
 سواالت   آبان 8، ژنیتال  پاتولوژی هیستو باز آموزی

 تشخیص کدام مورد است؟ . بهترین شیوه نگارشساله تصویر زیر دیده می شود 53در بیوپسی سرویکس خانم  -1

 esionLintraepithelial Iquamous Sow grade L (CIN1)الف(

 moderate dysplasiaب(

 High grade squamous intraepithelial lesion (CIN 2) ج(

 moderate dysplasia (د

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟بهترین تشخیص کدام مورد استسی هیستوپاتولوژیک بیوپسی سرویکس نمای زیر دیده می شود. برر در -2

 LSIL(Condyloma acuminatum )الف( 

 HSIL, wartyب(

 squamous papilloma (ج

 condyloma with mild dysplasia د(

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 کدام مورد است؟ بهترین گزارش تشخیصساله در تصویر زیرنشان داده شده است.  53خانم  یوپسی واژنب -5

 HSIL (VaIN3)الف( َ

  HSIL (VIN3)ب(

 severe dysplasia ج(

 moderate dysplasia د(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نمی باشد؟در تشخیص ضایعات اسکواموس  p16کاربرد زیر از اندیکاسیونهای  کدام یک از وارد -4

 از متاپالزی LSIL افتراقالف(

 از متاپالزی HSILافتراق  ب(

 از آتروفی HSILافتراق  ج(

 HSILاز  LSILافتراق  د(
  

 ؟کدام یک از یافته های زیر قطعی ترین معیار برای تشخیص ضایعات اسکواموس با دیس پالزی گرید باال است -3
 هسته نامنظمی غشاءالف( 

 میتوز افزایش یافتهب(

 تغییرات کوییلوسیتیکج(

 وجود میتوز آتیپیک د(

 

از نظر پاتولوژیست، تغییرات دیس پالستیک در حد متوسط بوده و رنگ در بررسی میکروسکوپی بیوپسی سرویکس،  -5

 انجام شده است. نتیجه را چگونه تفسیر می کنید؟ p16آمیزی 

 HSILالف( مثبت به نفع تشخیص 

 HSILب( منفی به نفع تشخیص 

 LSILج( مثبت به نفع تشخیص 

 LSILمنفی به نفع تشخیص د( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 اگر پترن رنگ آمیزی در بیمار فوق به صورت زیر باشد، نتجه چه خواهد بود؟ -7

 HSILمثبت به نفع تشخیص الف(  

 HSILب( منفی به نفع تشخیص 

 LSILج( مثبت به نفع تشخیص 

 LSILمنفی به نفع تشخیص د( 

 

 

 

 

 

 

 به جز:هستند   P16زیر از موارد قطعی عدم کاربرد  همه موارد -8

 CIN3الف( مشاهده مورفولوژی 

 CIN1ب( مشاهده مورفولوژی 
 اختالف نظر دو پاتولوژیست در تعیین گرید ضایعهج( 

 از تغییرات راکتیو LSILد( افتراق 

 

 

 کم خطر  در نمونه های سرویکس چیست؟ HPVشایعترین نوع ویروس - -9

  11و 5)الف

 18 و  11)ب 

   45و  31ج(

 31و 53د( 

 

 

 

 پر خطر در نمونه های سرویکس چیست؟  HPVشایعترین نوع ویروس   -11
   18و 15 (الف

              15و 11(ب

                   54و   18(ج

 15و 31(د

 

 ومای انسانی کدام است؟لر ویروس پاپیا ساخت -11

 تک رشته ای  RNA-الف

 دو رشته ای    RNA-ب 

 تک رشته ای       DNA-ج

   دو رشته ایDNA -د

 

 دوره نهفتگی ویروس پاپیلومای انسانی چقدر است؟ -21
    هفته تا دوسال5-الف

 ماه          2هفته تا5-ب

 هفته          2روز تا  5-ج



 ماه 2یک هفته تا-د

 

 کدام است؟ HPVبهترین روش غربالگری  -15
 پاپ اسمیر    -الف

    HPV PCR -ب

       HPV PCRپاپ اسمیر و -ج

  کولپوسکوپی-د

 

 چه سنی می باشد؟ HPVسن مناسب غربالگری  -11
 سالگی    21-الف

 سالگی     15-ب

 سالگی    51-ج

 بسته به عالمت بیمار متفاوت است-د

 

 کدامیک از گزینه های نشاندهنده آلودگی واکنش میباشد؟ -13
 شدن نمونه کنترل مثبتمنفی  -الف
  وجود یک واکنش در نمونه کنترل منفی -ب
 عدم وجود ژن کنترل داخلی  -ج
  مثبت شدن ژن کنترل داخلی -د

 

 تواند  نمونه های منفی واقعی  را از موارد منفی کاذب افتراق دهد؟ کدام گزینه  می -11
                                      مثبت شدن ژن کنترل داخلی -الف

 PCRمنفی شدن نمونه کنترل مثبت در واکنش  -ب  

               PCRمثبت شدن نمونه کنترل مثبت  در واکنش  -ج

 PCRمنفی شدن  کنترل منفی در واکنش   -د
 

 

 سرویکس کدام یک از موارد زیر است؟سل اتیولوژی کانسر اسکوآموس  -17

      HPV الف(

 HSV ب(

 OCC مصرف ج(

 HIVد(

 

 می رود ؟نبه کار  HSILبرای تشخیص    IHCکدام   -18

 P16 الف(

   ki-67 ب(

 P53 ج(

 WT1 د(

 

 کدام یک از موارد زیر است ؟    CIN 2معادل ترمینولوژی  -19

 LSIL الف(

    HSIL ب(

                        AIS ج(

               SMILد(

 



 می گیرد؟نقرار  CIN 3کدام یک در تشخیص افتراقی  -02
 اسکوآموس متاپالیاتی پیکال  الف(

 اسکوآموسمتاپالزی ترانزیشنال  ب(

 اسکوآموس سل کارسینوم سرویکسج(  

 AIS د(

            

 

 ؟بهبود خود به خودی در کدام یک از ضایعات زیر بیشتر است   -21

 LSIL الف( 

 CIN 2 ب(

 CIN 3 ج(

 SMIL د(

 

 ؟ نیستصحیح کدام یک از موارد زیر  P 16در رنگ آمیزی  -22

   LSIL:P 16:Strong,difuse in Basal Layer الف(

  LSIL :P16 : Negative ب(

 HSIL :P16: full thickness ج(

 P16:strong,diffuseاسکوآموس متاپالزی :  د(

 

 می شود؟ندیده در بیوپسی سرویکس در کدام یک از ضایعات زیر    Koiliocyteوجود سلول  -25

 AIS الف(

 CIN 3 ب(

 CIN 1 ج(

              CIN 2 د(

   

 ؟بهتر امکان پذیر است  یبا چه روش تشخیص    HSILاز     Immature squamous metaplasiaافتراق   -24

   P53رنگ آمیزی  الف(

 EMAرنگ آمیزی  ب(

 P16 یرنگ آمیز (ج

             P63رنگ آمیزی   د(

  


