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هاي اریتماتوز در نواحی اکستنسور به مـدت ساله که پالك 45با توجه به نماي میکروسکوپی بیوپسی پوستی خانم  - 1
 ترین تشخیص کدام است؟دو سال داشته است. محتمل

 

 
 Lichen planus الف)
 Psoriasis ب)
 Discoid lupus erythematosus ج)
 Erythema multiforme د)
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سـاله کـدام  56با در نظر گرفتن نماي میکروسکوپی و ایمنوفلوروسنت مستقیم ضایعه جلـدي تـاولی پـاي آقـاي  - 2
 ترین است؟تشخیص زیر محتمل

 

 

 Pemphigus vulgaris الف)
 Bullous pemphigoid ب)
 Dermatitis Herpetiformis ج)
 Porphyria cutanea tarda د)
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 ترین است؟باشد، کدام تشخیص محتملساله به شرح زیر می 25وپی بیوپسی پاپول پشت دست آقاي کنماي میکروس - 3

 

 
 

 
 Dermatofibrosarcoma protuberans الف)
 Sarcomatoid carcinoma ب)
 Cellular blue nevus ج)
 Pigmented dermatofibroma د)
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ترین تشـخیص محتمـل .ماه روي دست خود داشته است 5ساله که به مدت  65بیوپسی ضایعه ندول پوستی آقاي  - 4
 کدام است؟

 
 

 
 

 Squamous cell carcinoma الف)
 Bowen disaese ب)
 Keratoacanthoma ج)
 Seborrheic keratosis د)

ساله اي پیدا شده است. سطح مقطع توپر کمی سفت و خاکستري است. در  43متري در حنجره مرد سانتی 2ضایعه  - 5
د و میتـوز فـراوان دیـده نـهاي اپیتلیالی دیسپالستیک گرد و پلی گونال با هسـتک برجسـته دارریز بینی سلول

، سـیتوکراتین در جـزء IHCشـود. در ها دیـده میپالسماسل فراوان در بین سـلولهاي لنفویید و شود. سلولمی
 ؟ترین تشخیص کدام استمناسبدر جزء لنفوئید مثبت است.  LCAاپیتلیال مثبت و 

 Metastatic SCC الف)
 Marginal zone B-cell lymphoma ب)
 Lymphoepithelial carcinoma ج)
 Metastatic amelanotic melanoma د)
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 یهاي جهت ارتودنسی مراجعه کرده است. در عکس رادیوگرافی ضـایعه رادیولوسـنت بـا حاشـساله 16دختر خانم  - 6
مشخص و اطراف اسکلروتیک به طور اتفاقی دیده شد. در بررسی میکروسکوپی از ضایعه فوق کیسـتی بـا دیـواره 

 ،نازك فیبروزه که توسط پوشش چند الیه سنگفرشی مطبق مفروش شده بـود دیـده شـد. در اسـتروماي کیسـت
ین و لیپوفوشـین دیـده شـد. هاي حاوي هموسیدرهاي التهابی مزمن همراه با تجمعات هیستیوسیتارتشاح سلول

 ترین تشخیص کدام است؟مناسب
 Cystic ameloblastoma الف)
 Odontogenic keratocyst ب)
 Calcifying cystic odontogenic tumor ج)
 Dentigerous cyst د)

اي پاتولوژي نمونـه پاروتیـد، تـودهگیرد. در بررسی ساله به دلیل توده پاروتید تحت عمل جراحی قرار می 45آقاي  - 7
 ساختارهاي با توموري میکروسکوپی، مطالعه در. شودمی مشاهده شکننده و solidگرد و کپسول دار با سطح مقطع 

بـا  هایی حاوي سیتوپالسم فراوان گرانولر و بازوفیلیک به همراه تعدادي سـلولمتشکل از سلول Solid و فولیکوالر
مثبت مقاوم  PAS سیتوپالسمی هايگرانول تکمیلی، هايبررسی در. گردندمشاهده می clearسیتوپالسم واکوئله و 

ترین اسـبباشد. کدامیک منبه صورت اپیکال ممبرانوس مشهود می DOG-1به دیاستاز همراه با مثبت بودن مارکر 
 باشد؟گزینه براي تشخیص می

 Mucoepidermoid carcinoma الف)
 Adenoid cystic carcinoma ب)
 Acinic cell carcinoma ج)
 Myoepithelioma, clear cell type د)

ساله با سـابقه فـون هیپـل لینـدو و شـکایت کـاهش شـنوایی،  40در بررسی بیوپسی از ضایعه گوش میانی آقاي  - 8
 سیتوپالسم شفاف تا ائوزینوفیلیـک درهاي یونیفورم کوبوئیدال با هاي پاپیلري و غددي متشکل از سلولساختمان

ــاهده می ــروق مش ــر ع ــتروماي پ ــک اس ــیمی ی ــی ایمونوهیستوش ــردد. در بررس ــت و  CK,GFAP,S100گ مثب
TTF1,Thyroglobulin ترین تشخیص کدام است؟. محتملمنفی است 

 Metastatic Renal Cell Carcinoma الف)
 Middle Ear Adenoma ب)
 rEndolymphatic Sac Tumo ج)
 Astrocytoma د)

گیـرد. در مطالعـه تحـت عمـل تیروئیـدکتومی قـرار می Graves’ diseaseساله مـورد شـناخته شـده  35آقاي  - 9
 بـا منـاطقی حـاوي اسـتروما و متعـدد پاپیالهـاي بـا همـراه هیپرپالستیک تیروئید هايمیکروسکوپی، فولیکول

ز ) کارسینوم پـاپیالري تیروئیـد اسـتفاده اexclusionاثبات یا عدم اثبات ( باشد. در جهتهاي لنفاوي مییکولفول
 :بجزشوند، تمام مارکرهاي ایمونوهیستوشیمی زیر توصیه می

  HBME1 الف)
  8PAX ب)
  CD56 ج)
 CK19 د)
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 pseudoinclusionهاي تومـورال داراي در مطالعه میکروسکوپی تومور تیروئید با درگیري وسیع هر دو لوب، سلول - 10
 فیبـروز بافـت ضـایعه از هاییقسـمت در. شـودمی دیده فراوان ساموماي اجسام با همراه واضح ايو شکاف هسته

 مشـهود لنفوواسکوالر گسترده تهاجم و لنفوسیتی شدید ارتشاح با همراه اسکوآموس متاپالزي هايکانون متراکم،
 ذکر شده با کدامیک از انواع کارسینوم پاپیالري تیروئید بیشتر تطابق دارد؟ هیستولوژي مشخصات. است

 Tall cell الف)
 Diffuse sclerosing ب)
 Cribriform morular ج)
 Columnar cell د)

بوده و به طور غیر اي به علت گلودرد و بلع دردناك غذا مراجعه کرده است. در لمس، تیرویید دردناك ساله 32خانم  - 11
افـزایش یافتـه انـد. در بررسـی  T4و  T3قرینه بزرگ شده است. در آزمایشات اختصاصی تیرویید، مقادیر سرمی 

گرانولوم و  ،ايهاي چند هستهمیکروسکوپی التهاب بسیار شدیدي در پارانشیم تیرویید همراه با تعداد زیادي سلول
 تشخیص کدام است؟ترین شود. محتملمناطق فیبروزه دیده می

 Riedel thyroiditis الف)
 De Quervain thyroiditis ب)
 Hashimoto thyroiditis ج)
 Graves disease د)

ساله با شرح حال هایپرکلسمی شدید سرمی و ضایعه بزرگ قابـل لمـس گردنـی، تحـت عمـل جراحـی  35خانم  - 12
سم هاي تومورال دوکی شکل بعضا با سیتوپالدر مطالعه میکروسکوپی سلول گیرد.پاراتیروئید راست فوقانی قرار می

گردنـد. روشن با قرارگیري ترابکوالر احاطه شده توسط باندهاي فیبروز متراکم همراه با میتوز فـراوان مشـاهده می
و واکـنش منفـی بـراي  PTH بـراي مثبـت واکـنش تومـورال هـايچنانچه در بررسی ایمونوهیستوشیمی سلول

Parafibromin ترین گزینه براي تشخیص است؟نشان دهند، کدامیک مناسب 
 Parathyroid adenoma الف)
 Chief cell hyperplasia ب)
 Parathyroid carcinoma ج)
 Water clear cell hyperplasia د)

در بررسـی رادیولوژیـک داراي ضـایعات نـدولر و  ،ساله سیگاري با تابلوي بالینی پنوموتـوراکس ناگهـانی 25مرد  - 13
هایی بـا کیستیک در لب فوقانی هر دو ریه است. بیوپسی گویاي اتساع فضـاهاي پـري برونکیـال توسـط سـلول

باشـد. در صـورتی کـه ائوزینوفیـل، لنفوسـیت و می grooveسیتوپالسم صورتی وسیع و هسـته وزیکـولر داراي 
 ؟تر استمناسبزیر جهت تایید تشخیص  IHC، کدام پانل ماکروفاژها هم حضور داشته باشند

 CD45, CD19 ,CD20 الف)
 Cytokeratin , PAX5 , NSE ب)
 a , Langerin1,CD 100S ج)
 Synaptophysin, vimentin ,chromogranin د)
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ا انفیلتراسـیون لنفوپالسماسـیتیک ، اگزوداي داخل آلوئولی کف آلود همـراه بـAIDSدر بیوپسی ریه فرد مبتال به  - 14
interstitial آمیزي گـردد و در رنـگمشاهده میGMS حـاوي  ��5ی بـا قطـر یهاارگانیسـمsingle or paired 

intracystic bodies باشد؟می زیر هايارگانیسم از کدامیک تشخیص ترینشود. محتملدیده می 
 Pneumocystis jirovecii الف)
 Cryptococcus neoformans ب)
 Blastomyces dermatitidis ج)
 Histoplasma capsulatum د)

اي خارج شده است. در بررسـی میکروسـکوپی تعـداد فراوانـی ساله 43قاي آاي تومورال از ریه سمت راست توده - 15
 هاي پالسماسـل بـهگردید. سـلولهاي التهابی مونونوکلوئر همراه با فیبروز و پرولیفراسیون عروقی مشاهده سلول

هاي التهابی دیده شدند. در صورتی که نتیجه مطالعات ایمنوهیستوشیمی بـه صـورت تعداد زیادي در البالي سلول
 است؟ کدام تشخیص ترینزیر باشد. محتمل

- Alk+ , Desmin- , smooth muscle actin+ , many IgG4 positive plasma cells , CD34 
 Solitary fibrous tumor الف)
 Plasma cell myeloma ب)
 Lymphohistiocytic lymphoma ج)
 Inflammatory pseudotumor د)

متري در پلور، تحت عمل جراحی رزکسیون تـوده قـرار گرفتـه اسـت، در سانتی 5اي با توده منفرد ساله 52آقاي  - 16
ومـورف بـا سیتوپالسـم فـراوان ئهاي آتیپیکـال پلاز سـلولبررسی میکروسکوپی بافت نئوپالسـتیک متشـکل 

ه بـکارسینوم متاستاتیک ریـه  افتراق مزوتلیوم بدخیم ازبراي  IHCنتیجه پانل اولیه ائوزینوفیلیک مشهود است. 
 شرح زیر است:

 PanCK (+), CK7 (+) 
CK20 (-), calretinin (-) 

 دانید؟تر میتومور فوق از یگدیگر مناسبکدام گروه از مارکرهاي زیر را براي افتراق دو 
 TTF 40-2, D 1-TW , 6/5CK ,-1 الف)
 Napsin-A , TTF-1 , CEA , EMA ب)
 WT1 , CEA , S-100 , GATA3 ج)
 EMA , Napsin A , GATA-3 , D2-40 د)

ی بـا یهالنفوسـیتی شـدید، تجمعـات سـلولاي انفیلتراسیون ساله 40در بررسی بیوپسی از توده مدیاستن آقاي  - 17
شـود. سیتوپالسم شفاف، هستک برجسته و حدود سیتوپالسمی مشخص همراه با باندهاي فیبروتیک مشـاهده می

مثبــت و  OCT3/4و  CAM5.2 , c-kit (CD117)هاي تومــورال بــراي در بررســی ایمونوهیستوشــیمی ســلول
 ین تشخیص کدام است؟تررنگ گرفته اند. محتمل CD5ها براي لنفوسیت

 Thymoma الف)
 Thymic carcinoma ب)
 T cell Lymphoblastic Lymphoma ج)
 Seminoma د)
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متري سـانتی 34اي با سوزش سر دل و اشکال در بلع مراجعه کرده اسـت در آندوسـکوپی از فاصـله ساله 47مرد  - 18
ت الیه هایپرپالزي مخاط و طویل شدن المینا پروپریا همراه با افزایش ضخامدندان نمونه برداري شده و در ریزبینی 

 است؟ کدام تشخیص ترینگردد. محتملبازال و لنفوسیت داخل اپیتلیوم و معدودي ائوزینوفیل مشاهده می
 ازوفاژیت رفالکسی الف)
 ازوفاژیت ائوزینوفیلیک ب)
 مري بارت ج)
 يازوفاژیت ناشی از هلیکوباکترپیلور د)

غـدد  دهنده حضورنشاناي ساله بدون بیماري ارثی زمینه 47تنه معده خانم  ��5نماي هیستولوژیک پولیپ منفرد  - 19
 باشد، موتاسیون کدام ژن در این پولیپ وجود دارد؟و بعضا کیستیک می fundicمفروش از اپی تلیوم 

  APC الف)
  BRAF ب)
  K-RAS ج)
 Catenin-β د)

هاي کف آلود به صورت منتشر در المیناپروپریا دیـده ساله اي، سلول 78در بیوپسی از ضایعه پولیپوئید معده بیمار  - 20
 شود که:می

CD68=Positive 
PAS=Negative 
Mucicarmin=Negative 

 ترین تشخیص کدام است؟لمحتم 
 Xanthoma الف)
 Signet ring carcinoma ب)
 Crohn disease ج)
 Hyperplastic polyp د)

نـه مـري یسـپالزي در زمید حضور دییهیستوشیمیایی جهت تاایمونوک از مارکرهاي زیر در مطالعه یبررسی کدام - 21
 باشد؟بارت کمک کننده می

  CDX2 الف)
  E cadherin ب)
  CEA ج)
 53P د)

ها همراه با ارتشاح ماکروفاژهاي کـف آلـود در لییدز، پهن و کوتاه شدن ویمار مبتال به ایک بیبارنی روده یز بیدر ر - 22
صـی و کمـک یتشخ يمارین بیهاي هیستوشیمی در ازيیآمک از رنگیشود. انجام کدامالمینا پروپریا مشاهده می

 باشد؟کننده می
  لورین سیمتنام الف)
  د فاستیاس ب)
  نیکولیرت ج)
 مسایگ د)
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 سیتوپالسـم بـا ماکروفاژهـایی از کـه شـودمی دیده سفید _نمونه آپاندکتومی پالك زرد بررسی ماکروسکوپی در  - 23
 تشـخیص ترینمناسـب. دهندنشان می مثبتواکنش  کلسیم و آهن آمیزيرنگدر  که است شده تشکیل گرانوالر

 است؟ کدام
  Crohn disease الف)
  Tuberculosis ب)
  Sarcoidosis ج)
 Malakoplakia د)

