
مقدمه

خردوجانخداوندنامبه

ی؛سالم و خدا قوت خدمت شما همکار گرام

و اگه خوشت اومد حتمـاً يکتاب رو انتخاب کردیني ماست که اکه باعث افتخار موسسهیمبگیداز همه بااول
. کنیشبه دوستات معرف

. سسه طباهنگهؤم) prognosis(از مجموعه کتب پروگنوزیحاضر عضو کوچککتاب
ینتـر و خـوش رزومـه  ینبهتـر يو همفکریدکتر مشاور سابق هست که با همراهیمطباهنگ همون تمؤسسه

يکه بـرا یداره هرچیکشور و با دو سال سابقه و تالش مستمر سعیآموزش پزشکي یطهدر حیددانشجوها و اسات
.شکل بهت ارائه بدهینرو به بهتريداریازه نرشتینکامل شدن در ا

.یشهشامل دو نوع کتاب میاريو دستکارورزيیشکتب پروگنوز پمجموعه
که به دور از ابهام و بـه  يهاي نمودارروز که هم قسمت تست داره و هم قسمت خالصه35در يبندجمعیکی

يي وزارت بهداشـت جمـع اور  رفرنس اعالم شدهینکل مطالب مهم کتاب رو بر اساس آخر! ي کاملشکل خالصه
هـاي جـامع   آزمـون يبنـد عجمـ يبـرا یتـونی کـه م یدهموزش مآمطالب رو بهت test basedکرده و به صورت 

.یکسب کنیي عالنمرهیو حتیازشون استفاده کنیاريو دستکارورزيیشپ
ینبوده رو بـازم بـر اسـاس آخـر    یراخال تو چند سال ؤسیاالت پروگنوز هست که هرچؤسینهگنجيبعدسري

هـاي  به عنوان مکمـل کتـاب  یتونیو میمکرديآوربرات جمعیهاي اعالم شده وزارت و به صورت موضوعرفرنس
.یازشون استفاده کنیتست زنصرفاًیاروز، 35در يبندجمع

یباتجربه طراحینهاي برتر  و مشاوراي توسط رتبهریزي کامال حرفهدفتربرنامهیهدو مجموعه کتاب، یناهمراه
شماست، همراه) ي معقول باشهصرفا گرفتن نمرهیارتبه شدن یتونهکه م(و متناسب با هدفتیرمسيشده که تا انتها

به کارتون ) دروسیتمام(هم به عنوان دفتر مرور نکات میتو در نهایستساده نیزيدفتر برنامه ریهینکهضمن ا
.یادم

تر به یعتر و سرتوو راهه تا شما رو راحتیاديهاي زیدهتر بشن، اکاملیلیها قراره خکتابینبه ذکره که االزم
.هدفت برسونه

یبهمون برسونيدارينظریسخنیحرفشیمیحال مخوشینی،متن ببینایرزیتونیبا مارو میهاي ارتباطراه
.یکنیاريسسه ؤو مارو در هرچه بهتر شدن م



يکشـور یهـاي تـک رقمـ   مشاوره بـا رتبـه  یایداشتیال علمؤهم در عوض حواسمون بهت هست و اگه سما
.یمدر خدمتت هستی،خواست
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ریه 

اي در قسمت مرکزي ریه تشـخیص داده شـده   ساله، با سابقه مصرف سیگار و سرفه و تنگی نفس مزمن توده40مرد -1

هاي تومورال با هسته بـزرگ و سیتوپالسـم فـراوان همـراه بـا نـواحی       ي صفحاتی از سلول1در بررسی میکروسکوپ. است

هـاي پارانئوپالسـتیک زیـر در ایـن نـوع تومـور       سندرماحتمال مشاهده کدام یک از . شودمینکروز و تجمع کراتینی دیده 

)96دستیاري (؟ باشدمیتر شایع

Hypercalcemia) بCushing syndrome) الف
Inappropriate searetion of ADH) دPeripheral neuropathy) ج

هوایی اصـلی و  هاي راهي هاین بیماري در ناحی. است و با سیگار ارتباط زیادي داردتر اسکوآموس سل کارسینوم ریه در مردان شایع
هایپرکلسمی اغلب در . بین سلولی در بررسی بافت شناسی دیده شوندهاي کراتینی و پلهاي ممکن است مروارید. دهدمیمرکزي رخ 

. ارتباط با این بیماري است

v) پاتولوژي رابینز510و 506صفحه(

�.صحیح است) ب(گزینه 

ی ریه در بیماري که از دو سال پیش تحت درمان آریتمی قلبی بـوده اسـت فیبـروز منتشـر مشـاهده      در بررسی بیوپس-2

)96میان دوره، اردیبهشت (؟ باشدمیکدام یک از داروهاي زیر مسئول بروز این فیبروز . شودمی

