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خالصه: 
هنوز ارتباط آن بـا سـرطان هـا    یشود ولیها مشاهده مپالسمنئوتلف در انواع مخ(TATE)ائوزینوفیلی همراه تومور :و هدفسابقه

یمطالعه بررسنیباشد. هدف ایسر و گردن میمیبدخنیترعیکه شا)SCC(سنگفرشیسلولسرطانجملهاز،مشخص نشده است
TATEکیستولوژیهيو درجه بندSCCيزیسر و گردن توسط رنگ آمLunaباشد.                     یم

شـده بـا   يزیـ رنـگ آم HNSCCبافـت  یکرونـ یم4يبرشـها يدهاینمونـه شـامل اسـال   67،یفیمطالعه توصنیدر اها:و روشمواد
خوب تمایز یافته، با تمایز ضعیف و بـا تمـایز   شد و به سه گروهینیبازبکیستولوژیهيدرجه بندیجهت بررسنیزئوو انیلیهماتوکس
،انجـام شـد  Lunaیمیستوشـ یهيزیـ ها در تومور بـا اسـتفاده از روش رنـگ آم   لینوفیوزئاونیلتراسیانفیرسبرشدند.میتقسمتوسط

گروه طبقه بندي شدند. ارتباط بین ارتشاح ائوزینوفیلی و 4شان میکروسکوپی بصورت تصادفی شمارش شده و در 10در ها لینوفیوزئا
Mann-U-Whitney ،Chi-squareهیستولوژیک وسایر عوامـل مـرتبط بـا آزمـون هـاي      درجه  Kruskal-wallis یهمبسـتگ بیو ضـر

Spearman.بررسی شد
شـمارش  لینوفیائوزيسلول هامیزان.  بودمثبت)%5/98(مورد66درو) %5/1مورد صفر (1در یبافتیلینوفیائوزیفراوانها:افتهی

نیبـ يمعنـا دار يرابطـه  ی)  ولp= 04/0دار بدست آمد. (یه معنرابطTATEو کیستوپاتولوژیدرجه هنبی. بود41/5±74/4شده 
TATEوجود نداشت.                                                                                       عهیضامحلوجنس،با سن

کمتـر از دو گـروه   فیضـع زیسر و گردن با تمانومیبه اسکواموس سل کارسانیدر گروه مبتالیبافتیلینوفیائوزیفراوان: يریگجهینت
نشد.دهیدکیکوپاتولوژینیکليفاکتورهاریبا سایارتباطیبود ولگرید

Lunaيزآمیرنگ،، سر و گردنسنگفرشیسلولسرطان،لهاینوفیائوزها: کلید واژه

31/1/93پذیرش مقاله: 28/1/93:اصالح نهایی20/7/92وصول مقاله:

مقدمه:  
سر و شایع ترین بدخیمی (SCC)م کارسینواسکواموس سل 

اپی تلیوم سنگفرشی منشا گرفته از حفره ي دهان گردن و 
درصد  سرطان90بیش از کهطوريبه،مخاطی استمطبق 

نزژاتیوپاتو،مشخصه آنشود.میشاملرادهانيحفرههاي
) 1(.استايمرحلهچندوعاملیچند

هاي تکنیکسال گذشته، با وجود پیشرفت در 30در 
دهانی به ویژه SCCهاي درمانی بروز و شیوع تشخیصی و روش

)2(.در افراد جوانتر در حال افزایش است

زماندهان درSCCدر (Stage)تومور پیشرفتمرحله
است که با استفاده از آگهیپیشعاملترینمهمتشخیص
شود. این سیستم سه خصوصیت تعیین میTNMسیستم 

ادي، اندازه تومور، متاستاز به لنف نود و متاستاز کلینیکی بنی
دور دست را شامل می شود. در نهایت با تجمیع این پارامترها 

Stageشود. بدین صورت که هرچه تومور بیمار مشخص می
اولیه کوچکتر باشد و هیچ مدرکی از درگیري غدد لنفاوي 

