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فصل پنجم: نئوپالزی

ــدون مناطــق خون ریــزی و نکــروز اســت.  ــدک ب ــا تهاجــم ان ــه ب ــز یافت ویژگــی میکروســکوپیک تومــور خوش خیــم وجــود ســلول های تمای

اغلــب کپســولی ایــن تومورهــا را احاطــه می کنــد. 

تومورهای خوش خیم با منشأ اپی تلیوم  پسوند oma– مشخص می شوند به مثال  های زیر دقت کنید:

ــد  اند  ــتق ش ــدد مش ــه از غ ــی ک ــی خوش  خیم ــم  های اپی  تلیوم ــا نئوپاس ــده  ای و ی ــوی غ ــه الگ ــم ب ــی خوش  خی ــم اپی  تلیوم آدنوم:نئوپاس

ولــی الگــوی رشــد غــده  ای ندارنــد.

پاپیلوم: نئوپاسم خوش  خیم اپی  تلیومی دارای زوائد انگشت  مانند.

 تومورهــای بدخیــم بــا منشــأ بافــت مزانشــیمی توپــر پســوند sarcoma مثــل فیبروســارکرم و کنــدرو ســارکوم وبا منشــا ســلول  های مزانشــیمی 

ــال  ــرای مث ــد. ب ــت پوششــی، پســوند carcinoma می گیرن ــأ باف ــا منش ــم ب ــای بدخی ــوند. توموره ــده می  ش ــا لوســمی نامی ــوم ی ــی لنف خون

تومورهــای بدخیــم مزودرمــی برخاســته از اپیتلیــوم توبــوالر کلیــه، کارســینوم کلیــه نامیــده می شــود.

اســتثناء بــه شــدت مهــم: تومورهــای بدخیــم کــه از ایــن قاعــده تبعیــت نمی کننــد و نام گــذاری مشــابه تومورهــای خوش خیــم دارنــد. عبارتنــد 

از لنفــوم، مانــوم، مزوتلیــوم، کوردوما و ســمینوم.

به طور کلی ۳ ویژگی اساسی وجود دارد که برای افتراق تومورهای خوش  خیم و بدخیم استفاده می  شود: تمایز و آناپازی، تهاجم موضعی و متاستاز

ــه می  شــود.  ــه ســلول  های پارانشــیمی منشــا آن هــم از لحــاظ ریخت  شناســی هــم عملکــردی گفت ــزان شــباهت نئوپاســم ب ــه می ــز ب تمای

آناپــازی فقــدان تمایــز اســت. آناپــازی مخصــوص تومــور بدخیــم اســت کــه ویژگی هــای آن هســته های بــزرگ )نوکلئومگالــی( ُپررنــگ بــا 

ــده می شــود کــه جهت گیــری )قطبیــت( رشــد خــود  ــا اشــکال میتــوزی غیرطبیعــی دی پلی مورفیســم ســلولی اســت. ســلول های غول آســا ب

را از دســت داده انــد.

 شــرایط اکتســابی کــه باعــث افزایــش اســتعداد ابتــا بــه ســرطان می  شــوند شــامل التهــاب مزمــن، وضعیت  هــای نقــص ایمنــی و ضایعــات 

پیــش ســرطانی اســت.

تومورهای با منشا التهاب مزمن عمدتا کارسینوم هستند. وضعیت  های نقص ایمنی عمدتا به شکل سرطان  های با منشا ویروسی بروز می  کند. 

ضایعات پیش  سرطانی شایع:

۱- متاپازی و دیس پازی سنگفرشی مخاط برونش در افراد سیگاری

۲- هایپرپازی و دیس پازی آندومتر در زنانی که تحت تحریک مهار نشده با استروژن قرار دارند.

۳- لکوپاکی دهان، وولو یا آلت تناسلی مذکر که می تواند به سمت کارسینوم سلول سنگفرشی پیشروی کند.

۴- کولیت اولسر مزمن، آدنوم ویلوس کولون که با خطر باالی تبدیل به کارسینوم کولورکتال همراه است. 