نیتروفورانتوئین ) دآمیودارون ) جآسپرین ) بپروپرانولول ) الف

. باعث فیبروز و نومونیت شودتواندمیآمیودارون که یک داروي آنتی آریتمی است 

v) پاتولوژي رابینز478صفحه(

�.صحیح است) ج(گزینه 

salt and pepperاي هاي سلولی با نکـروز فـراوان و نمـاي هسـته    ساله سیگاري، توده60در بیوپسی تومور ریه مرد -3

)96مشهد، شهریور (یص کدام است؟ ترین تشخمحتمل. شودمیدیده 

squamous cell carcinoma) بsmall cell carcinoma) الف
carcinoid tumor) دAdeno carcinoma) ج

. باشدمی)salt and pepper(گرد و منظم با کروماتین فلفل نمکی هاي تومور کارسینوئید ریه داراي سلول

v) پاتولوژي رابینز510صفحه(

�.صحیح است) د(گزینه 
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گیـري  در نمونه سیتولوژي قالـب . اي با سرفه مزمن و کاهش وزن تحت برونکوسکوپی قرار گرفته استساله65آقاي -4

ها همراه با هاي نئوپالستیک با سایز دو برابر اندازه لنفوسیتدر نمونه بیوپسی ارتشاح سلول. اي به خوبی مشهود استهسته

کدام تشخیص مطرح است؟ . شوندمیصورت له شده دیده هاي تومورال شکننده و بهلسلو. شودمینکروز دیده 

)96کرمان، شهریور (

کارسینوم سلول بزرگ ) بکارسینوم برونکوآلوئوالر ) الف
کارسینوم سلول کوچک ) دکارسینوم سلول سنگفرشی ) ج

تومور بسیار بـزرگ هسـتند و دو برابـر    هاي سلولچنینهم. در نماي بافت شناسی کارسینوم سلول کوچک همواره نکروز وجود دارد
)crush artifact(. شوندمیشکننده هستند و به صورت تکه تکه دیده ها سلول. اندازه دارندها لنفوسیت

v) پاتولوژي رابینز509صفحه(

�.صحیح است) د(گزینه 

)96اهواز، شهریور (؟ شودمیکدام یک از موارد زیر باعث افزایش احتمال بروز مزوتلیوم بدخیم در ریه - 5

رسوب ) دآزبست ) جسیلیکا ) بسنگ ذغال) الف

.اندهدرصد موارد با آزبست تماس داشت50افراد مبتال به مزوتلیوم بدخیم در 

v) پاتولوژي رابینز512صفحه(

�.صحیح است) ج(گزینه 

)96میان دوره، آبان (ویژگی اصلی برونشیت مزمن در بررسی میکروسکوپی چیست؟ -6

انسداد مجاري به علت فیبروز زیرمخاطی ) بمتاپالزي سلول گابلت و ترشح موکوس ) الف
اي هستههاي التهابی تکارتشاح سلول) دشدگی الیه غدد زیرمخاطی ضخیم) ج

که نسبت ضخامت الیـه زیـر مخـاطی بـه     Reidاندکس . موکوس استي هافزایش غدد مترشح،ت مزمناصلی برونشیي همشخص
. یابدمیضخامت دیواره برونش است افزایش

v) پاتولوژي رابینز467صفحه(

�.صحیح است) ج(گزینه 

اي در قسـمت میـانی ریـه بـا     در رادیوگرافی توده. کندمیساله سیگاري به علت سرفه و خلط مزمن مراجعه 74آقایی -7

هایی با هسته گرد تا بیضی یا کروماتین گرانـولر  درگیري پارانشیم ریه وجود دارد که در بررسی ریزبینی متشکل از سلول

نی در بهترین روش درما. شودمیمیتوز فراوان و نکروز وسیع نیز دیده . باشدمیظریفی و بدون هستک و سیتوپالسم اندك 

)96تهران، اسفند (؟ باشدمیاین بیمار کدام یک از موارد زیر 

درمانی شیمی) دپنومونکتومی ) جلوبکتومی ) برادیوتراپی ) الف
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.باشدمیدرمان این کارسینوم شیمی درمانی با یا بدون رادیوتراپی. شودمیاز جراحی استفاده نsmall cellدر درمان کارسینوم 
نکروز همیشه در نماي . شودهاي متراکم با سیتوپالسم اندك و کروماتین دانه دار ظریف دیده مینماي پاتولوژي کارسینوم با سلولدر 

توده اغلب نـواحی مرکـزي ریـه را    . شودمیcrush artifactها شکننده است که باعث شود و تومور در برشاین کارسینوم دیده می
.کنددرگیر می

v) پاتولوژي رابینز510صفحه(

�.صحیح است) د(گزینه 

هاي رادیولوژیک به عمـل آمـده،   خانمی مسن و سیگاري با پنومونی مقاوم به درمان مراجعه کرده است که در بررسی-8

هـاي بـزرگ و پلئومورفیـک    در بررسی هیستوپاتولوژیک از ایـن تـوده، تکثیـر سـلول    . شودمیاي در مرکز ریه دیده توده

