
2اندومترپاتولوژی وبینار  ت وبینارسواال  

تصویر میکروسکوپی مربوط به کورتاژ اندومتر با کدامیک از تشخیصهای زیر بیشتر مطابقت دارد  -1  

 

 

 

A) Endometrioid carcinoma 

B) Complex hyperplasia 

C) Papillary metaplasia 

D) Serous carcinoma 

 می باشد؟ کمتر rcinomacandometrioid E کدامیک از مارکرهای زیر در  نگ پذیریر-2

 P53د(                          PAx8ج(                       PRب(                    ERالف( 

 

 

 carcinoma Endometrioid در اطراف در آندومتر غیر تومورال زیر سیتولوژیک هی احتمال دیدن کدامیک از یافته های-3

 می باشد؟ کمتر

A) Atypical Hyperplasia 

B) Atrophic Endometrium 



C) Endometrial polyp, hyperplastic type 

D) Tubal metaplasia 

 

 

 

 می باشد؟ کمتردر کدامیک از موارد زیر  Endometrioid carcinoma بروز  شانس-4

 Lynch الف( سندروم 

  Cowden سندرم ب(

 tamoxifenج( مصرف 

 مصرف پروژستروند( 

 

کمک  کمتر Atypical Hyperplasiaاز  Endometrioid carcinomaکدامیک از یافته های هیستولوژیک زیر در افتراق -5

 کننده هست ؟

 

A) Confluent glands 

B) Atypical mitosis 

C) Labyrinthine pattern  

D) Papillary structures 

 

کننده  کمترSerous carcinoma   از  Endometrioid carcinomaهای هیستولوژیک زیر در افتراق  کدامیک از یافته-6

 هست ؟

A) Coexistent endometrial hyperplasia  

B) Low-grade nuclear atypia  

C) Presence of mucinous metaplasia 

D) Confluent growth pattern 

 

 محسوب می شود؟  Mixed carcinomaکدامیک از تشخیصهای زیر -7

A) Carcinosarcoma 

B)Endometrioid carcinoma and mucinous carcinoma 

C) Dedifferentiated carcinoma 

D) Clear cell carcinoma and endometrioid carcinoma 

 

 کدام تشخیص محتملتر می باشد؟ساله ایی یافته هیستولوژیک زیر دیده می شود.  48در بررسی نمونه کورتاژ خانم -8

 

A) Endometrioid carcinoma with squamoua differentiation 

B) Clear cell carcinoma  

C) Hypersecretory endometrium 

D) Endometrioid carcinoma with secretory changes 



 

 

 
 

 

 آندومتر قرار نمی گیرد ؟ High-grade کدام یک از موارد زیر در تشخیص افتراقی کارسینوم سروز-9

 Clear cell carcinomaالف ( 

 Endometriod carcinomaب ( 

 PEComaج ( 

 Syncytial Papillary  metaplasiaد ( 

 

 قرار می گیرند ؟ Lynch ردر ارتباط با سندروم کمتکدامیک از کانسرهای زیر -10

 الف ( اندومتریید کارسینوم

 آندومتر High-grade ب (  کارسینوم سروز

  Clear cell carcinomaج ( 

 Undiffentiated carcinomaد ( 



 

 سروز :  high gradeضایعه پره کانسر کارسینوم  -11

 EINالف ( 

  sEICب ( 

 STICج ( 

 د ( ب وج

 

 آندومتر صحیح است ؟  High-grade کدام یک از موارد زیر در کارسینوم سروز -12

 ر تمام موارد دیده می شودد W T 1الف ( مثبت شدن 

 منفی است   WT1ب ( در تمامی موارد 

 موارد دیده می شود 3/1مثبت در   WT1ج ( 

 در اکثر موارد مثبت است   ER   ،PRد ( 

 

 آندومتر قرار نمی گیرد؟  Undiffentiated carcinoma کدام یک از تومورهای زیر در تشخیص افتراقی  -13

 small cellویا نوروآندرکرین کارسینوم    large cellالف ( نوروآندرکرین کارسینوم 

  Undifferentiated Sarromaب( 

 ج ( لنفوما

 Clear cell carcinomaد ( 

 

 زیر صحیح هست ؟  کدام یک از  Undiffentiated carcinoma Endometrial     برای تایید تشخیص -14

