
 در ضایعات مالنوسیتیسواالت مربوط به مبحث نحوه رسیدن به تشخیص 

 

 ؟نمیشوددر دوران بارداری کدام تغییر زیر در خال دیده -1

 میتوز در درم -لفا

 آتیپی سلولی -ب

 افزایش اندازه  -ج

 مالنوسیتهای اپیتلیوئید بزرگ -د

 ؟نیستمشاهده کدام یافته به نفع خوش خیم بودن ضایعه مالنوسیتی -2

 میلیمتر 4اندازه کمتر از  -لفا

 برتری آشیانه های مالنوسیتی در ژانکشن درمواپیدرمال -ب

 هیپرپالزی یک شکل اپیدرم -ج

 میتوز در عمق ضایعه آسان مشاهده -د

 ؟نمیباشدبر ماچوراسیون  الکدام مورد زیر ددر بررسی ضایعه مالنوسیتی  از سطح به عمق ، -3

 کاهش اندازه مالنوسیتها -لفا

 افزایش پیگمانتاسیون مالنوسیتها -ب

 و دوکیکشیده  مالنوسیتهای مشاهده -ج

 کوچک شدن هسته و هستک مالنوسیتها -د

 ماچوراسیون را مشاهده کرد؟ نمیتواندر کدام ضایعه مالنوسیتی زیر -4

 نووئید مالنوما -لفا

 نووس -ب

 متاستاتیک مالنوما -ج

 ندوالر مالنوما -د

 :بجززیر پیشنهاد کننده تمایز مالنوسیتی در تومور با سلول دوکی است  الگوهایهمه مشاهده -5

 الگوی آشیانه ای –لف ا

 الگوی خطی و لنتیژن -ب

 الگوی پاژتوئید -ج

 درمالالگوی اینترا -د

 مالنوم متاستاتیک به پوست است؟ نفع وجودکدام یافته زیر به-6

 کمتر از دو میلیمتربا سطح صاف وضایعه  -لفا

 کالرت اپیدرمیوجود  -ب

 پلئومورفیسم برجسته -ج

 انفیلترای لنفوپالسموسیت در تومور -د

 شایعترین الگوی هیستولوژیک مالنوم آکرال کدام است؟-7

 آکرال لنتیجنوس مالنوما             -الف



 ندوالر مالنوما -ب 

   Superficial spreading melanoma -ج

 نوویید مالنوما -د

 مالنوسیتی آکرال از چه سایزی باید به مالنوم آکرال شک کرد؟در یک ضایعه -8

 میلیمتر 7باالتر از  –الف 

 میلیمتر 4باالتر از -ب

 میلیمتر 10باالتر از  -ج

 میلیمتر 12باالتر از  -د

 همه گزینه های زیر صحیح است به جز: -9

 مالنوم آکرال در بالین ممکن است با هموراژی اشتباه شود -الف

 ی مالنوسیتی ممکن است در مراحل اولیه مالنوم آکرال از نظر سیتولوژی آرام بنظر برسند.سلولها-ب