اي و متاستاز دور دست وجود نداشته باشد پیش آگهیمنطقه
زمینه گرفته در انجام مطالعات )3،2(و بالعکس بهتر خواهد بود

از مختلفیآناتومیکو بالینیفاکتورهاي،کارسینوم دهانی
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،تومور اولیه stage،وسعت تومور،آناتومیک تومورجمله محل
تومور و تهاجم به عروق ضخامت،کدرجه ي تمایز هیستولوژی

و میزان بقا مرتبطنودهالنفهبمتاستازریسکباو اعصاب را
در ارتباط با احتمال بررسی شدهعواملازیکی)3،4(.انددانسته

و موثر بر پیش آگهی بیمار متاستاز به گره هاي لنفاوي گردنی 
وزینوفیل ها ئسلولهاي التهابی به خصوص ا،OSCCمبتال به
اي سلولهرا زمینه بافت تومورالدر ارتشاح التهابی )4(.هستند

وزینوفیل ها ئاو و به میزان کمتر نوتروفیل ها تک هسته اي
وزینوفیل ها از مغز استخوان منشا می ئا)6،5(.تشکیل می دهند

میشاملراخون محیطیهايلکوسیتدرصد1-3گیرند و 
گرانولهايگستردهحضور،ویژگی برجسته این سلولها)7(.شوند

،ین بازي اصلیئتپروحاوي،شکلبیضويوکروياختصاصی
ووزینوفیل ئپراکسیداز ا،وزینوفیلئنوروتوکسین مشتق از ا

وزین رنگ ئبه شدت با اکه استوزینوفیلئین کاتیونیک اتئپرو
در زیر میکروسکوپ و قرار دارند سیتوپالسم سلول گرفته و در

آن به طور مشخص دیده وبهي دو لهسته،نوري
وزینوفیل توانایی ساخت و ئالزم به ذکر است که ا)8(.شودمی

5و3اینترلوکین،GM-CSFترشح مدیاتورهاي التهابی مثل 
،TNFα،TGF-βوTGF-α عوامل را دارند که برخی از این

می توانند باعث لیز سلولهایی همانند سلولهاي تومورال 
)10،9(.شوند

)Tumor associated tissue eosinophilia(یاTATE به معنی
در اطراف و یا هاوزینوفیلئارتشاح سلولهاي التهابی با اکثریت ا

نواحیازبسیاريدرداخل تومور است که این ارتشاح التهابی 
گشتهو دهان مطرحمعده،ریه،حنجره،لق حمانند
)11،9-13(.است

وزینوفیلیاي بافتی مرتبط ئابررسی وضعیت بسیاري به مطالعات
بیماران يو ارتباط آن با پروگنوز و میزان بقاTATEیابا تومور 

درباره ارتباط یافته هاي متناقضیاما،)12-16(پرداخته اندمبتال 
و پاتولوژیک ،لینیکالکفاکتورهايباوزینوفیل هائاارتشاحبین

)14-19(است.شدهعنوانگردن وسرSCCپیش آگهی 

نشانگر  TATEکه اگرچه اغلب مطالعات حاکی از آن بودند 
پروگنوستیک مطلوبی است، پس شاید به عنوان نظریه در آینده 

بتوان از ایمونوتراپی به کمک واکنش آنتی تومورال ائوزینوفیل 
فوق توضیحاتبهتوجه)20(ها در درمان سرطان کمک گرفت. 

