
سوال های پرانترنی شهریور 95 قطب های مختلف
برای آزمون  دستیاری 96 آماده شوید»19«

3 پسر 17 ساله ای به علت درد، تورم و توده قسمت دیستال استخوان 
فمور مراجعه می کند. در آزمایش میکروسکوپی، توده از سلول های 
با هسته های بزرگ هیپرکروم و سلول های ژانت تومورال تشکیل یافته که تولید 
Osteoid کرده اند. میتوز فراوان است. یافته های فوق با کدام تشخیص زیر 

مطابقت دارند؟ )پرانترنی اسفند 95 – قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
 Osteochondroma )الف
 Chondrosarcoma )ب
 Osteoid osteoma )ج

 Osteosarcoma )د
 توضیح: 

استئوسارکوم: یک نئوپالسم مزانشیمی بدخیم است که استخوان تولید می کند. 
75  درصد مبتالیان کمتر از 20 سال سن دارند. ممکن است با بیماری پاژه، 
انفارکتوس استخوان و رادیوتراپی رابطه داشته باشد. شیوع در جنس مذکر بیشتر 
است. اکثراً متافیز استخوان های بلند اندام ها را مبتال می سازند. تومور در 60  درصد 
موارد در زانو، 15  درصد لگن، 10  درصد شانه، 5  درصد آرواره دیده می شود. 
مورفولوژی: 1- نمای ظاهری استئوسارکوم به صورت نمای شنی به رنگ 
خاکستری – سفید است که با خونریزی و دژنراسیون کیستیک همراه است. 
2- سلول های توموری از نظر اندازه و شکل متفاوت بوده و غالباً هسته های 
بزرگ و پررنگی دارند و سلول های Gaint با اشکال عجیب و در حال میتوز 
در آنها شایع است. 3- تولید استخوان مینرالیزه یا غیرمینرالیزه )استئوئید( برای 

تشخیص استئوسارکوم ضروری است )نکته سوال(. 
سیر بیماری: موتاسیون ژن Rb در 60 تا 70  درصد مبتال به استئوسارکوم منفرد 
مشاهده می شود و مبتالیان به رتینوبالستوم ارثی با افزایش خطر هزار برابری 

ابتال به استئوسارکوم روبرو هستند. 
مشخصات بالینی: استئوسارکوم در X-Ray به صورت ضایعات مخلوط 
لیتیک و بالستیک است. معموال تومور کورتکس را تخریب، پریوست را بلند 
و منجر به واکنش پریوستی می شود. مثلث کادمن در X-Ray کاراکتریستیک 
این تومور است. استئوسارکوم از طریق خون متاستاز می دهد و در20- 10  

درصد بیماران در هنگام تشخیص متاستاز به ریه وجود دارد. 
 پاسخ: د

1 در دختر 9 ساله ای با عالئم گرفتاری مخچه ارجاع شده است. 
نمونه تومور مخچه که به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال شده، 
خاکستری رنگ با قوام شکننده دارد. در بررسی میکروسکوپی، تومور 
از سلول های کوچک هیپرکروم تشکیل شده است. تشخیص کدام 

است؟ )پرانترنی اسفند 95 – قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( آستروسیتوم با درجه پایین 

ج( نورو بالستوم 
ج( مدولوبالستوم 

د( گلیوبالستوم 
 توضیح: مدولوبالستوم: غالباً در کودکان و فقط در مخچه ایجاد 
می شود. مدولوبالستوم بسیار بدخیم و پاسخ آن به رادیوتراپی بسیار 
عالی است. البته باید از رادیاسیون CNS در بیماران جوان خودداری 
کرد. مدولوبالستوم در کودکان در خط وسط مخچه و تومورهای جانبی 
بیشتر در بزرگساالن یافت می شود. محدوده تومور مشخص است و 

رنگ آن خاکستری و شکننده. 
مورفولوژی: مدولوبالستوم بسیار پرسلول و دارای صفحاتی از سلول های 
آناپالستیک )آبی کوچک( هستند. سلول های تومور، کوچک و دارای 
سیتوپالسم اندک و هسته های هیپرکروماتیک هستند و میتوز در آنها 