شـود کـه در هاي متعدد غیرقابل شمارش در روده بـزرگ دیـده میاي پولیپساله 67در کولونوسکوپی بیمار خانم  - 24
 IHC در اسـت شـده تشـکیل نامنظم هايهسته با کوچک تا متوسط يئیدلنفو هاياز سلول بررسی میکروسکوپی

 موارد زیر مشاهده شده است:
)+( CD20 

)+( CD5 
)-( CD3 

)+( Cyclin - D1 
)+( SOX - 11 

 ترین تشخیص کدام است؟مناسب
 Marginal Zone lymphoma الف)
 Small lymphocytic B - Cell lymphoma ب)
 Burkitt lymphoma ج)
 Mantle Cell lymphoma د)

اي تومورال حالب گیرد. تودهبا سابقه کانسر کولون، به علت تنگی حالب تحت عمل جراحی قرار میاي ساله 64خانم  - 25
ترین پانـل را احاطه کرده است. در صورتی که شک قوي به ادنوکارسینوم متاستاتیک مطرح باشد کدامیک مناسب

 باشد؟تشخیص متاستاز از منشا اولیه کولون میتائید ایمنوهیستوشیمی براي 
 Napsin A+ , CK7+ , TTF1+ , CK20- الف)
 CK7+ , CDX2+ , CK20- , Napsin A+ ب)
 Napsin A -7+ , CK2+ , CDX20CK ,- ج)
 CK7+ , CK20+ , CDX2+ , Napsin A- د)

روش از و شکایت انسداد روده در زیر مخاط فضاهاي روشـن مفـ COPDساله با سابقه  65در بیوپسی کولون آقاي  - 26
 :جز، باستانتظار مورد دیدن تمام موارد زیر در دیواره کولون  به طور معمولهاي ژانت رویت گردید، سلول

 Crypt abscess الف)
 Granuloma ب)
 Chronic inflammation ج)
 Vasculitis د)
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هاي بـزرگ تومـورال برش میکروسکوپی سلول اي در ناحیه انوس مراجعه کرده است. دراي با ضایعهساله 56آقاي  - 27
هاي باشند. در صورتی که سـلولهاي موسینی میمشاهده گردید که داراي سیتوپالسم فراوان روشن حاوي واکوئل

 آمیزي ایمنوهیستوشیمی داراي نماي زیر باشند تشخیص چیست؟مزبور در رنگ
-CK7+, MUC5AC+, GCDFP15+, CK20-, CDX2 

 Basaloid squamous cell carcinoma الف)
 Primary Paget disease ب)
 Anal duct adenocarcinoma ج)
 Mammary analogue tumor د)

در بیوپسی کبد استئاتوز  .اي با تشخیص بالینی سیروز و سابقه مصرف الکل مراجعه نموده استساله 21بیمار جوان  - 28
وجود  شود. مالوري بادي و نوتروفیل همدیده می 3ر و پري ونوالر به خصوص در زون همراه با فیبروز پري سلوال 10%

 دارد. در تشخیص افتراقی با بیماري کنونی کدام بیماري همیشه باید مدنظر باشد؟
 Non-Alcoholic steatohepatitis الف)
 Veno occlusive disease ب)
 Wilson disease ج)
 Primary sclerosing cholangitis د)

شـود کـه در نمـاي بیوپسـی از کبـد گرفتـه می TBاي با تشخیص احتمـالی ساله 55به دنبال الپاراسکوپی آقاي  - 29
ها به خصوص در سینوزوئیدها و تعداد کمی نکروز تک میکروسکوپی احتقان سینوزوئیدها، ارتشاح خفیف نوتروفیل

 ترین تشخیص کدام است؟شود. مناسبدیده می %3ئاتوز همراه است 3سلولی و گروهی زون 
 Acute fulminant hepatitis الف)
 Acute cholangitis ب)
 Surgical hepatitis ج)
 Steatohepatitis د)

خیم هاي کبدي بدون دیسپالزي ولی ضـساله که سابقه سیروز ندارد صفحات سلول 38در ضایعه منفرد کبد خانمی  - 30
در بعضـی مجـاري  CK7، مارکر IHCشود که در مطالعه شود. نواحی شبیه فضاي پورت نیز گاهی دیده میدیده می

 است؟ کدام تشخیص ترینمناسب. باشدمثبت می Map-likeصفراوي مثبت و مارکر گلوتامین سنتتاز نیز به صورت 
 Hepatic Adenoma الف)
 Focal nodular hyperplasia ب)
 Nodular regenerative hyperplasia ج)
 Macro regenerative hyperplasia د)
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ها بـا هایی از هپاتوسـیت، ترابکولCساله با سابقه سیروز ناشی از هپاتیت  55کبد آقاي  ��4بیوپسی سوزنی توده  - 31
شـود. انتظـار سموپالستیک مشاهده میالیه و سیتوپالسم فراوان اسیدوفیل و فاقد استروماي د 3ضخامت بیش از 
 :بجز به طور معمول با تمام مارکرهاي زیر وجود دارد، IHCواکنش مثبت در 

  MOC-31 الف)
  Arginase -1 ب)
  Hep-par1 ج)
 Glutamine synthetase د)

تحت عمـل کولـه سیسـتکتومی قـرار اي با سابقه دردهاي مکرر شکمی و کالنژیت اسکلروزان اولیه ساله 42خانم  - 32
 گیرد. احتمال مشاهده کدامیک از موارد زیر بیشتر است؟می

 Eosinophilic cholecystitis الف)
 Emphysematous cholecystitis ب)
 Diffuse lymphoplasmacytic cholecystitis ج)
 Xanthogranulomatous cholecystitis د)

گیـرد. در نمـاي با گزارش توده پانکراس طی بررسی تصـویر بـرداري، تحـت عمـل جراحـی قـرار می خانم جوانی - 33
لعه میکروسـکوپی، ضـایعه گردد. در مطابا مناطق خونریزي و نکروز مشاهده می Solid-cysticماکروسکوپی، تومور 

بـا  discohesiveی تلیوم چند الیه متشکل از سودوپاپیالهاي متعدد با محور فیبروواسکوالر هیالینیزه، پوشیده از اپ
گردند. رسوب مواد بیضی و شکاف طولی، میتوز اندك و بعضا گلبولهاي هیالین سیتوپالسمی مشاهده میهاي هسته

هـاي کلسترولی مشهود است. مثبت بودن کدامیک از مارکرهاي میگزوئید پري واسکوالر همراه با ماکروفاژ و شکاف
 باشد؟فع تشخیص میایمونوهیستوشیمی زیر به ن

 Catenin-,PR, Beta 10CD الف)
 Trypsin, chymotrypsin, amylase ب)
 CEA, synaptophysin, SMAD4 ج)
 Synaptophysin, cytokeratin, DOG1 د)

فتی شود. در بـرش سـر پـانکراس سـاي به علت توده مشکوك به کانسر سر پانکراس عمل ویپل میساله 32آقاي  - 34
 بدون توده واضح لمس شد. در اسالیدهاي میکروسکوپی تهیه شده، ارتشاح شدید التهابی لنفوپالسماسل همراه بـا

یـن فیبروز متمرکز در اطراف مجاري دیده شد. انتظار دیدن تمام موارد زیر به طور معمول در نماي میکروسـکوپی ا
 :بجزبیمار وجود دارد، 

 Venulitis and Perivenulitis الف)
 IgG4+هاي افزایش پالسما سل ب)
 بارز بودن جزء فیبروبالستی ج)
 Granuloma د)
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در  Full houseها و با نماي گلومرول %50ساله با درگیري بیش از  30تصاویر زیر مربوط است به بیوپسی کلیه خانم  - 35
 ترین تشخیص کدام است؟بررسی ایمنوفلورسانس. محتمل

 

 
 

 
 

 
 Lupus nephritis , class IV الف)
 MPGN , Type II ب)
 Pauci-immune crescentic GN ج)
 Post infectious GN د)
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گیـرد. در بررسـی نماید و تحت بیوپسی کلیه قرار میساله به علت پروتئینوري نفروتیک مراجعه می 40بیمار آقاي  - 36
 دهد. میکروسکوپی الکترونـیپایه تغییر قابل توجهی نشان نمی ءنرمال بوده و غشاها میکروسکوپی نوري گلومرول

در  IgG,C3دهد. در بررسی ایمونوفلورسانس انجام شده رسوبات ایمنـی نشان می subepithelialرسوبات کوچک 
 است؟ کدام تشخیص ترینمحتمل. شودها دیده میطول دیواره مویرگ

 Minimal change disease الف)
 Membranoproliferative glomerulonephritis ب)
 Membranous glomerulonephritis ج)
 Focal segmental glomerulosclerosis د)

 
 

 Goodpasture syndromeمربـوط بـه  Anti-IgGآمیزي ایمونوفلورسـانس بـا زیر در رنگهاي کدامیک از پترن - 37
 باشد؟می

 
 

الف)

  

ب)

  
 
 
 

ج)

  

د)
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متري در کورتکس کلیه یافت شد. نماي هیستولوژیک به سانتی 5/4طور اتفاقی توده ساله به 40در سونوگرافی مرد  - 38
 شرح زیر است:

 

 
 

منفـی اسـت.  CK7بـه صـورت منتشـر مثبـت و  E cadherinو  LMWK، CD117در ایمونوهیستوشیمی براي 
 است؟ کدام تشخیص ترینمحتمل
 Chromophobe RCC الف)
 Oncocytoma ب)
 Epithelioid angiomyolipoma ج)
 Metanephric adenoma د)
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ساله با سابقه تشنج که در سـی تـی اسـکن داراي جـزء  16تصاویر زیر مربوط است به توومور دو طرفه کلیه دختر  - 39
 است؟ ترمحتمل چربی است. کدام بیماري ارثی در این بیمار

 
 Birt-Hogg-Dubé syndrome الف)
 Hereditary leiomyomatosis ب)
 Tuberous sclerosis ج)
 von Hippel-Lindau syndrome د)

 است؟ بیشتر کلیوي سلول کارسینوم ایجاد احتمال کلیه کیستیک هايبیماريدر کدامیک از  - 40
 Multicystic renal dysplasia الف)
 Autosomal recessive polycystic kidney disease ب)
 Acquired renal cystic disease ج)
 Medullary sponge kidney د)

اي تومورال به شکل پـاپیالري اي با هماچوري مراجعه کرده است. در سیستوسکوپی انجام یافته تودهساله 63آقاي  - 41
ل راست به داخل مثانه برجسته شده است. در بررسی میکروسـکوپی اشـکال پـاپیلري ظریـف و تـا از دیواره لترا

شود. میتوز در الیـه بـازال و پلئومورفیسـم خفیـف دیـده حدودي به هم چسبیده و شاخه شاخه شونده رویت می
 است؟ زیر موارد از کدامیک تشخیص ترینچتري وجود دارند. مناسبهاي شود. سلولمی

 Urothelial proliferation of uncertain malignant potential الف)
 Papillary urothelial neoplasm of low malignant potential ب)
 High grade papillary urothelial carcinoma ج)
 Low grade papillary urothelial carcinoma د)
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 .سـاله بـا تظـاهر همـاتوري 50تراتیو، سفید، توپر و سفت جدار مثانه خـانم لر انفیتصاویر زیر مربوط است به تومو - 42
 ترین تشخیص کدام است؟مثبت است. محتمل ALK , CK AE1/AE3 , SMA براي IHCواکنش 

 

 Inflammatory myofibroblastic tumor الف)
 Sarcomatoid carcinoma ب)
 Leiomyosarcoma ج)
 Post-operative spindle cell nodule د)

 
گیـرد. در مطالعـه ساله به دلیل حمالت پرفشاري خون و گزارش توده آدرنال تحت عمل جراحی قـرار می 50آقاي  - 43

متفـاوت، سیتوپالسـم آمفوفیلیـک گرانـولر، هاي تومورال با اندازه و شکلهاي میکروسکوپی ضایعه آدرنال، سلول
با حـدود مشـخص و احاطـه شـده هاي nestضی با هستک برجسته با قرارگیري عمدتاً بصورت گرد تا بیهاي هسته

تومـورال هاي گردنـد. در مطالعـه ایمونوهیستوشـیمی سـلولتوسط استروماي ظریف فیبروواسکوالر مشاهده می
 بـدخیمی معیـار عنـوان به زیر موارد از کدامیک. دهندواکنش مثبت براي کروموگرانین و سیناپتوفیزین نشان می

)malignancyباشد؟) ضایعه مذکور می 
 Nuclear Gigantism, Hyperchromasia الف)
 Coagulative Necrosis ب)
 High Proliferative Index ج)
 Metastasis د)
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تـا ائوزینوفیلیـک و تومورال با سیتوپالسم روشن هاي ساله، سلول 50در مطالعه میکروسکوپی ضایعه آدرنال آقاي  - 44
ی پلئومورفیک و هایپرکروم همراه با تعدادي میتوز آتیپیک، نواحی موضعی نکروز و تهاجم به عروق خونهاي هسته

ــاهده می ــلولمش ــیمی س ــه ایمونوهیستوش ــد. در مطالع ــورالھ��ای گردن ــنش توم ــت واک ــراي مثب و  Inhibin ب
synaptophysin باشد؟مثبت بودن کدامیک از موارد زیر کمک کننده می ،دهند. در جهت اثبات تشخیصنشان می 

 Melan A, Calretinin الف)

 CD10, PAX8 ب)

 Chromogranin, Cytokeratin ج)

 Vimentin, EMA د)

 
 

حاوي کلسیفیکاسیون در ناحیـه سوپراسـالر تحـت  solid-cysticساله با شکایت سر درد و گزارش ضایعه  18پسر  - 45
اسـکوآموس هاي هایی از سلولها و طنابگیرد. در مطالعه میکروسکوپی ضایعه مذکور، لوبولل جراحی قرار میعم

و کلسیفیکاسیون موضعی به چشم  ghost cellهمراه با تعدادي  peripheral nuclear palisadingغیرکراتینیزه با 
 باشد؟ترین گزینه براي تشخیص میخورد. کدامیک مناسبمی

 Epidermoid cyst الف)
 Rathke cleft cyst ب)
 Pituicytoma ج)
 Craniopharyngioma د)

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر شناسیآسیب آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

18 
 

 ترین تشخیص کدام است؟ساله، مناسب 65تصاویر زیر مربوط است به بافت پروستات مرد  - 46
 

 
 

 

 High grade PIN الف)
 Basal cell hyperplasia ب)
 Large duct carcinoma ج)
 Normal transition zone د)
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 ساله است. 21متري بدون درد بیضه چپ مرد سانتی 2تصویر زیر مربوط به توده  - 47

 

 
 

 شود؟کدام مارکر با احتمال بیشتري در این تومور مثبت می
 PLAP د) InhibinA ج) 4/3CTO ب) 4SALL الف)
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). اسـتفاده از کـدام مـارکر H&E and CK7سـاله( 60بـه ضـایعه پوسـت پنـیس مـرد  تصاویر زیر مربوط است - 48
 ایمنوهیستوشیمی در افتراق گسترش نئوپالسم از منشا اوروتلیال فاقد قدرت تشخیصی مناسب است؟

 
 

 
 3GATA د) 15GCDFP ج) Uroplakin III ب) 20CK الف)

