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 :چکیده

 اندار شمچ سلولها سایر به تمایز امکان دارای و نوزایی خود قابلیت با منبعی عنوان به( Stem Cells) بنیادی های سلول معرفی
 و اختارس مجدد احیای انگیز وسوسه احتمال. است نموده ترسیم بافتی زوال با همراه های¬بیماری درمان در انگیزی حیرت

 و دهان ضایعات نخاعی، های آسیب پارکینسون، آلزایمر، جمله از هایی بیماری در دیده آسیب های¬بافت طبیعی عملکرد
 بنیادی لولهایس. است گشته بنیادی های سلول حوزه در مطالعات گسترش سبب ترمیمی طب کمک به غیره و ،دیابتها دندان،

 نوع هر به تبدیل خاصیت که( Embryonic Stem Cells) جنینی بنیادی سلولهای: باشند می منشاء دو دارای کلی بطور
 پالپ استخوان، مغز نظیر ها بافت برخی در مستقر( Adult Stem Cells) بالغ بنیادی های سلول و دارند بدن در را سلول

 های سلول زا ای شده ثابت منبع ناف، بند خون. شوند تبدیل رده همان بالغ های سلول به قادرند که مغز و چربی بافت دندان،
 بنیادی های سلول اخیر های سال طی. شود می استفاده ها بیماری از بسیاری درمان برای حاضر حال در که است بالغ بنیادی

 آسان، دسترسی. اند شده شناسایی ای آرواره و دهانی بافت چندین در بالغ(  Mesenchymal Stem Cells) مزانشیمی
 سلول ینا چربی، و غضروف عصب، عضله، استخوان، جمله از متعدد های سلول انواع به تمایز توانایی و باال تکثیری قدرت

 باززایی های درمان براین، عالوه. است کرده تبدیل درمانی سلول در استفاده برای ها سلول ترین کننده امیدوار از یکی به را ها
 .اند آورده وجود به دندانپزشکی در را افزایشی به رو توجهات و عالقه بنیادی، های سلول برپایه

  ترمیمی طب دندان، بنیادی سلولهای بالغ، بنیادی بنیادی،سلولهای سلولهای: واژه کلید

Key word: stem cell, adult stem cell, dental stem cell, regenerative medicine, 

 ترمیمی طب در دندان بنیادی های سلول کاربرد
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Facial reconstruction relies on the creativity of surgeons as well as a clear understanding 

in the properties of reconstructive options. The reconstruction of defects created from 

the treatment of cancer can be extremely challenging based on endless variability in 

location, size and depth. Choosing the correct procedure begins with thorough analysis 

of the defect. Multiple reconstructive options often exist, which can then be narrowed 

and refined based on the specific qualities of the defect and the history of the patient. 

Careful planning ultimately leads to excellent functional and aesthetic reconstructive 

outcome. This presentation attempts to synthesize major principles into a guide with 

which to approach cancer reconstruction and to explain my experiences in this field in 

last 10 years. 

Reconstruction of Oral and Maxillofacial Defects in Cancer Patients: 10 Years 

Experiences 
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Among oral lesions, we encounter a series of malignant epithelial  lesions that go through 

clinical and histopathologic processes in order to be diagnosed. Identifying these 

processes along with the etiology knowledge of these lesions is very important in 

prevention and early treatments. Dysplasia is the step preceding the formation of 

squamous cell carcinoma in lesions which have the potential to undergo dysplasia. 

Identification of etiological factors, clinical and histopathologic methods has been the 

topic of many articles. This article, reviews various articles presenting oral cavity 

dysplasia, new clinical methods of identifying lesions, and the immunohistochemical 

research which proposes various markers for providing more precise identification of 

such lesions.This article also briefly analyzes new treatment methods such as 

tissue engineering. 
. 
Keywords ● Dysplasia ● Review ● Iran 
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 با که دنیا در( GIS) مکانی اطالعات سیستم و  داشته ها رشته تمام در ای گسترده کاربردهای IT نوین آوریهای فن امروزه
 یکاربردها گردیده مطرح  پاتولوژی ویژه به پزشکی علوم در کاره چند و توانمند ابزاری عنوان به health GIS عنوان

 .است داده نشان فراوانی
 موارد زا بسیاری در ریشه عوامل این و اند متعدد اتیولوژیهای دارای اکثرا پاتولوژیک مشکالت و بیماریها که آنجایی از

 و میزان رد متفاوتی اثرات قطعا آنها مکانی پراکندگی درنتیجه دارند... و فردی عادتهای و ژنتیک محیط، شرایط همچون
 .باشد می دارا آن بروز شدت
GIS بیماریها نیمکا پایش و آنها دهی وزن ، عوامل این تحلیل و تجزیه به نقشه برروی تواند می که است توانمندی ابزار تنها 

 پیشگیری ویژه به و شناسایی در  دنیا پزشکی جامعه در ابزارکه این از گسترده استفاده.بپردازد آنها بر موثر مختلف عوامل و
 ، پزشکی متخصصین استفاده مورد بایست می و بوده ایران پزشکی جامعه نیاز مورد قطعا نماید می شایانی کمک بیماریها

 .گیرد قرار زمینه این در اجرایی مدیران و پژوهشگران

 پاتولوژی در( GIS)مکانی اطالعات سیستم کاربرد
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 الله ناظمی، استادیار، گروه آسیب شناسی دهان فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 

Abstract 

Introduction: Oral squamous cell carcinoma (OSCCs) is one of the most prevalent types 

of all oral neoplasms that highly require early diagnosis. Salivary evaluation is non-

invasive, simple, and rapid. The aim of the current study was to investigate the 

relationship between salivary MMP-9 concentration and its tissue expression in patients 

with OSCC. 
Materials and Methods: Saliva samples were collected from 24 patients with primary 

diagnosis of OSCC and 24 healthy age-and-gender- matched. The unstimulated saliva was 

collected with spitting method. After saliva collection, the tissue samples were obtained 

by biopsy. Salivary concentration and tissue expression of MMP-9 were evaluated using 

ELISA and immunohistochemistry assays, respectively. Data were analyzed using t-test, 

chi-square, and ANOVA tests with the confidence interval of 95% . 
Results: A significant increase in salivary concentration of MMP-9 was evident inOSCC 

patients in comparison to healthy individuals (P-value < 0.05). In addition, the MMP-9 

salivary concentration was significantly higher in males and OSCC group in comparison 

with females and healthy individuals, respectively (P-value < 0.05). There was a positive 

and significant correlation between salivary concentration of MMP-9 and its tissue 

expression (Pearson Correlation = 0.669, P-value < 0.05)   . 
Conclusion: Salivary evaluation of MMP-9 concentration could be a valuable tool to 

detect OSCC  . 
Key words: Saliva, MMP-9, Oral Squamous Cell Carcinoma, Immunohistochemistry 
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ان، فک وصورت، دانشکده دانشیار، مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، گروه آسیب شناسی ده پرویز دیهیمی ،
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،دندانپزشکی

 محزونی پروین دکتر-عارفیان محمودرضا دکتر 
 

 آنها یستوپاتولوژیکه الگوی و بیولوژیک مشی که هستند فیبروبالستیک های پرولیفراسیون ها فیبروماتوزیس: وهدف زمینه
 یاتخصوص پوشانی هم دلیل به اساس این بر. فیبروسارکوماست و فیبروبالستیک خیم خوش ضایعات واسط حد

 تمایز تر دقیق یارهایمع یافتن برای حاضر پژوهش فیبروماتوزیس، با کم درجه نوع بخصوص فیبروسارکوما هیستوپاتولوژیک
 .گرفت انجام ضایعات این ایمونوهیستوشیمیائی و هیستوپاتولوژیک

 های دانشگاه های بیمارستان شناسی آسیب ازآرشیوهای نمونه 04تعداد تحلیلی، وتوصیفی مقطعی مطالعه این در: بررسی روش
 و شدند انتخاب فیبروماتوزیس، نمونه 14 تعداد و فیبروسارکوما نمونه 14 شامل 2931-2931 از وتهران اصفهان پزشکی علوم

 مشخص نوری بامیکروسکوپ کاتنین بتا و Ki67 نشانگرهای برای  آنها وایمونوهیستوشیمیایی هیستوپاتولوژیک خصوصیات
  نکروز میزان ، P-v= )231/4)  جنسیت فراوانی توزیع ،( P-value= 469/4) سن کمی میانگین  با رابطه در: ها یافته.شدند

 (641/4=P-v )، هستک وضوح میزان (133/4=P-v  )میانگین و SID کاتنین بتا نشانگر (963/4  =P-v)داری معنی تفاوت 
-442/4P) میتوز میزان  ،(  P-v= 421/4) ناحیه فراوانی توزیع با رابطه در اما نیامد، دست به فیبروسارکوما و فیبروماتوزیس بین

v <  )، جناغی استخوان طرح میزان (409/4 =P-v )، سلوالریتی میزان (442/4 P-v <   )، 442/4) ها¬هسته پوشانی هم میزان 
>P-v )، میانگین Ki67 (  046/0= P-v )، حد میانگینKi67  (1P-v=./..)آتیپیسم ومیزان (442/4 >P-v  )معنی تفاوت 

 .آمد دست به فیبروسارکوما و فیبروماتوزیس بین داری
 جناغی، طرح ،Ki-67 میتوتیک نشانگر بروز میتوتیک، اشکال درمیزان تومور دو بین دار معنی تفاوت به توجه با:  گیری نتیجه

 وجود عدم لیو گیرند قرار مالک مزبور پاتولوژیک ضایعات افتراق در توانند می خصوصیات این ، آتیپیسم و سلوالریته
 افتراق معیارهای آنها که دهد می نشان نکروز و ها هستک وضوح بتاکاتنین، شدت و توموردربروز دو بین دار معنی تفاوت
 Ki-67، کاتنین - بتا ، هیستوپاتولوژی ، فیبروماتوزیس فیبروسارکوما،: کلیدی کلمات.نیستند معتبری

 صوصیاتخ مقایسه از بااستفاده ازفیبروماتوزیس فیبروسارکوما افتراقی تشخیص بررسی
 Ki67و کاتنین -بتا ایمونوهیستوشیمیایی ونشانگرهای هیستوپاتولوژیک
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 **اصفهانی زاده ،دکترزهراهاشم*یمیدکترپرویزدیه
 اصفهان دندانپزشکی دانشکده دهان و فک شناسی آسیب بخش دانشیار*

 کاشان دندانپزشکی دانشکده دهان و فک شناسی آسیب بخش استادیار**
 

 کیست. ددار ادنتوژنیک کیستهای سایر به نسبت بیشتری عود ومیزان تهاجمی رفتار (OKC)کراتوسیست ادنتوژنیک:مقدمه
 هب نسبت تری آرام بیولوژیک رفتار که باشد می شایع غیر نموی رشدی کیست یک(OOC) ارتوکراتینیزه ادنتوژنیک

