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آزمون: پاتو روماتو

مدت زمان: 20 دقیقهزمان شروع آزمون: 12:00

تعداد سواالت در هر صفحه1:تعداد سواالت20:

نمرهآزمون مرتبط:آسیب شناسی

پاسخ

صحیح

نمره

پاسخ

غلط

نمره

عدم

پاسخگ

ویی

نوع

سوال

کدامیک از موارد ذیل در خصوص درگیری مفصلی در بیماری الیم  صادق است.
1/0000/000 0/000 معمولی1 - 

سینوویت  حاد  التهابی و تکثیری عفونی
(1

سینوویت مزمن التهابی و تکثیری عفونی
(2

سینوویت مزمن التهابی و تکثیری غیرعفونی
(3

سینوویت مزمن غیر  التهابی و تکثیری عفونی
(4

بیمار خانم 25 ساله ای است که با شکایت توده بیضی  مچ دست  چپ در سطح

خلفی  مراجعه نموده است . در معاینه تب و قرمزی و وگرمی ندارد  و قطر آن 1.5 سانتی متر

است . با اعمال فشار بر روی توده ، ضایعه محو می شود .  سلول های پوششی  در نمای

هیستوپاتولوژیکی داخلی ضایعه کیست روئیت نمی شود. محتمل ترین تشخیص کدام است.

1/0000/000 0/000 معمولی2 - 

سینوویال
(1

گانگلیون
(2

مزوتلیوما
(3

لنفانژیوما
(4

کدامیک از موارد ذیل منطبق بر نمای هیستوپاتولوژیکی ضایعه نقرسی  است.
1/0000/000 0/000 معمولی3 - 

گرانولوم با مرکز نکروز پنیری.
(1

گرانولوم کوچک با حدود مشخص.
(2

گرانولوم با شیارهای کلسترولی
(3

گرانولوم جسم خارجی  پودری
(4
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تعداد سواالت در هر صفحه1:تعداد سواالت20:

نمرهآزمون مرتبط:آسیب شناسی

پاسخ

صحیح

نمره

پاسخ

غلط

نمره

عدم

پاسخگ

ویی

نوع

سوال

در بررسی هیستومورفولوژیکی توده خارج شده از جدار قدام شکم  ، تکثیر فیبروبالست های

خوش خیم در الگوی دستجات پهن سلولی همراه با تولید فیبرهای کالژن مشهود است.

  محتمل ترین تشخیص کدام است .

1/0000/000 0/000 معمولی4 - 

تومور دسموئید
(1

بیماری پیرونی
(2

فاشئیت ندولر
(3

فیبروسارکوم
(4

درگرافی ساده،  مفاصل  بین مهره ای گردن  دارای کاهش فضای مفصلی وعاجی شدن

استخوان زیر مفصل هستند . کدامیک از جمالت ذیل در این بیمار محتمل تراست .

1/0000/000 0/000 معمولی5 - 

افزایش کالژن نوع 2 غیر طبیعی
(1

تسریع فرآیند تخریبی- ترمیمی
(2

تخریب غضروف مفصلی
(3

کاهش تکثیر کندروسیت ها
(4

بیمار خانم  34 ساله ای است که با شکایت تب، درد شکم، تکرر ادرار  و سوزش ادرار تحت

درمان آنتی بیوتیکی قرار دارد. پس از گذشت سه هفته از شروع عالیم با کاهش حرکت، تورم و

درد هردو زانو با ارجحیت زانوی چپ مراجعه می نماید. در بررسی آزمایشگاهی HLA B 27 در

این بیمار مثبت است. محتمل ترین تشخیص کدام است.

1/0000/000 0/000 معمولی6 - 

آرتریت واکنشی
(1

اسپوندیلیت آنکیلوزان
(2

ارتریت روماتوئید
(3

آرتریت ایدیوپاتیک جوانان
(4
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نمرهآزمون مرتبط:آسیب شناسی

پاسخ

صحیح

نمره

پاسخ

غلط

نمره

عدم

پاسخگ

ویی

نوع

سوال

بیمار خانم 27 ساله ای است که با شکایت درد مفاصل مچ  هر دو دست به فرم قرینه همراه با

احساس ناخوشی، خستگی و درد منتشر سیستم عضالنی  از 8 ماه پیش،  مراجعه نموده است.