ساله، هیپرکراتوز، پاراکراتوز فوکـال و هیپـرپالزي اپیـدرم  50ریز ناحیه ولو خانم در بررسی از ضایعه پالك پوسته  - 49
ترین تشـخیص گـردد مناسـبالتهابی غالبا لنفوسیت دردرم مشاهده میهاي همراه با انفیلتراسیون پراکنده سلول

 کدام است؟
 Lichen planus الف)
 Lichen sclerosus et atrophicus ب)
 Spongiotic dermatitis ج)
 Lichen simplex chronicus د)
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هاي زیـر متر یافتـهسـانتی 2 با انـدازهساله  22در بررسی میکروسکوپی توده پولیپویید و قارچی شکل واژن خانم  - 50
 :شوددیده می

A central fibrovascular core with surface normal-appearing squamous epithelium. The stroma is 
markedly edematous and contains scattered highly atypical stromal cells of stellate shape 

منفی رنگ گرفتـه  Myogeninو  MyoD1 براي و مثبت استروییدي رسپتورهاي و دسمین مارکرهاي براي هاسلول
 ترین تشخیص کدام است؟اند. مناسب

 Embryonal rhabdomyosarcoma الف)
 Aggressive angiomyxoma ب)
 Myofibroblastoma ج)
 Vaginal fibroepithelial polyp د)

غددي پراکنده شبیه مخاط معده با آتیپی کم و هاي ساله، ساختمان 40در بررسی مورفولوژي نمونه سرویکس خانم  - 51
مثبـت  CEAشود. در بررسی ایمونوهیستوشـیمی س مشاهده میعمقی سرویکهاي نامنظم در قسمتهاي حاشیه

 ترین تشخیص کدام است؟است. محتمل
 Villoglandular adenocarcinoma الف)
 Microglandular hyperplasia ب)
 Adenoma malignum ج)
 In situ Adenocarcinoma د)

ه درشت و نماي غددي خـوب تمـایز یافتـه هست با تومورال هايسلولاي ساله 35در بررسی نمونه سرویکس خانم  - 52
بـه  P16منفـی و  ER و ویمنتـین براي هاآمیزي اختصاصی سلولشوند. در رنگحاوي ترشحات موسینی دیده می

 است؟ کدام تشخیص ترینمحتمل. باشندمثبت می en blockصورت 
 آدنو کارسینوم اولیه سرویکس الف)
 اندومتریالآدنوکارسینوم  ب)
 اندومتریوئید سارکوما ج)
 اندومتریوئید کارسینوماي تخمدان د)

هاي شوند. سلولدوکی با نماي گرد بادي دیده میهاي اي سلولساله 55در بررسی میکروسکوپی توده رحمی خانم  - 53
باشـد. نکـروز دیـده می HPF 10 در 6 میتوز تعداد نواحی درهمین و داشته شدید آتیپی منتشر صورت تومورال به

 است؟ کدام تشخیص تریننشد. محتمل
 لیومیوما الف)
 لیومیوسارکوما ب)
 تومور عضالنی صاف با پتانسیل بدخیمی نامشخص ج)
 لیومیوم آتیپیکال د)

دوکـی بـا هاي سارکومی متشـکل از سـلولساله، استروماي  60در بررسی از تومور حجیم پولیپوئید حفره اندومتر خانم  - 54
 ترین تشخیص کدام است؟گردد. محتملاند مشاهده میپلئومورفیسم کم که تشکیالت غددي خوش خیم را احاطه کرده

 Mullerian adenosarcoma الف)
 Low grade stromal sarcoma ب)
 High grade stromal sarcoma ج)
 Carcinosarcoma د)
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غددي کیستیک که توسط عضله هاي اي ساختمانساله 35در بررسی میکروسکوپی ضایعه ندوالر لوله فالوپ خانم  - 55
 شود. کدام تشخیص مطرح است؟اند دیده میهیپروتروفیه احاطه شده

 Proliferative nodule الف)
 Walthard cell nests ب)
 Endosalpingiosis ج)
  nodosaSalpingitis isthmica د)

شـود. در میاي با توده تخمدان مراجعه کرده است. در ماکروسکوپی توده اسفنجی و کیستیک دیـده ساله 67خانم  - 56
 hobnailاي فاقد استراتیفیکاسیون با نماي استوانه ومتلییلري از اپینماي میکروسکوپی رشد توبولوکیستیک و پاپ

 ER , PRمارکرهاي  IHCشود. در بررسی که سیتوپالسم اکسی فیلیک دارند در یک استروماي هیالینیزه دیده می
 مثبت شدند. کدام تشخیص مطرح است؟ Ber-Ep4,vimentin,PAX8, HNF-B,Napsinمنفی و مارکرهاي 

 Yolk sac tumor الف)
 Ovarian serous carcinoma ب)
  cinomacarOvarian clear cell ج)
 Metastatic renal cell carcinoma د)

دهـد، ساله با حدود نسبتا مشخص نماي زیر را نشان می 43خانم  يمترسانتی 5بررسی میکروسکوپی توده پستان  - 57
 باشد؟زیر میهاي بهترین تشخیص کدامیک از گزینه

 

 Myofibroblastoma الف)
 Fibroadenoma ب)
 Phyllodes tumor ج)
 Periductal Stromal Tumor د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر شناسیآسیب آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

23 
 

 ترین تشخیص کدام است؟ساله است. مناسب 45تصاویر میکروسکوپی زیر مربوط به ضایعه پستان خانم  - 58

 

 

 

 Usual ductal hyperplasia الف)
 Low grade DCIS ب)
 Flat epithelial atypia ج)
 Low grade clinging carcinoma (monomorphous type) د)
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 Atypical ductalو  Usual ductal hyperplasiaکـدامیک از مارکرهـاي ایمونوهیستوشـیمی زیـر در افتـراق  - 59

hyperplasia باشد؟در پستان کمک کننده می 
  Calponin الف)
  6/5CK ب)
  P63 ج)
 CK7 د)

 
 

ساله با الگوي انفیلتراتیو متشکل از غدد کوچک یک شکل با لـومن بـاز  40میکروسکوپی ضایعه پستان خانم نماي  - 60
لول سـها نفوذ پیدا کرده اند. غدد مذکور از یک الیه حاوي مواد ایوزینوفیلیک بوده که به صورت نامنظم بین چربی

cuboidal  کوچک و یک دست بدون آتیپی پوشیده شده که فاقدapical snout آمیزي هسـتند. رنـگPAS  غشـا
 عهضای این براي ایمونوهیستوشیمی الگوي چه فوقهاي یافته به توجه با. دهدپایه ضخیم را در اطراف غدد نشان می

 دارید؟ انتظار
 ER+ , PR+ , p63+ , S-100+ الف)
 ER+ , PR- , p63+ , S-100- ب)
 S,  -63, p -, PR -ER-100+ ج)
 ER+ , PR+ , P63- , S-100- د)
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ــوان  - 61 ــاوي ج ــده لنف ــکوپی عق ــاي میکروس ــگ 30نم ــردن و رن ــاوي گ ــده لنف ــی عق ــا بزرگ ــاله ب  آمیزي س
EBV EBER by in situ hybridization ترین تشخیص کدام است؟به شکل زیر است. محتمل 

 

 

 Infectious mononucleosis الف)
 Toxoplasmosis ب)
 Rheumatoid Arthritis ج)
 Anaplastic large cell lymphoma د)
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لنفاوي بدون درد بیوپسـی شـده هاي ساله که با عالئم بزرگی عقده 20نماي میکروسکوپی عقده لنفاوي زیر در مرد  - 62
 است؟ کدام تشخیص تریناست. محتمل

 

 Kimura disease الف)
 Castleman disease ب)
 Rosai_Dorfman Disease ج)
 Systemic lupus erythematosus د)

 , CD20هـاي بیماري با انفیلتراسیون منتشر لنفوپالسماسل در مغز استخوان مراجعه نمـوده اسـت کـه بـا مارکر - 63

CD138 , kappa سرم الکتروفورز بررسی در. باشندمثبت و مارکر المبدا منفی می M-protein شود و مشاهده می
ضایعات استخوانی لیتیک و لنفادنوپاتی وجود دارد. کدامیک از موارد زیـر بـه تشـخیص قطعـی کمـک بیشـتري 

 نماید؟می
  cyclin D , BRAF الف)
 CD103 , BRAF ب)
 88cyclin D , MYD ج)
 CD103 , MYD88 د)
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 :IHCمتوسط با هستک واضح دیده شد که در هاي صورت منتشر از سلولعقده لنفاوي ناحیه مزانتر روده کوچک به  - 64
CD20 +/CD5 -/CD10+/Bcl6 +/Ki67 95%/bcl2 - 

 ترین تشخیص کدام است؟محتمل
 Burkitt lymphoma الف)
 Anaplastic large cell lymphoma ب)
 Mantle cell lymphoma ج)
 Small lymphocytic lymphoma د)

کشـیده و بلنـد کـه هاي موزینگ که بـا سـلولوخونی آناستهاي کانال ،طحال رندولضایعه در نماي میکروسکوپی  - 65
را  CD34مثبت هستند امـا  CD31و  CD68ها براي ش شده است. این سلولوفرمسازد پاپیالري میهاي ساختمان
 دارد؟ مطابقت زیر تشخیص کدام با فوقهاي یاقته. کنندبیان نمی

   angiomacell Littoral الف)
 Lymphangioma ب)
 Hemangiopericytoma ج)
 Hamartoma د)

سیتوپنی مراجعه کرده است. در بررسی خون محیطی تعدادي نوتروفیل هیپرسگمانته و حـدود اي با پانساله 5پسر بچه  - 66
هاي استخوان سلوالریته حدود ده درصد بوده و تجمعاتی از سـلول شود. در بررسی مغزدرصد سلول نابالغ مشاهده می 1

ت بـه ها کاهش یافتـه، شـیفشود. تعداد گرانولوسیترده اریتروئید نابالغ با افزایش میتوز به صورت پراکنده مشاهده می
گـردد. ه میشود. تعداد مگاکاریوسیت کاهش یافته و میکرومگاکاریوسیت مشـاهددرصد بالست دیده می 3چپ و حدود 

 ترین تشخیص کدام است؟محتمل دیده شد. 7در بررسی سیتوژنتیک مونوزومی کروموزوم 
 Juvenile myelomonocytic leukemia الف)
 Hypoplastic acute lymphoblastic leukemia ب)
 Aplastic anemia ج)
 Refractory cytopenia of childhood د)

با چند ندول سـفت  ون کامل رفته بود،یسیش که تحت درمان بوده و به رمیماه پ 18در  AMLساله با سابقه  20مرد  - 67
ون اسـت. یسـیز همچنـان در رمیوپسی مغز استخوان وي نیعی و بیبا طبیوي تقر CBCپوستی مراجعه کرده است. 

ف و انـدکی یـن ظریتـا بـزرگ بـا کرومـاتاي متوسـط تک هسـتههاي ها نشانگر تجمع سلولن تودهیوپسی از ایب
 عه مناسب است؟ین ضایص ایبراي تشخ IHCتوز نسبتا کم است. کدام پانل یتوپالسم صورتی کمرنگ است. میس

 ALK30CD, د) Ki1,MUM20CD,67 ج) kit-,C34MPO,CD ب) CD68CD,163 الف)

 :بجزو بیماري خود ایمنی مرتبط با آن صحیح است،  HLAهاي ژني موارد زیر در مورد آنتیهمه - 68
 ي مثبت ضعیف استن داراي قدرت پیشگویی کنندهالوزیدربیماري اسپوندیلیت آنک HLAB27 الف)
 شوندمتصل می  8DQ -HLAدر بیماري سلیاك پپتیدهاي گلیادین به  ب)
 هستند Iدرگیر در دیابت نوع هاي ترین ژنعمده DQ , DRهاي آلل ژن ج)
 بیشترین مارکر مثبت است HLA- DR4در اکثر بیماران مبتال به آرتریت روماتویید  د)

پسر پانزده ساله با توده استخوان فمور مراجعه نموده اسـت. در بررسـی هیسـتولوژیک فضـاهاي عروقـی متعـدد  - 69
 عروق بینهاي سپتا در. شودمی دیده استئوکالستی ژانتهاي سلول و وسیتیهیست شبه هايسلولپوشیده شده با 

 است؟ کدام تشخیصترین مناسب. شودمی دیده استئوئید و فراوان میتوز با پلئومورفهاي سلول
 Giant cell tumor الف)
 Telangiectatic osteosarcoma ب)
 Aneurysmal bone cyst ج)
 Malignant fibrous histiocytoma د)
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ساله از درد پاي راست از یک ماه گذشته شکایت دارد. سابقه تروما یا بیماري اخیر نـدارد. در رادیـوگرافی  13پسر  - 70
متر در ناحیه شفت استخوان تی بیا دیده شد که به بافت نـرم اطـراف گسـترش سانتی 5یک توده به طول تقریبی 

کوپی در تصاویر زیر مشخص انـد. در بررسـی کـاریوتیپی از بررسی ماکروسکوپی و میکروسهاي یافته است. یافته
توانـد در آمیزي ایمونوهیستوشیمی میرنگهاي ) گزارش شد. کدامیک از پنل11،22تومور یک جابجایی (هاي سلول

 تایید تشخیص تومور کمک کننده باشد؟
 

      

 FLI 99CD ,-1مثبت شدن  الف)
 Desmin , Myogeninمثبت شدن  ب)
 TLE1,BCL2مثبت شدن  ج)
 CD45, CD20مثبت شدن  د)

 
 

اپیتلیوئیـد بـا هسـته گـرد هاي اي پرولیفراسیون سلولساله 20در بررسی مورفولوژیک توموردیستال فمور آقاي  - 71
 آســا، غولهاي اي از ســلولولوبولــه، حــدود سیتوپالســمی مشــخص، میتــوز کــم همــراه بــا تجمعــات پراکنــده

 شـــود. در بررســـی ایمونوهیستوشـــیمی رســـوبات ائوزینـــوفیلی و کلسیفیکاســـیون مشـــاهده می
vimentin,S100,Sox9, LMWCK, P63  وNSE ترین تشخیص کدام است؟رنگ گرفته اند. محتمل 

 Chondromyxoid Fibroma الف)
 Chondroblastoma ب)
 Giant Cell Tumor ج)
 Osteoblastoma د)
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ساله با تب، بزرگی طحال و خونریزي خطی زیر ناخن همراه با استماع سوفل قلبی در معاینه بیمـار دیـده  35بیمار  - 72
 دهد؟شد. کدام تشخیص زیر ضایعه قلبی او را نشان می

الف)

  

 

ب)

  
 

ج)

  
 

د)
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اي متشکل از جزایـر کرده است. در نماي میکروسکوپی تودهاي در ناحیه رتروپریتوئن مراجعه ساله با توده 60آقاي  - 73
آمیزي شـود. در رنـگکوچک بدون تمایز دیده میهاي غضروفی تمایز یافته همراه با نواحی بسیار سلوالر از سلول

IHC کوچک براي هاي سلولCD 99  وNSE ترین تشخیص کدام است؟باشند. محتملمثبت می 
 Chondroblastoma الف)
 Chondroid fibroma ب)
 Mesenchymal chondrosarcoma ج)
 Myxoid chondrosarcoma د)