OKC هومقایس بررسی مطالعه این از هدف.است شده مطرح آن مورد در کارسینوماتوز تغییرات احتمال ولی دهد می نشان 
 .باشد می TGFαوP53 نشانگر توسط کیست دو این بیولوژیک رفتار

 Novolike polymer ایمونوهیستوشیمیایی تکنیک با OOCعدد 51و OKCعدد 51 شامل نمونه 03 تعداد:موادوروشها

 الیه رد مثبت گرفته رنگ سلولهای نوری میکروسکوپ توسط سپس.شدند آمیزی رنگ TGFα وP53  نشانگرهای برای
 تجزیه مورد   Wilcoxon و Mann-whitney آزمون کمک به آمده بدست نتایج.شدند شمارش وپارابازال بازال های

 (P<0./05).گرفت قرار تحلیل و
 دار معنی آماری نظر از اختالف این ولی بود OOCبیشتراز OKC بازال درالیه P53پروتئین پذیری رنگ میانگین:نتایج
 نظر از اختالف این و بود OOC  از بیشتر OKC بازال پارا درالیه P53پروتئین پذیری رنگ میانگین.(P=370/3)نبود

 این ولی بود OOC از بیشتر OKC بازال درالیه TGFαپروتئین پذیری رنگ میانگین.(P=330/3)بود دار معنی آماری
 بیشتر OKC  بازال پارا درالیه P53 پروتئین پذیری رنگ میانگین.(P=482/3)نبود دار معنی آماری نظر از اختالف

 .(P=351/3)بود دار معنی آماری نظر زا اختالف این و بود OOCاز
 در کارسینوماتوز تغییرات بروز احتمال OOC به نسبت OKC در  TGFα وP53 پروتئین بیشتر بروز به توجه با:گیری نتیجه

OKC از بیشتر تئوری نظر از حداقل OOC مدت طوالنی های گیری پی از آمده بدست شواهد وجود این با ولی باشد می 

OKC است نادر بسیار باشد داشته وجود احتمالی چنین اگر و نیست نظریه این موید. 
 .ارتوکراتینیزه ادنتوژنیک کراتوسیست،کیست ،ادنتوژنیکTGFαوP53 نشانگرهای:ها واژه کلید

  ادنتوژنيك كيست و كراتوسيست ادنتوژنيك درTGFαوP53  نشانگرهای بروز ای مقایسه بررسی

 ارتوكراتينيزه
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Objectives: Few studies investigated the isolation of stem cells from pathologically injured dental tissues. The 

aim of this study was to assess the possibility of isolation of stem cells from pyogenic granulomas and peripheral 

ossifying fibromas, the pathologies which are kind of inflammatory proliferation of different cell families .Study 

design: Pyogenic granuloma and peripheral ossifying fibroma tissues were enzymatically digested and the 

harvested single cells were cultured. Cultured cells underwent differentiation to adipocytes and osteoblasts as 

well as flowcytometric analysis for markers such as: CD90, CD73, CD105, CD45, and CD14. In addition we tried 

to compare other characteristics (including colonigenic efficacy, population doubling time and the cell surface 

antigen panels) of these cells to that of healthy dental pulp stem cells (DPSCs). 
Results: Cells isolated from pyogenic granulomas and peripheral ossifying fibromas displayed spindle shape 

morphology and differentiated into adipocytes and osteoblasts successfully. These cells expressed CD90, CD73, 

and CD105 while were negative for CD45, CD14. Number of colonies among 104 tissue cells was higher in the 

normal pulp tissue derived cells than pyogenic granulomas and peripheral ossifying fibromas.(P=0.016); but as 

reactive tissues are larger and contain more cells (P=0.004), the total number of the stem cells in a sample 

tissue were higher in these lesions but not significantly (P=0.073). 
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Conclusions: The cells isolated from pyogenic granulomas and peripheral ossifying fibromas fulfill minimal 

criteria needed for MSC definition; hence, it can be concluded that mentioned lesions contain stem cells. 

Although pyogenic granulomas and peripheral ossifying fibromas are few in daily practice but when they are 

present, may serve as a possible new non-invasively acquired tissue resource of stem cells for affected patients. 

 

Key words: Adult stem cell, pyogenic granuloma, peripheral ossifying fibroma, dental pulp stem cell. 
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 از یکی .است پیوسته وقوع به گردن و سر سرطانهای درمان و تشخیص زمینه در بسیاری نوآوریهای اخیر سالهای در: مقدمه
 .باشد می PET/SCAN ها نوآوری این انواع
 PET( Positron از ترکیبی اساس بر که بوده پزشکی برداری تصویر در نوین روشی PET/SCAN: روشها و مواد

Emission Tomography) و CT( Computerized Tomography) در. است شده بنا PET گاما اشعه شمارنده 
  صورت به و شده ثبت بافت در خارجی یونیزه پرتوهای CT در و رود می کار به یافته افزایش جذب با نواحی ارزیابی جهت

 .گردد می تفسیر بعدی سه
 دوردست، و لنفاوی های گره متاستازهای تشخیص شامل گردن و سر های سرطان در PET/SCAN بالینی کاربردهای: بحث

 .باشند می بیماری عود شناسایی همچنین و ناشناخته اولیه علت با کارسینوماها شناسایی
 بررسی و درمان به پاسخ مانیتورینگ و ارزیابی ، تراپی رادیو مان در طرح جهت تومور حجم دقیق توصیف: گیری نتیجه

 .باشد می تکنیک این گسترش حال در و جدید بالینی ازکاربردهای بیماری پروگنوز
 گردن و سر سرطان ،PET/SCAN: کلیدی کلمات

 گردن و سر سرطانهای در PET/CT بالینی کاربردهای

31 
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Malignant tumors of the mandible and maxilla are grouped into primary tumors that originate 

within the mandible and secondary lesions, predominantly oral cancers and metastatic lesions, 

that involve the mandible secondarily. The most common malignant tumors of the mandible 

represent SCCs of the oral cavity, notably carcinoma of the floor of the mouth and gingiva that 

invade the mandible secondarily. Metastatic disease, most commonly from the breast and lung, 

are not an uncommon malignant lesion in the mandible and may be the first manifestation of a 

malignant lesion outside the head and neck. The osteogenic sarcoma is the most common 

sarcomatous lesion in the mandible and is suggested when a bone-forming matrix with sclerosis 

is found within the tumor on CBCT and CT images. Some benign lesions may mimic a malignant 

tumor on imaging studies. In such cases, a biopsy is indicated to establish the diagnosis by 

histopathologic means.. During the last decades, an exciting new array of imaging modalities, 

such as digital imaging, CT, MRI, positron emission tomography, and cone-beam CT (CBCT), has 

provided astounding new images that continually contribute to the accuracy of diagnostic tasks 

of the maxillofacial region. The most recent, cone-beam imaging, is gaining rapid acceptance in 

dentistry because it provides cross-sectional imaging that is often a valuable supplement to 

intraoral and panoramic radiographs. The information content in such examinations is high and 

the dose and costs are low. The increasing trend toward the use of CBCT in dental offices may 

be expected to result in improved diagnosis, but with increased patient dose and health care 

costs. Using CBCT as a secondary imaging tool helps optimize health-to-risk ratio.CBCT and CT is 

indicated for assessment of bone destruction in the mandible before surgery or radiation 

therapy. MR imaging is the optimal modality for the assessment of marrow involvement and 

evaluation of the extraosseous soft tissue component. Finally, conventional films, frequently a 

Panorex view, are the initial radiographic examinations in suspected lesions 

 

The Evolution and Application of Dental Maxillofacial Imaging Modalities in 

malignant tumors of the jaws 
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 بحرینیان زهرا دکتر

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشکده صورت، و فک و دهان رادیولوژیست

 

 تشخیص رد کلینیکی های ارزیابی مهم مکمل یک عنوان به رادیوگرافی جمله از تصویربرداری روشهای انواع که سالهاست
 یا ساده های رادیوگرافی از اعم ها رادیوگرافی انواع حاضر حال در. کند می کمک دندانپزشکان به درمان طراحی و

 ناپذیر جدایی اجزا سونوگرافی، و MRI مثل تصویربرداری دیگر روشهای همراه به ،...و دیجیتال، یا آنالوگ پیشرفته،
 قدیمی روشهای دکاربر و تر گسترده دندانپزشکی در آنها کاربرد روش، هر تکنولوژیک پیشرفت با و هستند دندانپزشکی

 تصویربرداری، روشهای کاربردهای آخرین و محدودیتها اصلی، کاربردهای درمورد نکاتی دانستن. گردد می محدودتر
 شنرو و تکنیک هر کاربردهای آخرین معرفی در سعی مقاله این. دهد می روشها این از را برداری بهره بیشترین امکان
 .دارد روش هر تجویز محدودیتهای کردن

 آید؟ می دندانپزشک کمک به چگونه و موقع چه تصویربرداری روشهای

51 
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There are some clinical similarities among pathologic lesions (especially reactive lesions 

comparing with other in common true neoplasms) in the oral and maxillofacial region. 

These similarities can cause many clinicians ignore microscopical evaluation of the 

lesions. This may lead to misdiagnosis and mismanagement especially when a malignant 

lesion mimicking a benign one and vice versa. In this study, we evaluated clinical and 

histopathological features of pathologic lesions which is referred to the center for 

specialized surgery and diagnosis of oral lesions (ML-Clinical & Lab Center) for last 5 years. 

Our aim is to define discrepancies between clinical and pathological diagnosis which will 

be interesting and instructive for both clinicians and pathologist. 

