیم در کنار هم همایش پنجم آسیب شناسان دهان و فک و صورت ایران را به خاطره ای پربار و با 

 .شکوه در تاریخ این رشته بدل نماییم

 

 دکتر فرشته بقایی نایینی                                                                                        

 کنگره آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایرانرئیس پنجمین                                                               
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 به نام خدا

 

 همکاران گرامی، دستیاران و دانشجویان عزیز استادان محترم،

خداوند منان را سپاسگزارم که فرصتی به بنده عطا نمود تا بتوانم با همکاری اساتید برجسته و پیشکسوتانی که 

افتخار شاگردی تک تک ایشان را داشته ام در برگزاری پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت نقشی 

آسیب شناسی کاربردی در "با شعار  مزین به نام استاد دکتر اسمعیل یزدی بوده و ایشداشته باشم. این هم

 .با هدف تعامل بین رشته ای برگزار می گردد "دندانپزشکی

ضمن دعوت از همه اساتید، دستیاران و دانشجویان عزیز جهت شرکت در این همایش، امیدوارم توسعه ارتباطات 

 .د نقش مهمی در ارتقای تشخیص و درمان بیماران در حوزه دندانپزشکی داشته باشدعلوم پایه و علوم بالینی بتوان

 

 

  دکتر دنیا صدری                                                                                          

 من آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایرانرییس هیات مدیره انج                                                       
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 به نام خدا

با یاری خداوند و با عنایت به نقش برجسته علم آسیب شناسی دهان و فک و صورت به عنوان یک حلقه ارتباطی 

مهم در پیوند علوم دندانپزشکی با دانش پزشکی، پنجمین کنگره آسیب شناسان دهان و فک و صورت ایران با 

برگزار خواهد  1۳99مهرماه  1-۳، بصورت مجازی در روزهای سیب شناسی کاربردی در دندانپزشکیمحوری آشعار 

 شد.

برگزاری پنجمین همایش آسیب شناسان دهان و فک و صورت ایران بصورت مجازی علی رغم تمام محدودیتهای 

تر اساتید به نام بین المللی در برگزاری  آن، این فرصت را در اختیار تیم اجرایی کنگره قرار داد که از حضور پررنگ

 کنگره پیش رو استفاده کند.

در این همایش، آخرین دستاوردهای اساتید برجسته داخلی و خارجی، با هدف ایجاد محیطی مناسب جهت تبادل  

 اطالعات علمی ارائه خواهد شد. 

ز علم برانگی ون ابعاد مهم و چالشتالش کمیته علمی همایش بر آن بوده است تا فضایی مناسب جهت بحث پیرام

 رشته ای ایجاد گردد.-رشته ای و میان  -بین آسیب شناسی با نگرش

علم  ی درفق های جدید، اصهای گوناگون دندانپزشکی و پزشکیامید است با حضور سخنرانان برجسته با تخص

 .تجربیات علمی گرانبهایی را به اشترک بگذاریم آسیب شناسی دهان و فک و صورت و

 

  نازنین مهدویدکتر                                                                                    

 نآسیب شناسان دهان، فک و صورت ایرا دبیر علمی پنجمین کنگره                                                     
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 به نام خدا

ماه سال  مهر ۳تا  1با استعانت از پروردگار متعال پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ 

علی رغم تمام تالشهای  برگزار می گردد. به صورت مجازی "آسیب شناسی کاربردی در دندانپزشکی"با محور  1۳99

متاسفانه چند روز قبل از برگزاری، به دلیل شیوع  ،1۳98انجام شده جهت برگزاری کنگره حضوری در اسفند ماه سال 

اهتمام دست اندرکاران کنگره حاضر این بوده است که با توجه به شعار بیماری کرونا ناچار به لغو این برنامه علمی شدیم. 

تحقیقات مشترک بین رشته ای پاتولوژی دهان، فک و صورت با سایر رشته های دندانپزشکی و  اصلی کنگره به بررسی

از ابزارهای به روز و مدرن موجود در علم  استحتی رشته های پزشکی مرتبط پرداخته شود. در این راستا سعی شده 

استفاده شود. همچنین جهت رفاه حال همکاران عزیزی که مقاالت آنها به صورت  virtual slidingپاتولوژی همچون 

بود که این کار به نوبه رهای الکترونیک استفاده شده یا پوست Green posterاز سیستم های  بودپوستر پذیرفته شده 

با وجود تمام مشکالت و  .بود در تاریخ برگزاری کنگره های آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران خود کار جدیدی

در دوران شیوع کرونا،  استفاده از ابزارهای فناوری و تکنولوژی های نوین گسترش سریع محدودیتهای کنگره مجازی، اما

 در این کنگره فراهم ساخت. گان بین المللی راامکان حضور تعداد بیشتری از سخنرانان و شرکت کنند

اد فقید که به نام است مراسم افتتاحیه کنگره حاضرژی دهان، فک و صورت در با هدف تجلیل از اساتید پیشکسوت پاتولو

 یزنمراسم تقدیر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر سیروس اعتصام یزدانی  ،دکتر اسمعیل یزدی نامگذاری شده است

را یاری نمودند، از همه برگزار خواهد شد. در پایان ضمن تشکر از تمامی عزیزانی که در برگزاری این رویداد علمی ما 

ر برگزار شدن دعوت به عمل می آورم تا با حضور خود موجبات هرچه پربارت مجازیکنگره این در  شرکتسروران جهت 

 آن را فراهم آورند.

 
 

  دکتر مائده قربان پور                                                                                    

 پنجمین کنگره آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران دبیر اجرایی                                                           



6 
 

 

 به نام خدا
 

در روزهایی که متاسفانه تمامی حوزه ها از گسترش بیماری کرونا آسیب دیده اند، به لطف امکانات ارتباطی نوینِ 

بزرگان علمی در سراسر دنیا کمتر شده است. ما نیز در بخش بین الملل پنجمین کنگره انجمن مجازی، فاصله ها با 

آسیب شناسان دهان و فک و صورت ایران تالش نموده ایم ضمن اجرای تمام وعده هایی که پیش تر در اسفند سال 

ز سراسر دنیا در این همایش گذشته به مخاطبان خود دادیم، زمینه را جهت حضور وسیع تر پاتولوژیست های دهان ا

 .فراهم آوریم

بر خود الزم می دانم ضمن سپاس از رئیس و دبیران علمی و اجرایی همایش که صمیمانه بنده را در این مسیر یاری 

نمودند از تیم توانمند و متخصص مدیریت روابط بین الملل معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران که در 

 .را یاور ما بوده اند قدردانی نمایمتک تک مراحل اج

امیدوارم این دوره از کنگره نویدبخش معرفی هرچه بهتر ظرفیت های باالی آسیب شناسی دهان و فک و صورت 

 .ایران در عرصه های بین الملل و تقویت بیشتر شبکه های علمی انجمن در صحنه های بین المللی باشد

 

 

  دکتر پویان امینی شکیب                                                                                                   

 کنگره آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران پنجمیندبیر بین الملل                                                                     
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 در تحقیقات دندانپزشکی  بالینی دهان آسیب شناسی و بافت شناسی کاربردی

Osseointegration: Success to Failure, From Histological and Clinical Point of View 
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از دو زاویه بالینی و هیستوپاتولوژیک قابل تحلیل و ارزیابی  ،در بیماران نیازمند به ایمپلنت های دندانی osseointegrationفرآیند 

شده و تا زمان موفقیت قطعی آن ادامه می یابد. درعین  در استخوان فک آغاز fixtureمی باشد. این فرآیند از لحظه قرار گرفتن 

 سین را ضروری می سازد.یحال برخی مشکالت در حین جراحی می تواند منجر به شکست این درمان شده که بررسی دقیق کلین

وایای پنهان نموده تا زدر این سخنرانی برآنیم که موفقیت و شکست درمان ایمپلنت را از هر دو دیدگاه بالینی و میکروسکوپی بررسی 

 آن را با مخاطبان همایش به اشتراک گذاریم.
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Autografts are still the clinical gold standard for regeneration of bone defects. Bone graft 

substitutes or scaffolds could match the performance of autograft. Effective development of new 

graft substitutes based on the concept of bone tissue engineering has been enhanced bone 

regeneration. A major goal in the design of bone graft substitutes is a formulation that can recreate 

the bone tissue microenvironment to stimulate factors that promote the osteoinductive in addition 

of osteogenic and osteoconductive capacity. We describe some new concepts in the goal of 

providing an alternative to the autograft bone tissue engineers and differences of fundamental 

processes and histological aspects in various types of scaffolds in stimulating of the bone healing 

process. Also, we have focused on the development a bone graft substitute with special protocol 

which closely mimics the bone tissue microenvironment.  
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 در تحقیقات دندانپزشکی  بالینی دهان آسیب شناسی و بافت شناسی کاربردی

 خرگوش ی جمجمه در استخوانی نقائص ترمیم بر کیتوسان از مشتق غشاء تاثیر بررسی

 

 سخنرانان:

 محمد رضا کریمی دکتر

 ایران ،تهران ،آزاد اسالمی علوم پزشکی تهران، دانشگاه گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، ،استادیار

 

 شاهسواری فاطمه دکتر

 ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی تهرانعلوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی،  فک و صورت، ،گروه پاتولوژی دهان ،دانشیار

 

 :سایر همکاران

 متخصص پریودنتولوژی  :نیکو آرام دل محمدرضا دکتر

 

و درمان های ایمپلنت ایجاد میکند و  عدم ترمیم نواقص استخوانی، مشکالت جدی برای بازسازی پریودنتال سابقه و هدف:

 نواقص این پوشاندن برای غشا یک از آن در که است نواقص این بازسازی روش معتبرترین "استخوان شده هدایت بازسازی"  تکنیک

ان مورد کیتوسغشاهای قابل جذب کاربردی وسیع یافته اند ودر این تحقیق نوعی از غشا قابل جذب جدید مشتق از  .میشود استفاده

 .بررسی قرار گرفته است

غشا مشتق از کیتوسان از پلیمریزاسیون رادیکالی کیتوسان و مونومرهای متاکریلیلیک اسید و هیدروکسی اتیل  مواد و روش ها:

متاکریالت تهیه شد. در جمجمه ی دوازده خرگوش سفید نیوزیلندی حفرات با قطر هشت میلیمتر ایجاد شد)هر خرگوش چهار 

ک حفره با غشا پوشانده ( یA)گروه.حفره ی دیگر با استخوان اتوژن پر شد(  C)گروه کنترل.ره(. یک حفره فقط از لخته پر شدحف

در فواصل زمانی چهار و هشت هفته خرگوش ( M+A )گروه .حفره ی آخر با استخوان اتوژن پر و با غشا پوشانده شد و(   Mهشد)گرو

واکنش جسم خارجی مورد  های هیستولوژیک تهیه و از لحاظ تشکیل استخوان جدید،مقدار آماس وها قربانی شده واز حفرات نمونه 

برای مقایسه متغیرهای کمی و رتبه ای از آزمون های غیر  .بررسی قرار گرفتند. ضمنا وضعیت ماندگاری غشا نیز ارزیابی شد

در مورد متغیرهای اسمی از  Bonferroni adjustment مقایسه گروه ها به صورت دو به دو از نوع و Friedman  پارامتری

  .استفاده شد Q-Cochrane آزمون
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میزان تشکیل استخوان جدید به ترتیب در هفته ، اند و در ده خرگوش باقیماندهدو خرگوش در حین مطالعه از دست رفته ها: یافته

و در  15/8۳و  8/5مقدار آن   M در گروه 20/16و A10/75 درصد، در گروه14/66و 7به ترتیب  C های چهارم و هشتم در گروه

مشاهده نشد. در هفته ی چهارم تمام ( ۳)درجه  بدست آمد.در هیچکدام از گروه ها آماس شدید درصد 2۳و  M+A   12/25 گروه

تمام گروه گروه ها دارای آماس خفیف تا متوسط بودند و اختالفی معنا دار با هم نداشتند. در هفته ی هشتم مقدار آماس در 

بودند  (1)درجه ی  )که آماس متوسط بود( در تمام گروه ها بدون آماس و یا دارای آماس خفیفمورد  یک  از غیر و داشت کاهش  ها

مشاهده شد. در   M+Aو تقریبا تمامی گروه های M و اختالف معنی داری نداشتند. واکنش جسم خارجی در نیمی از گروه های

 .خود را حفظ کرده بود ولی در هفته ی هشتم از هم گسیخته بود هفته ی چهارم غشا تداوم

 .غشا مورد بررسی تداخلی با روند استخوان سازی نداشته وهمچنین زیست سازگار بوده و نسبتا زود جذب میشود  گیری: نتیجه

  .GBRکیتوسان، غشا، ترمیم، نواقص استخوانی،   واژگان کلیدی:
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Histologic Evaluation of Vital Pulp Therapy with Mineral Trioxide Aggregate Containing 
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Medical Sciences, Tehran, Iran 

 

Introduction: Addition of zinc oxide (ZnO) to Mineral Trioxide Aggregate (MTA) has been 

shown to rectify tooth discoloration caused by this cement. The purpose of this study was to 

evaluate the response of the canine dental pulp to complete pulpotomy using Angelus MTA with 

and without Zinc Oxide by means of histopathologic analyses. 

Methods & Materials: 40 teeth of 5 dogs were divided into 2 groups: Angelus MTA with 5% 

ZnO (n = 20) and Angelus MTA (n = 20). Pulpotomies were performed and pulp cavity was sealed 

with one of the aforementioned cements and restored with glass ionomer. After 30 days, the teeth 

were extracted and processed histologically. Dentine bridge formation (continuity and thickness), 

extent of the inflammatory reaction (number of cells, and extension of the reaction), hyperemia, 

necrosis and intra-pulpal diffusion calcification were evaluated. Data were analyzed by Mann-

Whitney test. P<0.05 was considered as statistically significant.  

Results: According to the results of the current study, a significant difference was seen in regards 

of formation, continuity and thickness of dentin bridge between two cements (P<0.05). Addition 

of ZnO significantly decreased the thickness of dentinal bridge formed (P=0.001). No significant 

different was seen in the extent of the inflammatory reaction (number of cells, and extension of 

the reaction), hyperemia, necrosis and intra-pulpal diffusion calcification between two 

experimental groups.  

Conclusion: Addition of 5% ZnO to Angelus MTA decreased the quality and quantity of the 

dentin bridge formation.  

Keywords: Mineral trioxide aggregate; Pulpotomy; Vital Pulp Therapy; Zinc oxide 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pulpotomy
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Simvastatin Effects on Dental Socket Quality 
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Dr. Mehdi Sezavar 
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University, Tehran, Iran. 

 

Introduction: The shrinkage of the alveolar ridge might be minimized by the ridge preservation 

stages and applied alloplasts, after tooth extraction. According to studies on statins, angiogenesis 

and osteogenesis are observed as a topical application of these drugs. Objectives: The aim of this 

study is to the application of simvastatin in terms of bone regeneration of the alveolar ridge after 

tooth extraction.  

Materials and Methods: This study assessed this issue through the split‑mouth method which 

assessed 10 dental sockets filled with simvastatin and collagen and 10 others filled just by collagen 

postextraction. The histological process of bone samples was observed under light microscope 

after 2 months at the time of fixture insertion to evaluate live and dead bone, trabecular, 

amorphous, and nonosteoblastic. The statistical analysis was assessed using Mann–Whitney U‑test 

and level of significance was considered <0.05.  

Results: Normal bone was detected in both groups. In simvastatin group, the percentages of vital 

bone, amorphous, and trabecular bone were more than the other group and the percentages of dead 

bone and nonosteoblastic were lower, although there was no significant difference in the results.  

Conclusion: Based on study results, simvastatin possibly can improve the quality of osteogenesis 

in the jaw bone; however, further studies are necessary to definitively result. 

Keywords: Dental socket preservation, regeneration, statin 
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Objective: The aim of this study was to evaluate OCT4 and SOX2 expression in different grades 

of squamous cell carcinoma (SCC) and epithelial dysplasia of the oral cavity by q RT-PCR (real-

time quantitative reverse transcription polymerase chain reaction) 

Methods & Materials: 60 samples of different grades of oral SCC and epithelial dysplasia (15 

samples for each lesion) were retrieved from the archives of pathology department of Mashhad 

dental school along with age and sex data. In this study, RNA extraction kits were used. Following 

confirmation the purity and quality of the extracted RNA, the cDNA samples were immediately 

prepared from the reference gene and with designed primers, Oct4 gene expression was evaluated 

qualitatively and quantitatively by q RT-PCR. 

Results: There was statistically a significant difference in OCT4 expression for different grades 

of OSCC.  High expression in OSCC I, II was equal and less than OSCC III. Also high expression 

in various grades of OSCC was significantly more than dysplastic group. There was also a 

significant difference in SOX2 gene expression between groups (p <0.001). Mean expression of 

SOX2 in OSCC group was significantly higher than dysplasia group (p <0.001). Mean expression 

of SOX2 in OSCC grade I was significantly lower than grade III. There was significant association 

between two genes. 

Conclusion: The highest expression of OCT4 and SOX2 was reported in OSCCIII and the lowest 

expression was observed in epithelial dysplasia. Based on the results of this study, increased 

expression of OCT4 and SOX2 from dysplastic mucosa to squamous cell carcinoma suggests the 

probable role of these genes in the process of oral mucosal carcinogenesis. Also by increasing the 

grade of the squamous cell carcinoma and reducing the cellular differentiation, the increasing the 

higher expression of these genes was seen.  

Keywords: Oral Squamous Cell Carcinoma, Epithelial Dysplasia, OCT4, SOX2 
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را به بیمار انتقال دهد  "bad news" چگونه یک دندانپزشک یا یک پاتولوژیست دهان، فک و صورت یک خبر بد

 )مرحله ای در دادن یک خبر بد به بیماران سرطانی 6)ارائه یک پروتکل 

 سخنران: 

 

 سید محمد رضویدکتر 
 اصفهان ، دانشگاه علوم پزشکی دندانپزشکیاستاد گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده 

 

در رابطه متقابل بین پزشک و بیمار، ممکنست مشکالت فراوانی از جنبه های مختلف وجود داشته باشد. اما شاید بتوان گفت یکی از 

باشد. در به بیمار در خصوص روند درمانی یا تشخیص یک بیماری  (Breaking bad news) بدترین مشکالت دادن یک خبر بد

این بین پاتولوژیست های دهان، فک و صورت و حتی بسیاری از دندانپزشکان متخصص در مواقعی الزمست خبر یا اطالعات 

ناخوشایندی از وجود یک ضایعه یا تومور بدخیم و یا سرطان دهان یا فک را به بیمار خود ارائه دهند. هرچند انجام این وظیفه همواره 

بد به بیمار  مرحله ای سعی در تسهیل انتقال خبر 6پزشکان مشکل خواهد بود اما محققین با ارائه یک پروتکل برای پزشکان یا دندان

 .و باالبردن اعتماد بنفس بیمار و پزشک ازجمله پاتولوژیست های دهان که بطور مستقیم با بیمار در ارتباط هستند داشته اند

 انجام می گیردSPIKES احلمرحله ای است که براساس انجام مر 6یک پروتکل 

1. Setting up (ترتیب دادن مصاحبه با بیمار) 

2. Perception (ارزیابی درک و تصور بیمار) 

3. Invitation (جلب توجه بیمار) 

4. Knowledge (دادن اطالعات به بیمار) 

5. Emotions (پرداختن به عواطف بیمار) 

6. Strategy (استرتژی آینده) 

یا ارائه یک  انتقال "در این مقاله سعی خواهد شد ضمن تشریح مراحل فوق همراه با ذکر مثالهای عینی از سایر مهارت هایی که در 

 .نظر قرار گیرد سخن به میان آوریم الزمست مد "خبر ناخوشایند به بیمار 
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 لکول هاواصول کلی طراحی و تفسیر نتایج انواع مطالعات مرتبط با بیوم

 

 ران: سخن

 محمد جواد خرازی فرددکتر  

 استادیار دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهراناپیدمیولوژیست، 

 

 

این مولکول ها می توانند  مولکول ها در مطالعات مرتبط با آسیب شناسی نوین گسترش روزافزون یافته است.امروزه استفاده از بیو

با همچنین در مواردی می توان  بیماری باشند و نقشی در اتیولوژِی ایجاد ضایعه داشته باشند.نشانگر تغییرات مولکولی ایجاد کننده 

ارزیابی تغییرات آن ها قبل از ایجاد ضایعه بالینی، گامی در جهت تشخیص زودرس و پیش بالینی این ضایعات در افراد در محدوده 

فیلد برداشت. عالوه بر این سطح این بیومولکول ها می تواند نشان کلینیک و یا به صورت غربال گری در جمعیت در معرض خطر در 

 دهنده حاالت فعال و یا خاموش بیماری و یا عاملی برای ارزیابی پیش آگهی آن باشد.

