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پاتولوژی عمومی عملی

تصویر زیر نمای میکروسکوپی از اسمیر خلط آقای 32 ساله باعالئم تب، تعریق، کاهش وزن و سرفه می باشد.کدامیک از گزینه های۱-
زیر در مورد نوع رنگ آمیزی و ارگانیسم عامل بیماری ، محتمل تر است؟

 

زیل نلسون،توبرکلوزالف)

گیمسا، کریپتو کوکوسب)

هیچکدامج)

قارچPASد)

 

کدام یک از یافته ای پاتولوژی زیر در نمای هیستولوِژیک زیر از بیوپسی ریه یک نوزاد دختر نابالغ با دیسترس تنفسی که به علت۲-
کمبود سور فاکتانت بوده دیده نمی شود؟
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وجود ماده هيالن صورتي در جدار آلوئول هاالف)

کالپسب)

آمفیزمج)

ارتشاح شدید نوتروفیل هاد)
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همه تصاویر زیر، آدنوما را نشان می دهند به غیر از؟۳-

Bالف)

Cب)

Dج)

Aد)

 

بیمار ۳۴ ساله به دنبال عمل جراحی آپاندیسیت پرفوره دچار عدم ترمیم در ناحیه زخم جراحی شده است. در نمونه برداری از این۴-
ناحیه دیدن کدام تصویر محتمل است؟
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 الف)

 

 

 

 ب)
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 ج)

 د)
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نام تغ�ر هیستولوژیک زیر چیست؟۵-

آتروفیالف)

دیسپالزیب)

هایپرپالزیج)

متاپالزید)

 

کدام تصویر یک ضایعه خوش خیم را نشان می دهد؟۶-
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Bالف)

Cب)

Aج)

Dد)

 

مرسوم ترین رنگ آمیزی جهت بررسی هیستولوژیک نمونه های بافتی چیست؟۷-

Hematoxylin &Eosinالف)

Trichromeب)

PASج)

Reticulinد)
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خانم 35 ساله با توده سفت قابل لمس بر روی گنبد رحم از 6 سال قبل مراجعه کرده است. در بررسی های صورت گرفته اندازه توده۸-
به آرامی افزایش یافته و اکنون به نظر می رسد تقریبًا دو برابر اندازه اولیه آن است. بیمار تحت جراحی قرار گرفت. بررسی

میکروسکوپی ضایعه نمای ذیل را نشان می دهد. منشا سلول های نئوپالستیک در توده مذکور کدام است؟

سلول های استوانه ای غددیالف)

سلول های اکتودرمیب)

سلول های عضله ی صافج)

سلول های سنگفرشید)

 

خانم 57 ساله با تورم پیشانی بدون درد و قرمزی از 3ماه قبل مراجعه کرده است.بیمار سابقه تزریق ژل به منظور زیبایی در ناحیه۹-
پیشانی حدود یک سال قبل داشته است.نمونه برداری از پوست بیمار انجام شد و نمای هیستولوژی زیر مشاهده گردید.کدامیک از

تشخیص های زیر محتمل تر می باشد؟

توبرکلوزیسالف)

واکنش التهابی حادب)

گرانولوم جسم خارجیج)

جوانه گوشتید)
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یک خانم 65 ساله به علت تصادف اتومبیل دچار شکستگی استخوان فمور راست، لگن و هومروس چپ شده است. در بیمارستان۱۰-
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؟

ارگانیزه و ریکانالیزه شدن ترومبوز در رگالف)

واکنش آماسی و اسکاربافت نرمب)

احتقان و پرخونی در رگ و بافت اطرافج)

نکروز بافت نرم اطراف رگد)
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دستگاه روبرو چه نام دارد و کاربرد آن در آزمایشگاه بافت شناسی چیست؟۱۱-

میکروتوم/کوله کردن بافتالف)

تیشو پروسسور/برش بافتب)

تیشوپروسسور/کوله کردن بافتج)

