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چکیده
گردد بدنبال مراحل پیش بدخیمی ایجاد می(OSCC)کارسینوماي سلول سنگفرشی دهان و هدف:زمینه

ممکن است نقش مهمی در Ki67شوند و ژن که به صورت میکروسکوپی دیسپالزي اپی تلیالی تعریف می
تلیالی و در دیسپالزي اپیKi67اي بیان د ایفا کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسهاین رون

) بود.IHCروش ایمونوهیستوشیمی (کارسینوماي سلول سنگفرشی دهان به 
)، A(گروههیپرپالزي اپی تلیالی بدون دیسپالزي15هاي پارافینی در بلوكKi67بیانکار:مواد و روش

دیسپالزي شدید 8) و B1دیسپالزي خفیف (زیر گروه7) شامل Bلیالی (گروه تدیسپالزي اپی15
با 8OSCC) و C1با تمایز خوب (زیر گروه 7OSCC) متشکل از C(گروه 15OSCC)، B2(زیرگروه

) بررسی گردید.C2تمایز ضعیف (زیر گروه 
میان سه گروه مشاهده Ki67ان بر اساس آنالیزهاي کمی و نیمه کمی تفاوت معناداري در بیها:یافته

بود.  تفاوت Bبیشتر از گروه Cبصورت معناداري در گروه Ki67هاي مثبت براي گردید و تعداد سلول
). p>001/0(مثبت و افزایش درجه دیسپالزي مشاهده گردیدKi67معنا داري بصورت مثبت بین سلولهاي 

).P=064/0تفاوتی نداشت (OSCCبین درجات هیستوپاتولوژیک Ki67چند بیانهر
تواند نشانگر (مارکر) تشخیصی مهم در شناسایی رشد تدریجی ضایعات پیش میKi67گیري:نتیجه

بدخیمی در حفره دهان، مارکري قابل اعتماد در تشخیص درجه دیسپالزي و پیش بینی وقوع تغییرات 
بدخیمی در این ضایعات بشمار رود.     

دیسپالزي   ، کارسینوماي سلول سنگفرشی،Ki67وهیستوشیمی،ایمونکلیدي:هايواژه
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مقدمه
یکی از )OSCC(رسینوم سلول سنگفرشی دهانکا

هاي بدخیمی%90بیش از ترین سرطانها بوده و شایع
). میزان مرگ و میر ناشی 1،2دهد (دهان را تشکیل می

بسیار باال است بطوریکه با وجود روشهاي OSCCاز 
ساله آن همچنان پایین 5میزان بقاي درمانی موجود 

یک مشکل و معضل OSCC) از اینرو1(باشدمی
).2(رودجوامع جهانی به شمار میمهم بهداشتی
OSCCتجمع از واي فرایند چند مرحلهطی یک

گردد که واقع میکیهاي ژنتیمرحله به مرحله موتاسیون
شناسی تحت عنوان ضایعه پیش به لحاظ ریخت

نماهاي بالینی اًفاما صر.)3،4شود (شناخته میسرطانی
کننده پیشرفت و تبدیل تعیینتواند نمییا میکروسکوپی 
مطالعه و یافتن باشد، بدخیم به بدخیمی یک ضایعه پیش

توانند معرف چنین ویژگی نشانگرهاي مولکولی که می
).4(رسدباشند ضروري به نظر می

آن دنبالو به از دست رفتن کنترل چرخه سلولی 
افزایش تکثیر سلولی اساس تغییر بدخیمی به شمار 

براي آنالیز و بر رسی وضعیت تکثیر یک )4(رودمی
سلول یا بافت مارکرهاي مختلفی در دسترس است که 
اجازه بررسی همزمان میزان تکثیر و هیستولوژي بافت 

ست که بطور یکی از آنهاKi67)،4(ددهرا به ما می
در Ki67آنتی ژن )..3،5(شودفاده میوسیع است
M–G2–S(سلولهاي در فاز درحال تکثیرسلولهاي