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

خیلی مهم۱۰نام گذاری و ویژگی ها
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123سؤال
بالفالفپاسخ

پاسخ تراتــوم نــوع خاصــی از تومــور مختلــط متشــکل از ســلول های بالــغ )mature( یا 

نابالغــه )immature( کــه معمــواًل بیــش از یــک الیــه ی  زایــای جنینــی رو در برمی گیــره 

و گاهــی اوقــات از هــر ســه الیــه زایــا تشــکیل می شــه. ســلول های زایــای نابالــغ بــا 

ــی  ــت می شــن. یعن ــدان و بیضــه یاف ــا در تخم ــه در بزرگســاالن تنه پتانســیل چندگان

ــال  ــوی اطف ــی ت ــره ول ــدان و بیضــه منشــأ می گی ــن تخم ــوم در بزرگســاالن از ای ترات

ــیژال  ــری آن ساکروکوکس ــل درگی ــایع ترین مح ــه. ش ــلول های بالغ ــوم س ــأ ترات منش

اســت. توجــه شــود کــه تراتــوم نــوع خاصــی از تومــور مختلــط اســت.

ــًا  ــرن؛ مث ــأ می گی ــا منش ــه ی زای ــک الی ــط از ی ــوال فق ــط معم ــای مختل  تومور ه

تومــور مختلــط بدخیــم بــا منشــأ کلیــوی بــه نــام تومــور ویلمــز یــا تومــور مختلــط بــا 

ــز  ــوع خوش خیــم و هــم بدخیــم داره. ایــن تومــور تمای منشــأ غــدد بزاقــی کــه هــم ن

ــرا( داره.  divergent )واگ

 تفــاوت تراتــوم بــا تومــور مختلــط )mixed tumor( اینــه کــه تراتــوم از هــر ســه 

ــه  ــی تومــور مختلــط فقــط از یــک الی الیــه ی جنینــی منشــأ می گیــره ول

ــوده ای از  ــکل ت ــه ش ــادرزادی ب ــی م ــوع آنومال ــه ن ــی( ی ــتوم )هتروتوپ پاسخ کوریوس

بافــت نرمالــه کــه تــوی جــای غیرطبیعــی قــرار گرفتــه و جــزء ضایعــات پیــش ســرطانی 

نیســت. مثــًا ندول هــای کوچــک بافــت طبیعــی پانکــراس کــه زیــر مخــاط معــده یــا 

ــوری از  ــوده ی توم ــه شــکل ت ــتوم ب ــذارِی کوریوس ــن. نام گ ــرار گرفت ــک ق روده ی باری

ــر از کوریوســتوم می باشــد.  ــال دیگ ــوم پســتان مث ــر آدن ــای رایجــه.  فیب غلط ه

ــه کــه رشــد  ــدرت ممکن ــه ن ــدن. ب ــی نشــان می بعضــی تومورهــا رشــد آهســته و ثابت

تومــور کامــًا متوقــف بشــه. مثــل کوریوکارســینوم کــه بــه مــرور زمــان دچــار نکــروز 

ــن. ــی می مون ــه ی اون باق ــتازهای ثانوی ــط متاس ــه و فق میش

پاسخ  دیس پازی یعنی آشـفتگی رشـد سـلول در اپی تلیوم و پرولیفراسـیون سـلول های 

اتیپیـکال کـه بـا پلی مورفیسـم سـلولی، اشـکال میتوزی فـراوان، از دسـت رفتـن قطبیت 

سـلول و ظهـور هسـته های پررنگ و درشـت مشـخص میشـه. توجه کن دیس پـازی از 

لحاظ میکروسـکوپی شـبیه بدخیمیه ولی به معنی سـرطان نیسـت و الزاماً به سـمت اون 

پیشـرفت نمی کنـه. پـس دیس پـازی بـا نئوپـازی متفاوتـه. و یـادت باشـه دیس پازی 

جزء واکنش های سـازگاری سـلول هم نــیست. همچنین یادت باشـه در دیسـپازی غشا 

پایـه دسـت نخورده و یک پارچـه باقـی می ماند.