)96زنجان، اسفند (در رابطه با این تومور کدام عبارت صحیح است؟  . اندکراتین نمودهکه گاهاً تولید پرلگرددمیمشاهده 

. تر استدر مردان شایع) الف
. درمانی در بین تومورهاي اولیه ریه را داردبیشترین پاسخ به شیمی) ب
. گیرندمیمنشأ بسیاري از آنها در رابطه با اسکارهاي محیط ریه) ج
. باشدمیترین ارتباط با سیگار داراي ضعیف) د

هاي دیگر آن وجود پلهاي از ویژگی. شودمیاصلی مشاهده هاي اسکوآموس سل کارسینوم ریه در نواحی مرکزي ریه و در برونش
. باشدمیkeratin pearlبین سلولی و 

.باشدریه میمحیطیاسکارهايباارتباطرسیگار و معموالً دباارتباطآدنوکارسینوم ریه کمترین
.استsmall cell carcinomaبیشترین پاسخ به شیمی درمانی ویژگی 

v) پاتولوژي رابینز507و 506صفحه(

�.صحیح است) الف(گزینه 

ها در قسمت پروگزیمال نرمـال بـوده ولـی    خودي، آسینیهاي مکرر خودبهدر بررسی ریه بیمار جوانی، پنوموتوراکس-9

کـه در محـاذات بافـت همبنـد تیغـه لبـولی       شـود مـی فضاهاي هوایی متعدد بزرگ که به هم مرتبط هستند زیر پلورا دیده 

)96یراز و کرمانشاه، اسفند مشترك ش(تشخیص احتمالی کدام نوع آمفیزم است؟ . باشدمی

Panacinar) دCentriacinar) جIrregular) بDistal acinar) الف

. در آمفیزم دیستال آسینار قسمت دیستال آسینی درگیر است اما قسمت پروگزیمال آن نرمال است
:ازعبارتندآمفیزمنوع4

واسـت درگیرتنفسیفقط برونشیول( .کندمیدرگیرراریهفوقانینواحیمعموًال واستتر شایعهاي سیگاريدر:آسینارسنتري
.)استسالمداکتآلوئوالروآلوئول

یعنی.استتر شدیدتحتانیهايدر لوب.استمرتبطتریپسینآنتی1آلفاکمبودباوشودمیمشاهدهریهنواحیتمامدر:آسینارپان
ݐ݊ܣαچون.شوندمیتخریبهمانتهاییآلوئولتاتنفسیبرونشیولاز .شودمیpanacinar پساستریهکلدر↓݅ݎܶ

خودبخوديپنوموتوراکسبا.شودمشاهده می)فیبروزواسکارنواحیمجاورت(ریهفوقانینواحیدرمعموالً ) پاراسپتال( آسیناردیستال
.استهمراه

شودمیمشاهدهاسکارمجاورتدرهمیشهواستآمفیزمنوعترین شایع: منظمنا

v) پاتولوژي رابینز464صفحه(

�.صحیح است) الف(گزینه 
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ساله سیگاري که با سرفه و تنگی نفس مراجعه کرده، هیپرپالزي و هیپرتروفی غدد زیـر  50در بیوپسی برونش مرد -10

تغییرات با کدام تشخیص زیر بیشتر این. هاي گابلت و متاپالزي اسکواموس دیده شده استمخاطی همراه با افزایش سلول

)96اهواز، اسفند (مطابقت دارد؟

Emphysema) بBronchial asthma) الف
Bronchiectasis) دChronic bronchitis) ج

غدد ترشحی موکوس بزرگ و متاپالزي ،الیه غددي موکوس ضخیم،هوایی پرخون و متورمهاي برونشیت مزمن با الیه موکوسی راه
. شودمیریه مشخص تلیوم اپیاسکواموس و گابلت در 

v) پاتولوژي رابینز467صفحه(

�.صحیح است) ج(گزینه 

هاي ریوي مکرر مراجعه کرده است و در برونکوسکوپی یک توده با رشد بیماري به دلیل سرفه، هموپتیزي و عفونت-11

هاي گـرد مـنظم و   هاي یک شکل با هستههاي سلولدر بررسی میکروسکوپی آشیانه. شودمیداخل لومن برونش مشاهده 

تشخیص کدام است؟ . ، بدون میتوز و با پلئومورفیسم اندك مشهود است)salt-and-pepper(کروماتین فلفل نمکی د

)96تبریز، اسفند(

سندرم کارسینوئید ) دل کوچک کارسینوم سلو) جکارسینوئید آتیپیک ) بکارسینوئید تیپیک ) الف

. باشدمی)salt and pepper(گرد و منظم با کروماتین فلفل نمکی هاي تومور کارسینوئید ریه داراي سلول

v) پاتولوژي رابینز510صفحه(

�.صحیح است) الف(گزینه 

هاي تست. کارگر جوانی به علت ضایعات ندوالر ظریفی که در نواحی فوقانی رادیوگرافی ریه داشته، ارجاع شده است-12