با توجه به موارد فوق ، مطالعات بسیاری بر روی وجود یا عدم وجود این بیومولکول ها خصوصا سطح سرمی یا بزاقی آن ها در افراد 

سالم و بیمار )مبتال یا غیر مبتال به آن وضعیت پاتولوژیک خاص( طراحی و اجرا می شود. این مطالعات اگر چه همگی ظاهرا بر مبنای 

مقایسه این دو گروه از لحاظ سطح بیومولکول بنا شده اند، اما با توجه به اهداف متفاوتی که برایشان تعریف شده است طراحی های 

، حجم نمونه، روش اجرا و روش آنالیز داده های متفاوتی هستند تا در نهایت بتوان تفسیر زمند شیوه نمونه گیریامتفاوتی دارند و نی

کاربردی درستی از نتایج آن به دست آورد. این مهم نیازمند همکاری آگاهانه و هدفمند محقق پاتولوژیست و متولوژیست مطالعه 

تا با ارائه چند مثال، اصول کلی طراحی و آنالیز داده ها برای دستیابی به انواع مهم تر است. با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم 

 و پرکاربردتر این اهداف را به طور مختصر مرور کنیم. 
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Aim and background:  
Cancer stem cells are a small group of highly tumorigenic cells with the trend of self-renewal, tumor 

progression, metastasis, recurrence and therapeutic resistance. SOX2 is an important cancer stem cell 

marker which is involved in tumorigenesis and correlated with aggressive features in various types of 

malignancies. The aim of the present study was to investigate the expression of this protein in neoplastic 

tissues of oral squamous cell carcinoma (OSCC) to determine whether it has the potential to predict the 

outcomes and survival of the affected patients.  

Material and methods:  

The medical records of 73 patients diagnosed with OSCC were retrospectively studied.   Clinical and 

pathological features included sex, age, tumor size, histological grade, lymph node involvement, 

recurrence, metastasis and follow up. Immunohistochemical analysis for SOX2 protein expression was 

performed and scored in 73 OSCC neoplastic tissue. The correlations of SOX2 expression and 

clinicopathologic features were evaluated with statistical analysis including Fisher’s exact test and Kaplan-

Meier method. A p-value of <0.05 was considered statistically significant.  

Result: 

 SOX2 expression was significantly associated with tumor size, lymph node metastasis and patients 

‘survival. Patients with higher SOX2 expression had larger tumor size, more lymph node metastasis and 

poorer survival. We found no obvious relationship between SOX2 expression and tumor recurrence or 

histological grade. Also there was no statistical correlation between patients’ age, lymph node metastasis 

and SOX2 expression. Multivariate analysis showed direct relationship between age, sex and SOX2 

expression and overall survival in the way that, the death risk increases about 4% with each year and women 

have 66% lower death risk than men. Moreover, the death risk was 3.4 times higher in patients with higher 

scores of SOX2 expression. 

Conclusion: Age, sex and SOX2 expression had direct relationships with prognosis in the way that young 

female patients with lower SOX2 expression had less lymph node metastasis, smaller size tumors, better 

prognosis and longer overall survival. Higher SOX2 expression may worsen the prognosis and be as a 

malignant progressive factor in choosing the best treatment for patients with OSCC. Moreover, we believe 

that this cancer stem cell marker can help clinicians to investigate patient prognosis and survival in near 

future.  
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 یرنده های شبه تول و کارسینوم سلول سنگفرشیگ
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 مریم قلیچ لی دکتر
 متخصص پاتولوژی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی گلستان، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

 
 

 سایر همکاران:
، متخصص پاتولوژی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، رت، استادفک و صورکز تحقیقات بیماری های دهان و : مدکتر نوشین محتشم
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،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قات بیماری های دهان و فک و صورتپاتولوژی و ژنتیک، مرکز تحقیمولکوالر  Phd ن:دکتر فرناز مهاجر تهرا

 مشهد، مشهد، ایران

 مشهد، ایران پزشکی علوم دانشگاه امید، کمیته تحقیقات دانشجویی، بیمارستان انکولوژی، رادیوتراپی گروه متخصص رادیوتراپی، دانشیار :انوریدکترکاظم 

 
 

که هشتمین  ( از جمله سرطان های مهم ناحیه سر و گردن، می باشدOSCC) کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان :زمینه

دهان  SCCعوامل متعددی در اتیوپاتوژنز و پیشرفت  د. مجموع سرطان ها را شامل می شو %6و حدود است سرطان شایع در جهان 

نقش دارند  از جمله فاکتور های ژنتیک، سیگار ، الکل و تغییر در عملکرد سیستم ایمنی.  اختالل و تغییر در عملکرد سیستم ایمنی 

ها از جمله فاکتور های اصلی   Toll like receptorت انواع سرطانها باشد.عاملی جهت شروع و پیشرف و التهاب مزمن می تواند

مطالعاتی با نتایج غیر  .این سیستم و فرایند های التهابی ایفا میکنند سیستم ایمنی ذاتی میباشند که نقش مهمی در فعال سازی

ها با انواع سرطان و ارتباط با فاکتور های رونویسی مختلف، انجام شده است؛  طبق پاره ای از مطالعات TLR  همسو در مورد  ارتباط

TLRs  نقش ضد توموری داشته در حالی که بعضی از مطالعات آن را محرک و پیشبرنده تومور میدانند.  لذا با هدف بررسی نقش

سنگفرشی حفره دهان و ارتباط آن ها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک مرتبط با التهاب در کارسینوم سلول  TLR2,9دو فاکتور 

حاشیه اجرا  بدست آمده بافت توموری بیماران و بافت نرمال RNAبر RT-PCR  Real-timeبیماران، مطالعه حاضر به روش 

 خواهد شد.  

 مقایسه آن با بافت نرمال به روش ودر کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان  TLR 9و   TLR 2های  تعیین بیان ژن اهداف:

Real-time RT-PCR   و ارتباط آن ها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک 

و مارژین های حاصل از جراحی  OSCCبلوک پارافینه مربوط به بافت تومورال بیماران مبتال به  50در این مطالعه از  روش مطالعه:

مایشگاه پاتولوژی بیمارستانهای قائم و امید مشهد ) با رعایت تمامی موارد ذکر شده در این بیماران استفاده می شود، این بلوکها از آز
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 سخنرانی های علمی

با  SCCقسمت معیارهای ورود مطالعه ( انتخاب می شوند. رابطه مرحله بالینی ، درجه میکروسکوپی ، سن ، جنس ، مکان ضایعات 

سطح  و بافت نرمال بیماران ارزیابی می گردد.  در بافت تومور real timeRT- PCRبه روش   TLR9و  TLR2 بیان ژنهای 

 می باشد.                                             0.05معناداری 

بین نمونه های بافت تومورال  TLR2مورد مونث بودند.  مقایسه بروز ژن  16 ومورد مذکر  26نمونه مورد بررسی،  42:از  ها یافته 

. را نشان داد (0.84±0.7۳) ( نسبت به گروه غیر تومورال7.64±6.1۳) در گروه تومورال TLR2و غیر تومورال، بروز قابل توجه ژن 

(pvalue< 0.001مقایسه .) بروز ژن  یTLR9  نمونه های بافت تومورال و غیر تومورال، بروز قابل توجه ژنTLR9  در گروه

(. در بررسی ارتباط بیان ژن pvalue< 0.001) ( را نشان داد0.47±0.40) نسبت به گروه غیر تومورال (0.82±0.71) تومورال

ارتباط معناداری کشف ، با فاکتورهای پاتولوژیک)سن، جنس، مرحله کلینیکی  و درجه هیستولوژیک( TLR9و  TLR2های 

( با سطح DFSو  OS) و ارزیابی ارتباط بقا TLR2 ( با سطح بیان ژنDFSو  OS) اط بقاارتب (.  در ارزیابیpvalue>0.05نشد)

   (. pvalue>0.05). ، با وجود اثر گذاری، ارتباط آماری معناداری کشف نشد TLR9بیان ژن 

گرفت توان نتیجههای تومورال بیشتر از بافت سالم  بود؛ بنابراین، میدر نمونه TLR9و  TLR2های بروز ژن گیری:نتیجه

ی و توانند پتانسیل تغییرات بدخیمدر پاتوژنز کارسینوم سلول سنگفرشی نقش کلیدی داشته و می TLR9و  TLR2هایپروتئین

 کارسینوماتوز بافت را توجیه نمایند. 

 ، اطالعات دموگرافیک،TLR9و TLR2اسکواموس سل کارسینوم، سرطان سلول سنگفرشی، سرطان دهان، کلمات کلیدی: 

 شاخص های کلینیکوپاتولوژیک
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  (CPC)ارائه موارد جالب بالینی با تکیه بر نمای پاتولوژی

Mutual Understanding Between Head and Neck Surgeon and Head and Neck Pathologist; 

What Can Improve the Treatment of Patients? 
 

Presenter: 

 

Dr. Mohammad Shirkhoda 
Assistant Professor of Surgical Oncology, Department of Surgery, Cancer institute of Iran, Tehran university of 

Medical Sciences, Tehran, Iran 

 

The goal of treating malignant tumors in humans is to improve the prognosis and quality of life of 

patients. To achieve these important goals, there are major differences between head and neck 

tumors and the rest of the body: 1.In the last half century, unlike many tumors, radical surgery still 

plays a key role in the treatment of head and neck tumors, especially squamous cell carcinoma. 2. 

Radical surgery in the head and neck area is associated with very high complications, including 

changes in the appearance of the person and patient function including swallowing and speech. In 

both of these cases, a lack of understanding between the pathologist and the surgeon will increase 

the complications and decrease the prognosis. 

Increased understanding of these two disciplines in terms of surgical margin, frozen section, head 

and neck anatomy and etc., seems to allow for more complete surgery with reduced complications 

and better decision-making for adjuvant treatment; As a result, patients will have a better prognosis 

with a higher quality of life. 
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  (CPC)ارائه موارد جالب بالینی با تکیه بر نمای پاتولوژی

Reconstruction: A Necessity for an Ideal Resection 
 

 
 

 سخنران: 

 

 جالیی فر محسندکتر امیر

 کانسر بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، گروه جراحی، انستیتوسرطانجراحی  ،استادیار

 

 مثبت تنها شانسرزکسیون تومورهای بدخیم با حاشیه کافی سنگ نمای درمانی  موثر سرطان بوده و گاهی یک جراحی با مارژین 

 بیمار مبتال به کانسر را در دستیابی به عالج بیماری از وی سلب خواهد نمود.

رسیدن به مارژین کافی همیشه به آسانی قابل دستیابی نبوده و گاه مستلزم قربانی عنوان بخش هایی از بافت سالم و به دنبال آن 

 آن کیفیت زندگی بیمار خواهد بود.ایجاد نقایصی در عملکرد عضو مبتال، زیبایی و به دنبال 

پیچیدگی فراوان آناتومی ناحیه سر و گردن و عملکردهای متفاوت و مهم این ناحیه در تکلم ، تغذیه، بینایی، تنفس ، چشایی ، بویائی 

بال جاد شده به دنو زیبایی بیمار اهمیت تبعات رزکسیون تومور در این ناحیه را چندین برابر می نماید. از این رو بازسازی نقص ای

برداشت تومور و تالش حداکثری در بازگرداندن عملکرد عضو مربوطه در کنار رزکسیون کانی اهمیت به سزائی خواهد داشت. به بیان 

دیگر الزمه یک رزکسیون کامل تومور، تسلط داشتن برنامه برای بازسازی محل برداشت می باشد تا مارژین کافی فدای نگرانی از 

بازسازی عضو مربوطه نگردد. در این سخنرانی سعی خواهیم نمود با طرح موارد بیماران درمان شده، برخی روشهای  عدم امکان

 .بازسازی سر و گردن مورد بحث قرار گیرد
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 ارائه موارد نادر/ جالب / بحث برانگیز

 

Primordial Odontogenic Tumor: Report of Two Cases from Iran with 2-Year Follow-up  

 

Presenter: 

 

Dr. Mojgan Ghazi  
DDS, MSc, Oral and Maxillofacial Pathologist  

 

Primordial odontogenic tumor (POT) is a rare lesion in the jaw that has been included as a new 

benign mixed epithelial and mesenchymal odontogenic tumor in the latest World Health 

Organization (WHO) classification (2017). Currently a few cases have been reported in the 

literature. It mostly has been reported in the posterior mandible. We report two additional cases of 

POT, both in the upper jaw. A 3-year-old and a 6-year-old boys, both presented with prominent 

buccal swelling and bone expansion of maxilla, left side. Radiographic examination revealed a 

large radiolucent lesion associated with the developing maxillary primary second molar and first 

permanent molar. Histologically, the tumor was mostly composed of loose fibrous connective 

tissue resembling dental papilla and a single layer of columnar epithelium resembling inner enamel 

epithelium, which lined the periphery of the tumor. Cords or nests of epithelium were present in 

the dental papilla- like tissue, close to the periphery. In some areas, dentinoid or cementicle 

materials also were evident. Following diagnosis of POT, and based on literature review for 

appropriate treatment, the patients underwent total removal of lesion with extraction of the 

impacted teeth. The tumors were easily removed from underlying bone in both cases. Our purpose 

is to report these first rare cases of POT from Iran after it was defined as a new entity in the latest 

WHO classification.  
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 ارائه موارد نادر/ جالب / بحث برانگیز

Conventional Osteosarcoma with Prominent Extra Medullary Components VS Parosteal 

Osteosarcoma with Unusual Medullary Invasion 

 

Presenter: 

Dr. Samira Derakhshan 

Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Tehran 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Co-author: 

Dr. Ata Gharajei: Department of Head and Neck Surgical Oncology and Reconstructive Surgery, The Cancer 

Institute, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

 

 

Osteosarcoma is the most common bone tumors which consisted of malignant mesenchymal cells 

generating osteoid and immature bone with high mortality rate. Surface osteosarcomas are rare 

variant of osteosarcoma that includes parosteal osteosarcoma, periosteal osteosarcoma and high 

grade surface osteosarcoma. These lesions have different clinical presentation and biological 

behavior compared to conventional osteosarcoma, and hence need to be managed differently. Here 

in, we report a 36 years old female with firm painful sessile mandibular lesion demonstrating mild 

paresthesia for 6 months. Radiographic findings revealed a large ill-defined radiolucent lesion with 

areas of bone formation and widening of the PDL of the involved teeth. Differentiation between 

parosteal osteosarcoma with intra medullary extension and conventional osteosarcoma with 

prominent extra medullary component is a great challenge. According to the important differences 

in treatment approach between these lesions, we discuss about the major criteria to make a 

definitive diagnosis. 
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 ارائه موارد نادر/ جالب / بحث برانگیز

Canalicular Adenoma of the Hard Palate: A Rare Case Report 

 

 

Presenter: 

Dr. Sona Rafieyan 

Assistant professor, Department of Oral and Maxillofacial pathology, School of dentistry, Zanjan University of 

Medical Sciences, Zanjan, Iran 

Co-author: 

Milad Khodai 

 

Canalicular adenoma (CA) is a rare benign salivary gland tumor that has a special tendency to the 

upper lip. Buccal mucosa is the second most common site. It occurs more often in older patients 

with peak prevalence in the seventh decade of life. A definitive female predominance has been 

reported. According to the latest published literatures, 531 cases of canalicular adenoma has been 

reported till authorship of this paper. We present a case of canalicular adenoma of the hard palate 

in a 29 years old female patient and describe its diagnostic procedures. The histopathological 

findings showed typical features of CA. Immunohistochemical findings revealed intense 

expression of pan-cytokeratin and S-100 protein. We also review its differential diagnosis from 

other salivary gland tumors. 

Keywords: adenoma-canalicular-minor salivary gland-palate 
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 ارائه موارد نادر/ جالب / بحث برانگیز

 گزارش مورد تومورخوش خیم نادر نوزادی: اپولیس مادرزادی،

 

 سخنران:

 

 دکتر الله ملکی

 اصفهاندهان وصورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  یار، گروه آسیب شناسی فک،داستا

 

 

نوزادی است  یکی از این موارد اپولیس مادرزادی یا گرانولرسل تومور نوزادان نادر می باشند. تومورهای مادرزادی دهان در مقدمه:

توقف رشد تومور  این ضایعه علیرغم خوش خیم بودن و در ریج آلوئول نوزادان تازه متولد شده ایجاد می گردد. که تقریبا منحصرا

 . زودهنگام می باشد تنفس نوزاد اکثرا نیازمند مداخالت جراحی ضروری و به دلیل ایجاد اختالل در تغذیه و پس از تولد،

غیرحساس باسطح صاف در ریج آلوئول ناحیه  پلی پوئید، رنگ، قرمز -روزه با ضایعه صورتی12 دختر بیمار، نوزاد :گزارش مورد

درگزارش آسیب شناسی اولیه توسط پاتولوژیست عمومی به دلیل ثبت  است. سانتی متر 2/1*8/1*۳/2 قدامی فک پایین با اندازه

هیستیوسیتوزیس سلول النگرهانس مطرح ولی برای رسیدن به تشخیص قطعی استفاده  اشتباه سن بیمار احتمال گرانولر سل تومور و

 شنهاد گردیده بود.پی Melan-AوCK   ،P63،CD1a،S100،Vimentin،Desmin،CD68ایمونوهیستوشیمی مارکرهای از

  نمای میکروسکوپی اسالیدهای سن کم بیمار، صورت با توجه به ویژگی های کلینیکی و فک و مشاوره با پاتولوژیست دهان، پس از

H&Eآتروفی رت ریج ها تشخیص گرانولر سل تومور نوزادی  ائوزینوفیلیک با سیتوپالسم گرانوالر بزرگ با مشاهده سلولهای گرد و و

 .ایعه از طریق جراحی برداشته شدض قطعی و

 هرچند ،رسی های ایمونوهیستوشیمیایی باشدبعضی موارد ممکن است نیازمند بر تشخیص قطعی اپولیس مادرزادی در :نتیجه گیری

، تشخیص قطعی بدون بررسی میکروسکوپی مشخص رادیوگرافی و در اکثر موارد باتوجه به ویژگی های کلینیکی،

 است. نیز امکانپذیریمونوهیستوشیمیایی ا
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 کارگاه تفسیر رادیولوژیک ضایعات فک و صورت

 

Maxillofacial Lesions Imaging 

 

Presenter: 

 

Dr. Mohammad Ali Kazemi 

Associate professor of radiology, Amir Alam hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 

 

This presentation will focus on what the points to differentiate Osteoma, fibrous dysplasia & ossifying 

fibroma are. 

We will also discuss on how imaging can help pathologists when they are observing lesions with giant cells 

to differentiate giant cell tumor, central giant cell granuloma and brown tumors. How do invasive 

odontogenic tumors behave on imaging? How do bone tumors appear in head and neck imaging? 
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 سخنرانی های دانشجویی در زمینه آسیب شناسی دهان و فک و صورت

 ضایعه التهابی غیر اختصاصی در لیکن پالن دهانی و VEGF مقایسه میزان بیان 

 سخنران:

 

 لقمان محمدی 
 دندانپزشک عمومی

 

 همکاران:سایر 
 یرانا تهران، ،دانشگاه آزاد اسالمیعلوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی، استادیار گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت،  :دکتر ساره فرهادی

  هران، ایران، تدانشگاه آزاد اسالمیعلوم پزشکی تهران،  استادیار گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، :دکتر مائده قربان پور

 

 

یک بیماری التهابی مزمن با پاتوژنز نامشخص است. با توجه به محدودیت مطالعات مربوط  (LP) لیکن پالن  ف:سابقه و هد

د اندوتلیال تور رشفاک بیان مقایسه هدف با حاضر مطالعه آمده، دست به متناقض نتایج و ضایعه این پاتوژنز در آنژیوژنزبه اهمیت 

 د.انجام ش (NSI) و ضایعات التهابی غیر اختصاصی  OLPدر  (VEGF) عروقی

 آمیزیبرای رنگ  NSIمنتخب و نمونه های  OLPمیکرومتری از بلوک های  4 در این مطالعه تجربی، مقاطع :مواد و روش ها

از طریق شمارش سلولهای رنگ شده ارزیابی شد.   VEGFتهیه شد. بیان  VEGFبا نشانگر (IHC) ایمونوهیستوشیمی

حضور )  1، رتبهتر( پایین یا ٪10حضور ) 0میانگین درصد سلولهای رنگ شده مثبت در هر نمونه در سه گروه قرار گرفت: رتبه 

و   T-testهای آزمون از آماریبرای تجزیه و تحلیل  .آمیزیسلولهای رنگ  (٪50حضور بیش از )2 و رتبه ( ٪50 تا 10٪

Kolmogorov-Smirnov   در نظر گرفته شد 0.05استفاده شد و سطح معنی داری کمتر از. 