 

Keywords: lesions, Oral and maxillofacial diseases, Pathology. 
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Representation of some deceptive pathologic lesions in oral and maxillofacial 

region 
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 نفیسه شاملو، استاد یار، گروه آسیب شناسی دهان، فک وصورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 

 یا یتیکمالنوس خیم خوش ضایعه یک از که باشد می مالنوسیتیک منشاء با بدخیم نئوپالسم یک مالنوما:هدف و  سابقه
 سرطان ینسوم مالنوما.گردد می ایجاد هستند طبیعی لحاظ سایر از که مخاطی یا پوست در موجود های مالنوسیت از مستقیماً

 افزایش یک که این دلیل به.شوند می ایجاد گردن و سر ناحیه در جلدی مالنومهای از %52 حدود که میباشد پوست شایع
 اصلهف در را گردن و  سر و دهان مالنوم فراوانی میزان تا شدیم آن بر لذا دارد وجود اخیر سالهای در بیماری میزان در حقیقی
 .کنیم بررسی 1931-1931 سالهای

 کننده همراجع بیماران پاتولوژی های پرونده در موجود اطالعات روی بر مقطعی– توصیفی صورت به مطالعه این:روشها و مواد
 خمینی امام کانسر یتوانست و ،طالقانی حکیم شهداء،لقمان بیمارستانهای و بهشتی شهید دندانپزشکی دانشکده پاتولوژی بخش به

 ررسیب بیمار سکونت محل و ضایعه اولیه ضایعه،عود،متاستاز،نمای سن،محل جنس، متغییرهای مطالعه این در.شد انجام
 .گردید استفادهchi-square   آماری آزمون از آمده دست به اطالعات تحلیل و تجزیه جهت.شد

 بیشترین که گردید گزارش وسروگردن دهان مالنوم تشخیص با مورد 515بیمار، پرونده 131193 از مطالعه این در:ها یافته
 گونه و گردن در ضایعه ایجاد محل شایعترین همچنین.بود سال 25 ابتال سنی میانگین و مذکر جنس در مالنوم به ابتال درصد

 .داشتند سکونت کشور شمال در مبتال افراد بیشترین و شد گزارش دهان،کام داخل در ابتال ناحیه شایعترین و

 آن پیدایش لمح و ضایعه بین وهمچنین متاستاز و مجدد وعود بیمار جنس بین داری معنی ارتباط بررسی این در:گیری نتیجه
 < P)  %5052.) نیامد بدست

 وسروگردن دهان مالنوم، فراوانی،: ها واژه کلید

 

 شکدهدان پاتولوژی بخش به کننده مراجعه وسروگردندربیماران دهان خیمبد مالنوم فراوانی بررسی
 سالهای فاصله در نیخمی کانسرامام وانستیتو لقمان,شهدا,طالقانی بیمارستانهای و شهیدبهشتی دندانپزشکی

1831-1831 
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 تهران پزشکی علوم دانشگاه صورت و فک و دهان شناسی آسیب گروه استادیار شکیب؛ امینی پویان دکتر
 

 مقابل، در و یکدیگر به فراوان های شباهت دلیل به ولی دارند کمی شیوع اگرچه گردن و سر ناحیه نیافته تمایز تومورهای
 نگاه رد. دهند می قرار پاتولوژیست روی فرا را حلی راه بدون نظر به گاه و پیچیده چالش متفاوت، کامال درمانی روشهای

 و Small cell، Epithelioid، Spindle انواع شامل ضایعات این اصلی گروه چهار مورفولوژی اساس بر و کلی
Pleomorphic جمله از مولکولی تشخیصی روشهای. هستند PCR و IHC تشخیص روند در توجهی قابل های کمک گاه 

 .نماید می پاتولوژیست به
 .پردازیمب زمینه این در مکمل تشخیصی روشهای کمکهای به ضایعات این از مورد چند ارایه ضمن داریم قصد سخنرانی این در

 

Malignant undifferentiated tumors of Head and Neck; Diagnostic keys and report of 

several cases 
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 3 کالنتری مهسا دکتر  2افشار کريمی مرضيه دکتر ١ ترابی ملوک دکتر
 کرمان پزشکی علوم دانشگاه-دندانپزشکی دانشکده -ارتدنسی رشته دستيار-١
 دانشکده-صورت و فک شناسی آسيب گروه دانشيار-صورت و فک شناسی آسيب متخصص-2

 کرمان پزشکی علوم دانشگاه-دندانپزشکی
 دانشکده-صورت و فک شناسی آسيب گروه استاديار-صورت و فک شناسی آسيب متخصص - 3

 کرمان پزشکی علوم دانشگاه-دندانپزشکی

 
 مطالعه اين انجام از هدف.شود یم محسوب دهان ناحيه های سرطان پيامد ارزيابی در ارزشمند معياری زندگی کيفيت امروزه:مقدمه

 اين: کار روش.است بوده کرمان انکولوژی مراکز به کننده مراجعه گردن و سر ناحيه سرطان دارای بيماران در زندگی کيفيت ارزيابی
 آنها درمان از ماه ۶ که کرمان شهر انکولوژی مراکز به کننده مراجعه سروگردن ناحيه سرطان با بيمار ۴2 روی توصيفی مقطعی مطالعه
 کيفيت وپرسشنامه( سوادوشغل ،جنس،سطحسن شامل) دموگرافيک های ويژگی اطالعات آوری جمع ابزار.شد انجام بود، گذشته
 بيمار ی پرونده از درمان ونوع بالينی بندی تومور،مرحله ،نوع تومور مکان به مربوط اطالعات.بود( SF-3۶)  سالمت با مرتبط زندگی

 آماری افزار نرم در ۵% داری معنی سطحدر ANOVAو T آماری های آزمون از استفاده با شده کامپيوتر وارد ها داده. شد اخذ
SPSSگرفت قرار تحليل و تجزيه ،مورد ١۶ نسخه. 

 ناحيه در سرطان دارای افراد33٣3۵.بود سال 2%١2٣ ±۶٣3٣% افراد سن ميانگين. بودند زن١۶٣٧۵ و مرد٣3٣3۵ تحقيق اين در: ها يافته
 زندگی و حيات ی حيطه در نمره وبدترين(  3٣٣٣۶ ±٣١١%%) اجتماعی عملکرد حيطه در SF-3۶ شاخص ی نمره بهترين. بودند دهان

 جنسود بين روحی مسائل ی حيطه در. نشد مشاهده تحصيالت ميزان با ها ازحيطه يک هر در زندگی يتکيف بين.بود(  2٣٣٧۶±٣٣۶٧)
 .نشد مشاهده دار معنی آماریتفاوت SF-3۶ شاخص توموربا بالينی بندی درجه و مکان بين.شد مشاهده دار معنی آماری تفاوت

 زندگی و حيات حيطه در بويژه زندگی کيفيت بودن پايين بيانگر مطالعه اين از حاصل نتايج:گيری نتيجه
 .باشد می پايين ناحيه سرطان با بيماران در

 زندگی کيفيت-دهان-گردن سرو-سرطان:کليدی های واژه

 

 سروگردن ناحيه سرطان با بيماران در (SF-63) سالمت با مرتبط زندگی کيفيت شاخص ارزيابی
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Background: To day Health-related quality of life is gaining importance as a valuable outcome 

measure in oral cancer area. The aim of this study was to assess health related quality of life(SF-

33) in patients with head and cancer referred to Kerman oncology centers. 
Methods and materials: This cross sectional study was carried on 22 patients with head and neck 

cancer .Data were collected by demographic characteristics (age, sex, educational level, job)and 

HRQoL was measured with the 33-Item Short Form Health Survey (SF-33) . location, type , stage 

of tumor and type of treatment obtained from patients records .Data were analyzed in SPSS ١3 
by using ANOVA, T tests. P value was considered at 5% .  

Results: In the present study ..83% were men and ١381% were women. The mean age was 

53835±١2852 years. 3383% had oral cancer. The best score in SF- 33 was in social functioning 

( 558١١±39853 ) and the worst was in vitality ( 25813±5831 ).There was no significant difference 

between SF- 33 and educational level ,site and stage of tumor. There was significant difference 

between sex and mental health subscale. 
Conclusion: The result of the present study showed health related quality of life in patients with 

head and neck cancer special in vitality scale is low. 
Key words: head and neck ,oral ,cancer, quality of life 
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In an article titled "A Localized Sclerosing Osteomyelitis at the Periapex of a Vital Tooth: 
Report of a Misdiagnosis, published in a Dental journal, the authors reported a case of 

chronic focal sclerosing osteomyelitis with a painful swelling and poorly response to 

analgesics in periapical area of a vital maxillary first molar tooth in a 11-year-old man with 

a history of an uncontrolled convulsive condition, every several months. In panoramic 

view,this lesion was described as a circular opacity with relatively sharp borders and 

attached to the roots of the tooth. It was surrounded by a narrow radiolucent rim. The 

authors stated that this lesion was misdiagnosed as osteoblastoma and in their opinion 

chronic trauma has the potential ability to produce osteomyelitis and should be 

considered in differential diagnosis of periapical opacities in vital teeth  (1.)  

TheBenign fibro-osseous lesions (BFOL) of the jaw, facial and skull bones are a variant 

group of intra osseous disease processes that share microscopic feature. Whereas some 

are diagnosable histologically, most require a combined assessment of clinical, 

microscopic and radiologic features  (2) In present article we as the first pathologists of 

this lesion explain and discuss inconsistencies and controversies according to the 

presented documents. 
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Abstract 

Rhabdomyosarcoma (RMS) is a malignant soft tissue neoplasm of skeletal muscle origin. 

The most common sites of occurrence are the head and neck, genitourinary tract, and 

extremities. Although Rhabdomyosarcoma has a relative predominance for head and 

neck region, it is less frequent in oral cavity, and accounts for only 040.0 of all head and 

neck malignancies. Some studies have been showed that soft palate and tongue are the 

most common sites for oral RMS. We present a case of oral Rhabdomyosarcoma in a 11 

year old girl, and demonstrate the clinical, radiological, histological, and 

immunohistochemical features of this neoplasm. Although, the tumor showed dramatic 

regression after the initiated 6 weeks of chemotherapy, the computed tomography 

showed lungs metastasis. Unfortunately the patient denied further treatment because 

of high cost of treatment and at present her condition is undetermined. 
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  ندبیرج پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی تحقیقات مرکز  دهان بیماریهای متخصص اکبری نرجس دکتر-1
 بیرجند پزشکی علوم دانشگاه داخلی گروه ستادیار ا داخلی متخصص رییسی اهلل دکتروجیه-2
 

 اخالق، بحث پزشکی ی جامعه در است اخالقی موازین رعایت و بیمار حقوق حفظ ای حرفه اخالق اصول ازرعایت اهدف
 نیازمند یپزشک علوم های شاخه سایر همانند نیز ی نپزشک دندا و است برخوردار ای ویژه جایگاه از حرفه این اهمیت دلیل به

 . است توجهی چنین
 نتیجه هک میباشد آنها تحصیل دوران طول در اخالقی اصول آموزش در تأکید از انعکاسی پزشکان دندان در اخالقی رفتارهای

 .است همکاران و بیماران با درست ارتباط برقراری آن
 :  از عبارتند است ضروری ای حرفه اخالق رعایت برای که را عواملی برخی

 .شود رفتار آنگونه شما با دارید دوست که کنید رفتار ای گونه به بیماران همه با همواره-1
  بیمار اقتصادی شرایط به توجه با  درمان انتخاب حق در بیمار نمودن دخیل-2
  پرونده اطالعات بودن محرمانه شخصی حریم حفظ و بیمار پرونده در اطالعات ثبت -3
 هترینب انجام از اطمینان برای ای حرفه  وعملی علمی ارتقائ برای وتالش درمان نوین روش  گیری یاد به خود نمودن ملزم -4

 . کیفیت بهترین وبا  درمان
 .  بیماران موقع به مشاوره یا  ارجاع-5
 .بیماران رفاه حداکثر جهت پزشکان دندان دیگر با همکاری-6
 . کنید پرهیز همکاران سایر   معالجه نحوه و درمانی ی ها روش ، تجهیزات از مورد بی انتقاد از-7
 پایبند الیم قبلی توافقات بر باشد ممکن گاه هر و داده اطالع بیمار به شود عوض دالیلی به درمان طرح  که بود نیاز اگر-8