المرکـز بـا نمـاي    ها فیبرهـاي کالژنـی هیالینـه شـده متحـد     بررسی میکروسکوپی این ندول. باشدمیعملکردي ریه طبیعی 

میکروسکوپ پالریزه ذراتی را با انکسـار نـور مضـاعف ضـعیف     ها توسط همچنین بررسی ندول. دهدمیگردبادي را نشان 

)97دستیاري، اسفند (ترین تشخیص کدام است؟ محتمل. کندمیمشخص 

اثرات پرتوتابی ) دواکنش دارویی) جآزبستوز ) بسیلیکوز ) الف

فاکتور التهابی موثر ترین مهم. کندمیبیماري شغلی در جهان و اغلب در کارگران معدن سنگ بروزترین سیلیکوزیس به عنوان شایع
در . کندمی، تنگی نفس بروز)فیبروز ریوي(از نظر بالینی در مراحل پیشرفته . باشدمیاز ماکروفاژهاي ریويTNF-aدر ایجاد بیماري، 

CXRمتحدالمرکز پیرامون مرکز بی در میکروسکوپی، فیبرهاي کالژنی هیالینیزه . ظریف در نواحی فوقانی ریه وجود داردهاي ندول
. شودمیدر میکروسکوپی پوالریزان، انکسار مضاعف عمدتا در مرکز ندول مشاهده. شودمیبا نماي گردبادي مشاهده) آمورف(شکل 

.  گیردمیدر مراحل پیشرفته بیماري، پارانشیم ریه نماي کندوي عسل به خود

v) پاتولوژي رابینز476صفحه(

�.استصحیح) الف(گزینه 
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در بررسی آزمایشگاهی هیپرکلسمی همراه با هورمون . هاي استخوانی مراجعه نموده استساله به علت درد70آقاي -13

کدام یافته هیستولوژیک در بیوپسی تـوده ریـه   . پاراتیروئید پایین داشته و در بررسی رادیولوژیک توده ریوي وجود دارد

)97اسفند دستیاري، (تر است؟ این بیمار محتمل

فلفلی دست با هسته گرد منظم و کروماتین نمک ـهاي نسبتاً یکجزایري از سلول) الف
هاي آتیپی بزرگ ساختمان غددي با سلول) ب
هاي دوکی و کروماتین گرانولر هاي کوچک با هستهسلول) ج
هاي پلئومورف و تولید کراتین هاي سنگفرشی با هستهسلول) د

و ) keratin pearls(سنگفرشی، مروارید کراتینی هاي سلول. کندمیریه بروزSCCعنوان سندرم پارانئوپالستیک در هایپرکلسمی به 
. . شودمیبین سلولی در این تومور دیدههاي پل

.پایین استPTHباال ولیCa سطحPTH-rpبه علت تولید

v) پاتولوژي رابینز506صفحه(

�.صحیح است) د(گزینه 

)97میان دوره، اردیبهشت (؟شودمینهاي هیستولوژیک در بیماري سارکوئیدوز دیده کدام یک از یافته-14

هاي ژانت سلول) دنکروز پنیري ) جاجسام شومن ) بگرانولوم ) الف

داخـل  هـاي  انکلوزیوناي هاپیتلیوئید غیرپنیري داراي دو نماي اجسام شومن و اجسام ستارهاي در هیستولوژي سارکوئیدوز، گرانولوم
. ، تشخیصی هستندgiantهاي سلول

v) پاتولوژي رابینز478صفحه(

�.صحیح است) ج(گزینه 

ساله غیرسیگاري، اسـکار مرکـزي همـراه بـا نماهـاي آسـینار،       40در بررسی میکروسکوپیک توده محیطی ریه خانم -15

هـاي تومـوري مشـهود    نیز در سـلول EGFRاسیون در ژن موت. شودمیپاپیلري و گاه تشکیل ساختارهاي غددي مشاهده 

)97مشترك تهران وکرمان، شهریور(تشخیص احتمالی کدام است؟ . است

کارسینوم سلول سنگفرشی ) دLarge cellکارسینوم ) جSmall cellکارسینوم ) بآدنوکارسینوم ) الف

کنسر ریه در ترین آدنوکارسینوم شایع. ایجاد شده و اسکار مرکزي داردریه تر در نواحی محیطیsccآدنوکارسینوم ریه اغلب نسبت به 
ترین که بیشsclcو sccبرخالف (ارتباط را با سیگار دارد ترین و کمباشدمیسال45از تر افراد غیرسیگاري و افراد جوانها، خانم

