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  با کداميک  ازاشکال زير مطابقت دارد؟ Broom براش نوع .١

  
 الف)
 
 
 
 
 
 
 
  
  ب)
 
 
 
 
 
 
 
  

 جواب:الف

 حداقل سلول  اسکواموس مورد قبول برای  کفايت نمونه چقدر می باشد؟  LBCدر اسميرھای تھيه شده با روش .٢

  ٢٠٠٠الف)

  ۵٠٠٠ب)

  ٨٠٠٠ج)

  ١٠٠٠٠٠د) 

  قرار می دھد؟ Unsatisfactory اسمير را در گروه نتيجه پاپ  ذيل کداميک از موارد .٣

  سيتوليز سلولی بارز الف)

  حاوی سلول آتی پيک air driedب) اسمير 

  درصد اسمير با نوتروفيل ٨٠محو شدن  ج)

  درصد اسمير با خون  ۵٠د) محو شدن 

  اندومتريال در باالی چه گروه سنی بايد گزارش شود؟در طبقه بندی بتسدا رويت سلول .۴

    ۴٠الف)

  ۴۵ب)

  ۵٠ج)

    ۵۵د)

 . بھترين تفسير کدام ھست؟ AUB با   ساله ۴٨پاپ اسمير خانم   تصوير سيتولوژی.۵

 

 

 

 



 

 Atypical endocervical cells (AEC)  )الف

    ) Endometrial cells shed by a woman aged 45 or older ب

  Tubal metaplasia )ج

  Atypical endometrial cells )د

 ساله در بررسي ساالنه . بھترين تفسير کدام ھست؟  52پاپ اسمير خانم   .تصوير سيتولوژی۶

 

 Atypical endocervical cells (AEC) الف)

  or older 45Endometrial cells shed by a woman aged )ب

 Tubal metaplasia )ج

  Atypical endometrial cells )د

 ساله در بررسي روتين. بھترين تفسير کدام ھست؟  ۵٣پاپ اسمير خانم   .تصوير سيتولوژی٧

 

 

 

 

  Negative for intraepithelial lesion or malignancy (NILM)الف) 

   US-Atypical squamous cells of uncertain significance (ASC()ب

Atypical squamous cells, cannot exclude a high-grade squamous intraepithelial lesion (ASC-H) (ج 

  Squamous cell carcinoma (SCC)د

  ساله در بررسي روتين. بھترين تفسير کدام ھست؟  ٣٢پاپ اسمير خانم   .تصوير سيتولوژی٨

 
     
 
 

   Negative for intraepithelial lesion or malignancy(NILM) )الف

   US-Atypical squamous cells of uncertain significance (ASC()ب

  Atypical squamous cells, cannot exclude a high-grade squamous intraepithelial lesion( (ASC-H) ج

 Squamous cell carcinoma (SCC( )د

  تصوير زير کدام تشخيص را مطرح می کند؟.٩

 



تريکوموناسالف) عفونت با   

 ب) واژينوز باکتريال

ج) فلور نرمال طبيعی    

عفونت با کانديديا) د  

. نمای معروف عفونت کانديديا کدام تصوير زير می باشد؟١٠  

ب  الف 
 

د  ج
 
 
 
 
  
  
 جواب: د

) کدام تصوير زير تغييرات راکتيو تاشی از استفاده آ يو دی می باشد؟١١  

ب  الف 
 

د
 
 
 
 
 

  ج
  

 جواب : ج

 ؟نمی باشد.کدام جمله درباره تغييرات سلولی در زمينه التھاب در پاپ اسمير صحيح ١٢

ھسته بزرگ می شود. )الف  

ھستک مشخص ممکن است وجود داشته باشد. )ب  

گاھی سلول ھا دو ھسته ای می شوند. )ج  

 د) ھسته دارای غشا نامنظم و کروماتين ناھمگن می شود.



