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دهان به روش  يعيو مخاط طب كيسپالستيدر مخاط د I  (CFI)فاكتور كمپلمان  بروز  سهيمقا
  يميستوشيمونوهيا

 
  4#زاده دعباسيدكتر حم 3اين ي، مهندس همت قل2شربتداران دي، دكتر مج1رافشارنجاتيامدكتر 

   دندانپزشك -1
  رانيبابل، بابل، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،يشناس بيگروه آس استاديار-2
  رانيبابل، بابل، ا يسالمت، دانشگاه علوم پزشك قاتيكارشناس ارشد آمار، مركز تحق-3
  رانيبابل، بابل، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدهان، فك و صورت، دانشكده دندانپزشك يشناس بيآس ارگروهياستاد -4
  

  :خالصه
كنند. با  يشرويتوانند به سمت سرطان پ يم عاتيضا نياز ا يجهت است كه درصد نيدهان از ا يسپالزيد تياهم :سابقه و هدف

 دارد.نقش  يسلول سنگفرش نوميكارس شرفتيدر پ I ر كمپلمانفاكتو رسدبه نظر مي پوست،سرطان  انجام شده در قيتوجه به تحق
  . و نرمال دهان بود كيسپالستيمخاط د نيب I فاكتور كمپلمان ييايميستوشيمونوهيا انيب يابيهدف از مطالعه حاضر ارز

نمونه مخاط  30مربوط به  نهيپاراف يها، جامعه مورد مطالعه شامل بلوكيشاهد -يمورد يمطالعه نيدر ا :و روش ها مواد
و به روش  هياز بلوكها ته يكرونيم 4(به عنوان گروه كنترل) بود. مقاطع  ينمونه مخاط نرمال دهان  30و  يدهان كيسپالستيد
رنگ شده و  يدرصد سلولها يبررس نيشدند. در ا يزيرنگ آم يپاتولوژ شگاهيآزما در I فاكتور كمپلمان يباد يبا آنت يميستوشيمونوهيا

 يقرار گرفت. سطح معن يمورد قضاوت آمار  MANN-U-WHITNEY آنها مورد توجه قرار گرفت. و با آزمون يريذشدت رنگ پ
  .در نظر گرفته شد P >05/0 يدار
 نيانگيرنگ نگرفتند. م يباد يآنت نيبا ا كيسپالستيمخاط د يهامورد از نمونه 20مخاط نرمال و  يمورد از نمونه ها 25 :ها افتهي

مخاط  نيب) P> 1/0( .بود درصد 16/4±7/6 كيسپالستدي مخاط در و درصد5/1±1/4رنگ گرفته در مخاط نرمال  يدرصد سلول ها
 مهين يوجود نداشت. طبقه بند يمعنادار يرنگ شده، تفاوت آمار يدرصد سلول ها نيانگيدهان به لحاظ  م كيسپالستينرمال و د

و نرمال دهان نشان نداد. به لحاظ شدت رنگ  كيسپالستيمخاط د نيب يدار يمعن يتفاوت آمار زيرنگ گرفته ن يدرصد سلول ها يكم
  .نشد اهدهو نرمال دهان مش كيسپالستيمخاط د نيب يدار يمعن يتفاوت آمار زين يريپذ
محدود است. اين امر در   Iبه نظر مي رسد در شروع تغييرات پيش بدخيم در سلولهاي مخاطي نقش فاكتور كمپلمان : يريگ جهينت

  صورتي با قابليت رشد فزاينده و تخريب موضعي نيز توسط ساير ماركرها به اثبات رسيده است. -ساير ضايعات فكي

  Iمخاط دهان، فاكتور كمپلمان  ،يسپالزي: ديديكل يها واژه
  1/5/95پذيرش مقاله:   28/4/95  اصالح نهايي:  10/3/95  وصول مقاله:

 

