
آزمون:پاتولوژی عملی  مدت آزمون:20بر اساس دفترچه کاربر

پاتولوژی عملی
-۱A 17 years old lady referred to hospital because of

abdominal pain. Diagnostic images shows cystic mass in
right ovary. The mass sent to pathology department after
surgery. Macroscopic examination revealed a cyst
containing cheesy material, hair and teeth. The below
picture is microscopic image. What is your diagnosis?

Hamartomaالف)

Lipomaب)

Hemangiomaج)

Teratomaد)

 

-۲A 52-year-old woman presents with chronic pelvic
discomfort. A CT scan of the pelvis shows a 10-cm,
infiltrative tumor arising from smooth muscle of the uterine
wall. A hysterectomy is performed. The representative
microscopic appearance of the lesion is shown in the
figures below.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is the name of the structure is indicated by yellow
arrow?

Apaptosisالف)

Multinucleated giant cellب)

Nuclear pleomorphismج)

Mitotic figureد)

 

-۳A 52-year-old woman presents with chronic pelvic
discomfort. A CT scan of the pelvis shows a 10-cm,
infiltrative tumor arising from smooth muscle of the uterine
wall. A hysterectomy is performed. The representative
microscopic appearance of the lesion is shown in the
figures below.

 

 

 

 

 

 

 

 

Which of the following is the most likely diagnosis?
Leiomyosarcomaالف)

Serous carcinomaب)

Endometrioid Carcinomaج)

Rhabdomyosarcomaد)

 

-۴ 

A 68-year-old woman has had chronic renal failure for 10
years and has been on hemodialysis. She had
splenomegaly. The figure shows microscopic view of her
spleen. These microscopic changes are most characteristic
for which disease?

 

Diabetes mellitusالف)

Systemic lupus erythematosusب)

Malignant hypertensionج)

Amyloidosisد)

 

-۵A 75 years old man who presented with headache and
decreased carotid outflow on sonography underwent
surgery for carotid resection. Which microscopic finding
can be seen in his vessels?

 

Organization and recanalization of thrombosisالف)

Necrosis in tissueب)

Edema and hemorrhagiaج)

Scar and inflammationد)

 

-۶Following a penetrating injury to my hand with a knife I saw
a pinkish, soft and elevated lesion growing on the area of
wound which I biopsied and examined under microscope.
This is the image taken from the slide:

Which option is incorrect regarding the major components
of such lesion:

 

Fibriblastsالف)

Multinucleated macrophagesب)

Edema fluidج)

New and small vesselsد)

 

-۷What is the histopathologic diagnosis of this microscopic
feature?

 

Normal GI tissueالف)

Adenomaب)

Adenocarcinomaج)

Leiomyosarcomaد)

 

-۸A young man has been presented with painless swelling of
the upper eyelid for a few days ,what is the diagnosis
according to the clinical history and microscopic view ?

 

Granulation tissueالف)

Bacterial infectionب)

Chalazionج)

Fat necrosisد)

 

توده ای روی زبان آقای ۵۶ ساله ای با خونریزی همراه است که جراحی۹-
میشود. در تصویر زیر نمای بالینی و میکروسکوپی توده مشاهده

میشود. تشخیص شما کدام گزینه است؟

 

Angio fibrolipomaالف)

Capillary hemangiomaب)

Cavernous hemangiomaج)

Hobnail hemangiomaد)

 

-۱۰Which one demonstrates “Metaplasia”?

Cالف)

Bب)

Dج)

Aد)

 

-۱۱Infarction in the ____________ is replaced by fibrous tissue
resulting in fibrosis and scarring.