 دراغلب موارد مثبت است  PAX8الف ( 

 دراغلب موارد مثبت است  PRو  ERب ( 

 در اغلب موارد مثبت است     diffuseب صورت   EMAج ( 

 مثبت می شود  diffuseدر اغلب موارد به صورت   P 53و  P16د ( 

 

شکیل اسکوآموس و حاوی نمای متشکل از پرولیفزاسیون سلوالی اپی تلویید مونومورف بدون دیفرانسیا سیون خاص گاه ت -15

میتوز فراوان باتغییرات کانونی میکویید و همچنین اشکال رابدویید باتهاجم وسیع به میومتر کدام یک از موارد زیر بیشتر مطرح 

 است؟



 آندومتر High-grade الف (  کارسینوم سروز

 Clear cell carcinomaب (  

 Undiffentiated carcinoma     ج(

 استرمال تومورد ( آندومتریال 

 

 آندومتر قرار نمی گیرد ؟ Clear cell carcinomaکدام یک از تومورهای زیر در تشخیص افتراقی   -16

 PEComaالف ( 

 Placental Site Trophoblastic Tumorب ( 

 Arias –Stellaج ( 

 د( کارسینوم موسینوس آندومتر

 

 است ؟ Clear cell carcinomaکدام یک از مشخصات مورفولوژی زیر به ضرر  -17

 Tall columnar cellsالف ( 

 Abundant stratificationب ( 

 tufting , buddingج ( 

 د ( همه موارد

 

 کدام یک از پترنهای تهاجم میومتر در کارسینوم آندومتر، با احتمال بیشتری از درگیری لنف واسکوالر همراهی دارد؟-18

MELF 
 درگیری سگمان تحتانی

Adenomyosis like 

Adenoma malignum like 

 مطابقت دارد؟  stageدرگیری استرومای سرویکس توسط کارسینوم اندومتر با کدام 19

IA 

II 

IIIA 

IIIB 

 است؟ نادرست در ارتباط با درگیری سطح سروزال رحم توسط کارسینوم کدام گزینه-20

 معیار درگیری مشابه کارسینوم های کولورکتال است 

 مت میومترو گسترش سلولهای توموری به مزوتلیوم دیده می شوددرگیری تمام ضخا



 درگیری تمام ضخامت میومترو گسترش سلولهای توموری به بافت فیبروهمبندی دیده می شود

 در اکثر سیستمها می باشد  stage IIIمعادل 

 

 به جز:همه موارد زیر معیارهای افتراق درگیری لنف واسکوالر از آرتیفکت می باشد -21

 شکل کالستر توموری مشابه قالب رگ اطراف است

 در زمینه ترومبوز ممکن است دیده شود

 لبه های کالستر تومورال  نامنظم و بریده بریده است

 به نفع وجود فضای لنفواسکوالر است  proteinaceousوجود مواد 

 نمی باشد؟برای افتراق درگیری غدد سرویکس از استروما کدام یک از پارامترهای زیر به نفع درگیری استروما -22

 درگیری عمق تر از حد غدد سرویکس

 وجود واکنش دسموپالستیک اطرف غدد

 شکل نامنظم غدد

 درگیری در سطح اپی تلیوم

 اندومتر کدام گزینه نادرست است؟در ارتباط با درگیری نواحی آدنومیوز با کارسینوم -23

 استفاده کرد CD10برای افتراق از تهاجم میومتر می توان از مارکر 

 اگر نواحی ادنومیوز در بافت زیاد باشد برای افتراق کمک کننده است

 در صورت دیدن واکنش دسموپالستیک یا التهاب به نفع تهاجم است

 جم استدر صورت مشاهده حاشیه های نامنظم به نفع تها

 شکل زیر کدام پترن تهاجم میومتر را نشان می دهد؟-24



 
 

 

Adenomyosis like 

MELF 

Single cluster 

Pushing 

 کدام پترن تهاجم میومتر اگر مشاهده شود بهتر است به طور اختصاصی در گزارش پاتولوژی نوشته شود؟-25

MELF 

Adenomyosis like 

Adenoma malignum like 

Pushing 

ضخامت آن می باشد. اگر تصویر زیر در نیمه خارجی دیده شود،  %10در نمونه کارسینوم اندومتر تهاجم میومتر حداکثر -26

stage  بیماری کدام است؟ 



 
 

 

  

IA 

IB 

II 

III 

 

 


