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چكيده
هدف :آملوبالستوما يک نئوپالسم ادونتوژنيک خوشخيم با احتمال عود باالست .ديده شده که فيبروبالستهاي استروماي
آملويالستوما ،با رشد و مشي تهاجمي تومور ،مرتبطاند ولي پژوهشهاي محدودي دربارهي بيان مارکرها توسط اين فيبروبالستها
و رابطهي آن با عود صورت گرفته است Galectin-3 (gal-3) .يک عضو از خانوادهي B-galactoside bonding proteinهاست که
ميتواند در رشد فيبروبالستها و تبديل آنها به ميوفيبروبالست دخيل باشد .هدف اين پژوهش ،بررسي بيان  gal-3توسط
فيبروبالستهاي استروماي آملوبالستوما و رابطهي آن با عود ضايعه است.
مواد و روشها :چهل و هشت بلوک پارافيني با تشخيص آملوبالستوما وارد مطالعه شدند .بيان  gal-3توسط فيبروبالستهاي
استروما با رنگآميزي ايمنوهيستوشيمي بررسي شد .همچنين متغيرهاي باليني ،راديوگرافيک و هيستولوژيک از فايل بايگاني
شدهي پرونده بيماران استخراج شد.
يافتهها :بيان مثبت  gal-3سيتوپالسمي و هستهاي در  34نمونه ( ،)%70/8فقط بيان مثبت  gal-3سيتوپالسمي در  4نمونه
( )8%/3و فقط بيان مثبت  gal-3هستهاي در  3نمونه ( )%6/3ديده شد .بيان  gal-3سيتوپالسمي و هستهاي رابطهي معناداري با
عود ضايعه (به ترتيب  P=0/088و  )P=0/513و بقاي بدون عود (طبق آناليز  log-rankبه ترتيب P=0/248 :و  ،P=0/558طبق
رگرسيون کاکس به ترتيب P=0/272 :و  )P=0/572نداشتند.
نتيجهگيري :بيان  gal-3در اکثر نمونهها ديده شد .اين پروتئين ميتواند يکي از پروتئينهاي موثر در عملکرد فيبروبالستهاي
آملوبالستوما باشد ،اما ارتباطي با پروگنوز نداشت و نميتواند فاکتور پيشگوييکنندهي عود آملوبالستوما باشد.
واژههاي کليدي :آملوبالستوما؛ استروما؛ فيبروبالست؛ عود؛ galectin-3

مقدمه
آملوبالستوما ،نئوپالسم ادونتوژنيک خوشخيم است که
آهسته رشد ميکند ،اما با تهاجم موضعي و ظرفيت عود باال
همراه است .محل شايع درگيري آن منديبل ( )%87/2است []1
و بيشتر ،راموس و ناحيهي مولرها را درگير ميکند [ .]2درمان
با جراحي راديکال ( )%21-0نسبت به جراحي محافظهکارانه
( )29/3-%93عود کمتري دارد ،اما ميتواند باعث مشکالت
زيبايي و عملکردي شود [ ،]3همچنين عود 50 ،سال بعد از
جراحي راديکال هم ديده ميشود [.]4
ديده شده که محل تومور ،نوع آملوبالستوما (طبق طبقهبندي
 ،)WHOنوع هيستولوژيک ،تهاجم به استخوان کورتيکال،
تحليل ريشه ،همراهي با دندان نهفته ،تهاجم به بافت نرم و
شکستگي پاتولوژيک با احتمال عود ،مرتبط نيستند .اندازهي
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تومور و نماي راديوگرافي هم ،فاکتورهاي مستقلي جهت
پيشگويي عود آملوبالستوما نيستند [ .]6،5تشخيص قطعي
آملوبالستوما با مشاهدهي المهاي رنگ شده به روش
 Haematoxylin and Eosinصورت ميگيرد [ ،]7اما با اين
روش ،نميتوان مشي تهاجمي تومور را بررسي کرد يا عود را
پيشبيني کرد [.]6
پژوهشهاي مختلفي دربارهي نقش فيبروبالستها در
استروماي سرطانها صورت گرفته است ،اين فيبروبالستها (که
گاهي ميوفيبروبالست هم ،خوانده ميشوند [ )]8در شرايط
مختلف ،يکسان عمل نميکنند و ميتوانند باعث پيشرفت يا
سرکوب رشد تومور شوند [ .]9،8اين فيبروبالستها از طريق
بيان مارکرها ،تغيير در ماتريکس خارج سلولي و
interactionهاي سلول با سلول اثر خود را اعمال ميکنند [.]8