 

Heartالف)

Intestinesب)

Brainج)

Kidneyد)

 

تشخیص بافتی مربوط به بیوپسی گردنی آقای67 ساله کدامیک می۱۲-
باشد؟

 

 

رنگ زیل نلسون
سیتومگالوویروسالف)

اکتینومایکوزیسب)

توبرکولوزیسج)

لنفوم  د)

 

آقای 29 ساله با سابقه نقص ایمنی با تب از حدود 2 هفته قبل،۱۳-
سردرد،دردعضالنی و سرفه خشک مراجعه کرده است. در اسمیر خون

محیطی لنفوسیتوز مشاهده شد. در عکس ساده قفسه سینه ارتشاح دو
طرفه ریه مشاهده گردید. بیوپسی از بافت ریه انجام شد و بررسی

هیستولوژیک نمونه بیمار به صورت زیر می باشد. کدامیک از تشخیص
های زیر محتمل تر است؟

کارسینوم ریهالف)

پنومونیب)
باکتریایی

عفونت سیتومگالوویروسج)

عفونت سلید)

 

-۱۴The transverse section of the heart from the autopsy of a
60-year-old man with a history of hypertension is depicted
below. What is the major macroscopic finding?

 

Pericardial thickeningالف)

Left ventricular hypertrophyب)

Coronary artery thrombosisج)

Mitral valve vegetationsد)

 

خانم ۳۵ ساله با درد شکم و بی اشتهایی به اورژانس بیمارستان مراجعه۱۵-
کرده است. در معاینات تندرنس در لمس شکم و ریباند تندرنس

مشاهده می شود بیمار به اتاق عمل منتقل شده و تحت آپاندکتومی
قرار می گیرد. دیدن کدام تصویر زیر در بررسی میکروسکوپی نمونه

خارج شده تشخیص احتمالی را تاxد می کند؟
الف)

ب)

ج)

د)

 

در سونوگرافی از ناحیه رحم خانمی 40ساله توده ای به قطر 2سانتیمتر۱۶-
مشاهده می شود. توده توسط

پزشک جراح برداشته می شود و در گزارش آسیب شناسی توده ای
خوش خیم گزارش می شود. مشاهده

کدامیک از موارد زیر در نمای تومور قابل انتظار نیست؟
دستجات سولی در هم روندهالف)

نواحی دارای خونریزی در نمای ماکروسکوپی( gross) تومورب)

تزاید سلولهائی بامنشاء مزانشیمیج)

هسته های سیگاری شکلد)

 

کدام یک از یافته ای پاتولوژی زیر در نمای هیستولوِژیک زیر از بیوپسی۱۷-
ریه یک نوزاد دختر نابالغ با دیسترس تنفسی که به علت کمبود سور

فاکتانت بوده دیده نمی شود؟

کالپسالف)

آمفیزمب)

وجود ماده هيالن صورتي در جدار آلوئول هاج)

ارتشاح شدید نوتروفیل هاد)

 

برای انتقال بافت بدن به آزمایشگاه پاتولوژی جهت بررسی۱۸-
میکروسکوپی بهترین و رایج ترین فیکساتیو کدام است؟

آب مقطرالف)

الکلب)

نرمال سالینج)

فرمالیند)

 

-۱۹In a foreign body type granulomatous formation with
microscopic picture at below ,what are the giant
multinucleated cells composed of?

 

Macrophagesالف)

Lymphocytesب)

Mast cellsج)

Neutrophillsد)

 

-۲۰Which sentence is true about this microscopic picture?

 

This is the most common type of steatosisالف)

Bubble of fat displace the nucleus to the edge of the cellsب)

The fat is finely divided through the cytoplasmج)

Hepatocytes are obviously vacuolatedد)
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چاپ

آزمون:پاتولوژی عملی  مدت آزمون:18بر اساس دفترچه کاربر

پاتولوِژی عمومی عملی پزشکی

-۱ 

یک خانم 65 ساله به علت تصادف اتومبیل دچار شکستگی استخوان فمور راست، لگن و هومروس چپ شده است. در بیمارستان
شکستگی ها فیکس شده و بیمار در حال بهبودی بود که ناگهان دچار تورم، گرمی و قرمزی پای چپ و درد و تندرنس موضعی در

