
سئواالت بازاموزي سیتولوژي تیروئید 26 تیر ماه سال 99

کدام یک از   Suspicious for papillary carcinomaدر ارزیابی موارد مشکوک به پاپیلری کارسینوم (1

تغییرات سیتولوژیکی نامعمول می باشد؟

 highly cellularالف(  

 nuclear groovesب( 

 Intranuclear pseudoinclusionsج(

 nuclear enlargementد(

 ج جواب:

روش های ایمونوسیتوکمیکال در تشخیص کدامیک از موارد مشکوک به نئوپالسم  یا کارسینوم در سیتولوژی (2

تیروئید کاربرد دارد؟

Papillary carcinomaالف(

Medullary carcinomaب( 

Follicular neoplasmج(

Hurthle cell neoplasm د(

: ب جواب  

در سیتولوژی تیروئید به کدام موارد اطالق  Atypia of Undetermined Significanceدر مورد طبقه بندی (3

می شود؟

 الف( فقط برای آتی پی سلول های فولیکوالر این ترمینولوژی به کار می رود

 می باشد 5ب(در طبقه بندی بتسدا جزء کالس 

 ج(برای موارد مشکوک به بدخیمی به کار می رود

با فاصله زمانی مناسب می باشد FNAاقدام بالینی در این بیماران اغلب تکرار د(

دجواب  : 



 تیروئید در زمینه خونی و لخته های فیبرینی  کالسترهای سلولی فراوان با نمای  FNAدر ارزیابی اسمیر (4

crowdedرا چه گزارشی  می  دیده می شود.نواحی غیر خونی اسمیر سلول فولیکوالر اندک  می باشد این نما

 کنید؟

 Atypia of Undetermined Significanceالف( 

 Non diagnostic for evaluationب(

 Suspicious for follicular neoplasmج(ُ 

 Suspicious for papillary carcinoma د(

 بجواب  : 

 

ساله را نمایش می دهد بهترین تشخیص کدام یک از  45تصاویر ذیل سیتولوژی ندول  تیرویید در یک خانم (5

 گزینه های ذیل می باشد؟ 

 پاپالری کارسینوما  -الف

 آناپالستیک کارسینوما -ب

 مدوالری کارسینوما -ج

 د. فولیکوالر کارسینوما 

 ججواب  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

که با عالیم دیسفاژی پیشرونده مراجعه  ساله با سابقه قبلی گواتر،  52نمونه برداری سوزنی از تیرویید خانم (6

کرده است سلولهای بسیار آتیپیک با نمای اپیتلویید، اسکواموس و اسپیندل همراه با سلولهای چند هسته ای در 

 ه های ذیل می باشد؟ زمینه کثیف را نشان می دهد. بهترین تشخیص کدام یک از گزین

 آناپالستیک کارسینوما -الف

 هرتل سل کارسینوما -ب

 مدوالری کارسینوما -ج

 لنفوما -د

 جواب: الف

 

 کدامیک از موارد ذیل، بعنوان ریسک فاکتور بدخیمی در ضایعات تیرویید نمی باشد؟ (7

 الف. لنفادنوپاتی گردنی

 جنسیت مرد -ب

 سال 50-70سن -ج

 قوام سفت ندول  -د

 جواب: ج

 

 

نمونه برداری سوزنی انجام شود کدامیک از یافته های رادیولوژی ساله با ندول تیرویید قرار است  70برای آقای (8

 ذیل بعنوان  ریسک فاکتور بدخیمی تلقی می شود؟

 Wider than tall الف.

 Intranodular vascularityب.  

 Spongioformج.

 Hyperechoic lesion د.

 جواب: ب

 



 کدامیک از سلولهای التهابی زیر کاراکترسیتیک برای تیروییدیتیسیت مزمن می باشد؟ ( 9

 لنفوسیت( الف

 نوتروفیل( ب

 Tangible body macrophagesج( 

 (ج    

 پالسماسل( د

     دجواب:

 

 ؟جز به شود می تلقی مناسب کم، سلول با حتی نمونه زیر موارد همه وجود صورت در(  10

 فراوان التهابی سلول وجود( الف

 فراوان کلویید ضخیم و دیدن( ب

 میکروفولیکول دیدن( ج

 آتیپیک سلول دیدن( د

 جواب: ج

 

 11)شود؟ می دیده است زیرممکن موازد از کدامیک حاد تحت تیروییدیت در

  مزمن التهابی سلولهای کانونی تجمع( الف

 گرانولوم دیدن( ب

 ماکروفاژ فومی دیدن( ج

 پالسماسل دیدن( د

 جواب: ب

 

 :جز به شوند می تلقی دیاگنوستیک نان زیر موارد همه(12

 فراوان  ماکروفاژ دیدن( الف

 تنهایی به رسپیراتوری سلولهای دیدن( ب



       کلویید نازک و آبی رنگ به تنهایی  دیدن( ج

 لنفوسیتی  فراوان جمعیت دیدن( د

 جواب: د

 

را  suspicious for follicular neoplasmساله جواب  50خانم  دیروئیت یپاتولوژ توینمونه سا یدر بررس (13

 شتریب ریپرسد با توجه به جواب مشکوک شما؛ اگر نئوپالسم نباشد. کدام مورد ز یاز شما م نیسینی. کلدیداده ا

 گردد؟ یمطرح م

 ماتویهاش تیدیروئی. تالف

 دوکرون تیدیروئی. تب

 ندولر ی. گواتر مولتج

 وزیگر یماری. بد

 . جپاسخ

 

 یمتوجه ساختارها د،یروئیدر لوب راست ت یسانت 2ساله با ندول  37خانم  یتولوژینمونه سا یدر بررس( 14

 کدامست؟ حیصح صی. تشخدیشو یهسته ها م یغشا یاندازه هسته ها و نامنظم شیمتعدد و افزا کولیکروفولیم

 یلریپاپ نومی. کارسالف

 کوالریفول نومی. کارسب

  یلریپاپ نومیکارس انتیوار کوالری. فولج

 کوالری. نئوپالسم فولد

 : د جواب

 

 دهید دیکلوئ یو ماکروفاژ به همراه مقدار هیتک ال یصفحات سلول یاکثرا تعداد ماریب یدهایاسال یر بررس(د15

 مناسب کدام است؟ صیهم افتادن سلول ها هم مشهود است. تشخ یو رو یسه بعد یشود. جابه جا نما یم

 ندولر یگواتر مولت. الف

 AUS. ب

 کولری. مشکوک به نئوپالسم فولج



 کولری. نئوپالسم فولد

 : الفجواب

 

 نینسی. همکار کلدیبتسدا داده ا ستمینئوپالسم در س کوالریمشکوک به فول اینئوپالسم  کوالریشما پاسخ فول (16

 را چکار کند؟ ماریپرسد که ب یاز شما م

  FNA. تکرار الف

  یلوبکتوم ی. جراحب

 هست. core needleبا  یبافت صیبه تشخ ازی. نج

 یسونوگراف دیبا گا FNA. تکرار د

 : بجواب

 

 

 

 