نازنين مهدوي و همکاران

بیان  galectin-3استروماي آملوبالستوما
پژوهشهاي اندکي ،به بررسي بيان مارکرها توسط
فيبروبالستهاي استروماي کيست و تومورهاي ادنتوژنيک
پرداختهاند .پژوهشهاي زيادي در مورد مارکرهاي
فيبروبالستهاي استروماي آملوبالستوما در دسترس نيست ،اما
ديده شده که اين فيبروبالستها ،در رشد و تهاجم آملوبالستوما
موثرند [ .]11،10در استروماي مخاط طبيعي دهان و ضايعات
پيش بدخيم دهان (به جز در ديوارهي عروق) ،ميوفيبروبالستها
ديده نميشوند [ ،]12اما تعداد ميوفيبروبالستها در
آملوبالستوما ،قابل مقايسه با  SCCدهان است .همچنين وجود
ميوفيبروبالستهاي فراوان در آملوبالستوما به طور معناداري با
وجود تحليل استخوان کورتيکال مرتبط است [.]13
) Galectin-3 (gal-3يک عضو از خانوادهي
 B-galactoside bonding proteinهاست [ ]14که يک
پروتئين سيتوپالسمي در نظر گرفته ميشود ،اما ميتواند به
راحتي از غشاهاي داخل سلول و غشاي سلولي رد شود و در
هسته ،ميتوکندري و خارج سلول هم ديده شود gal-3 .ميتواند
در چسبندگي ،رشد ،تمايز ،مهاجرت و آپوپتوز سلولها و در
فرآيندهايي مثل آنژيوژنز و متاستاز ،دخيل باشد [.]14
بيان  gal-3توسط فيبروبالستها به خوبي نشان داده شده
است [ ]15اين پروتئين در رشد فيبروبالستها [ ،]16ممانعت
از بلوغ زودرس [ organization ،]17فيالمانهاي اکتين در
فيبروبالستها [ ]15و تبديل فيبروبالستها به ميوفيبروبالست
[ ]18نقش مهمي دارد .همچنين سرکوب  ، gal-3منجر به بلوغ
زودرس فيبروبالستهاي جنيني موش ميشود [.]17
 Gal-3داخل و خارج سلولي در tumor
 microenvironmentباعث سرکوب سيستم ايمني ميشود
[ .]19همچنين ميزان بيان  gal-3با پروگنوز تومورهاي مختلفي
در ارتباط است و بسته به نوع تومور ،محل بررسي  gal-3در
تومور و محل بررسي آن در سلول (هسته يا سيتوپالسم)
ميتواند رابطهي منفي يا مثبت با رشد تومور و پروگنوز آن
داشته باشد [.]23-20
تاکنون پژوهشي دربارهي بيان  gal-3در استروماي
آملوبالستوما انجام نشده است .با توجه به نقش  gal-3در رشد
و تمايز فيبروبالستها و ارتباط بيان اين پروتئين با پروگنوز
نئوپالسمهاي مختلف ،هدف اين پژوهش ،بررسي بيان gal-3
توسط فيبروبالستهاي استروماي آملوبالستوما و رابطهي آن با
عود و فاکتورهاي باليني ،راديوگرافيک و هيستولوژيک است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر ،يک مطالعهي تحليلي از نوع مقطعي است
که بر روي بلوک پارافينهي  48بيمار با تشخيص آملوبالستوما
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انجام شد .پس از موافقت کميته اخالق ،نمونههاي آرشيو بخش
آسيبشناسي دهان و فک و صورت دانشکدهي دندانپزشکي،
بخش آسيبشناسي انستيتو کنسر بيمارستان امام خميني و بخش
آسيبشناسي بيمارستان شريعتي دانشگاه علوم پزشکي تهران
براي يافتن موارد آملوبالستوما مورد بررسي قرار گرفتند .سپس
جهت فالوآپ بيماران و بررسي وقوع عود ،تماس تلفني انجام
شد .سپس الم  Haematoxylin and Eosinو بلوک پارافينهي
بيماراني که تا اين مرحله به طور قطع وارد مطالعه شده بودند،
از آرشيو استخراج شدند و از نظر کافي بودن ميزان بافت بررسي
شدند .پس از تاييد الم و ثبت نوع  subtypeهيستولوژيک
ضايعه ،بلوکها به منظور انجام بررسيهاي ايمونوهيستوشيمي
( )IHCبه آزمايشگاه فرستاده شدند.
معیارهاي ورود به مطالعه:
 -1بيماراني که در گزارش آسيبشناسي آنان ،تشخيص با
عنوان  Ameloblastomaباشد ،پس از بازبيني و تاييد تشخيص
 -2بافت کافي از ضايعه در دسترس باشد.
معيار خروج از مطالعه :در صورتي که نتوانيم از وضعيت
عود ضايعه اطالع پيدا کنيم.
همچنين اطالعات مربوط به سن و جنس بيماران و
متغيرهاي باليني ،راديوگرافيک و هيستولوژيک از فايل بايگاني
شدهي پروندهي بيماران استخراج شد .اطالعات باليني ،شامل
محل ضايعه (ماگزيال/منديبل ،قدام/خلف ،چپ/راست ،داخل
استخواني/پريفرال) ،ماکزيمم سايز ضايعه ،وجود يا عدم وجود
عود ،تعداد عود ،مدت زمان فالوآپ بيمار ،فاصلهي جراحي تا
اولين عود ،نوع جراحي (راديکال/محافظهکارانه) ،درد و
پاراستزي پيش از جراحي و اولين تشخيص افتراقي ،اطالعات
راديوگرافي
نماي
شامل
راديوگرافيک
(مولتيسيستيک/يونيسيستيک) ،تحليل ريشه ،پرفوريشن
استخوان و همراهي با دندان نهفته و اطالعات هيستولوژيک
شامل نوع هيستولوژيک (مولتيسيستيک/يونيسيستيک) و
 Subtypeميکروسکوپي بود (جهت بررسي Subtype
ميکروسکوپي ،هم بازبيني الم و هم مشاهدهي گزارش پاتولوژي
بيمار ،صورت گرفت).
رنگآمیزي ايمونوهیستوشیمی:
براي رنگآميزي  gal-3از آنتيبادي اوليهي مونوکلونال
خرگوش شرکت  Master Diagnósticaاسپانيا (به شمارهي
کاتالوگ  )Clone EP36و master polymer plus detection
( systemبه شمارهي کاتولوگ  )MAD-000237QK-Sاستفاده
شد.
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کومش

