
 نیست؟ درست lobular carcinoma in situ با رابطه در جمله کدام -1

 Composed of dyscohesive cellsالف:  

  More than half of the acini are filled and expanded by the neoplastic cellsب: 

 Classic LCIS is recognized by calcification in mammographyج: 

 is multicenteric in most patientد:  

 ست؟ا کدام لوبوالر ضایعات اصلی مشخصه -2

 Loss of E-cadherinالف: 

 Gain of E-cadherinب: 

 Ck14 positivityج: 

 ER positivityد: 

 باشد؟ لنفوسیت اندازه برابر چند باید هسته سایز pleomorphic LCIS تشخیص برای -3

  برابر سه از بیش الف: 

 برابر چهار از بیشب: 

  برابر پنج از بیش ج: 

  برابر دو از بیشد: 

 شود؟ می دیده classic lobular carinoma in-situ در زیر ایمونوهیستوشیمی پروفایل کدام -4

 +ER+, low ki67, Her2الف: 

 -ER-, high ki67, Her2 ب: 

 -ER+, low ki67, Her2ج: 

 +ER-, high ki67, Her2د: 

 ؟ است آن گزارش به موظف پاتولوژیست آیا مارژین، درCLCIS   وجود صورت در -5

  .شود گزارش باید باشیم، داشته آزاد مارژین باید حتما چون الف: 

 .نیست هم گزارش به نیاز بنابراین نیست، مجدد جراحی به نیاز چونب: 

 .شود گزارش است هترب ولی نیست مجدد جراحی به نیاز که وجودی با ج: 

  .شود گزارش باید شود می دیده مارژین در چه هر کال د: 

 کند؟ می تلقی راhigh grade DCIS یک مورفولوژی نظر از زیر های lobular neoplasia انواع از کدامیک -6

 Florid LCISالف: 

  pleomorphic LCISب: 

 Classic LCISج: 

 هیچکدامد: 

 گیرد؟ قرار جراحی عمل تحت حتما مریض باید سوزنی، بیوپسی در lobular neoplasia  نوع کدام دیدن صورت در -7

 Florid LCISالف: 

 pleomorphic LCIS ب: 

 Classic LCIS ج: 

 2+1د: 

 نمای میکروسکوپی  -8

(Little to no intervening stroma between markedly distended acini of involved TDLUs 
by dyscohedive monomorphoc cells) 

 هست؟ lobular neoplasia نوع کدام مشخصات از



 Classic LCISالف: 

 Pleomorphic LCISب: 

 Florid LCISج:  

 3+2د: 

 

هسته های سلول های تومورال قوی رنگ گرفته اند. چگونه نتیجه  %8نمونه تومور انوازیو داکتال برست  ERدر رنگ آمیزی  -9

 را گزارش می کنید؟

a. Positive in 1-10% of tumor cells with strong intensity 

b. Low positive with strong intensity and considering a NOTE. 

c. Negative + 

است با گرید  NOSدر نمونه ماستکتومی دو کانون توموری دیده می شود. تومر اول یک انوازیو داکتال کارسینوم  -10

سانتی متر. کدام تومور  2و سایز  3گرید هیستولوژیک  سانتی متر. تومور دوم تومور میکروپاپیالری با 4و سایز  2هیستولوژیک 

 را برای تست های بیومارکری انتخاب می کنید؟ 

a. First tumor due to larger size 

b. Second tumor due to higher grade and special type 

c. Both tumors due to different histologic type and grade 

 کدام است؟ ERثبت ضعیف مارکر بهترین بافت جهت کنترل م -11

d. Uterine cervix 

e. Tonsil 

f. Normal breast 

 

 ؟ چیست و بهترین زمان آن کدام است  Cold ischemic timeتعریف  -12

Time between tissue removal and initiation of fixation, 1 hour .a 

g. Time between ligation of breast artery and removal of tissue, 1 hour 

h. Time between tissue removal and initiation of fixation, 6 hour 

i. Time between ligation of breast artery and removal of tissue, 6 hour 

 

 حداقل و حداکثر زمان فیکساسیون نمونه های برست جهت بهترین نتیجه برای بیومارکرها کدام است؟ -13
j. 6 hours, 24 hours 

k. 6 hours, 72 hours 

l. 2 hours, 24 hours 

m. 2 hours, 72 hours 

 

 

 .با توجه به شکل انتخاب کنید ERبهترین گزینه را جهت گزارش نتیجه -14

n. strong intensity 90-100%,  

o. 90-100%, moderate intensity 

p. 50 -60%, strong intensity 

q. 50 -60%, moderate intensity 

 



 
 

تشخیص اولیه تومور برست در بیوپسی سوزنی کارسینوم توبوالر بوده است و در بررسی بیومارکرها روی بیوپسی نتیجه -15

HER2  منفی گزارش شده است. آیا تکرارHER2 روی نمونه رزکت شده بعدی الزامی است؟ 

a. Yes 

b. No 

 

 SCOREهای تومورال دیده می شود. چه سلول %10رنگ ضعیف غیر کامل ممبرانوس در کمتر از   HER2در آزمایش -16

 برای گزارش نتیجه انتخاب می کنید؟ 

a.  0 

b. 1+ 

c. 2+ 

d. 3+ 

 (40Xرا مشخص کنید.) بزرگنمایی  HER2مناسب برای  Scoreدر عکس زیر -17
a. -0 

b. 1+ 

c. 2+ 

d. 3+ 

 

 
 

 را چگونه گزارش می کنید؟ HER2با توجه به تصویر نتیجه -18

e. Nonspecific cytoplasmic staining, repeat the test 

 0-الف

 +1-ب

 +2-ج

 



 
 

 

 

 

 

 کارسینوم موسینوس جزو کدامیک از ساب تیپ های ملکوالر زیر طبقه بندی می شود؟ -19

 Luminal Aالف( 

  Luminal B ب(

 Her 2ج( 

  Triple negativeد( 

 

 در صورت باال بودن گرید هسته ای یک تومور انوازیو موسینوز پستان بهتر است از چه واژه ای استفاده شود؟  -20

 NST with mucin production-IBCالف( 

 IBC-NSTب( 

  Mucinous Carcinoma, type Aج( 

  Mucinous Carcinoma, type B د(

 

 ان جزء موسینی چقدر است؟میز pure کارسینوم موسینوس  در کرایتریای تشخیصی   -21

 %100الف( 

 >%90ب(

 >%50ج(

 >%25د(



 

 تشخیص شما در مورد توده پستان زیر چیست؟ -22

 

 

 IBC-NST with mucin production -الف

 Micropapillary carcinoma -ب

  Mucinous cystadenocarcinoma-ج

 Papillary carcinoma  -د

 

 ؟بیشتر مورد انتظار است Mucinous cystadenocarcinoma در  زیر ایمونوهیستوشیمی پروفایل کدام -23

 

 - ER -, PR -, Her2 )الف

 + ER +, PR +, Her2   ب( 

 - ER +, PR +, Her2ج( 

 + ER -, PR -, Her2د( 

 

 نادر ست است؟ Micropapillary mucinous carcinoma کدام گزینه در مورد   -24

 الف( گرید هسته ای این تومور پایین است.

 هستند. conventionalبیماران جوانتر از بیماران کارسینوم موسینوس  ب(

 نفوواسکوالر در اوایل تظاهر بیماری وجود دارد.لج( انوازیون 

 استفاده کرد. EMA توان از  می  reversed polarityد(  برای نشان دادن 

 

 

 

 

 