بدون سلول گابلت و کویلوسـیت واضـح، بـا  لتحمه بولبر، ضخیم شدگی اپیتلیومدر بررسی ریزبینی ضایعه پاپیلر م - 74
بزرگی متوسط سلولی و بدون بلـوغ در سـطح اي و ) با آتیپی هستهDisorderedنظم (میتوز سوپرابازال و رشد بی

 است؟ کدام تشخیص ترینمحتمل. شوددیده می
 Intraepithelial neoplasia الف)
 Squamous papilloma ب)
 Papillary carcinoma ج)
 Pterygium د)

ساله، جمعیت یکنواخت سلولی عمدتا به صورت منفرد و  40در مطالعه سیتولوژي از ضایعه زیر مخاطی برونش آقاي  - 75
ا گرد تا بیضی و گاها پالسماسایتوئید بـهاي مذکور داراي هستههاي گردد. سلولمشاهده می nestsگهگاه به صورت 

یک از باشند. با توجه به توضیحات فوق استفاده از کـدامیهمراه با سیتوپالسم گرانولر م finely stippledکروماتین 
 ایمونوسیتوشیمی زیر در تائید تشخیص مناسب ترمی باشند؟هاي مارکر

 P63 , TTF1 الف)
 Napsin A , CD56 ب)
 Cytokeratin , P40 ج)
 Chromogranin , Synaptophysin د)

بـه  poorly cohesiveعمـدتا پراکنـده و هاي ندول سرد تیروئید ضایعه تومورال متشکل از سلول FNAدر بررسی  - 76
مـذکور هاي باشـند. سـلولخارج از مرکز میهاي اشکال مختلف دوکی شکل، پلی گونال و پالسماسیتوئید با هسته

شود. بـا اي مشاهده میون هستهسیتوپالسمی ظریف بوده و گاها اینکلوزیهاي و گرانول speckledداراي کروماتین 
 باشد؟ترین الگو در مطالعه ایمونوسیتوشیمی ضایعه فوق میتوجه به توضیحات کدامیک مناسب

 منفی thyroglobulinمثبت/  CEAو  Calcitonin الف)
 منفی synaptophysinمثبت /  thyroglobulinو  TTF1 ب)
 مثبت thyroglobulinمنفی /  CEAو  Calcitonin ج)
 منفی chromograninو  TTF1، thyroglobulin د)

متري پاروتید میزان فراوانی از ماتریکس میگزوئید و فیبـریالري بـه همـراه در مطالعه سیتولوژي ضایعه دو سانتی - 77
سـلول  شـود. همچنـین تعـداديتعدادي سلول با هسته گرد تا بیضی و گاها با نماي پالسماسایتوئید مشـاهده می

شـود. کـدامیک نیـز دیـده می mesenchymal spindle cellتلیال با تشکیالت توبـوالر بـه همـراه تعـدادي اپی
 باشد؟ترین گزینه براي تشخیص میمناسب
 Warthin tumor الف)
 Adenoid cystic carcinoma ب)
 Pleomorphic adenoma ج)
 Myoepithelioma د)
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 مطابقت دارد؟ بیشتر میکروسکوپی مشاهده شده در تصویر با کدام عفونت سرویکوواژینالهاي نما - 78

 

  CMV الف)
  HSV ب)
  Chlamydia ج)
 HPV د)

ساله است که براي معاینه روتین ژنیکولوژي مراجعه نموده است. کالستر  35تصویر زیر سیتولوژي پاپ اسمیر خانم  - 79
 کنید؟شده در تصویر را بر طبق سیستم بتسدا چگونه گزارش میسلولی مشاهده 

 

 Endocervical cells, not reported الف)
 Endocervical cells, reported ب)
 Exfoliated endometrial cells, not reported ج)
 Exfoliated endometrial cells, reported د)
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 اله با کدام گزینه زیر بیشترین مطابقت را دارد؟س 60پاپ اسمیر خانم  - 80

الف)

  

ب)

  

ج)

  

د)
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ز از یمی متمـایستوشـیمنوهیاهاي افتـهیز یـنی و نیاز نظر تکـو زیرستم عصبی مرکزي یسهاي ستیک از کیکدام - 81
 باشد؟ن مییریسا

 Neuroentric د) Rathke cleft ج) Colloid ب) Glioependymal الف)

اي تصویر توده MRIحالی به درمانگاه جراحی اعصاب ارجاع شده است. در بررسی اي با سر درد و بیساله 6کودك  - 82
تومـورال بـا هاي شود. در بررسی میکروسـکوپی سـلولتوپر بدون کلسیفیکاسیون در سقف بطن چهارم دیده می

رفته و رایت قرار گ -هومر هاي که حاوي سیتوپالسم اندك بوده و به شکل روزت گرد تا کشیده دیده شدهاي هسته
ترین گزینـه بـراي کدامیک مناسـبباشند. مثبت می vimentinها تعداد فراوانی میتوز مشاهده گردید. تمام سلول

 ؟تشخیص است
 Hemangioblastoma الف)
 Pilocytic astrocytoma ب)
 Ependymoma ج)
 Medulloblastoma د)

اي دیده شد که داراي حدود مشخصی بوده و تحـت بیوپسـی قـرار ساله 32توموري در ناحیه ورمیس مخچه آقاي  - 83
باشد. در بررسی میکروسکوپی فضاهاي عروقی مـویرگی اي و زرد میقهوه –گرفت. در بررسی ظاهري به رنگ قرمز 

کـف آلـود قـرار گرفتـه کـه داراي هاي در استروماي بین آنها تعداد زیادي سلول فراوان بهم متصلی دیده شد که
 ترین تشخیص کدام است؟باشند. مناسبسیتوپالسم رنگ پریده و حاوي چربی می

 Paraganglioma الف)
 Chordoma ب)
 Hemangioblastoma ج)
 Clear cell carcinoma د)

د به اورژانس ارجاع داده شده اسـت. در یاري متعاقب سر درد شدیکاهش ناگهانی سطح هوش عالئمساله با  65مرد  - 84
 4�4�5ک همـاتوم بـه ابعـاد یـر مغز وجـود یماري قبلی وجود ندارد. تصاویاي از بخچهیچگونه تاریمار هیسوابق ب

غـز ر زیر مربوط به بافت میدهد. تصوتال راست به همراه انحراف از خط وسط را نشان مییمتر در عمق لب پارسانتی
 مار کدام است؟ین بیزي در این عامل خونریتره شده است. محتملیدر اطراف هماتوم تخل

 
 Charcot-Bouchard Aneurysm الف)
 Arterio-venous malformation ب)
 Cerebral Amyloid Angiopathy ج)
 Cavernous Angioma د)
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توده ناحیه پوبلیته مراجعه کرده است. در نماي ماکروسکوپی ضایعه بزرگ با حدود نامشخص دیده ساله با  55خانم  - 85
سیتوپالسمی متعدد کـه هسـته را هاي بزرگ با هسته مرکزي و واکوئولهاي شود. در نماي میکروسکوپی سلولمی

شـود. تعداد کمی میتوز مشاهده میاي با شبکه مویرگی غنی و اند همراه با تعدادي سلول گرد در زمینهاحاطه کرده
 ترین تشخیص کدام است؟محتمل
 Myxoid Liposarcoma الف)
 Myxoid chondrosarcoma ب)
 Chondroblastoma ج)
 Mesenchymal chondrosarcoma د)

شـود توموري مشـاهده میاي در لب راست کبد مراجعه کرده است. در بررسی میکروسکوپی ساله با توده 63آقاي  - 86
 وباشند تشکیل شده اسـت اندوتلیال اپیتلوییدي که داراي سیتوپالسم فراوان و ائوزینوفیلیک میهاي که از سلول

 ها نماي واکوئله داده است. تعـدادمجاري عروقی کوچکی به صورت داخل سلولی قرار گرفته و به سیتوپالسم سلول
یـد شود. در بعضی از مناطق استروما داراي نمـاي میگزویک در تومور دیده میزیادي میتوز همراه با نواحی نکروتی

مثبـت باشـند  CAMTA 1 بـروز لحـاظ از تومورالھای باشد. در صورتیکه سلولها میهمراه با تجمعات لنفوسیت
 ترین تشخیص کدام است؟مناسب
 Epithelioid hemangioendothelioma الف)
 Acquired tufted angioma ب)
 Masson hemangioma ج)
 Hobnail hemangioendothelioma د)

 زیر مشاهده شده است:هاي اي مطابق شکل زیر یافتهساله 40در بررسی مورفولوژیک تومور ران آقاي  - 87
Patternless proliferation of spindle cells associated with wire-like collagen and staghorn vasccular pattern. 

 
ترین باشـند. مناسـبمثبـت می STAT6 , CD34 , bcl2 , CD99تومورال بـراي هاي در ایمنوهیستوشیمی سلول

 تشخیص کدام است؟
 Fibrosarcoma الف)
 Synovial sarcoma ب)
 Solitary fibrous tumor ج)
 Inflammatory myofibroblastic tumor د)
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اپیتلیوئید با هسـته یونیفـورم گـرد و سیتوپالسـم هاي اي پرولیفراسیون سلولساله 40در بررسی توده ران آقاي  - 88
دوکـی در اسـتروماي کندرومیگزوئیـد هاي شفاف تا ائوزینوفیل به صورت آشیانه، کورد و داکتول همراه بـا سـلول

مثبـت هسـتند. در  P63و  CK,S100,SOX10,SMA,GFAPشـود. در بررسـی ایمونوهیستوشـیمی مشاهده می
 ترین تشخیص کدام است؟یافت شده است. محتمل FUS-EWSR1، فیوژن ژن FISHبررسی با 

 Extraskeletal myxoid chondrosarcoma الف)
 Metastatic carcinoma ب)
 Myoepithelioma ج)
 Epithelioid sarcoma د)

و درسـطح بـرش زرد رنـگ  solidاي با منومتروراژي و تومور تخمدانی مراجعه کـرده اسـت. تومـور ساله 60خانم  - 89
بیضی شکل با هسته شـبیه دانـه قهـوه بـا آرایـش ترابکـوالر کـه در هاي باشد. در نماي میکروسکوپی سلولمی

 است؟ کدام تشخیص ترینمناسب. هستند مثبت CD99و  Inhibinآمیزي ایمنوهیستوشیمی براي رنگ
 Sertoli leydig cell Tumor الف)
 Granulosa cell Tumor ب)
 Dysgerminoma ج)
 Brenner Tumor د)

تومـورال کـه توسـط هاي سـلولی از سـلولهاي ساله آشیانه 18در بررسی میکروسکوپی از تومور تخمدان دختر  - 90
تومـورال هاي اند مشاهده گردید. سـلولمدیگر مجزا شدهلنفوسیتی از ههاي فیبروز ظریف حاوي سلولهاي رشته

 تمـامی بـروز ایمونوهیستوشیمی بررسی در باشندمی مشخص هستک و بزرگھ�ای داراي سیتوپالسم روشن هسته
 :بجز مارکرهاي زیر مورد انتظار است،

 4SALL د)  117CD ج) PLAP ب)  30CD الف)

ترومبولیتیـک بـراي بیمـار، انفارکتوس قلبی شده است. با وجود شروع زودرس درمان آنتی اي دچارساله 45آقاي  - 91
 باشد؟شدت آسیب میوکارد افزایش یافته است. کدام مکانیسم سلولی توجیه کننده این وضعیت می

 Mitochondrial swelling الف)
 Decreased intracellular pH ب)
 Increased free radicals ج)
 Decreased phospholipid synthesis د)

گـرد متمرکـز بـا دبریهـاي گرانـولر و هاي ساله، گرانولوم 30در بررسی آسیب شناسی توده زیر جلدي ساعد مرد  - 92
 ترین تشخیص کدام است؟تملمح. شودنوتروفیل مشاهده می

 Syphilis gumma الف)
 Cat scratch disease ب)
 Tuberculosis infection ج)
 Tuberculoid leprosy د)

 رسد؟، نئوواسکوالریزیشن در چه روزي به بیشترین مقدار خود میبه طور معمول در جریان روند ترمیم اولیه زخم - 93
 هشتم د) پنجم ج) سوم ب) دوم الف)
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 chronic passive congestionاي افزایش یافته است. بیوپسی کبد (تصویر زیر) نماي ساله 50کبدي مرد هاي آنزیم - 94
 است؟ کدام وضعیت این دلیل تریندهد، محتملرا نشان می

 
 Cirrhosis الف)
 Congestive heart failure ب)
 Hepatitis C ج)
 Thromboembolic disease د)

زیـر هاي ی یافتـهینـایساله با ارگانومگالی، زوال حرکتی و ذهنی، شلی عضالنی و کاهش ب 2کودك  وپسی کبدیدر ب - 95
 نه است؟یص کدام گزین تشخیترد. محتملیمشاهده گرد

 
  ماري تاي ساکسیب الف)
 ماري گوشهیب ب)
 سیدوزیموکوپلی ساکار ج)
 کیمن پیماري نیب د)
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ترین عامـل ساله معتاد، بـه شـکل زیـر اسـت، محتمـل 25ضایعه ندوالر عروقی پوستی آقاي نماي میکروسکوپی  - 96
 ویروسی آن کدام است؟

 
 Epstein–Barr virus الف)
  8Human herpesvirus ب)
 Human papilloma virus ج)
 Hepatitis type C د)

نابالغ و بالغ رده هاي بوده، در الم خون محیطی انواع سلول WBC=198000ساله تعداد  52آقاي  CBCدر آزمایش  - 97
مشخص شده اسـت. کـدام  t(9;22)میلویید مشهوداست. در آزمایش سیتوژنتیک انجام شده جابجایی کروموزومی 

 ژن درگیر است؟
 NF-1 د) RAS ج) ABL ب) 53P الف)

 اي با وضعیت اجتماعی اقتصادي پـایین،ساله 22پري یورتراي خانم در بررسی میکروسکوپی از زخم دردناك ناحیه  - 98
نوتروفیلی و فیبرین بوده و ناحیه زیر آن شامل بافت جوانه گوشتی حـاوي نکـروز و هاي منطقه سطحی حاوي دبري

لنفوپالسماسـلی دیـده هاي باشد. در زیر الیه جوانه گوشتی ارتشاح بسـیار شـدیدي از سـلولعروق ترومبوزه می
هـاي ترین تشخیص، کـدامیک از بیمارياي نیز بزرگ شده اند. مناسبشود. در معاینه بالینی غدد لنفاوي منطقهمی

 باشد؟مقاربتی زیر می
 Gonorrhea الف)
 Syphilis ب)
 Granuloma inguinale ج)
 Chancroid د)
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طـوالنی و آریتمـی  Q-T intervalهیپرکراتوتیک متعدد کف دست و کف پا و هاي اي با تودهساله 67مرد کشاورز  - 99
 ر مطرح است؟یک از موارد زیبطنی مراجعه نموده است. احتمال تماس مزمن با کدام

 سرب د) وهیج ج) کیآرسن ب) ومیکادم الف)

هال و استفراغ شد و یک هفته بعد زردي و تب بـه نوزادي که در بدو تولد کامال نرمال بود در عرض سه روز دچار اس - 100
ر دتابلوي وي اضافه گشت. در معاینه هپاتومگالی دارد و در آزمایشات مواد احیـا کننـده ي ادرار مثبـت گردیـد و 