در پـاتولوژي،  . در آدنوکارسینوم ریـه هسـتند  ها موتاسیونترین از شایعK-Rasو EGFRهاي موتاسیون.). ارتباط را با سیگار دارند
. ، موسینی و پاپیالري قابل مشاهده است)غددي(نماهایی شامل آسینی 

v) پاتولوژي رابینز506صفحه(

�.صحیح است) الف(گزینه 



99 پروگنوز پاتولوژي

16-T helper 97اصفهان، شهریور (در پاتوژنز کدام بیماري دخیل هستند؟ ها(

برونشکتازي ) دبرونشیت مزمن ) جآمفیزم ) بآسم ) الف

به عنوان ) IgEتحریک تولید موکوس و (IL-13و ) تحریک ائوزینوفیلIgE( ،IL-5)تحریک تولید (IL-4با تولید TH2هاي سلول
. سلول در پاتوژنز آسم هستندترین مهم

v) پاتولوژي رابینز468صفحه(

�.صحیح است) الف(گزینه 

)97شیراز، شهریور(هاي محیطی ریه تمایل دارد؟ از ضایعات نئوپالستیک زیر، بیشتر به درگیري قسمتکدام یک -17

هاي کوچک کارسینوم سلول) بهاي سنگفرشی کارسینوم سلول) الف
) آدنوکارسینوم درجا(کارسینوم برونکوآلوئوالر ) دتومور کارسینوئید ) ج

مرکـزي ریـه و   هـاي  و تومور کارسینوئید اغلـب در قسـمت  ) SCLC(کارسینوم سلول کوچک ، )SCC(کارسینوم سلول سنگفرشی 
. کنندمیاغلب در محیط ریه تظاهر) کارسینوم برونکوآلوئوالر(in-situآدنوکارسینوم 

v) پاتولوژي رابینز508صفحه(

�.صحیح است) د(گزینه 

همزمـان  . ، درگیري ریه و لنفادنوپـاتی هـیالر دوطرفـه دارد   ساله که در رادیوگرافی قفسه سینه30بیمار خانمی است -18

هاي متعدد در بیوپسی انجام شده از پوست و ریه، گرانولوم. باشدمیدچار کاهش ترشحات اشک و ضایعات ندولر پوستی 

)97اهواز، شهریور (بهترین تشخیص کدام است؟ . شودمیبدون نکروز کازئوز دیده 

Fungal infection) بSarcoidosis) الف
Systemic Lupus erythematosis) دAmyloidosis) ج

سـارکوئیدوز بـا   . کنـد مـی سـال بـروز  40سارکوئیدوز، یک بیماري مولتی سیستمیک بوده و اغلب در بزرگساالن غیرسیگاري زیـر  
اپیتلیوئیـد  هـاي  در هیستولوژي، گرانولوم. یابدمیموارد با درگیري چشمی ویا پوستی تظاهر25%لنفادنوپاتی دوطرفه ناف ریه و در 

. اي، تشخیصی هستندغیرپنیري داراي دو نماي اجسام شومن و اجسام ستاره

v) پاتولوژي رابینز478صفحه(

�.صحیح است) الف(گزینه 

)97تبریز، شهریور (؟ دهندمیهاي ریه مارکرهاي نورواندوکرین را بروز کدام یک از کارسینوم-19

Bronchioalveolar carcinoma) بSmall cell carcinma) الف
Squamous cell carcinoma) دAdenocarcinma) ج

پلـی پپتیـدي موجـب بـروز     هاي و با ترشح هورمونباشدمینورواندوکراینهاي ریه از سلولsmall cellکارسینوم هاي سلولمنشأ 
. شودمیپارانئوپالستیکهاي موارد سندرومترین بیش
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مثبـت ) سیناپتوفیزینونوروناختصاصیآنوالزگرانینکرومو(نورواندوکرینمارکرهايبه همین خاطر در کارسینوم سلول کوچک
.شوندمی

v) پاتولوژي رابینز509صفحه(

�. صحیح است) الف(گزینه 

سلولهاي تومورال کوچک مؤید حضور جمعیت یکنواخت از ) BAL(ها بررسی سیتولوژیک مایع حاصل از الواژ برونش-20

هـا  هـاي روي هـم افتـادن سـلول    که بخش اصلی سلول را هسته آبی تیره، بدون هسـتک مشـخص اشـغال نمـوده و نشـانه     

)Overlapping (شدن و خراب)Crushing (کدام تشخیص مطرح است؟ . را دارند)97مازندران، شهریور(

ومآدنوکارسین) ب) S.C.C(کارسینوم سلول سنگفرشی ) الف
)Small cell Carcinoma(تومور سلول کوچک ) دتومور کارسینوئید ) ج

دوکی یا گـرد بـا   هاي کارسینوم سلول کوچک ریه به شکل توده مرکزي با درگیري غدد لنفاوي ناف ریه و مدیاستن و حاوي سلول
شکننده بوده و در بیوپسی، تکـه تکـه دیـده   ها این سلول. با سیتوپالسم کم و کروماتین گرانوالرمی باشدها سایز دو برابر لنفوسیت

). Crushing(شوندمی

v) پاتولوژي رابینز508صفحه(

�.صحیح است) د(گزینه 

)97میان دوره،آذر(هاي محیطی ریه تمایل دارد؟ کدام یک از ضایعات نئوپالستیک ریه، بیشتر به درگیري قسمت-21

