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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

 دندانپزشکیدانشکده 



 چکیده

 از شک عتتاع  و ژور و آملکو السیکتوم    ادنتوژنیک  رااووییتک ک ریتک  دانتک      هدد::  مقدمه و

-آنت  مک ررا  وظک ها هکف  از اعک  مل هتکه الاریک       رود. اله شم ر مک  مهمتاع  ض عت ت ن حیه فکی  

 .مش  آنه  ای اله منظور شن ی ع  الیشتایلوهه ی اپیتلی ه  اع  ض عت ت در  Bcl-2 آپوپتووی 

اللکو  پ رافینکه الیمک را     عکفد  63وحلیل  گذشکته نرکا    –اع  مل هته ووصیف در  ها:مواد و روش

ادنتوژنی  رااووییت کریت  دانت  ژور وآملو السیکتوم ی وکوپا مودکود در ال ک       مبتس اله ض عت ت

هک ی الکی    الکی  پاونکفه   پ ووهوژی دانشکفه دنفانپزشک  قزوع  ووهاا  ره شااعط ورود اله مل هتکه را از 

آمیکزی  الکه رو  رنک    Bcl-2داشتنف انت ک   شکفه و الک  ایکتف ده از مک ررا       8631و   8631ی هه ی

          هک  الکه صکورت درصکف     مک ررا در یکلو    اع اعمنوهیتتوشیم  مورد مل هته قاار گافتنف. میزا  وظ ها

صکف  ه ی رن  گافتکه الکه   الاآورد شف )نتب  یلو دردو ن حیه مجزا از ض  م  اپیتلیوم و مجموع آ  

مورد  وجزعه و وحلیکل   SPSSه ی ح صل ال  ایتف ده از نام افزار داده .( Hot Spot ه یفیلف یلو  در

 قاار گاف .

درصف ماالوط اله زن   الود.  3/55درصف ماالوط اله مادا  و  4/44ک نمونه مورد الاری  63از  ها:یافته

فااوان  را ی هه الیشتاع   91-93گاوه ین   ی   الود ره 63±3/85می نری  ین  افااد مورد الاری  

 ژور وانواع ض عت ت ادنتوژنی  رااووییت ک ریت  دانت  ال زا  درالعه Bcl-2وظ ها م ررا داش . 

در العه ال زا  انواع Bcl-2درصف الفی  آمف. وظ ها م ررا  5/11و  34ک 10/11آملوالسیتوم  اله واویب 

در العه Bcl-2(. متویط وظ ها م ررا =P 533/1ض عت ت مورد الاری  ف قف اختس  متن  دار الود )

 میزا  همبتتر  (.=P 199/1یوپااال زا  انواع ض عت ت مورد الاری  دارای اختس  متن  دار الوده )

  (.P>15/1)نبود  دار مل هته متن  مورد الیم را  ی  و دنس ال  Bcl-2م ررا  وظ ها

از  ال الواالیم را  اغلب ه ی ال زا  و یوپااال زا  در ارثا یلو  Bcl-2وظ ها م ررا  نتیجه گیری:

ولی ه  ه ی اپ ووانف منجا اله اختس  در چاخه یلوه  و ادامه حی ت یلو م  وعژگ  ره اع  الود 51٪

دار  وآملوالسیتوم ی ووپا ف قفاختس  متن توژنی  رااووییت  . متویط وظ ها اع  م ررا درادن شود

 ال شف. رااووییت   ادنتوژنی وودیه رننفه رفت ر مه دم  م  ووانف رهالود

ی ووپاک آملوالسیتوم ک ژورک ریت  دانت رااووییت  ادنتوژنی  کBcl-2 م ررا کلید واژه:

 اعمنوهیتتوشیم .



Abstract 

Background: Lesions of the odontogenic keratocyst, dentigerous cysts and 

ameloblastoma are common and important lesions of the jaws. To identify these 

lesions better, the Bcl-2 marker expression in different cell layers was studied. 

Materials and methods:  This descriptive study was done on 36 paraffin-

embeded samples of patients who had odontogenic keratocyst (OKC), 

dentigerous cysts (DC) and solid ameloblastoma (SA), which was taken from 

the Department of Pathology, Dentistry School of Qazvin and Tehran by using 

immunohistochemical of Bcl-2 marker. The amount of the expression of this 

marker in the cells was calculated as percentage in two distinct areas of 

epithelium and their total was calculated (Stained cells / 100 cells in a hot spot 

fields). Data were analyzed by SPSS software. 

Results: 44.4% of the samples were men and 55.6% were women. The average 

age of patients was 36±15.9 years old and the 20-29 year- old samples had the 

highest frequency. Bcl-2 marker expressions in the basal layer of odontogenic 

keratocyst, dentigerous cysts and ameloblastoma were 88.07, 94 and 88.5 

percent respectively. Bcl-2 marker expression in the basal layer of lesions had 

no significant difference (P=0.566). Bcl-2 marker expression in supra basal of 

three different lesions had significant difference (P=0.022) Correlation between 

Bcl-2 expression was not significant with sex and age of patients (P>0.05).  

Conclusions: Bcl-2 expressions in the basal and supra basal cells were  higher 

than 50% in most patients. This feature can lead to impaired cell cycle and 

survival of epithelial cells that explain the aggressive behavior of odontogenic 

keratocyst.  

 

Key words: Bcl-2 marker, odontogenic keratocyst, dentigerous cyst, solid 

ameloblastoma, Immunohistochemical. 
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