
 سواالت وبینار غدد بزاقی

 

 دیده می شود، کدام است؟ Carcinoma Ex-Pleomorphic adenomaشایعترین تومور بدخیم که در -1

 Salivary duct carcinoma-الف

 Mucoepidermoid carcinoma -ب

 Adenoid cystic carcinoma -ج

 Myoepithelial carcinoma -د

 

 شک به بدخیمی را افزایش می دهد؟ pleomorphic adenomaدیدن کدام یک از نماهای زیر در -2

 سایز بزرگ تومور -الف

 نواحی وسیع هیالینیزاسیون -ب

 نکروز فراوان -ج

 هر سه گزینه صحیح است. -د

 

 Carcinomaقبلی در یک   pleomorphic adenomaاستفاده از کدام مارکر ایمینوهیستوشیمی زیر در تشخیص و اثبات جز -3

Ex-Pleomorphic adenoma ند کمک کننده باشد؟می توا 

 Her2 -الف

 PLAG1 -ب

 MYB -ج

 GFAP -د

 

 منفی ( در کدام یک از تومورهای غدد بزاقی دیده می شود؟  P40مثبت و   P63فنوتیپ )-4

  Pleomorphic adenoma-الف

 Adenoid cystic carcinoma -ب

 Polymorphous adenocarcinoma  -ج

 Mucoepidermoid carcinoma  -د

 

 قرار می گیرند، به جز... benign mixed tumorتمامی تومورهای بدخیم زیر در تشخیص افتراقی -5

 Adenoid cystic carcinoma -الف



 Epithelial-myoepithelial carcinoma -ب

 Acinic cell carcinoma -ج

 Mucoepidermoid carcinoma -د

 

 با رفتار تهاجمی تر تومور و متاستاز غدد لنفاوی Polymorphous adenocarcinomaدیدن کدام نمای میکروسکوپی در -6

 همراه است؟

 کیستیک-نمای پاپیالری -الف

 تهاجم پری نورال -ب

 الگوی رشد لبوالر -ج

 استرومای موکوهیالن -د

 

 ؟دیده نمی شود کارسینوماکدام نوع سلول در نمای هیستوپاتولوژی موکواپیدرمویید  -7

 . سلولهای اسکواموس1

 . سلولهای بینابینی2

 . سلولهای میواپی تلیال3

 . سلولهای موکوسی4

 

 به کدام تومور زیر است؟ Secretory carcinomaبیشترین تشابه میکروسکوپی -8

1.Acinic cell carcinoma 

2 .Adenoid cystic carcinoma 

3 .Mucoepidermoid carcinoma  

4 .Salivary duct carcinoma 

 

 ر است؟احتمال نکروز و سلولهای آتیپیک بیشت،  Adenoid cystic carcinomaدر کدام الگوی میکروسکوپی -9

1.Tubular pattern 

2 .Cribriform pattern 

3.Solid pattern 



4.Glandular pattern 

 

از  Secretory carcinomaکدام مارکر زیر می تواند در بیوپسی محدود و عدم دسترسی به تایید مولکولی ، در تشخیص -10

 تمومورهای مشابه، دقیق و کاربردی باشد؟

1. SOX10 

2. C-kit 

3. Ki-67 

4. MUC4 

 

 در تشخیص کدام تومور کمک کننده است؟ رنگ آمیزی موسیکارمین-11

1.Adenoid cystic carcinoma 

2.Mucoepidermoid carcinoma 

3.Acinic cell carcinoma 

4.Polymorphous adenocarcinoma 

 

 در افتراق باشد؟ Metastatic papillary thyroid carcinomaکدام تومور بزاقی از نظر هیستوپاتولوژی می تواند با -12

1.Acinic cell carcinoma 

2.Adenoid cystic carcinoma 

3.Mucoepidermoid carcinoma 

4.Basal cell adenocarcinoma 

 

 ؟ است بیشتر ناحیه کدام در necrotizing sialometaplasiaشیوع  -13

 انھد کف-د  مندیبوالر      ساب -ج                سخت کام-ب پاروتید            _ الف

