
 1سواالت وبینار اندومتر 

 

 جواب دهی الیه بازال اندومتر به هورمونها چگونه است  .1

 الف : پاسخ قوی به هر دو هورمون استروژن و پروژسترون 

  ب: پاسخ به استروژن بدون پاسخ به پروژسترون

 ج: پاسخ به پروژسترون بدون پاسخ به استروژن 

 د: عدم پاسخ به هر دو هورمون استروژن و پروژسترون 

 

 بهترین زمان برای بررسی و تعیین سیکل های بدون تخمک گذاری کدام است ؟  .2

 الف: شروع خونریزی ماهانه 

 ب: دو روز مانده به شروع خونریزی

 سیکل  5-7ج: روز 

 سیکل  17-18د: روز 

 

 به جز؟صحیح است  nomyomaAtypical polypoid ade همه موارد زیر در مورد  .3

  .الف: بیشتر در خانمهای پره منوپوز دیده می شود

  .ب: گلندها درجاتی از هیپر پالزی و آتیپی نشان می دهند

  .ج: در استروما میتوز فراوان دیده می شود

  .د: خوش خیم است ولی احتمال عود وجود دارد

 
 کدام مورد زیر صحیح است ؟   endometrial datingدر  .4

 

a. Dating base on average of morphologic picture  
b.  Surface epithelium is less responsive to hormones 
c. Mitosis is zero at 16 days of cycle  
d. Nuclear dust & PMN is seen at 23 days 

 

  جز؟ه بصحیح است  metaplasia squamousهمه موارد زیر در مورد  .5

  به منزله وجود ادنوکارسینوم اندومتر است squamous morula  الف: 

 .ب: در اندومتر پرولیفراتیو دیده می شود 

 .دیده می شود  premenopausalج: اغلب در خانمهای 



  .د: علت آن معموالً تغییرات هورمونی است 

 
 با توجه به تصویر تشخیص کدام است؟ -6

a- Non- atypical hyperplasia 
b- Atypical complex hyperplasia 
c-  Artifact of curettage 
d- Adenocarcinoma 

 
 

 

 کدام از موارد زیر بیشتر دیده می شود؟ متاپالزی پاپیالری سینسیشیال در  -7

a- Serous carcinoma 

b- Endometrial hyperplasia 

c- Tamoxifen effect 

d- Endometrial breakdown 

 

 ساله کدامیک از معیارهای زیر نشانه کافی بودن نمونه است. 60در بیوپسی اندومتر خانم    -8

a- cells approximately 50 to 300 glandular comprises , each oneendometrial strips 10 

b- endometrial strips, each one comprises approximately 50 to 300 glandular cells 30 

c- 10 fragments of endometrial tissue with both stroma and gland  

 



d- 30 fragments of endometrial tissue with both stroma and gland  

 

 دیدن کدام نمای میکروسکوپی تشخیصی است ؟ آندومتر Irregular sheddingدر   -9

a. Proliferative endometrial + shedding endometrial 
b. Anovulatory endometrial + shedding endometrial 
c. secretory endometrial + shedding endometrialLate  
d. Gland – stromal asynchrony + shedding endometrial 

 
 

 است ؟ High- gradeدر کدامیک از شرایط زیر کارسینوم اغلب -10

 الف: اندومتر آتروفی 

 ب: خانم های نازا

 ج: خانم های چاق با هیپر تیسم 

 د: خانم های دیابتی

 

وی گرفته شده است  LMPروز بعد از آخرین  25در بررسی میکروسکوپی کورتاژ اندومتر خانمی که  -11

نمای زیر دیده می شود . ترشحات فراوان ائوزینوفیلیک در غدد دیالته به همراه ادم مختصر در استروما 

 تشخیص شما چیست ؟ 

a. Inadequate proliferative phase  
b.  phase luteal Inadequate 
c. Irregular shedding  
d. Membranous dysmenorrheal  

 
 با توجه به تصویر تشخیص کدام است؟  -12

a-Atrophic endometrium 

b- Proliferative endometrium 

 Hormonal effect -c 

d-Disordered proliferative endometrium 



 

 

 

 

 با توجه به تصویر تشخیص کدام است؟  -13

Simple hyperplasia-a 

b- Endometrial intraepithelial neoplasia 

c-Mucinous metaplasia 

d-endometrial polyp 



 

 

 

 ساله نمای زیر مشاهده شده است: 31در بررسی میکروسکوپی نمونه کورتاژ اندومتر خانم -14

Crowded glandular architecture and altered epithelial cytology within a 

morphologically defined region,distinct from the surrounding 

endometrium. 