الیه ی  سه  هر  مشتقات  آن  در  که  توموری   -1  👸

جنینی یافت می شود، چه نام دارد؟ )پزشکی شهریور ۹۷(

Teratoma الف

Choristoma ب

Hamartoma ج

Adenoma د

�� 2- ناهنجاری های مادرزادی متشکل از آشیانه های 

سلولی هتروتوپیک در یک بافت چه نامیده می شوند؟ 

)دندان پزشکی دی ۹۹- میان دوره ی کشوری(
Choriostoma الف

Adenoma ب

Hamartoma ج

Sarcoma د

رحم،  دهانه  مخاط  شناسی  بافت  بررسـی  در   -3  👸

پوشش مطبق سنگفرشی ساختار نرمال خود را از دست 

داده است. به شکلی که سلول های شبیه الیه بازال تا سطح 

مشهود هستند و تمایز معمول دیده نمی شود. پلئومورفیسم و 

میتوز در همه الیه ها دیده می شود. غشاء پایه دست نخورده 

توضیح  را  یافته ها  این  پدیده  یکپارچه می باشد. کدام  و 

می دهد؟ )دندان پزشکی اسفند ۹۷(

ب دیسپالزی الف آناپالزی 

د هایپرپالزی ج متاپالزی  
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45678سؤال
الفددالفبپاسخ

پاسخ  سندرم پارانئوپاستیک مجموعه ای از عائم )غیر از کاشکسی( در مبتایان به 

سرطان است که نمی توان آن ها را با تهاجم موضعی یا متاستاز دور دست تومور و همچنین 

تولید هورمون ذاتی از بافت منشأ تومور توجیه کرد. این سندرم در %۱۵-۱۰ سرطان ها ظاهر 

می شود برای مثال سندرم کوشینگ )ترشح ACTH(، هایپرکلسمی، آندوکاردیت ترومبوزی 

غیرباکتریایی )افزایش انعقاد در سرطان های پیشرفته( و هایپوگلیسمی )سرطان کبد(.

 ســندرم پارانئوپاســتیک را اغلــب در ســرطان  های ریــه، پســتان و بدخیمی  هــای 

هماتولوژیــک می  بینیــم. 

پاسخ   هایپرکلسمی ناشی از متاستازهای استخوانی سندرم پارانئوپاستیک نیست. 

 افزایــش ترشــح هورمون هایــی کــه در اثــر ســرطانی شــدن غــدد اصلــِی ســازنده اون هــا 

مشــاهده می شــن هــم ســندرم پارانئوپاســتیک محســوب نمی شــه؛ مثل هایپرکلســیمی 

ناشــی از کارســینوم پاراتیروئید، ســندرم کوشــینگ ناشــی از کارســینوم کورتکــس آدرنال، 

افزایــش انعقادپذیــری ناشــی از کارســینوم کبد.

ــا ســلول هایی  پاسخ  Small, round, blue cell tumors تومور هایــی هســتن کــه ب

گــرد، کوچــک و نســبتاً تمایزنیافتــه مشــخص می شــوند و شــامل تومورهــای

 Ewing’s sarcoma، rhabdomyosarcoma، peripheral neuroectodermal  tumor، 

sarcoma synovial، non-Hodgkin’s lymphoma، retinoblastoma، neuroblasto-

.Wilms’ tumor یــا  nephroblastoma و ma، hepatoblastoma

پاسخ  البتــه اســتثناء هایــی در مــورد تومورهــای خــوش خیمــی کــه کپســول ندارنــد 

هــم وجــود دارد: لنفانژیــوم کاپیلــر، همانژیــوم کاپیلــر، لیومیــوم رحــم.

