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 کدامیک از مارکرهای زیر در افتراق آستروسایتوما از اولیگودندرو گلیوما کمک کننده است؟ -1

 GFAPالف ( 

  IDH-1 ب (

  ATRX ج (

  Olig2 د(

 

 یافته های زیر رد کننده تشخیص پیلوسیتیک آستروسایتوما می باشد ؟یک از کدام  -2

 الف ( نکروز

 ب ( پرولیفراسیون عروقی 

 ج ( انفیلتراسیون به دورا

  IDHد ( موتاسیون 

 

 درخواست کنیم؟   IDH-1 , IDH-2در کدام مورد باید بررسی سیتوژنتیک جهت موتاسیون  -3

 منفی شده است.    IDH-1بعمل آمده   IHCساله که در بررسی  30در یک فرد  2 الف ( تومورگلیال گرید

 .است شده منفی  IDH-1 آمده بعمل  IHC بررسی ساله که در 60در یک فرد  4تومور گلیال گرید  ب (

 .است شده منفی  IDH-1 آمده بعمل  IHC بررسی ساله که در 8انفیلتراتیو در مخچه بچه تومور گلیال غیر ج (

 .است شده مثبت  IDH-1 آمده بعمل  IHC بررسی در که ساله 30 فرد یک در 2 گرید تومورگلیال د (

 

که باید درخواست کنیم کدام   IHCساله حداقل مارکرهای  40در یک تومور گلیال انفیلتراتیو در لوب فرونتال یک آقای  -4

 است؟ 

  IDH1- ATRX- P53- Ki67الف ( 

  GFAP- P53- Ki67- ATRX ب ( 

  Olig2- P53- Ki67- ATRX ج (

  GFAP- Olig2- P53- Ki67  د (

  

 گلیال گرید تومور را قطعا باال می برد؟کدام یافته در یک تومور انفیلتراتیو  -5

 IDHالف ( موتاسیون 

 palisadingب ( نکروز 

 P53مثبت شدن    ج (

 دوطرفه بودن   د (

 

 کدام موتاسیون بین گانگلیوگلیوما و پلیومورفیک زانتوآستروسایتوما مشترک است ؟ -6



 IDH1الف ( 

  ATRX  ب (

  BRAF V600E ج (

  TERT د (

 

 می باشد؟ 2کدامیک از یافته های رادیولوژیک زیر تیپیک آستروسایتومای گرید  -7

 بدون دیدن ماده حاجب  و اثر فشاری اما توده فرونتال با ادم وازوژنیک الف (

 نکروزتوده کورپوس کالوزوم با اثر فشاری بصورت پروانه ای با نکروز مرکزی و ماده حاجب در اطراف  ب (

 توده کیستیک مخچه با اثر فشاری وحضور یکنواخت ماده حاجب بدون ادم اطراف  ج (

 توده اطراف بطن با حضور یکنواخت ماده حاجب  د (

 

 

 از موارد زیر گلیوبالستومای اولیه را از ثانویه می تواند افتراق دهد؟کدام یک  -8

  GFAPالف ( 

 نکروز   ب (

 ج ( پرولیفراسیون عروقی 

  IDH-1د ( 

 

 تغییر می کند؟ 3به  2کدامیک از موارد زیر اگر در آستروسایتومای دیفیوز دیده شود گرید از  -9

 الف ( میتوز قابل توجه

 ب ( نکروز 

 ج (آتیپی  

 د ( پرولیفراسیون عروقی 

 

 اولیگو دندرو گلیوما گرید چند است ؟ -10

 1الف ( 

 2ب ( 

 3ج ( 

 4د ( 

 

 می باشد؟نشانه وجود موتاسیون در آ ن ژن ها منفی شدن کدامیک از مارکرهای زیر  -11

  GFAP – P53الف ( 

  OLig2- P53  ب (



  INI1 – P53 ج ( 

  INI1 – ATRX د (

 

اگر مارکرهای ایمونوهیستوشیمی برای تشخیص یک تومور گلیال انفیلتراتیو در دسترس نداشته باشیم ، کدام گزینه  -12

 صحیح است ؟

  NOS( باید بعد از تشخیص مورفولوژیک بنویسیم  الف 

 نباید تومور را گرید کنیم.   ب ( 

 ج ( نباید تشخیص بنویسیم. 