میکروتوم/برش بافتد)
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در بیوپسی کبد خانم 50 ساله با افزایش آنزیم های کبدی، نمای میکروسکوپی زیر دیده می شود. تشخیص صحیح کدام است؟۱۲-

Fatty liverالف)

Hepatitisب)

Cholestasisج)

Mixed patternد)
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نمای میکروسکوپی از بیوپسی معده آقای 58 ساله که با درد اپیگاستر مراجعه کرده بود در زیر دیده میشود.برای بیمار تشخیص۱۳-
گاستریت مزمن گذاشته شده است . نوع سلولهای التهابی که ال به الی غدد انفیلتره شده اند چیست؟

نوتروفیلالف)

لنفوسیتب)

الف و بج)

پالسما سلد)
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تصویر زیر نمای میکروسکوپی از بیوپسی ریه خانم 30 ساله با سابقه نقص ایمنی و لنفوسیتوز می باشد.کدامیک از تشخیص های۱۴-
زیر محتمل تراست؟

کارسینوم ریهالف)

عفونت سلیب)

عفونت سیتومگالوویروسج)

پنومونی باکتریایید)
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یک خانم 35 ساله با شرح حال درد شکمی مبهم و کاهش اشتها مراجعه کرده است. در سونوگرافی یک ضایعه ی کیستیک در لوب۱۵-
راست کبد مشاهده می شود. تصاویر مربوط به ضایعه را مشاهده می کنید. منشا کدام یک از اجزای این ضایعه از بافت میزبان

است؟

 

اکتوسیستالف)

اندوسیستب)

پری سیستج)

اسکولکسد)
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در یک شیرخوار ۶ ماهه توده ای در پشت گردن به رنگ قرمز مشاهده میشود که از بدو تولد وجود داشته و بتدریج بزرگتر شده۱۶-
است (تصویر زیر). در معاینه توده با قوام نرم و بدون درد در لمس است. بیوپسی از این توده در تصویر زیر دیده میشود. کدام یک

از تشخیص های زیر برای این بیمار مطرح است؟

 

Angiofibromaالف)

Telangiectasiaب)

Capillary hemangiomaج)

Cavernous hemangiomaد)
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تصاویر زیر با کدام تشخیص همخوانی دارد؟۱۷-

 

عفونت قارچی پوستیالف)

لیشمانیازیسب)

واکنش جسم خارجی و بافت گرانوالسیونج)

گزانتالسماد)
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آقای 67 ساله با شکایت رکتوراژی مراجعه کرده است. در بررسی های صورت گرفته توده برجسته با سطح زخمی در ناحیه رکتوم۱۸-
دیده شد. در نمای میکروسکوپی از بیوپسی ضایعه تصویر زیر رویت می شود. تشخیص شما کدام است؟

 

هامارتومالف)

آدنوکارسینومب)

آدنومج)

آدنومیومد)
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یک خانم 17 ساله با شرح حال درد شکمی به اورژانس مراجعه کرده است. در آزمایشات بیمار میزان تومور مارکرها در محدوده ی۱۹-
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)

این تومور معموال در بافت تخمدان و بیضه دیده می شودب)

سلول های با منشا مزودرمی در این تومور دچار تغ�ر بدخیم نمی شوندج)

بافت های موجود در این تومور می توانند حاوی سلول های بالغ و نابالغ باشندد)
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در رادیوگرافی ریه آقای جوانی بطور اتفاقی یک توده سکه مانند در مجاورت قلب دیده میشود که در پیگیری طوالنی مدت افزایش۲۰-
اندازه نداشته است (شکل زیر، فلش قرمز). توده دارای حد مشخص بوده و قطر آن ۲ سانتی متر است. تصویر بیوپسی این توده را

در زیر مشاهده می کنید. کدام یک از موارد زیر برای این بیمار مطرح میشود؟

 

Granulomaالف)

Teratomaب)

Hamartomaج)

Carcinomaد)

 