بود. تمامی نمونه   NSL 22.85% نمونه از 28و   OLP 31.13% نمونه از ۳0در   VEGFمیانگین درصد بیان  :یافته ها

در هیچکدام از نمونه ها   2و  0را دریافت کردند. رتبه های 1رتبه  VEGFاز نظر میزان بیان فاکتور   NSIو  OLPهای 

از این نظر در   VEGFاختالف معناداری با میزان بیان   OLPاز نظر رتبه در نمونه های   VEGFگزارش نشد. میزان بیان 

 VEGFبا درصد بیان   OLPدر نمونه های   VEGF. هر چند اختالف معناداری بین درصد بیان نشان نداد  NSIنمونه های 

 (P < 0.001.)معناداری باالتر بود به صورت   OLPمشاهده شد و این مقدار در نمونه های NSIدر نمونه های 

پاتوژنز  در آنژیوژنزاحتمال اهمیت مقوله   NSIنسبت به   OLPدر نمونه VEGFنظر به باالتر بودن بیان  ری:نتیجه گی

 .بیماری لیکن پالن مطرح می باشد

  (NSI)، ضایعه التهابی غیر اختصاصی(OLP)، لیکن پالن دهانی VEGF :کلمات کلیدی
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 سخنرانی های دانشجویی در زمینه آسیب شناسی دهان و فک و صورت

Evaluation of OCT4 and CD105 Concurrent Expression in Oral Squamous Cell 

Carcinoma by Dual Staining 

 
 سخنران: 

 

 هسید ابوالفضل طباطبایی زاد
 دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
 :سایر همکاران

  دکتر سمیرا درخشان، استادیار گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، استادیار گروه آسیب دکتر نازنین مهدوی 

 

Introduction: Cancer is one of the major causes of death in human societies. In the United 

States, one out of every three to four people will get cancer, according to estimates. Squamous 

cell carcinoma (SCC) is the most common malignancy among oral cancers. Blood vessels 

present in tumors that contain more cancer stem cells (CSCs) and produce more VEGF have a 

higher density and complexity than tumors that do not have this feature. OCT4 plays an 

important role in promoting and self-regenerating embryonic stem cells and has also been 

suggested as an oncogene. Given the importance of recognizing biomarkers that affect 

malignant tissue behavior and the limited number of studies on the association of cancer stem 

cells and angiogenesis in oral SCC, we aimed to investigate the expression of OCT4 and 

CD105 in oral squamous cell carcinoma by dual staining. 

Materials and Methods: 53 paraffin-embedded blocks of patients with oral SCC were 

extracted from the Archives of Pathology department of Dentistry Faculty of Tehran 

University of Medical Sciences and patient information including age, sex, and histopathologic 

grade were recorded. In the pathology laboratory, immunohistochemical staining (IHC) was 

performed using Dual staining kit for OCT4 and CD105 markers. In this study the OCT4 

antibodies from goat (polyclonal antibody-goat) and CD105 were used from mice (monoclonal 

antibody-goat). The slides were examined and scored separately by two pathologists. Nuclear 

staining in tumor cells was considered positive for OCT4 staining and the intensity and 

percentage of stained cells were calculated. In the Dual staining kit, the OCT4 color is seen as 

brown. 

Results: In our study, the grade correlated only with CD105 (P value = 0.039). And CD105 

was directly correlated with OCT4 (p = 0.0) and CD105 only (p = 0.001) and both (p =0.039). 

But no significant relationship was found between the other indices. Oct4 and CD105 
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expression were not significantly correlated with grade (p=0.1). Also, no significant 

relationship was found between Oct 4 expression and Grade (p = 0.472). 

Conclusion: The aim of this study was to determine the co-expression of CD105 and OCT4 

expression in oral squamous cell carcinoma. According to the results of the data analysis, there 

is a significant and direct relationship between the grade and CD105. However, no significant 

relationship was found between both index (OCT4 and CD105 expression) and OCT4 and 

grade. As explained in the introduction and expression of the problem, it can be said that by 

increasing the tumor grade and making it more malignant, The CD105 level, a marker of 

angiogenesis, has increased, indicating that the tumor needs angiogenesis during growth. But 

since there was no significant association between Grade and OCT4, it can be deduced that 

tumor stem cells expressing CD105 may not express OCT4 at higher stages of development, 

and other markers are likely to play this role. 

Keywords: Oral squamous cell carcinoma, OCT4, CD105, cancer stem cell  
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Introduction: This study is designed to understand the differences in the presence of 

myofibroblasts and expression of matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) in the adjacent stroma 

of verrucous carcinoma and oral verrucous hyperplasia (OVH). 

Materials and Methods: Twenty-seven OVH, 19 oral verrucous carcinoma (OVC) and 8 

cutaneous verrucous carcinoma (CVC) specimens were analyzed for immunohistochemical 

(IHC) expression of α-smooth muscle actin (αSMA) and MMP-1. 

Results: IHC studies for αSMA expression in non-vascular stromal cells of the adjacent 

stroma, revealed mild or no expression in 81.4% , 73.7% and 62.5% of the cases of OVH, OVC 

and CVC groups respectively. No significant difference was seen in αSMA expression index 

between OVH and OVC groups (Adj. Sig.= 0.220) and between OVC and CVC groups (Adj. 

Sig.= 1.00). Pairwise analysis revealed a significant difference in MMP-1 expression index 

between the groups. No significant correlation was observed between MMP-1 expression index 

and αSMA expression index in OVH (pv= 0.358) and OVC (pv=0.388) groups. 

Conclusion: The differences in MMP-1 expression between OVH and OVC can be used as an 

adjunctive aid in challenging cases including disoriented or inadequate samples. 

 

Keywords: Smooth muscle actin, Cancer associated fibroblasts, Matrix metalloproteinase-1, 

Oral verrucous hyperplasia, Verrucous carcinoma 
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دندان پزشکی قانونی زیر مجموعه ای از دندانپزشکی است که به تحلیل شواهد دندان پزشکی برای دستیابی به حقیقت می 

پردازد. آسیب شناسی دهان زیر رشته ای از دندانپزشکی است که به آسیب شناسی ضایعات در دهان و فک و صورت می پردازد. 

یب شناسی دهان و فک و صورت به کمک ضایعات مرتبط با سندرم ها، الگوی از این تخصص برای شناسایی افراد از طریق آس

، شناسایی با استفاده از مورفولوژی اکلوزال دندان  Exfoliative Cytology منشورهای مینایی ، تعیین جنسیت با استفاده از

ورت برای مطالعات برآورد سن از دندان ها استفاده می شود. همچنین آسیب شناسی دهان و فک و ص DNA Profiling ها و

،  Retzius و بررسی مواردی از قبیل خطوط Gustafson مورد استفاده قرار می گیرد که شامل استفاده از روش

Perikymata  ،natal line formation  دندان ها ،neonatal line نحوه قرارگیری کالژن در عاج ، خطوط افزایشی ،

می باشد. با وجود این که به طور معمول در   (Dentin Translucency)شفافیت عاجسمنتوم ، ضخامت سمنتوم و میزان 

تحقیقات پزشکی قانونی از تخصص پاتولوژیست دهان بهره گرفته نمی شود، در این مقاله با جمع آوری مقاالت مرتبط، به مرور 

 .نقش آسیب شناسی دهان و دندان در تحقیقات پزشکی قانونی پرداخته شده است

 مات کلیدی:کل

 تعیین هویت -تعیین سن  -پاتولوژی دهان  -دندان  -دندان پزشکی قانونی  -پزشکی قانونی 
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Introduction: Purpose: Adenoid cystic carcinoma and Polymorphous Low-grade 

Adenocarcinoma are two malignant salivary gland tumors which despite overlapping 

histological features, have dissimilar clinical behavior. To explain their different clinical 

behavior, we compared epithelial mesenchymal transition among the cancer cells and also the 

presence of cancer associated fibroblasts and angiogenesis as two major components of the 

tumor microenvironment. 

Methods: 22 cases of adenoid cystic carcinoma and 16 cases of polymorphous low-grade 

adenocarcinoma, were collected. We used Immunohistochemical expression of E-cadherin and 

Vimentin to assess epithelial mesenchymal transition. Immunohistochemical expression of α-

SMA in non-vascular stromal cells and CD105 were used to define cancer associated 

fibroblasts and intra- tumoral microvessel density respectively. 

Result: Among epithelial mesenchymal transition markers, there was no significant difference 

in E-cadherin and Vimentin expression between polymorphous low-grade adenocarcinoma and 

adenoid cystic carcinoma (p=0.119, p=0.485 respectively). Among the stromal components, 

no significant difference was seen in CD105 expression between the tumors. However, higher 

number of cancer associated fibroblasts was seen in adenoid cystic carcinoma (p=0.045). A 

positive correlation was seen between stromal α-SMA positive cells and intra-tumoral 

microvessel density in adenoid cystic carcinoma (p=0.032), although such a relationship was 

not detected in polymorphous low-grade adenocarcinoma (p=0.388). 

Conclusion: The different clinical behavior of adenoid cystic carcinoma and polymorphous 

low-grade adenocarcinoma may be explained by the differences in their stromal component 

especially cancer associated fibroblasts. 

 

Keywords: Adenoid Cystic Carcinoma, Polymorphous low-grade adenocarcinoma, Cancer-

associated fibroblasts, Epithelial mesenchymal transition, E-cadherin 
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 Odontogenic Lesions: Something New, Something Old, Something Reclassified 
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The 4th edition (2017) of the World Health Organization (WHO) Classification of Head and neck 

Tumors was published in January 2017. The edition serves to provide an updated classification 

scheme, and extended genetic and molecular data that are useful as diagnostic tools for the lesions 

of the head and neck region.  

The updated classification of odontogenic cysts and tumors has some important differences from 

the 3rd edition (2005), including a new classification of odontogenic cysts, ‘reclassified’ 

odontogenic tumors, new entities and current rapid rate of discovery of genetic and molecular 

alterations. The WHO working group debated and edited each tumor/cyst in detail, and reviewed 

both historical and current evidence of each entity in the literature in order to provide a consensus 

text on all entities. 

 

The 2017 edition, like earlier editions, mainly divided odontogenic tumors into two categories, 

based on biologic behavior as malignant and benign. However, the complex 2005 benign 

odontogenic tumors classification was changed and became a simpler format in 2017 such as 

epithelial, mesenchymal (ectomesenchymal), and mixed odontogenic tumors. The complex and 

detailed malignant odontogenic tumor classification of the 2005 edition was also made simpler by 

this new classification. Another very important point of the new edition is to have an odontogenic 

cyst classification that was eliminated from the 2005 edition. The last effective WHO odontogenic 

cyst scheme was published in 1992. Therefore, the odontogenic cyst classification has been 

significantly updated since 1992.  

This lecture is going to focus on the most current update of odontogenic lesions based on the 2017 

WHO edition.
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Diseases of the Bone, Are They Neoplastic? 
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The jaw bones are unique as they show lesions, not seen in other bones and lesions: odontogenic 

lesions and fibro-osseous lesions. Odontogenic tumours are classified into epithelial tumours, 

mixed epithelial and mesenchymal tumours, and mesenchymal tumours. In the current WHO 

classification, attempts have been made to simplify the classification as much as possible. By 

leaving out anything not necessary for proper diagnosis, the number of entities could be decreased 

which makes the classification much more easy to apply. All references to a presumed precursor 

lesion or another unproven histogenesis were omitted. Furthermore, lesions in the past classified 

as separate entities now were considered to be variations of one single entity. These 

considerations have led to the recognition of only one type of odontogenic sarcoma; adjectives 

such as ameloblastic and prefixes like fibro-odonto- and fibrodentino- have no diagnostic or 

clinical relevance. Ameloblastic fibrodentinoma and ameloblastic fibrodentinoma have been 

dropped as entities because they in most cases represent developmental stages of either complex 

or compound odontoma. Odonto-ameloblastoma has also been dropped as available data on this 

condition were considered to be insufficient to justify its recognition as a genuine entity, lesions 

reported under this label probably being a coincidental mixture of an ameloblastoma or another 

epithelial odontogenic tumour with an odontoma or a developing tooth. Furthermore, lesions that 

in the previous WHO classification were listed among the neoplastic diseases with corresponding 

names have been put back among the cysts as it was concluded that most of these behave clinically 

as non-neoplastic lesions and therefore have to be treated as cysts. So the keratocystic 

odontogenic tumor has been given back its old name ‘odontogenic keratocyst’ and the same 

applies to the calcifying cystic odontogenic tumour being renamed ‘calcifying odontogenic cyst’. 

Finally, new entities that have been identified since the previous WHO classification have been 

added: sclerosing odontogenic carcinoma, odontogenic carcinosarcoma, and primordial 

odontogenic tumour.  

Regarding the fibro-osseous lesions, the conventional type ossifying fibroma was renamed into 

cemento-ossifying fibroma, the prefix cemento- being added because this lesion belongs to the 
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mesenchymal odontogenic tumours is contrast with the other types of ossifying fibroma, the 

juvenile trabecular and the juvenile psammomatoid. Furthermore, the lesions occurring in the 

periapical tooth area encompassed as osseous dysplasia have been renamed cemento-osseous 

dysplasia to honor the morphology of the mineralized material they contain.  

 



 

42 
 

بزاقی تومورهای غدد و ضایعات  

Salivary Gland Lesions. New Developments and Their Relevance 

 

Presenter: 

Pieter J. Slootweg, MD, DMD, Ph.D. 

Professor of Pathology (retired), Radboud University Medical Center, Nijmegen, NL. 

 

The salivary gland section in the 4th edition of the World Health Organization classification 

of head and neck tumors has been expanded in comparison with the previous edition by the 

inclusion of hyperplastic conditions with significant differential diagnostic relevance 

including Sclerosing polycystic adenosis, Nodular Oncocytic Hyperplasia and intercalated 

duct hyperplasia with tumor-like presentation. Furthermore, the recognition of (mammary 

analogue) secretory carcinoma as a separate entity with unique features was a major event. In 

the past, the lack of firm features to classify these tumors has led to empirically include them 

with acinic carcinoma as the most closely related phenotype, but nowadays, sufficient 

publications have detailed its morphologic features, immunohistochemical markers and the 

molecular identification of the ETV6-NTRK-3 fusion. 

Next, it was felt that specific grade should be removed from the names of the salivary gland 

entities, providing pathologists flexibility in assigning grade and allowing for recognition of 

a broader spectrum within an entity. This particularly pertains to polymorphous 

adenocarcinoma where aggressive clinical behavior precluded patients from being enrolled 

in clinical trials of high grade salivary carcinomas. Another point addressed was the 

possibility that low-grade tumors may progress into high-grade ones.  In general, grading 

salivary gland carcinomas remains a matter of concern, especially with mucoepidermoid 

carcinoma and adenoid cystic carcinoma.  

Whether a specific histomorphologic pattern justifies classification as a separate entity or 

should be envisaged as merely a morphological variety within the spectrum shown by a single 

entity remains a point of dispute. This applies especially to polymorphous adenocarcinoma 

in which a cribriform-papillary component with clear nuclear features may be variably present 

and the debate whether this justifies recognition of a separate entity ‘cribriform 

adenocarcinoma’ has not yet ended.  

Another issue addressed was the nomenclature of carcinoma ex pleomorphic adenoma: 

intracapsular carcinoma, minimally invasive carcinoma, and widely invasive carcinoma were 

proposed as consecutive stages. Finally, a lot of lineage and immune-based markers are 
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known but their clinical usefulness still has to be defined and the same applies to molecular 

and genetic markers. Markers with therapeutic relevance are limited to salivary duct 

carcinoma. 
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در پانل غدد بزاقی پیش رو مروری بر تشخیص های چالش برانگیز و در برخی موارد نادر تومور های خوش خیم و بدخیم غدد 

در نهایت درمان زود هنگام آن ها صورت خواهد گرفت. سعی بر آن است که به توضیح اندک مورد ذکر  بزاقی به منظور تشخیص و

 و تشخیص های افتراقی مطرح آن از نظر بالینی و هیستوپاتولوژی پرداخته شود.شده 

به جهت تفسیر  IHCد و تنوع هیستوپاتولوژیک آن ها و پانل محدود و دشوار ااهمیت تشخیص تومورهای غدد بزاقی مربوط به تعد

 ،هیی  تقسیم بندی متفاوتی دارند و در نتیجبوده که بر اساس الگو های هیستولوژیک و بیان مارکرهای خاص ایمونو هیستوشیمیا

 بیماران مربوطه درمان های متفاوتی دریافت می کنند.

اشد.همکاران محترم در جهت تشخیص دقیقتر کمک کننده ب هدر نهایت امید است پیام کوتاه کلیدی این ارائه ب
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Introduction: Incontinentia pigmenti (Bloch-Sulzberger syndrome) is a rare neuroectodermal dysplasia. It is 

an X-linked dominant disorder caused by mutations in the IKBKG/NEMO gene on Xq28. Defects of hair, 

nails, and teeth occur, and there can be other systemic involvement. Dental and oral anomalies are seldom 

life-threatening, but they influence the quality of life of IP patients. Some of these anomalies may cause 

feeding problems (hypodontia, cleft lip, and cleft palate). In this article, dental management of a 4-years old 

girl with severe dental anomalies, hypodontia and skin signs is reported. 

Method and case report: In this case report, a patient with Incontinentia pigmenti, is managed by fiber 

reinforced composite bridge to rehabilitate esthetic in smile zone in maxillary arch. In mandibular arch, a 

fixed appliance with two band on second primary teeth was applied. Oral hygiene was improved by regular 

fluoride therapy and MI paste application. 

Result and discussion: Incontinentia pigmenti is a multisystemic disorder which should be managed with a 

multidiciplinary approach. In these cases, hypodontia and conical teeth are regular signs. Esthetic problems 

and masticatory malfunctions are common. The skin demonstrated swirling patterns of melanin pigmentation. 

Keywords: Incontinentia pigmenti, Bloch-Sulzberger syndrome, neuroectodermal dysplasia, hypodontia, 

fiber reinforced composite bridge 
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Spindle cell lesions occurring on the head and neck show a tremendous variety. This heterogeneity is seen 

in different directions such as clinically and biologically. Although these lesions are fairly common in other 

parts of the body, they are very rare in the oral cavity, accounting for less than 1% of all tumors in the oral 

region. The clinical and pathologic findings of these lesions are very challenging, thus, that differentiate of 

these lesions will be difficult. Some of them categorized as malignant, whereas many others are benign or 

even a reactive lesion. 

A 38-year-old female, presented on 2013 with symptoms of painless swelling of the left side of lower jaw 

has been reported. Histopathological examination and immunohistochemistry revealed a spindle cell 

sarcoma of lower jaw. 

 In this case report, this rare tumor is presented to contribute to a better understanding and awareness of this 

rare malignancy, which can be very challenging to diagnose.  