بهشدیمبرآن،هاعدم هماهنگی نتایج پژوهشدر رابطه با 
. الزم بپردازیمسر و گردن SCCدرهاوزینوفیلئاحضوربررسی

بین روشهاي مختلف رنگ آمیزي به ذکر است در این مطالعه از 
آمیزيرنگ، (IHC)هیستوشیمی و ایمونوهیستوشیمی

رنگایندر. استشدهاستفاده،Lunaهیستوشیمیایی
رنگبهخوبیبههاوزینوفیلئادرموجودگرانولهاي،آمیزي

در زمینه آبی رنگ متضاد زیرین به وضوح قابل و آمدهدرقرمز
وزینوفیل جهت ئمشاهده اند. این رنگ آمیزي اختصاصی ا

در ) 22،21(.سهولت تشخیص این سلولها در بافت عمومیت دارد
نهایت باید خاطر نشان کرد هدف ما در این مطالعه تعیین 

ناحیه سر و SCCوضعیت ائوزینوفیلی بافتی در مبتالیان به 
ارتباط آن با درجه بررسی و Lunaتوسط رنگ آمیزي گردن

و خصوصیات کلینیکو پاتولوژیک آن تمایز هیستولوژیک تومور 
است.

ها:مواد و روش
مبتال مارانیمربوط به بيپرونده 107یفیمطالعه توصنیدر ا

یحنجره و لب) بررس- حلق-سر و گردن(حفره دهانSCCبه
ریزيارهایمعيکه در راستايتعداد مواردنیو از اندشد

، انتخاب شدند.بودند
د.درمان شده باشیفقط به روش جراحعهیضا)1
گزارش نشده باشديبوده و عودهیبه صورت اولعهی) ضا2
و نداشته باشدیدرمانیمیو شیوتراپیسابقه رادماری) ب3
.بطور کامل در دسترس باشدماریاطالعات ب) 4

و هیتهیکرونیم4یبافتيد نظر برشهامورياز نمونه ها
زیاز نظر درجه تما(H&E)نیائوزنلیهماتوکسيدهایاسال

زبعد ا)3(شدند.ي،  طبقه بندBroderاریتومور ، بر اساس مع
مربوطه نهیپارافبلوکهاي،تومورهايو طبقه بندصیتشخئیدات

دیبرش خورده و اسالLunaيزیو رنگ آمدیاسالهیجهت ته
ها لینوفیوزئجهت شمارش ایینهادیاسال67. دیگردهیته

از لینوفیوزئايسلولهايریرنگ پذیشدند. جهت بررسیبررس
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شد. از ستفادهبه عنوان کنترل مثبت اینیبپینمونه پول
،بافت تومورال مناسب يدارايانتخاب شده نهیپارافيبلوکها

4هايبرش، آلمانLeitzمدلکروتوممیدستگاهتوسط
شد. مقاطع هیتهییایمیستوشیهيزیجهت رنگ آمیکرونیم

شده جادیايتا چروکهاندآب الکل منتقل شديبدست آمده رو
آب ولرم يبر روخوردهبرشنوارسپس،برودنیدر بافت از ب

مناسب يگراد) منتقل شدند و برشهایسانت48̵45نی(ب
برداشته شد. آب ياز رونیتوسط الم آغشته به چسب آلبوم

شده و يریآب گاطیالم گسترده شدند با احتيکه روییبرشها
میگراد به مدت نیدرجه سانت60اتوکالو  کیسپس در 

به یحل شده و بافت به خوبنیساعت قرار داده شدند تا پاراف
بافت آنها را به مدت نیزدودن پارافبرايسپس،الم بچسبد

،Lunaيزی. جهت رنگ آمتگرفقرارلولیداخل گزقهیدق20
. ابتدا المها با محلول ندشدییزدانیالم ها برش خورده و پاراف

يزیرنگ آمقهیدق5اسکارلت به مدت چیو ببرنیلیهماتوکس
) کیدریکلردیدرصد  (اس1الکل دیبا محلول اسسپس.شد

ومیتی. در مرحله بعد با محلول لندمجددا با آب شسته شد
شستشو انجام يبا آب جارقهیدق2ت کربنات و سپس به مد

ودرجه95الکلاز،کردندراتهیجهت دهتیدر نها)12(.شد
ملال، هادیاساليبرروتیو در نهادگردیاستفادهخالصالکل

يها در بافت همبندلینوفیوزئچسبانده شد. روش شمارش ا
ينوروپــــــکروسکیبود که با میــداخل تومور به صورت
Olympus (Japan)در داخل هیناح10یبه صورت تصادف