کارسینوم سلول سنگفرشی ) بآدنوکارسینوم ) الف
تومکور کارسینوئید ) دهاي کوچک کارسینوم سلول) ج

. کنندمینواحی مرکزي ریه را درگیرتر بیشها سایر گزینه. تمایل به درگیري نواحی محیطی ریه داردتر آدنوکارسینوم ریه بیش

v) پاتولوژي رابینز506صفحه(

�.صحیح است) الف(گزینه 

Curschmannلیـدن همـراه بـا    -در بررسی خلط یک بیمار مبتال به تنگی نفس، تعداد قابل توجهی کریستال شـارکو -22

Spirals97مشترك تهران و اصفهان، اسفند (تر است؟ کدام تشخیص زیر محتمل. مشاهده شده است(

Asthma) دBronchectasis) جSilicosis) بSarcoidosis) الف

شارکو هاي ، کریستال)Curschman spirals(ریزش یافته تلیوم اپیموکوسی ناشی از هاي توپی: میکروسکوپی آسم شاملهاي یافته
هوایی، فیبروز زیرغشاي پایه برونش، هاي شامل افزایش ضخامت راه(airway remodelingو ) ائوزینوفیل هاهاي از پروتئین(لیدن 

. باشدمی)ت، هایپرتروفی یا هایپرپالزي عضالت صاف برونشافزایش عروق زیرمخاط، متاپالزي گابل

v) پاتولوژي رابینز470صفحه(

�.صحیح است) د(گزینه 
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)97زنجان، اسفند (؟ باشدمیخود در جوانان ساز پنوموتوراکس خودبهکدام یک از انواع آمفیزم زمینه-23

Distal acinar) دIrregular) جPan acinar) بCentri acinar) الف

. ، قسمت دیستال آسینی را درگیر کرده و زمینه ساز پنوموتوراکس خود به خودي در بزرگساالن است)پاراسپتال(آمفیزم دیستال آسینار 

v) پاتولوژي رابینز464صفحه(

�.صحیح است) د(گزینه 

)97اسفند تبریز،(؟ باشدمینهاي زیر صحیح هاي ریه کدام یک از گزینهدر مورد بدخیمی-24

. شودمیصورت توده مرکزي دیده کارسینوماي سلول کوچک اغلب به) الف
. شودمیصورت توده مرکزي با رشد سریع دیده آدنوکارسینوما، اغلب به) ب
. شودمیصورت مرکزي و محیطی دیده تومور کارسینوئید به) ج
. شودمیصورت توده مرکزي با نکروز و کاویته دیده کارسینوم سلول سنگفرشی به) د

.صحیح هستندها سایر گزینه. تمایل به درگیري نواحی محیطی ریه داردتر آدنوکارسینوم ریه بیش
.و هم مرکزيکارسینوم سلول کوچک و اکواموس سل کارسینوما در گیري مرکزي ریه دارند و کارسینویید ریه هم محیطی

v) پاتولوژي رابینز506صفحه(

�.صحیح است) ب(گزینه 

ها مراجعه کرده کـه  هاي دردناك قرمز رنگ بر سطخ قدامی ساقساله با سرفه خشک، تب، خستگی و ندول30آقاي -25

است ؟  ترین تشخیص کدام مناسب. هاي غیرنکروزه با اجسام آستروئید مشاهده شده استدر بیوپسی ریه گرانولوم
)98میان دوره، خرداد(

سیلیکوز ) بپنومونی افزایش حساسیتی ) الف
سل ارزنی ) دسارکوئیدوز ) ج

سارکوئیدوز هاي از ویژگیasteroid bodiesاپی تلوئید غیر کازئوزه و هاي وجود گرانولوم. ضایعات پوستی بدهدتواندمیسارکوئیدوز 
. است

v) رابینزپاتولوژي 480و 479صفحه(

�.صحیح است) ج(گزینه 

هاي کوچک دردناك در ساق پاها مراجعه نموده کـه در رادیـوگرافی، بزرگـی    اي با تنگی نفس و ندولساله35خانم -26

تلیوییـد محصـور در   هـاي اپـی  ها مشاهده شده و در بیپوسی پایعه تجمعات سـلول ها و درگیري ریههاي لنفی ناف ریهگره

کـدام تشـخیص   . شـود مـی اي شکل دیده اي داراي اجسام ستارههاي ژانت چند هستههمراه با سلوللنفوسیت بدون نکروز

)98مشهد، شهریور (مطرح است؟ بیشتربراي این ضایعه 

Histoplasmosis) دPneumoconiosis) جSarcoidosis) بTuberculosis) الف



پاتولوژيپروگنوز  102

درصـد  90تا 75لنفادنوپاتی هیالر و پارا تراکئال در . باشدمیسارکوئیدوزلنفادنوپاتی محیطی و ضایعات پوستی از جمله مشخصات 
ي هباشند مشخصها میاپیتلوئید محصور توسط لنفوسیتهاي غیر کازئوزه که تجمع سلولهاي گرانولوم. شودمیموارد بیماري دیده 