 است؟ زیرھای جدا گردید. به احتمال زیاد وي دچار کمبود کدامیک از آنزیم E.coliکشت خون 
 ridyltransferaseuphosphate -1-Galactose الف)
 Glucocerebrosidase ب)
 Phenylalanine hydroxylase ج)
 Uridine diphosphate glucoronosyltransferase د)

هاي از بیماري تبدار با شک به ماالریا، اسمیر خون محیطی تهیه شده است. در بررسی میکروسـکوپی، اریتروسـیت - 101
عـداد اي تیره خشن بوده و تگرد و متراکم و حاوي پیگمان قهوه هاته، سیتوپالسم تروفوزوئیتآلوده سایز نرمال داش

 باشد؟در آن دیده شده است. گونه پالسمودیوم مورد نظر کدام می rosetteمروزوئیت با شیزونتهاي  8
 Falciparum د) Malariae ج) Ovale ب) Vivax الف)

 :بجزهاي زیر همراه با نتایج مثبت کاذب است، هیستامین در مایعات بدن در آنافیالکسی، در تمام گزینهگیري اندازه - 102
 Hemolysis الف)
 Delayed measurement ب)
 Bacterial colonization ج)
 Histamin – rich foods د)

هاي روتین و همراه با تست HCV – Abروماتولوژیستی با شک به تشخیص واسکولیت در بیماري، درخواست تست  - 103
 ترین تشخیص کدام است؟اولیه دیگر کرده است. محتمل

 Polyarteritis nodosa الف)
 Microscopic polyangitis ب)
 Cryoglobulinemic vasculitis ج)
 Henoch – schonlein purpura د)

 :بجز) نقص ایمنی اولیه، تمام موارد زیر کاربرد دارند، Primary investigationدر ارزیابی ابتدایی ( - 104
 Radiography الف)
 Complement Levels ب)
 Pulmonary function testing ج)
 Quantitative immunoglobulins د)

) و یا Mislabeled Samplesبیماران باهم ( هاينمونه احتمال بروز خطاهایی مانند مخلوط شدنگیري در حین نمونه - 105
یـن ا ایجـادتوان بـه ها با ترقیق توسط مایع داخل وریدي وجود دارد. با کدام روش کنترل کیفی زیر میتغییر نمونه

 نوع اشتباهات پی برد؟
 Delta check الف)
 Cumulative SUM ب)
 Proficiency Testing ج)
 Westgard multirules د)
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 زیر است. کدامیک از اختالالت هموگلوبین مطرح است؟ شرحساله مقادیر هموگلوبین به  30در الکتروفورز خانم  - 106
HbA: 77%   HbF: 20%    HbA2: 3%    CBC:   RBC: 5.3    HB: 11    MCV: 70   HCT: 33 

 بتا هتروزیگوتتاالسمی دلتا  الف)
 HPFHتاالسمی  ب)
 0BBتاالسمی  ج)
 BB+ تاالسمی  د)

نـوتروپنی و و رتیکولـوپنی  ،ساله بدون سابقه بیماري قبلی با انمی شدید مراجعه کرده است. در آزمایشـات 2پسر  - 107
مـی ید به جز موارد کئهاي اریتروافزایش پالکت دیده شده است. مغز استخوان بیمار نرموسلوالر و کاهش واضح رده

 ترین تشخیص کدام است؟نرمال است. محتمل ADAو میزان  HbF. دهداز اشکال بالغ را نشان می
 Congenital red cell aplasia الف)
 Transient erythroblastopenia of childhood ب)
 Transient arrest of erythropoesis ج)
 Acquired red cell aplasia د)

 50-100هـایی بـه انـدازه حالی مراجعه کرده است. در آزمایش مـدفوع ارگانیزمساله با اسهال خونی و بی 25آقاي  - 108
 شود. کدام تشخیص مطرح است؟اند دیده میهاي سطحی فراوان و یک دست پوشیده شدهمیکرون که با مژك

 Balantidium coli الف)
 Isospora belli ب)
 Iodamobea butschlii ج)
 Entamoeba coli د)

منفـی  ،بر روي بالد آگار subcultureهاي گرم مثبت نشان داده و تهیه شده از یک کشت خون، کوکسیگرم اسمیر  - 109
 کدام است؟دهد. باکتري مزبور نشان میرا ولی تکرار آن با قراردادن دیسک تیول، رشد اقماري در اطراف دیسک 

  انتروکوك الف)
  ابیوتروفیا ب)
  آئروکوك ج)
 پنوموکوك د)

هاي گرم مثبت را به طـور انتخـابی جـدا و بیمار مشکوك به پریتونیت مراجعه کرده است و در صدد هستیم باکتري - 110
 شود؟ي زیر بایستی به محیط کشت اضافه ایزوله کنیم. براي این منظور کدام ماده

 Bile Salt الف)
 Crystal violet ب)
 Nicotinamide adenine dinucleotide ج)
 Phenylethyl alcohol د)

هاي درمانی دارویی و غیر دارویی مختلفی براي دخالت در کارکرد و کنتـرل نقـش سیسـتم ایمنـی در امروزه روش - 111
زیر  دهند. کدامیک از مواردسمتی از این سیستم را تحت تاثیر قرار میشوند که هر کدام قبیماري زایی استفاده می

 موثر است؟ T هايبر روي بازوي سلول
 IVIG الف)
 Gamma interferon ب)

 Retuximab ج)

 Tacrolimus د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر شناسیآسیب آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

40 
 

هاي نابـالغ دیـده سـلولدرصـد  42در آزمایش مغز استخوان بیماري که به دلیل خونریزي لثه مراجعه نموده است  - 112
ها مشخص است. در نماي میکروسکوپی، بـیش از شود که با کمک فلوسیتومتري تمایز آنها به سمت میلوبالستمی

ل سـا 6دهند. بیمار هاي رده مگاکاریوسیت و اریتروئید تغییرات مورفولوژیک دیسپالزي را نشان مینیمی از سلول
یمی درمانی و اشعه قرار گرفته اسـت. کاربوتیـپ مغـز اسـتخوان وي قبل با تشخیص کانسر پستان تحت درمان ش

 است؟ مطرح وي براي تشخیص کدام. دهدنشان می del (5q)/5-درحال حاضر 
 Therapy related AML الف)
 AML with myelodysplastic related changes ب)
 AML with recurrent genetic abnormalities ج)
 AML, NOS د)

 شود؟هاي زیر میکمبود کرومیوم سبب افزایش خطر بروز کدامیک از بیماري - 113
  سرطان ریه الف)
  سرطان کبد ب)
  نارسایی کلیه ج)
 بیماري قلبی و عروقی د)

هاي کدامیک از گزینهشوند، هاي رایتر مشاهده میدرآسپیراسیون مایع سینویال بیمار مبتال به سندرم رایتر، سلول - 114
 کند؟ها را بیان میزیر به درستی ماهیت این سلول

  ائوزینوفیل الف)
  نوتروفیل ب)
  ماکروفاژ ج)
 لنفوسیت د)

اي در شرح حال متوجـه رنـگ قهـوه .مردجوانی با آرتریت چند مفصلی به درمانگاه روماتولوژي مراجعه کرده است - 115
گیري کدامیک از ترکیبات زیر بـر روي نمونـه ادرار جهـت تشـخیص قطعـی اندازه .شویمکودکی میادرار بیمار از 

 بیماري کمک کننده است؟
 Cyclohexylsulfamic acid الف)
 Homogentisic acid ب)
 Gentisic acid ج)
 Phenylpyruvic acid د)

هـاي ، افـزایش ردهنمـودهسریع و پیش رونده فوت  وتوپنی مراجعه در بررسی مغز استخوان بیماري که به دلیل سی - 116
 بـا که هاییهاي ایمونوهیستوشیمی سلولآمیزيشود. در رنگمختلف میلوئیدي همراه با فیروز رتیکولین دیده می

CD34 (31%)  وMPO  وCD41  وGPA دیسپالسـتیک مگاکاریوسـیتی هـايسـلول. شـوداند دیده میرنگ شده 
 است؟ مطرح وي براي بیشتر زیر تشخیص کدام. است طبیعی طحال اندازه. هستند
 Acute megakaryocytic leukemia الف)
 Myelodysplastic syndrome ب)
 Primary myelofibrosis ج)
 Acute panmyelosis with myelofibrosis د)
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. آیدمی عمل به استخوان مغز آزمایش است بوده پزشک نظر تحت مدتی پوستی ضایعات دلیل به که جوانی بیمار از  - 117
 آنهـا مسیتوپالس در اندکی هايگرانول که شکل دوکی هايسلول از زیادي تجمعات استخوانی هايترابکول کنار در

 پ زیر هستند.فنوتی داراي هاسلول این. دارد وجود شودمی دیده
Positive for CD117, CD25, CD2. 
Negative for CD34, CD3. 

 دارد؟ بیماري این با بیشتري همراهی زیر هايموتاسیون در کدامیک از ژن
  FLT3 الف)

  CEBPA ب)

  KIT-C ج)

 NPM د)

دهـد کـدامیک از ) را نشـان میFragile Xدر شکل زیر که نماي ساترن بالت بیماري کروموزوم ایکس شـکننده ( - 118
 کند؟صحیح اشاره میها به مورد گزینه

 
 ، مرد ناقل است.8نمونه شماره  الف)
 زن سالم است. 7نمونه شماره  ب)
 مرد بیمار است. 5نمونه شماره  ج)
 زن بیمار است. 4نمونه شماره  د)

چند جفـت پرایمـر ي بیمار، نوکلئوتیدهاي الزم، بافر، پلی مراز و آب، ادر یک آزمایش پی سی آر، در حضور دي ان  - 119
ه هاي زیـر بـگردد. براي جداسازي محصوالت از یکدیگر تمام روششود و تکثیر انجام میمختلف به لوله اضافه می

 :بجزرود، کار می
 Gel electrophoresis الف)
 TaqMan Probe technology ب)
 SYBR green technology and melting analysis ج)
 Sanger sequencing د)
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 کـه بوده هااندام و تنه در هایینماید. این ضایعات به صورت پاپولساله با ضایعات پوستی مراجعه می 53بیمار خانم  - 120
 وزنکـر سوپرابازال، آکانتولیز هیستوپاتولوژي بررسی در اند، داشته پیشروي اروزیون و تاول سمت به روز چند طی

 در فضـاي IgGایمونوگلوبین  IIFشود. در د فاصل درم و اپیدرم مشاهده میح واکوئوله دژنراسیون و کراتینوسیتی
 ترین تشخیص کدام است؟شود. محتملگرانولر خطی در غشاي پایه دیده می C3 , IgGبین سلولی و 

 بولوس پمفیگوئید الف)
 پمفیگوس فولیاسه ب)
 پمفیگوس پارانئوپالستیک ج)
 پمفیگوئید مخاطی خوش خیم د)

 ها چیست؟استاندارد طالیی در سنجش سایتوکین - 121
  Bioassay الف)
  ELISA ب)
  Chromatography ج)
 Fluoroimmunoassay د)

براي بیمار جوانی که با کم خونی مراجعه نموده است آزمایش فلوسیتومتري براي مارکرهاي زیر درخواست گردیده اسـت.  - 122
 ؟کدامیک از توضیحات زیر با پیشنهادهاي رایج علمی براي انجام این تست در اینگونه بیماران تطابق بیشتري دارد

CD15, CD14, FLAER, CD59, CD45, Glycophorin A 
 حداقل یک رده سلولی به طور کامل بررسی گردد. الف)
 .شوداستفاده می CD59و  FLAERهاي قرمز از براي بررسی گلبول ب)
 گردد.استفاده می FLAER15CD ,ها، در بررسی نوتروفیل ج)
 گردند.هایی هستند که بررسی میها از مهمترین ردهلنفوسیت د)

ساله دیابتی با مصرف بیش از حد متفورمین در اورژانس بستري شده است، پزشک معالج با شک بـه  65بیمار آقاي  - 123
درخواست چک سطح اسید الکتیک خون نموده است. پرسنل آزمایشـگاه جهـت خـونگیري الکتیک اسیدوزیس، 

د متر باالتر از سطح محل خونگیري براي مدت کوتاهی بسته، بیمار دستش را مشت نموده و بعـسانتی 7تورنیکه را 
جـام گیري اشـتباه اناز دریافت نمونه، خون را در لوله حاوي اگزاالت فلورید ریخته است. کدامیک از مراحل نمونـه

 شده است؟
 کوتاه مدت بستن تورنیکه الف)
 مشت کردن دست بیمار ب)
 لوله حاوي اگزاالت فلورید ج)
 محل بستن تورنیکه د)

 ساله به علت تکرر ادرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات به شرح زیر است: 9بیمار پسر  - 124
FBS = 270 mg/dl 

4%= C 1HbA 
باشد، ولی تاکنون تزریق خون نداشته اسـت. کـدام در شرح حال گرفته شده بیمار مورد شناخته شده تاالسمی می

 است؟ تراقدام زیر مناسب
 C1HbA گزارش نتیجه الف)
 تکرار آزمایش قند ب)
 با نمونه جدید HbA1C تکرار ج)
 گلیکوزیله آلبومین سطح بررسی  د)
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هاي یک موسسه مراقبت بهداشتی سیستم اطالعاتی به این صورت است که اطالعات بیمـاران از تمـام سیسـتمدر  - 125
گیـرد نـه بـراي بستري و سرپایی در موسسه جمع آوري شده و این اطالعات براي تحقیقات مورد استفاده قرار می

 درمان، سیستم اطالعاتی مورد نظر چیست؟
 Electronic clinical information system الف)
 Laboratory information system ب)
 Enterprise data warehouse ج)
 Electronic medical record د)

نتیجه نمونه کنتـرل  ،) در یک سري کاريASTگیري آنزیم کبدي (در آزمایشگاهی در طی روند کنترل کیفی اندازه - 126
رار گرفته است. کدامیک از موارد زیر با این مشکل ق -��2خارج از  highنتیجه نمونه کنترل  و+ ��2نرمال خارج از 

 مطابقت بیشتري دارد؟
 تغییر در دماي انکوباسیون الف)
 ضعیف شدن شدت نور المپ فتومتر ب)
 عوض کردن معرف بدون تغییر در کالیبراسیون ج)
 وجود حباب هوا در زمان انتقال و مکش نمونه د)

ها در دستگاه، نتـایج نمونه از قند بیماران را چک نموده که به ترتیب قرارگیري لوله 5پرسنل بخش بیوشیمی امروز  - 127
 از چپ به راست به شرح زیر بوده است:

90 ,120 ,400 ,85 ,80  
شده از بیمـار نکتـه خاصـی  بوده است. در شرح حال گرفته 85دارد که قند بیمار چهارم روز گذشته وي اظهار می

نـوان وجود ندارد. نمودار کنترل کیفی گلوکز در روز گذشته و امروز خطایی را نشان نداده است. پیشنهاد شما به ع
 مسئول فنی چیست؟

 کالیبر نمودن دستگاه اتوآنالیزور الف)
 ها و فلوسلشستشوي خودکار مسیر داخل پروپ ب)
 باشداقدام خاص نمی نتایج قابل اعتماد است نیازي به ج)
 هاي امروز بعد از چک ماده کنترلی جدیدتکرار تست د)

گیري یک آنالیت از روشی استفاده شده که در آن مقدار الکتریسیته مورد نیاز براي تبدیل یک آنالیـت براي اندازه - 128
 ارد و کاربرد آن چیست؟شود. این روش چه نام دبه یک وضعیت اکسیداسیون متفاوت سنجیده می