 . بمانید
 کنترل اصول کرده فرض آلوده را بیماران تمام وبزاق خون طریق از شده منتقل پاتوژنهای عفونت انتقال احتمال به توجه با -9

 .باشیم داشته منظم نظارت مورد این در دستیاران عملکرد وبر نموده رعایت  را عفونت

 دندانپزشکی در ای حرفه اخالق اصول
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 2رضوی محمد سید دکتر ،1طحانی بهاره دکتر
 کی،دندانپزش دانشکده اجتماعی، پزشکی دندان و دهان سالمت گروه نژاد، ترابی تحقیقات مرکز استادیار، دهان، سالمت .1

            ایران اصفهان، اصفهان، پزشکی علوم  دانشگاه
 کی،پزشدندان دانشکده ، شناسی آسیب گروه ایمپلنت، تحقیقات مرکز   دانشیار، فک، و دهان شناسی آسیب متخصص .2

 ایران اصفهان، اصفهان، پزشکی علوم  دانشگاه
 و مشاوره لپروتک به مقاله این. است شده تعریف دندانپزشکان وظیفه شرح از بخشی عنوان به دخانیات مصرف ترک مشاوره: مقدمه

 دهان سرطان  زا پیشگیری جهت روشی عنوان به مشاوره این درباره  بیماران و دندانپزشکان دیدگاه تفاوت به و شده اشاره آن اثربخشی
 .   پردازد می

 نفر 151 بین در شد حاصل اطمینان کارشناسان نظر و آماری تستهای طریق از آنها روایی و پایایی از که های پرسشنامه: روشها و مواد
 رسشنامهپ این. گردید توزیع شهر سطح خصوصی و دولتی های کلینیک به کننده مراجعه بیماران از نفر 051و عمومی دندانپزشکان از
 ای مرحله 5 پروتکل خصوص در سنج نگرش سواالت نیز و دهان ناحیه در بدخیمی ضایعات درخصوص آگاهی سؤاالت شامل ها

 با و اسبهمح آگاهی نمرات جمع و نگرش سؤاالت درخصوص کننده شرکت افراد پاسخهای فراوانی. بود سیگار مصرف ترک مشاوره
  .شد انجام  تحصیالت سطح و سن جنس، ازنظر مختلف گروههای بین هایی مقایسه کای مجذور و ANOVA آماری تستهای کمک

 ترک مشاوره که بودند این مخالف دندانپزشکان از %20. بود 11 از  1/1بیماران و 11/5 دندانپزشکان آگاهی میانگین نمره:   بحث
 یتوانای ولیکن بودند خود بیماران برای پروتکل این انجام به مایل انها %01. باشد دندانپزشکان وظیفه شرح جزء باید دخانیاتت مصرف

 درمورد تا دارند انتظار خود دندانپزشک از که داشتند اعالم بیماران %01 حدود در. کردند توصیف محدود را زمینه این در خود دانش و
 نشان دندانپزشک درخواست صورت در را مصرف ترک به خود تمایل %01 بر بالغ و دهد تذکر آنها به کشیدن سیگار سوء اثرات
 . شود می آنها ناراحتی و دلخوری موجب دندانپزشکان توسط مشاوره این ارایه که داشتند اظهار بیماران %21 تنها.دادند
 و پایین دانش لتع به خود، دندانپزشکان از سیگار مصرف ترک مشاوره دریافت به بیماران مثبت تمایل و انتظار باوجود: گیری نتیجه

 افزایش ضمن ات است الزم بنابراین. شود نمی دنبال دندانپزشکان سوی از خوبی به مشاوره پروتکل دندانپزشکان، واقع از دور دیدگاه
 این هارای مداخله، این اثربخشی خصوص در آنها نگرانی سازی طرف بر و مشاوره پروتکل خصوص در دندانپزشکان مهارت و دانش

 . داد اشاعه دهان سرطان کنترل و پیشگیری در موثر روشی عنوان به را مشاوره
 سیگار مصرف ترک  مشاوره، نگرش، آگاهی، دهان، سرطان: کلیدی واژگان

 جهت شیتال عنوان به سیگار مصرف ترک مشاوره خصوص در بیماران و دندانپزشکان دیدگاه تفاوت
 دهان سرطان از پیشگیری
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 دکتر حمیرا مردانی
 

 سالمت نظام به را زيادي هاي هزينه که است جهان در عروقی-قلبی هاي بیماري از پس میر و مرگ عامل اولین سرطان
 ي ها نیسم امك مانند مباحثی مولكولی، و سلولی ايمونولوژي علم خصوص به علوم پیشرفت با. کند می تحمیل جوامع تمام

 قرار پژوهشگران توجه مورد ها درمان جانبی اثرات وکاهش موفق ي ها ن درما و تومور با مقابله هاي راه تومورزايی،
 است انجام حال در سرطان ايمونولوژي زمینه در فراوانی بنیادي و هدفمند هاي پژوهش اکنون هم. است گرفته

 و رشد حامی نقش که باشد می ايمنی هاي سلول و موادبیولوژيك اي دار تومور پیرامون ريزمحیط موارد از بعضی در
 نداکنونک می پیدا را متضادي گاهی و متفاوت هاي نقش تومورها، انواع در عناصر اين.  کند می ايفا را توموري توده انتشار

 رافرادد ايمونوساپرسیو داروهاي مصرف که چرا است اهمیت بسیارحائز تومور مهار در ايمنی سیستم نقش که دانیم می ما
 هارتومورم در را ايمنی ي ها سلول از يك هر نقش علم اين آينده افق. برد می باال شدت به را تومور به ابتال ريسك پیوندي

 ومنفی تمثب رفت پیش کننده مشخص توموري محیط در پروتئینی و ژنی هاي پروفايل حاضر حال در. کرد خواهد مشخص
 .نیازمنديم تومور فرار مهار براي ايمنی سیستم القا هاي مكانیسم مورد در زيادي دانش به ما باشد می تومور

 تومور پیشرفت در ایمنی سیستم و پیرامون محیط.  التهاب نقش
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 2اسکندری روزبه ،1 مریدانی قاسمی شیال ،1شاهسواری فاطمه
 تهران دندانپزشکی واحد اسالمی آزاد دانشگاه ودهان فک شناسی آسیب بخش استادیار1
 دندانپزشک 2
 

 عدم بر مبنی هایی گزارش و موضوع این به توجه با. است شده شناخته دهان سرطان ایجاد در آن ونقش HPV:  هدف و سابقه
 اهیآگ میزان بررسی هدف با مطالعه این زایی سرطان در آن نقش و ویروس این مورد در دندانپزشکی دانشجویان آگاهی

 آزاد دانشگاه تهران دندانپزشکی واحد در دهان سرطان با آن رابطه و  HPV ی درباره دندانپزشکی آخر سال دانشجویان
 . شد انجام 1932 سال ، اسالمی

 و HPV به راجع دانشجویان آگاهی مورد در سؤال 23 شامل پرسشنامه. است توصیفی نوع از تحقیق این:  ها روش و مواد
 یک ، HPV به راجع سؤال دوازده ، HPV انتقال راههای به راجع سؤال ده شامل که باشد می دهان سرطان با آن ی رابطه
 بر پایایی با و روایی احراز از پس که. بود HPV واکسن به راجع سؤال شش و دهان سرطان خطرساز عوامل به راجع سؤال
 شامل مرتبط عوامل. گرفت قرار تهران دندانپزشکی واحد 12 و 11 ترم دانشجویان کلیه اختیار در 882/0 کرونباخ آلفای اساس

 اشتغال وضعیت و خانواده در دندانپزشک یا پزشک وجود عدم یا وجود ، تأهل وضعیت ، کل معدل ، ترم ، جنس ، سن
 – کروسکال های آزمون و SPSS20 افزار نرم از استفاده با ها داده. شد ثبت دندانپزشکی درمانی مراکز یا مطب در دانشجو
 20 تا 11 بین ، ضعیف 11 از کمتر آگاهی. گرفتند قرار آنالیز مورد دو کای آزمون و مستقل جامعه 2 در t آزمون ،  والیس

 . شد گرفته نظر در خوب 20 از بیشتر و متوسط
( درصد 20) نفر 90 و متوسط آگاهی( درصد 9/19) نفر 80 ، خوب آگاهی دانشجویان از( درصد 7/22) نفر 00: ها یافته

 ارتباط ها آن جنسیت با دانشجویان آگاهی میزان تنها و داشتند متوسط آگاهی دانشجویان اکثر یعنی داشتند ضعیف آگاهی
 . نشد مشاهده داری معنی تفاوت آماری نظر از مرتبط عوامل سایر با آگاهی میزان بین. داشت دار معنی
 . بود دختر از بیشتر پسر دانشجویان آگاهی میزان. بود متوسط دانشجویان اکثر آگاهی:  گیری نتیجه
 دندانپزشکی دانشجویان ، دهان سرطان ، HPV ، آگاهی:  ها واژه کلید

 در دهان سرطان با آن رابطه و HPV ی درباره دندانپزشکی آخر سال دانشجویان آگاهی میزان بررسی
   اسالمی آزاد دانشگاه تهران دندانپزشکی واحد
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 3زاده شفیع مریم-3هزارخانی ملیحه-2شاهسواری فاطمه دکتر-1صدری دنیا دکتر
 تهران دندانپزشکی واحد پاتولوژی اورال بخش دانشیار-1
 تهران دندانپزشکی واحد پاتولوژی اورال بخش استادیار-2
 دندانپزشکی دانشجوی-3

 
 بروز مقایسه ما هدف. دارند متفاوت بیولوژیک رفتار و مشابه میکروسکوپی نمای فکین محیطی و مرکزی گرانوم سل ژانت :سابقه

31CD 33 وCD  باشد می ضایعه دو این در عروقی اندوتلیال نشانگرهای عنوان به. 
 مطالعه به ورود شرایط که محیطی نمونه 11 و مرکزی گرانوم سل ژانت نمونه 11.شد انجام توصیفی روش به مطالعه:ها روش و مواد

 هتج ایمونوهیستوشیمی و آمیزی رنگ و  ویدین استرپتا بیوتین روش با میکرونی 3 های برش از پس و شدند ،انتخاب داشتند را
 مرتبط عوامل گردید، محاسبه نوری میکروسکوپ 344 بزرگنمایی در خونی عروق تراکم.شدند آماده33CD و 31CD های نشانگر

 آماری تحلیل مورد T-Test آزمون با اطالعات و شد خارج بالینی پرونده از ضایعه اندازه و محل ، بیمار جنس و سن شامل ضایعه با
 .گرفت قرار

 دار معنی گروه دو تفاوت و بود 5/23±6/6 و 6/17±7/5 ترتیب به مرکزی و محیطی گرانوم سل ژانت در  33CD بروز میزان:نتایج
 دار معنی اختالف و بود 6/11±3/5 و 6/14±3/2 ترتیب به مرکزی و محیطی نوع در نیز 31CD بروز میزان (p<442/4) بود
 2 از بزرگتر ضایعات در31CD بروز میزان و (p<41/4) .بود بیشتر زنان در داری معنی طور به 33CD بروز میزان(p<441/4).بود

 (p>45/4) .نداشت نشانگرها بروز میزان در تاثیری ضایعه بروز محل و جنس سن، (p<41/4) .بود بیشتر داری معنی طور به متر میلی
 نآ بیولوژیک متفاوت رفتار در مهمی عامل مرکزی سل ژانت انواع در خونی عروق تراکم افزایش رسد می نظر به :گیری نتیجه
 .است محیطی نوع به نسبت
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92 



 

Parichehr Ghalayani*,Milad Alikhani** 

*Post graduate student, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, Isfahan 

University of medical sciences, Isfahan, Iran. 
**Assistant professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, Isfahan 

University of medical sciences, Isfahan, Iran. 
 