–G1 نه سلولهاي در حال استراحت ،((G0)بیان می ،-

خیلی تحت تأثیر فاکتورهاي Ki67از آنجا که .)6(یابد
اي آن در گیرد و بیان هستهداخلی و خارجی قرار نمی

،باشدلولی میطول یک دوره مشخص از چرخه س
قابل بعنوان یک مارکر بیولوژیک فعالیت میتوتیک 

شناخت عواملی که رسد بنظر می. )7(استفاده است
گردد از اهمیت میسیر کارسینوژنزیسسبب پیشرفت 

توان ضایعات چرا که میزیادي برخوردار باشد 

دیسپالستیک با پتانسیل بیشتر براي تبدیل شدن به 
در این مطالعه بر آن سایی نمود. سرطان را سریعتر شنا

Ki67شدیم تا به روش ایمونوهیستوشیمی بیان پروتئین 

دیسپالزي اپیتلیالی و کارسینوماي سلول را در 
نماییم. و مقایسه بررسیسنگفرشی دهانی 

هامواد و روش
تحلیلی - نگر و توصیفیاین پژوهش از نوع گذشته

هاي مطالعه ونهبود که به روش مقطعی انجام گردید. نم
شناسی براساس مندرجات پرونده و گزارش آسیب

2ها توسط بیماران انتخاب شدند. سپس کلیه نمونه
15سه گروه پاتولوژیست مورد بازبینی قرار گرفت.

فاقد تلیالیمتشکل از ضایعات هیپرپالزي اپیتایی
)Bدیسپالزي(گروه)، A(گروه تغییرات دیسپالستیک

انتخاب ) Cه(گروسنگفرشی دهانی و کارسینوم سلول
گروه دیسپالزي شامل هاي قابل ذکر است نمونه.شدند 

نمونه 8) و B1نمونه دیسپالزي خفیف (زیر گروه 7
گروه کارسینوم ) و B2(زیر گروه دیسپالزي شدید 

تمایزدرجه نمونه داراي7سلول سنگفرشی متشکل از 
ورد با م8و )/Grade Iwell differentiated(خوب 

poorly differentiate/ Grade(درجه تمایز ضعیف 

III(ها با آمیزي ایمونوهیستوشیمی نمونهبود. رنگ
آماده استفاده Ki67بادي مونوکلونال موشی ضدآنتی

,DAKO ،ready-to-use،Clone MIB1(دانمارك 

Code N1633( به روش وEnvasion TM به شرح
ذیل انجام گردید:

میکرونی تهیه 4هر نمونه برش فینی بلوك پارااز 
ها در هاي آماده شده قرار گرفت. المشده و بر روي الم

ساعت قرار داده شدند 24به مدت فوردر c°37دماي 
و از گشته زداییپارافینXyleneها در نمونهو سپس 

دهی عبور با درجات مختلف جهت آباتانولالکل
- سیداز داخلی نمونهجهت مهار فعالیت پراکداده شدند. 



....مطالعه تکثیر سلولی در18

16-1396/27مستانزم پزشکی کردستان/دانشگاه علوعلوم پزشکی زانکو/ مجله

15براي %3ها در متانول حاوي هیدروژن پراکسیداز 
در شستشو شدند. Trisدقیقه قرار گرفتنه سپس با بافر 

ها در محلول ژنی الممرحله بعد به منظور بازیافت آنتی
گذاشته شد. این مجموعه ابتدا به PH=6بافرسیترات با 

ه سپس بحرارت دیده و دقیقه در مایکروویو20مدت 
دقیقه در دماي آزمایشگاه سرد شده و15مدت 

مراحل .با بافر تریس صورت گرفتها شستشوي الم
(بمدت بعدي به ترتیب شامل افزودن آنتی بادي اولیه