جهت بررسي نرمال بودن توزيع دادهها از آزمون
کولموگروف-اسميرنوف ،جهت بررسي رابطهي بيان
سيتوپالسمي و هستهاي  gal-3با سن بيماران و بيشترين سايز
ضايعه از آزمون  t testمستقل ،جهت بررسي رابطهي بيان
سيتوپالسمي و هستهاي  gal-3با جنس بيماران و متغيرهاي
باليني (به جز بيشترين سايز ضايعه) ،راديوگرافيک،
هيستولوژيک ،از آزمون کاي اسکوئر استفاده شد .نرمافزار مورد
استفاده SPSS ،ورژن  26بود و سطح معناداري  0/05در نظر
گرفته شد.
مالحظات اخالقی :اين تحقيق توسط کميتهي اخالق
دانشکدهي دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران ،به
اخالقي
کد
شمارهي
 IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1399.002مورد تاييد قرار
گرفته است.
نتایج
در اين مطالعه ،بلوکهاي پارافينهي  48بيمار با تشخيص
آملوبالستوما ( 38نمونهي مولتيسيستيک و  10نمونهي
يونيسيستيک) مورد مطالعه قرار گرفتند 22 .نفر بدون عود و 28
نفر با حداقل يکبار عود ضايعه ،وارد مطالعه شدند .ميانگين زمان
فالوآپ  93/53±84/56ماه بود .بيماران شامل  20زن و 28
مرد با ميانگين سني  34/36±16/56سال بودند .ميانگين
بيشترين سايز ضايعات 5/43±2/51 ،سانتيمتر بود.
بيان  gal-3سيتوپالسمي با بيشترين سايز ضايعه ،رابطهي
معناداري نداشت ،اما بيان  gal-3هستهاي در ضايعات
کوچکتر ،بيشتر بود (( )P=0/025جدول .)1
بيان  gal-3سيتوپالسمي و هستهاي با سن بيماران رابطهي
معناداري نداشتند (به ترتيب  P=0/975و .)P=0/133
همچنين با عود ضايعه و ساير متغيرهاي باليني ،راديوگرافيک و
هيستولوژيک هم ،رابطهي معناداري نداشتند (جدول  2و .)3
شکل  1و  2بيان  gal-3سيتوپالسمي و هستهاي را به تفکيک
تعداد عود ،نشان ميدهد.
جدول  .1رابطهی بیان  galectin-3با ماکزیمم سایز ضایعه
تعداد
نمونه