 کدام تشخیص برای بیمار بیشتر مطرح می باشد؟

 

A)Endometrial atypical hyperplasia/Endometioid intraepithelial 

neoplasia 

 

B) Endometrial hyperplasia without atypia 

 

C) Disorderd proliferative endometrium 

 

D) Endometrioid carcinoma 

 

 می باشد؟  Atypical hyperplasia/EINکدامیک از موارد زیر از کرایتریاهای تشخیصی -15



 الف(افزایش نسبت غدد به استروما

 میلی متر 1ناحیه غددی متراکم بیشتر از  ب( سایز

 ج( خصوصیات هسته ای آتیپیک

 د( همه موارد

 نمی باشد؟  Atypical hyperplasia/EINکدامیک از موارد زیر از تشخیص افتراقی های -16

A) Endometrial polyp 

B) Complex mucinous metaplasia 

C) Decidual change 

D) well-differentiated endometrial adenocarcinoma 

 

 جمله ی زیر در مورد کدامیک از ضایعات اندومتر صدق می کند؟-17

تشخیص این ضایعه از این جهت مهم است که حتی در غیاب تهاجم مشخص استروما و میومتر، 

 می تواند به نواحی خارج از رحم گسترش یابد.

 

A)Endometrial atypical hyperplasia/Endometioid intraepithelial 

neoplasia 

 

B)Serous epithelial intraepithelial carcinoma (SEIC) 

 

C) Atypical polypoid adenomyoma 

 

D) Endometrioid carcinoma 

 

 

 

 ساله نمای زیر مشاهده شده است. 40در بررسی میکروسکوپی نمونه پولیپ اندومتر خانم -18

Tumor with well-circumscribed margin and vaguely nodular configuration 

composed of crowded endometrioid glands embedded in a myofibromatous 

stroma.There is good demarcation  between tumor and adjacent 

myometrium.Some squamous morules are noted. 

 

 کدامیک از تشخیص های زیر محتمل تر می باشد؟



 

A)Polypoid adenomyoma 

 

B) Well-differentiated endometrioid carcinoma 

 

C) Atypical polypoid adenomyoma 

 

D) Mullerian adenosarcoma 

 

 

 کدامیک از جمالت زیر صحیح میباشد؟-19

 را از   Atypical hyperplasiaالف( در حال حاضر هیچ مارکر ایمونوهیستوشیمی که بتواند  

low grade  endometrioid carcinoma افتراق دهد، وجود ندارد 

 

در نمونه کورتاژ   labyrinthineو  cribriform, confluent glandularب( وجود نمای 

 می باشد Atypical hyperplasiaاندومتر به نفع 

 

 میلی متر میباشد 5ج( حداقل میزان نمونه حاوی پترن های به نفع تشخیص کارسینوم، 

 

 د( هیچکدام

 

 

ساله ، در سطح اندومتر و غدد زیر  50در بررسی میکروسکوپی اندومتر نمونه هیسترکتومی خانم -20

آن سلولهای مکعبی تا استوانه ای با نسبت هسته به سیتوپالسم باال،هیپرکرومازی و آتیپی سیتولوژیک 

high grade ،مشاهده شده است.در بررسی ایمونوهیستوشیمیER  منفی وP53  قویا مثبت بوده است.کدام

 تشخیص محتمل تر است؟

A)Serous endometrial intraepithelial carcinoma 

 

B) Endometrial  atypical hyperplasia/EIN 

 

C) Endometrioid carcinoma 

 

D) Reactive changes 



 

کمتر دیده   Atypical polypoid adenomyomaکدامیک از خصوصیات میکروسکوپی زیر در -21

 می شود؟

 Squamous morulesالف( 

 

 ب( آتیپی هسته ای

 

 ج( استرومای میوفیبروماتوز

 

 د( نمای سودوکریبریفرم

 

 

 ساله ای بافت چربی دیده شده است. اقدام بعدی شما چیست؟   40در بیوپسی اندومتر خانم -22

 به بیمار اطالع می دهیم  -الف

  به پزشک معالج اطالع می دهیم. -ب

 ااقدام خاصی الزم نیست.  -ج

 به پزشکی قانونی ارجاع می دهیم. -د

 همه موارد زیر در تشخیص افتراقی اتیپسکال کمپلکس اتیپی قرار می گیرد به جز:  -23

 اندومتر سکرتوری -الف

 پولیپ اندومتر -ب

 الیه بازال اندومتر  -ج

 اندومتر پرولیفراتیو -د

 با توجه به تصویر تشخیص شما چیست؟  -24

 اندومتر اتروفی   -الف

 نمونه نا کافی برای تشخیص -ب

 سروز کارسینوم -ج

 اتیپیکال کمپلکس هایپرپالزی -د

 



 

 