 گیري یون کلر در عرق، اندازهCoulometry الف)
 PO2، الکترود Amperometry ب)
 BUNگیري ، اندازهConductance ج)
 ، سنجش سربVoltammetry د)

129 - CV و  %3گیري کلسترول سرمی هدف تعریف شده براي اندازهbias  د. چنانچـه در باشمی %3هدف تعریف شده نیز
 باشد آیا نتایج کلسترول سرمی این %2و  %5/3به ترتیب  CVو  biasگیري کلسترول سرمی در آزمایشگاهی اندازه

 باشد؟آزمایشگاه قابل اعتماد می
 است %6,5بلی چون میزان خطاي کلی آزمایشگاه  الف)
 است %6,5خیر چون میزان خطاي کلی آزمایشگاه  ب)
 خطاي کلی آزمایشگاه از خطاي کلی تعریف شده کمتر استبلی چون میزان  ج)
 خیر چون میزان خطاي کلی آزمایشگاه از خطاي کلی تعریف شده بیشتر است د)
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) گاهی در ناحیـه CpGاضافه شدن یک بنیان متیل به کربن پنجم باز سیتوزین که قبل از گوانین قرار گرفته است ( - 130
 گردد؟شود. این پدیده منجر به کدام حالت زیر میدیده میها پروموتور ژن

 شود.تکثیر دي ان آ را متوقف کرده و منجر به عدم تقسیم می الف)
 اي ندارد.یک نوع پلی مورفیسم نوکلئوتیدي محسوب میشود و معموال عارضه ب)
 ا است.میگردد و معموال بیماري ز DNAمنجر به ایجاد موتاسیون در توالی زنجیره  ج)
 گردد.و پروتئین از ژن مربوطه می RNAمنجر به کاهش تولید  د)

شـود و دو گیرد، هر بار یک لیتر و نیم دیالیزات انفوزیـون میساعت قرار می 6در فردي که تحت دیالیز صفاقی هر  - 131
 تینین چقدر است؟کرا کلیرانس میزان. شودلیتر کشیده می

  L/day 2 الف)
  L/day 6 ب)
  L/Week 42 ج)
 L/Week 56 د)

 همـه مبنـاي آنـزیم این کارکرد. دهدمی نشان را مولکولی آزمایشگاه در مطرح هايشکل زیر کاربرد یکی از آنزیم - 132
 :مگر است، زیر نامبرده هايتست

 

  Southern blotting الف)
  RFLP ب)
  RFLP PCR ج)
 Real time PCR د)

ي بار ویروسی قبل و بعد از مصـرف دارو بررسـی را با مقایسه Covid-19 در جدید داروي یک کارآمدي خواهیممی - 133
 دهید؟کنیم. کدام آزمون آماري را پیشنهاد می

 Chi-square الف)
 Linear regression ب)
  T test–Student ج)
 Wilcoxon signed ranks د)
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در نماي میکروسکوپی اسالید گسترش مغز استخوان که ابتدا در مجاورت فرمالین و سپس فروسـیانید پتاسـیم و اسـید  - 134
ها داراي یک یا چنـد نقطـه آبـی رنـگ در سیتوپالسـم هسـتند. درصـد کلریدریک قرار گرفته است، تعدادي از سلول

 ارد؟دارد زیر هم خوانی مو از کدامیک با مشابه هايسلول کل نسبت به اندگرفته رنگ شکل این به که هاییسلول
 هاي نابالغ در فلوسیتومتريدرصد سلول الف)
 میزان اشباع ترانسفرین توسط آهن ب)
 هاي قرمزگلبول B12مقدار ویتامین  ج)
 مقدار هموگلوبین خون د)

هـا در محـیط مـک کـانکی مزمن جدا شده است. رنگ کولونیباسیل گرم منفی از نمونه خلط بیمار مبتال به سرفه  - 135
 تر است؟باشد. کدام ارگانیسم محتملصورتی و تست ایندول مثبت می

 Klebsiella oxytoca الف)
 Pseudomonas aeruginosa ب)
 Klebsiella pneumonia ج)
 Proteus mirabilis د)

جهت اهدا خون مراجعه کـرده اسـت. نحـوه  19اکسن آسترا زنکا بر علیه کوید ـ فردي با سابقه واکسیناسیون با و - 136
 برخورد با او چگونه است؟

 باشدمجاز به اهدا خون نمی الف)
 دو هفته بعد از واکسیناسیون مجاز است ب)
 بالفاصله پس از واکسیناسیون مجاز است ج)
 یکسال بعد از واکسیناسیون مجاز است د)

 40ادرار قبـل و بعـد از مصـرف  PHدر بیمار مبتال به اسیدوز متابولیک که علل خارج کلیـوي آن رد شـده اسـت،  - 137
 گزارش شده است. کدامیک از موارد زیر مطرح است؟ 6گرم فورسماید، میلی

 Uremic acidosis الف)
 Type IV RTA ب)
 Type I RTA ج)
 Type II RTA د)

کیلـوگرم  اسمول/میلی 275ساعته  24لیتر گزارش شده است. اسمواللیته ادرار  مول/میلی 150سدیم سرم بیماري  - 138
 است؟ مطرح زیر موارد از کدامیک. باشدمی

 Diabetes insipidus الف)
 Dehydration ب)
 Bartter’s syndrome ج)
 Adrenal failure د)

139 - MCV گزارش شده است. غلظت  ��110 بیماريB12, Folic acid باشد. قدم بعدي کدام است؟در سرم بیمار طبیعی می 
 شمارش رتیکولوسیت الف)
 TSHگیري اندازه ب)
 RDWگیري اندازه ج)
 اخذ سابقه مصرف دارو د)
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هدفمند بیماري تومورال خود، جهت بررسـی بادي مونوکلونال جهت درمان ساله با سابقه مصرف آنتی 50بیمار مرد  - 140
-TSHهاي عملکردي تیروئید طبیعـی بجـز نماید. در آزمایشات انجام شده کلیه تستعملکرد تیروئید مراجعه می

RIA باشد؟باشد. کدام عبارت صحیح میکه به طور قابل توجهی باال می 
 هاي موش استفاده کردباديتیهاي حاوي آنمیتوان از لوله TSHجهت رسیدن به پاسخ صحیح  الف)
 قابل قبول بوده و بیمار هیپوتیروئیدي تحت بالینی دارد TSHنتیجه آزمایش  ب)
 نتیجه آزمایش قابل قبول نبوده و با روش دیگري مانند کمی لومینسانس چک مجدد گردد ج)
 پیگیري ندارد قابل اهمیت نبوده و نیاز به درمان و TSHبا توجه به سابقه بیمارمیزان بالینی  د)

هاي موجود بوده و نیاز به تمهیدات عملیـات بیوتیکهاي زیر نشانه مقاومت به تقریبا تمام آنتیکدامیک از فنوتیپ - 141
 خاص در حوزه کنترل عفونت دارد؟

 ceaeresistant Enterobacteria-Carbapenem الف)
 Vancomycin resistant Staphylococcus aureus ب)
 Vancomycin-resistant enterococci ج)
 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus د)

هاي گـرم منفـی ها و کوکوباسـیلساله مبتال به اندوکاردیت بر روي آگار شکالتی باسیل 7از کشت خون دختر بچه  - 142
انـد کـه هاي استافیلوکوك اورئوس رشد کردهدر اطراف کلنیرفیک اکسیداز و کاتاالز مثبت غیر همولیتیک وپلئوم

 بیوگرام بر روي این ارگانیسم بـرآنتی CLSIي جهت سنتز پورفیرین نیستند. طبق توصیه ALAقادر به استفاده از 
 :بجزهاي زیر باید انجام شود، بیوتیکعلیه تمامی آنتی

  Ampicillin الف)
  Clarithromycin ب)
  Meropenem ج)
 Ceftriaxone د)

هاي هوازي گرم منفی جدا شده اسـت کـه ها و کوکوباسیلباسیل،  ICUاز کشت ترشحات تنفسی بیمار بستري در  - 143
 منفـی DNaseباشند. باکتري فوق غیر همولیتیک و اکسیداز منفی و غیر متحرك بوده و قادر به احیاي نیترات نمی

د. نـکنهـاي بـنفش رنـگ تولیـد میباشد و بر روي محیط مک کانکی کلنیبوده، قادر به اکسیده کردن گلوکز نمی
 مشخصات فوق با کدام گونه زیر مطابقت دارد؟

 Acinetobacter baumanii الف)
 Stenotrophomonas maltophilia ب)
 Burkholderia cepacia ج)
 Burkholderia pseudomallei د)

 شود؟گیري منیزیم سرم به روش فوتومتري کالماگیت کدام عامل باعث تداخل و کمتر نشان دادن سطح منیزیم میدر اندازه - 144
 افزایش بیلی روبین الف)
 گلیسیریدافزایش تري ب)
 همولیز ج)
 وجود پاراپروتیین د)
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وایرال قرار گرفته و بهبود یافته است کدام الگوي ماه تحت درمان داروهاي آنتی 6که در بیمار مبتال به هپاتیت سی  - 145
 شود؟می زیر دیده آزمایشگاهی هايتست

 Anti HCV + , RIBA - , HCV RNA+ الف)
 Anti HCV + , RIBA - , HCV RNA- ب)
 Anti HCV + , RIBA + , HCV RNA- ج)
 Anti HCV + , RIBA - , HCV RNA+ د)

گیري آنزیمی مجهول، سرم بیمار در مجاورت سوبسترا (نیترو فنیل فسفات) قرار گرفت سـپس جـذب جهت اندازه - 146
گیري شـد. آنـزیم مجهـول کـدام رنگ محصول تولید شده (پارانیتروفنوکسید) ناشی از هیدرولیز سوبسترا اندازه

 گزینه است؟
 Acid phosphatase الف)
  phosphataseAlkaline ب)
 Gamma glutamyl transferase ج)
 Angiotensin converting enzyme د)

در بررسی نتایج آزمایشگاهی بیماري که با نارسایی حاد کلیه مراجعه کرده است افـزایش کلسـیم سـرم و ادرار، سـطح  - 147
 مطرح است؟زیر بیشتر کدام تشخیص  شده است.نرمال ویتامین دي و کاهش سطح سرمی هورمون پاراتورمون گزارش 

 هیپرکلسمی خانوادگی هیپوکلسیوریک الف)
 یدوزئسارکو ب)
 2و  1ریکتز ویتامین دي نوع  ج)
 هیپرکلسمی هومورال بدخیم د)

-17نوزاد تازه متولد شده با عالئم نارسایی آدرنال تحت بررسی قرار گرفته است در آزمایشات انجام شـده سـطوح  - 148
افزایش یافته اسـت.  (����������� (��)17)کتواستروئید و پرگنانتریول ادراري و هیدروکسی پروژسترون سرمی 

 گردد؟نقص کدام مسیر آنزیمی جهت این بیمار مطرح می
 یدروکسیالزه-21 الف)
 هیدروکسیالز B-11 ب)
 هیدروکسیالزB-17  ج)
 یدئهیدروکسی استرو B-3 د)

هاي اولیه انجام شده افزایش فشار در ارزیابی .بیماري با عالئم خستگی چاقی و استریاي شکمی مراجعه نموده است - 149
اد گیري کـورتیزول آزها تست غربالگري جهـت انـدازهدر ادامه بررسی .خون و دیابت نیز در این بیمار تایید گردید

ساعته انجام شد که افزایش سطح آن نیز مشخص گردید. با توجه به تشخیص احتمالی کدام تست تاییدي  24ادرار 
 نمایید؟زیر را پیشنهاد می

 �������� �������� �������� ��11 الف)
 ��� ��������� ��1 ب)
 Two days low dose DST ج)
 ACTH level د)

 نمایید؟باشد کدام اقدام زیر را پیشنهاد می TSH= 8MIU/Lدر برنامه غربالگري کم کاري تیرویید نوزادان در صورتی که  - 150
 اقدام دیگري الزم نیست الف)
 هفته آینده تست باید تکرار شود 2-6طی  ب)
 مشاوره و مداخله متخصص غدد ضروري است ج)
 هفته آینده تست مجددا تکرار شود طی یک د)
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برمبناي تشکیل لخته فیبرینی ارتباط زمان تشکیل لختـه بـا سـطح فعالیـت  Cدر آزمون سنجش میزان پروتئین  - 151
 پروتئین چگونه است؟

 است Cتر شدن زمان تشکیل لخته حاکی از افزایش فعالیت پروتئین طوالنی الف)
 است Cتر شدن زمان تشکیل لخته حاکی از افزایش فعالیت پروتئین کوتاه ب)
 است Cتر شدن زمان تشکیل لخته حاکی از کاهش فعالیت پروتئین طوالنی ج)
 باشد و به غلظت کلسیم وابسته استمی Cزمان تشکیل لخته مستقل ازفعالیت پروتئین  د)

ز بینی و کبودي توسط مادر به پزشک ارجاع داده شده. زمان سیالن طوالنی و در بررسـی پسري دو ساله به دلیل خونریزي ا - 152
 :شده داده نشان شکل در پالکتی تجمع منحنی. شودالم خون محیطی تعداد پالکت طبیعی و تجمع پالکتی دیده نمی

 
 کدام گیرنده پالکتی مختل است؟

 GPVI د) GPIa ج) GPIIb/IIIa ب) GPIb/V/IX الف)

هاي کمتر از سایر گونه vivaxدر بررسی اپیدمیولوژیک در منطقه اندمیک براي ماالریا در جنوب کشور میزان شیوع  - 153
 باشد؟می ترغالب فنوتیپ کدام جمعیت این در. باشدپالسمودیوم می

 b-Le (a-( د) b -Fy (a-( ج) e-EN (a ( ب) Rh null الف)

 anti body panel و شـودوي مثبت می anti body screening نتیجه باشددر بیماري که کاندید دریافت خون می - 154
 هاي زیر با این شرایط بیشترمنطبق است؟باديباشد. کدامیک از آنتیبیمار به شرح زیر می

 
  Anti D الف)
  bAnt Jk ب)

  aAnti Fy ج)

 Anti Le د)
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 :بجزباشند، تمامی موارد زیر از الزامات طراحی آزمایشگاه مولکولی می - 155
 توان یکی کرد.در صورت وجود محدودیت فضا، اتاق استخراج و آمپلیفیکاسیون را می الف)
 ) استفاده شود.dead air boxesهاي با فضایی مرده (شود از اتاقکها توصیه میبراي تهیه معرف ب)
 باید در دو زمان یا دو فضاي مختلف صورت گیرد. RNAو  DNAاستخراج  ج)
 استفاده گردد. positive pressure fanباید از  pre amplificationدر فضاي  د)

ژن دخیل در بیماري قرار است  60تغییرات بیان ژنی براي  Renal cell carcimomaاي با تشخیص ساله 42در خانم  - 156
ک )، در مقایسه با بافت طبیعی گزارش گردد. کدامیfold changesار گرفته و نتایج به صورت کمی (مورد بررسی قر

 هاي ژنتیک با آزمایش فوق مطابقت بیشتري دارد؟از روش
 Multiplex polymerase chain reaction الف)
 Gene expression profilling ب)
 Multiplex ligation dependent probe amplification ج)
 Transcription based amplification د)