Keywords: Spindle cell carcinoma, biphasic, immunohistochemistry 
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 مروری برمقاالت -عسل و سرطان دهان

 

 ارائه دهنده:

 سید احسان حسینی

 ابلب دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده دندانپزشکی دانشجو

 سایر همکاران:

ت و بهداشت سالم مرکز تحقیقات -بابل دانشگاه علوم پزشکی  آسیب شناسی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی گروه  دانشیار: صفورا سیفیدکتر 

 دهان دانشگاه علوم پزشکی بابل

انی های شیمی درمدهد. کاربرد روشفرشی شایع ترین نوع سرطان دهان را تشکیل میگسن در جهان بوده و کار سینوم سلولمقدمه: 

باشد. استفاده از عسل دارای عوارض های نرمال دارای عوارض جانبی در درمان سرطان دهان میو رادیوتراپی به دلیل آسیب به سلول

ها غلیظ بوده که از شهد گل وود. عسل یک ماده شیره مانندشکمتر بوده و به عنوان درمان کمکی سرطان دهان در نظر گرفته می

ها و مواد معدنی است. عسل به عنوان تنظیم ها، اسیدهای آلی، ویتامینتشکیل شده و شامل ترکیبات شیمیایی، قندها، پروتئین

، یابتیکدود زخم، اثر ضد کننده سیستم ایمنی دارای خواص آنتی اکسیدان، ضد التهاب، ضد باکتری، ضد حساسیت، تأثیر در بهب

 است. پرولیفراسیون سلولیو ضد  متاستاتیک، ضد تومورالضد ویروسی و ضد قارچی و ضد 

با واژگان کلیدی شامل سرطان ، کارسینوم سلول سنگفرشی ، عسل ، درمان ،رادیوتراپی ، شیمی درمانی از سایتهای  :مواد وروشها

MBASE, CINAHL COCHRANE,PUBMEDوGoogle  مقاله از فروردین   ۳0در مجموع  العات جستجو شد.اط

به طور کامل شناخته شده  آن تومورالهای عملکرد ضد مکانیسم نقش عسل وبه امروزجمع آوری شد. تا  1۳98مرداد  تا  1۳88

 باشد.های سرطان دهان میمکانیسم عملکرد عسل بر روی سلول نقش و نیست لذا هدف مطالعه حاضر بررسی

، کوئرسیتین، chrysinمتشکل از  فالونوئیدهابوده که  فالونوئیدهااز ترکیبات عسل با خواص ضد سرطانی شامل فنل و  نتایج:

caempferol عوامل ضد  از پروپولیسعسل مؤثر است.  تومورالبوده که در عملکرد ضد وانیلیک ، آنتوسیانید، اسید فرولیک و اسید

جلوگیری کرده و از طریق هیدروژن پراکساید از آنژیوژنز درون  تومورالنزیس داخل سرطان موجود در عسل بوده که از آنژیوژ

های سرطانی در سلول زدر ایجاد مرگ سلولی وابسته به دو % 1-20های مختلف عسل کند. غلظتهای نرمال جلوگیری میسلول

 گزارش شده است.  % 15مؤثر است و حداکثر مهارکننده رشد سلولی عسل در غلظت 

از نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد که ممکن است بتوان از عسل بدلیل عملکرد ضد پرولیفراسیون سلولی ، ضد  تیجه گیری:ن

آپوپتوز،ضد رگسازی و کنترل مسیر فاکتورهای رشد به عنوان درمان کمکی در سرطان دهان استفاده کردکه شاید نیازمند انجام 

 تحقیقات بیشتری باشد.

 رادیوتراپی، شیمی درمانی ،درمان ،، عسل، کارسینوم سلول سنگفرشیسرطان :کلمات کلیدی
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 انواع موکوسل و درمان های رایج آن

 

 ارائه دهنده:

 دکتر ناهید رمضانی 
 زاهدان، ایران دانشیار دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،

 نسایر همکارا
 ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایرانبیماریهای دهان و دندان گروهدانشیار :دکتر ماریه هنرمند

 

می شود. هدف از این ستفاده موکوسل واژه بالینی است که برای توصیف تورم به علت تجمع بزاق در محل مجرای غدد بزاقی فرعی ا مقدمه:

 مقاله، مروری بر انواع موکوسل و درمانهای آن می باشد.

 و بررسی کتب مرجع این مطالعه انجام شد. 2017تا  2012از سال  PubMedبا استفاده از جستجوی اینترنتی در  مواد و روش ها:

شیوع نوع   ( مجرای غده بزاقی فرعی است.  extravasation( یا پارگی )retentionموکوسل، تورم ناشی از تجمع بزاق در اثر انسداد ) بحث:

extravasation نسبت به نوعretention   بیشتر است. این نوع نتیجه ضربه به مجرای غده بزاقی می باشد. پاره شدن مجرا باعث تجمع بزاق

 در بافت های زیرمخاطی مجاور و ایجاد تورم می کند. نوع احتباسی ناشی از انسداد مجرا بزاقی است که عامل آن سنگ، اسکار در اطراف مجرا

درد و با سطح صاف هستند که قطری از چند میلیمتر تا چند سانتی متر دارند. ضایعات سطحی آبی  یا تومور می باشد. موکوسل ها معموال بدون

( اغلب بر extravasationرنگ هستند و ضایعات عمقی با مخاط نرمال پوشیده شده اند. سایز ضایعه در طول زمان تغییر می کند. موکوسل )

ین نوع موکوسل بیشتر در کودکان و نوجوانان دیده می شود. نئوپالسم های غدد بزاقی روی لب پایین که محل شایع تروما است رخ می دهد. ا

و بافت نرم، مالفورماسیون های عروقی باید در تشحیص افتراقی قرار بگیرند. درمان اصلی موکوسل شامل برداشت کل ضایعه به همراه غدد و 

شود. سایر درمانها شامل الکتروسرجری، کرایوسرجری، لیزر و تزریق کورتون  مجاری تغذیه کننده است. برداشت ناقص می تواند منجر به عود

 داخل ضایعه می باشد.

موکوسل ضایعه ای متورم ناشی از تجمع بزاق در مجرای غدد بزاقی می باشد. اغلب در ناحیه لب پایین دیده می شود. در تشخیص  نتیجه گیری:

درمان رایج شامل برداشت کامل ضایعه می ی توجه کرد. غدد بزاق ینئوپالسم هاو  یعروق یها ونیمالفورماس افتراقی باید به مواردی همچون

 باشد. 

 موکوسل، غدد بزاقی، نئوپالسم کلیدی: کلمات
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Salivary PH in Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis 
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Introduction: Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is one of the most common painful mouth 

sores which can be seen on the non-keratinized mucosa. Some studies have reported an increase 

in oral pH after pain and stressful conditions. In this study, salivary PH evaluated in patients with 

RAS. 

Materials and Methods: In this case-control study, unstimulated saliva of 56 patients referred to 

Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Zahedan (27 patients with RAS and 29 

controls) were collected. Salivary PH levels were measured by PH meter. Data obtained by 

statistical software 19 SPSS and were analyzed using Wilcoxon and Mann-Whitney U at the 

significant level of 0.05. 

Results: Salivary PH in patients with RAS was 7.98±0.72 and 7.66±0.48 during recurrence and 

recovery periods, respectively (P= 0.012). Salivary PH level in control group was 6.85±0.86. There 

was significant difference in the salivary PH level between RAS and control groups (P< 0.001). 

Conclusion: At recurrence period, Salivary PH in patient with RAS was more than recovery period 

and control group. The relationship between the amount of PH and RAS verify the high incidence 

of RAS in stressful situations. 

Keywords: PH, Recurrent Aphthous Stomatitis, Saliva 
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 نقش سایتوکاین های التهابی در التهاب اطراف ایمپلنت

 

  ارائه دهنده:

 رضا نعمت الهی

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشجو 

 نسایر همکارا
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانعلی صادقی: دانشجوی دندانپزشکی 

 

: در حال حاضر یکی از روش های درمان ایده آل برای جایگزینی دندان های از دست رفته استفاده از ایمپلنت های دندانی  مقدمه

 %56یکی از موارد مورد توجه در این مقوله عوارض بیولوژیک آن مثل پری ایمپلنتاتیس )در  %98است .علی رغم موفقیت باالی 

محدود به مخاط و قابل برگشت(است , موارد %80ت و درگیری استخوان فک ( و موکوزیت )در موارد همراه با التهاب اطراف ایمپلن

 که به دلیل تشکیل بیوفیلم روی ایمپلنت ایجاد می شود.

 ،با استفاده از کلید واژه های ایمپلنت  2018-2011: در این مطالعه دیتا بیس های پاب مد و اسکوپوس در طی سالهای  روش کار

 سایتوکاین و مایع شیار لثه ای مورد جستجو قرار گرفتند. تایتیس،پری ایمپلن

: اگرچه پالک باکتریال علت اصلی پری ایمپلنتاتیس است ولی نشان داده شده که ارتباط قوی بین تحلیل استخوان و یافته ها

وجود دارد .آزادسازی مقادیر زیاد سایتوکاین )به عنوان فاکتور مهم در  ILB1و  IL8و  IL6آزادسازی سایتوکاین های التهابی مثل 

 ماه کاهش می یابد. 8در طی  (تاتیس در محل ایمپلنت های دندانیایجاد پری ایمپلن

 : مطالعات نشان گر این است که سایتوکاین های التهابی در بروز پری ایمپلنتاتیس بیشتر ایمپلنت های دندانی نقشنتیجه گیری

 دارند.

پری ایمپلنتاتیس,سایتوکاین, : ایمپلنت های دندانیکلیدی کلمات
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Mucoepidermoid carcinoma is the most common salivary gland malignancy. Central 

mucoepidermoid carcinoma (CMEC) is a rare tumor which affects women more than men and is 

more common in the mandible. Most cases are histologically classified as low-grade tumor and 

radiographically appear as well-defined unilocular or multilocular radiolucent lesion, although this 

tumor can cause destruction and metastasis to other organs. In this article, we present a rare case 

of CMEC in a 47-year-old woman with unilocular radiolucent lesion of the mandible. Early and 

accurate diagnostic approach in all lesions with clinical/radiographical bland appearance is 

important, and all possibilities should be considered like a malignant lesion. 
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The head and neck region is not a usual site for Castleman’s disease which is known as uncommon, 

benign lymphoproliferative clinical entity. CD is rare and seldom occurs in salivary gland, so 

involvement of parotid gland is an extremely scarce event. We present a 15years old boy patient 

with swelling in the left parotid gland that has been diagnosed Castleman’s disease. The clinical 

features, radiographic findings and treatment plan are discussed. Furthermore, a thorough literature 

review demonstrated 27 published cases of Castleman’s disease in salivary gland with their 

summarized features. 

Keywords: Castleman’s disease, Parotid, Salivary gland 
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Background: Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) is a common malignancy that 

is associated with high morbidity and mortality all over the world. We explored the role of mRNA 

expression of both subunits of LDH in the early diagnosis of HNSCC. 

Materials and methods: This was a case-control study on 62 healthy individuals and 62 patients 

with HNSCC. The expression of LDH in tumors and healthy tissue margins, and in the serum of 

both HNSCC patients and healthy individuals was evaluated using quantitative real-time PCR 

method. Analysis of LDH-A and LDH-B expression and sensitivity-specificity analysis were 

carried out using SPSS software.  

Results:  mRNA expression levels of LDH-A (4.18±1.29) and LDH-B (2.85±1.07) isoenzymes in 

tumor tissues were significantly higher than the expressions in the corresponding healthy tissue 

margins (1.85±0.56 and 1.61±0.56 for LDH-A and LDH-B, respectively). Comparison of LDH-B 

expression between histological grade I tumor tissue (2.74±0.19) and marginal tissue (1.62±0.90) 

showed a significant difference (P=0.016). Patients with a positive history of alcohol consumption 

and cigarette smoking had significantly higher mRNA expression of LDH-A (P=0.024) and LDH-

B (P=0.03) in the marginal tissue and blood, respectively. The highest sensitivity and specificity 

values pertained to the mRNA expression of LDH-A (90.9%) and LDH-B (85.5%) in blood.  
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Conclusion: This is the first study reporting LDH gene expression as a biomarker in blood and 

tumoral tissue of HNSCC patients. Given the highest sensitivity and specificity values for LDH-

A and LDH-B in blood, we recommend the simultaneous evaluation of both LDH isoenzymes in 

blood samples as a potential diagnostic method. 

Keywords: Lactate Dehydrogenase, Head and Neck Squamous Cell Carcinoma 
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Introduction:  Malignant salivary gland tumors are rare head and neck cancers with diverse 

histopathology and clinical behaviors. The most common forms of salivary gland malignancies 

include mucoepidermoid carcinoma (MEC), adenoid cystic carcinoma (AdCC), acinic cell 

carcinoma (ACC) and a number of more uncommon entities. There is significant heterogeneity in 

the abnormal genetic and molecular pathways that contribute to the progression of any specific 

tumor. Systemic therapies for salivary gland cancers are modest response. The objective of this 

review was the genetic landscape that defines this heterogeneous group of tumors.  

Methods and Materials: Summarizes some of the important genetic changes that occur in 

Salivary gland cancers are: 1-Mucoepidermoid carcinoma (MEC) Translocation, fusion transcript 

(MECT1-MAML2 Genes ) with Activate the Notch target gene Hes-1 in the absence of Notch 

ligand; activate CREB inducible genes that regulate cell proliferation and differentiation Exact 

function unknown roles in tumor pathogenesis 2- Copy number variation (CRTC3-MAML2 , 

HER2, EGFR genes) Growth factor receptors, overexpression associated with poor rates of 

metastases and survival roles in tumor pathogenesis 3-Epigenetic (LYN, MOS, PLAG6,  

CDKN2A/p16 genes) Various oncogenes, exact role in MEC unknown , Tumor suppressor gene, 

cell cycle regulator, deletion/hypermethylation associated with poor survival  roles in tumor 

pathogenesis 4- Copy number losses/deletion in 12q12-q13, 1p32-36, and gains at 22q12- q13, 8, 

16p, 17q, 18 with high presence of tumor suppressor genes at these loci, exact role in ACC 

unknown roles in tumor pathogenesis 5- Salivary duct carcinoma (SDC) Aneuploidy/up-regulation 
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(HER2 gene) Growth factor receptor, overexpression in SDC associated with worse recurrence 

rates, metastases, and survival roles in tumor pathogenesis. 

Discussion: Recent discoveries in the genetic modifications of each tumor have helped us better 

define and classify these salivary malignancies. Although the genetic makeup of each tumor type 

appears to be unique, there are common pathways and themes shared among the various types of 

salivary gland tumors—abnormalities in epigenetic regulation, oncogenic fusion products, and 

overexpression of cell surface receptors.  

Conclusion: Salivary gland cancers are a histologically and molecularly heterogeneous group of 

tumors that have distinct genetic origins. Therefore, effective drug development should focus on 

targeting the key players upon which multiple oncogenic pathways converge. Future systemic 

therapy for salivary gland cancers hopefully will use a combination of whole-exome tumor 

sequencing and specific molecular inhibitors to form individualized treatment regimens for every 

patient afflicted with this disease. 

Keywords: adenoid cystic carcinoma; cytogenetics; epigenetics; genetics; mucoepidermoid 

carcinoma; salivary duct carcinoma; salivary gland cancer
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Introduction: Head and neck cancer is a group of cancers that starts in the mouth, nose, 

throat, larynx, sinuses, or salivary glands. Immunotherapy is a type of treatment that activates the 

immune system to fight cancer. One type of immunotherapy, immune checkpoint blockade, binds 

to and blocks inhibitory signals on immune cells to release their anti-cancer activities. Cellular 

immunotherapy based on autologous or adoptive NK or T cells, including adoptive chimeric 

antigen receptor (CAR)-functionalized cells, represents a novel therapeutic concept for cancer 

treatment. Natural killer (NK) cells are innate lymphoid cells endowed with cytolytic activity and 

a capacity to secrete cytokines and chemokines. Human natural killer (NK) cells are innate 

lymphoid effector cells which can be divided into two subsets according to their cell surface 

expression levels of CD56 and CD16. 

Materials and Methods: Several lines of evidence suggest that NK cells play an important role 

in anti-tumor immunity. Some therapies against hematological malignacies make use of the 

immune properties of NK cells, such as their ability to kill residual leukemic blasts efficiently after 

conditioning during haploidentical hematopoietic stem cell transplantation. However, knowledge 

on NK cell infiltration and the status of NK cell responsiveness in solid tumors is limited so far. 

The pro-angiogenic role of the recently described NK cell-like type 1 innate lymphoid cells 

(ILC1s) and their phenotypic resemblance to NK cells are confounding factors that add a level of 

complexity, at least in mice.  

Discussion: T cells can take part in a variety of immune responses that arise in various diseases, 

including infection, cancer, autoimmune diseases, and allergic diseases. Dysfunctional T cells have 
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various cellular states and different characteristics in cancer. Both persistent TCR triggering and 

T-cell internal and external factors can affect the fate of dysfunctional T cells. However, 

heterogeneous dysfunctional T cell states still exist among different tumors and even within 

tumors. Some challenges still remain to be solved, such as how to maintain long-lasting efficacy 

and how to choose the best combination therapy. Moreover, it is essential to understand the 

processes that drive and maintain these different dysfunctional T cell states. Continued advances 

in technology will help achieve this goal, supporting the development of personalized strategies 

for targeting dysfunctional T cells to achieve precise treatment for cancer patients. 

Conclusions: Unlike T cells or dendritic cells, NK cells are often underappreciated at the tumor 

bed, leading to speculation that these cells might only be involved in the control of hematologic 

malignancies and tumor metastasis. Thus, it is of interest to promote NK cell infiltration of tumors 

and to develop immunotherapeutic approaches designed to harness NK cell functions in the tumor 

bed, including those that aim to reinforce conventional anti-tumor therapies to increase the chances 

of successful treatment. 

Keywords: T cell, Natural Killer Cells, Head and Neck Cancer 
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Background: Neurofibromas are the most common benign neoplasms of peripheral nerve. They 

are non-encapsulated, engulf the nerve of origin and have the potential for malignant 

transformation. They appear clinically as soft, drooping and doughy masses. It can develop at any 

point along a nerve and often form by late adolescence. Neurofibromas are derived from the cells 

that constitute the nerve sheath and are composed of neurites, Schwann cells, and fibroblasts within 

a collagenous or myxoid matrix. It usually arises within the soft tissues, but on rare occasions it 

may develop centrally within bone.  

Case Report: We report a case of neurofibroma in a 38-year-old female who visited the dentist 

with chief complaint of a swelling in the left side of mandible which had developed 3 months ago. 

Radiographic examination (CBCT) showed a well-defined corticated apical radiolucency 

associated with a nonvital first molar in the left side of mandible. Expansion and disruption in 

buccal cortical plate was seen, as well. Microscopic findings demonstrated a neoformed structure 

composed of benign spindle cell proliferation with vascular and myxoid stroma, intermixed with 

numerous mast cells and moderate infiltration of lymphocytes and plasma cells.  Gingival mucosa 

was seen overlying partly the above described fibrous tissue. S100 immunostaining showed 

positive reactivity in tumoral cells which confirms the neural origin of these cells.  

Conclusion: We should consider the intraosseous variant of neurofibroma in cases with myxoid 

background, although it is a rare entity. 

Keyword: Neurofibroma, Mandible, S-100 
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Neurofibroma (NF) is a benign tumor derived from peripheral nerve sheath. Neurofibromas may 

present either as solitary lesions or as part of the generalized syndrome of neurofibromatosis or 

von Recklinghausen's disease of the skin. The intraosseous variant of NF is very rare. We report a 

case of 32-year-old female who was diagnosed with a solitary intraosseous neurofibroma of the 

mandible. The present case is rare in regard to its unique histopathologic feature. 

Keywords: Benign tumor, intraosseous, mandible, nerve sheath, solitary neurofibroma 
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Helicobacter pylori (H. pylori) has been found in the oral cavity and stomach, and its infection is 

one of the most frequent worldwide. We reviewed the literature and conducted a Topic Highlight, 

which identified studies reporting an association between H. pylori-infection in the oral cavity and 

H. pylori-positive stomach bacterium. This work was designed to determine whether H. pylori is 

the etiologic agent in periodontal disease, recurrent aphthous stomatitis (RAS), squamous cell 

carcinoma, burning and halitosis. There is a close relation between H. pylori infection in the oral 

cavity and the stomach. The mouth is the first extra-gastric reservoir. Regarding the role of H. 

pylori in the etiology of squamous cell carcinoma, no evidence is still available. 

