
 
 18/10/99سواالت وبینار پاتولوژی پوست 

 

 شایعترین محل خال دیسپالستیک کدام یک از موارد زیر است؟-1

 پوستی که به طور متناوب در معرض نور خورشید باشد و اغلب در پشت -الف

 پوستی که به طور متناوب در معرض نور خورشید باشد و اغلب در صورت -ب

 معرض نور خورشید باشد و اغلب در پشتپوستی که به طورمزمن در  -ج

 پوستی که به طورمزمن در معرض نور خورشید باشد و اغلب در صورت -د

 

 یر از نظر بالینی باید همیشه در یک خال دیسپالستیک وجود داشته باشد؟زکدام یک از گزینه های -2

 میلی متر 5اندازه بیشتر از  -الف

 حاشیه نامشخص -ب

 ر حداقل قسمتی از ضایعهر دکامپوننت ماکول -ج

 (Color Variegationداشتن رنگ های مختلف ) -د

 

در یک خال مالنوسیتی، وجود تمامی موارد زیر به نفع اختالل ساختمانی و مطرح کننده خال دیسپالستیک -3

 ؟به جز می توانندباشند

 اتصال بین دستجات سلولی استطاله های مجاور اپیدرمی -الف

 مالنوسیت ها نسبت به کامپوننت درمالترال گسترش ل -ب

 بزرگی و هیپرکروم شدن هسته ها و هیپر پیگمانتاسیون -ج

 ر در اطراف استطاله های طویل اپیدرمیپالزی المالفیبرو -د

 

در یک خال دیسپالستیک را بهتر از همه با کدام  maturationو در نتیجه اثبات  stratificationوجود -4

 یمی زیر میتوان مشاهده کرد؟مارکر ایمونوهیستوش

 Sox10 -الف

 S100 -ب

 melan-A -ج

 HMB-45 -د

 

 ال دیسپالستیک مطابقت دارند؟هسته در خ high-gradeکدام یک از تعاریف زیر با دیسپالزی -5

 (restingاندازه هسته یک برابر هسته سلول بازال در حال استراحت ) -الف

 (restingسلول بازال در حال استراحت )برابر هسته  1-5/1اندازه هسته بین  -ب

 (restingبرابر هسته سلول بازال در حال استراحت ) 5/1اندازه هسته بیشتر یا مساوی  -ج

 (restingاندازه هسته دو برابر هسته سلول بازال در حال استراحت ) -د

 

 



 

 شایعترین تغییر ژنتیکی در خال دیسپالستیک کدام است؟-6

 TERT Promoterجهش  -الف

 BRAFجهش انکوژن  -ب

 KRASجهش انکوژن  -ج

 CDKN2Aفقدان همی زیگوس  -د

 
 کدام است ؟ LMMشایعترین ژن موتاسیون یافته در  -7

       P16–الف 

      K1T -ب

       Ras-1-ج

  NF-1-د

 

بهمراه پرولیفراسیون انفرادی سلولهای تومورال در   Grade III Solar elastosisدرکدامیک از انواع مالنوم -8

 طول جانکشن اپی درم دیده می شود ؟

     LMM –الف 

       DM-ب

    SSM -ج

   Mucosal melisma-د

 

 دیده می شوند بجز:LMM همه موارد زیر در نمای هیستوپاتولوژی  -9

 نازک شدن اپیدرم                                                       -الف

 بین رت ریج ها    Bridging -ب

          ( متعدد در نوک رت ریج هاNest وجود آشیانه های سلولی )-ج

 وجود سلولهای پاژه توئید اندک و پراکنده -د

 

 د ؟می باش DMکدامیک از نماهای زیر از ویژگیهای -10

         تجمعات ندوالر لنفوسیت ها -الف

 پیگمانتاسیون فراوان    -ب

 پرولیفراسیون جانکشنال سلولهای تومورال        -ج

 +Melan A+,HMB45جزء دسموپالزیک دارای -د

 

 

 



 

 اثر تجمعی موتاسیون های انکولوژنیک ضعیف در پاتولوژی کدامیک از انواع مالنوم محتمل تر است ؟-11

      DM-الف

     Aral LM -ب

     Mucosal M -ج

  Spitzoid M-د

 