به فراوانی دیده می شود.
 نکته: تمایز کانونی نورونی به شکل Homer Wright یا 

روزت های نوروبالستیک دیده می شوند. 
پیش آگهی: بین موتاسیون های زمینه ای و پیش آگهی تومور رابطه ای وجود 
دارد به طوری تومورهای دارای موتاسیون در ژن MYC پیش آگهی 
بد و تومورهای با موتاسیون در ژن WNT پیش آگهی بهتری دارند. 

 پاسخ: ج  

6 در بررسی میکروسکوپی توده منفرد کبدی در یک خانم جوان 
که به طور اتفاقی کشف شده، ساختارهایی شبیه مجاری 
صفراوی که توسط باندهای کالژنی متراکم از هم جدا شده مشاهده 
می شود. محتمل ترین تشخیص کدام است؟ )پرانترنی اسفند 95 – قطب 

10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
 Hepatic Adenoma )الف

 Focal Nodular Hyperplasia )ب
 Von Meyenburg Complexes )ج

 Cavernous Hemangioma )د
 توضیح: 

Von Meyenburg Complexes: یک یافته خوش خیم بسیار 
شایع در کبد است که به نظر می رسد هامارتوم های مادرزادی مجرای 
صفراوی باشند. این ضایعات معموال منفرد یا به تعداد اندک هستند. 
Von Meyenburg Complexes از ساختمان هایی شبیه به مجاری 
صفراوی تشکیل یافته اند که توسط بستری ساده و کالژنیزه متراکم 

از یکدیگر جدا شده اند. 
 نکته: Von Meyenburg Complexes فاقد توان ایجاد 
بدخیمی است. ولی اگر متعدد باشند، می توانند حاکی از بیماری 
فیبروپلی کیستیک کبد باشند که می تواند به همراه اشکال ویژه ای از 

بیماری کلیه پلی کیستیک ایجاد شود. 
 پاسخ: ج  

5 کشاورز 75 ساله ای مبتال به پالک قرمز رنگ با سطح زبر در 
ناحیه پیشانی است. در بیوپسی ضایعه آتیپی سلول ها در الیه های 
تحتانی، هیپرپالزی سلول های الیه بازال و پاراکراتوز اپیدرم دیده 
می شود. در درم مختصری التهاب به همراه Solar Elastosis شدید 
وجود دارد. یافته های فوق به نفع کدام تشخیص زیر است؟ )پرانترنی 

اسفند 95 – قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
 Seborrheic Keratosis )الف

 Actinic Keratosis )ب
 Basal Cell Carcinoma )ج

 Squamous Cell Carcinoma )د
 توضیح: کراتوز آکتینیک 

تظاهرات بالینی: در افراد با پوست روشن، بسیار شایع است، چون 
در مناطقی که در معرض نور آفتاب هستند ایجاد می شود. شایع ترین 
مناطق صورت، بازو و پشت دست هستند. با افزایش سن و مواجهه 

با آفتاب، تعداد ضایعات بیشتر می شوند. 
مورفولوژی: 1- قطر ضایعات کمتر از cm  1، رنگ آنها زرد، قهوه ای و 
قرمز است و قوامی زبر دارند )مشابه کاغذ سمباده(. 2- در پایین ترین 
الیه اپیدرم، آتیپی دیده می شود. غالباً با هیپرپالزی سلول های بازال یا 
 )Solar elastosis( آتروفی همراه است. 3- خاکستری و ضخیم است

4- الگوی پاراکراتوز در الیه شاخی 
 پاسخ: ب 

7 کودکی با اسهال و استئاتوره و اختالل در رشد مراجعه کرده 
است. در بیوپسی جدار روده کوچک این کودک با رنگ آمیزی 
Oil-red-O واکوئل های چربی در سلول های اپی تلیال مشاهده می شود. 
محتمل ترین تشخیص کدام است؟ )پرانترنی اسفند 95 – قطب 10 

کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( کمبود الکتاز 

ب( آبتالیپوپروتئینمیا 
ج( کمبود دی ساکاریداز 

د( سلیاک 
 توضیح: 

دوران  در  که  است  مغلوب  اتوزوم  بیماری  یک  آبتالیپوپروتئینمی: 
شیرخوارگی تظاهر می یابد. عالئم بالینی آن اسهال، استئاتوره و وزن 
نگرفتن شیرخوار است. فقدان جذب اسیدهای چرب ضروری موجب 
کمبود ویتامین های محلول در چربی شده و از طرفی موجب ایجاد 

گلبول های قرمز آکانتوسیتی در الم خون محیطی می شود. 
فیزیوپاتولوژی: موتاسیون در پروتئین انتقال تری گلسیرید میکروزومی 
موجب می شود که آستروسیت ها نتوانند لیپوپروتئین ها و اسیدهای چرب 
آزاد را از خود خارج کنند. لذا مونوگلسیریدها و تری گلسیریدها در داخل 
سلول های اپی تلیومی تجمع یافته اند که با میکروسکوپ نوری قابل مشاهده 
بوده و به کمک رنگ آمیزی اختصاصی Oil-Red-O می توان آنها را 

به ویژه پس از خوردن غذاهای چرب مشاهده کرد. 
 پاسخ: ب

8 جهش ژنی BRAF  ،KRAS و ERBB2 بیشتر همراه کدام 
دسته از تومورهای زیر مشاهده می شود؟ )پرانترنی اسفند 95 

– قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( سروز تخمدانی با درجه باال 
ب( سروز تخمدانی با درجه پایین 
ج( موسینی تخمدان با درجه باال 

د( تراتوم کیستیک خوش خیم بالغ 
 توضیح: 

تومورهای سروزی تخمدان: تومورهای سروزی شایع ترین تومورهای 
اپی تلیالی تخمدان هستند. دو نوع کارسینوم سروزی وجود دارد: درجه 

 .)High grade( و درجه باال )Low grade( پایین
1- تومورهای درجه پایین با موتاسیون در ژن های KRAS ،BRAF یا 
ERBB2 همراه هستند. 2- تومورهای درجه باال در 96  درصد موارد، 

با موتاسیون در ژن TP53 همراه هستند. موتاسیون های موثر بر مسیر 
پیام رسانی Notch و فاکتورهای FOXM1 نیز در گروه اندکی از این 

تومورها یافت شده اند. 
 پاسخ: ب

9 تشخیص بیماری آرتریت الیم معموالً بر چه اساسی استوار 
است؟ )پرانترنی اسفند 95 – قطب 10 کشوری )دانشگاه 

تهران(( 
الف( تابلوی بالینی و بررسی های سرولوژیک 

ب( نمونه برداری و بررسی بافت شناسی 
ج( انجام تصویربرداری های مختلف 

د( مشاهده مونوسدیم اورات در مایع مفصلی 
 توضیح: 

آرتریت الیم: آرتریت همراه با اریتم پوستی که به وسیله اسپیروکت 
نامیده می شود.  بورلیا بوروگدوفری ایجاد می شود، آرتریت الیم 
تشخیص آرتریت الیم بر اساس نمای بالینی بیمار، شرح حال عالئم 

و بررسی های سرولوژیک است. 
 پاسخ: الف

10 در نمای میکروسکوپی توده پستان خانم میانسال توموری دو 
فازی متشکل از سلول های استرومایی نئوپالستیک و غدد 
مفروش با سلول های پوششی و برجستگی های برگ مانندی دیده 
می شود. کدام تشخیص محتمل تر است؟ )پرانترنی اسفند 95 – قطب 