  : مقدمه
است كه  عينسبتا شا ميبدخ شيپ تيوضع كيدهان  يسپالزيد
 يسپالزي. در دكند ينفر مبتال م 1000نفر را در هر  5تا  5/2

با  يينرمال دهان توسط سلول ها وميتل ياپ يدهان، سلول ها
شده در  دهيد يبه سلول ها هينامناسب و شب اينابالغ  زيتما
 نيدهان از ا يسپالزيد تيشوند. اهم يم نيگزيجا ،يميبدخ

توانند به سمت  يم عاتيضا نياز ا يجهت است كه درصد
 به  شرفتيپ خطركنند. گزارشات در مورد  يشرويكانسر پ

 
 

كمپلمان  ستميس) 1(.است ريمتغ درصد 36تا  6سمت كانسر از 
غشاء  ياست كه بر رو ينياجزاء پروتئ ياديمتشكل از تعداد ز

بدن  عاتيما ريدر سا يكمتر زانيها، پالسما و به مسلول
كمپلمان كبد است. به عالوه  يهانيپروتئ ياصل حاضرند. منبع

 ديتول يكمپلمان را به صورت موضع يها نيفتها پروتئ با ريسا
 يكه اجزاء كمپلمان به طور موضع است نيكنند. اعتقاد بر ا يم

انجام  يمهم در سطح بافت يها عملكرد ي، برخ شده ديتول
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 فعال مجزا  ريسه مس قيكمپلمان از طر ستميس )2(. دهند يم

 Membrane attack  Complex ليشود كه منجر به تشكيم

كمپلمان به شدت  ستميس تيشوند. فعال يسلول هدف م زيو ل 
 ميمتصل به سطح سلول و محلول تنظ يتوسط مهاركننده ها

با واسطه كمپلمان  زيشود كه سلول ها را در مقابل ل يم
  )3(كنديحفاظت م

و هم فعال فعاليت هم كاهش وجود دارد كه  ياندهيشواهد فزا 
منجمله  كيپاتولوژ ياز حد كمپلمان به پروسه ها شيشدن ب

 يتومورال با منشاءها يكند. سلول ها يكمك م بروز سرطان
كنند و مدتها تصور بر  يكمپلمان را فعال م ستميمتفاوت س

 نيكند. با ا يعمل م زبانيمسئله تنها به نفع م نيبود كه ا نيا
تومورال از  ينشان دادند كه سلول ها ديوجود گزارشات جد

 C5a وابسته به يكمپلمان، به علت فراخوان يفعال ساز كيتحر

برند. با در نظر  يسود م وژنز،يالقاء آنژ ايساپرسور  يسلول ها
ظاهرا  سرطاننقش كمپلمان در پاتوژنز  اين موارد گرفتن 

تماال تر بوده و اح دهيچيشد، پ يتصور م دانسبت به آنچه در ابت
سرطان در اين زمينه  متفاوت يها stage انواع مختلف و نيب

   )4(تفاوت وجود خواهد داشت. 
كمپلمان  ستميس لهيتومورال اغلب از كشته شدن بوس يسلولها

  كمپلمان فرار  ياز حد مهاركننده ها شيتوسط بروز ب
 88پروتئاز محلول  نيسر كي  I كمپلمان فاكتور )4،3(.كننديم
 يفعال ساز ميدر تنظ ياست كه نقش مهم يوندالت لويك

را  ريتواند فعال شدن هر سه مس يم نكهيكمپلمان دارد بخاطر ا
   )5(د.فعال شده مهار كن C3b و C4b توسط شكستن

  پوست SCC انجام شده در قيتوجه به تحق با
 (cutaneous squamous cell carcinoma) فاكتور ،

 يسلول سنگفرش نوميسكار شرفتيممكن است در پ I كمپلمان
 I همانگونه كه ممكن است فاكتور كمپلمان نقش داشته باشد.