 اگر یک تومور بدخیم، بافتی شـبیه کپسـول داشـته باشـد، از فشـرده شـدن استرومای 

میزبـان در اطرافـش تشـکیل شـود، این کپسـول چه تفاوتی با کپسـول واقعـی تومورهای 

خوش خیـم خواهد داشـت؟ پاهـای خرچنگی نفوذکننـده در داخل آن

پاسخ  کاشکسی به معنای از دست دادن پیش رونده ی چربی و توده ی نرم بدن است 

علّت  به  کاشکسی  کن  دقت  است.  همراه  کم  خونی  و  بی  اشتهایی  شدید،  ضعف  با  که 

نیازهای تغذیه ای تومور نیست بلکه به خاطر سایتوکین های تومور و میزبان است. مهم ترین 

سایتوکاین موثر در کاشکسی TNF مترشحه از ماکروفاژها است. در سرطان برخاف پاسخ 

سازشی در گرسنگی، میزان متابولیسم پایه باال باقی می ماند

�� 4- کلیه ی موارد زیر جزء شایع ترین سندرم های 

پارانئوپالستیک محسوب  می گردند، بجز: )دندان پزشکی 

اردیبهشت ۹۷(
الف اندوکاردیت ترومبوتیک غیر باکتریایی  

ب استئوآرتروپاتی  هایپرتروفیک 

ج هایپرکلسمی   

د سندرم کوشینگ  

�� 5- آقای 68 ساله با تومور ریه با تشخیص پاتولوژی 

است.  بررسی  تحت  ریه   Squamous cell carcinoma

کدام یافته آزمایشگاهی به نفع سندرم پارانئوپالستیک در 

تومور مذکور است؟ )پزشکی و دندان پزشکی اسفند ۹۷( 

ب پلی سایتمی الف  هایپرکلسمی 

د ACTH باال ج  هایپوگالیسمی 

 small  6- کدام یک از تومورهای زیر در دسته 👸

round blue cell tumors  قرار نمی گیرد؟ )دندان پزشکی 

شهریور ۹۷(
ب نوروبالستوما  الف سارکوم یووینگ 

د مالنوما  ج لنفوما  

خوش خیم  تومور های  ویژگی های  از  یکی   -7  👸

از تومور های  کپسول دار بودن آن هاست ولی در برخی 

از تومور های  خوش خیم کپسول وجود ندارد.کدام یک 

زیر دارای چنین ویژگی هست؟ )دندان پزشکی اسفند ۹۶( 

ب همانژیوم کاپیلر الف لنفانژیوم کاپیلر 

د تمام موارد فوق ج لیومیوم رحم 

�� 8- ترشح کدام فاکتور از کدام سلول در کاشکسی 

دخیل است؟ )دندان پزشکی دی ۹۷(

الف TNF α- ماکروفاژ

ب TGF β- سلول تومورال

ج TGF α- کراتینوسیت

T  لنفوسیت -IFN α د

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ  هامارتــوم یعنــی یــک تــوده ی آشــفته از بافــت بومــی یــک منطقــه ی خــاص. 

ــوده ای از  ــًا ت ــه. مث ــدا میش ــوش پی ــور ت ــوراب دایناس ــا ج ــرغ ت ــیر م ــوم از ش هامارت

ســلول های کبــدی، رگ هــای خونــی و مجــاری صفــراوی بــا آرایــش آشــفته و نامنظــم 

ــه. ــی درون ری ــا جزایــری از غضــروف، برونــش و رگ هــای خون ــد. ی درون کب

پاسخ  Carcinoma insitu یا کارسـینوم درجا؛ یک مرحله ی پیش تهاجمی از سـرطان 

اسـت کـه در آن سـلول های دیس پاسـتیک آتیپیـک تمـام ضخامـت اپی تلیـوم را درگیر 

کـرده ولـی بـه بافت همبنـد زیرین خـود تهاجم نمی کند. در نمای میکروسـکوپی غشـای 

پایه سـالم اسـت و هیـچ توموری در اسـترومای زیر اپی تلیوم مشـاهده نمی شـود.

پاسخ  تمایــز بــه میــزان شــباهت نئوپاســم بــه ســلول  های پارانشــیمی منشــا آن هــم 

از لحــاظ ریخت  شناســی هــم عملکــردی گفتــه می  شــود. آناپــازی فقــدان تمایــز اســت. 