، کروموژن دقیقه)30(بمدت Envasion، دقیقه)60
شستشوي و دقیقه 10بمدت ) DAB(آمینوبنزیدین دي

آمیزي سیلین جهت رنگهماتوکالمها بین آنها بود.
ها در الکل با در مرحله نهایی نمونهاستفاده گردید و 

گیري و سپس گزیلل به درجات مختلف به منظور آب
بر روي الم سازي قرار داده شدند و نهایتاً منظور شفاف

-نمونهآمیزي قرارگرفته و با المل پوشیده شدند. رنگ
اهد مثبت و بعنوان شKi67اي از سرطان پستان با مارکر 

باديافزودن آنتیآمیزي الم با حذف مرحله رنگاز 
هاي رنگ هسته سلولمنفی استفاده شد. بعنوان شاهد

اي شده) به عنوان هاي قهوهبادي (هستهگرفته با آنتی
پذیري مثبت در نظر گرفته شد. جهت شمارش رنگ
از میکروسکوپ نوري Ki67هاي رنگ شده با سلول

)Olympus BX41, Tokyo, Japan( استفاده شد. ابتدا
مشاهده شده و ×) 40نمایی پایین (ها در درشتالم

پذیري تعیین شدند. سپس با مناطق با حداکثر رنگ
سلول 1000در این نواحی تعداد × 400نمایی درشت

هاي تلیالی شمارش گردید و درصد سلولاپی
)، براي Label Index: LIگرفته، لیبل ایندکس (رنگ

نمونه محاسبه شد (بررسی کمی). همچنین بیان هر
به روش نیمه کمی نیز بررسی Ki67نشانگر (مارکر) 

هاي رنگ پذیرفته به شد. بر این اساس تعداد سلول
%10-25، + 1= رنگ گرفتهسلول %10انواع کمتر از 

=رنگ گرفتهسلول %25-50، +2= رنگ گرفته سلول 

بندي رتبه+4=تهرنگ گرفسلول %50+ و بیشتر از 3
اطالعات به دست شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.

و 16با ویرایش SPSSافزار آمده با استفاده از نرم
(جهت بررسی  Krurskal-Wallisهاي آماريآزمون

گروههاي مورد در Ki67کمی و نیمه کمی بیان 
بیان (به منظور مقایسه Mann-Whitneyو مطالعه) 

Ki67 ها) مورد تجزیه و تحلیل قرار بین گروهدوبه دو
داري کمتر از ها سطح معنیگرفت. در همه آزمون

در نظر گرفته شد.05/0

هایافته
بر اساس اطالعات ثبت شده در پرونده بیماران از 

نمونه مربوط به 27نمونه) 45(ها کل تعداد  نمونه
نمونه به بیماران زن متعلق بود. 18بیماران مرد و 

) بود 66/44±06/15کمترین (Aانگین سنی  گروه می
با عدد Cگروه در حالیکه این میانگین در

هاي مربوط به توزیع یافتهبیشترین بود. 80/14±53/61
به جنس، سن، محل ضایعه به لحاظ ها فراوانی نمونه

- در بررسی رنگارائه شده است.1در جدول تفصیل 

اي با هستهپذیري آمیزي ایمونوهیستوشیمی رنگ
ها پذیري مثبت) در تمامی گروه(رنگKi67نشانگر 

) و شمارش 1-5) مشاهده گردید (تصاویر 100%(
ها شرح داده سلولی مطابق آنچه در قسمت مواد وروش

Ki67میانگین درصد بیان نشانگر شد صورت گرفت.