5 کشوری )دانشگاه شیراز(( الف( فیبروآدنوم 
ب( تومور فیلودس 

ج( تغییرات فیبروکیستیک 
د( کارسینوم مجرایی مهاجم 

 توضیح:
تومور فیلودس: تومور فیلودس مثل فیبروآدنوم از 2 قسمت تشکیل شده 
است: 1- سلول های نئوپالستیک داربستی، 2- غدد مفروش با اپی تلیوم. 
 توجه: قسمت داربستی این تومورها دارای سلول های بیشتری 
هستند و برجستگی های برگ شکل مفروش با اپی تلیوم را ایجاد می کنند 
)Phyllodes در یونانی به معنای »شبیه برگ« است(. شیوع این تومور 
کمتر از فیبروآدنوم است. این تومورها خوش خیم هستند. خطرناک ترین 
تغییرات حاکی از بدخیمی در این تومور عبارت است از: ایجاد سلوالریته 
داربستی فراوان و آناپالزی و میتوز شدید که با افزایش سریع اندازه و 

دست اندازی بدخیم به بافت پستانی مجاور همراه است. 
فیبروآدنوم: شایع ترین تومور خوش خیم پستان در زنان است. این تومور 
هم از 2 قسمت تشکیل شده: داربست فیبرواالستیک و غدد مفروش 
توسط اپی تلیوم. در فیبروآدنوم، داربست سلولی، واقعا نئوپالستیک است. 
 توجه: فیبروآدنوم در خانم های جوان رخ می دهد و حداکثر 

سن بروز آن دهه سوم زندگی است. 
 توجه: افزایش استروژن در ایجاد فیبروآدنوم دخالت دارد. 

یافته های بالینی: به صورت توده متحرک، منفرد و مشخص هستند 
که در حاملگی و انتهای سیکل قاعدگی بزرگ می شوند ولی بعد از 

یائسگی ممکن است پسرفت نمایند و کلسیفیه شوند. 
مورفولوژی: به شکل ندول های با قطر cm  10- 1 با قوام الستیکی و 
سفت مشاهده می شوند. در نمای gross به رنگ زرد مایل به سفید 
هستند که در قسمت هایی به رنگ صورتی مایل به زرد دیده می شوند. 
این مناطق صورتی نشان دهنده مناطق غددی است. در بافت شناسی، یک 
داربست فیبروبالستی سست که با اپی تلیوم و مجرا مفروش شده اند. 

 پاسخ: ب 

تومورهای  از  کدام یک  در  استخوانی  متاستازهای   11
زیر بیشتر باعث تحریک ساخته شدن استخوان توسط 
 5 قطب   –  95 اسفند  )پرانترنی  می شود؟  استئوبالست ها 

شیراز((  )دانشگاه  کشوری 
کلیه  کارسینوم  الف( 

ریه  کارسینوم  ب( 
پروستات  کارسینوم  ج( 

مالنوما  د( 
 توضیح: 

تومورهای  شایع ترین  استخوان:  متاستاتیک  تومورهای 
بدخیم استخوان هستند. 1- در کودکان شایع ترین تومورهای 
متاستازدهنده به استخوان عبارتند از: نوروبالستوم، ویلمز، 
 -2 رابدومیوسارکوم  و  یووئینگ  سارکوم  استئوسارکوم، 
مربوط  استخوانی  متاستازهای  درصد    75 بزرگساالن  در 
 -3 هستند.  ریه  و  کلیه  پستان،  پروستات،  کانسرهای  به 
متاستازهای استخوانی به ترتیب در مناطق زیر رخ می دهد 

)در نواحی دارای مغز استخوان قرمز(: 
الف( اسکلت محوری )ستون مهره ها، لگن، دنده، جمجمه و 
استرنوم( ب( ابتدای فمور و هومروس 4- نمای رادیولوژیک 
از  ترکیبی  یا  اسکلروتیک  لیتیک،  صورت  به  متاستازها 
لیتیک و اسکلروتیک است: الف( ضایعات لیتیک: به علت 
ایجاد   PTHrP و  اینترلوکین  پروستاگالندین ها،  ترشح 
می شود؛ مانند تومورهای کلیه، ریه و مالنوم ب( ضایعات 
ایجاد  تحریک  با  پروستات  آدنوکارسینوم  استئوبالستیک: 
استئوبالستیک  ضایعات  به  منجر  استئوبالستی  استخوان 
می شود. توجه: اکثر متاستازها یک واکنش Mixed لیتیک 