تواند در شروع  يباشد، م تياهم يدارا سرطان شرفتيدر پ
هدف از مطالعه  نيبنابرا )6،5(.دينما فاينقش ا زين نوژنزيكارس

فاكتور  ييايميستوشيمونوهيا انيب يا سهيمقا يابيحاضر ارز
  .و نرمال دهان بود كيسپالستيدمخاط  نيب I كمپلمان

  

  :ها مواد و روش
شاهدي انجام گرفت  جامعه مورد  -تحقيق با طراحي موردي

مورد مخاط ديسپالستيك دهاني ( متشكل از  30مطالعه شامل 
انواع ديسپالزي خفيف و متوسط) بوده كه از بين بلوك هاي 

ي پارافينه موجود در آرشيو بخش پاتولوژي دانشكده دندانپزشك
بابل و دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي تهران، بازيابي شدند. 

مورد مخاط نرمال دهاني (بافت لثه اي حاصل از   30همچنين 
جراحي افزايش طول تاج با حداقل التهاب از ديد باليني) به 

هايي كه  عنوان گروه كنترل مورد استفاده قرار گرفت. نمونه
يا داراي كيفيت يا  بافت آنها براي مطالعه كافي نبوده

فيكساسيون نامناسب بود، از مطالعه خارج شدند. نمونه هايي 
مورد بررسي در اين مطالعه مربوط به بيماراني بود كه تحت 
درمان قرار نگرفته بودند. معيار ما براي تشخيص ديسپالزي 

 4از هر بلوك، مقاطع  )6( .نويل و همكاران بودمرجع كتاب 
 ش ايمونوهيستوشيمي با آنتي باديميكروني تهيه و به رو

 I )Abcam Liquid Rabbit polyclonalفاكتور كمپلمان 

anti-factor I antibody;Abcam, cambridge,  United 

Kingdom, Product Code: ab82703, Ig Class: IgG (
بافت به دست آمده  .در آزمايشگاه پاتولوژي رنگ آميزي شدند

 poststreptococcalاز كليه يك فرد مبتال به 

glomerulonephritis  براي كنترل مثبت استفاده شد و
الم هاي  )5(.كنترل منفي با حذف آنتي بادي اوليه صورت گرفت

رنگ آميزي شده توسط دو پاتولوژيست مستقل با ميكروسكوپ 
 ,Olympus CX21)olympus corporation, Tokyoنوري 

Japan مورد ارزيابي قرار گرفتندو از اعداد گزارش شده توسط (
هاي رنگ  آن ها ميانگين گرفته شد. در اين بررسي درصد سلول

ها مورد توجه بودند. در بررسي  شده و شدت رنگ پذيري سلول
 hot، پنج فيلد به عنوان 100ميكروسكوپي با بزرگنمايي 

spot اپيتليال بيشترين رنگ (فيلدهايي كه در آن ها سلول هاي
پذيري را داشته باشند)، انتخاب و در اين فيلد ها سلول هاي 

شمارش شده ودرصد سلول هاي  400 رنگ گرفته با بزرگنمايي 
رنگ گرفته محاسبه شد. در پايان درصد سلول هاي رنگ شده 

  به طور نيمه كمي به صورت زير طبقه بندي شدند: 



  119    دكتر امير افشار نجات و همكاران 
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% تا 26% سلول ها)، مثبت ضعيف (25منفي (كمتر يا مساوي  
ها) و قويا مثبت % سلول 75% تا 51% سلول ها)، مثبت (50

  %)75(بيش تر از 
همچنين جهت بررسي شدت رنگ پذيري، در بررسي 

 hot، پنج فيلد به عنوان 100ميكروسكوپي با بزرگنمايي 

spot فيلدهايي كه در آن ها سلول هاي اپيتليال بيشترين رنگ)
پذيري را داشته باشند)، انتخاب و در اين فيلد ها سلول هاي 

رنگ مشاهده شده و شدت 400 يي رنگ گرفته با بزرگنما
. شدت رنگ پذيري سلول هاي شدپذيري سلول ها ارزيابي مي