 دیده میشود ؟  SCHWANNOMA DIFFERENITATION درکدامیک از انواع مالنوم -12

    Spitzoid M-الف

    DM-ب

      Melanoma in congenital nevus-ج

  Melanoma in blue nevus-د

 

 تمام انواع مالنوم را می تواند به صورت مشترک داشته باشد ؟ کدام یک از انواع مالنوم تغییرات ژنتیکی -13

   Spitzoid-الف

 Superficial spreading -ب

  Nodular -ج

 Acral -د

 

 استاندارد طالیی تشخیص مالنوم کدام است ؟-14

 هیستوپاتولوژی همراه با شواهد بالینی -الف

 هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی -ب

 آنالیز ژنومیک -ج

 ایمونوهیستوشیمی و آنالیز ژنومیک -د

 

 کدامیک از موارد زیر در پیش آگهی مالنوم اهمیت بیشتری دارد؟ -15

 Breslow (vertical) thickness -الف

 Microscopic satellites -ب



 Ulceration -ج

 Regression -د

 شدت االستوز خورشیدی کدام است ؟ High CSDبنا به تعریف در -16

 خفیف                   -الف

              متوسط       -ب

               شدید       -ج

 ارتباطی ندارد -د

 

 محسوب می شود؟ WHOجزء کدام دسته در طبقه بندی جدید  superficial spreadingمالنوم نوع -17

             Low CSD -الف

              High CSD -ب

                No CSD -ج

 هیچکدام -د

 

 طبقه بندی می شود ؟ High CSDکدامیک از انواع مالنوم جزء گروه -18

                  Acral -الف

        Desmoplastic -ب

            Spitzoid -ج

 Melanoma in blue nevus  -د

 کدامیک از مارکرهای زیر معموال در مالنوم مثبت است؟ -19

 S100 -الف

 CK 7 -ب

 EMA -ج

  CK 20 -د

 



 قرار دارد؟ Paget’s diseaseکدام یک از انواع مالنوم در تشخیص افتراقی -20

    Superficial spreading melanoma -الف

  Lentigo maligna melanoma              -ب

  Spitzoid melanoma-ج

  Acral melanoma -د

 

در مورد کدام ضایعه زیر بکار می  Invasive-only radial growth phase proliferationاصطالح -21

 رود؟

 Intraepidermal atypical proliferation of uncertain significant -الف

  Superficial atypical proliferation of uncertain significant-ب

  Melanocytic proliferation of uncertain significant-ج

  All of them-د

 

22-Melanoma associated with low-cumulative solar damage  به وجود مالنوم در کدام یک از

 حالت های زیر اطالق میشود؟

  Glabrous skin with no, mild, or moderate solar elastosis -الف

 - Non-glabrous skin with no, mild, or moderate solar elastosisب

  Non-glabrous skin with moderate to severe solar elastosis -ج

  Glabrous skin with mild, moderate or severe solar elastosis -د

 

 کدام  Melanoma associated with low-cumulative solar damage شایعترین موتاسیون در-23

 است؟

 

 BRAF -الف

  NRAS -ب



  MAP2K1-ج

  CTNNB1-د

 

ندول هیپوپیگمانته در روی یک نووس مادرزادی پیگمانته بوجود آمده است.  دربیوپسی بعمل آمده، تومور -24

 و سلولهای شبیه گانگلیون با هسته وزیکوالر و هستک برجسته  متشکل از مالنوسیتهای بزرگ اپیتلویید

(Spitzoid) زمینه که کوچکتر هستند در هم مشاهده میشود. این سلولها بتدریج با سلولهای نووس مادرزادی

در  BRAFآمیخته میشوند )شکل زیر(. میتوز، آتیپی هسته ای و نکروز دیده نمیشود. ایمونوهیستوشیمی برای 

مثبت است. کدام تشخیص برای بیمار مطرح  منفی و در مالنوسیتهای زمینه (Spitzoid) مالنوسیتهای بزرگتر 

 است؟

 

 

 

 Proliferating nodule in congenital nevus -الف

  Pigmented epithelioid melanocytoma-ب

  BAP-1 inactivated melanocytoma-ج

  Spitzoid melanoma -د

 