می کنند.  ایجاد  بالستیک  و 
 پاسخ: ج

2 مادر یک پسر بچه 2 ساله، متوجه بزرگی غیرقرینه اسکروتوم 
فرزند خود طی 6 ماه گذشته می شود. معاینه فیزیکی نشان دهنده 
یک توده 2/5 سانتی متری کاماًل حاشیه دار در بیضه چپ است که 
برداشته می شود. بررسی آسیب شناسی نشان دهنده صفحاتی از سلول ها 
و غدد نامشخص است که از سلول های مکعبی تشکیل می شود. بعضی 
از سلول ها، گلبول های هیالینی ائوزینوفیلیک دارند. همچنین کیست های 
کوچک و ساختمان های گلومرولوئید نیز دیده می شود. رنگ آمیزی 
ایمونوهیستوشیمیایی نشان دهنده وجود آلفافتوپروتئین در سیتوپالسم 
سلول های نئوپالستیک است. این تومور کدام است؟ )پرانترنی اسفند 
Choricarcinoma )95 – قطب 10 کشوری )دانشگاه تهران(( الف

 Yolk sac tumor )ب
 Seminoma )ج

 Teratoma )د
 توضیح: تومورهای کیسه زرده )Yolk Sac Tumor(: شایع ترین 
تومور اولیه بیضه در کودکان کمتر از 3 سال بوده و پیش آگهی بسیار 

خوبی در این گروه سنی دارد. 
مورفولوژی: سلول های اپی تلیومی مکعبی کوتاه تا استوانه ای، حضور 
Schiller- ساختمان های شبیه به گلومرول های ابتدایی که اجسام
Duvall گفته می شود در این تومور یافت می شوند. این تومورها اغلب 
حاوی گلبول های هیالین ائوزینوفیلی هستند که در آنها α1-آنتی تریپسین 

و αFP را می توان نشان داد. 
 نکته: مارکر اصلی این تومور αFP است که در 90  درصد 

بیماران یافت می شود. 
 پاسخ: ب

4 در بررسی میکروسکوپی غده لنفاوی باالی ترقوه چپ آقای 
26 ساله که با تب، کاهش وزن و کم خونی مراجعه کرده، 
سلول هایی بزرگ دارای هسته منفرد و چند لوبی همراه با هستک های 
کوچک و متعدد و سیتوپالسم فراوان که در گوشه ای جمع شده و 
هسته را در یک فضای خالی )الکونا( قرار داده، مشاهده می شود. 
بافت لنفاوی درگیر توسط نوارهای کالژنی به ندول هایی تقسیم شده. 
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کشوری )دانشگاه تهران(( 
الف( لنفوم هوچکین با برتری لنفوسیت 

ب( لنفوم هوچکین اسکلروز ندوالر ج( لوسمی سلول مودار 
د( لنفوم منتشر سلول B بزرگ 

 توضیح: 
لنفوم هوچکین اسکلروز ندولر: شایع ترین نوع لنفوم هوچکین است. 
شیوع آن در زنان و مردان برابر است. بیشتر غدد لنفاوی گردنی تحتانی، 
سوپراکالویکولر و مدیاستن را مبتال می سازد. پیش آگهی آن بسیار 

خوب است. اکثراً جوانان و نوجوانان را مبتال می سازد. 
مورفولوژی: 1- وجود یک سلول رید- اشترنبرگ ویژه به نام سلول 
الکونار. این سلول بزرگ و یک هسته منفرد چند لوبی به همراه 
هستک های کوچک متعدد و یک سیتوپالسم رنگ پریده فراوان 
دارد. 2- در بیشتر موارد باندهای کالژنی مشاهده می شود که بافت 

لنفوئید را به ندول های گرد تقسیم می کنند. 
 پاسخ: ب

کـامران  احمـدی

روزانمه
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