اي پیشـرونده در تعـدادي از افـراد یـک خـانواده مشـاهده شـده اسـت. در اي با ضعف ماهیچهبیماري ناشناخته - 157
ت ژنـی ، تغییـراNext generation sequencingهاي ژنتیکی براي شناسایی ژن هدف، با اسـتفاده از روش بررسی

بـا  در ژنوم تمامی افراد مبتال مشاهده شده است. تکنیک فوق 6مشابهی در ناحیه کوچکی از بازوي کوتاه کروموزم 
 هاي ژنتیک مولکولی مطابقت بیشتري دارد؟کدامیک از روش

 Positional cloning الف)
 Copy number analysis ب)
 Gene clustering ج)
 Single nucleotide polymorphism analysis د)

و کیت جدید  1,4کیت قبلی  ISIتغییر کرده است. در صورتیکه  PTدر یک آزمایشگاه بیمارستانی کیت انجام تست  - 158
ن بیمـارا INRو  PTهاي باشد و با در نظر گرفتن ثابت بودن سایر شرایط آزمایش، انتظار دارید در نتایج تسـت 1,2

 ب چه تغییر ایجاد شود؟نسبت به قبل به ترتی
  افزایش، کاهش الف)
  کاهش، افزایش ب)
  کاهش، بدون تغییر ج)
 افزایش، بدون تغییر د)

 باشد؟می گزینه کدام کالمیدیا چشمی هايعفونت تشخیص براي FDAتست تایید شده  - 159
 کشت سلولی الف)
 پی سی آر ب)
 بادي فلورسنت مستقیمتست آنتی ج)
 بادي تولید شدهتیتر آنتی د)
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مطابق شکل زیر است. این تصویر بـا وجـود  HEp-2اي تصویر بررسی ایمونوفلورسنت روي سلول ساله 50در خانم  - 160
 مطابقت دارد؟زیر کدام اتوآنتی بادي 

 

  A/RO-SS –Anti الف)
 Anti RNA Polymerase I ب)
 Anti nucleosumes ج)
 Anti-histones د)

شـود. کـدامیک از دیـده می Coarse basophilic stipplingساله مبتال به انمی  45در بررسی خون محیطی آقاي  - 161
 کند؟می کمتري هاي زیر به تشخیص بیماري کمکگزینه

 گیري سطح سرب سرماندازه الف)
 سطح پروتوپورفیرین آزاد در گلبولهاي قرمز ب)
 تست ادرار از نظر هموگلوبینوري ج)
 pyrimidine 5' nucleotidaseگیري انزیم اندازه د)
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استخوان از سه سال قبل با عالئم بزرگی طحال و ضـعف پـیش رونـده  زساله، مورد شناخته شده پیوند مغ 16پسر  - 162
 زیر است: شرحبه  CBCمراجعه کرده است. نتیجه آزمایش 

Hb: 10, Plt: 25000, WBC: 7400 (PMN: 12%, Lymph: 73%, Mono: 9%, Eos: 2%, Myelo: 2%, Meta: 2%) 
 به ترتیب مربوط به خون محیطی، فلوسیتومتري و بیوپسی مغز استخوان بیمار است.» ج«تا » الف«تصاویر 

 
 »الف«تصویر 

 
 »ب«تصویر 

 
 »ج«تصویر 

 ترین تشخیص کدام است؟محتمل
  granular lymphocytic leukemiaLarge الف)
 Adult T-cell Leukemia/Lymphoma ب)
 Hepatosplenic T cell Lymphoma ج)
 Precursor T lymphoblastic lymphoma/Leukemia د)
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جهت شناسایی علت اسهال در بیماري که با عالئم گاسـتروانتریت مراجعـه کـرده اسـت، نمونـه مـدفوع توسـط  - 163
شـود. جداسـازي کـدامیک از کشت داده شده و در دمـاي اتـاق انکوبـه می CIN agarآزمایشگاه بر روي محیط 

 هاي زیر مدنظر بوده است؟ارگانیسم
 Shiga-like toxin–producing E. coli (STEC) الف)
 Yersinia enterocolitica ب)
 Vibrio cholera ج)
 Salmonella typhi د)

وي در زیـر  CSFماه پیش مراجعه کرده است. نتایج آنـالیز  2اي با شکایت از سردرد مزمن و تهوع از ساله 60آقاي  - 164
 کمک کننده خواهد بود؟ کمترآورده شده است. کدامیک از اقدامات زیر جهت شناسایی پاتوژن بیماري، 

CSF analysis 
Protein: 66mg/dl 
Glucose: 30mg/dl 
WBC: 200/μl , (lymph: 80%) 

 M.tuberculosisاز نظر  PCR الف)
 و سرم بیمار CSFدر  VDRLگیري اندازه ب)
 India inkبا  CSFآمیزي رنگ ج)
 S.pneumoniaeجهت شناسایی  CSFانجام تست التکس آگلوتیناسیون بر روي  د)

ي صورت شده است کـه بـه تـدریج بـه پـالك ناحیهاي به دنبال زمین خوردن در پارك دچار زخم در ساله 8پسر  - 165
) sclerotic bodyاي رنـگ (شود. در بررسی بافت شناسی، اجسام کوچک گـرد قهـوهوروکوز بدون درد تبدیل می

 ترین علت بیماري چیست؟گردد. محتملمشاهده می
 Chromoblastomycosis الف)
 Phaeohyphomycosis ب)
 Histoplasmosis ج)
 Sporothricosis د)

ي تناسلی مراجعه کرده و با تشخیص سیفیلیس اولیـه تحـت ي بیماري قبلی با زخم ناحیهآقاي جوانی بدون سابقه - 166
 سرولوژیک هايآزمایش نتایج از کدامیک درمان، از ماه 4 گذشت از پس. گیردمی قرار مناسب بیوتیکیدرمان آنتی

 است؟ ترمحتمل وي
 منفی RPR منفی، FTA-ABS الف)
 مثبت VDRLمثبت،  MHA-TP ب)
 منفی RPRمنفی،  MHA-TP ج)
 منفی VDRL ،مثبت ABS-FTA د)

 1/10از پالسماي بیمار را که به رقـت  ��1در بیمار مبتال به هموفیلی،  VIIIي فاکتور جهت بررسی وجود مهارکننده - 167
انکوبـه نمـودیم. سـپس درجـه  37ساعت در دماي  2از پالسماي نرمال مخلوط کرده و به مدت  ��1رسانده ایم، با 

ان ي کنترل کاهش یافته بود. چـه میـزنسبت به نمونه %50گیري شد که به میزان اندازه VIIIمقدار فعالیت فاکتور 
 مهار کننده بر حسب واحد بتسدا در پالسماي فرد بیمار وجود داشته است؟

 20 د) 10 ج) 5 ب) 1 الف)
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 CSFو آنـالیز  CBCي روز قبل مراجعه کرده است. نتیجه 5ساله با عالئم تب، سردرد و اختالل رفتاري از  25آقاي  - 168
 تروماتیک) چقدر است؟ tap(جهت حذف اثر  WBCي بیمار در زیر آمده است. مقدار اصالح شده

:CBC 
/μl610x5RBC:  

WBC: 7200/μl 
CSF analysis 
WBC:100/μl 
RBC: 42000/μl 
Protein: 110mg/dl 

 
 67 د) 40 ج) 15 ب) 4 الف)

 (Receiver Operating Curve)با استفاده از منحنـی  HBsAgبراي شناسایی  Bو  Aچنانچه در مقایسه دو روش  - 169

ROC ) سطح زیر منحنیAUC براي تست (A  و براي تست  0,8معادلB  باشد، تفسیر آن چیست؟ 0,6معادل 
 باالتر است B قدرت پیشگویی مثبت تست الف)
 باالتر است Aویژگی تست  ب)
 باالتر است Bحساسیت تست  ج)
 باالتر است A تست در سالم از بیمار تمیزدهندگی قدرت  د)

 :بجز ،صحیح است  carepoint ofهاي همه موارد زیر در ارتباط با راه اندازي تست - 170
 ها انجام شودکالیبراسیون و کنترل کیفی باید در فواصل مناسب در مورد این تست الف)
 و نوع نمونه قابل قبول باید مکتوب باشند reference rangesها و اطالعاتی نظیر دستورالعمل انجام تست ب)
 باشدضروري نمیها پیش از راه اندازي این تست method validationانجام  ج)
 ها به طور منظم سنجیده شودها آموزش دیده و صالحیت آنپرسنل بالینی باید در زمینه انجام تست د)

) انجـام The reverse (pyruvate-to-lactate) reactionکه به روش آزمایشگاهی ( LDHدر ارتباط با نتایج تست  - 171
 :مگر ،ها درست است) همه گزینهForward , lactate to pyruvateفوروارد (شده است در مقایسه با روش 

 NADنیاز بیشتر به کوفاکتور  الف)
 حجم کمتر نمونه مورد نیاز ب)
 واکنش سریعتر ج)
 هاي کوفاکتورهاي قوي موجود در محلولوجود مهارکننده د)

باشـد تعریق و تاکیکاردي مراجعه کرده، تشخیص فئوکروموسایتوما مطرح میبراي بیمار جوانی که با فشارخون باال،  - 172
ئـم تواند توجیه کننـده عالمی زیر مواد از کدامیک با مسمومیت. است نبوده کننده تایید کلینیکال هايکه آزمایش
 بیمار باشد؟

 سیانید د) آرسنیک ج) سرب ب) جیوه  الف)

کنیم و پس از جوشاندن مایع فیلتر شـده، سی ادرار خانم بارداري، اضافه میسی 15استات سرب را به گرم  3میزان  - 173
شود کـه ز آجري ایجاد میقرم محلول جوشاندن، فرایند ادامه و غلیظ آمونیوم هیدروکسید سیسی 2اضافه کردن 

 ل هست؟گذارد. کدام قند زیر در ادرار بیمار محتمرسوب قرمزي از خود به جاي می
 گاالکتوز د) الکتوز ج) پنتوز ب) فروکتوز الف)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر شناسیآسیب آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

54 
 

در بیماري که به علت بیماري کرون، تحت رزکسیون قسمتی از روده قـرار گرفتـه، آزمـایش میکروسـکوپی ادرار،  - 174
اجسـام، دهد. کدامیک از مـوارد زیـر در خصـوص ایـن رنگی شبیه پاکت نامه را نمایش میاجسام هشت ضلعی بی

 باشد؟صحیح می
 این اجسام، در اسیداستیک، محلول هستند. الف)
 شوند.دیده می phenazopyridineدر مصرف داروي  ب)
 شوند.در مسمومیت با اتیلن گلیکول، نیز دیده می ج)
 اجسام لوزي و منشوري شکل آن نیز، وجود دارند. د)

ــب رادیو - 175 ــواد حاج ــود م ــورت وج ــردن در ص ــافه ک ــه روش اض ــروتئین ادرار ب ــه پ ــاري ک ــوژي در ادرار بیم ل
 باشد؟می صحیح زیر موارد از کدامیک شودکنترل می %3اسیدسولفوسالیسیلک 

 یابد.با ثابت نگهداشتن نمونه، توربیدتی و رسوب کاهش می الف)
 رود.ساعت، از بین می 24اثر مواد حاجب، بعد از  ب)
 یابد.ادرار، با استفاده از روش اسیداستیک با حرارت، کاهش میتوربیدتی پروتئین  ج)
 روش نوار ادراري، جایگرین مناسبی براي بررسی پروتئین ادرار خواهد بود. د)

 گردد:در بیماري با گزارش افزایش آمیالز سرم، نتایج آزمایشگاهی زیر مشاهده می - 176
Serum amylase: High 
Serum lipase: Normal 
Urinary amylase: Normal 
Amylase to creatinine clearance ratio: Normal 

 تر است؟در رابطه با این بیمار، کدام مورد زیر محتمل
  پانکراتیت الف)
  هایپرآمیالز بزاقی ب)
  ماکروآمیالزمی ج)
 کتواسیدوز دیابتی د)

شـده  Homocysteineگیري سـطح ، توصیه به اندازهCoronary heart disease (CHD)در یک بیمار مشکوك به  - 177
 بجز:است. تمام موارد زیر در این مورد صحیح است، 

 شود.گیري میدر افراد با ریسک قلبی کم، توصیه به اندازه الف)
 مرتبط است. CHDافزایش سطح متوسط آن، با افزایش ریسک  ب)
 باشد.فاکتور، هم ارزش با کلسترول میبه عنوان یک ریسک  ج)
 کند.برابر می 3تا  2، ریسک را %5افزایش سطح به میزان  د)

اسـتفاده  hs-CRPگیري سـطح از اندازه coronary heart disease (CHD)در یک بیمار قلبی، براي ارزیابی خطر  - 178
 گزینه در مورد این بیمار صحیح است؟ کدام. است هشد گزارش لیتردسی در گرممیلی 2شده که سطح آن 

 .دارد وجود آینده سال ده در  CHDبراي %10 - %20احتمال خطر  الف)
 توان استفاده کرد.، به عنوان پیشگیري ثانویه میhs-CRPاز سطح  ب)
 ) قرار دارد.low riskبیمار در گروه کم خطر ( ج)
 افزایش سطح آن شده است.احتمال وجود عفونت همزمان، باعث  د)
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هاي آزمایشـگاهی، افـزایش سـطح اي که به دلیل بیماري کرونري قلب و گزانتوم مراجعه کرده، در بررسیساله 25آقاي  - 179
 دام است؟کداشته است. تشخیص احتمالی  pre-ßگلیسیرید و کلسترول داشته و در ژل الکتروفورز لیپیدها، باند تري

 LPL deficiency الف)
 IIIهیپرلیپیدمی تایپ  ب)
 IVهیپرلیپیدمی تایپ  ج)
 Mixed hyperlipidemia د)

در  C-peptideدر یک بیمار با افزایش سطح قند خون، براي تشـخیص بیمـاري و تعیـین برنامـه درمـانی، سـطح  - 180
طح دامیک از موارد زیر از علل احتمالی افزایش سـآزمایشگاه چک شده، که باالتر از حد نرمال گزارش شده است. ک

 باشد؟آن می
 فریز شدن نمونه قبل از آنالیز الف)
 نارسایی کلیه ب)
 بعد از پانکراتکتومی ج)
 1دیابت تایپ  د)

 هاي زیر ارتباط بهتري با نتیجه الکتروفورز سرم زیر دارد؟کدامیک از گزینه - 181
 یافتهآلبومین: کاهش  
 1α  وβ ها: بدون تغییر واضحگلبولین 
 2α گلبولین: افزایش یافته 
 ɣ گلبولین: افزایش یافته 

 Immediate response pattern الف)
 Delayed response pattern ب)
 Protein losing enteropathy ج)
 Hepatic Cirrhosis د)

زردي تحت بررسی قرار گرفت در بیوپسی کبد واکنش گرانولوماتوز غیـر کـازئوز  اي با عالئم خارش وساله 45خانم  - 182
ها دیـده ها و ماکروفاژهـا و پالسـما سـلاطراف مجاري صفراوي در حال تخریب همراه با ارتشاح شدید لنفوسـیت