يتعداد سلولها400ییتومور انتخاب شد و با بزرگنما
نیادرو مجموع آنها هشمارش شدهیدر هر ناحلینوفیوزئا

)23(.شدنديبندمیدسته تقس4در ینواح

عدم مشاهده ائوزینوفیل: صفر
عدد ائوزینوفیل: ارتشاح ضعیف1-4مشاهده 

عدد ائوزینوفیل: ارتشاح متوسط5-19ه مشاهد
عدد و بیشتر: ارتشاح شدید20مشاهده 

نسخهازاستفادهبااطالعات،به دست آمده جینتازیجهت آنال
و Kruskal-wallisيآماريو آزمون هاSPSSافزارنرم19
گرفت. قرار لیو تحلهیمورد تجزSpearmanیهمبستگبضری

هاي کلینیکوپاتولوژیک از با یافتهTATEجهت بررسی ارتباط 
مواردیدر تمامآزمون کاي دو و من ویتنی استفاده شد. 

P-value در نظر يداریبه عنوان سطح معن05/0کم تر از
گرفته شد.

:هاافتهی
) %2/61(نفر 41وارد شده در مطالعه HNSCCنمونه 67از 

ین سنبا) %8/38(زن26و) 6/56±1/13(مرد و در سنین
یدر گروه سنیفراواننیشتربی. داشتندوجودسال ) 7/14±62(

سال 90فرد نتریمسن. بود) %8/47مورد(32سال با 59̵45
يریمحل درگنیترعیداشتند. شاسنسال36نیو جوان تر

مربوط به الرنکس بود . ریدرگهیناحنیزبان و فارنکس کمتر
در )Grading(کیستولوژیهيجه بندتمام نمونه ها از لحاظ در

%) 8/44(مورد30متوسط،%) 3/37مورد(25سه گروه خوب 
تعداد نیانگیشدند. مي%) دسته بند9/17مورد(12فضعیو
مورديمشاهده شده در هر نمونه در شان هايهالینوفیوزئا

).1شکل(بود41/5±74/4یبررس

رنگ،) فلش(وزینوفیلئا،فرشی دهان سرطان سلول سنگ-1شکل 
×400بزرگنمایی ،Lunaآمیزي

توزیع نمونه ها بر حسب شدت ائوزینوفیلی و به تفکیک عوامل 
جموع ممرتبط در جدول یک ارائه گردید و نشان می دهد که 
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ارتشاح ،) %5/4مورد(3:ارتشاح ضعیف،) %5/2مورد(1صفر: 
:ارتشاح شدیدشماره باو ،) %9/20(مورد14: متوسط

Kruskal-wallis. با آزمون )1جدول ()درصد 1/73(مورد49

درجــات مختـــلف ن ــــــیـی دار بــــــطه ي معنــــــراب

) =04/0P(شتها وجود داوزینوفیلئو تعداد اهیستوپاتولوژیک

تمایز میزان ي این مطلب است که هر چه که نشان دهنده
و بین وزینوفیلها کاهش می یابدئاتجمع تومور کمتر باشد 

ائوزینوفیلی با سایر عوامل مرتبط مثل سن، محل سرطان و 
جنس بیمار ارتباطی وجود نداشت.

کیک عوامل مرتبط)  در اسکواموس سل کارسینوم  سر و گردن به تفTATEفراوانی ائوزینوفیلی بافتی (-1جدول 

P.Valueجمعشدیدمتوسط ضعیفصفرارتشاح ائوزینوفیل ها

درجه هیستوپاتولوژیک

(میزان تمایز)