ساله ارگانيسم ھای گالبی شکل با ھسته کناری و رنگ پريده ديده می شود. کداميک از تشخيص  ٢۵خانم .در پاپ اسمير ٣١
 ھای زير صحيح است؟

 Trichomonas vaginalis  الف)

    Leptothrix ب)

Mycoplasm ج)        

 Herpes simplex virus   د)

 دارد؟با کداميک از ارگانيسم ھای زير ھمراھی بيشتر   IUDوجود . ١۴

  Chlamydia )الف

  Actinomyces )ب 

 Candida )ج

  HPV -د

  ساله در بررسي روتين. بھترين تفسير کدام ھست؟ ٣۴پاپ اسمير خانم   تصوير سيتولوژی .١۵

  

   Negative for intraepithelial lesion or malignancy (NILM))الف

 Malignant Melanoma )ب 

 Malignant Lymphoma )ج

   Squamous cell carcinoma (SCC)د)

  

  

  ساله تصوير زير ديده می شود تشخيص کدام مورد است؟ ٣۵در بيوپسی سرويکس خانم .١۶

 LSILالف) 

 HSILب)

  reactive change ج)

   squamous metaplasiaد)

  

ھسته ھای با کروماتين  بررسی ھيستوپاتولوژيک بيوپسی سرويکس، سلولھای اسکواموس به  صورت يونيفرم بزرگ شده و  در.١٧
ظريف و ھستک در آنھا ديده می شود. ميتوز افزايش يافته و گاه تا سطح اپی تليوم وجود دارند. بين سلولھای اسکواموس سولھای التھابی 

 نيز ديده می شوند. بھترين تشخيص کدام مورد است؟

  LSILالف) 

 HSILب)

   reactive changeج)

  radiation effect د)

 ساله در تصوير زيرنشان داده شده است. تشخيص شما کدام مورد است؟ ۶۵ی سرويکس خانم بيوپس.١٨

  atrophyالف) َ

 HSILب)

  reactive change ج)

  radiation effect د)



 ميکروسکوپی ضايعه واژن، تشخيص شما چيست؟ یبا توجه به نما..١٩

  LSILالف) 

 squamous papillomaب)

    Condyloma Acuminatumج)

  Warty HSIL د)

   

  تشخيص شما در ارتباط با تصوير زير چيست؟.٢٠

 CMV infectionالف) 

 Herpes infectionب)

   HSILج)

   adenocarcinoma in situ د)

 

  نمای زير ديده می شود. تشخيص کدام است؟ post‐coital bleedingساله با شکايت  ٢۵در بيوپسی سرويکس خانم .٢١

 adenocarcinoma in situالف) 

 endometrioisisب)

  invasive adenocarcinoma ج)

   tubal metaplasia د)

  

ساله، سلولھای بزرگ با ھسته ھای ھايپرکروم و آتيپيک ديده می شود. عالوه بر سايز بزرگ  ۵۶در نمونه بيوپسی سرويکس خانم .٢٢
  شود. محتملترين تشخيص کدام است؟ ھسته ھا، حجم سيتوپالسم ھم افزايش يافته و واکوئول در سيتوپالسم ديده می

  LSILالف) 

 HSILب)

  reactive change ج)

   radiation effectد)

در بيوپسی سرويکس با نمای غير طبيعی در معاينه، اليه اسکواموس با ضخامت افزايش يافته، ھايپرکراتوز، آتيپی و ميتوز اندک  . ٢٣
  سلولی، دستجاتی در استروما با حاشيه نامنظم ديده می شوند. بھترين تشخيص کدام مورد است؟

  congenital transformation zoneالف) 

 HSIL with glandular involvementب)

  squamous cell carcinoma ج)

  radiation effect د)

  . بھترين تفسير کدام ھست؟با سابقه ھيسترکتومیساله  ۶۴اسمير خانم کاف   تصوير سيتولوژی .٢۴

    multinucleated giant cellsAtrophy withالف)

  .Pregnancy-related cellular changes, deciduaب) 

  Cellular Changes Consistent with Herpes Simplex Virusج) 

 Glandular Cells Status Post Hysterectomy د)

 

  