اپي تليال نيز به صورت نيمه كمي به چهار گروه طبقه بندي 
  شدند: 

  مثبت ضعيف  ؛: عدم رنگ پذيري )score 0(منفي 
)score 1+ رنگ پذيري ضعيف به زحمت قابل احساس در :(

: رنگ )+score 2(ثبت متوسط م؛اكثريت سلول هاي تومور
پذيري متوسط در اكثريت سلول هاي تومور و مثبت قوي 

)score 3+4،5(.): رنگ پذيري قوي اكثريت سلول هاي تومور(  
شد و توسط SPSS V.20 در پايان اطالعات وارد نرم افزار  

مورد  Chi-squareو  Mann-U-Whitneyآماري تستهاي
تلقي ) P>05/0( عني داريتجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح م

  گرديد. 
  

  يافته ها:
مورد  30بلوك پارافينه مورد مطالعه قرار گرفتند كه  60در مجموع 

  مورد مخاط ديسپالستيك داشتند.  30مخاط نرمال و 
مورد از نمونه هاي مخاط  20مورد از نمونه هاي مخاط نرمال و  25

  رفتندرنگ نگ Iديسپالستيك با آنتي بادي فاكتور كمپلمان 
  5/1±1/4 ميانگين درصد سلول هاي رنگ گرفته در مخاط نرمال

بين مخاط درصد بود.   16/4±7/6 درصد و در مخاط ديسپالستيك
نرمال و ديسپالستيك دهان به لحاظ  درصد سلول هاي رنگ شده ، 

   ) P=1/0. (تفاوت آماري معناداري وجود نداشت
رنگ گرفته براي طبقه بندي نيمه كمي درصد سلول هاي  1جدول 

را نشان مي دهد. طبقه بندي نيمه كمي درصد  Iفاكتور كمپلمان 
سلول هاي رنگ گرفته نيز تفاوت آماري معني داري بين مخاط 

  )P=23/0. (ديسپالستيك و نرمال دهان نشان نداد

توزيع نمونه هاي مورد بررسي بر حسب درصد سلول هاي   -1جدول 
  رنگ شده به تفكيك نوع مخاط

   
سلو ل ها  يريشدت رنگ پذ يكم مهين يطبقه بند 2دول ج
دهد. به لحاظ شدت رنگ  يرا نشان م Iفاكتور كمپلمان  يبرا
و  كيسپالستيمخاط د نيب يدار يمعن يتفاوت آمار زين يريپذ

  ) P=11/0(. نرمال دهان مشاهده نشد
  

توزيع نمونه ها بر حسب شدت رنگ پذيري به تفكيك  - 2جدول 
  نوع مخاط

  
  

از ميان نمونه هاي مخاط ديسپالستيك كه براي فاكتور 
نمونه داراي شدت رنگ پذيري  8رنگ گرفتند،  Iكمپلمان 

نمونه داراي شدت رنگ پذيري  2) و +Score 1مثبت ضعيف (
  ) 1 شكل( .) بودند+Score 2مثبت متوسط (

  
  
  

  
در مخاط  Iرنگ پذيري با شدت متوسط فاكتور كمپلمان  - 1شكل  

  ميكروسكوپ الكترونيك 400ديسپالستيك دهان (بزرگنمايي 
  

طبقه بندي نيمه 
  كمي

  نوع مخاط

 Pvalue  بقه بندي نيمه كمي درصد سلولهاي رنگ شدهط

مثبت   منفي
  ضعيف

  قويا مثبت  مثبت

  23/٠  0  %0  5  25  نرمال

3/83% 7/16%  0%  0%  
  0  0  10  20  ديسپالستيك

7/66%  3/33%  0%  0%  

  ه بنديطبق
  نوع مخاط 

   Mean شدت رنگ پذيري
Rank 

Mean±SD Pvalue  
0  1  2  3 

  نرمال
25 

)3/83%(  

5  
)7/16(%  

0   
)0(%  

0  
)0(%  

83/27  37/0±16/0  
11/0  

  ديسپالستيك
20   

)7/66(%  
8   

)7/26(%  
 2   

)7/6(%  
0  

 0(%  
17/33  62/0±40/0  



  
 يميستوشيمونوهيدهان به روش ا يعيو مخاط طب كيسپالستيدر مخاط د Iفاكتور كمپلمان   سهيمقا                                                               120