)30/37(25)34/31(21)79/5(004خوب

04/0* )77/44(30)32/34(23)46/7(5)49/1(1)49/1(1متوسط

)91/17(12)46/7(5)46/7(5)98/2(02ضعیف

سن

44-3001)49/1(2)98/2(6)95/8(9)43/13(

28/0
59-4502)98/2(9)43/13(21)34/31(32)76/47(

74-601)49/1(0013)40/19(14)89/20(

90-75003)47/4(9)43/13(12)91/17(

محل

)37/25(17)89/20(14)47/4(003زبان

45/0

))97/5(4)97/5(0004کف دهان

)91/17(12)92/14(10)98/2(002لب

)91/17(12)44/10(7)97/5(4)49/1(01فارنکس

)37/25(17)41/16(11)97/5(4)49/1(1)49/1(1الرنکس

)98/2(2)49/1(1)49/1(001گلوت

)47/4(3)98/2(02)49/1(01سایرنواحی

جنس
)19/61(41)79/41(28)43/13(9)47/4(3)49/1(1مرد

07/0
)8/38(26)34/31(21)46/7(005زن
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بحث:
بستگی به فاکتورهاي متعدد از OSCCسیر سرطان از جمله 

یکی از جمله پاسخ ایمنی میزبان در برابر تومور دارد و  
سلولهاي شایع در ارتشاح التهابی علیه سلولهاي تومورال، 
ائوزینوفیل ها هستند. این سلولها با تولید پروتئین هاي 

ین کاتیونیک تئپرووین بازي اصلی تئپروسیتوتوکسیک مانند 
و فعال کردن سیستم ایمنی از طریق آزادسازي وزینوفیلئا

منجر به 2و4و5برخی اینترلوکین ها از جمله اینترلوکین
تقویت سیستم ایمنی و مقابله با تومور می شود در حالیکه با 

منجر به پیشرفت تومور TGF-βو 10رهاسازي اینترلوکین 
در نتایج این مطالعه همانطور که قبال ذکر شد  )24،12(.شودمی

TATEرابطه ي معنی دار بین درجه تمایز هیستولوژیک و 

ه هرچه درجه تمایز هیستولوژیک وجود داشت به این معنی ک
کاسته می شود که این TATEباشد از میزان کمتر تومور 

نتایج بیشتر تائید کننده نقش ضد تومورال ائوزینوفیل 
با این وجود بسیاري از مقاالت نتایج متفاوت را )19(هاست.

به بررسی ارتباط Leightonگزارش کرده اند. به طور مثال 
TATE آن روي کارسینوم نازوفارنکس پرداخت . و تاثیرگذاري

براساس تعداد ائوزینوفیل هاي موجود به TATEدر این مطالعه 
) <100) و شدید (10-100)، متوسط (>10سه گروه خفیف (

با TATEتقسیم شد . در نهایت یافته ها بیانگر عدم ارتباط 
در صورتی که )25(.عوامل دخیل در پیش آگهی تومور بود

ه قبال گفته شد ما از طبقه بندي دیگري براي همانطور ک
شمارش تعداد ائوزینوفیل ها استفاده کردیم که می تواند بر 

به TATE، نقش Tadbirروي نتایج اثرگذار باشد.در مطالعه 
عنوان یک فاکتور تعیین پیش آگهی در کارسینوم سلول 

و تمایز تومور رابطه TATEسنگفرشی دهان بررسی شد و بین 
هم چنین در دو تحقیق )26(نی داري یافت نشد.ي معآمار

Goldsmith بررسی روي 1992و 1987و همکاران در سالهاي
در  بدخیمی سر و گردن نشان داد که TATEائوزینوفیل ها و 

ائوزینوفیل ها با پیش آگهی مطلوب بیمار مرتبط می باشند 
با درجه بافت شناختی تومور در این TATEالبته ارتباط 

به دلیل ،تناقض در نتایجعلتشاید )18،17(. حقیق بررسی نشدت

وآمیزيرنگروش،وزینوفیل ها ئروش شمارش ادر تفاوت 
در تمام . باشدبافتدرهاوزینوفیلئاتعدادبنديتقسیمنحوه

بوده و هیچ روش رنگ H&Eمطالعات فوق روش رنگ آمیزي 
تفاده نشده آمیزي حساستري براي بررسی ائوزینوفیل ها اس