Objectives:Oral lichen planus (OLP) is a chronic inflammatory disease affecting the oral 

mucosa. This study aimed to investigate the possible association between OLP severity 

and TPOAb titre in OLP patients with thyroid diseases . 
Methods:From 170 OLP patients, 23 (13.5%) with coexistence of positive TPOAb and 

thyroid disease were included. The sex-age matched control group consisted of 23 OLP 

patients without any thyroid diseases. TPOAb titre and serum IL-8 levels were measured 

in both groups.Independent T-test, Fisher's exact test and Pearson's correlation analysis 

were used to analyze the data (SPSS ver. 18) . 
Results:From 23 patients, 17 of them were diagnosed with Hashimoto's thyroiditis (HT), 

4 with Graves's disease and 2 with hyperthyroidism. There was a significant correlation 

between the presence of erosive OLP and TPOAb positivity (P=0.000) (Table 1). There 

was a significant difference between case and control groups regarding serum levels of 

IL-8. it was shown that there is a positive significant correlation between serum IL-8 and 

TPOAb levels (r=0.783 p=0.001) . 
Conclusion :OLP severity correlates with TPOAb positivity. Therefore, measurement of 

the TPOAb and other thyroid parameters in patients with erosive OLP who show signs 

of thyroid problems may help to diagnose hidden thyroid pathos's. 
Keywords:Lichen planus,TPO 

POSSIBLE LINK BETWEEN ORAL LICHEN PLANUS SEVERITY AND ANTI-TPO TITRE 

IN PATIENTS WITH THYROID DISEASES 
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Abstract 

Leukemia is a neoplastic disease with early oral and periodontal manifestations such as  

ulceration, infection, bleeding and gingival hyperplasia. As oral lesions are one of the 

initial manifestations of acute leukemia, they may serve as a significant diagnostic 

indicator for the dental surgeons and their important role in diagnosing and treating such 

cases. This lecture review the literature and also describes a 93 year old pregnant woman 

with the diagnosis of Acute Myleomonocytic Leukemia (AML) which had gingival 

enlargement in upper and lower jaws. We performed a gingival biopsy and subsequently 

a complete blood count and peripheral blood smear. From a histopathologic view, 

infiltration of the neoplastic (myelomonocytoblastic) cells was observed and many 

immature lymphoeid cells were revealed by the hematologic tests. The interesting clinical 

finding about this case was the absence of spontaneous bleeding and the very low 

amount of bleeding on probing. This case has been reported to emphasize the leukemic 

induced gingival enlargement in pregnancy and the early diagnosis of AML by dentists, 

which results in immediate treatment and management of the patient. 
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 مشهد پزشکی علوم دانشگاه دانشیار انکولوژیست، انوری کاظم دکتر

 مشهد کیپزش علوم دانشگاه ،پاتولوژیست، معمار بهرام دکتر،مشهد پزشکی علوم دانشگاه، دهان شناسی آسیب متخصص ، قاضی نرگس دکتر
 زاهدان پزشکی علوم دانشگاه -وصورت وفک دهان شناسی آسیب متخصص شهسواری مریم دکتر

Oral squamous cell carcinoma is the most common type of oral cancer accounting %09 of all malignancies. 

clinical out com of  Oscc is based on Clinicopathologic characteristics .Previously,some studies have shown 

the unusual  expression  of  some  surface  and  intra cellular proteins such as CD44s and  P36 plays an 

important role in developmentes Oscc. Studies have shown CD44 is a transmembrane   glycoprotein that 

binds hyaluronan , extra cellular matrix and growth factors. It is a cell surface receptor and plays an important 

role in endothelial Tumor  reactions , migration  and cell – cell adhesion , invasion , prognosis and tumor 

metastasis .some studies have shown  p36  promots   cell – cycle  and Apoptosis  as an intracellular protein . 

Both of these are cancer stem cells markers. In the present study we investigated rate of CD44s  and p36 in 

oral SCC and evaluated  their's association with chinicopathologic characteristics and survival rate  Material 

and Methods : We investigated the expression of CD44s And p36 in oral squamous  cell carcinoma ( OSCC )  

and  evaluated  their  association with clinicopathologic factors . This retrospective study was carried out in 

Department of pathology, Faculty of Dentistry and omid hospital, Mashhad university of Medical science. 

Histological samples from 44 OSCC patients were Immuno histochemically stained for the expression of CD44s 

and p36. The clinical characteristics including: Stage and grade of tumor, age, gender, tumor site, therapeutic 

strategy and the last patient status have been extracted from patient's profiles. Statistical analysis was 

performed using kruskal – wallis test, pearson correlation, Kaplan mier test, Anova and Mann – withney test. 

The staining results were compared with clinicopatholigical factos. 
Results : Median age of patients was 30 years old and the most common site was tongue. Immuno staining of 

CD44s and p36 was associated with tumor differentiation (p=0/006, p=00004) and higher clinical stage (ІІІ,Іv)  

(p=0000%,p=0004) . In survival analysis Immuno reactivity of CD44s and p36 was related to poor overall survival 

(p=0/014, p=0000). Statistically significant difference wasn’t observes between CD44s and p36 expression and 

age, gender and site of tumor . Conclusion :Higher expression of CD44s and p36 predicted more advanced 

disease, shortened survival rate and aggressive behaviour .In future these markers can be used for treatment 

protocol of patients.Key words: Squamous cell carcinoma, CD44s, P36, Immuno histochemistry 
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 3عشقیار اله نصرت دکتر ،2مطهری پوریا دکتر ،1عصاره فاطمه دکتر
 اهواز شاپور جندی دانشگاه استادیار  1
 صورت و فک و دهان شناسی آسیب متخصص  2
 تهران دانشگاه استاد 3
 

  بروز دندان گیری شکل فرآیند در  و دهان مختلف بافتهای در Bone morphogenetic protein 4 (BMP4):  مقدمه
 محوری نقش پالستیکنئو و نرمال بافتهای درتکامل مزانشیم -اپیتلیوم تقابالت و تمایز تکثیر، جریان در مولکول این. یابد می

 .بود ادنتوژنیک تومورهای انواع در BMP4 ایمنوهیستوشیمیایی بروز وضعیت بررسی مطالعه این از هدف.  دارد
 تومور ادنتوژنیک کراتوسیستیک 11 ،(SA) توپر آملوبالستومای 11 شامل ادنتوژنیک تومور عدد 55 تعداد:  روشها و مواد

(KCOT)، 1  تومور ادنتوژنیک ادنوماتوئید (AOT)، 5  فیبروما آملوبالستیک (AF)، 2 ادنتوما -فیبرو آملوبالستیک (AFO)، 
 آمیزی رنگ تحت BMP4  بروز وضعیت ارزیابی جهت سمنتوبالستوما  5 و( OM) میکسوما ادنتوژنیک  22

 . گرفتند قرار نشانگر این برای ایمنوهیستوشیمیایی
 موارد %02 و OM موارد AOT، 52% موارد % AFO، 16 و KCOT، AF آملوبالستوما، موارد تمام در  BMP4: نتایج

 در mixed و اپیتلیالی ادنتوژنیک تومورهای در BMP4 بروز بین داری معنی آماری تفاوت. گردید مثبت سمنتوبالستوما
 . داشت وجود مزانشیمی تومورهای مقابل
 و یتلیال اپی تومورهای) ادنتوژنیک اپیتلیوم منشا با ادنتوژنیک تومورهای در BMP4 بیشتر بروز به توجه با: گیری نتیجه

mixed )این در که درس می بنظر ،(مزانشیمی تومورهای) هستند بافت این فاقد اغلب که ادنتوژنیکی تومورهای با قیاس در 
 توجیه، این با. باشد BMP4 بروز ابتدایی منبع و اولیه القاءکننده ادنتوژنیک اپیتلیوم دندانی، جوانه بافت با مشابه نیز تومورها
 رسد می نظرب و آنهاست در ادنتوژنیک اپیتلیوم بقایای وجود بواسطه مزانشیمی ادنتوژنیک تومورهای در BMP4 بروز احتماال
 . نباشد اثر بی و فعال غیر هم چندان مزانشیمی ادنتوژنیک تومورهای در موجود اپیتلیالی بقایای

 BMP4 مزانشیمی، و mixed تلیالی، اپی ادنتوژنیک تومورهای: کلیدی واژگان
 

 ایمنوهیستوشیمیایی بروز بررسی BMP4ادنتوژنیک تومورهای انواع در
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Mohtasham N1, Anvari K, Memar B, Saghravanian N, Ghazi N, Bagherpour A, Ramtin M. 
Abstract 

Purpose : Minimal residual cancer cells may not be detected in surgical margins of oral 

squamous cell carcinoma (OSCC) with routine histological examination. Using molecular 

markers at surgical margins can be helpful. We attempted to evaluate the MMP- 9 and E-

cadherin expression in OSCC samples and tumor-free surgical margins and association 

with clinicopathological factors. 
Materials & Methods : We examined E-cadherin and MMP- 9 expression in 85 OSCCs 

including 19 grade I, 11 grade II and 15 grade III with histological tumor-free surgical 

margins by immunohistochemistry. Specimens were also divided in two groups: 19 
samples as an early and 99 as an advanced stage. 
Results : For E-cadherin in OSCCs and surgical margins, significant difference was 

observed between poor and moderate tumor differentiation. Different stages of OSCC 

demonstrated significant differences with higher expression in early stage tumors. For 

surgical margins, 5121% of advanced and 5.21% of early stage samples demonstrated 

immunoreactivity. 
Conclusion :  Both OSCC samples and surgical margins demonstrated significant 

differences for MMP- 9 between stages with higher immunoreactivity in advanced stage, 

whereas there were not differences between different grades in surgical margins. E-

cadherin and MMP- 9 expression at histologically negative surgical margins shows the 

significance of these markers for prognostic values in OSCC patients with E-cadherin 

being the preferred predictor . 
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 اصفهان، ایران.