  49 /پياپي1395پاييز  /سوم /شمارهسيزدهم مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/دوره  
  
  

 

مونه مخاط نرمال رنگ گرفته براي اين فاكتور نيز داراي ن 5
  ).2  شكل) بودند(+Score 1شدت رنگ پذيري مثبت ضعيف (

  

  
  
  

در مخاط  Iرنگ پذيري با شدت ضعيف فاكتور كمپلمان  - 2شكل 
  )ميكروسكوپ نوري 400نرمال دهان (بزرگنمايي 

  
  :بحث

ن به دها كيسپالستيمخاط نرمال و د نيدر مطالعه ما ،  ب
و  I فاكتور كمپلمان يرنگ گرفته برا يلحاظ  درصد سلول ها

وجود  يمعنادار يسلو ل ها، تفاوت آمار يريشدت رنگ پذ
در شروع  I كه كمپلمان فاكتور نستينداشت كه نشاندهنده ا

) كيسپالستيمخاط نرمال به مخاط د لي(تبد نوژنزيكارس
  .كند ينم فاياحتماال نقش ا

 I همكاران ، فاكتور مهار كننده كمپلمانو  Okroj ي درمطالعه

 non-small cell (NSCLC) هيكانسر ر يرا در سلول ها

 NSCLC  ينمودند. آنها گزارش نمودند كه سلول ها يبررس

نمودند كه مهار  يريگ جهيكنند. آنها نت يم ديتول      Iكمپلمان 
 يهاشده توسط سلول  ديتول  Iكمپلمان  كننده محلول

NSCLC  ستميدر مقابل س يشترياست حفاظت بممكن 
 سرطان  نيا يمهاجم سلول ها پيكمپلمان فراهم كندو به فنوت

   )7(.كمك كند
Riihila¨ نقش فاكتور كمپلمان يو همكاران در مطالعه ا ، H 

 كيكمپلمان و  ويآلترنات ريمهاركننده مس كي  CFHيا 
سلول  نوميرا در كارس I فاكتور كمپلمان يكوفاكتور برا

 in situ كارسينوم   ،  (CSCC) پوست مهاجم يسنگفرش
 يبررس  سيكراتوز كينياكت ميبدخ شيپ عهيو ضاپوست 
را توسط  CFH از حد شيآن ها بروز ب يها افتهينمودند. 
 نشانAffymetrix  زيبا استفاده از آنال CSCC يسلول ها

ماركر به طور  نينشان داد كه ا يميستوشيمونوهيا زيداد.آنال

شدند و  انيب  CSCC تومورال در يتوسط سلول ها يصاصاخت
  in situ كارسينوم نسبت به CSCC در يريشدت رنگ پذ

ها نشان داد  افتهيبود. بعالوه  تريقو سيكراتوز كينيو اكتپوست 
را  CSCC يسلول يو مهاجرت رده ها ريتكث  CFH كه
 ها افتهي نينمودند كه ا يريگ جهيدهد. آنها نتيم شيافزا

CFH يمرتبط با سلول تومورال برا وماركريرا به عنوان ب 
مطالعه  يها افتهي )3(.دينما يم ييپوست شناسا SCC شرفتيپ

مطالعه ما مطابقت دارد چرا كه در  يها افتهيبا  يآنها تا حدود
كمپلمان) در  ستميمهاركننده س كيبعنوان  CFH مطالعه آنها