در معاینه مفاصل متاکارپال و متاکارپوفاالنژیال تورم، گرمی  و تندرس مشهود است. محدوده

حرکتی مفاصل مزیور کاهش یافته است. کدامیک از جمالت ذیل در این بیمار محتمل تراست .

1/0000/000 0/000 معمولی7 - 

ترشح اینترلوکین 17 برای فراخوانی سلول ها
(1

ارتشاح نوتروفیل ها و ائوزینوفیل ها در مفصل
(2

T CD8 ترشح اینترفرون گاما از سلول های
(3

ترشح اینترلوکین 1 از سلول های سینوویال
(4

در بیوپسی از مفصل نقرسی کدامیک از موارد ذیل مشهود است.
1/0000/000 0/000 معمولی8 - 

ارتشاح ماکروفاژهای حاوی هموسیدرین
(1

ارتشاح نوتروفیل و ماکروفاژ ها و رسوب فیبرین
(2

افزایش ضخامت جدار عروق با الگوی پوست پیازی
(3

هیپرپالزی سینوویوسیت ها، فیبروز و التهاب
(4

بیمار آقای 34 ساله ای است که با شکایت توده ران راست مراجعه نموده است. در معاینه

توده ثابت است. در بررسی ضایعه خارج شده، توده کرم رنگ و به طور ناقص کپسول دار

است. در بررسی هیستوپاتولوژی توده ، تومور متشکل از دستجات کوتاه و شدیدا به هم

چسبیده سلول های دوکی مونومورف با هسته پر رنگ و سیتوپالسم اندک و نیز ساختمان های

شبه غددی با پوشش سلول های اپی تلیوئیدی مکعبی می باشد. محتمل ترین تشخیص کدام

است.

1/0000/000 0/000 معمولی9 - 

لیومیوسارکوم
(1

سارکوم سینوویال
(2

سارکوم پلئومورفیک
(3

فاشئیت ندولر
(4
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نمرهآزمون مرتبط:آسیب شناسی

پاسخ

صحیح

نمره

پاسخ

غلط

نمره

عدم

پاسخگ

ویی

نوع

سوال

در بررسی هیستوپاتولوژیکی توده خلف صفاقی توموری پر سلول با الگوی رشد گردبادی و

دستجات سلول های متقاطع دیده می شود. سلول های تومورال دوکی شکل بوده ، هسته

هیپرکروم و بیضی تا دوکی ، دارای  سیتوپالسم فیبریالر صورتی  با حدود نامشخص هستند.

فعالیت میتوزی شامل آتپیک دیده می شود . نواحی گسترده ای از نکروز و خونریزی مشهود

است. محتمل ترین تشخیص کدام است .

1/0000/000 0/000 معمولی10 - 

سارکوم پلئومورفیک
(1

سارکوم سینوویال
(2

رابدومیوسارکوم
(3

لیومیوسارکوم
(4

در بررسی  هیستوپاتولوژیک ضایعه کهیر مشاهده کدامیک از یافته های زیر محتمل تر است .
1/0000/000 0/000 معمولی11 - 

اسپونژیوز همراه با ارتشاح تک هسته ای دورعروقی و ادم
(1

ارتشاح تک هسته ای در محل اتصال درم به اپیدرم و ادم
(2

ارتشاح تک هسته ای اطراف وریدهای درم همراه ادم
(3

ارتشاح تک هسته ای در محل اتصال درم به اپیدرم و اسپونژیوز
(4

در بررسی هیستوپاتولوژیکی  ضایعات پسوریازیس کدامیک از یافته های زیر محتمل تر است .
1/0000/000 0/000 معمولی12 - 

پاراکراتوز
(1

هیپرگرانولوزیس
(2

نوتروفیل در ادم
(3

آکانتولیز
(4



44

4

1399/10/14 13:15:20دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Page 5 of 7 azmoononline.qums.ac.ir

Power By www.faradidsoft.com

تعداد سواالت در هر صفحه1:تعداد سواالت20:

نمرهآزمون مرتبط:آسیب شناسی

پاسخ

صحیح

نمره

پاسخ

غلط

نمره

عدم

پاسخگ

ویی

نوع

سوال

بیمار خانم 56 ساله ای است که با حال عمومی بد و با شکایت تاول های پوستی دردناک که به

راحتی پاره می شوند مراجعه نموده است . در معاینه ضایعات در پوست کشاله ران ، تنه و زیر

بغل انتشار دارند . که در قسمت های پاره شده ایجاد دلمه نموده است .در بررسی

هیستوپاتولوژیکی ، تاول های آکانتولیزی فوق قاعده ای همراه با ارتشاح تک هسته ای ها و

ائوزینوفیل در درم سطحی مشهود است . محتمل ترین تشخیص کدام است .