ران چپ می شود. بعد از چند ساعت بیماربه علت دیسترس تنفسی شدید فوت می کند. نمای عالمتگذاری شده در شکل چه نامیده
می شود؟

 

Hemangiomaالف)

Recanalizationب)

Infarctionج)

Granulation tissueد)

 

برای تهیه ی یک گزارش کامل و دقیق پاتولوژی کدامیک از موارد زیر الزامی می باشد؟۲-

داشتن شرح حال و اطالعات بالینی بیمارالف)

تهیه ی برش های بافتی و رنگ آمیزی مناسبب)

همه ی مواردج)

مشاهده و بررسی ماکروسکوپی نمونه ی بافتد)

 







12/25/2020 دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بھداشتی و درمانی تھران

exam.tums.ac.ir/ReportControl/ReportAzmoon.aspx?full=1&TestId=18141 2/14

آزمون:پاتولوژی عملی  مدت آزمون:18بر اساس دفترچه کاربر

برای انتقال بافت بدن به آزمایشگاه پاتولوژی جهت بررسی میکروسکوپی بهترین و رایج ترین فیکساتیو کدام است؟۳-

نرمال سالینالف)

الکلب)

فرمالینج)

آب مقطرد)

 

کدامیک از نمونه های زیر جهت انجام آزمایشات انعقادی قابل قبول است؟۴-

نمونه ای که در لوله ی بدون ضد انعقاد جمع آوری شده استالف)

لوله ای که حاوی لخته ی خون استب)

نمونه ی بدون نام و مشخصاتج)

نمونه خون با لیبل مناسب در لوله ی حاوی ضدانعقاد که یک ساعت پس از نمونه گیری به آزمایشگاه رسیده استد)

 

در مورد تصویر زیر کدام عبارت صحیح نمی باشد؟۵-

در زمان نیاز به انجام مشاوره پاتولوژی نمی توان از بلوک استفاده کرد و باید از الم جهت مشاوره استفاده کردالف)

با استفاده از آن میتوان بافت را برای سال ها نگهداری کردب)

با استفاده از دستگاه میکروتوم می توان برش های نازک از آن تهیه کردج)

محیط نگهداری بلوک ها نباید گرم و مرطوب باشدد)
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آزمون:پاتولوژی عملی  مدت آزمون:18بر اساس دفترچه کاربر

-۶ 

شیرخوار یک ساله به علت وجود یک ندول قرمز روشن در ناحیه ی صورت که از زمان نوزادی وجود داشته ارجاع داده شده است.
نمای میکروسکوپی توده ی مذکور را مشاهده می کنید. کدام گزینه در مورد این ضایعه درست می باشد؟

 

می تواند در ارگان های داخلی بدن هم ایجاد شودالف)

یک تومور خوش خیم اپی تلیالی محسوب می شودب)

در نوزادان و شیرخواران اغلب نیاز به درمان جراحی داردج)

در سلول های نئوپالستیک اغلب آتیپی و میتوز دیده می شودد)
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آزمون:پاتولوژی عملی  مدت آزمون:18بر اساس دفترچه کاربر

-۷ 

یک خانم 35 ساله با شرح حال درد شکمی مبهم و کاهش اشتها مراجعه کرده است. در سونوگرافی یک ضایعه ی کیستیک در لوب
راست کبد مشاهده می شود. تصاویر مربوط به ضایعه را مشاهده می کنید. منشا کدام یک از اجزای این ضایعه از بافت میزبان

است؟

 

اسکولکسالف)

اندوسیستب)

اکتوسیستج)

پری سیستد)
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آزمون:پاتولوژی عملی  مدت آزمون:18بر اساس دفترچه کاربر