ســلول های کمتــر تمایــز یافتــه ســرعت رشــد باالتــری دارنــد. آناپــازی، پلئومورفیســم، 

پررنــگ شــدن هســته ها و میتــوز غیرطبیعــی همــه نشــونه ی بدخیمیــه.

ــاکان از  ــط کم ــای مختل ــط توموره ــم مختل ــور خوش خی ــوم توم پاسخ   فیبروآدن

یــک منشــا مونوکلونــال هســتند، امــا ســلول پیش  ســاز در چنیــن تومورهایــی توانایــی 

ــه بیــش از یــک رده ســلولی را دارد. تمایــز ب

پاسخ   دسموپازی استرومای متراکم و فیبروزه تومور )پر کاژن( است.

پاسخ

اختالالت غدد درون ریز

سندرم کوشینگ
کارسینوم با سلول کوچک ریه

کارسینوم لوزالمعده
تومورهای عصبی

ACTH  یا مواد شبه ACTH

سندرم ترشح 
نامتناسب

کارسینوم با سلول کوچک ریه و 
rPTH تولید

هورمون آنتی دیورتیک

هورمون ناتریورتیک دهلیزینئوپاسم های داخل جمجمه ایهورمون آنتی دیورتیک

هیپرکلسمی )افزایش 
کلسیم خون(

کارسینوم سلول سنگفرشی ریه
کارسینوم پستان
کارسینوم کلیه

 T لوسمی / لنفوم با سلول
بزرگساالن

کارسینوم تخمدان

سنتز پروتئین مرتبط با 
هورمون پاراتیروئید
TGF-،TNE ، IL�1

ــر  ــه      ، عناص ــده از ری ــته ش ــوده ی برداش �� 9- در ت

و  برونــش  اپی تلیــوم  غضــروف      ،  نــوع  از  طبیعــی 

عضلــه ی صــاف دیــده می شــود. تشــخیص پاتولوژیــک 

)۹۸ شــهریور  چیست؟ )دندان پزشــکی  آن 

mixed tumor ب  Teratoma الف  

carcinoma د  hamartoma ج

�� 10- ضایعـه اپی تلیالـی با تغییرات دیسپالسـتیک 

شـدید و درگیـری تمـام ضخامـت اپیتلیوم چـه نامیده 

)۹۹ دی  می شود؟ )دندان پزشـکی 

Invasive tumor الف
CIN- II ب

Carcinoma insitu ج

Anaplastic epithelium د

پارانئوپالسـتیک  سـندروم های  از  کدامیـک   -14

زیـر در کارسـینوم های بـا سـلول کوچـک ریـه دیـده 

کشـوری( میـان دوره ی   -۹۹ دی  می شود؟ )دندان پزشـکی 

Cushing syndrome الف
Polycythemia ب

Hypoglycemia ج

Hypocalcemia د

ــه  ــلول های تمایز نیافت ــکل از س ــای متش 11- توموره

چــه نامیــده  می شوند؟ )دندان پزشــکی دی ۹۹(

Anaplastic ب  Metaplastic الف
Low grade د  Dysplastic ج

12- کدام مورد،  تومور خوش خیم است؟ )دندان پزشکی 

آبان ۱۴۰۰(
ب سمینوم الف لنفوم  

د فیبروآدنوم ج مالنوم  

ایجاد  سبب  تومور  در  ماده  کدام  تولید  افزایش   -13

دسموپالزي مي شود؟ )دندان پزشکی اسفند ۹۹-کشوری(

الف گلیکوز آمینوگلیکان
ب کالژن

ج میوزین

د لیپید

بانه
طبی

نشر 
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اختالالت غدد درون ریز

هیپوگلیسمی )کمبود 
قندخون(

فیبروسارکوم
سایر سارکوم های مزانشیمی
کارسینوم سلول کبدی و 

پانکراس

انسولین یا مواد شبه انسولین

سندرم کارسینوئید
ادنوم برونشی )کارسینوئید(

کارسینوم لوزالمعده
سروتونین، برادی کینین

پلی سیتمی

کارسینوم معده
کارسینوم کلیه

همانژیوم مخجه
کارسینوم سلول کبدی

اریتروپویتین

ــی(،  ــاء عروق ــوم )منش ــتئوما، همانژی ــم اس ــنامه گفتی ــه در درس ــه ک ــق آنچ پاسخ طب