Keywords: Helicobacter pylori, oral pathology 
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 صورتو فک دهان، پاتولوژی بخش در شده ثبت رادیولوژیکی نمای براساس فکین پاتولوژیک ضایعات فراوانی بررسی

 1395 تا 1370 سالهای طی اصفهان دندانپزشکی دانشکده

 

 ارائه دهنده:

 دکتر سعیده خالصی

  اصفهان پزشکی علوم دندانپزشکی دانشگاه دانشکده، گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورتاستادیار 

 

در ناحیه فک و صورت، تومورها و کیست ها شیوع نسبتاً باالیی داشته و دندانپزشکان در بررسی رادیوگرافی، ممکن است بطور اتفاقی با  مقدمه:

خیم فکین و دندانها، ارزیابی صحت تشخیص ضایعات خوش آنها برخوردکنند. با توجه به استفاده گسترده از رادیوگرافی در ارزیابی روتین ساختار

های معمولی ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه تعیین توزیع فراوانی ضایعات پاتولوژیک براساس نمای از بدخیم در رادیوگرافی

 .بود1۳95تا  1۳70های رادیولوژیکی ثبت شده در بخش پاتولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سال

( که در 1۳95تا  1۳70ساله )از سال  26در این مطالعه توصیفی تحلیلی، کلیه پرونده ها و گرافی های فکین در یک دوره  مواد و روش ها :

د. تنآرشیو بخش رادیولوژی و بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی اصفهان موجود بودند، مورد بررسی قرار گرف

 ااطالعات بالینی نمونه ها بهمراه تشخیص های افتراقی و تشخیص هیستوپاتولوژی تصاویر رادیوگرافی از نظر نمای رادیولوژیک، رادیولوسنت ی

حیط م رادیو اپک ،تشخیص افتراقی و هیستوپاتولوژی بررسی شدند. در نهایت نیز نتیجه رادیوگرافی با هیستوپاتولوژی مقایسه شدند و داده ها در

معنی  =pvalue 05/0وتست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان chi-square وارد و با آزمون هایspss 19نرم افزار آماری

 .دار تلقی گردید

نیز در خلف ضایعات %51.6مخلوط بودند و %4رادیواپک و %۳.2ضایعات رادیولوسنت و %92.8ضایعات استخوانی فکی، 1064از میان  یافته ها:

مندیبول قرار داشتند.این ضایعات اکثرا در دهه سوم سنی بودند و ضایعات التهابی پری آپیکال ،شایعترین ضایعات بودند.همخوانی تشخیص 

 .بود %54هیستوپاتولوژی با تشخیص های افتراقی بالینی و رادیوگرافی نیز 

ت، کیست، تومورهای با منشأ ادنتوژنیک و غیر ادنتوژنیک و خوش خیم و بدخیم فک، یک منطقه ی آناتومیک شایع برای بروزعفون نتیجه گیری:

 .است. زمانی که ضایعات فک در مراحل اولیه تشخیص داده شود بیمار پیش آگهی بهتر و عوارض درمان کمتر و میزان بقا باالتری دارد

 رادیوگرافی دندانی، پاتولوژی دهان، ضایعات فک کلمات کلیدی:
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 داخل استخوانی در بیمار مبتال به لنفوما کارسینومای موکواپیدرموئید

 

 

 ارائه دهنده:
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  اصفهان پزشکی علوم دندانپزشکی دانشگاه ، دانشکدهآسیب شناسی دهان، فک و صورت روهگاستادیار

 

 

Introduction: Mucoepidermoid Carcinoma is the most common malignant salivary gland 

neoplasm. Central mucoepidermoid carcinoma is a rare primary intraosseous bony lesion with an 

incidence of 2%-4.3% of all MECs reported. 

Case report 

In this article, we present a case of a central mucoepidermoid carcinoma in the anterior region of 

the mandible in 79-year-old male patient with swelling in involved area. Before occurrence of this 

lesion, He had Diffuse large B-cell Lymphoma. 

Conclusion: Central mucoepidermoid carcinomas are extremely rare tumor. They are usually low-

grade lesions and have favorable prognosis. Odontogenic cyst is one of the origins of this lesion. 

Treatment of impacted tooth is necessary in early stage for prevention of this neoplasm 

Keywords: mucoepidermoid carcinoma, Lymphoma patient 
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Traumatic bone cyst (TBC) is an osseous lesion commonly found in the metaphysis of long bones 

while relatively rare in the jaws, representing approximately 1% of all jaw cysts. The lesion is 

mainly diagnosed in young patients most frequently during the second decade of life. The 

multitude of names applied to this lesion implies the lack of understanding of the true aetiology 

and pathogenesis. 

In this report we want to present a 42 years old female patient with a well-defined radiolucent 

lesion in right side of mandible at the area of second molar tooth. The case is discussed in relation 

to its clinical presentation, etiopathogenesis, diagnosis, management and prognosis. 

Keywords: Traumatic bone cyst, origin, diagnosis 
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Background: SCC is the most common cancer of the oral cavity and may be preceded by dysplastic 

epithelial lesion. Oral squamous cell carcinoma (OSCC) contains a rare subset of cancer cells with self-

renewal ability, termed cancer stem cells (CSCs). CD24 and CD44 as CSC markers are cell surface 

glycoproteins. These markers contribute to the onset, maintenance and extension of tumor growth, as well 

as angiogenesis. In the present study, these two markers were simultaneously evaluated to provide a specific 

phenotype for carcinogenesis process in oral cavity. Materials and Methods: The expression of CD24 and 

CD44 genes in 45 OSCCs (20 low-grade and 25 high-grade) and 15 oral epithelial dysplasia specimens by 

real time-reverse transcription PCR (q- RT-PCR). Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U, Kendall and 

Spearman tests were used for statistical analysis. The significance level was considered less than 0.05. 

Results: High expression of both markers was reported in two thirds of samples. There was no significant 

difference between studied groups in CD24 and CD44 expression whereas statistically significant 

association between CD24 and CD44 was observed in all three groups. This correlation was more 

significant in OSCC groups (P < 0.001).Conclusion: In the present study, expression of CSC markers in 

OSCC and epithelial dysplasia revealed the importance of accurate examination of these lesions and the 

possibility of progression to malignancy. Regarding a significant association of two markers, further studies 

are necessary to provide a specific (CD44 high CD24 high) phenotype for oral dysplasia and OSCC, such 

as those of other organs. 

Keywords: CD24, CD44, dysplasia, squamous cell carcinom
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 نژیوژنز در کیستها و تومورهای ادنتوژنیکآنقش 

 

 ارائه دهنده:

 مینا شکریان

 سگاناصفهان، واحد خورادانشگاه آزاد اسالمی دندانپزشکی  یدانشجو 

 سایر همکاران

خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، ) نشکده دندان پزشکی، واحد اصفهاناستادیار بخش آسیب شناسی دهان فک و صورت، دا: دکتر حمیرا مردانی ساسانی

 اصفهان، ایران

 سگاناآزاد اسالمی أصفهان، واحد خوردانشگاه دندانپزشکی  یدانشجوفاطمه صفاری: 

 سگانادانشگاه آزاد اسالمی أصفهان، واحد خوردندانپزشکی  یدانشجومیالد کریمی: 

 

 .نژیوژنز در کیستها و تومورهای ادنتوژنیک می باشدآهدف از این ارائه بررسی نقش  هدف:

ای آنژیوژنز عبارت است از تشکیل عروق خونی جدید از ساختار عروق خونی اولیه میزبان و مانند سرطان، فرایندی چند مرحله مقدمه:

های اندوتلیالی و آناستوموز عروق کوچک است که از ارکان اصلی شکل است که شامل تخریب ماتریکس خارج سلولی، مهاجرت سلول

و  CD34 ،CD31 اکم عروق خونی در هر فیلد میکروسکوپی از نشانگرهای مختلف مانندگیری تومور می باشد. جهت سنجش تر

 .شوداستفاده می VEGF ،bFGF ،Tek2 هایی مانندبادیآنتی

بررسی شده 2019تا2010مقاله از سال 10سرچ شده وgoogle scholar و pubmed این مطالعه در پایگاه های مواد و روش ها:

 .است

بر روی عروق خونی تکثیر شونده و سلول های اندوتلیال به طور زیادی افزایش  CD34 ز مقاالت بیان کردند کهبعضی ا یافته ها:

به عنوان مارکری برای  CD34 بیان داشته اند و مرتبط با متاستاز و نفوذ سلول های سرطانی می باشد. پروتئین سطحی سلول

 ای عضالنی و پیش سازهای اپیدرمال، استفاده می شود.اگرچه عملکرد شناخت سلولهای بنیادی بافت ها، شامل سلولهای ستاره

CD34  به طور قطعی شناسایی نشده است، نقش های متعددی برای این پروتئین شناسایی شده اند به عنوان مثال، باعث افزایش

های هماتوپوتیک می شود. باعث افزایش مهاجرت سلول CD34و podocalyxin تکثیر و توقف تمایز سلولهای اجدادی می شود و

به عنوان مارکری برای  CD34 نقش در مورفوژنز سلول داشته باشد.به طور گسترده ای از podocalyxin به نظر میرسد که
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روی  CD31 همانند CD34 سلولهای اندوتلیال عروقی و سلولهای بنیادی هماتوپویتیک یاد می شود. مطالعات نشان داده اند که

باشد قادر به افتراق عروق خونی اولیه میزبان و رگسازی جدید نمی CD34 بیان می شود.اگرچه برخی معتقدند عروق خونی نابالغ

 .ولی کاربرد وسیعی در تعیین تراکم عروق خونی در ضایعات تومورال دارد

اجدادی و سلولهای  به عنوان مارکری برای سلولهای اندوتلیال عروقی و سلولهای CD34 به طور کلی می توان ازنتیجه گیری:

روی عروق خونی نابالغ بیان می شود.اگرچه برخی  CD31 همانند CD34 بنیادی هماتوپویتیک یاد کرد. مطالعات نشان داده اند که

باشد ولی کاربرد وسیعی در تعیین تراکم قادر به افتراق عروق خونی اولیه میزبان و رگسازی جدید نمی CD34 مقاالت معتقدند

 .ر ضایعات تومورال داردعروق خونی د

نیک، کیست ادونتوژCD34تومورهای ادنتوژنیک،  آنژیوژنزیز،کلمات کلیدی: 
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Osteoblastoma is a rare benign bone tumor. It represents approximately 1% of all primary bone 

tumors. Osteoblastoma most commonly affects the vertebrae and long tubular bones, however, in 

rare cases is observed in the facial bones. The aim of this report is to present a case of benign 

osteoblastoma of mandible in a 28 year- old female and also compare it with other familiar jaw 

bone lesions. A 28 year-old female presented with a painful swelling in lingual side of left 

mandible since 7 months ago. A well-defined mixed radiopaque-radiolucent lesion was observed 

at lingual aspect of left mandible in the area of tooth 5, 6, 7. Inferior alveolar canal was intact. 

Incisional biopsy revealed a neoplastic structure composed of sheets of irregular woven bony 

trabeculae, showing prominent reverse line, with prominent and numerous osteoblastic rim & 

some osteoclasts associated with rather fibrovascular stroma. The above histologic findings was 

observed in excisional biopsy (resection of mandible), as well. In addition some tumoral cells 

which were triangular with hyperchromatic large nuclei was seen. This study demonstrated that 

correct diagnosis and complete surgical excision are important to reduce the risk of recurrence of 

a benign osteoblastoma. 

Keywords: Osteoblastoma, Mandible, Bone tumor 
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Kikuchi-Fujimoto disease or histocytic necrotizing lymphadenitis is a rare, benign, self-limited 

condition characterized by constitutional symptoms, lymphadenopathy, and skin lesions and often 

affects young adult females.The etiology is unknown although viruses and autoimmune 

mechanisms has been suggested. Diagnosis is fundamentally based on the affected lymph node 

biopsy.The patient was a 34 years old female,refered without any history of fever, rash,loss of 

weight associated with right cervical submandibular lymphadenopathy and earache. Laboratory 

data were normal other than a little increase of ESR, CRP.Finally Cervical lymph node excisional 

biopsy was performed and Necrotising Lymphadenitis was diagnosed.Then she was treated with 

steroids and lymph nodes were shorten within 1 month but recured.Finally with possible diagnosis 

of Human Herpes Virus and after prescription of Acyclovir patient`s lymphadenopathy absolutely 

resolved and it didnt recur within 6 months. 

Keywords: Histiocytic Necrotizing Lymphadenitis, Lymphadenopathy, Lymphatic Disease 
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 در آموزش درس بیماریهای غدد بزاقی سخنرانیمبتنی بر تیم با روش  ه اثربخشی روش تدریسیسمقا
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 شاهد یگروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشک استادیار

 سایر همکاران: 
 موزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیآدانشکده مدیریت و  :دکتر لیال افشار

 موزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیآمدیریت و دکتر شهرام یزدانی: دانشکده 

 

آموزش دروس تشخیصی در دندانپزشکی با هدف یادگیری فنون تشخیص بیماریهای حفره دهان از طریق افزایش مهارت : مقدمه

قضاوت بالینی و تصمیم گیری کلینیکی صورت میگیرد که این امر تنها با آموزش به سبک ارایه دهندهی میسر نخواهد شد. در فرایند 

اده از روش تدریس مبتنی برمورد در گروههای کوچک و بصورت کارگاهی درس تشخیصی دانش پژوهی حاضر سعی شد تا با استف

از کوریکولوم دندانپزشکی عمومی با سر فصل بیماریهای غدد بزاقی ارائه گردد، تا با درگیر کردن گروههای مختلف آموزشی و  5

شجو محور مبتنی بر حل مسئله از سوی دیگر قدم تدریس تیمی در جهت ادغام علوم مربوطه از یک سو و آموزش ارگان محور و دان

 موثری در یادگیری فراگیر برداشته شود.   

: طی جلسات متعدد بین گروههای مرتبط ، طرح درس مربوطه نوشته شد.  راهنمای مطالعاتی در اختیار دانشجویان مواد و روشها

قرار گرفت. دو ماه زمان مطالعه لحاظ شد و سپس آزمون پره تست از دانشجویان بعمل آمد و گروهبندی دانشجویان بر اساس نمرات 

ای مناسب برگزار گردید ودانشجویان در کارگاه تحت نظر مدرسین به بحث و بررسی پره تست صورت گرفت و کارگاه با ارائه مورده

پیرامون موارد ارائه شده و حل مسئله پرداختند. دو هفته بعد آزمون پست تست و ششماه بعد، بدون هماهنگی آزمون دیر هنگام از 

ا میانگین نمرات دانشجویان سال قبل که درس مربوطه دانشجویان بعمل آمد ومیانگین نمرات آزمون پست تست و آزمون دیر هنگام ب

مقایسه شد. سطح رضایتمندی دانشجویان نیزبا استفاده  T-studentرا به روش ارایه دهندهی گرفته بودند با استفاده از آزمون آماری 

و بر اساس نظرات جمع  از چک لیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده در جلسه شورای آموزشی دانشکده مطرح گردید

آوری شده از شورا و همچنین نظرات دانشجویان، اصالحاتی در برنامه صورت گرفت و در نیمسال بعدی واحد مربوطه بصورت ترکیب 
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ارایه دهندهی و کارگاه ارائه شد به ای صورت که چند جلسه ارایه دهندهی پیش از برگزاری آزمون پره تست ارائه گردید و سپس 

 ه روش قبلی اجرا شد و نتایج بدست آمده با روش کارگاهی به تنهایی و روش ارایه دهندهی به تنهایی مقایسه گردید.کارگاه ب

میانگین نمرات پست تست دانشجویانی که به روش کارگاهی درس را گذرانده بودند نسبت به سال قبل که به روش ارایه : یافته ها

معنی داری نشان نداد ولی میانگین نمرات آزمون دیر هنگام این دو گروه، شش ماه بعد  دهندهی این واحد را گرفته بودند، تفاوت

 بطور معنی داری به نفع روش کارگاهی بود. 

میانگین نمرات پست تست در روش ترکیبی ارایه دهندهی و کارگاهی بطور معنی داری نسبت به روش ارایه دهندهی به تنهایی و 

روش کارگاهی به تنهایی باالتر بود. گرچه نمرات آزمون دیرهنگام دانشجویان در روش ترکیبی در مقایسه با روش کارگاهی تفاوت 

 معنی داری نشان نداد.     

نتایج مطالعه حاضر اثبات کرد که تدریس تیمی دروس تشخیصی دندانپزشکی به  روش کارگاهی و مبتنی بر حل : ه گیرینتیج

 .   مسئله در ماندگاری بلند مدت یادگیری موثرتر از روش ارایه دهندهی است

 دندانپزشکی، کوریکولوم ، آموزش گروهیمحور آموزش مبتنی بر حل مسئله، آموزش دانشجو :کلمات کلیدی
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Comparison of Routine and Microwave-assisted Decalcification of Bone with or without 

Teeth, a Histologic Study 

Presenter: 

Dr. Gita Rezvani 

Assistant Professor of Oral & Maxillofacial Pathology Department, Shahed University, Tehran 

Co-authors:  

Shahroo Etemad-Moghadam: Tehran University of Medical sciences 

Niloofar Hajihoseini: Dental student, Shahed university 

 

Background: The aim of this study was to compare conventional and microwave-assisted 

decalcification of sheep bone with and without teeth, to detect any differences in tissue-detail-

preservation, staining-quality and rate of decalcification. 

Materials and Methods: Twenty-four specimens consisting of 12 blocks of mandibular molars 

with their surrounding bone and 12 blocks of mandibular osseous-tissue were allocated into two 

microwave- or routine-decalcification groups using 5% nitric- or formic-acid as decalcifying 

agents. In addition to decalcification rate, a number of variables were used to assess staining 

quality and tissue-detail-preservation which were compared between the two groups using Man-

Whitney test (P<0.05).  

Results: Time to complete decalcification was significantly reduced in the microwave-treated 

samples as compared to the conventional method, regardless of the decalcifying agent (P=0.025). 

For both acids, most variables related to staining quality and tissue-detail-preservation were similar 

between the techniques (P>0.05). However, in general the performance of formic acid was slightly 

inferior to nitric acid, especially for specimens containing both tooth and bone. 

Conclusion: The use of microwave technology can accelerate decalcification of bone and teeth of 

sheep mandibles and at the same time preserve tissue structure and staining quality at an acceptable 

level. Further studies are required to help select the superior acid, especially in specimens 

containing bone and teeth.  

Keywords: Bone and Bones Decalcification Technique; Microwaves; Tooth 



  

77 
 

 پوستر
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Background: Sexual hormones during menstrual cycle changes structure of the uterus mucosa 

significantly. Whether these hormones affect other body mocus membrane or not was a question 

that helped shape the hypothesis of this study. The purpose of this study was to investigate the 

dimensions of attached gingival mucosal cells in girls who entered the menstrual cycle and girls 

who had not yet arrived. 

Method: In this clinical study, 53 girls were selected based on inclusion criteria and according to 

the beginning and the phases of menstrual cycle, they were divided into three groups: control, 

follicular phase and luteal phase. Using wooden spatula cytology smear was made of the attached 

gingival mucosa in maxillary anterior. The slides were fixed and stained with Papanicolaou to 

evaluate the cytomorphometry assessment of the samples using Image J software. ANOVA test 

was used to compare the groups. Also, the ROC Curve test was used to determine the sensitivity, 

specificity and cut off value of the test.  

Results: Ferret diameter, minimum ferret diameter and area in the nucleus and cytoplasm of the 

gingival mucosal cells from the control group to case groups showed a significant increase (p value 

<0.05), while the ratio of nucleus to cytoplasm did not significantly change (P value = 0.586> 

0.05). However, none of the cytomorphometric indices of the gingival mucosal cells from 

follicular to luteal groups were significant. Appropriate specificity was found to be about 78% for 

the detection of girls who have not yet been matured. 
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Conclusion: The cytomorphometric dimensions of girl's gingival mucosal cells after the start of 

the menstrual cycles are significantly larger than those before the start of the menstrual cycle, 

which can be used with confidence of 78% to identify adult girls who are still in growth peak 

(Have sexual maturity  ( .It can be concluded that sexual hormones have an effect on the degree of 

maturation of keratinized epithelial cells. 