 
 :چکیده
 سالهاست. ندک می ایفا مؤثری نقش آموزشی، نظام کارایی در که است پرورش و آموزش فرایند اصلی عناصر از یکی تدریس

 ویگ جواب کنونی سرعت پر دوران در روش این اما دارد، ادامه سخنرانی سنتی روش به دانشجویان به نظری دروس ارائه که
 روش از ییک گروهی فراگیری روش دیگر سوی از.  کند می ایجاد کالس در آور کسالت حالت و نیست دانشجویان نیازهای

 است مناظره و مباحثه روش این در محور زیرا است؛ آموزش مؤثر های
 2932-2931 تحصیلی اول سال نیم در گروهی فراگیری و سخنرانی آموزش روش دو مقایسه هدف با تجربی نیمه  مطالعه این

 اخذ را ود صورت و فک شناسی آسیب واحد که  شد انجام قزوین پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دندان دانشجوی 93 برروی
 انجام سخنرانی روش با دوم جلسه 5 در و گروهی فراگیری روش با اول جلسه 5 ساعته، یک جلسه 23در آموزش. بودند کرده

 .شد گرفته تدریس از پس و قبل ای گزینه 4 آزمون قبلی اطالع بدون جلسه 1 در روش دو هر در. شد
 بود  2 سخنرانی روش و  12/23 گروهی فراگیری روش در دانشجویان آزمون پس و آزمون پیش های نمره تفاوت میانگین 

 گروهی فراگیری روش به تدریس که داد نشان حاضر پژوهش(. p=3030) نبود معنی آماری آماری لحاظ از تفاوت این که
 . ندارد دانشجویان یادگیری میزان در چندانی تفاوت سخنرانی و

 از ستفادها شودو برگزار اساتید برای نوین های روش به آموزش توان ارتقای منظور به آموزشی های کالس گردد می پیشنهاد
 فراگیران ریخوگی و آشنایی سبب هم تا گیرد انجام دانشجویان و آموزان دانش برای پایینتری تحصیلی مقاطع هااز روش این

 .گردد دهنده آموزش ی تجربه افزایش نیز و
 
 

 و فک و دهان شناسی آسیب درس در گروهی فراگیری با سخنرانی روش به آموزش تاثیر مقایسه
 صورت
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 اصفهان ،6183865888 اصفهان، صنعتی دانشگاه مکانیک، مهندسی دانشکده ،دانشجو *
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 این. دهدمی شرح را جراحی عمل حین در برش راهنمای ساخت برای افزودنی ساخت روش از استفاده تحقیق این: مقدمه
 یاگسترده زشکیپ کاربردهای و باشدمی استوار الیه به الیه ساخت پایه بر تولید هایروش ترینپیشرفته از یکی عنوان به روش
 .دارد جراح به کمک منظور به بیمار آناتومی هایمدل تولید و اختصاصی هایایمپلنت ساخت مانند
 CT  فایل کردن وارد کمک به بیمار دو شده سازیخصوصی جراحی و برش راهنماهای پژوهش، این در: هاروش و مواد

scan افزارنرم به بیمار صورت و فک Mimics دستگاه در آن خروجی از استفاده و FDM از اینجا در. است شده ساخته 
 گرفته ککم بیمار شده سازیصوصیخ جراحی راهنمای یک ساخت برای مناسب ابزاری عنوان به افزودنی ساخت تکنولوژی

 .باشدمی اسیدالکتیکپلی سازگارزیست پلیمر جنس از شده ساخته جراحی و برش راهنمای. است شده
 ریزیبرنامه تا گرفته قرار دقیق بررسی مورد ،odontogenic keratocyst بیماری با فردی CT scan اطالعات: بحث

 مورد قسمت دقیقا تا داده جراح به را امکان این برش راهنمای. گیرد انجام فک استخوان جداسازی برای مجازی جراحی
 اردیمو در جراحی راهنمای از همچنین. دهد قرار برش مورد گرفته، قرار بررسی مورد جراحی از قبل ریزیبرنامه در که نظری
 ، حلم تعیین برای راهنمایی منظور همین به. گرددمی استفاده کمتر جراحی خطر با دقیق apicoectomy شناسایی مانند

  .شد ساخته سوراخکاری دقیق عمق و جهت
 روشی تواندمی برش، راهنماهای ساخت جهت افزودنی، ساخت تکنولوژی همراه به CT scan فایل از استفاده: گیرینتیجه

 حین رد پزشک برای را بهتری کنترل روش، این همچنین. باشد جراحی حین در بیمار نظر مورد قسمت برش برای مناسب
 .کاهدمی جراحی زمان از و نمایدمی میسر جراحی
 CT scan افزودنی، ساخت جراحی، راهنمای: کلیدی واژگان

 موردی مطالعه: افزودنی ساخت روش به صورت و فک هایاستخوان برش راهنمای ساخت
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Abstract  
Introduction and Purpose  :  

Oral bone defects due to various reasons such as Secondary physiological analysis of 

tooth loss, trauma, or infection of bone pathologies are one of the issues discussed was 

among surgeons. Accordingly, efforts to provide new therapies for bone damage is done. 

Some of these processes can be noted guided bone regeneration (GBR) . The aim of this 

research is to design and fabrication of nano-composite membranes in the regeneration 

of bone defects. 
Materials and Methods: In this study, the biodegradable polymer poly-glycerol Sbasat 

was synthesized and after characterization of this polymer, fabricated solutions with 

different percentages of Poly glycerol Sebasat Polycaprolactone, chitosan and nano 

Calcium phosphate and then electrospining conditions were optimal.This membrane has 

two side, one side of the membran has guided bone regeneration capabilities and other 

is for guided tissue regeneration. 
Results :The use of tricalcium phosphate nanoparticles, increasing the amount of induced 

bone and mechanical resistance of the membrane was determined. The use of chitosan 

as a natural anti-bacterial polymers can accelerate the regeneration of soft tissue. Optical 

scanning electron microscope (SEM) images show that the fibers produced is the 

nanoscale and this improve bone cell adhesion. 
Key words :Oral and maxillofacial bone defects, Guide Bone Regeneration, Membrane, 

Electrospinig  . 

Design and characterization of nano-composite membranes for the treatment of 

bone defects in oral and maxillofacial 
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 دهنوی کارگر ریسمانچیان،ویدا ،منصور موسوی علی سید

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاهدانشکده دندانپزشکی ، ، دندانی های ایمپلنت تحقیقات مرکز
 اصفهان پزشکی علوم دانشگاهدانشکده دندانپزشکی ، گروه پروتز های دندانی،، دندانی های ایمپلنت تحقیقات مرکز ،دانشیار

 
 شده کاشته های یمپلنتا ثبات میزان.پذیرد می انجام  ایمپلنت ثبات مقدار تعیین طریق از دندانی های ایمپلنت استئواینتگریشن ارزیابی:مقدمه

 از استفاده مانند پاتولوژیک  تهاجمی روش و  CBCT تصاویر و انعکاسی فرکانس آنالیز از استفاده مانند غیرتهاجمی روشهای با
 و ایمپلنت ثبات کلینیکی گیری اندازه ،(RFA) انعکاسی فرکانس آنالیز.میگیرد قرار بررسی مورد بیوملوکلها آنالیز و هیستومورفولوژی
 مقایسه و  ررسیب برای آنها نتایج و مقاالت بالینی کارآزمایی  بررسی با مروری مطالعه این:روشها و مواد. سازد می میسر را اوستئواینتگریشن

 ارتفاع درسطحSLA  سطح  باپوشش اشترومن  ایمپلنت کاندید نتیجه 41 تعداد. است گرفته قرار اشترومن ایمپلنتهای ثبات  آنالیز روشهای
 3 و ماه یک ایمپلنت، کاشت از پس ISQ شاخص. شد انجام گروه دو مقایسه  به شده انتخاب ثبات آنالیز روش  دو مقایسه برای  استخوان

 ایمپلنت ثبات شاخص بنام کمی شاخص یک توسط انعکاسی فرکانس آنالیز. گردید استفاده  مقایسه شدوبرای گیریاندازه بعد ماه 6 و ماه
(ISQ )ماه 3 و ماه 4 در رمودلینگ و استخوان بهبود التهاب، درجه ارزیابی برای هیستولوژی آنالیز. شود می ارایه است متغیر 411 تا 4 بین که 
 تحلیل و شد ندیب تقسیم استاندارد رنج اساس بر نتایج.گردید استخراج قبلی شده انجام روش مشابه هایایمپلنت گذاشتن از پس بعد ماه 6 و

 انجام= 10/1P داری معنی سطح در واریانس آنالیز  و ANOVAآماری های ازمون کمک با41 ویرایش با SPSS افزار نرم توسط آماری های
 داد نشان 6 و 3 ماه در را  باالتری اطمینان قابلیت رزونانس فرکانس تحلیل به نسبت بیوملکولها آنالیز و هیستومورفولوژی روش:نتایج .گرفت

 معنی روش دو در اولیه ثبات ازمیزان متاثر درمان پروسه از یکماه مقطع هر در ایمپلنت ثبات میزان مقایسه= . 140/1P و=114/1P ترتیب به)
 و مستقیم ابطهر ایمپلنت ثبات با هاایمپلنت قطر که داشت ایمپلنت ثبات شاخص روی داریمعنی تاثیر استخوان کیفیت.p-1/10نبود دار

 =..11/1P دارد داریمعنی

 ششم و سوم ماه در RFA به نسبت عملی باالترنتایج  اطمینان داری معنی شکل به پاتولوژی روش داد نشان مطالعه این:گیری ونتیجه بحث
.  داشت داللت دده می قرار تاثیر تحت را  ایمپلنت ثبات,   بارگذاری زمان استخوان کیفیت که نکته این به روش دو نتایج  همچنین. دارد

 باشد مپلنتهامیای دادن قرار حین آن اولیه ثبات ازمیزان متاثر فاکتوری هر از بیش درمان پروسه از مقطعی هر در ایمپلنت ثبات میزان همچنین
 .باشد می جراحی پروتکل صحیح رعایت و جراح مهارت به منوط فاکتوری هر از بیش نیز اولیه ثبات خود که

 رزونانس فرکانس تحلیل ،بیوملکولها آنالیز و هیستومورفولوژی ایمپلنت، ثبات :کلیدی واژگان

 وملکولهابی آنالیز و هیستومورفولوژی روش با های  ایمپلنت  ثبات دقت مروری ومقایسه  بررسی
 رزونانس فرکانس تحلیل باروش
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Background:Osteointegration assessed by determining the stability of the implant, dental implants 

with bone intraction . Stability of implants implanted with non-invasive methods such as using 

Resonance Frequency Analysis and CBCT images and pathological invasive methods such as the use 

of Histo-morphological analysis is examined. Resonance Frequency Analysis (RFA), the clinical 

measurement of implant stability and provides osteointigration. 
Materials and methods:This review of the literature and clinical outcome study compare the results 

of the analysis of the stability of struman implants. Consequently, the 41 sample of SLA bone level 

implants compare with two methods of stability analysis. ISQ index after implantation, 4 month, 3 
months and 6 months were measured for comparison. Resonance Frequency Analysis as a 

quantitative index of implant stability index (ISQ), which varies between 4 and 411 will be offered. 