نوع بیان gal-3

بیان gal-3
سیتوپالسمی

بیان  gal-3هسته
ای
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بیشترین سایز
ضایعه
میانه

انحراف
معیار

0

8

6/07

2/91

1

14

5/07

2/30

0

7

7/15

2/44

1

15

4/63

2/18

P
value

0/382
0/025
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از بلوک با تشخيص  papillary thyroid carcinomaبه
عنوان نمونهي کنترل مثبت جهت ارزيابي صحت رنگآميزي
استفاده شد.
از نمونههاي فيکسشده در فرمالين  10%که در بلوک
پارافيني قرار داشتند ،برشهاي  4ميکروني تهيه و به مدت يک
شب روي الم شيشهاي مخصوص  silicone coatedقرار داده
شدند .سپس دپارافينه و دهيدراته شدند 3 .مرتبه به مدت 8
دقيقه در  xyleneقرار داده شدند و سپس به مدت  5دقيقه در
اتانل 100%و  99%قرار گرفتند و  2تا  3دقيقه در متانول ،100%
سپس به مدت  30دقيقه در متانول حاوي هيدرژن پراکسايد 3%
قرار گرفتند و سپس نمونهها در ظرف پالستيکي حاوي بافر
سيترات قرار گرفتند و به مدت  25دقيقه در ميکروويو قرار داده
شدند .نمونهها به مدت  3تا  30دقيقه در دماي اتاق قرار گرفتند،
 10دقيقه با آب جاري شسته و دوباره به مدت  5دقيقه در بافر
 PBSقرار داده شدند .سپس  Non-serum proteinروي
نمونهها ريخته شده و به مدت  30دقيقه درون ظرف در بسته
قرار داده شدند .انکوباسيون آنتيبادي اوليه به مدت يک ساعت
در دماي اتاق و به وسيلهي آنتيبادي اوليه انجام شد .سپس به
مدت  5دقيقه شستوشو داده شد و دوباره در  PBSقرار داده
شد .سپس آنتيبادي ثانويه را به مدت  30دقيقه اضافه کردند و
دوباره به مدت  5دقيقه در  PBSقرار دادند.
پس از آن  1يا  2قطره )DAB (3, 3'-diaminobenzidine
اضافه شد و پس از  2تا  3دقيقه ،نمونهها را زير ميکروسکوپ
قرار داده پس از اطمينان از رنگ گرفتن ،نمونهها با آب جاري
شستوشو داده شد .به مدت  5دقيقه نمونهها را با هماتوکسيلين
رنگ کرده و  5دقيقه با جريان آب شستوشو داده شد و سپس
در الکل  70،80،90،100در هر کدام به مدت  5دقيقه قرار داده
شد و در آخر نمونهها مانت شدند.
روش مطالعهي میکروسکوپی:
شمارش نمونهها توسط پاتولوژيست دهان و فک و صورت
که از نوع نمونه و اطالعات باليني نمونه بيخبر بود ،انجام
گرديد .جهت بررسي از ميکروسکوپ نوري  Olympusمدل
 BX51استفاده شد.
در بررسي بيان سيتوپالسمي  ،gal-3عدم رنگپذيري يا
رنگپذيري ضعيف سيتوپالسم در فيبروبالستهاي استروماي
اطراف تومور ،به عنوان  scoreصفر و رنگپذيري متوسط تا
شديد سيتوپالسم ،به عنوان  scoreيک ،در نظر گرفته شد.
همچنين جهت بررسي بيان هستهاي ،رنگپذيري هستهاي در
کمتر از  %5از فيبروبالستهاي استروماي اطراف تومور ،به
عنوان  scoreصفر و رنگپذيري هستهاي بيشتر از  ،%5به
عنوان  scoreيک ،در نظر گرفته شد [.]22

