
می باشد؟ ا درجه پایین دیدن کدام جز کاراکتریستیک.برای تشخیص کارسینوم اروتلیال ب1  

 الف( سلولها با آتیپی واضح 

فراوان ب( دیدن سلولهای چتری  

fibrovascular core  ج( وجود ساختار پاپیالری با 

در زمینه دیدن سلول التهابی د(  

 

اروتلیال با درجه پایین می باشد؟.کدام تصویر یک کارسینوم 2  

  

 ب                                                             الف

 

 

 ج                                                     د

یکال اروتلیال می باشد به جز:از خصوصیات سلول آتیپ زیر .همه موارد3  

N/C ratio >0.5    )الف 

Nuclear hyperchromasia ب)  

Irregular nuclear membranes ج)  

mitotic figures  )د  

قرار می گیرد؟ یکال اروتلیالسلول آتیپکدام تعریف زیر در دسته .4  

   الف( سلول اروتلیال با آتیپی خفیف بدون سابقه عامل زمینه ای

اخیر سنگو سابقه دفع ب( سلول اروتلیال با آتیپی واضح   

سلول اروتلیال با آتیپی شدید وتغییرات پولیوما ویروس ج(  

طوالنی مدت گذاری متوسط همراه با سوندد( سلول اروتلیال با آتیپی   

 

 



قرار می گیرد؟ یکال اروتلیال.کدام تصویر در دسته سلول آتیپ5  

 ا

 الف                                                                  ب

 

د                  ج                                             

 

؟می باشدنتصویر یک کارسینوم اروتلیال با درجه پایین .کدام 6  

 

 

 ب                                                         الف

 

 ج                                                         د



 

 جواب صحیح: الف

کدام تشخیص یرای آن مناسبتر  ،مربوط به نمونه ادرار بیماری با سابقه سنگ کلیوی دو طرفه می باشد.تصویر زیر 7

 است؟

 

Suspicious for High-Grade Urothelial Carcinoma الف)  

Negative for High-Grade Urothelial Carcinoma ب)  

Negative for HGUC with a comment suggestive of LGUC  )ج 

   Atypical Urothelial Cells   د( 

 

 8. تصوی رزیر در گروه سلول آتیپیکال اروتلیال قرار گرفته است، علت آن همه موارد زیر می تواند باشد به جز:

 

 الف(هیپرکرومازی هسته

 ب( غشای هسته نامنظم

Coarse ج( کروماتین     

 د( افزایش نسبت هسته به سیتوپالسم بیش از %70

 

 هست؟ چه تعداد    bladder washingتعداد سلول اوروتلیال  مورد قبول در نمونه های ادراری  -9

   HPF 10در  عدد 20الف(  

   HPF 10در   عدد 10ب(

  HPFعدد در هر  20ج(

  HPFعدد در هر  10 د(

 

 



 کدامیک از نمونه های سیتولوژی ادرار مورفولوژی سلول ها بهتر حفظ می شود ؟در -10

  voided urineالف( 

 bladder washing) ب

  catheterizedج(

  ileal loop(د

 

 سلول های شکل مقابل با کدام نوع از سلول های اپی تلیال مطابقت دارد؟-11

 Intermediate squamous epithelial cellsالف( 

 Parabasal squamous epithelial cellsب( 

  Intermediate urothelial epithelial cellsج(

  urothelial epithelial cells  Superficialد(

 

تمام             voided در ادرار    Benign Urothelial Tissue Fragments(UTF)در مورد ماهیت  و علت -12

 به جز؟موارد صحیح هست  

 سلول های اوروتلیال با نمای پاپیلری با حاشیه صافالف(

 ندارند fibrovascular core  ب(

 ضابعه متاپالستیک و پرکورسور مالیگنانسی می باشدج(

 احتمال رویت آن افزایش می  یابد. بدنبال معاینه  رکتال پروستات د(

 

   دارای  ،در ارزیابی سیتولوژی ادرار شستشوی مثانه کالسترهای سلول های اوروتلیال دارای هسته یونیفورم -13

windows طبقه بندی می کنید؟ کدام گروه . دربین سلول ها می باشند 

   benign urothelial cellsClusters of    الف(

  Benign Urothelial Tissue Fragments ب(  

 ) Atypical urothelial tissue fragments ج 

 Low grade urothelial neoplasmد( 

 

 سلول نشان داده شده باکدام تشخیص سیتوپاتیک ویرال مطابقت دارد؟ -14

 

 

  Polyoma virusالف(

  Cytomegalovirusب(



 Herpes simplex virusج(

  Human papilloma virusد(

 

 مطابقت دارد؟ شده باکدام تشخیص سلول نشان داده -15

 

 

  HGUC     الف(

  Seminal vesicle cellsب(

 Radiation changes( ج

  Lithiasis changesد(

 

 گزینه صحیح کدامست؟   Melamed–Wolinska bodiesر مورد ماهیت و اهمیت  د-16

 الف(  اجسام ائوزینوفیلیک داخل سیتوپالسمی هستند

 دارندب( علت ویرال 

 ج( جنس آنها آمیلوئید می باشد

 د(همراهی با بدخیمی های اورتلیال دارد 

 

 

 