SPSS version 41 software by ANOVA test at a significance level of 10 / 1P =were used for statistical 

purposes. 
Results :. Bone quality, implant stability index had a significant effect on the stability of the implant, 

implant diameter and has a significant direct relationship 11 / 1P = .The difference in first month of 

Two methods was not significant p- 1/10  

Conclusion:This study showed a significant form of pathology practice to ensure higher RFA in the 

third and sixth months. The results of the two methods are that the loading time of bone quality, 

implant stability was affected by the implications. 
Keyword: Implant stability,  Histo morphological analysis, resonance frequency analysis 
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Abstract : Melanotic neuroectodermal tumor of infancy (MNTI) is a rare fast-growing 

tumor with high recurrence rates. This tumor, which originates in the neural crest, 

commonly occurs in the anterior maxilla of children under the age of one. What make 

this tumor unique and interesting is its characteristic predilection for anterior maxilla 

(premaxilla) and the presence of pigment melanin which gives the tumor distinct 

clinicopathological and imaging features. Here, we describe an MNTI case in a seven-

month-old boy with increasing swelling in the left cheek. MNTI was diagnosed in this 

case following radiography and biopsy. 9 months following tumor excision, a follow-up 

examination revealed that the child exhibited no tumor recurrence. In the present case, 

early diagnosis minimized the difficulties and risks associated with treatment and 

facilitated an optimal outcome. Despite complete surgical excision, careful follow up is 

recommended. In addition, maxillary functional orthopedics and reconstruction may be 

necessary in cases of MNTI. 
Keywords: Infant, Melanotic neuroectodermal tumor of infancy, Neuroectoderm, 

Premaxilla 
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Melanotic neuroectodermal tumor of infancy: discussion of a case and review of the 

literature 
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Abstract 

Central odontogenic fibroma (COF) has been described as a rare , slow-growing tumorof 

the jaw with odontogenicectomesenchymal origin. Odontomas are hamartomatous 

developmental malformations. The occurance of complex odontomas is rare. These two 

separate odontogenic tumors have not been reported previously as occurring 

simultaneously. Here, we present an unusual case of coincidental co-occurrence of COF 

(WHO type) and two complex odotomas in a 10-year old boy. 
And we report three cases of other collision and combined tumors. 
 

Keywords: central odontogenic fibroma, odontoma, odontogenic tumour,collision 

tumor. 
 

 

 

Concurrent central odontogenic fibroma (WHO Type) and odontoma: report of a 
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 5جمشیدی شکوفه ،4قاضی ،نرگس3محمودی پرویز ،2ثقفی شادی ،1محمودآبادی زارع رضا
 زشکیدندانپ تحقیقات مرکز عضو مشهد، پزشکی علوم دانشگاه وصورت، وفک دهان شناسی آسیب گروه دانشیار .1
 دهان یهایبیمار تحقیقات مرکز عضو مشهد، پزشکی علوم دانشگاه وصورت، وفک دهان شناسی آسیب گروه دانشیار .2
 شهدم پزشکی علوم دانشگاه وصورت، وفک دهان شناسی آسیب گروه مربی .3
 دهان اریهایبیم تحقیقات مرکز عضو مشهد، پزشکی علوم دانشگاه وصورت، وفک دهان شناسی آسیب گروه استادیار .4
  همدان پزشکی علوم دانشگاه وصورت، وفک دهان شناسی آسیب گروه استادیار .5
 

 وآملوبالستوما COC،   OKC ژروس، دنتی کیست درHPV) )انسانی پاپیلومای ویروس وجود عدم یا وجود بررسی: مقدمه
  .بود

 از شدوبااستفاده انتخاب نمونه11 دهان پاتولوژیست دو وتایید مجدد بررسی از پس گروه هر از مطالعه این در: ها وروش مواد
 .شد بررسیHPV  به مربوطDNA وجود عدم یا وجود PCR روش
 COC های کیست درصدنمونه 1/21و ژروس دنتی های کیست نمونه درصد6/11 در HPV به مربوط DNA :ها یافته

 .شد آملوبالستوما،مشاهده های درصدنمونه41 وOKC های کیست نمونه درصد9/24و
 ژور دنتی کیست های نمونه در آن فراوانی و شد یافت مطالعه های نمونه درHPV) )انسانی پاپیلومای ویروس: گیری نتیجه

 .کمتربود
 PCR  ، COCانسانی، پاپیلومای ویروس آملوبالستوما، ژورس، دنتی کیست: کلیدی های واژه

 وآملوبالستوما COC،   OKC ژروس، دنتی کیست در(HPV)انسانی پاپیلومای ویروس وجود بررسی
 PCR روش به
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  دندانپزشکی واحد ، اسالمی آزاد دانشگاه ،دهان شناسی آسیب ساره فرهادی، استادیار، گروه
 

Objective: p61INK4a is a tumor suppressor gene playing a critical role. Researches have 

indicated the gene to be altered in oral squamous cell carcinoma. Present studies have 

tried to assess the correlation between p61INK4a expression and INK4a locus mutation in 

relation to grades and stages of this tumor. Materials and Methods: Expression of 

p61INK4a was studied immunohistochemically in 85 oral squamous sell carcinoma 

samples and INK4a locus mutation was determined by polymerase chain reaction (PCR) 

and conformation sensitive gel electrophoresis (CSGE). Results: Expression of p61INK4a 

was higher in stage6 compared to stage 2, 3, and 4 (P = 43234). The difference was not 

significant in grade 6, 2, and 3 (P = 431.6). The average values of total score (TS) were 

significantly higher in stage6 compared to stage 2, 3, and 4 (P = 43438). The average values 

of complete score (CS) were higher in stage 6 compared to stage 2, 3, and 4 (P = 43416). 

The research did not show a significant correlation between lymph node involvement 

and p61INK4a expression (P = 434.6). It seems that 8365 (3585) of samples have mutation in 

INK4a locus. Conclusion: Loss of p61INK4a expression occurred in initial stages of oral 

squamous cell carcinoma. Evaluation of TS and CS for p61INK4a might be a useful clinical 

indicator concerning the tumor. However, gene mutation is believed to have minor rate 

of genetic alteration in carcinogenesis . 
  
 

 

The correlation between p61 expression and INK4a locus mutation with grades and 

stages in oral squamous cell carcinoma  
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 کده حمیده سراوانی، شیرین

 پزشکی لومع دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده صورت، و فک دهان، پاتولوژی گروه دندان، و دهان بیماریهای تحقیقات مرکز
 ایران بلوچستان، و سیستان زاهدان،استان

 

 شده پوشیده اپیتیالی تباف با کامال یا نسبی ربطو که هستنند گاز یا مایع نیمه مایع، حاوی پاتولوژیکی حفرات فکی های کیست
 های گیرنده) erbB های گیرنده خانواده. دارند را ها بدخیمی به تبدیل قابلیت کیستها از برخی که شده مشخص امروزه. اند

 می شانن  ادنتوژنیک ها کیست در را آنها متفاوت بروز مختلف مطالعات که باشد می عضو چهار دارای( کینازی تیروزین
 مشاهده ژروس دنتی سوپرابازال الیه در و  OKC پارابازال و بازال الیه سیتوپالسم در داری معنی بطور EGFR  بررسی. دهند
 رایب منشایی است ممکن که دهد نشان را تحریک به پاسخ در سلولها زیاد توانایی  تواند می  EGFR که شد اعالم و شده

 باالیی بیان. شد دیده نیز رادیکولر و پریموردیال های کیست در  EGFR بیان همچنین. باشد ادنتوژنیک ضایعات سایر ایجاد
 در  nevoid basal cell carcinoma syndromeبا مرتبط های OKC در اپیتلیوم بازال سلولهای در  نیز  erbB2 از

 کیستهای با مقایسه در ژروس دنتی ،OKC نظیر تکاملی های کیست در نیز erbB3 بیان. شد دیده اسپورادیک انواع با مقایسه
 نمودند مشاهده تکاملی ادنتوژنیک های کیست در را erbB خانواده باالتر بیان مطالعات کلی بطور. بود بیشتر رادیکولر التهابی

 خانواده نقش تحقیق ینا ترتیب بدین. باشد مختلف های تومور به تبدیل جهت آنها بیشتر بالقوه پتانسیل گر بیان تواند می که
 .کند یم ارزیابی را آنها بدخیمی به تبدیل پتانسیل بررسی جهت مختلف  ادنتوژنیک های کیست در erbB های گیرنده

 erbB، EGFR، OKC خانواده ادنتوژنیک، کیست

Odontogenic cyst, erbB family, EGFR, OKC 

  ادنتوژنیک کیستهای در erbB خانواده نقش
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 فتاحی شیرین
 تبریز پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده صورت، و فک و دهان شناسی آسیب گروه استادیار،

 
 که هستند نوکلئوتید 42-81 طول با کننده کد غیر و ای رشته تک RNAs از گروه یک MicroRNA (miRNAs):   مقدمه

 نقش زآپوپتو و سلول،تمایز چرخه مانند سلولی بیولوژی مختلف های پروسه تنظیم در گروه این.دارند دخالت ژنها بیان در
 ارسینومک جمله از مختلف ی ها بدخیمی ایجاد به ومنجر گذاشته اثر بیولوژیکی طبیعی چرخه بر miRNAs در اختالل.دارند
 .میشود دهان سنگفرشی سلول
 روش به و SCOPUS , Google scholar , MEDLINE اطالعاتی بانک سه در مقاالت جستجوی: هاروش و مواد

 های ویافته miRNAs بیولوژی.  گرفت انجام 4282 تا 4222 هایسال طی گرفته صورت مطالعات بین از دستی جستجوی
 . گرفت قرار برسی مورد دهان های بدخیمی در آنها نقش مورد در کلیدی

 سلول کارسینوم سلولی های رده و بافت های نمونه در miRNAs نابجای بیان که میدهند اخیرنشان مطالعات: گیری نتیجه
 سرکوبگر ای انکوژن بعنوان آنها از کوچکی گروه ،یک این بر عالوه. میشود مشاهده نرمال بافت با مقایسه در دهان سنگفرشی

 مقاومت و استازپرولیفراسیون،آپوپتوز،مت تنظیم طریق از سنگفرشی سلول کارسینوم پیشرفت و ایجاد وموجب کرده عمل تومور
 و تشخیصی،پروگنوستیک ابزارهای عنوانب میتوانند نامناسب بیان با های miRNA این همچنین. شوند می درمانی شیمی به

 نزدیک یندهآ در دهان سنگفرشی سلول کارسینوم کلینیکی کنترل در مهمی های پیشرفت باعث که  روند بکار هم درمانی
 . شد خواهد

 
 دهان سنگفرشی سلول کارسینوم ، miRNAs: کلیدی کلمات

 
 

 دهان درکانسر MicroRNAs نقش
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 نقش مطالعات هیستولوژیک در تحقیقات اندودانتیکس