 مالنوم آکرال معموال تمایل به درگیری افراد مسن دارد. -ج

 اکثر مالنومهای آکرال ازتغییر بدخیم  نووسهای آکرال ایجاد میشوند.-د

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمیباشد؟ -10

 کف دست در مقایسه با کف پا نادر است مالنوم -الف

 مالنوم با نمای وروکوز ممکن است در بالین با زگیل اشتباه شود -ب

 شایعترین محدوده سنی برای مالنوم آکرال سنین نوجوانی است -ج

 مالنوم بستر ناخن جزو مالنومهای آکرال محسوب میشود -د

 ت؟شایعترین پترن درموسکوپی مالنوم آکرال کدام اس -11

A- parallel ridge pattern 

B-parallel furrow pattern 

C- fibrillary pattern 

D- lattice like pattern 

 حضور کدام یافته زیر در یک ضایعه مالنوسیتی آکرال بنفع مالنوم میباشد؟-12

 حضور میتوز در درم عمقی -الف

 میلیمتر 6ضایعه کمتر از -ب

 الگوی پاژتوئید -ج

 با توزیع منظم و قرینه در سلولهای مالنوسیتوجود پیگمان -د

 کدام گزینه در ارتباط با لنتیجینوس مالنوما صحیح است؟-13



 سیربالینی کندی دارد.-الف

 اغلب در زمان تشخیص، انوازیو است.-ب

 اغلب در کودکان دیده می شود.-ج

 در بدن، بیشتر در نواحی در معرض آفتاب دیده می شود.  -د

 انواع مالنوم بیشترین ارتباط را با آسیب آفتابی مزمن دارد؟کدامیک از -14

acral lentiginous melanoma-الف 

 Lentigo maligna melanoma-ب 

  superficial spreading melanoma- ج 

Lentiginous melanoma-د 

 لنتیجینوس مالنوما کدام گزینه کمتر مورد انتظار است؟ در هیستوپاتولوژی-15

 نستهای مالنوسیتی کوچک پراکنده -الف

 پرولیفراسیون مالنوسیتهای منفرد در جانکشن درمواپیدرمال-ب

 صاف شدن رت ریجهای اپیدرم-ج

 فقدان االستوز آفتابی در درم زیرین-د

 کدامیک از مارکرهای ایمونوهیستوشیمی در بررسی مالنوسیتهای اپیدرمال کمتر قابل استفاده است؟-16

 S100-الف

 melan-A -ب

 MiTF-ج

 SOX10-د

 لنتیجینوس مالنوما اندازه هسته مالنوسیتهای نئوپالزیک در مقایسه با کراتینوسیتهای مجاور چگونه است؟ در-17

 کوچکتر از هسته کراتینوسیتهای مجاور -الف

 برابر با هسته کراتینوسیتهای مجاور -ب

 دو برابرهسته کراتینوسیتهای مجاور -ج

 ه کراتینوسیتهای مجاوربیش از سه برابر هست -د

 لنتیجینوس مالنوما کدام ویژگی هیستولوژیک دیده نمی شود؟ در-18

 آتیپی خفیف تا متوسط مالنوسیتی-الف

 گسترش پاژتوئید مالنوسیتهای منفرد-ب

 مالنوسیتهای منفرد  confluentرشد -ج

 پراکندگی نستهای بزرگ مالنوسیتی در تمام ضخامت اپیدرم -د

 گسترش نرمال مالنوسیتها در اپیدرم چگونه است  ؟-19

 بطور منفرد بین کراتینوسیتهای بازال-الف

 ریجها- بطورگروهی در نوک رت-ب

 بطور خطی و پیوسته به هم  در الیه بازال-ج

 پراکنده در تمام ضخامت اپیدرم-د

 منظور از پرولیفراسیون لنتیژنوس مالنوسیتی چیست؟-20

 افزایش مالنوسیتها در درم سطحی-الف



 افزایش جزایر مالنوسیتی در اپیدرم و درم-ب

 گسترش مالنوسیتها به ضمایم پوست-ج

 افزایش خطی مالنوسیتها در الیه بازال اپیدرم-د

 درسندرم پوتزجیگهر ضایعات پیگمانته پوست و مخاط چیست؟-21

 لنتیگو سیمپلکس-الف

 سوالر لنتیگو-ب

 بلو نووس-ج

 نووس اشپیتز-د

 دارد؟درکدامیک افزایش خطی مالنوسیتها وجود -22

1. Ephelid 
2. Nevus Spilus 
3. Large cell acanthoma 
4. Café-au-lait spots 

 شایعترین محل برای لنیگوهای سوالر کجاست؟-23

 بازوها-الف

 صورت و پشت دستها-ب

 ران و زانو-ج

 ناحیه لومبوساکرال-د

 ؟را ندارید BRAFدرکدام ضایعه انتظار وجود موتاسیون -24

 نووس مالنوسیتی جانکشنال .1

 ندنووس مالنوسیتی کومپا .2

 نووس مالنوسیتی اینترادرمال .3

 پلکسلنتیگو سیم .4

 