ــوم( جــزء تومورهــای  ــی اتلی ــوم )منشــاء اپ ــوم و پاپیل ــوم، آدن ــوم، لیپ ــا، رابدومی مننژیوم

ــتند. ــتثنا نیس ــوارد اس ــزء م ــد و ج ــوند oma دارن ــون پس ــد. چ ــوش خیم ان خ

ــه صــاف  ــم عضل ــور خوش  خی ــوم توم ــم لیومی ــه در ســوال 7 گفتی پاسخ همانطــور ک

ــه طــور شــایع در رحــم ایجــاد می  شــود. اســت کــه ب

پاسخ طبــق آنچــه در درســنامه گفتیــم تمــام تومورهــای بــا پســوند oma خوش  خیــم 

بودنــد به  جــز: لنفــوم، مانــوم، مزوتلیــوم، کوردومــا و ســمینوم.

پاسخ  همانطــور کــه در ســوال ۲ گفتیــم، کوریوســتوم )هتروتوپــی( یــه نــوع آنومالــی 

مــادرزادی بــه شــکل تــوده ای از بافــت نرمالــه کــه تــوی جــای غیرطبیعــی قــرار گرفتــه.

خوش خیــم  زیــر  تومورهــای  از  کدامیــک   -15

کشــوری( میــان دوره ی   -۹۹ دی  می باشد؟ )دندان پزشــکی 

Melanoma ب   Lymphoma الف

  Osteoma د  Seminoma ج

16- کدام تومور، خوش خیم است؟ )دندان پزشکی شهریور 

)۱۴۰۰
ب لیومیوم الف مالنوم  

د سمینوم ج لنفوم  

اسفند  است؟ )دندان پزشکی  بدخیم  تومور  کدام   -17

)۱۴۰۰
papilloma ب  seminoma الف

fibroma د  chondroma ج

18- در بررسی ریزبینی از توده ای با حدود واضح در 

قسمت زیرمخاط دیواره معده، بافت لوزالمعده بالغ بدون 

تهاجم و بدون آتی پی دیده شد. این نما با کدام گزینه 

مطابقت دارد؟ )دندان پزشکی اسفند ۱۴۰۰(

Teratoma الف
Pleomiorphic Adenoma ب

Hamartoma ج

Choristoma د

بانه
طبی

نشر 
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ــم  ــم و بدخی ــوش خی ــای خ ــن تومور ه ــراق بی ــه افت ــن وج ــتاز، مهم تری پاسخ متاس

اســت. البتــه همــه ی ســرطان ها توانایــی یکســانی در متاســتاز ندارنــد. مثــًا کارســینوم 

ــی  ــتگاه عصب ــه ی دس ــای اولی ــر توموره ــت )BCC( و اکث ــده ای پوس ــلول های قاع س

مرکــزی در محــل اولیــه ی پیدایــش خــود بســیار مهاجــم هســتند امــا بــه ندرت متاســتاز 

می دهنــد و در ســمت مخالــف ســارکوم های اســتئوژنیک )اســتخوان( در زمــان کشــف 

ــرای  ــل بیشــتری ب ــور پروســتات تمای ــد. توم ــه ریه هــا متاســتاز داده ان ــه معمــوال ب اولی

متاســتاز بــه اســتخوان دارد. امــا توجــه شــود کــه ماهیچــه اســکلتی بــه نــدرت محــل 

ــور می باشــد.  ــرای متاســتاز توم مناســبی ب

ــم را از هــم  ــم و بدخی ــی کــه تومور هــای خوش خی ــن خاصیت ــس از متاســتاز مهم تری پ

افتــراق می دهــد. امــا توجــه شــود کــه رشــد کانســر به صــورت انفیلتراســیون پیش رونــده، 

گســترش، نفــوذ و تخریــب بافت هــای موضعــی، Local invasion نامیــده می شــود. 