نازنين مهدوي و همکاران

بیان  galectin-3استروماي آملوبالستوما
جدول  .2رابطهی رنگپذیری با مارکر  gal-3درسیتوپالسم
فیبروبالستهای استرومای آملوبالستوما با متغیرهای بالینی،
رادیوگرافیک و هیستولوژیک
بیان  gal-3در سیتوپالسم
فیبروبالستهای استروما

ویژگیهای بالینی ،هیستولوژیک و
رادیوگرافیک تومور

1

0

تعداد درصد تعداد درصد
بدون عود

7

وضعیت عود
فک درگیر
محل ضایعه
(قدام/خلف)
محل ضایعه
(چپ/راست)
محل ضایعه
(داخل
استخوانی/پریفرال)
درد قبل از
جراحی
پاراستزی قبل از
جراحی

اولین تشخیص
افتراقی

پرفوریشن
همراهی با دندان
نهفته

نوع هیستولوژیک

P
value

نمای بازالوئید

68/2

نمای اکانتوماتوز

0/088

3

11/5

23

88/5

مندیبل

10

23/3

33

76/7

ماگزیال

0

0/0

4

100/0

قدام

1

50/0

1

50/0

خلف

6

23/1

20

0/938 76/9

نمای گرانولرسل
0/282

قدام و خلف

3

33/3

6

66/7

چپ

3

12/5

21

87/5

راست

6

33/3

12

0/068 66/7

چپ و راست

1

50/0

1

50/0

داخل
استخوانی

10

22/2

35

77/8

پریفرال

0

0/0

1

100/0

مشاهده شد.

2

22/2

7

77/8

مشاهده نشد.

6

40/0

9

60/0

مشاهده شد.

1

20/0

4

80/0

مشاهده نشد.

6

33/3

12

66/7

آملوبالستوما

4

66/7

2

33/3

نمای
دسموپالستیک

مشاهده شد.

9

23/1

30

76/9

مشاهده نشد.

1

12/5

7

87/5

مشاهده شد.

1

10/0

9

90/0

مشاهده نشد.

9

24/3

28

75/7

مشاهده شد.

0

0/0

2

100/0

مشاهده نشد.

10

22/2

35

77/8

مشاهده شد.

6

27/3

16

72/7

مشاهده نشد.

4

16/0

21

84/0

مشاهده شد.

1

33/3

2

66/7

مشاهده نشد.

9

20/5

35

79/5

مشاهده شد.

0

0/0

1

100/0

مشاهده نشد.

10

21/7

36

78/3

0/510
0/331
0/457
0/351
0/602
0/603

جدول  .3رابطهی بیان  gal-3هستهای در فیبروبالستهای
استرومای آملوبالستوما با متغیرهای بالینی ،رادیوگرافیک و هیستولوژیک
بیان  galectin-3هستهای
ویژگیهای بالینی ،هیستولوژیک و
رادیوگرافیک تومور

0/598

وضعیت عود

0/381

فک درگیر

0/575

محل ضایعه
(قدام/خلف)

آملوبالستومای
یونیسیستیک

1

50/0

1

50/0

آملوبالستیک
فیبروما

0

0/0

1

100/0

ادنتوژنیک
میگزوما

0

0/0

2

100/0

محل ضایعه

odontogenic
keratocyst

0

0/0

1

100/0

کیست دانتی
ژور

0

0/0

3

100/0

درد قبل از
جراحی

0

0/0

2

100/0

1

100/0

0

0/0

مولتی
سیستیک

2

20/0

8

80/0

یونی سیستیک

2

25/0

6

75/0

مشاهده شد.

3

30/0

7

70/0

مشاهده نشد.

1

14/3

6

85/7

مشاهده شد.

3

27/3

8

72/7

مشاهده نشد.

1

100/0

0

0/0

مشاهده شد.

0

0/0

4

100/0

مشاهده نشد.