-۸ 

یک آقای 31 ساله HIV مثبت به علت دیسترس تنفسی از 2 روز قبل مراجعه کرده است. عکس رادیوگرافی قفسه ی سینه
انفیلتراسیون بینابینی دوطرفه در ریه ها را نشان می دهد. نمونه برداری ترانس برونکیال برای بیمار انجام گرفته است که نماهای

میکروسکوپی آن را مشاهده می کنید. تشخیص شما چیست؟

 

سیتومگالوویروسالف)

آدنوکارسینومب)

هامارتومج)

آسپرژیلوسد)
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آزمون:پاتولوژی عملی  مدت آزمون:18بر اساس دفترچه کاربر

-۹ 

یک آقای 40 ساله با یک ندول بدون درد روی پلک فوقانی مراجعه کرده است که تصاویر بالینی و میکروسکوپی آن را مشاهده می
کنید. ضایعه ی مذکور در کدام دسته از ضایعات قرار می گیرد؟

 

Acute inflammationالف)

Dystrophic calcificationب)

Foreign body type inflammatory reactionج)

Lipogranulomatous inflammationد)
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آزمون:پاتولوژی عملی  مدت آزمون:18بر اساس دفترچه کاربر

-۱۰ 

یک خانم 29 ساله در هفته ی 32 بارداری به علت پره اکالمپسی دچار زایمان زودرس شده است. نوزاد در ابتدا مشکلی نداشت ولی
در مدت کوتاهی پس از تولد دچار سندرم دیسترس تنفسی می شود. نوزاد تحت اینتوباسیون و اکسیژن رسانی قرار می گیرد. نمای

میکروسکوپی از ریه ی نوزاد را مشاهده می کنید. کدامیک از موارد زیر در مورد این ضایعه درست است؟

 

ماده ی صورتی رنگ قابل مشاهده، آمیلوئید نامیده می شودالف)

زایمان پره ترم و دیابت مادر از عوامل خطر این بیماری برای نوزاد محسوب می شوندب)

تزریق انسولین به نوزاد از روش های درمانی می باشدج)

علت ایجاد این ضایعه، عوامل عفونی می باشدد)
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آزمون:پاتولوژی عملی  مدت آزمون:18بر اساس دفترچه کاربر

-۱۱ 

یک خانم 22 ساله با شرح حال درد شکمی مراجعه کرده است. در آزمایشات بیمار میزان تومور مارکرها در محدوده ی نرمال می
باشد. در سونوگرافی یک توده ی کیستیک به ابعاد 5x4x3 سانتی متر در تخمدان سمت راست دیده می شود. بیمار تحت عمل

جراحی خارج کردن توده قرار می گیرد. نمای ماکروسکوپی و میکروسکوپی توده را مشاهده می کنید. کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 

احتمال ایجاد بدخیمی از نوع کارسینوم در آن وجود داردالف)

سلول های با منشا مزودرمی در این تومور دچار تغ�ر بدخیم نمی شوند.ب)

بافت های موجود در این تومور می توانند حاوی سلول های بالغ و نابالغ باشندج)

این تومور معموال در بافت تخمدان و بیضه دیده می شودد)
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آزمون:پاتولوژی عملی  مدت آزمون:18بر اساس دفترچه کاربر

-۱۲ 

نمای میکروسکوپیک توده بافت نرم با حدود مشخص در ناحیه ی بازوی آقای جوان را مشاهده می نما�د. توده از چندین سال
پیش وجود داشته و در این مدت افزایش سایز پیدا نکرده است. با توجه به شرح حال و نمای میکروسکوپی کدام گزینه صحیح

است؟

این توده بیشتر در ارگان های داخلی و عمقی بدن دیده می شودالف)

اغلب نیاز به درمان جراحی داردب)

در ماکروسکوپی توده حدود نامشخص داشته و فاقد کپسول واضح می باشدج)

یک توده ی خوش خیم مزانشیمی می باشدد)
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آزمون:پاتولوژی عملی  مدت آزمون:18بر اساس دفترچه کاربر