 از دســت رفتــن عملکــرد کادهرین هــا در جــدا شــدن ســلول های تومــوری و 

ــد. ــش دارن ــا نق ــتاز آن ه متاس

ــه کــدام مــورد   ســلول های تومــور جهــت بقــا در داخــل سیســتم گــردش خــون ب

ــت ــبند؟ پاک می چس

پاسخ  متاستاز برای انتشار در بدن سه راه عمده داره:

ــژه استئوســارکوم. در ایــن  ــه وی ــوژن( مثــل اکثــر ســارکوم ها ب ــی )همات  عــروق خون

ــوند. ــر می  ش ــریان  ها درگی ــان  تر از ش ــا آس روش وریده

 عــروق لنفــاوی )لنفاتیــک( مثــل اکثــر کارســینوم ها. مثــًا کارســینوم breast غــدد 

لنفــاوِی زیــر بغــل رو درگیــر می کنــه یــا کارســینوم ریــه گره هــای لنفــاوی برونشــی و 

ــد.  ــر می کن ــه را درگی ــاف ری ســپس تراکئوبرونشــیال و ن

 گـره لنفـاوی پیشـتاز یا نگهبـان،  sentinel node اولین گره لنفاوی اسـت که در 

محـل تومـور واقـع شـده و لنـِف آن ناحیـه را دریافـت می کند. ایـن محـل را می توان 

بـا تزریـق رنـگ آبـی یـا عوامـل نشـان دار مشـخص کـرد. نمونه بـرداری از ایـن غدد 

میـزان گسـترش تومـور را تعییـن می کنـد و در برنامه ریـزی درمـان تأثیرگذار اسـت.

ــب  ــه اغل ــدان ک ــرطان تخم ــل س ــدن )seeding(. مث ــطوح ب ــدن در س ــته ش �� کاش

ــاند. ــروزی را می پوش ــی و س ــطوح صفاق س

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

خیلی مهم۳متاستاز

ــه  ــر از بقی ــل بیش ت ــوارد ذی ــک از م �� 1- کدامی

ــکی  ــم   است؟ )پزش ــک نئوپالس ــی ی ــع بدخیم ــه نف ب

اردیبهشــت ۹۷- میــان دوره ی کشــوری(
الف متاستاز

ب سرعت رشد باال

ج تمایز کم

د تهاجم موضعی

�� 2- تومــور کــدام یــک از ارگان هــای زیــر به طور 

ــترش می یابد؟ )پزشــکی  ــون گس ــق خ ــول از طری معم

و دندان پزشــکی شــهریور ۹۷(
الف کبد  

ب آندومتر

ج استخوان

د پستان

بانه
طبی

نشر 
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 TNM مرحله بنــدی تومورهــا بــر اســاس شــیوه ی  )Staging( پاسخ مرحله بنــدی

ــا عــدم وجــود متاســتاز( اســت.  ــر، وجــود ی ــه، لنف نود هــای درگی ــدازه ی تومــور اولی )ان

ایــن ارزیابــی براســاس معاینــات بالینــی و عکس بــرداری )MRI,CT( و گاهــی جراحــی 

اکتشــافی صــورت می گیــرد. در شــیوه ی TNM تومورهــا برحســب انــدازه ی اولیــه بــه 

ــه  ــاوی ب ــدد لنف ــده ی غ ــری پیش رون ــب درگی ــه ی T1T2T3T4، برحس ــار مرحل چه

ــروه  ــه دو گ ــتاز ب ــدان متاس ــا فق ــود ی ــب وج ــه ی N0N1N2N3 و برحس ــار مرحل چه

M0M1 تقســیم  بندی می شــوند.

