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مقايسه تعداد ماست سل ها در استروماي كارسينوم سلول بازالپوستو ضايعات غيرالتهابي
*ناصر طيبي ميبدي ، MD 1سكينه عموئيان ، MD 2مهدي فرزادنيا ، MD 3بهرام معمار، MD4
7

ميترا عباسي ، MD5يلدا ناهيدي ، MD6بيتا عباسي

 4،3،2،1استاديار آسيب شناسی 5 ،رزيدنت آسيب شناسي 6،رزيدنت پوست 7،دانشجوي پزشكي
تاريخ دريافت - 55/2/32 :تاريخ پذيرش55/2/2 :

خالصه
مقدمه :کارسينوم سلول بازال ( ، )BCCرايج ترين نئوپالسم مشاهده شده در پوست انسان است  .بسياري از عوامل ژنتيکي و محيطي در
پاتوژنز سرطان پوست نقش دارند  .نشان داده شده است که هيستامين حاصل از ماست سلها يکي از واسطه هاي مهم تغيير ايمني در اثر
اولتراويوله مي باشد  .هدف از اين مطالعه مقايسه فراوان ي ماست سلهاي پوستي در بيماران مبتال به  BCCو گروه شاهد با ضايعات غير
التهابي نواحي پوست در معرض نور خورشيد مي باشد .
روش کار :اين مطالعه مورد شاهدی در بيماران مبتال به سرطان بازال سل در اواخر سال 4831در بخش پاتولوژی بيمارستان امام رضا ( ع)
انجام شده است  .نم ونه هاي بيوپسي از پوست در معرض نور خورشيد ،از  14بيمار مبتال به  BCCو 44شاهد تهيه شده ،مقاطع بافت
شناسي با استفاده از رنگ آميزي گيمسا و  E&Hآماده گرديد  .تعداد ماست سلها درتمامي سطح برش شمارش شده ،متوسط ماست
سلها دريك ميدان بزرگ ميکروسکوپي ( )x14تعيين گرديد  .مشخصات و نتايج رنگ آميزی در پرسشنامه ای جمع آوری گرديد  .اطالعات جمع
آوری شده با استفاده از آمار توصيفی و جداول توزيع فراوانی پردازش شد .
نتايج :تفاوت معني داري بين تعداد ماست سلهاي اطراف تومـور در مقايسه با گروه شاهــد مشـــاهـــده گرديد ( .)p=4/444هيچ ت فاوت
معني داري بين فراواني ماست سلها و سن يا جنس مشاهده نشد  .نتيجه گيري :رابطه بين تعداد زياد ماست سلهاي پوستي و ابتال به
 BCCاز فرضيه نقش ماست سلها در سرکوب ايمني عمومي حاصل از تابش فرابنفش در انسان ،حمايت مي کند  .نتايج حاصل از اين مطالعه
مي تواند زمينه س از تحيقات بيشتر جهت تعيين نوع ماده ترشحي از ماستوسيتها كه در سركوب ايمني نقش دارند و در نهايت ابداع
روشهاي جديد دارودرماني در پيشگيري ،جلوگيري از رشد و گسترش تومور و يا حتي درمان  BCCباشد  .و
اژه هاي کليدي :کارسينوم سلول بازال ،ماست سل ،هيستامين ،سرطان پوست ،اشعه فرابنفش