Bدر گروه ،)A)933/1±293/5%در گروه در 

%)47/7±92/40(، Cو در گروه %)147/7±61/18(
براي زیرگروهها بشرح ذیل میانگین سلول بود. این 

B2)%، گروهB1)31/1±07/12حاصل شد: گروه

C2)% و گروه C1)46/5±64/36، گروه 52/4±33/24

 )21/7±66/44  %(
گروه مورد مطالعه به ترتیب از گروه3در LIمیزان 

A  به  گروهB و از گروهB به گروهC معناداري بطور
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Krurskal-Wallis,(آزمونیافته بودیشاافز

001/0<P( این افزایش در بررسی دو به دو بین .
، Mann-Whitneyدار بود (آزمون گروهها نیز معنی

001/0<Pمیزان گروه5ها بصورت ). درمطالعه نمونه
Ki67 LI به ترتیب از گروهA تاC2 داراي افزایش

. )Krurskal-Wallis001/0<P,(آزموندار بودمعنی
گروهها دوبه دو بررسی در Ki67درصد بیان نشانگر 

، آزمون =C2064/0P(وC1نیز بغیر از گروههاي 
Mann-Whitneyي را نشان دارماري معنیآ)، تفاوت

هاي یافته). Mann-Whitney،001/0<P(آزمون داد
به روش نیمه کمی Ki67مربوط به مطالعه بیان نشانگر 

نشان داده شده 2ها در جدولبندي) در گروهه(رتب
بندي داري به لحاظ رتبهاختالف آماري معنیاست.

بین سه گروه مورد مطالعه وجود داشت Ki67نشانگر 
این تفاوت . )Krurskal-Wallis001/0<P,آزمون(

ها نیز دار در بررسی دو به دو بین گروهآماري معنی
).Mann-Whitney،001/0<P(آزمون دیده شد 

×A ،100در گروه Ki67رنگ پذیري ایمونوهیستوشیمی :1شکل 

×B1 ،100در گروه Ki67رنگ پذیري ایمونوهیستوشیمی :2شکل 
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×B2 ،100در گروه Ki67رنگ پذیري ایمونوهیستوشیمی :3شکل 

×C1 ،100در گروه Ki67رنگ پذیري ایمونوهیستوشیمی :4شکل 

×C2 ،100در گروه Ki67رنگ پذیري ایمونوهیستوشیمی :5شکل 
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بحث
ولی تعادل کنترل شده تکثیر و تمایز سلدر حالیکه

براي رشد ، نمو و نگهداري اپی تلیال نرمال سرتا سر 
تواند نقش بدن الزم است پرولیفراسیون کنترل نشده می

اي آن مهمی در کارسینوژنزیس و مسیر چند مرحله
). براي آنالیز و بررسی وضعیت تکثیر 2(داشته باشد

یک سلول یا بافت مارکرهاي مختلفی در دسترس است 
مزمان میزان تکثیر و هیستولوژي که اجازه بررسی ه

یکی از آنهاست که بطور Ki67دهد، بافت را به ما می
در این مطالعه نیز از مارکر ). 5(شودوسیع استفاده می

Ki67 روش کمی و نیمه کمی جهت 2با استفاده  از
هاي مورد مطالعه بررسی میزان پرولیفراسیون گروه

.استفاده شده است
در بافت نرمال Ki67یزان بیان در مطالعه حاضر م

اخالقی در تهیه آن و عدم وجود بلوك آن در یل بدال
- هاي هیپرپالزي اپیآرشیو بررسی نگردید و از نمونه

تلیالی بعنوان جایگزین گروه کنترل واقعی (مخاط 
میزان بیان مارکر در بافت .طبیعی دهان) استفاده شد

در .بود29/5±93/1هیپرپالزي بدون دیسپالزي 
در بافت نرمال را بررسی Ki67مطالعاتی که بیان

اي گونههاند باند نتایج بدست آمده متناقض بودهکرده
ما Aهاي گروه که در برخی موارد میزان بیان از نمونه

از ).1،9،10() و در برخی بیشتر بوده است6،8(کمتر
هاي هاي اختالف در اعداد بدست آمده در گروهعلت