Keywords: Cytomorphometry, Attached gingival mucosal cells, Menarche, Biologic age 
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 1387-1397های های سروگردن دریک جمعیت ایرانی طی سالبررسی فراوانی انواع لنفوم

 ارائه دهنده:

 دکتر فروز کشانی

 صفهاناو صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  فک وشناسی دهان  گروه آسیباستادیار، 

 :سایر همکاران

 صفهانادانشگاه علوم پزشکی آسیب شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی  ، گروهدانشیار: ندا کارگهیدکتر 

 انکولوژیست بیمارستان سیدالشهدا اصفهان: امامی حسیندکتر  

 شکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهانپزشکی، دانشکده ی دندانپز: دانشجوی دنداننوشین صداقت نیا

 

. تاسگرفته صورت لنفوم، انواع فراوانی خصوص در ایپراکنده مطالعات جهان، مختلف نقاط در تاکنون مقاالت، مرور طبق مقدمه:

 و ایران در خصوص این در اطالعات کمبود به توجه با. است داشته رشدی به رو روند اخیر دهه در لنفوم شیوع جهان و ایران در

 یهاسال طی اصفهان سیدالشهداء بیمارستان در را گردن و سر هایلنفوم انواع فراوانی دارد، حاضر سعی مطالعه اصفهان بخصوص

 .نماید بررسی 1۳87-1۳97

 و بررسی مورد اصفهان، سیدالشهداء بیمارستان بایگانی در موجود هایپرونده تحلیلی، توصیفی مطالعه این در :هاروش و مواد

 اطالع برای تلفنی تماس از. گردید استخراج (Stage) بالینی مرحله درگیری، محل جنس، سن، لنفوم، نوع جمله بیماران از اطالعات

 هب کیفی هایداده و( معیار انحراف) میانگین صورت به کمی هایمتغیر حاضر، پژوهش در. شد بیماران استفاده حیات وضعیت از

 قرار آماری تحلیل مورد تست تی و اسکوئر کای آزمونهای و 21 ورژن SPSSاز استفاده ها با داده سپس شد گزارش تعداد صورت

 .(PValue<0/05)گرفت

 و 5/۳0 هوچکین لنفوم به ابتال سن متوسط. بود( %5/۳4) غیرهوچکینی لنفوم از(%5/65)بیشتر هوچکین لنفوم فراوانی : هایافته

 سلول لنفوم غیرهوچکینی، لنفوم و( %21/52) اسکلروزیز ندوالر هوچکین، لنفوم نوع ترینشایع. بود سال 50/ 4 لنفوم غیرهوچکینی

 لنفوم مبتالیان میان از. (pv<0/001)بودند شده مبتال 4/1 نسبت با زنان از بیشتر مردان. بود (%8/16) منتشر بزرگ

 %58/15 زنده، %22/29 غیرهوچکینی، لنفوم بیماران. داشتند نامشخصی وضعیت %21/52 و کرده فوت %14/6 زنده، %6/41هوچکین

 .بودند دسترس قابل غیر %19/55 و کرده فوت
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 4/50 سن متوسط با گردن و سر غیرهوچکینی لنفوم و سالگی، 5/۳0 سنی متوسط با هوچکین لنفوم کلی، طور به : گیرینتیجه

 نودهای لنف در شایع طور به و بوده 2 مرحله ، بیماران میان در بالینی مرحله ترینشایع. بود داده بیشتررخ بافراوانی مردان در سالگی

 .باشد غیرهوچکینی از باالتر هوچکین لنفوم بقای میزان احتماال. گردید مشاهده نواحی سایر همراه به گردن

 گردن و سر نئوپالسم لنفوم، فراوانی،کلمات کلیدی:  
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 دهان مخاط شایع زخمی ضایعات کلینیکوپاتولوژیک نمای بر مروری

 

 ارائه دهنده:

 کیمیا قدس

 دانشکده دندانپزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراندانشجوی 

 

 سایر همکاران:

 دانشکده دندانپزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانمهرنوش مشکات السادات: دانشجوی 

 دانشیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  :دکترفاطمه شاهسواری

                                                          ، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراناستادیار  :پور قربان دکترمائده

 

عفونت، بیماریهای ایمونولوژیک، و  معموالً اتیولوژی های متفاوتی دارند که شایعترین آنها تروما،زخمهای دهانی  سابقه و هدف:

اه اغلب آنها به درستی تشخیص داده نشده و با یکدیگر اشتب، نئوپالستیک است. بعلت وجود شباهت در نمای کلینیکی این ضایعات

تاریخچه  ابراین تهیهگرفته می شوند. اما از آنجایی که با توجه به اتیولوژی متنوع، هر کدام از آنها نیاز به درمانهای متفاوتی دارند، بن

دقیق از بیمار و همچنین بررسی میکروسکوپی این ضایعات به تشخیص صحیح آنها کمک می کند. در این مقاله مروری سعی می 

 شود نمای کلینیکوپاتولوژیک هرکدام از ضایعات زخمی دهان به دقت بررسی و بیان شود.

پایگاه  استفاده از با ت از طریق مقاالت موجود در مجالت داخلی و خارجی،آوری اطالعا این مقاله مروری جمعدر مواد و روش کار: 

با واژه های کلیدی ضایعات زخمی،  Embase، و PubMed ،PubMed Central ،Medline ،EBSCOهای اطالعاتی همچون 

مرتبط، مواردی که  اجعمرصورت گرفت. در بین  2019تا  2000مخاط دهان، نمای بالینی، نمای میکروسکوپی در فاصله سالهای 

 د.، انتخاب گردیدنو به روزتر بودند بارها مورد استناد قرار گرفته بودند

پس از گردآوری داده های مربوطه، ضایعات زخمی دهان بر اساس تعداد و مدت ضایعات به سه دسته اصلی و پنج زیرگروه یافته ها: 

 ین ضایعات به تفکیک بیان شد.طبقه بندی شدند و نمای کلینیکوپاتولوژیک هر کدام از ا

یافته های این مطالعات نشان می دهد که با وجود تفاوت های ریزی که در نمای بالینی ضایعات زخمی دهان دیده  نتیجه گیری:

می شود همچنان تشخیص افتراقی آنها از هم بسیار مشکل است. بنابراین برای دستیابی به یک تشخیص درست عالوه بر بررسی 
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بیمار و معاینه دقیق عالیم، بیوپسی صحیح از ضایعه و بررسی نمای میکروسکوپی و حتی بررسی های اضافی تر مانند  تاریخچه

 ایمونوفلورسنت و تستهای البراتواری نیز در اغلب موارد برای رسیدن به تشخیص و در نتیجه درمان مناسب بیمار ضروری است. 

 ای بالینی، نمای میکروسکوپیضایعات زخمی، مخاط دهان، نم کلمات کلیدی:
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Co-author: 
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Background: Oral lichen planus (OLP) is a chronic inflammatory disease with unknown 

etiopathogenesis. It was believed that T cells played the major role in developing the lesions. It 

has been recently suggested that B cells and plasma cells may play a role in OLP pathogenesis. 

Purpose: OLP is considered as a T-cell mediated disease. It was believed that the presence of B-

cells and plasma cells in the sub-epithelial inflammatory infiltrate, rules out the diagnosis of OLP. 

This study aims to investigate the presence of B lymphocyte and plasma cells in the inflammatory 

infiltrate of OLP. Also the association between the presence of B cells and plasma cells with 

histopathologic features of the lesion was assessed. 

Materials and Methods: To assess the presence of B cells and plasma cells, 61 cases with the 

diagnosis of OLP were collected. The cases with definite clinical and histopathological diagnosis 

of lichen planus based on WHO criteria were included. For each case demographic information 

and histological characteristics were recorded. Specimens underwent immunohistochemical (IHC) 

staining for CD20 and CD138 and the percentage of the positive cells were counted and scored. 

Results: CD20 positive cells existed in all OLP cases with the mean expression of 22.5% ± 15.17% 

and small number of CD138 positive cells were seen in 62.3% of our cases with the mean 

expression of 4.74% ± 9.23%. No association was found between histolopathological features and 

CD138 expression, however, CD20 expression level was higher in the cases with parakeratinized 

surface (p=0.004). 

Conclusion: B cells existed in the inflammatory infiltrate of OLP in all cases. Small number of 

plasma cells could be occasionally found in OLP. Therefore, presence of B cells and plasma cells 

in the inflammatory infiltrate cannot rule out the diagnosis of OLP. 

Keywords: B cell, plasma cell, oral lichen planus, pathogenesis 
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 افزایش تعداد بیمار جدید در مراکز دندانپزشکیتاثیرمهارت های ارتباطی در برند سازی شخصی و 

 

 ارائه دهنده:

 محمد دخانچی

 پزشکیاندانشجوی دند

 

برندسازی شخصی فرایندی است که یک پزشک در قبال مراجعه بیمار و ارتباطی که ایجاد می کند توانایی ها ، ارزش ها وشایستگی 

های اثر گذار بر برندسازی شخصی عمدتا در سه حوزه دانش ، مهارت و  های خود را در ادراک و انتظارات وی شکل می دهد . مولفه

نگرش سرچشمه می گیرد. برندسازی شخصی شامل مباحث مختلفی چون جایگاه یابی و جایگاه سازی ، انتخاب نام موثر ، ایجاد 

تمرکز، عمق و ارزش برند، روابط طبقه بندی جدید، انتخاب رنگ برند و طراحی لوگو برای آن، بسط برند یا محدود نمودن دامنه 

 .عمومی، رویدادسازی، تبلیغات و... می باشد

چگونگی ارتباط و مهارتهای مربوط به آن در شکل گیری برند شخصی عنصر بسیار مهمی باشد . امروزه بیماران اغلب جذب 

همدردی را در آنها پیدا کنند.آنچه یک  دندانپزشکی می شوند که در کنار مهارت بتوانند حس احترام، شنوده فعال بودن ،تواضع و

 .کند همراهی علم دندانپزشکی با دانستن مهارت های ارتباطی است. این دو کامل کننده یکدیگرنددندانپزشک را متمایز می

ا نیزداشته ر پزشکی تلفیقی از علم و هنر است. یک پزشک خوب عالوه بر آگاهی از علوم پزشکی، باید هنر برقراری ارتباط موثربا بیمار

باشد.مهارتهای ارتباطی به رفتارهایی گفته می شود که یک دندانپزشک می تواند از طریق آن با بیماران به گونه ای ارتباط برقرار 

کند که باعث بروز رفتارهای مثبت و در نتیجه جذب بیمار و پرهیز از واکنشهای منفی در وی گردد. افزایش رضایت بیمار، تجربه 

وشایندتر و در نتیجه جذب بیشتربیمار از جمله نتایج ارتباط موثر بیمار با دندانپزشک می باشد. به همین دلیل آموختن کلینیکی خ

 .مهارت های ارتباطی برای یک مرکز دندانپزشکی حائز اهمیت است

نکته مهم در برقراری ارتباط نخستین برخورد پزشک در جذب و اعتماد بیمار و یا بی اعتمادی وعدم جذب وی نقش با اهمیتی دارد. 

موثر این است که هر واژه ، ارتباط غیرکالمی ،تصاویر نوشتاری و گفتار ممکن است برای افراد مختلف در فرهنگ های مختلف معانی 

ر ب خاص داشته باشد .در هر فرهنگی، بنا به مقتضیات خاص آن، باید مؤلفه های ارتباط صحیح را استخراج و مهارتهای ارتباطی را
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، اجتماع و فرهنگ جامعه هدف خود نیز در جذب و نگهداشت بیماران بسیار د. آگاهی یک دندانپزشک از اقتصادآن اساس تنظیم کر

 . حائز اهمیت است

 ، بیمار، دندانپزشک، دندانپزشکیبرندسازی شخصی، مهارت های ارتباطیکلمات کلیدی: 
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 ایمونوهیستوشیمی روش به دهان سنگفرشی سلول کارسینوم و کارسینوما وروکوس در Fascin بیان بررسی

 

 ارائه دهنده:

 دکتر شادی ثقفی 

 دانشیار گروه پاتولوژی دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 سایر همکاران:

 علوم پزشکی مشهددکتر نرگس قاضی: استادیار گروه پاتولوژی دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 

 دندانپزشک دکتر نیما محمدی:

      

باشد که نیازمند تشخیص به موقع و درمان مناسب ( شایعترین سرطان دهان میOSCCکارسینوم سلول سنگفرشی دهان ) مقدمه:

 VC  دهانی های SCC درصد 10 تا 1 از وکمتر است SCC از یافته بهترتمایز گونه یک (VC) کارسینوما باشد. وروکوسمی

 بین افتراق پاتولوژی علم تشخیصی معضالت از یکی .دهد می متاستاز بندرت و داشته موضعی رشد وروکوس کارسینوما. هستند

یک پروتئین دخیل در چسبندگی سلولی است که در انواع خاصی از  Fascinاست.  مهاجم SCC یک از کارسینوما وروکوس

با استفاده از یک تکنیک  VCو  OSCCدر  Fascinیابد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی بیان ها بیان آن افزایش میکارسینوم

 ایمونوهیستوشیمی انجام شد.

نمونه وروکوس کارسینومای  22دهانی،  SCCنمونه  25دادنگر انجام شد تعدر مطالعه حاضر که به صورت گذشته مواد و روشها:

ها بر روی آن Fascinنمونه کنترل سالم انتخاب شدند و رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی به منظور بررسی میزان بیان  10دهانی و 

( مورد ۳تا  1ی )نمره پذیر( و شدت رنگ4تا  1های رنگ شده )نمره از طریق بررسی درصد سلول Fascinانجام شد. میزان بیان 

 دار در نظر گرفته شد.معنی P<05/0انجام شد و  16ورژن  SPSSافزار ها با استفاده از نرممحاسبه قرار گرفت. آنالیز داده

(. میانگین =۳02/0Pجنسیت مذکر داشتند ) SCC( از گروه %0/44نمونه ) 11و  VC( از گروه %1/59نمونه ) 1۳تعداد  ها:یافته

 در درگیری نواحی . شایعترین(=602/0P)بود  SCC ،4۳/15±۳2/62و بیماران گروه  VC ،29/1۳±54/64ن گروه سن بیمارا
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 بود( %0/44) زبان ناحیه شایعترین SCC با بیماران در و بودند (%7/22) دهان کف و( %7/22) پایین فک وستیبول ،VC بیماران

(001/0>P.) های رنگ شده پذیری سلولدرصد رنگ(001/0>P) پذیری و شدت رنگ(001/0>P) های گروه بین نمونهSCC ،VC 

 داد.داری را نشان میو کنترل تفاوت معنی

 هایسلول پذیریرنگ درصد لحاظ از مطالعه مورد های گروه میان داری معنی تفاوت داد نشان آماری آزمون نتایج گیری:نتیجه

( کنترل و VC) دیگر گروه دو نسبت به SCC گروه در آن پذیریرنگ شدت و درصد و دارد وجود پذیریرنگ شدت و شده رنگ

  .است بیشتر
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Tbet  و   RORgammatدر کارسینوم سلول سنگفرشی 

 

 ارائه دهنده:

 دکتر مریم قلیچ لی

 پزشکی مشهد، ایران متخصص پاتولوژی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی گلستان، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم

 
 

 :سایر همکاران

، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، متخصص پاتولوژی دهان و فک و صورت، اری های دهان و فک و صورت، استادمرکز تحقیقات بیم: دکتر نوشین محتشم

 ایران

 

،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و فک و صورتقات بیماری های دهان مولکوالر پاتولوژی و ژنتیک، مرکز تحقیPhd :دکتر فرناز مهاجر تهران

 مشهد، مشهد، ایران

 

 مشهد، ایران پزشکی علوم دانشگاه امید، کمیته تحقیقات دانشجویی، بیمارستان انکولوژی، رادیوتراپی گروه دکترکاظم انوری: متخصص رادیوتراپی، دانشیار

 

 

درکارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و مقایسه آن  Tbetو RORϒt: مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بیان ژن های مقدمه

 و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک انجام گرفت.  Real -time RT- PCRبا بافت نرمال بیماران به روش

 oralبلوک پارافینه مربوط به بافت تومورال بیماران مبتال به  42داداین مطالعه بر روی تعروش اجرا و مواد مورد استفاده: 

squamous cell carcinomaبلوک پارفینه مربوط به مارژین های سالم حاصل از جراحی این بیماران انجام شد. این بلوک 42و

 ) ه در قسمت معیارهای ورود مطالعهبارعایت تمامی موارد ذکر شد ( ها ازآزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان های قائم و امید مشهد

با استفاده از پرونده پزشکی بیماران مرحله بالینی،درجه میکروسکوپی،سن،جنس،مکان،الگو و زمان عود و میزان بقای  . انتخاب شدند

دربافت تومور و بافت نرمال realtimeRT-PCRبه روشTbetوRORγtاستخراج گردید. سپس بیان دو ژنOSCCبیماران مبتالبه

 تعریف شد. 0.05بیماران بدست آمده و با اطالعات حاصل از پرونده بیماران، مورد ارزیابی قرار گرفت. سطح معناداری 

در گروه تومورال را نشان  Tbetبین نمونه های بافت تومورال و غیر تومورال، بروز قابل توجه ژن  Tbetمقایسه بروز ژن  ها:یافته

در گروه  ROR𝛾𝑡نمونه های بافت تومورال و غیر تومورال، بروز قابل توجه ژن  ROR𝛾𝑡(. مقایسه بروز ژن pvalue< 0.001داد)

(. در بررسی فاکتورهای پاتولوژیک)سن، جنس، مرحله کلینیکی  و درجه هیستولوژیک(  با pvalue< 0.001تومورال را نشان داد)
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( ولی بین بیان ژن pvalue<0.05ینیکی ارتباط آماری معنادار وجود داشت )، تنها بین بیان این ژن با مرحله کلTbetبیان ژن 

RORϒt  با هیچ یک از فاکتورهای پاتولوژیک)سن، جنس، مرحله کلینیکی  و درجه هیستولوژیک(ارتباطی کشف

( با سطح DFSو  OSو ارزیابی ارتباط بقا) RORϒt( با سطح بیان ژن DFSو  OSارتباط بقا) (.  در ارزیابیpvalue>0.05نشد)

( با فاکتورهای DFSو  OSارتباط بقا) (. در ارزیابیpvalue>0.05، ارتباط آماری معناداری کشف نشد)Tbetبیان ژن 

( با مرحله کلینیکی ارتباط معنادار آماری DFSو  OSپاتولوژیک)سن، جنس، مرحله کلینیکی  و درجه هیستولوژیک(، تنها بین بقا)

 (.pvalue<0.05بدست آمد)

گرفت توان نتیجههای تومورال بیشتر از بافت سالم  بود؛ بنابراین، میدر نمونه ROR𝛾𝑡و  Tbetهای بروز ژن گیری:تیجهن

می و توانند پتانسیل تغییرات بدخیدر پاتوژنز کارسینوم سلول سنگفرشی نقش کلیدی داشته و می ROR𝛾𝑡و  Tbet هایپروتئین

مورد توجه قرار گیرد.  OSCCمی تواند به عنوان یک ایندکس موثر بر مرحله کلینیکی  Tbetکارسینوماتوز بافت را توجیه نمایند. 

بر بقا تاثیر مشهود و قابل  ROR𝛾𝑡و  Tbetیماری بوده و بیان ژن های عامل اصلی تاثیر گذار بر بقای بیماران، مرحله کلینیکی ب

 توجهی ندارند. 

، اطالعات دموگرافیک،شاخص Tbet ،RORϒtاسکواموس سل کارسینوم، سرطان سلول سنگفرشی، سرطان دهان،  :کلمات کلیدی

 PCRهای کلینیکوپاتولوژیک، آنالیز بقا، 
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 با درگیری کامSCC سرطان دهانگزارش مورد نوعی نادر از 

 

 ارائه دهنده:

 مریم غفلتی

 دانشجوی دندانپزشکی 

 

(کل تومورهای دهان 2) %94( تا 1)%90مهمترین و شایعترین بدخیمی حفره دهان است که  scc: اسکواکوس سل کارسینوما مقدمه

 10(و یکی از 4متداول ترین و هشتمین سرطان )( یکی از ۳کارسینومای سر و گردن  ) اسکواموس سل و فکین را تشکیل می دهد.

 (5دلیل اصلی مرگ در دنیا می باشد.)

(درگیری مخاط باکال ولثه به 7(و دومین محل شایع کف دهان می باشد)6زبان ) sccشایعترین محل بدخیمی های دهان از جمله 

لب  (.سایر محل های درگیر8یع می باشد)خصوص نواحی که عادات خاصی مثل قرار دادن تنباکوی جویدنی وجود دارد نیز شا

(. نمای هیستولوژی ضایعه مهمترین راه تشخیص و 9پایین،سطوح کناری وشکمی زبان،کف حفره دهان وکام نرم ذکرشده است )

و  exophytic ،endophytic ،leukoplakiaدهانی دارای عالئم بالینی متعددی از قبیل  SCC(.10دسته بندی آن است )

erythroplakia ( 11است که همه آنها تغییرات قابل توجهی را در سطح اپیتلیوم نشان می دهند.) 