2

15/4

11

84/6

مولتی
سیستیک

8

21/1

30

0/942 78/9

سمت درگیر

0/139

پاراستزی قبل
از جراحی

0/805

اولین تشخیص
افتراقی

0/466
0/157

بدون عود

1
0
P
تعداد درصد تعداد درصد value
6

72/7 16 27/3

حداقل یکبار عود 5

80/8 21 19/2

مندیبل
ماگزیال
قدام

74/4 32 25/6 11
0

0/0

100/0 4

0 100/0 2

0/0

0/453 76/9 20 23/1

خلف
قدام و خلف

3

33/3

چپ

4

83/3 20 16/7

راست

5

0/223 72/2 13 27/8

چپ و راست

1

50/0

6

1

66/7

50/0

داخل استخوانی 75/6 34 24/4 11
پریفرال

0

0/0

100/0 1

مشاهده شد.

3

33/3

26/7

مشاهده نشد.

4

73/3 11 26/7

مشاهده شد.

1

20/0

80/0

مشاهده نشد.

5

72/2 13 27/8

آملوبالستوما

4

66/7

2

33/3

آملوبالستومای
یونیسیستیک

1

50/0

1

50/0

آملوبالستیک
فیبروما

0

0/0

100/0 1

ادنتوژنیک
میگزوما

0

0/0

100/0 2

odontogenic
keratocyst

6
4

0

0/0

100/0 1

کیست دانتی ژور 0

0/0

100/0 3

central giantcell
granuloma
0 100/0 1 oral squamous
cell carcinoma

مولتی سیستیک

513

0/253

6

0

0/418

0/513

2

0/0

20/0

0/575
0/733
0/732

0/905

100/0 2

8

0/0
0/805 80/0
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تحلیل ریشه

31/8

15

نمای پلکسی فرم

حداقل یکبار
عود

central
giant-cell
granuloma
oral
squamous
cell
carcinoma

نمای رادیوگرافی

نمای فولیکوالر

یونی سیستیک

2

20/0

8

80/0
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نمای
رادیوگرافی

مشاهده شد.

2

20/0

8

80/0

مشاهده نشد.

1

14/3

6

85/7

مشاهده شد.

3

27/3

8

72/7

مشاهده نشد.

0

0/0

100/0 1

مشاهده شد.

0

0/0

100/0 4

مشاهده نشد.

2

84/6 11 15/4

1

تحلیل ریشه
پرفوریش
همراهی با
دندان نهفته
نوع
هیستولوژیک

مولتی سیستیک 73/7 28 26/3 10
یونی سیستیک

نمای فولیکوالر
نمای پلکسی
فرم
نمای بازالوئید
نمای اکانتوماتوز
نمای گرانولرسل
نمای
دسموپالستیک

1

10/0

90/0

9

مشاهده شد.

71/8 28 28/2 11

مشاهده نشد.

0

0/0

100/0 8

مشاهده شد.

0

0/0

100/0 10

مشاهده نشد.

70/3 26 29/7 11

مشاهده شد.

1

50/0

مشاهده نشد.

77/8 35 22/2 10

مشاهده شد.

6

72/7 16 27/3

مشاهده نشد.

5

80/0 20 20/0

مشاهده شد.

1

66/7

مشاهده نشد.

77/3 34 22/7 10

مشاهده شد.

0

100/0 1

مشاهده نشد.

76/1 35 23/9 11

1

50/0

2

33/3
0/0

0

0/768
0/564
20

0/418

14

11

6

3

2

1

تعداد بیماران

یونی سیستیک

2

25/0

6

75/0

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

تعداد عود
0/280

شکل  .2بیان  galectin-3هستهای در فیبروبالستهای استرومای
آملوبالستوما به تفکیک تعداد عود

0/090

در شکل  3و  4منحني کاپالن ماير بقاي بدون عود به
تفکيک بيان  gal-3مشاهده ميکنيم ،طبق آنايز  log-rankبيان
 gal-3سيتوپالسمي و هستهاي با بقاي بدون عود رابطهي
معناداري نداشت (به ترتيب  P=0/248و .)P=0/558
همچنين طبق رگرسيون کاکس تکمتغيره هم بيان gal-3
سيتوپالسمي و هستهاي با بقاي بدون عود رابطهي معناداري
نداشت (جدول.)4

0/051
0/369
0/561
0/678
0/580

16

1

14

0

10
8
6
4

تعداد بیماران

12

شکل  .3نمودار کاپالن مایر بقای بدون عود به تفکیک بیان galectin-3

2

سیتوپالسمی در فیبروبالستهای استرومای آملوبالستوما

0
20

14

11

6

3

2

1

0

شکل  .1بیان  galectin-3سیتوپالسمی در فیبروبالستهای استرومای
آملوبالستوما به تفکیک تعداد عود