توان به تفاوت شرایط حفره لعات مختلف مینرمال مطا
دهان (سالمت یا بیمار بودن آن) و تأثیر فاکتورهاي 
موضعی و محیطی بر روي بافتهاي بظاهر نرمال انتخاب 

شده براي گروه کنترل اشاره نمود.
مهمترین تغییر قابل شناسایی میکروسکوپی در روند 

ار تغییر از یک مخاط نرمال بسمت ماهیت بیمار (دچ
) و گفته شده 11(تلیالی استاختالل) دیسپالزي اپی

که احتمال ایجاد یک کارسینوم مهاجم با شدت 

)، اما تشخیص و بررسی 6(یابددیسپالزي افزایش می
شدت دیسپالزي بسیار وابسته به دیدگاه و برداشت 

اي که دیده شده حتی گونهه) ب12،13(شخصی است
هاي مختلف ژیستدر مورد یک نمونه واحد پاتولو

). بنابراین 12اند (گزارشات متفاوتی را ارائه نموده
) objectiveاستفاده از مارکرهایی که بصورت عینی (

بتوانند این خصیصه را بررسی و تأیید نمایند ضروري 
است، یک ارتباط مناسب و قابل قبول بین سلولهاي 

Ki67 مثبت و سطح دیسپالزي غالباً گزارش شده است
ان گردیده که براي تعیین درجه دیسپالزي قابل و عنو

). افزایش فعالیت تکثیر سلولی در3،10اعتماد است (
/درجه gradeمخاط نئوپالستیک پیش بدخیم با افزایش 

دیسپالزي در چندین ارگان چون سرویکس، کیسه 
). در مطالعه 14-16صفرا و کولون شناخته شده است (

روههاي دیسپالزي براي گبدست آمده LIحاضر میزان 
موید افزایش تکثیر سلولی با میزان خفیف و شدید 

2دار بین شدت دیسپالزي و وجود تفاوت آماري معنی
گروه بود که صرف نظر از اعداد بدست آمده مشابه با 

و saito) و 6(و همکارانkarokawaنتایج دو مطالعه 
و همکاران نیز wayne) است. در مطالعه 9همکاران (

با افزایش  Ki67اط مثبت بین افزایش بیان ارتب
دیسپالزي مشاهده شد البته قابل ذکر است این مطالعه 
بر روي ضایعات دیسپالستیک حفره دهان و فارنژیال 

).17(صورت گرفته است
و Garsia–santos)18 ، (zhaoمطالعات 

) ، 13و همکاران (Angiero) ، 19همکاران (
Dragomir) و 20و همکاران (kumar و همکاران

) نیز (که به روش ایمونوهیستوشیمی انجام شده اند) 21(
با افزایش Ki67دار بیانهمگی حاکی از افزایش معنی

اند، اگر چه نحوه درجه دیسپالزي حفره دهان بوده
هاي مورد گروهدرKi67بیان مارکرمیزانارزیابی

بوده متفاوت از مطالعه مامطالعه این تحقیقات بعضاً
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پذیري سلولها با چون مطالعه نیمه کمی رنگ[است 
پذیري مثبت یا منفی )، رنگ20،21امتیازدهی متفاوت (

هاي الیهبراساس موقعیت سلولهاي رنگ گرفته در
پذیري مثبت بر اساس ) و تعیین رنگ13(تلیالیاپی

اما به لحاظ نتیجه بدست ])18(پذیريتعیین حد رنگ
همخوانی دارند. آمده با مطالعه ما

بدست آمده LIدر مطالعه حاضر بررسی میزان 
با تمایز باال و  OSCC ،OSCCبراي زیر گروههاي 

OSCCحاکی از افزایش درصد ،با تمایز ضعیف
.سلولهاي رنگ پذیرفته با کاهش تمایز بدخیمی بود

Vilas) ،10و همکاران (montebugnoliدر مطالعه 

Boasز بیان نی) 22(و همکارانKi67 درgrade

بیشتر بود اما بر خالف مطالعه ،هیستوپاتولوژیک باالتر
حاضر بین میزان بیان مارکر و افزایش درجه 