به شکلی که ممکن است به صورت پالک سفید، پالک قرمز یا هر دو و برجستگی کوچکی دیده شود. اما در صورتی که برای آن 

بافت حاصله قاعده سفتی پیدا میکند و تومور به درمانی انجام نشود ممکن است در بسیاری موارد تبدیل به زخم میگردد سرانجام 

می شوند شامل عادات مصرف سیگار و نوشیدن الکل ، اشعه  OSCC(.ریسک فاکتور های ابتال  به 12بافت اطراف تهاجم میابد)

کاندیدا ،  ( ،ترپونما و HPVماوراء بنفش )به خصوص برای سرطان لب( است، اما عوامل عفونی مانند ویروس پاپیلومای انسانی )

(وتأثیر اختالفات 1۳و استعداد ژنتیکی)سابقه ابتال به انواع سرطان در خانواده( و ... میباشد.)Aکمبود مواد مغذی مثل ویتامین 

جغرافیایی ، منطقه ای و فرهنگی در بروز سرطان دهان متفاوت است و نشان می دهد که سطح فرهنگی و اجتماعی پایین نقش 

 (14و بویژه در مردان دارد.)مهمی در سرطان دهان 

در این مقاله ما قصد داریم نوع نادری از اسکواموس سل کارسینوما در سقف کام سخت با نمایی ناشایع در یک بیمار بدون سایر 

 .اتیولوژی های اولیه گزارش دهیم
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سایر ریسک فاکتورهای اولیه ساله سفید پوست بدون داشتن هیچ کدام از عوامل اتیولوژی و   6۳خانمی   : بیمارگزارش مورد

ماه بودکه بیشتر به هنگام خوردن غذاهای ترش و گرم برای بیمار ازار 6میباشد. شکایت اولیه ایشان  سوزش در کام به مدت حدود 

 دهنده شده بود . پس از انجام معاینات خارج دهانی) سر و صورت ، لنف نود ، سینوس و عضالت جونده( که نتایج کامال طبیعی را

راست یک پالک سفید و قرمز  به ابعادتقریبی   7و6نشان میداد به بررسی داخل دهان پرداختیم . در سقف کام مجاور دندان 

سانتی متر   به شکلی که مرکزی  قرمز رنگ با حاشیه التهابی سفید  بود .پس از ارجاع به متخصص بیماری های  0.2*0.2*0.4

رمان با نیستاتین قرار گرفت  که سبب بهبود سوزش بیمار شد اما سایر عالئم  تغییری نداشت. روز تحت د 10الی 7دهان، بیمار حدود 

  4Idدر نتیجه با تشخیص واکنش لیکنوئید به لبه ی متال روکش برای برطرف کردن عالئم التهاب، کورتیکو استرویید موضعی ) 

Triamcinolone in orabase  تجویز شد  .پس از دو الی سه هفته مصرف این دارو سایز ضایعه تغییری نداشت در این مرحله )

بیمار تحت بیوپسی قرار گرفت.و نمونه برای بررسی هیستو پاتولوژی فرستاده شد.نتیجه حاصل از ازمایش بیمار وقوع بدخیمی را 

قرار گرفت و پس از آن یک دوره رادیوتراپی با  surgical removal ارزیابی شد و تحت  t1بیماری   stageتایید کرد در ادامه 

سال ونیم فالوو شد و در 1هفته ای به همراه کموتراپیبرای بیمار انجام شد. بیمار پس از آن تا 6سانتی گری در یک دوره 6000دوز

 با  عود بیماری مجددا مراجعه کرد.  96سال 

ساله بدون هیچ گونه ریسک فاکتور از جمله مصرف تنباکو، الکل، و  6۳ر یک خانم د sccاین یک نمونه ی نادر از ضایعه  بحث: 

سابقه ژنتیکی و سایر عوامل میباشد که بر خالف انواع شایع که بیشتردر زبان، کف دهان، مخاط باکال و لب دیده میشوند، در سقف 

 تظاهر پیدا کرد. 7و6کام و با ظاهری شبیه به واکنش های لیکنوئیدی در مجاورت روکش دندان 

 هدف از این مقاله گزارش یک نوع اسکواس سل کارسینوما در یک محل ناشایع با ظاهری ناشایع میباشد.

 ، کام: کارسینوم سلول سنگفرشیکلمات کلیدی
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Criteria for the Diagnosis of Dysplastic Nevi, and Melanoma 

 

 ارائه دهنده:

 دکتر حمیرا صائب نوری

 دستیار تخصصی آسیب شناسی دهان، فک و صورت

 

 

Background: There is a “gray zone,” which is composed of lesions that cannot be precisely 

classified into one of these groups (Melanoma VS nevi).The great majority of melanocytic lesions 

can still be confidently labeled as either nevi or melanoma, and the main duty of the pathologist is 

to provide a clearcut diagnosis of benignancy or malignancy in such cases. The great majority of 

melanocytic lesions can still be confidently labeled as either nevi or melanoma.  Head and neck as 

a acral area are very exposable to sun ray and the nevi of this site are very susceptible to become 

malignant. 

Method and Material: This literature review is a compilation of 9 articles obtained from Pubmed, 

science direct, scopus, ………sites and journals and 3 textbook of pathology which are about 

dysplastic nevus and criteria of differentiation diagnosis of dysplastic nevus from melanoma. 

According to the collected data I would try to brief overview of all evidences and histopathologic 

suggestions in literature during latest 10 years about this diagnostic problem.  

Discussion: The ABCD rules (asymmetry, border, color, diameter) can still be applied to skin 

specimens fixed in formalin. Small, roundish, well-circumscribed, evenly pigmented lesions are 

very probably nevi, whereas large, irregularly shaped, and unevenly pigmented lesions are 

potentially melanomas. Some of clinical clue are; 

1-Clinical Aspects of the Lesion 

2-Small Dimension of the Lesion 

3-Symmetry 

Although cellular density, maturation, cellular monomorphism, lack of atypia, necrosis, low 

mitotic rate, negative Immunohistochemical staining results and genomic characterization are 

some criterias to differentiate these 2 lesions histologically. 

The appearance of a new pigmented lesion (that is not clearly a solar lentigo or seborrheic 

keratosis) in a young person probably signifies a nevus, while in an older person one must suspect 
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a melanoma.  A melanocytic lesion with many melanocytes above the dermoepidermal junction 

(so-called pagetoid spread) is   almost always benign if excised in the first years of life, whereas it 

should be considered malignant unless proven otherwise after 40 years of age  

Conclusion: Distinction of severe dysplastic nevus from melanoma in situ is difficult, and there 

appears to be an overlap between the two entities. Diagnosis of dysplastic nevus depends on the 

combination of architectural abnormalities, cytological atypia and host responses and needs 

clinician and pathologist data correlation. 

Keywords: dysplastic nevi, Melanoma, Atypical nevus, Diagnostic criteria 
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Background: Mobile phones, as a source of non-ionizing electromagnetic waves, have many side 

effects on the genital, nervous and gastrointestinal systems, kidneys, cornea and the oral cavity. 

Mobile phones have maximum effects on the brain, ears and parotid glands. The results of previous 

studies are controversial on this topic. This study aimed to assess the correlation between the 

duration of usage of mobile phones and the salivary concentration of two oxidative stress 

biomarkers namely malondialdehyde (MDH) and lactate dehydrogenase (LDH). 

Materials and Methods: In this case-control study, unstimulated saliva samples were collected 

from 72 individuals by the spitting method under standard conditions. The study participants were 

divided into three groups based on their cell phone usage. Subjects in group A reported minimum 

daily cell phone usage of 60 min while it was less than 20 min in group B. Group C comprised of 

deaf individuals. The salivary level of MDH and LDH was measured using the respective ELISA 

kits. Data were analyzed using One-way ANOVA test. 

Results: The mean salivary level of MDA was 22.37±11.3, 22.72±11.7, and 21.16±11.5 nmol/mL 

in groups A, B and C, respectively. The mean salivary level of LDH was 299.6±283.52, 

497.1±363.85 and 241.55±148.1 U/L in groups A, B and C, respectively. The mean concentration 

of these biomarkers was not significantly different among the three groups (P>0.05). 

Conclusion: The salivary levels of MDA and LDH had no significant correlation with the duration 

of mobile phone usage by 18 to 40-year-olds. However, a strong association existed between the 

salivary levels of MDA and LDH as oxidative stress biomarkers. 

Keywords: Saliva; Mobile Phone; Lactate Dehydrogenase; Malondialdehyde 
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 پزشکی علوم دانشگاه دانشکده دندانپزشکی پاتولوژی درآرشیوبخش دهانی لیکنوئیدی ضایعات فراوانی بررسی

 آنها دیسپالستیک وتغییرات اصفهان

 

 ارائه دهنده:

 دکترالله ملکی

 استادیار، آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 

 مشابه وهیستوپاتولوژیک کلینیکی تظاهرات ولی متفاوت اتیولوژی میشودکه گفته ازضایعات گروهی به لیکنوئیدی ضایعاتمقدمه: 

 دندانپزشکی دانشکده پاتولوژی درآرشیو شده ثبت دهانی لیکنوئیدی های واکنش انواع فراوانی تعیین مطالعه این ازانجام هدف.دارند

 . است ضایعات این کلینیکوپاتولوژیک های ویژگی وبررسی) 1368 - 1397 ( اصفهان

 دانشکده پاتولوژی بخش به کننده مراجعه لیکنوئیدی ضایعات دارای بیمار پرونده 1060 روی بر تحقیق این: ها روش و مواد

 22 ورژن SPSS افزار نرم وارد آوری جمع از پس بیماران اطالعات.شد انجام 1397 تا 1368 های سال طی اصفهان دندانپزشکی

 انجام طرفه یک واریانس اسکوئروآنالیز کای آماری های آزمون و توصیفی آمارهای از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه گردیدو

 .شد گرفته نظر در دار معنی %0 / 05 از کمتر P value مقادیر.گرفت

 .بود لیکنوئیدی های واکنش به مربوط مورد )% 8 / 85 ) 1060 ، آرشیو در شده ثبت های نمونه 11964 کل از: ها یافته

 تشخیص لیکنوئیدی ضایعات یا پالن لیکن ، % 40 لیکنوئیدی ضایعات ، % 39 دهانی پالن لیکن فراوانی ضایعات، این دربین

 .بود گونه ناحیه درگیری، محل بیشترین.بود % 2 / 8 ضایعات دیگر از قطعی تشخیص وبدون % 15 / 5 ر یکدیگ از نشده داده

 میزان و داشت وجود معناداری ی رابطه جنسیت و ضایعات بروز بین .شد برآورد سال 47 / 65 ± 13 / 59 بیماران سنی میانگین

 مطالعه این در لیکنوئیدی ضایعات دیسپالستیک تغییرات میزان درکل.) P value = 0 / 041 ( است مردان از بیشتر زنان ابتالی

 .بود % 2 / 7

 خصوصیات شناخت )%8 / 85 ( دهانی های بیوپسی کلیه به نسبت ضایعات این کلی فراونی به باتوجه: گیری نتیجه

 ومناسبتر سریعتر درمان ونیز دهانی ضایعات سایر و ازیکدیگر آنها بهتر افتراقی تشخیص به منجر ضایعات لکلینیکوپاتولوژیکا
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 نشاندهنده ، شد گزارش %2 / 7 میزان به ما مطالعه در که بدخیمی تغییرات اندک هرچند پتانسیل وجود چنین هم .آنهامیگردد

 .باشد می آنها برای دقیق و ای دوره معاینات انجام لزوم و بیماران پیگیری اهمیت ی

  دهان پاتولوژی پالن، لیکن لیکنوئیدی، واکنشهای :کلمات کلیدی
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Introduction: Signet Ring Cells (SRCs) are often seen in gastrointestinal tract, breast, bile duct, 

and lung invasive carcinomas. Signet-ring cell adenocarcinoma of salivary glands is rare and is 

commonly seen in the minor salivary glands. The presence of SRCs in other neoplasms is usually 

associated with poor prognosis; however, the prognosis and the survival of malignant tumors of 

the salivary glands containing SRCs are not well known and few studies have been conducted on 

this topic. 

Materials and Methods: In this review article, 18 articles were reviewed from 1984 to 2017 in 

the PubMed, Google Scholar, and MEDLINE databases with the keywords of “salivary glands”, 

“parotid”, “submandibular”, “sublingual”, and “signet ring cells”. 

Results: SRCs in the salivary glands is not common. Although the SRC adenocarcinoma has a 

low incidence, some of them may have been reported as Not Otherwise Specified (NOS) and in 

fact, have a higher incidence. 

Conclusion: SRC adenocarcinoma of the salivary glands must be differentially diagnosed from 

more common tumors of these glands. Further studies are required to determine the exact 

prevalence of these salivary tumors that contain SRCs. Also, it seems necessary to predict their 

biological behavior. 
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 بررسی اثرات ژنوتوکسیک امواج تلفن همراه با استفاده از میکرونوکلئوسهای مخاط باکال

 

 ارائه دهنده:

 دکتر حمیده  کده

 زاهدان پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده وصورت، فک دهان، شناسی آسیب ودندان،گروه دهان بیماریهای تحقیقات مرکز عضو دانشیار،
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دانشیار، عضو مرکز تحقیقات بیماریهای دهان ودندان،گروه آسیب شناسی دهان، فک وصورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم : دکتر شیرین سراوانی

 پزشکی زاهدان

 دهان ودندان،گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهداناستادیار، عضومرکز تحقیقات بیماریهای : دکتر فروغ امیرآبادی

 

 های تلفن بدون زندگی که طوری به است؛ یافته افزایش جهان سراسر در گذشته دهه دو در همراه تلفن کاربرد:هدف و مقدمه

 شتاب احتمالی اثرات مورد در زیادی های نگرانی اخیر، های سال در همراه تلفن از گسترده استفاده. رسد می نظر به غیرممکن همراه

 تأثیر تحت که هستند کوچکی های هسته ها میکرونوکلئوس. است کرده ایجاد زنده موجودات سالمت بر آنها، از شده ساطع های

 افراد باکال مخاط های میکرونوکلئوس تعداد بر همراه تلفن امواج اثر بررسی مطالعه این از هدف. شوند می ایجاد ژنوتوکسیک عوامل

 .باشد می آن از کننده استفاده

 در) فرد هر از نمونه دو ما. شد انجام همراه تلفن از کننده استفاده فرد 50 روی بر تحلیلی -توصیفی ی مطالعه این:روشها و مواد

 افراد توسط موبایل از استفاده تاریخچه و شخصی اطالعات. کردیم آوری جمع چپ و راست سمت باکال مخاط از( نمونه 100 مجموع

 از استفاده عدم یا استفاده همراه، تلفن از استفاده سالهای تعداد هفته، در همراه تلفن از استفاده زمان مدت جنس، سن، شامل

headphone روش به ها نمونه. گردید ثبت فرد هر در همراه تلفن نوع و papanicolaou نوری میکروسکوپ زیر و آمیزی رنگ 

 های آزمون توسط وSPSS(V.21) افزار نرم توسط ها داده تمامی. گرفتند قرار ارزیابی مورد هسته میکرونوکلئوسهای تعداد نظر از

 .شدند تحلیل و تجزیه پیرسون همبستگی ضریب و One-way Anova، indepependent t-test، paired t-test آماری

 94/6± 61/6 ترتیب به اکسپوز، غیر باکال مخاط و همراه تلفن به اکسپوز باکال مخاط در ها میکرونوکلئوس تعداد متوسط:ها یافته

 بیش که افرادی در ها میکرونوکلئوس متوسط هرچند .(P=285/0) نبود دار معنا آماری لحاظ از اختالف این و بود 54/6±88/6 و

 حاظل از اختالف این ولی بود بیشتر گروهها سایر به نسبت کردند می استفاده همراه تلفن از سال 10 از بیش و هفته در ساعت 5 از
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 که افرادی به نسبت کردند می استفاده Headphone از که افرادی در میکزونوکلئوسها تعداد متوسط همچنین. نبود معنادار آماری

 (p>0.05).نبود معنادار نیز اختالف این ولی بود کمتر کردند نمی استفاده Headphone از

 دهمشاه موبایل از کننده استفاده افراد دهان مخاط روی همراه تلفن از ژنوتوکسیکی اثرات حاضر مطالعه نتایج طبق:گیری نتیجه

 .نشد

 همراه تلفن کنندگان استفاده دهان، مخاط های سلول میکرونوکلئوس، :کلیدی کلمات
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 کننده از ماهیت نئوپالستیک ادونتوژنیک کراتوکیست مروری بر شواهد مولکوالر حمایت
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( یا کراتوکیستیک ادونتوژنیک تومور یکی از ضایعات ادونتوژنیک شایع می باشد. طبیعت OKCادونتوژنیک کراتوکیست ):مقدمه 

 نئوپالستیک این کیست هنوز مورد اختالف بعضی مولفین می باشد. هدف از این مطالعه مروری بر مکانیسمهای مولکوالر مرتبط با

 می باشد. OKCپاتوژنز و طبیعت نئوپالستیک 

انجام خواهد گرفت و  google scholarو  pubmedدر این مطالعه جستجوی الکترونیکی در بانکهای اطالعاتی  مواد و روشها:

و با استفاده از کلمات کلیدی ادونتوژنیک کراتوکیست، رفتار مهاجم، ماهیت  2020تا  2005مقاالت چاپ شده بین سالهای 

 و تومور ادونتوژنیک، مورد بررسی قرار می گیرد.نئوپالستیک، مکانیسم مولکوالر 

اتفاق افتاده است. این موضوع  OKCدر طی سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی در زمینه پاتوژنز مولکوالر بحث و نتیجه گیری: 

می افتد.  در موارد زیادی از این کیست بیشتر از آن چیزی که قبال تصور می شد اتفاق PTCH1شناخته شده است که موتاسیون 

گزارش شده است. تغییرات در  OKCنیز در  bcl2و افزایش بیان  Hedgehog، اختالل در مسیر PTCH1عالوه بر موتاسیون 

نیز از مواردی هستند که به تازگی در این کیست مشاهده شده  microRNAو تغییرات در میزان بیان  DNAالگوی متیالسیون 

 ,p16, p53در تومور ساپرسورهایی نظیر  LOHنظیر  OKCتغییرات ژنتیکی مشاهده شده در است. در تعدادی از مقاالت به سایر 

PTCH  نیز اشاره میشود. بنابراین در مطالعات متعدد با ذکر مکانیسمهای مولکوالر مرتبط از تئوری ماهیت نئوپالستیکOKC 

 نی نیز هدفمند شوند .حمایت می شود و این تغییرات مولکولی شناخته شده می توانند از نظر درما

 ، تومور ادونتوژنیکPTCHادونتوژنیک کراتوکیست، کلمات کلیدی: 
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 فک و صورت در شهر سمناناز رشته تخصصی بیماریهای دهان، ، دندان پزشکان و بیماران سی آگاهی پزشکانبرر

 (1396)سال 

 

 ارائه دهنده:

 مقدمفرد الله سرداری دکتر 

 دندانپزشک عمومی

 

 کان،پزش آگاهی مطالعه این در داشتیم قصد و است جوان نسبت به تخصص عنوان به صورت و فک دهان، های بیماری رشته :مقدمه

 .کنیم ارزیابی را( 1۳96 سال) سمنان شهر در صورت و فک ، دهان بیماریهای تخصصی رشته از بیماران و پزشکان دندان

 های پرسشنامه و نوشتن و خواندن سواد با بیمارانی مخصوص پرسشنامه توزیع با که بوده، مقطعی مطالعه این :هاروش و مواد

. رفتگ انجام سمنان شهر سطح در کار به مشغول متخصص و عمومی دندانپزشکان متخصص، و عمومی پزشکان بین دیگر متفاوت

 مورد افزار نرم. شد استفاده ها داده تحلیل در اسکوئر کای و والیس کروسکال ویتنی، من اسمیرنوف، سهموگروف های آزمون از

 .شد گرفته نظر در %5 دار معنی سطح و spss 23.0 استفاده

 دندانپزشکان از نفر 44 متخصص، پزشکان از نفر 95 عمومی، پزشکان از نفر 197 جامعه، افراد از نفر 400 مطالعه این در :هایافته

 رد عادی افراد گروه ها¬داده آنالیز از آمده دست به نتایج در. گرفتند قرار بررسی مورد متخصص دندانپزشکان از نفر 22 و عمومی

 گروه ،((بزاقی غدد تومور و ها بیماری)) حیطه در متخصص دندانپزشکان و عمومی پزشکان گروه ،((ارجاع و درمان طرح)) حیطه

(( خاص بیماران به دندانپزشکی خدمات)) حیطه در عمومی دندانپزشکان گروه ،((دهان های جراحی)) حیطه در متخصص پزشکان

 ..داشتند را ضعف بیشترین

 ایه گروه از کدام هر برای آینده آموزشی های ریزی برنامه در نظر دقت الزام پژوهش این نتایج بررسی به توجه با :گیرینتیجه

 .گیرد قرار ویژه توجه مورد داشتند را آگاهی ضعف بیشترین که ای زمینه در نامبرده هدف

 صورت فک، دندان، دهان، های بیماری رشتهکلمات کلیدی: 
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Background: Pain and dysfunction of the tempromandibular joint (TMJ) are major clinical 

problems, especially, in arthritis. The aim of this study was to compare the effect of intra-articular 

(IA) versus intra-peritoneal (IP) injection of betamethasone long acting on TMJ arthritis in rat. 