. دهندمیرا تشکیل asteroid bodiesايهستارهاي داراي انکلوزیوناي هچند هستgiantهاي سلول. بیماري هستند

v) پاتولوژي رابینز479صفحه(

�.صحیح است) ب(گزینه 

اي که کارگر  معدن است، ندوالریتی ظریفـی در نـواحی فوقـانی ریـه     ساله45در رادیوگرافی روتین قفسه سینه مرد -27

انـد دیـده   شکل را احاطه کردهاي بیکز که ناحیهالمردر بیوپسی ضایعه فیبرهاي کالژنی هیالینیزه شده متحد. شودمیدیده 

)98کرمان، شهریور (ترین تشخیص شما چیست؟ محتمل. شودمی

سیلیکوزیس ) دتوبرکولوزیس ) جسارکوئیدوزیس ) بآزبستوزیس ) الف

که مرکزي اند ههیالنیزه تشکیل شدکالژن هاي از فیبرها این ندول. شوندمیظریف سیلیکوتیک در ناحیه فوقانی ریه یافت هاي ندول
.اندهبی شکل را احاطه کرد

v) پاتولوژي رابینز476صفحه(

�.صحیح است) د(گزینه 

)98اصفهان، شهریور(: جزبهتمام جمالت زیر در مورد اختالالت تنظیم ایمنی در افراد مبتال به سارکوئیدوز صحیح است، -28

IFNgو 2افزایش سطح ) ب+CD4هاي گسترش مونوکلونال لنفوسیت) الف

کلونال هیپرگاما گلوبولینمی پلی) دآنرژي پوستی ) ج

آنرژي پوسـتی و  ،هیپر گاماگلوبولینمی پلی کلونال. شودمیدیده Tهاي در افراد مبتال به سارکوئیدوز گسترش الیگوکلونال لنفوسیت
. استدیگر آنهاي از ویژگیIL-8آلفا و -1و پروتئین TNFافزایش 

v) پاتولوژي رابینز479صفحه(

�.صحیح است) الف(گزینه 

در شرح حال، بیمار از اسهال . هاي مکرر ریوي مراجعه نموده استساله با سرفه، هموپتیزي و عفونت45بیمار آقایی -29

-saltماتین هاي یک شکل با هسته گرد و کرودر بررسی میکروسکوپی ضایعه ریوي، سلول. مدت شاکی استآبکی طوالنی

and-pepperاحتمال کدام تومور در این بیمار بیشتر است؟ . شودمیهاي منظم، بدون میتوز مشاهده در دسته

)98میان دوره، آذر (

تومور کارسینوئید ) دکارسینوم سلول کوچک ) جمزوتلیوما ) بآدنوکارسینوم ) الف

. باشدمی)salt and pepper(کروماتین فلفل نمکی گرد و منظم باهاي تومور کارسینوئید ریه داراي سلول

v) پاتولوژي رابینز510صفحه(

�.صحیح است) د(گزینه 
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در نماي میکروسکوپی رشد سلولی . تحت عمل جراحی قرار گرفتمترسانتی2توموري در قسمت محیطی ریه با قطر -30

موسینی و غیرموسینی در امتداد ساختارهایی طبیعـی خانـه   هاي تومورال با مخلوطی از سلولهاي از سلولLeoidicبا ظرح 

دستیاري (گردد؟میزیر بیشتر مطرحهاي کدامیک از تشخیص. شودمیششی از قبل موجود یا حفظ ساختمان آلوئولی دیده

)99مرداد 
Mucinous adenocarcinoma) بAdenocarcinoma in situ) الف

Papillary adenocarcinoma) دAtypical adenomatous hyperplasia) ج

شـود و نمـایی شـبیه بـه     مینوعی آدنوکارسینوم درجاست که بیشتر در نواحی محیطی ریه ایجاد): BAC(برونکوآلوئوالر کارسینوما 
با حفظ ساختار از قبل موجود آلوئولهاي تومورال در امتداد ساختمانهاي رشد سلولBACمشخصه اصلی . پنومونی در گرافی دارند

کنند اما موجب تخریب ساختارهاي آلوئولی یـا  میرا تقلید) نماي پروانه روي حصار(الگوي رشد لپیدیک ها این سلول. اولیه آن است
.شوندنمیتهاجم به استروما

v)پاتولوژي رابینز(

�. صحیح است)الف(گزینه 

همه.داردراستریهتحتانیلوبدراي هتود.استنمودهمراجعهوزنکاهشومزمنسرفهشکایتباساله55خانم-31

بیوپسـی وبرونکوسـکوپی انجـام صـورت در.کنـد نمـی ذکـر راصنعتیهاي هآالیندباتماسیاسیگارمصرفازاي هسابق