دار هیستوپاتولوژیک بدخیمی تفاوت آماري معنی
و Vicente–de). در مطالعه 10(وجود داشت

در gradeبا افزایش Ki67) نیز میزان بیان 23(همکاران
OSCCمطالعه به دار افزایش داشته استور معنیبط)

روش نیمه کمی انجام شده بود). اما مشابه مطالعه ما 
Motfa) 24و همکاران ،(xieو همکاران)بین 25 (

و درجه تمایز هیستوپاتولوژیک Ki67میزان بیان 
OSCCدار بدست نیاوردندتفاوت آماري معنی

ابه در مطالعه اي مش. نتیجه(مطالعات به روش نیمه کمی)
). 26(جالیر و همکاران نیز گزارش گردیده است

Sittelبا مطالعه بر روي 27(و همکاران (SCC هاي
) با 28(و همکارانkim،و اوروفانکسحفره دهان

را با Ki67زبان نیز افزایش بیان SCCمطالعه بر روي 
ضایعات اما بدون ارتباط آماري gradingافزایش 

ش کردند.دار گزارمعنی
آنچه که در بررسی نماي هیستوپاتولوژي و 

grading کارسینوماي سلول سنگفرشی در نظر گرفته
شود ارزیابی هیستوپاتولوژي درجه شباهت این می

یوم سنگفرشی) و لتومورها به بافت والد خود (اپی ت
). از آنجا 29(تولید محصول طبیعی آنها (کراتین) است

ي سلول سنگفرشی یک بندي کارسینوماکه درجه
فرایند ذهنی است و معیارهاي شخصی پاتولوژیست 

) در 29(تواند در ارزیابی ضایعه تأثیر داشته باشدمی
مطالعه حاضر جهت جلوگیري از هرگونه اشتباه و 

کارسینوماهاي حد واسط gradeاختالف نظر در تعیین 
آنها از مطالعه حذف و فقط از تومورهاي کامالً 

آن هم بعد از ارزیابی و gradeIIIو gradeIمشخص 
پاتولوژیست 2هاي ارائه شده توسط همبستگی تشخیص

هاي نمونهgradeاستفاده کردیم. در مطالعه حاضر بین 
OSCC مورد مطالعه و بیانKi67دار رابطه آماري معنی

هاي مطالعه شده وجود نداشت و از آنجا که تعداد نمونه
شده بنابراین عنوان نمودن با محاسبات آماري تعیین 

. باشدتاثیر تعداد آنها بر نتایج مطالعه حاضر منتفی می
پرولیفراسیون سلولهاي تومورال معرف درجه 

تواند در ). اما بیان آن می8(تهاجمی بودن تومور است
برخی موارد کامالً مستقل و متفاوت از شکل و نماي 

و مشیهیستوپاتولوژیک آن باشد در واقع شاید بعضاً
با میزان تمایز سلولهاي تشکیل OSCCرفتار بیولوژیک 

). 29(دهنده و نماي هیستوپاتولوژیک آن مرتبط نباشد
ها تنها براساس SCCبندي رسد تقسیمبنابراین بنظر می

تواند داراي ارزش تمایز و بلوغ جمعیت سلولی آنها می
اي که دیده شده هم در گونهه) ب8،30محدودي باشد (

). 8(عیین پروگنوز و هم انتخاب درمان نامناسب هستندت
از سوي دیگر تهاجم، پتانسیل متاستایک کارسینوماها و 
پرولیفراسیون تومور که بعضاً فاکتورهاي مهمی در 

-) می5،29،31،32اند (تعیین پروگنوز بیمار معرفی شده

عمل SCCهیستوپاتولوژیک gradeتوانند مستقل از 
توانند ها میSCC). همچنین 25،27،28(نمایند