-۱۳ 

یک خانم 48 ساله با شرح حال خونریزی رحمی غیرطبیعی مراجعه کرده است. در تصویربرداری یک توده ی بزرگ با حدود نامنظم به
بزرگترین قطر 16 سانتی متر و با یک ناحیه ی نکروتیک دیده می شود. بیمار به علت وجود توده تحت عمل جراحی هیسترکتومی

(خارج کردن رحم) قرار می گیرد. نمای ماکروسکوپی و میکروسکوپی توده را مشاهده می کنید. منشا سلول های نئوپالستیک در
توده ی مذکور کدام سلول است؟

 

سلول های اکتودرمیالف)

سلول های عضله ی صافب)

سلول های استوانه ای غددیج)

سلول های سنگفرشید)
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آزمون:پاتولوژی عملی  مدت آزمون:18بر اساس دفترچه کاربر

-۱۴ 

آقای 42 ساله با شرح حال تب و تعریق شبانه، کاهش وزن و سرفه همراه با هموپتیزی در 3 ماه گذشته مراجعه کرده است. در
معاینه درجه حرارت 37/8 درجه سانتی گراد دارد. در رادیوگرافی قفسه سینه انفیلتراسیون رتیکولوندوالر با ارجحیت در قسمت های

فوقانی ریه ها دیده می شود. نمای میکروسکوپی ریه ها را مشاهده می کنید. برای تا�د تشخیص این ضایعه استفاده از کدام مورد
کمک کننده است؟

 

رنگ آمیزی زیل نلسونالف)

رنگ آمیزی گیمساب)

رنگ آمیزی کونگو ردج)

رنگ آمیزی PASد)
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-۱۵ 

یک خانم 60 ساله با شرح حال دیابت کنترل نشده دچار درد پیشرونده در سمت راست صورت در طول 24 ساعت گذشته شده
است. در معاینه تندرنس و تورم قابل توجه در این ناحیه ی صورت دیده می شود. در سی تی اسکن صورت تورم بافت نرم و

تخریب استخوانی در اطراف سینوس ماگزیال مشاهده می شود. از این ضایعه نمونه برداری شده است. عامل ایجاد کننده ی این
بیماری کدام مورد می باشد؟

 

عفونت باکتریال اسیدفست مثبتالف)

کلونی های باکتریال فیالمنتوس با دانه های سولفورب)

عفونت قارچی دارای انشعابات با زاویه ی حاده و بدون سپتاج)

عفونت قارچی دارای انشعابات با زاویه ی راست و بدون سپتاد)
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-۱۶ 

یک کودک 2 ساله با توده ی شکمی مراجعه کرده است. در سی تی اسکن شکم و لگن یک توده ی بزرگ در نزدیکی پل فوقانی کلیه
ی راست دیده می شود. نمایی که در تصویر با فلش نشان داده شده است چه نامیده می شود؟

Calcificationالف)

Homer-Wright pseudorosettesب)

Primitive tubuleج)

Multinucleated giant cellد)

 

ضد انعقاد مناسب جهت انجام تست های انعقادی کدام است؟۱۷-

هپارینالف)

اگزاالت سدیمب)

سیترات سدیمج)

EDTAد)
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-۱۸ 

یک آقای 23 ساله با شرح حال گرفتگی بینی و کاهش حس بویایی مراجعه کرده است. در معاینه ضایعه ی دوطرفه در حفرات بینی
دیده می شود. از این ضایعات نمونه برداری شده است و نماهای میکروسکوپی را در تصاویر مشاهده می کنید. در صورتیکه این

ضایعه ماهیت آلرژیک داشته باشد کدام نوع سلول به فراوانی در استروما قابل مشاهده خواهد بود؟

 

نوتروفیلالف)

ماکروفاژب)

ائوزینوفیلج)

پالسماسلد)

 




















































































































