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 کدام یک می باشد؟ ANAروش استناندارد برای انجام تست  (1

 Elisaالف(

 IFب( 

 Multiplex assayج( 

 Array technologyد( 

 

 انجام شده است؟ علمی ، توسط کدام نهادIFدر روش  ANAنام گذاری استاندارد برای گزارش پترن های  (2

 ICAP الف(

 WHOب( 

 CDCج( 

 ACRد( .

 

 قرار دارد؟ Competent levelکدام پترن زیر در گروه  ، IFبه روش  ANAدر گزارش  (3

 Dense fine Speckeledالف( 

 Fine speckledب( 

 Large/coarse speckledج( 

 Topo Iد( 

 

 دارد؟ Negative Correlationیک اتوایمون ، با بیماریهای روماتولوژIFکدام پترن در روش  (4

  Fine Speckeledالف(



 Large/coarse Speckeledب( 

 Dense fine speckeledج( 

 Homogenousد( 

 

 برای بیماریهای روماتولوژیک اتوایمون اختصاصی است؟ ANA( کدام پترن 5

 Homogenousالف( 

 Fine Speckeledب( 

 Coarse Speckeledج( 

 د( هیچکدام

 

 یا کمتر( در چه صورت اهمیت دارد؟ 40/1مثبت با تیتر ضعیف ) ANA( گزارش 6

 ینی قوی یه بیماریهای اتوایمونالف( همزمانی ظن بال

 سال 40ب( خانمهای زیر 

 ج( کودکان

 د( همه موارد

 

 صحیح می باشد؟ ANA( کدام یک در مورد تست 7

 الف( حساسیت باال

 ب( مثبت کاذب فراوان

 ج( هر دو مورد

 کدامیک از موارد زیر انجام میشود؟در برست در HER2بررسی مارکر (8

 DCISالف( 

 LCISب( 



 IDCج( 

 د( همه موارد

 

 میباشد؛اقدام بعدی کدام است؟ 2؛+ IHCبه روش  درآدنوکارسینوم گاستروازوفاژیال HER2مارکر  در بررسی(9

 الف( شروع درمان 

 منفی است HER 2ب( 

 ارزش ندارد.HER2 ج( در آدنوکارسینوم گاستروازوفاژیال بررسی 

 CISHد( انجام 

 

 به چه معناست؟  Low positive ERدر نمونه های کارسینوم برست؛(10

 1-10؛ % ERالف( رنگ پذیری 

 1-5؛ % ERب( رنگ پذیری 

 ERج(عدم رنگ پذیری هسته ای 

 د( هیچکدام

 

در کمتر از   Intense complete membranousدر نمونه بیوپسی برست؛رنگ پذیری به صورت  HER2در بررسی (11

 تومورال است.کدامیک صحیح می باشد؟سلولهای  %10

 1الف( +

 2ب( +

 3ج( +

 Negativeد( 

 

 Weakبه صورت  2HER؛ رنگ پذیری  Gasteroesophageal junctionآدنوکارسینوم  بیوپسی در نمونه(12

basolateral % سلولهای تومورال می باشد.کدامیک صحیح می باشد؟ 20؛ در 

  Negativeالف(

 1ب( +

 2ج( +

 3د( +

 

 ؟؛ نمی باشد2HER کدامیک ازعلل منفی کاذب درنتایج (13



 طوالنی  Cold ischemic time الف(

 Small biopsy sampleب( 

  Low concentration of  antibodyج(

 Internal controlد( وجود 

 

 

 

 درمورد فلورسانس ارگانلهای سلول؛ در پترن هوموژن کدام است؟ نادرستگزینه (14

 Metaphase chromosomal plate→ Homogenousالف( 

 Negative →Metaphase cytoplasmب(

 Negative→Interphase cytoplasm ج( 

 Mitotic apparatus→ Positiveد( 

 

 می باشد؟ Systemic Sclerosisبیماری   Classification Criteriaجز   IFدر روش  ANAکدام پترن (15

  Homogenousالف(

 Speckeledب( 

  Centromereج(

 د( هر سه مورد

 

 به روش ایمونوفلورسانس کدام است؟  ANAبهترین گزینه برای گزارش   ICAPبر اساس نظر (16

  ANA testالف(

 ANA assayب( 

 ANA indirect IFج( 

 HEP-2 IIFAد( 

 