الگوهاي بیولوژیک رفتاري متفاوتی را براساس 
فاکتورهاي میزبان چون سیستم ایمنی او و استروماي 
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کننده تومور و فاکتورهاي مرتبط با تومور اولیه احاطه
چون سایز تومور، آنژیوژنزیس الگوي تهاجم نشان 

.)33،34(دهد
العه با یکدیگر هاي مورد مطدر بررسی ارتباط گروه

، این مارکر Ki67) به لحاظ بیان Cو A،Bهاي(گروه
داراي Cگروه و از این گروه به Bبه گروه Aاز گروه 

افزایش بیان بوده که این افزایش بین سه گروه و 
همچنین بین گروهها بصورت دوتایی معنادار بوده 

) نیز (انجام 35(و همکارانchatrathاست. در مطالعه 
از گروه LIهاي الرنکس) میزان SCCه بر روي شد

SCCسپالستیک و از آن به گروه ینرمال به گروه د

داري نیز برقرار بوده افزایش داشته و رابطه آماري معنی
و Iamaroonاي مشابه نیز توسط نتیجهاست. 

در مطالعه ). 36(همکارانش گزارش گردیده است
Moles–Gonzalezز که از سه ) نی12(و همکاران

گروه نرمال، هیپرپالستیک و دیسپالستیک استفاده شده 
دار بود. گروه معنی3در بین LIبود، بیان 

همچنین در بررسی پنج گروه کنترل، دیسپالزي 
OSCCوبا تمایز باال OSCC، دیسپالزي شدید،خفیف

-معنیبطورLIبا تمایز ضعیف در مطالعه حاضر میزان 

با تمایز ضعیف افزایش OSCCتا از گروه کنترل داري
ها داشته است. در بررسی دوبه دو نیز بین تمامی گروه

با تمایز OSCCهاي غیر از گروه چهارم و پنجم (گروه
آماري تفاوتهاي با تمایز ضعیف) OSCCباال و
و Angieroدار وجود داشت. مشابه مطالعه معنی

د بودن ) نتایج مطالعه حاضر حاکی از مفی13(همکاران
این مارکر در شناسایی تغییرات شدت دیسپالزي در 

) 13(باشد و بر خالف آنضایعات پیش بدخیم می
شاخص خوبی براي وقوع تغییر را Ki67بررسی بیان 
داند. به لحاظ نیمه کمی نیز نتایج مطالعه ما، بدخیمی می

و ارتباط آنها با یکدیگر CوA ،Bدر بررسی سه گروه 
یج حاصل از مطالعه به روش کمی بود (به مشابه با نتا

ها ها در هریک از زیرگروهلحاظ کم بودن تعداد نمونه
از انجام آنالیزهاي آماري به تفکیک هر زیر گروه 

صرف نظر گردید). 
صرف نظر از شباهتها و تفاوتهایی که بین این 

تواند که این امر می[مطالعه و سایر مطالعات وجود دارد 
متعددي باشد چون تفاوت در شیوه ناشی از علل

شمارش به لحاظ انتخاب فیلدهاي میکروسکوپی، میزان 
تواند ضریب که میLIسلولهاي شمارش براي تعیین 

هاي استفاده روش و تکنیک،دقت مطالعه را متأثر نماید
آمیزي ایمونوهیستوشیمی، آماده سازي شده در رنگ

ژنهاي یاء آنتیویژه در مرحله بازیابی و احهبافتها ب
پذیري مؤثر ماسکه شده که در بیان بیشتر مارکر و رنگ

بادي بکار برده است، شرایط آزمایشگاه و نوع آنتی
نتایج حاصل از این .]باديشده و شرکت سازنده آنتی

تواند نشانگر نقش اساسی و میKi67مطالعه با مارکر 
پرولیفراسیون کنترل نشده سلولی در مسیر مثبت

ویژه ایجاد کارسینوماي دهانی ه کارسینوژنزیس و ب
-باشد، بعنوان رویدادي زودرس و ابتدایی در سرطان