 د ( هیچکدام 

 

 کدام دو مارکر در افتراق اولیگودندروگلیوما از آستروسایتوما کمک می کند ؟ -13

 IDH1- GFAPالف ( 

  IDH1- ATRX ب (

  Olig2- ATRX ج (

  ATRX- P53 د (

 

 ؟عدم افتراق آنها از هم اهمیت کمتری دارد ژنتیکی مشابه تری دارند موتاسیون کدام دو تومور مسیر -14

 2گلیوبالستوما و آستروسایتومای دیفیوز گرید  الف (

 و پیلوسیتیک آستروسایتوما  2آستروسایتومای دیفیوز گرید  ب (

 2اولیگو دندرو گلیوما و آستروسایتومای دیفیوز گرید  ج (

 و مدولوبالستوما  2آسترو سایتومای دیفیوز گرید د (  

 

  شود؟ می دیده زیر تومور کدام در 1p-19q co-deletion    ژنتیکی اختالل  -15

 الیگودندروگلیوما( ب                                آستروسیتوما پیلوسیتیک( الف

 سیتوما همانژیوپری( د                                              مدولوبالستوما( ج

 

 کجاست؟ آستروسیتوما پیلوسیتیک محل شایعترین  -16

 بزرگسال نخاع( ب                                      کودک مخچه( الف

 جوان افراد فرونتال لوب( د                                 مسن افراد تاالموس( ج

 

 دارد؟ قرار گریدی چه در WHO بندی تقسیم در آستروسیتوما پیلوسیتیک  -17

 2 گرید( ب                                            1گرید( الف



 4 گرید( د                                             3 گرید( ج

 

 های سلول میکروسکوپیک نمای در که شود می مشاهده توموری ساله 35 آقای مغزی نیمکره سفید ماده در  -18

. شود می مشاهده chicken wire عروقی شبکه دارای نکروز و میتوز بدون روشن، های سیتوپالسم با مونومورف

 چیست؟ شما تشخیص ترین محتمل

 مدولوبالستوما( ب                                     آستروسیتوما پیلوسیتیک( الف

 گلیوبالستوما( د                                               الیگودندروگلیوما( ج

 

 است؟ آستروسیتوما پیلوسیتیک تشخیص ضرر به زیر میکروسکوپیک نماهای از کدامیک  -19

 نکروز( ب                                   درصد 40 باالی  )        ki-67 الف

 فراوان فیبر روزنتال( د                                         غیرانفیلتراتیو حاشیه( ج

 

 است؟ کدام آستروسیتوما پیلوسیتیک رادیولوژیک نمای شایعترین  -20

 انفیلتراتیو متعدد های ندول( الف

 مجاورتی تخریبی اثر و انفیلتراتیو حدود با توده( ب

 ring enhancement نمای( ج

 ندول مورال دارای و مشخص حدود با کیستیک توده( د

 

 :بجز شوند می مثبت الیگودندروگلیوما در زیر موارد همه   -21

 IDH-1( الف

 GFAPب ( 

  )  Olig2 ج

    strong and diffuse p53 د (

 

 بای توموری میکروسکوپی نمای در. است شده رزکت ساله 3 دختربچه مخچه از مشخص حدود با توموری  -22

 و گلیال های سلول حاوی مناطقی با ترکیب در دوقطبی سلولهای از متشکل پرسلول و سلول کم مناطق دارای فازیک

 است؟ کدام تشخیص ترین محتمل. شود می دیده میتوز وجود بدون فراوان فیبر روزنتال. شود می مشاهده کیستیک

 گلیوبالستوما( ب                                         آستروسیتوما دیفیوز( الف

 الیگودندروگلیوما( د                                       آستروسیتوما پیلوسیتیک( ج

 

 ؟ است بهتر زیر تومورهای از کدامیک پروگنوز  -23

 گلیوبالستوما( ب                               آستروسیتوما پیلوسیتیک( الف

 آستروسیتوما دیفیوز( د                                            مدولوبالستوما( ج



 

 مشاهده فراوان میتوز با همراه شدید پرولیفراسیون میکروواسکوالر الیگودندروگلیوما، تیپیک نمای با توموری در  -24

 گیرد؟ می قرار گریدی چه در WHO بندی تقسیم در تومور این. شود می

 2 گرید( ب                                                     1گرید( الف

 .باشد نمی گریدینگ قابل( د                                                      3 گرید( ج

 