، دانشگاه یدکتر عباسعلی خادمی،استاد، مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشک
 علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
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Aim: An immature tooth with pulpal necrosis presents a challenge to the endodontist. 
Endodontic treatment options consist of apexification, apical barrier or more recently 

revascularization. Revascularization is a regenerative treatment and a biologically based 

alternative approach to treat necrotic immature teeth which, unlike apexification and artificial 

apical barrier techniques, allows continuation of root development . 
Endodontic regenerative treatments are based on the concept that Stem Cells from Apical 

Papilla (SCAP), as a result of proximity to the periodontal blood supply, can survive pulp necrosis 

even in the presence of periradicular infection. 
This article discusses the differences between these methods, and the influences of the 

selected method on the quality of root development. On the other hand new technical 

modifications in bleeding induction step and new materials for sealing the blood clot  will be 

discussed by presenting the related cases. 
Method: A review of literature was performed by using electronic searches of MEDLINE and Pub 

Med databases form 0991 to 3102 with  mesh keywords. 
Conclusion: Triple antibiotic paste is composed of metronidazole, ciprofloxacine, and 

minocycline. The paste was first tested for its effectiveness against E coli infected dentin. This 

method is a kind of regenerative process in necrotic immature canals which, instead of 

apexification with MTA, calcium hydroxide and \or other materials, irritation of the periapical 

region is done so that the mesenchymal cells of the hertwig sheath may induce tooth root 

formation and cause the tooth root wall to become thicker. This treatment approach offers the 

clinician great potential to avoid the need for traditional apexification with calcium hydroxide 

or an artificial apical barrier with MTA. Also this procedure can treat necrotic immature teeth 

by physiologically continued root development and strengthening the root wall, so 

revascularization technique can be effective for managing necrotic immature teeth with 

appropriate a case selection. 

Regenerative Endodontics in teeth with periapical lesion  
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 گیتا رضوانی
 نتهرا پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده صورت، و فک دهان، شناسی آسیب استادیارگروه

 
 چکیده
 یسپالستیکد مخاط از آن افتراق که است پوشاننده مخاط بدخیم تریننئوپالسم شایع کارسینوما سل ساسکوامو: هدف و مقدمه

 سل اسکواموس بین سل ماست تراکم مقایسه مطالعه این از هدف. است برخوردار زیادی اهمیت از آگهی پیش و درمان در
 .باشد می بلو تولوئیدین آمیزی رنگ از استفاده با حنجره نرمال مخاط و دیسپالستیک مخاط کارسینوما،

 حنجره نرمال مخاط مورد 81 و دیسپالستیک مخاط مورد 81  کارسینوما، سل اسکواموس از پارافینه بلوک 02 تعداد: کار روش
 گر، مشاهده دو توسط سطح واحد در ها سل ماست شمارش از پس. شدند آمیزی رنگ بلو تولوئیدین از استفاده با و انتخاب
 مطلق شمارش برای ANOVA آماری آزمون از استفاده با و شد تعیین گروه هر برای سطح واحد در ها سل ماست تعداد میانگین

 . گرفت قرار مقایسه مورد ای رتبه شمارش برای Kruskal-Wallis آماری آزمون و
 مخاط در ،SCC33/9±11  در سطح واحد در ها سل ماست تعداد میانگین مطلق، شمارش در: ها یافته

 شمارش در=( 494/2P.)نشد مشاهده داری معنی آماری تفاوت که بود، 1±71/4 نرمال مخاط در و76/82±88/82دیسپالستیک
 =(840/2P.)نشد مشاهده بررسی مورد گروه سه بین داری معنی آماری تفاوت نیز ای رتبه روش به ها سل ماست
 :گیری نتیجه
 یشرفتهپ تومور و بدخیم پیش ضایعات در کارسینوژنز روند در ها سل ماست مشارکت مطالعه، این از آمده بدست نتایج طبق

 . کنند می روعش بدخیمی پیش ابتدای همان از را خود کارسینوژنز فعالیت ها سل ماست دیگر عبارتی به نداشته چندانی تفاوت
 

 دیسپالستیک مخاط حنجره، مخاط سنگفرشی، سلول کارسینوم: کلیدی های واژه
 
 

 نجرهح دیسپالستیک مخاط و سنگفرشی سلول کارسینوم در سل ماست تراکم بررسی
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 1سراوانی شیرین ،1کده حمیده

 زاهدان پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده صورت، و فک دهان، شناسی آسیب استادیارگروه1
 

 می ارینوهپ ازهیستامین غنی ازگرانولهای بسیاری شامل و بدن ی ازبافتها مختلفی انواع ساکن سلولهای (MCS) سلها ماست
 ایعاتض در مهمی نقش سلولها این. اند شده توزیع میکروعروق اندوتلیال سلولهای اطراف در ترجیحا دهان مخاط در آنها. باشند

 پالن لیکن نی،دها گرانولومای پیوژنیک نظیر مختلف دهانی پاتولوژیک شرایط در آنها تعداد همچنین و کنند می بازی  التهابی
 تعداد در تغییر گونگیچ بررسی به مطالعه این. کند تغییرمی....  رادیکولرو کیست سنگفرشی، سلول کارسینوم لکوپالکیا، دهانی،
 .پردازد می دهانی پاتولوژیک ضایعات در آنها احتمالی نقش و ها سل ماست

 دهان نرمال مخاط دهان، پاتولوژی سل، ماست: ها واژه کلید
 

Mast cells and oral pathologies 

Mast cells (MCs) are resident cells of several types of tissues and contain many granules 

rich in histamine and heparin. They are distributed preferentially about the micro-vascular 

endothelial cells in the oral mucosa. These cells play a key role in the inflammatory process 

and thus their number has been found to be altered in various oral pathological conditions 

such as oral pyogenic granuloma, oral lichen planus, leukoplakia, oral squamous cell 

carcinoma, periapical cysts etc. This review article is aimed to describe the alteration in the 

number of MCs along with their probable roles in oral pathological conditions.   

Key word: Mast cells, oral pathology, normal oral mucosa 

 

 دهان پاتولوژیک ضایعات در (Mast Cells) ها سل ماست نقش
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 مریم خیرالدیندکتر 
 

 :چکیده
 رد نقش این به توجه با و هستند سرطانی تومورهای متاستاز و رشد ، زایی رگ در موثری عامل ها سل ماست: هدف و مقدمه

 دو آن پروگنوز و بیولوژیک رفتار در تفاوت رغم علی  PLGA و  ACC هیستولوژیک شباهت دلیل به همچنین و تومور پیشرفت
 .  بپردازیم ها آن افتراقی تشخیص جهت در تومور دو این در سل ماست تراکم مقایسه به تا شدیم برآن ،

 ورود برای  مناسب معیارهای با  PLGA بلوک نمونه 03 و  ACC بلوک نمونه 03 ، مقطعی مطالعه این در:پژوهش اجرای روش
 میکروسکوپی میدان 5 در آنها های سل ماست تعداد شدندو آمیزی رنگ بلو تولوئیدین با ها نمونه تمامی.شدند انتخاب مطالعه به
 .شد استفاده  T-test آزمون  از آماری آنالیز برای. گردید شمارش×  033 بزرگنمایی با

 اختالف  آماری نظر از که. بود PLGA  ،53/6 ± 28/3 در و ، ACC ،24/8 ±70/5  در ها سل ماست تعداد میانگین:  ها یافته
 ( p≤0/05.)داشتند معناداری

 شمارش از  PLGA و  ACC  بین افتراقی تشخیص تایید برای که دارد وجود امکان ،این آمده بدست نتایج اساس بر: گیری نتیجه
 نسبت ها سل ماست بودن بیشتر به  PLGA  به نسبت را  ACC  تر تهاجمی رفتار بتوان شاید همچنین. گرفت کمک ها سل ماست

 .داد
 سل تماس ، بلو تولوئیدین  پایین، درجه کارسینومای آدنو مورفوس پلی ، کارسینوما سیستیک آدنوئید: واژه کلید

 

 مورفوس پلی و(ACC) کارسینوما سیسیتیک آدنوئید های تومور در  ها سل ماست تراکم ارزیابی
 (PLGA)پایین درجه  آدنوکارسینومای
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 همتی رضا 3سمیاری، حسن دکتر2 نادری، جالیر نوشین دکتر
 شاهد دانشگاه- دندانپزشکی دانشکده – دهان و فک شناسی آسیب گروه -دانشیار1
 شاهد دانشگاه- دندانپزشکی دانشکده – پریو گروه -دانشیار2
 شاهد دانشگاه- دندانپزشکی دانشکده - دندانپزشکی عمومی دکتری دانشجوی3
 

 پاسخ در ییرازتغ امر این.  است کمتر سیگاری غیر افراد با مقایسه در سیگاری افراد لثه در التهاب بالینی عالیم:هدف و مقدمه
 های گیویژ مقایسه مطالعه از هدف.دارند دخالت زایی رگ و ایمنی های پاسخ در ها سل ماست.  افتد می اتفاق لثه بافت عروقی

 .  بود زمنم پریودنتیت به مبتال سیگاری غیر و سیگاری افراد در لثه بافت  ماستوسیت های سلول شمارش با بالینی
  مزمن پریودنتیت به مبتال(   سیگاری غیر 11 و سیگاری 11)بیمارمردPI 30) ) پریودنتال و( GI) )ای لثه شاخص: بررسی روش

 .  شدند مقایسه پریودنتال  فلپ جراحی عمل از آمده بدست بافتی های نمونه در  ماستوسیت های سلول  شمارش با ارتباط در
 سیگاری افراد در PI میانگین. بود  15/2± 30/4 و 22/1± 04/4       ترتیب به سیگاری غیر و سیگاری افراد در GI میانگین: ها یافته

 رغی و سیگاری افراد در  ماستوسیت های سلول شمارش میانگین.بود 51/1 ± 32/4  و02/2  ±  40/1    ترتیب به سیگاری غیر و
 رتباطا ای لثه  ایندکس با  ماستوسیت های سلول میزان سیگاری افراد در.بود  22/11± 22/1 و 13/1± 40/3     ترتیب به سیگاری

 میزان( p=0.003.)  بود دار معنی  ماستوسیت های سلول میزان و پریودنتال ایندکس بین ارتباط اما(  p=1.21) نداشت دار معنی
 (    p= 2.28و  p=2.25  ترتیب به. ) نداشت دار معنی ارتباط سیگاری غیر افراد در PI و GI با ماستوسیت های سلول
 . دارد ارتباط سیگاری افراد در پریودنتال بیماری پیشرفت با  ماستوسیت های سلول  ارتشاح:  گیری نتیجه
 ،سیگار  ماستوسیت های سلول ، مزمن پریودنتیت: واژه کلید

 
 

 سیگاری غیر و سیگاری افراد لثه بافت  ماستوسیت های سلول شمارش و بالینی های ویژگی مقایسه
 مزمن پریودنتیت به مبتال
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