1/0000/000 0/000 معمولی13 - 

پمفیگوس فولیاسه
(1

پمفیگوئید تاولی
(2

پمفیگوس ولگاریس
(3

نکروز توکسیک اپیدرمی
(4

بیمار آقای 66 ساله ای است که با شکایت پاپول قهوه ای رنگ مدور در ناحیه پشت مراجعه

نموده است . توده دردناک و دارای ترشح یا زخم نمی باشد . در بررسی هیستوپاتولوژیکی

مالنوسیت های به صورت آشیانه هایی (nests) در محل اتصال اپیدرم به درم و نیز در ناحیه

درم قرار دارند . در قسمت های عمقی درم تمایز عصبی مالنوسیت ها مشهود است . محتمل

ترین تشخیص کدام است .

1/0000/000 0/000 معمولی14 - 

خال درمی
(1

خال جانکشنال
(2

خال ترکیبی
(3

خال دیسپالستیک
(4
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پاسخ

صحیح

نمره

پاسخ

غلط

نمره

عدم

پاسخگ

ویی

نوع

سوال

بیمار آقای 85 ساله ای است که با شکایت توده زیر بغل راست مراجعه نموده است. در معاینه

توده متحرک نمی باشد. همچنین پوست ناحیه ساعد راست دارای  ضایعه پیگمانته قهوه ای که

ر اندازه و رنگ شده است،  وجود دارد. در بررسی هیستوپاتولوژیکی تکثیر اخیرا" دچار تغ

صفحات سلول های تومورال با هسته اتیپیک، هستک واضح صورتی، تولید رنگدانه قهوه ای در

سیتوپالسم و فعالیت تکثیری باال مشهود است. محتمل ترین تشخیص کدام است.

1/0000/000 0/000 معمولی15 - 

کراتوز سبورئیک
(1

مالنوم
(2

سرطان سلول قاعده ای
(3

خال دیسپالستیک
(4

ارتباط  " بیماری – پاتوفیزیولوژی"  در کدام گزینه زیر صحیح است .
1/0000/000 0/000 معمولی16 - 

IL1 استئوپوروز : کاهش
(1

آکندروپالزی : تکثیر کندروسیتها
(2

استئوژنز امپرفکتا : نقص ارثی کالژن
(3

IL1  پاژت استخوان :  کاهش القا
(4

پسر بچه ای با توده ای در دیافیز استخوان ران مراجعه کرده، در بررسی میکروسکوپی بیوپسی

دی دیده می شود. کدام ضایعه ، پرولیفراسیون سلول های یک شکل وتک هسته ای لنفو

گزینه در مورد بیماری محتمل تر است .

1/0000/000 0/000 معمولی17 - 

د وجود استئو
(1

وجود ژانت سل
(2

عدم وجود متاستاز
(3

بدخیمی
(4
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پاسخ

صحیح

نمره

پاسخ

غلط

نمره

عدم

پاسخگ

ویی

نوع

سوال

در پسر نوجوانی با درد و  تومور استخوان فمور، كدام نمای هيستوپاتولوژيك در بيوپسي از

ضايعه نگران کننده است.

1/0000/000 0/000 معمولی18 - 

سلول استئوبالست آتيپيك با استئوئيد مترشحه
(1

كورتكس ضخيم و كاهش عروق
(2

نكروز استخوان با تشكيل آبسه
(3

ترابكول هاي شبيه حروف چيني فاقد استئوبالست
(4

از نظر " محل گرفتاری  شایع ضایعه استخوانی " کدام ارتباط صحیح تر است .
1/0000/000 0/000 معمولی19 - 

یووینگ سارکوما : اپی فیز
(1

کندروما : استخوان دست
(2

استئوژنیک سارکوما : دیافیز
(3

آکندروپالزی : استخوان پهن
(4

در استئومیلیت نوزادان ، کدام پاتوژن محتمل تر است .
1/0000/000 0/000 معمولی20 - 

بی هوازی
(1

استافیلوکوک طالیی
(2

سالمونال
(3

�استرپتوکوک گروه 
(4