 : بجز شود می دیده زیر موارد تمام  necrotizing sialometaplasiaمیکروسکوپی  نمای در -14

 acinar necrosis -الف

 lobular architecture -ب



 squamous dysplasia -ج

 pseudoepitheliomatous hyperplasia -د

 

15- IgG 4 related sialadenitis   در کدام ناحیه شایع تر است؟ 

 مندیبوالر ساب غده -الف

 پاروتید غده -ب

 لینگوال ساب غده -ج

 مینور بزاقی غدد -د

 : بجز ستندھ پاروتید ھثانوی ایھ کیست جز زیر موارد ھمھ -16

 dermoid cyst -الف

 branchial cleft cyst -ب

 keratinous cyst -ج

 salivary duct cyst -د

 

 مطرح است؟  salivary duct cystافتراقی  تشخیص در کمتر مورد کدام -17

 cystadenoma -الف

 low grade mucoepidermoid carcinoma -ب

 unicystic acinic cell carcinoma -ج

 adenoid cystic carcinoma -د

 

 : بجز شود می دیده زیر موارد تمام IgG 4 related sialadenitisمیکروسکوپی  نمای در -18

 lobular fibrosis -الف

 acinar atrophy -ب

 obliterative phlebitis -ج



 prominent neutrophilic infiltration -د

 

 سیتولوژی غده بزاقی نیست؟ FNAبودن الم  non diagnosticهای زیر طبق سیستم گزارش دهی میالن از معیارهای کدامیک از گزینه-19

 Lesionalسلول  200الف( کم سلول بودن به معنای کمتر از 

 ها شده باشد.های مختلف که باعث مخدوش شدن سلولب( آرتیفکت

 ج( وجود اجزا نرمال غده بزاقی در شرایط که در بالین یا رادیولوژی توده واضحی بوده است.

 د( مایع کیستی غیرموسینوس بدون اجزای اپیتلیال

 

 شود؟برای کدامیک از موارد زیر استفاده نمی AUSدر سیستم گزارش دهی میالن تشخیص -20

 باشد.نئوپالسم می Suggestiveالف( مواردی که الم کم سلول است ولی 

 پذیر نیست.ب( مواردی که به دلیل وجود آرتفیکت، افتراق نئوپالستیک از غیرنئوپالستیک امکان

 ج( ضایعات کیستی موسینوس بدون اجزای اپیتلیال

 د( ضایعات کیستی غیرموسینوس بدون اجزای اپیتلیال

 

خیم اپیتلیال یا مزانشیمال ببینیم جواب را به چه صورت راکتریستیک یک نئوپالسم خوشهای سیتولوژی نماهای سیتومورفولوژی کار شرایطی که در المد-21

 دهیم؟گزارش می

 Neoplastic lesionالف( 

 Neoplasm benignب( 

 AUSج( 

 Salivary gland neoplasm of uncertain malignant potentialد( 

 

 در کدام دسته هستند؟  Low gradeهای خیم سلوالر و کارسینومهای خوشبندی میالن نئوپالسمطبق طبقه -22

 AUSالف( 

 Suspicious for malignancyب( 

 Salivary gland neoplasm of uncertain malignant potentialج( 

 Neoplasm benignد( 

 

 

 شود؟کدام تشخیص مطرح می FNAهای های سلولهای انکوسیتی در المر صورت رویت سه گانه زمینه پروتئینی لنفوسیت و شیتد-23

 Pleomorphic adenomaالف( 

 Warthin tumorب( 

 تلیال کارسینوماج( اپی تلیال میواپی

 د( انکوسیتوما

 

 

 شود؟از غده بزاقی در صورت رویت سلول موسینی نوع گابلت و سلول اپیدرمویید در کنار هم کدام تشخیص بیشتر مطرح می FNAدر الم -24

 Mucoepidermoid carcinomaالف( 

 Epithelial myoepithelial carcinomaب( 

 Acinic cell carcinomaج( 

 Adenoid cystic carcinomaد( 

 