شکل  .4نمودار کاپالن مایر بقای بدون عود به تفکیک بیان galectin-3

هستهای در فیبروبالستهای استرومای آملوبالستوما

514
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تعداد عود

نازنين مهدوي و همکاران

بیان  galectin-3استروماي آملوبالستوما
جدول  4رابطهی بیان  galectin-3در فیبروبالستهای استرومای
آملوبالستوما با بقای بدون عود
تعداد
نمونه

نوع بیان gal-3

بیان gal-3
سیتوپالسمی

بیان  gal-3هسته
ای

بیشترین سایز
ضایعه
میانه

انحراف
معیار

0

8

6/07

2/91

1

14

5/07

2/30

0

7

7/15

2/44

1

15

4/63

2/18

P
value

0/382
0/025

بحث و نتيجهگيري
در پژوهش حاضر ،بيان مثبت  gal-3سيتوپالسمي و
هستهاي در  34نمونه (( )%70/8شکل  ،)1فقط بيان مثبت
سيتوپالسمي در  4نمونه ( )%8/3و فقط بيان مثبت هستهاي در
 3نمونه ( )%6/3ديده شد .بيان  gal-3سيتوپالسمي و هستهاي
رابطهي معناداري با عود ضايعه (به ترتيب  P=0/088و
 )P=0/513و بقاي بدون عود (طبق آناليز  log-rankبه ترتيب:
 P=0/248و  ،P=0/558طبق رگرسيون کاکس به ترتيب:
 P=0/272و  )P=0/572نداشتند .بيان  gal-3سيتوپالسمي با
سايز ضايعه رابطهي معناداري نداشت ( ،)P=0/382اما بيان
 gal-3هستهاي در ضايعات کوچکتر ،بيشتر بود (.)P=0/025
بيان  gal-3سيتوپالسمي و هستهاي با سن بيماران رابطهي
معناداري نداشتند (به ترتيب  P=0/975و .)P=0/133
همچنين با ساير متغيرهاي باليني ،راديوگرافيک و هيستولوژيک
هم ،رابطهي معناداري نداشتند (جدول  2و .)3
آملوبالستوما ،تومور ادنتوژنيک خوشخيم با احتمال عود
باالست .بروز جهاني اين نئوپالسم ،ساالنه  0/902مورد در هر
يک ميليون نفر تعيين شده است [ ]1در حال حاضر ،فاکتور
مورد توافق جهت پيشبيني عود و کاهش احتمال آن ،درمان
جراحي راديکال است که ميتواند براي بيماران با مشکالتي
همراه باشد [ ،]3به نظر ميرسد که بررسي و شناسايي مارکرهاي
مرتبط با عود آملوبالستوما بتواند به پيشبيني احتمال عود
آملوبالستوما و درمان اختصاصيتر کمک کند .در سالهاي
اخير ،نقش فيبروبالستهاي استروما در گسترش سرطانها
بيش از پيش ،مورد بررسي قرار گرفته است [ .]10همچنين
برخي پژوهشها رابطهي بيان مارکر در فيبروبالستهاي
استروما را با پروگنوز بيماري بررسي کردهاند ،به عنوان مثال در
پژوهش  Moisaو همکاران ( ،)2007آزمايش
ايمنوهيستوشيمي با مارکر  gal-3بر روي  343نمونه با تشخيص
سرطان پستان انجام شد .نتايج نشان داد که رنگپذيري مثبت
فيبروبالستهاو فيبروسيتهاي استروما ،با  gradeباالتر