Materials and Methods: In this experimental study, an inflammation in the left TMJ of 29 rats 

was induced by injection of complete Freund's adjuvant. After 1 week, rats were divided into 5 

groups: Group A: Rats of this group were not treated (n = 5); groups B, C: Rats were injected with 

a single dose of ½ mg/kg betamethasone L.A IA (n = 6); groups D, E: Rats received a single dose 

of ½ mg/kg betamethasone L.A IP (n = 6). Rats in groups B and D after 1 week, and in groups C, 

E and A, at 4 weeks after drug injection were sacrificed. Severity of inflammation was scored from 

1 to 11 according to synovial hyperplasia, vascularity, fibrin deposits, and synovial adhesion. 

Results were analyzed by using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney (P < 0/05 was considered 

significant). 

Results: Significant differences were existed between groups B, D (P = 0/004) and groups C, E (P 

= 0/002). The least severity of Inflammation and also evidence of resorbtion in condylar head was 

seen in group C. 

Conclusion: The best therapeutic response was seen with IA injection of betamethasone L.A in 

comparison with IP injection. 

Keywords: Betamethasone L.A, histological assessment, intra-articular, intra-peritoneal, 

tempromandibular joint 
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 سلول سنگفرشی دهان کاتنین با میزان درجه تمایز بافتی سرطان- β ارتباط میان بروز پروتئین

 

 ارائه دهنده:

 دکتر نادر کلباسی غروی

 خوراسگان() انشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهاندمتخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی 

 

 

 مهم بیولوژیک مرحله دو خالل در که دهد می تشکیل سنگفرشی سلول کارسینوم را دهان های بدخیمی از درصد 94 :مقدمه

 کاملش دوم مرحله و گردد می تکثیر افزایش باعث که است سلولی چرخه کنترل رفتن دست از شامل اول مرحله. یابد می گسترش

 در کاتنین -β پروتئین بروز میزان نقش تعیین پِژوهش این هدف. شود می متاستاز موجب که است سلولی تحرک میزان افزایش

 .بودیم تومور این تمایز میزان در ان بررسی و OSCC هیستولوژیک مختلف گریدهای

 10 شامل فرمالین با شده ثابت پارافینی بلوکهای از نمونه 20 تعداد تحلیلی – توصیفی نوع نگر گذشته مطالعه این :روشها و مواد

 وهمچنین جنس و سن به توجه بدون (Poor )ضعیف تمایز با نمونه 10 و (Well)خوب تمایز با سنگفرشی سلول سرطان نمونه

 .گردید امیزی رنگ اینوهیستوشیمیایی روش با و تهیه کنترل عنوان به دهان نرمال مخاط نومنه 5 تعدا

 پذیری رنگ یکنواختی نبود و بود نظر از هم و پذیری رنگ مکان نظر از هم SCC گریدهای در کاتنین -βنشانگر بروز: ها یافته

 .داد نشان توجهی قابل کاهش تومور هیستولوژیک تمایز درجه کاهش با همراه نشانگر،

 کاتنین -β نپروتئی بروز تومور شناسی بافت تمایز درجه شدن تر ضعیف با که بود این بیانگر پژوهش این های یافته :گیری نتیجه

 .یابد می کاهش نیز

کاتنین- β هیستوپاتولوژی، تمایز درجه سنگفرشی، سلول کارسینومکلمات کلیدی:
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A Review of Immunology and Immunotherapy for Head and Neck Cancer 
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Head and neck cancers are a group of malignancies that affect the head and neck region. These 

include cancers of the oral cavity, oropharynx, larynx, lips, sinuses, and nasal cavity. Head and 

neck squamous cell carcinomas (HNSCC) previously had limited treatment options once patients 

had progressed on systemic chemotherapy. The immune system has a vital role in the development, 

establishment, and progression of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). Immune 

evasion of cancer cells leads to progression of HNSCC. An understanding of this mechanism 

provides the basis for improved therapies and outcomes for patients. With recent advances, 

immunotherapy now plays an important role in the treatment of advanced disease with improved 

outcomes as compared to cytotoxic chemotherapy. This article reviews the effects of the immune 

system and how it influences the development and response to HNSCC therapy. 

Cancer immunotherapy is among the greatest advances in cancer therapy. Various treatment 

modalities that target different components of the immune system have proven successful in 

controlling disease progression and even producing long lasting cures in some types of cancer. 

Additionally, human papilloma virus (HPV) infections have contributed to the rise of head and 

neck cancers, in particular oropharyngeal cancers, especially in younger patients. HPV positive 

head and neck cancers represent a particularly appealing target for cancer immunotherapy because 

of their intrinsic immunogenicity. In addition to the immune response mounted in response to the 

virus itself, tumors positive for HPV over-express E6 and E7 which can be recognized by the 

immune system as non-self-antigens and can therefore be ideal targets for vaccine based 

immunotherapies. Although the success of cancer immunotherapy cannot be disputed, many 
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patient responses are transient and short lived. This can be explained by different immune escape 

mechanisms deployed by cancer cells including dampening the immune response through 

modulating immune checkpoints, in addition to the recruitment and de novo differentiation of 

suppressive immune cells such as regulatory CD4 T cells. 

The challenges that need to be addressed in order to maximize the benefits of immunotherapy in 

HNSCC are the selection criteria for immune checkpoint inhibitors and the optimization of 

combination regimens of immunotherapeutic or chemo-immunotherapy. Furthermore, there 

remains to be a lack of knowledge in how to incorporate molecular biomarkers as predictors of 

response to HNSCC immunotherapy. 

 

Keywords: Head and neck cancer, squamous cell cancer, HPV, immunotherapy, molecular 

biomarkers 
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 تومورهای ادنتوژنیک نقش ماتریکس متالوپروتییناز در کیست ها و

 

 ه دهنده: ئارا

 سارا ارزانی

 اصفهاناسالمی واحد خوراسگان دانشگاه آزد دانشجوی دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی  

 

 سایر همکاران

بخش آسیب شناسی دهان فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، استادیار : حمیرا مردانی سامانیدکتر

 ایران

 اصفهاندانشگاه آزد اسالمی واحد خوراسگان دانشجوی دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی : نسیم شرفی

 اصفهاندانشگاه آزد اسالمی واحد خوراسگان دانشجوی دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی : پردیس عبداللهی

 

 .هدف از این ارائه بررسی نقش متالوپروتیناز ها در کیست ها و تومور های ادنتوژنیک می باشد :مقدمه

مقدمه: تخریب ماتریکس خارج سلولی فاکتوری مهم برای رشد، مورفوژنزیز و ریمودلینگ بافتی است. میزان تخریب ماتریکس خارج 

شرایط فیزیولوژیک، تنظیم شده است.اما هنگامی که این تنظیمات دچار اشکال گردد، بیماریهایی نظیر آرتریت،سرطان سلولی در 

شود. انواع مختلفی از پروتئازها در تخریب ماتریکس خارج سلولی درگیرند، اما گروهی بزرگ از این آنزیم های تخریب و... ایجاد می

 .تند که ماتریکسین نیز نامیده می شوندکننده ماتریکس متالوپروتینازها هس

مورد  2019تا  2010مقاله از سال 10سرچ شده وGoogle Scholar وPubmed این مطالعه در پایگاه های مواد و روش ها:

 .بررسی قرار گرفته است

متالوپروتیینارها در شرایط  نوع ماتریکس متالوپروتییناز وجود دارد.فعالیت اغلب ماتریکس2۳به نظر میرسد در انسان ها  یافته ها:

نرمال وفیزیولوژیک بافتی،بسیار اندک است ولی افزایش میزان آنها در شرایط پاتولوژیک باعث سرعت بخشیدن به رشد تومورها، 

 .شودتهاجم ومتاستاز ضایعات می

ماتریکس -سلولسلول و-تقابل سلولمیزان بیان ماتریکس متالوپروتیینازها توسط سیتوکین های التهابی، فاکتورهای رشد و عملکرد م

تنظیم می شود. در بعضی مقاالت بیان شده است که مهار کننده بافتی اندوژن ماتریکس متالوپروتییناز نیز تولید آنها را مهار میکند. 

لینگ ریمود در حقیقت تعادل بین میزان ماتریکس متالوپروتیینازها و مهارکننده بافتی آنها امری حیاتی در حفظ شرایط نرمال و
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بافتی است. عملکرد اصلی ماتریکس متالوپروتیینازها تخریب و برداشت مولکولهای موجود در ماتریکس خارج سلولی است. گفته شده 

است که افزایش آنها در بافت ها سبب تخریب و شکسته شدن مولکول های ماتریکس خارج سلولی و مولکول های سطح سلول ها 

ماتریکس خارج سلولی را تغییر می دهد. ماتریکس متالوپروتیینازها -سلول و سلول-د متقابل بین سلولمی شود و بدین شکل عملکر

خانواده ای از اندوپپتیدهای وابسته به کلسیم و روی هستند که بر اساس ساختار مولکولی و ماده ای که مورد تخریب قرار می دهند 

 .شوندتریکس متالوپروتیینازهای مرتبط با غشا طبقه بندی میبه دو گروه ماتریکس متالوپروتیینازهای محلول و ما

به طور کلی ماتریکس متالوپروتیینازها می توانند مولکول هایی غیر از اجزای ماتریکس خارج سلولی را هم هدف  نتیجه گیری:

ی،ساخت عروق خونی جدید و تخریب قرار دهند. عملکرد آن ها در پدیده هایی نظیر مهاجرت سلولی،تمایز،رشد،پروسه های التهاب

 .آپوپتوز موثر است

 ماتریکس متالوپروتییناز، کیست ادنتوژنیک، تومور های ادنتوژنیککلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

108 
 

 پوستر

 

 استخوان مغز پیوند دارای یا ALL به مبتال بیماران در دندانپزشکی بالینی اتظمالح

 

 

 ارائه دهنده:

 علی صادقی

 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرماندانشجوی دانشکده 

 

 سایر همکاران: 

 رضا نعمت اللهی

 

است.روش مطمئن درمانی آن شیمی درمانی است ALL ،آنها٪90در لوسمی شاهد تولید مقادیر زیادی لکوسیت نابالغ ایم که 

دارند که شایع ترین آنها موکوزیت است و عوارض برای اپیتلیوم ایجاد می کند.این عوارض سه دسته اولیه و ثانویه و ثالثیه ٪40که

شایع ترین محل درگیری آن مخاط لب و کام نرم و کف دهان و سطوح شکمی و کناری زبان است.که درمان آن برای کودکان 

است.و مالحضات دندانپزشکی در این افراد عبارتند از استفاده از KGFو برای بزرگساالنlow level light trapy کرایوتراپی و

مسواک نرم یا حتی بسته به تعداد نوتروفیل ها قطع مسواک زدن واستفاده از بنزآمین و لیدوکائین به عنوان مسکن یا استفاده از 

اسفنج آغشته به جوش شیرین و آب یرای برداشت بافت نکروتیک.جهت درمان اورژانسی باید با انکولوژیست مشورت کرد و از اقدامات 

ماه و بعد از ۳سال اول هر  ۳باید  follow up ی پیوند مغز استخوان به مدت یکسال خودداری کرد.و برایدرمانی برای کودکان دارا

 .ماه یکبار ویزیت انجام دهیم 6سال اول هر  ۳

 لوسمی موکوزیت، پیوند مغز استخوان، عوارض، کلمات کلیدی:
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 مثبت در بیماری های دهان CD1a  نقش سلول های النگرهانس

 

 ارائه دهنده:

 عماد کافی امامی

 سگاناصفهان، واحد خورا اسالمی آزاد دانشگاهدندانپزشکی  یدانشجو

 

 سایر همکاران

خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، ) نشکده دندان پزشکی، واحد اصفهاناستادیار بخش آسیب شناسی دهان فک و صورت، دا: دکتر حمیرا مردانی ساسانی

 اصفهان، ایران

 ایزدان: دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان، واحد خوراسگانپریا 

 ادیب محمدی جزی: دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان، واحد خوراسگان

 

تند که های ارائه کننده ی آنتی ژن هس DCs سلولهای النگرهانس سلولهایی با منشأ مغز استخوان و جزئی از خانواده وسیعمقدمه: 

مثبت دارند و قسمت مهمی از  CD1a ها ایمنوفنوتایپLC .، در پوست ساکن می شوندبه محض جریان یافتن در خون محیطی

 .جمعیت ایمنی سلول رامیانجی گری میکنند

DCs  یادی زنقش یک عامل منحصر به فرد در سیستم ایمنی ذاتی ، از طریق ایجاد یک پل به پاسخ ایمنی اکتسابی دارند و ظرفیت

 .غیر فعال در یک روش خاص آنتی ژنی دارند T برای فعال کردن سلول های

سلول های دندریتیکی به طور مستدلی جزء قوی ترین و تواناترین سلول های ارائه ی کننده ی آنتی ژن هستند و احتمال دارد تنها 

تیک مستقر در اپی تلیوم ، سلول های النگرهانس سلول هائی باشند که قابلیت شروع پاسخ ایمنی اکتسابی را دارند. سلول دندر

هستند که به عنوان نگهبان های مخاط عمل می کنند. به این گونه که نه تنها از طریق ورود پاتوژن ها ، بلکه با ایجاد تحمل در 

انس مخاط دهان برابرآنتی ژن های خودی و میکروب های هم زیست ، در سیستم ایمنی اصالح ایجاد می کند. سلول های النگره

توانایی و قابلیت گیر انداختن طیف وسیعی از پاتوژن ها را دارند و کشف شده است که قابلیت پاسخ به انواع ویروس ها و بیماری 

 .های دهانی دارند
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بط مخصوصا سلول های النگرهانس در پاسخ های ایمنی مرت Ag در این خالصه، نقش سلول های ارائه کننده های:مواد و روش کار

 .جمع آوری شده است PubMed با بیماری های دهان با استفاده از داده های پایگاه

در پاسخ به سیتوکین های التهابی و پاتوژن های مخاط دهان، قابلیت تحرک پیدا می کنند و بالغ می سلولهای النگرهانس :بحث

 .ا فعال نمایندر T شوند و میتوانند با اندوسیتوز پاتوژن ها و پردازش آن ها، سلول های

های مخاط دهان در مسیری جهت گیری شده اند که با گسترش دندریت هایشان به سمت سطح ، از باکتری  LC به نظر میرسد که

اطالعات در دسترس ، هم چنین یک نقش  .های مایع دهانی به طور مناسبی نمونه برداری کنند و اغلب جمعیت ناهمگنی دارند

 .ی اتوایمیون پیشنهاد می کنندها در شروع حمله  DC برای

در بعضی از تومورهای ادونتوژنیک و کیست ها وجود داشته است. تومورهای ادونتوژنیک کراتوسیست  LCs مطالعات نشان داده اند که

 .ضایعاتی هستند که با رشد تهاجمی موضعی وتخریب وسیع استخوان شناخته میشوند (KOTS)و آملوبالستوما

LC لثه به تجمع پالک باکتری حساس هستند و باعث ایجاد پاسخ می شوند. تعدادها در اپی تلیوم LC برابر  5ها در لثه ی ملتهب

ها نقش مهمی در ارائه ی آنتی ژن در طول تمام فازهای  LCs .بیشتر در مقایسه با لثه سالم در بیمار یکسان مشاهده شده است

یماری زایی و گسترش بیماری پریودنتال سلول های کلیدی را ارائه دهد. این بیماری لثه و پریودنتال دارند و ممکن است در طی ب

 .ها را در طی بیماری زایی پیشنهاد می کنند LCالگوها نقش مهم

 ، بیماری های دهان( LCs )سلول های النگرهانس : کلمات کلیدی
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A Comparative Study of the Myofibroblasts and Macrophages Frequency Between the 

Oral and Skin Squamous Cell Carcinoma 

 

Presenter:  

Dr. Samira Mostafazadeh 
Assistant professor, School of Dentistry, Urmia university of medical sciences  

 

Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is one of the 10 most common malignant tumors and SCC 

accounts 94% of all oral malignancies. Mast cells are regarded as complex and multifunctional 

cells, playing a significant role in immunopathology. The aim of this study is to comparative 

evaluation of the frequency of myofibroblasts and Macrophages between oral and cutaneous 

squamous cell carcinomas. 

Methods: In this descriptive-analytic cross-sectional study, 60 paraffin were comprised including 

20 cases of OSCC and 20 cases of CSCC and 10 cases of normal skin and 10 cases of normal oral 

mucosa. To evaluate the prevalence of myofibroblasts, α-SMA staining and CD163 markers for 

macrophages were used. In this study, the data were analyzed using Wilk Shapiro and t-tests in 

SPSS 19. The p value was less than 0.05. 

Results: The average of myofibroblast scores in skin squamous cell carcinoma was 20.05 and the 

mean myofibroblast score in oral squamous cell carcinoma was 20.95. There was no significant 

difference between the means (P> 0/05). The average of macrophages in the skin was 28.125 vs. 

49.67 for the mouth. This difference was statistically significant (P < 0/05). There is no significant 

difference between the presence and accumulation of macrophages and myofibroblasts in oral and 

skin squamous cell carcinoma, but intensity accumulation and color pattern in OSCC and CSCC 

is more than normal skin and mucosa (p<0.05). 

Conclusions: According to the findings of this study, it does not seem that the difference in 

biological behavior of squamous cell carcinoma of the oral cavity and skin depends on 

myofibroblasts. In case of the macrophages in this area also requires designing and conducting 

more studies. 

Keywords: cutaneous squamous cell carcinoma, macrophage, myofibroblast, oral squamous cell 

carcinoma 
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Background & Purpose: Sarcoidosis is a systemic granulomatous disease of unknown cause, which 

may involve any body organ. The most common manifestation in the head and neck area is lymph 

node sarcoidosis or, alternatively, far less common is an isolated laryngeal sarcoidosis. Involvement 

of the oral mucosa is very rare. The purpose of this report is to present an unusual case of oral 

sarcoidosis in buccal mucosa of a 40-year-old female. 

Case presentation: A 40-year-old woman presented with a nodule in left buccal mucosa since 5 

months ago. CT of face (axial and coronal views) revealed a well-demarcated soft tissue mass in left 

buccal cheek without distruction of the underlying bone and no invasion to the overlying skin. 

Histopathologic examination revealed fibrofatty tissue and skeletal muscles infiltrated by 

granulomatous inflammation mostly arranged in circumscribed collections of histiocytes, 

lymphocytes and neutrophils. The inflammation extended around nerve bundles and vessels. No 

evidences of malignancy was observed in the specimen. Based on the histopathologic findings, 

granulomatous diseases were suggested. PAS staining was performed and it was negative. CD68 

immunostaining was positive which confirmed the histocytic origin of the macrophages. Ziehl-

Nelseen staining failed to reveal any mycobacterial organism. Therefore, the above findings was 

more in favor of sarcoidal granulomatous inflammation. Serum evaluation for ACE levels and chest 

X ray were recommended to rule out or confirm sarcoidosis.   

Conclusion: In cases of observing nonnecrotizing granulomatous inflammation in the oral mucosa, 

systemic diseases such as sarcoidosis should be considered and further clinical and laboratory 

evaluation of the patient is mandatory to confirm the diagnosis.                                                                                                     

Keywords: Sarcoidosis, Granuloma, Mucosa, Oral cavity 
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Introduction: Oral melanotic macule (OMM) is a benign discoloration of oral mucosa that is 

identified by increase in melanin pigmentation. The diagnosis of OMM is critical because it may 

have similarity with oral melanoma in the early stages. Therefore, microscopic examination is 

necessary to confirm the accurate diagnosis of oral melanotic macule. 

Case report: We reported 2 cases which had discoloration in oral cavity with asymmetry and border 

irregularity. After informed consent, excisional biopsy was done and the increase of melanin 

adjacent to the basal and para basal of the squamous epithelial cells had existed which confirmed the 

diagnosis of OMM. 

Conclusions: However, early melanoma can have a similar clinical appearance, therefore, excisional 

biopsy was done and the diagnosis of oral melanotic macule was confirmed by microscopic 

examination. 

Keywords: Melanotic macule, Melanosis, Differential Diagnosis, Pigmentation, Histopathology
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