 :بجزشود. در مورد این بیماري تمام موارد زیر صحیح است، می
 بیماران %75در  ASMAو  ANAهاي باديوجود اتو آنتی الف)
 براي این بیماري MZبادي ضد میتوکندریایی آنتی %100اختصاصی بودن  ب)
 هاي کبدي، کلیه و تیروئیدهاي سرمی با بافتباديواکنش اتوآنتی ج)
 بادي بر ضد جزئی از کمپلکس چند آنزیمی پیروات دهیدروژنازوجود آنتی د)

بسیار پائین و مقادیر اجزا انتهـایی  CH50و  AH50هاي غربالگري بیمار با شک به نقص کمپلمان آزمایش در تست - 183
 باشد؟هاي زیر میپایین گزارش شده است. تفسیر آن کدامیک از گزینه c3به خصوص 

 Iیا  Hفقدان فاکتور  الف)
 فقدان پروپردین ب)
 C5,C6,C7,C8فقدان  ج)
 MBL, MASPفقدان  د)
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هاي زیـر مطابقـت ها که توسط ایمونوفیکساسیون ادرار نشان داده شده، با کدامیک از بیماريالگوي ایمونوگلبولین - 184
 تري دارد؟دقیق

 
 Type II cryoglobulinemia الف)
 Monoclonal gammopathy of undetermined significance ب)
 Plasma cell myeloma ج)
 Type III cryoglobulinemia د)

 شـوداسـتفاده مـی زیـرجهت انتخاب دهنده سازگار پیوند مغز استخوان از روش آزمایشگاهی با شکل شـماتیک  - 185
 دهد؟نام روش را نشان می هاگزینه از کدامیک

 
 Microlymphotoxicity الف)
 Mixed lymphocyte culture ب)
 Antibody-dependent-cell-mediated cytotoxicity ج)
 Enzyme-linked immunosorbent immunoassay د)
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ایجاد شده است. در بررسـی  Refractory Anemiaدر بیماري با ضعف ایمنی به دنبال عفونت ویرال، پان سیتوپنی و  - 186
 تر است؟شوند. عفونت با کدام ارگانیزم زیر محتملاي دیده میهستههایی با انکلوزیون مغز استخوان اریتروبالست

 19B پاروویروس  د) HSV ج) HIV ب) CMV الف)

شوند. فوت شده است. در اتوپسی بیمار در کبد و طحال ماکروفاژهاي فومی دیده می FTTاي با تب و ماهه 6کودك  - 187
مثبت هستند. کدام مایکوباکتریوم زیر  PASشود که براي کوکوباسیل پلئومرف دیده میآمیزي اسیدفاست در رنگ

 باشد؟عامل بیماري می
 M.Avium complex الف)
 M.Tuberculosis ب)
 M.Bovis ج)
 M.Abscessus د)

یک دستگاه با متد الکتروکمـی توسط  HCGنتایج حاصل از ده بار خوانش نمونه استاندارد صفر موجود درکیت بتا  - 188
 لومینسانس به شرح زیر است:

mean= 0.05 
SD=0.03 

 دستگاه براي این آنالیت کدام است؟ Analytical Sensitivityهاي مذکور با توجه به داده
 0.15 د) 0,12 ج) 0,08 ب) 0,06 الف)

و در معـرض اخـتالف  pHهاي تحت بررسی در یک بـافر نمکـی در گرادیـانی از گیري مولکولدر یک روش اندازه - 189
 شوند. نام این روش چیست؟جداسازي می pHها بر اساس شارژ الکتریکی و شوند و مولکولپتانسیل قرار داده می

 Isoelectric focusing الف)
 Two dimensional electrophoresis ب)
 Chromatography )ج
 Electric impedance د)

 هاي زیر، در کدامیک انجام پالسما فرزیس ارزش درمانی بیشتري دارد؟با توجه به تشخیص - 190
 خانم جوان با اختالل هوشیاري، ترومبوسیتوپنی، پورپورا و شیستوسیت در خون محیطی الف)
 ه، ترومبوسیتوپنی و شیستوسیت در خون محیطیساله با اسهال، افزایش اور 5کودك  ب)
 و شیستوسیت در خون محیطی DICبیمار مبتال به سپتی سمی همراه با  ج)
 پورپوراي بعد از انتقال خون د)

هاي سرم آزاد شده و سپس با معرف ، یون از اتصال با پروتئینPH هاي سرم با کاهشگیري یکی از یونجهت اندازه - 191
شـود. نـوع یـون مـورد گیري میانـدازه nm 650 مـوج طـول در محلول جذب و گردیده پیوند Arsenazoرنگی 
 گیري را مشخص نمایید.اندازه

 Manganese د) Zinc ج) Calcium ب) Magnesium الف)

هاي شود که در گزارش آن تعداد اسپرم و انـدکسوگرام درخواست میساله، اسپرم 35در بررسی علت نازایی آقاي  - 192
گردد. کـدام تسـت جهـت هاي به هم چسبیده از ناحیه سر مشاهده میهایی از اسپرمحرکتی نرمال است اما تجمع

 گردد؟بررسی بیشتر توصیه می
 آنالیز کروموزومی الف)
 هاي ضد اسپرمباديبررسی آنتی ب)
 فروکتوز مایع سمینالبررسی سطح  ج)
 بررسی از نظر وجود عفونت کالمیدیا د)
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گیري قند به روش گلوکـوز اکسـیداز هاي کنترل تجاري، اندازهبعد از انجام کنترل کیفی مناسب با استفاده از نمونه - 193
 mg/dL 810,  820م و اعـداد روي نمونه سرمی شفاف و به رنگ زرد کهربایی بیماري با سابقه دیابـت دو بـار انجـا

سی هاي زیر جهت بررترین علت این اخطار کدامیک از روش) گزارش گردید. با توجه به محتملflagهمراه با اخطار (
 و حل مشکل ارجح است؟

 از نمونه سرمی به صورت دستی یا اتوماتیک 4:1آنالیز مجدد پس از تهیه رقت  الف)
 وش دیگرآنالیز نمونه توسط دستگاه یا ر ب)
 آنالیز حین احتمالی تداخل بررسی جهت مجدد گیرينمونه خواست در  ج)
 کنترل مجدد صحت کار با استفاده از نمونه کنترل کیفی تجاري د)

سـاعت در یـک آزمایشـگاه  24شکل زیر نشان دهنده میزان تقاضا و ظرفیت یک اتوانـالیزر بیوشـیمی در طـول  - 194
 :بجز بوده، مشکل این حل اولویت در زیر موارد تمام شده، مشاهده مشکل به توجه با. باشدمیبیمارستانی 

 

 ساعت 24گیري از بیماران در طول تغییر در زمان بندي نمونه الف)
 هاگیري و قبل از سرجمع کردن نمونهها به آزمایشگاه بالفاصله بعد از هر نمونهانتقال سریع نمونه ب)
 زمایشگاهآگیري توسط گیري توسط پرستارهاي بخشها به جاي نمونهنمونهانجام  ج)
 خرید اتوآنالیزر کمکی جهت جلوگیري از تاخیر در جواب دهی د)

گیري و کاهش مـوارد آن اسـتفاده از آزمایشگاهی در یک محدوده زمانی یک ساله جهت بررسی همولیز حین نمونه - 195
Six Sigma  را مد نظر قرار داده است. هدف این آزمایشگاه به انجام رساندن کدامیک از الزامـات سیسـتم کیفیـت

 باشد؟می
 Occurrence management الف)
 Internal Assessment ب)
 Process improvement ج)
 Process control د)
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کـدامیک از عناصـر زیـر  detection zone ناحیه در ایمونوکروماتوگرافی گیرياندازه روش به مربوط زیر تصویر در  - 196
 :گیردقرار می

 

 آنتی بادي کونژگه با انزیم متحرك الف)
 آنتی بادي کونژگه متصل به التکس رنگی متحرك ب)
 آنتی بادي غیر کونزگه ثابت ج)
 آنتی بادي غیر کونژگه متحرك د)

 تزریق دو کیسه خون کامل دچار تنگی نفس شده است در افتراق بیماري به دنبال - 197
 Transfusion-Associated Circulatory Overload  با)Transfusion-related acute lung injury (TRALI 

 تواند کمک کننده باشد؟هاي زیر میکدامیک از گزینه
 وجود ادم ریه به دنبال حجم باالي خون الف)
  BNP -PROسطح سرمی  ب)
 TRALIسیانوز در  ج)
 تاکیکاردي در اورلود ناشی از حجم باال د)

لیتر نشـان دهنـده وجـود یـک بانـد سـریعا گرم بر دسی 9الکتروفورز هموگلوبین کودکی دو ساله با هموگلوبین  - 198
رونده بر روي نوار الکتروفورزیس است.در آزمایش خون والدین نیز کم خـونی مختصـري بـا افـزایش جزئـی پیش

 :بجزشود همه موارد زیر در این بیماري صحیح است مشاهده می Fهموگلوبین 
 .این یک نوع الفا تاالسمی است الف)
 .شوداسپلنومگالی و هپاتومگالی در این بیماري دیده می ب)
 .یابدلگی شدت کمخونی افزایش شدید میدر حام ج)
 .دهندمی نشان چشمگیر ها کاهشRBCتعداد  د)
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هاي زیر در مورد ایـن بیمـاري همه گزینهباشد. مربوط به اسمیر خون محیطی بیماري با اسپلنومگالی می زیر تصویر - 199
 :بجزصحیح است، 

 

 بیماران ندارد و طول زندگی نرمال استبیماري تاثیري در طول عمر  الف)
 شودها دیده میهمولیز خفیف در این ب)
 شودها باعث انسداد عروقی میدر فشار پایین اکسیژن خون، تجمع گلبول ج)
 یابدمختصري افزایش می MCHCمعموال کاهش و  MCV د)

و محلول نمکی براي شستشو با توجه به بـار و سـایز  PH=8.6در کروماتوگرافی تعویض آنیونی و استفاده از بافر با  - 200
 هاي زیر زودتر از بقیه از ستون خارج شود؟ها انتظار دارید کدامیک از پروتئینپروتئین

  آلبومین الف)
  IgG ب)
  ترانسفرین ج)
 هاپتوگلوبین د)

 اخالق

گیـرد و می ساله شما که مبتال به سرطان پستان پیشرفته با متاستاز به استخوان است با شما تماس 72همراه بیمار  - 201
ترین کند. صـحیحکند به نحوي به زندگی وي پایان داده شود چون هیچ دارویی درد وي را ساکت نمیمی درخواست

 ؟پاسخ کدام است
 .که دیگر با ما تماس نگیرد چون این موضوع در حیطه اختیارات ما نیست خواهیممی از همراه بیمار الف)
 .کنیممی اي نیست و او را به بخش پالیاتیو معرفیکنیم که اتانازي اقدام شایستهمی همراه را توجیه ب)
 .دهیممی هاي اتانازي فعال را به او آموزشیکی از روش ج)
 .دهیممی به او آموزشهاي اتانازي غیر فعال را یکی از روش د)

شود. همراهی ندارد. شـرایط بیمـار ناپایـدار می علت تصادف شدید به اورژانس آوردهه ساله موتور سوار ب 18آقاي  - 202
 است و احتمال خونریزي داخلی براي وي مطرح است. جراح تصمیم به عمل جراحی وي دارد . پرستار اورژانس تذکر

 رضایتنامه امضا نشده است. تصمیم درست چیست؟ دهد که فرممی
 .شودمی شود و عمل جراحی انجاممی نیاز به رضایتنامه ندارد و بیمار به اتاق عمل منتقل الف)
 .مانیممی کنیم بیمار را پایدار کنیم و منتظر همراه بیمارمی با دادن مایع و خون سعی ب)
 .خبر کند تا مجوز عمل جراحی را صادر کندقاضی کشیک را از مدیر کشیک می خواهیم  ج)
 .ماند تا همراهان بیایندمی با قبول ریسک، جراح اجازه دارد بیمار را به اتاق عمل منتقل کند ولی منتظر د)
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 کرونا

یی خود را از دست کند. نامبرده حس چشایی و بویااي با تب، آبریزش بینی و میالژي به شما مراجعه میساله 25مرد  - 203
 ؟کنیدنمی داده است. جهت وي کدامیک از داروهاي زیر را توصیه

 ناپروکسن الف)
 استامینوفن ب)
 دیفن هیدرامین ج)
 داکسی سایکلین د)

 شـود. سـواپ حلقـی جهـت ساله به علت سرفه، تنگه نفس و افت درصد اکسیژن در بخـش بسـتري می 55خانم  - 204
 باشد؟ومیر در این بیمار همراه میشود. تجویز کدامیک از داروهاي زیر با کاهش مرگمثبت گزارش می 19-کووید
 دگزامتازون الف)
 کلوروکین ب)
 آزیترومایسین ج)
 کالترا د)

احتیاج بـه بسـتري در اي به علت ابتال به کرونا، در منزل تحت درمان است. در کدامیک از شرایط زیر ساله 40خانم  - 205
 بیمارستان دارد؟

 احساس گیجی الف)
 لرز ب)
 از دست دادن حس چشایی ج)
 اسهال د)

شـود. درصـد اشـباع اکسـیژن در ي شدید و تنگ نفس در بخش بستري میاي به علت تب باال، سرفهساله 50مرد  - 206
 ؟کنیدنمییر را توصیه درصد است. جهت وي کدامیک از داروهاي ز 90هواي اتاق 

 رمدیسیویر الف)
 دگزامتازون ب)
 انوکساپارین ج)
 روکینلهیدروکسی ک د)

 استفاده از کدامیک از داروهاي زیر در حاملگی ممنوع است؟ - 207
 رمدیسیویر الف)
 فاویپراویر ب)
 هیدروکسی کلروکین ج)
 انوکساپارین  د)
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 ؟شودنمیدر کدامیک از شرایط زیر، تجویز داروي توسیلیزومب در بیمار مبتال به کرونا توصیه  - 208
 100000پالکت:  الف)
 5000گلبول سفید:  ب)
 عفونت قارچی سینوس ج)
 سال 50سن باالي  د)

شود. با توجـه هاي ویژه بستري میاي به علت تب باال، درد سینه و دیسترس تنفسی، در بخش مراقبتساله 50مرد  - 209
 ؟کنیدنمیجهت وي کدامیک از داروهاي زیر را توصیه  100rp=cو با عنایت به  19-به مثبت شدن تست کووید

 رمدیسیویر الف)
 دگزامتازون ب)
 توسیلیزومب  ج)
 IVIG د)

و تنگی نفس شده اسـت. بـه علـت ضـایعات ریـوي ي پیش دچار سرفه، خلط، تب و لرز اي از دو هفتهساله 40مرد  - 210
 شود.در بخش بستري می 19-مشکوك به کووید

 کنید؟کدامیک از داروهاي زیر را جهت وي توصیه می 
 رمدیسیویر الف)
 فاویپراویر ب)
 اینترفرون ج)
 کلروکین د)

 ؟باشدنمی 91-کدامیک از بیماران زیر در ریسک باالي عوارض کووید - 211
 ايساله بدون بیماري زمینه 65مرد  الف)
 ي مبتال به دیابتساله 40خانم  ب)
 ساله با پیوند کلیه 30مرد  ج)
 ساله تاالسمی مینور 40خانم  د)

 ؟کنیدنمیدر کدامیک از شرایط زیر بیمار مبتال به کووید را از بیمارستان، مرخص  - 212
 وجود تب الف)
 درصد 96خون اکسیژن  ب)
 crp:5 ج)
 5000گلبول سفید =  د)
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