بروز چندان  سيكراتوز كينياكت يپوست كيسپالستيد عاتيضا
 CFI مهاركننده كمپلمان زيما ن هنداشت و در مطالع ياديز

   د.نشان دا كيسپالستيدر مخاط د يبروز كم
Riihila¨ نقش كمپلمان فاكتوريو همكاران در مطالعه ا ، I 

(CFI) پوست يسلول سنگفرش نوميكارس شرفتيرا در پ 

(CSCC) وجه قابل ت شيآن ها افزا يها افتهينمودند.  يبررس
كشت و  طيدر مح CSCC يسلول يرا توسط رده ها CFI بروز

  مهاجم به صورت يهاCSCC تومور در يتوسط سلول ها
 in vivo كمپلمان  ييايميستوشيمونوهيا زينشان داد. آنال

تومورال  يسلول ها يبرا يتريقو يريشدت رنگ پذ I فاكتور
همراه با  يها CSCC مهاجم و كياسپوراد يها CSCC در
كارسينوم  مغلوب نسبت به كيستروفيد يبولوزا زيرمولدياپ

insitu كيني(اكت درمالياپ ميبدخ شيپ عاتي، ضاپوست 
) سيكراتوز كي(سبورئ درمالياپ ميخ وشخ عهي)، ضاسيكراتوز

   و پوست نرمال نشان داد.
و مهاجرت سلول  ري، تكث CFI ها نشان داد كه افتهيبعالوه 

 CSCC يد زنوگرفت هاكند و رش يم ميرا تنظ CSCC يها

 يريگ جهيدهد. آنها نت يم شيرا افزا in vivo به صورت يانسان
 شرفتيدر پ CFI نقش يبرا يها شواهدافتهي نينمودند كه ا

CSCC يهدف درمان كيكند و آن را به عنوان  يفراهم م 
 )5(.دينما يم ييشناسا يپوست ميبدخ يتومورها نيبالقوه در ا

مطالعه ما  يها افتهيبا  يتا حدودمطالعه آنها  يها افتهي
 يسلول ها برا يريمطابقت دارد چرا كه در مطالعه آنها رنگ پذ

CFI سيكراتوز كينياكت يستپو كيسپالستيد عاتيدر ضا 
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تفاوت  زيبا پوست نرمال نداشت و در مطالعه ما ن يتفاوت چندان
و مخاط نرمال دهان  كيسپالستيمخاط د نيماركر ب نيبروز ا
  .نشد دار يمعن

Okroj بروز فاكتور كمپلمان  ،يو همكاران در مطالعه اI   را در
 يها tissue microarray زيكانسر پستان و ن يچند رده سلول

را در رده  CFIنمودند. آنها بروز  يمربوط به كانسر پستان بررس
در سطح  CFIبروز  زيو ن افتنديپستان  ينومايآدنوكارس يسلول

mRNA تومور  يتومورال و استروما يول هادر سل ن،يو پروتئ
تومورال با  يدر سلول ها CFI نيپروتئ يشد. بروز باال دييتا
بدون عود كوتاهتر مرتبط بود. بروز  يمختص كانسرو بقا يبقا
 كيستولوژيه gradeبا اندازه تومور و  يبه طور مثبت CFI يباال

ر د Iنمودند كه فاكتور كمپلمان  يريگجهيمرتبط بود. آنها نت
نامطلوب همراه  ينيبال جيشود و با نتايم انيپستان ب كانسر
  )4( .است

  
  :يريگ جهينت

به نظر مي رسد در شروع تغييرات پيش بدخيم در سلولهاي 
اين امر در ساير محدود است.   Iمخاطي نقش فاكتور كمپلمان 

صورتي با قابليت رشد فزاينده و تخريب موضعي  -ضايعات فكي
  )8،9(ركرها به اثبات رسيده است.نيز توسط ساير ما
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