)99میاندوره دي (است؟تر محتملزیرهیستولوژیکانواعازکدامیک

کارسینوئید)دلنفوما)جمزوتلیوما)بآدنوکارسینوما)الف

:شاملشناسیبافتنظرازریهکارسینومکلینوع4
آدنوکارسینوما-1
کارسینوماسلاسکواموس-2
3-small cell carcinoma)subtypeنورواندوکرینکارسینوم(
4-large cell carcinoma

.دارندسیگارباراارتباطبیشترینsmall cellوsquamous cellنوع
.استسال45ازتر جوانافراددرهمچنینوغیرسیگاريافرادوها خانمدرریهاولیهتومورترین شایعآدنوکارسینوما

.هستندسفید-خاکستريوسفتتیپیکطوربهوکوچکهاي ضایعهصورتبهاولیهطوربهریهکارسینوم
.باشدریهپارانشیممجاورحجیمهاي تودهیاوبرونشیالموکوسبهتهاجم، اینترالومینالهاي تودهشکلبهتواند میآنتظاهرات

بهنسبتوداردآهستهرشد.باشدهممرکزيضایعاتصورتبهاستممکنامااستریهمحیطینواحیدرمعموًال آدنوکارسینوما
.دارندهممرکزياسکاربسیاري، داردبیشتريمتاستازبهتمایلابتداییمرحلهدراماکند ایجاد میکوچکتريهاي توده، نواعاسایر
adenocarcinoma insituبـه توانـد  مـی که)atypical adenocarcinomatous hyperplasia)AAHآدنوکارسینوماضایعهپیش

invasive adenocarcinoma، )حـداقل تهـاجم بـا آدنوکارسینوم(minimally invasive adenocarcinoma، )درجاآدنوکارسینوم(
.کندپیشرفت)مهاجمآدنوکارسینوم(

v)پاتولوژي رابینز(

�.صحیح است)فال(گزینه 
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ساله با عالئم پنومونی مراجعه نموده است، ایشان سابقه بسـتري در بیمارسـتان را در دو هفتـه اخیـر ذکـر      67خانمی -32

)99کارورزي اسفند پیش(است؟ کمترهاي آزمایشگاهی به عمل آمده احتمال یافتن کدام پاتوژن در بررسی. کندمی

استرپتوکک پنومونیه ) داستاف اورئوس ) جسودومونا ) بانتروباکتریاسه ) الف

ترین عامل پنومونی اکتسابی از جامعه است که با الگوي لوبوالر در لوب تحتانی یا لوب میـانی ریـه یـا بـا الگـوي      پنوموکوك شایع
شود و عمدتًا ریه میسودوموناس آیروژینوزا باعث نکروز انعقادي در . شودبرونکوپنومونی در بیش از یک لوب، باعث درگیري ریه می

در ایجاد پنومونی اکتسابی از بیمارستان، در افرادي که تحت والنیتور مکانیکی هستند یا دچار سوختگی شده انـد، درگیـري ایجـاد    
ترین عامل عفونت پنومونی باکتریال ثانویه در کودکـان و بزرگسـاالن سـالم بـه دنبـال بسـتري در       استاف اورئوس نیز مهم. کندمی

هاي اکتسابی از محیط بیمارستان انتروباکتریاسیه نیز یک گروه مهم از عوامل ایجاد پنومونی. هاي ویروسی استتان یا بیماريبیمارس
.باشندمی

v)پاتولوژي رابینز(

�.صحیح است)د(گزینه 

êêêêêêêêêêêê

بافت نرم هاي مفاصل و تومور،استخوان

فمـور کـه در رادیـوگرافی نمـاي شیشـه مـات بـا حـدود مشـخص داشـته،           در بررسی میکروسکوپی ضـایعه اسـتخوان   -1

با اشکال منحنی شبیه حروف چینی، فاقد پوشـش استئوبالسـتی در یـک اسـتروماي سـلولر      wovenهاي استخوانی ترابکول

)96دستیاري (ترین تشخیص کدام است؟ محتمل. گرددمیفیبروتیک مشاهده 

Fibrous cortical defect) بFibrous dysplasia) الف
Osteoblastoma) دNon ossifying fibroma) ج

بـه صـورت   هـا  سـلول . شـود مـی با حدود مشخص و با نماي شیشه مـات در گرافـی مشـخص    اي هدیسپالزي فیبروز به شکل تود
سلولی فیبروبالستیک دیده استئوبالستیک محصور در فضاي ي هبدون حاشی) شبیه حروف چینی(wovenترابکوالهایی از استخوان 

. شوندمی

v) پاتولوژي رابینز780صفحه(

�.صحیح است) الف(گزینه 

)96میان دوره، اردیبهشت (در مورد استئوسارکوم عبارت صحیح را تعیین نمایید؟  -2

. افرادي که بیماري پاژه استخوان دارند در معرض خطر باالتري براي این تومور هستند) الف
. سالگی است50تا 20سن شایع آن بین ) ب
. در اثر رشد تومور در زیر پریوست، انتشار به مجاري لنفاوي شایع است) ج
. شودمیها و انگشتان دست دیده هاي ماندیبل و مهرهبیشتر در استخوان) د
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