است. اما در بعضی از مطالعات به علت مورفولوژي غیر عادي و 
ناشایع گرانولوسیتها بخصوص ائوزینوفیل ها در بافتهاي فیبروز 
و همچنین به علت ارتشاح التهابی شدید در نمونه و تشخیص 
دشوار این سلولها روي الم از روشهاي دیگري از جمله 

توشیمی براي تشخیص غیر هیسهايروشاتوفلورسنس یا
ه در تومور استفاده شده ائوزینوفیل هاي سالم و یا دگرانول

و همکاران از رنگ آمیزي Joshiبراي مثال در مطالعه )27(است.
Congo red براي تشخیص ائوزینوفیل ها استفاده شد که نسبت

به طور معنی داري در تشخیص این H&Eبه رنگ آمیزي 
نیز و همکارانLorenaیا در تحقیق )24(سلولها موثر بوده است. 

یافته ها بیانگر عدم وجود تفاوت معنی دار بین تعداد میانگین 
ائوزینوفیل هاي تشخیص داده شده در میلی متر مربع بوسیله 

در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان IHCو H&Eرنگ آمیزي 
ل بود. اگرچه بیان شد در هنگام استفاده از آنتی بادي مونوکلونا

CD15 این آنتی بادي فقط با یک اپی توپ روي مولکول ،
واکنش می دهد که منجر به واکنش آنتی بادي ها با آنتی ژنها 
به تعداد محدود می شود و میزان ائوزینوفیل تشخیص داده 

همچنین)27(است. H&Eاز کمترIHCشده توسط 
Alkhabuli در بررسی تاثیر آنژیوژنز و سلولهايو همکاران

Carbolایمنی روي کارسینوم سلول سنگفرشی زبان از روش 

chromotrope استفاده کرد و نتایج بیانگر عدم ارتباط میان
ما در این )12(درجه بافت شناختی تومور بود.تراکم ائوزینوفیل و

مطالعه جهت تسریع و افزایش دقت خواندن اسالید ها، از رنگ 
هزینه و در دسترس که نسبتا کم Lunaآمیزي هیستوشیمی 

تر از دیگر روش هاي شناخته شده است و به صورت انتخابی 
)21(سلولهاي ائوزینوفیل را مشخص می کند، استفاده کردیم. 

اند از عوامل نتایج توکه این تفاوت روش رنگ آمیزي می
همانطور که در این مطالعه ذکر مطالعات باشد. متفاوت با سایر
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بررسی شده از جمله جنس و و فاکتورهايTATEشد بین 
محل تومور رابطه معنی داري یافت نشد که این نتایج همراستا 

بود که 2012در سال و همکاران Oliveraبا نتایج مطالعه 
و جنس ، نژاد ، TATEنشان داد هیچ ارتباط معنی داري بین 

TATEو تومورهایی با شودنمییافت stageمحل تومور و 

لکل و ه صورت معنی داري با سابقه مصرف اباالتر و شدیدتر ب
در مطالعات متعددي که در باال به آنها )28(سیگار مرتبط بودند. 

هاي سر و گردن بدست SCCدرمتفاوتینتایج،اشاره شد 
وزینوفیل ها در ئقطعی در مورد میزان حضور انتایج آمد و هنوز 

SCCیل سر و گردن مطرح نیست. تفاوت در مطالعات به دال

عوامل تکنیکی مطرح شده از جمله محل وقوع تومور و سایر 
نکته ي جدیدي که در مطالعه ما وجود دارد ) 23،12(است.

مطالعه ما هاي از محدودیتاست. Lunaاستفاده از رنگ آمیزي 
جهت اطالعات پرونده بیماران موجود عدم دسترسی کافی به

. میزان بقا و متاستاز بودبررسی موارد عود،
نتیجه گیري و پیشنهادات:

SCCبه نظر می رسد با کاهش تمایز سلول هاي سرطانی در 

سر و گردن میزان ائوزینوفیلی بافتی به طور معنی داري کاهش 
می یابد.
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