و بشمار رود اي سرطانهاي دهانی زایی چند مرحله
عاملی در تعیین زودهنگام بیان و پیشرفت بیماري در 

وص عدم تفاوت مخاط دهان عنوان گردد.  اما در خص
یا بعبارتی OSCCدر زیر گروههاي Ki67معنادار بروز

بعد از وقوع بدخیمی آن عدم تفاوت معنادار بروز 
)OSCC (1توان دو احتمال را در نظر گرفت یا می-

تر شده و بعد از وقوعرنگنقش این فاکتور کم
OSCC در قیاس با دیگر سازوکارهاي روند بدخیمی

م و متاستاز از قدرت اثر کمتري چون پتانسیل تهاج
معمول را gradingنحوه - 2برخوردار است یا اینکه 

هاي براي بررسی ارتباط با مکانیسمباید تغییر داد و 
-مولکولی و تغییرات ژنتیکی صورت گرفته از سیستم

چند فاکتوري چون سیستم چند gradingهاي 
) استفاده نمود که 37(و همکارانBryneفاکتوري
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الوه بر درجه کراتینیزاسیون و پلئومورفیسم سلولی ع
وضعیت پاسخ میزبان و شکل تهاجم را در لبه مهاجم 

دهد و بعد از انجام مطالعاتی از تومور نیز مدنظر قرار می
خصوص مطلب فوق اظهار نظر نماییم.این دست در

گیرينتیجه
Ki67توان بعنوان یکی از مارکرهاي را می

شناسایی رشد تدریجی ضایعات پیش تشخیصی مهم در
بدخیمی در حفره دهان مطرح نمود. همچنین به عنوان 

(شدت) مارکري قابل اعتماد در تشخیص درجه

بینی وقوع تغییرات بدخیمی دیسپالزي اپیتلیالی و پیش
در این دسته از ضایعات درنظرگرفت.  

تشکر و قدردانی
اه علوم نویسندگان از معاونت محترم پژوهشی دانشگ

پزشکی همدان به خاطر حمایت مالی از این پژوهش تقدیر 
نمایند. شایان ذکر است این مقاله منتج از پایان و تشکر می

جهت دریافت درجه 576با شماره حسین جبارينامه دکتر 
دکتراي دندانپزشکی به راهنمایی دکتر معصومه زرگران و 

باشد.دکتر شکوفه جمشیدي می
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Abstract
Background and Aim: Oral squamous cell carcinoma (OSCC) develops through a series of
precancerous stages manifested at the microscopic level as epithelial dysplasia and Ki-67
gene may play an important role in this course. The aim of this study was to comparative
investigation of Ki67 expression in oral epithelial dysplasia and OSCC by
immunohistochemistery technique.
Materials and methods: Ki67 expression was evaluated in paraffin blocks of 15epithelial
hyperplasia with no dysplasia (A group), 15 epithelial dysplasia (B group) including 7 mild
epithelial dysplasia (B1subgroup) and 8 sever epithelial dysplasia (B2 subgroup), 15 OSCC
(C group) including 7 well differentiated OSCC (C1 subgroup) and 8 poorly diffrentiated
OSCC (C2 subgroup).
Results: There was a significant difference in Ki67 expression based on quantitative and
smiquantitative analysis between the three groups and Ki67-positive cells were significantly
higher in C group than B group. A positive significant difference was observed between
Ki67-positive cells and increasing grade of dysplasia (P<0/001). However, Ki67 expression
was not significant different between histopathological grades of OSCC ( p=0/064) .
Conclusion: Ki-67 may represent a significant marker to recognize evolution of
precancerous diseases in the oral cavity, a reliable marker to improve identification of the
degree of dysplasia and for the prediction of malignant change in these lesions.
Keywords: Immunohistochemistry, Ki67, Squamous cell carcinoma, dysplasia