515
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بدخيمي ( )P=0/03و پروگنوز ضعيف ( )P=0/05در ارتباط
است [.]22
در مورد بيان مارکرها در فيبروبالستهاي استروماي
تومورهاي ادنتوژنيک و رابطهي آن با عود ضايعه پژوهشهاي
زيادي انجام نشده است .در پژوهش  Ahlemو همکاران
( )2015بيان  CD10در استروماي  37نمونهي آملوبالستوما
بررسي شد ،سن و جنس بيماران ،مکان و اندازهي تومور ،نوع
هيستولوژيک ،نماي هيستولوژيک و نوع درمان با عود ضايعه
رابطهي معناداري نداشتند (به ترتيب  P=0/618و ،P=0/603
 P=0/087 ،P=0/168 ،P=0/219 ،P=0/912و
 ،)P=0/677در حاليکه بيان  CD10استروما با عود رابطهي
معناداري داشت (.]24[ )P=0/002
به نظر ميرسد که عملکرد  gal-3سيتوپالسمي و هستهاي
با يکديگر متفاوت است و برخالف نقش آنتيآپوتپوتيک gal-
 3در سيتوپالسم [ gal-3 ،]25هستهاي ميتواند نقش
پروآپوپتوتيک داشته باشد .در پژوهش  Calificeو همکاران
( )2004ردهي سلولي سرطان پروستات با بيان مثبت gal-3
سيتوپالسمي ،ردهي سلولي سرطان پروستات با بيان مثبت gal-
 3هستهاي و ردهي سلولي سرطان پروستات بدون بيان gal-3
(به عنوان کنترل) کشت داده شدند .ردهي سلولي با بيان مثبت
 gal-3هستهاي (برخالف ردهي سلولي با بيان مثبت gal-3
سيتوپالسمي) با  matrigel invasionو anchorage-
 independent growthکمتر و آپوپتوز بيشتري نسبت به گروه
کنترل همراه بود ( .)P<0/05همچنين پس از تلقيح به موش
هم ،تومورهاي اين گروه ،نسبت به گروه کنترل کوچکتر بودند
[ ]26که با نتايج پژوهش حاضر که تومورهاي کوچکتر،
رنگپذيري هستهاي بيشتري نشان دادند ،همخواني دارد.
در پژوهش  Rodriguesو همکاران ( )2008که بر روي 57
نمونهي آملوبالستوماي مولتيسيستيک انجام شد ،مشاهده شد
که حضور ميوفيبروبالستهاي فراوان با تهاجم به استخوان
کورتيکال و مشي تهاجمي آمبالستوما مرتبط است .در پژوهش
حاضر ،بيان مثبت سيتوپالسمي و هستهاي  gal-3در
فيبروبالستها با پرفوريشن استخوان کورتيکال در ارتباط نبود
(به ترتيب  P=0/157و .]13[ )P=0/564
در پژوهش حاضر ،بيان  gal-3توسط فيبروبالستهاي
استروماي آملوبالستوما با پروگنوز ،رابطهي معناداري نداشت و
به نظر ميرسد که نميتواند به عنوان مارکري براي پيشبيني
عود ،استفاده شود.
يکي از محدوديتهاي اين پژوهش ،اين بود که اطالعات
در پروندهي همهي بيماران ،به طور کامل ثبت نشده بودند و
نتوانستيم به متغيرهاي باليني و راديوگرافيک همهي بيماران
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Introduction: Ameloblastoma is a benign odontogenic neoplasm with a high risk of recurrence. Ameloblastoma
stromal fibroblasts are associated with tumor growth and invasion; however, a few studies have evaluated the
immunohistochemical characteristics of stromal fibroblasts and their association with recurrence in Ameloblastoma.
Galectin-3 (gal-3) is a member of the B-galactoside bonding protein family that is involved in the growth of fibroblasts
and their conversion to myofibroblasts. This study aimed to investigate the expression of gal-3 in ameloblastoma
stromal fibroblasts and its association with recurrence.
Materials and Methods: Forty-eight samples with the diagnosis of ameloblastoma were included in the study. gal3 expression in stromal fibroblasts was determined using immunohistochemical staining. We also extracted clinical,
radiographic, and histological variables from the archived patients' recordings.
Results: Thirty-four (70.8%) cases showed nuclear and cytoplasmic expression of gal-3. Four (8.3%) cases
revealed only cytoplasmic expression and three cases (6.3%) showed only nuclear positivity for gal-3. We found no
statistically significant relationship between tumor recurrence and recurrence-free survival with immunoreactivity for
gal-3(Log-rank analysis: P=0.248 and P=0.555, respectively. Cox regression: P=0.272 and P=0.572, respectively).
Conclusion: Gal-3 expression was seen in most samples. This protein could be one of the effective proteins in the
function of ameloblastoma stromal fibroblasts; however, it was not associated with the tumor recurrence and could
not be used as a prognostic factor.
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