ــی  ــرآوردی از تهاجم ــم ب ــدی می خواهی ــدی ) )Grading در درجه بن پاسخ درجه بن

بــودن یــا ســطح بدخیمــی یــک تومــور بــر اســاس تمایــز ســلول های تومــورال و تعــداد 

میتوزهــای آن هــا بــه دســت آوریــم کــه نهایتــاً بــه ترتیــب افزایــش آناپــازی بــه صورت 

درجــه ی I، II، III، IV رده بنــدی می شــوند.

مرحله  بندی اهمیت بالینی بیشتری نسبت به درجه  بندی دارد.

ــوال رشــد  ــز هســتند. معم ــای واضــح تمای ــه از مولفه  ه ــازی ک ــتاز و آناپ پاسخ متاس

ــل  ــی متمای ــمت بدخیم ــه س ــخیص را ب ــت و تش ــی نیس ــانه خوب ــه نش ــریع ضایع س

ــدارد. ــی آن ن ــا خوش  خیم ــی ی ــا بدخیم ــی ب ــور ارتباط ــایز توم ــا س ــد ام می  کن

ــرآوردی از  ــم ب ــم در  Grading می خواهی ــوال ۴ گفتی ــه در س ــه ک ــق آنچ پاسخ طب

تهاجمــی بــودن یــا ســطح بدخیمــی یــک تومــور بــر اســاس تمایــز ســلول های تومــورال 

و تعــداد میتوزهــای آن هــا بــه دســت آوریــم

تومور  افتراق  در  زیر،  گزینه های  از  کدام یک   -5

»خوش خیم« و »بد خیم« کمک کننده نیست؟ )علوم پایه 

دندان پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان دوره کشوری( 
ب اندازه تومور الف متاستاز 

د تمایز سلول ها ج سرعت رشد 

هشت نشانه ی اصلی سرطان و بدخیمی:

۱- خودکفایـی از نظـر پیام هـای رشـد )Self-sufficiency in growth signals(: عمدتـا ناشـی از جهش  هایـی کـه پروتوانکـوژن را به انکوژن 

تبدیـل می  کننـد. ایـن امـر به طـرق مختلفی مثل ترشـح عوامل رشـد )تولیـد PDGF در سـرطان  های مغز(، جهـش در گیرنده  های فاکتور رشـد 

)تقویـت ژن  هـای گیرنـده EGF مثل HER2 در سـرطان پسـتان(، تاثیر در پروتئین  های پیام  رسـان پایین  دسـت )RAS, RB(، جهـش در عوامل 

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

مهم۵متاستاز

رونویسـی هسـته )جهـش در ژنMYC( و تاثیـر بـه  روی سـیکلین  ها )چون سـیکلین  ها با 

فسفریاسـیون سوبسـتراهای مختلف باعث تحریک چرخه سـلولی می  شـوند( اسـت. 

�� 3- در بیماری با سرطان کولون یک توده سرطانی 

را  لنفاوی  غدد  رسیده،  احشایی  پریتوئن  سطح  به  که 

درگیر کرده و متاستاز بزرگی به کبد داده است، وجود 

دارد. مرحله بندی صحیح این تومور کدام است؟ )پزشکی 

و دندان پزشکی اسفند ۹۷(
T4N1M1 ب  T4N0M1 الف

T4N0M0 د  T4N1M0 ج

�� 4- کدامیک از موارد زیر مربوط به گریدینگ تومور 

می باشد؟ )دندان پزشکی دی ۹۹- میان دوره ی کشوری(

الف اندازه و شکل تومور
ب انتشار به گره های لنفاوی منطقه

ج متاستاز دوردست

د نمای سایتولوژیک از نظر تمایز

6- کــدام گزینــه در Grading تومورهــای بدخیــم، 

نقــش اساســی دارد؟ )دندان پزشــکی شــهریور ۱۴۰۰(

الف تهاجم به گره لنفاوی

ب سایز تومور

ج میزان تمایزیافتگی سلول های تومورال

بانهد تهاجم به کپسول
طبی

نشر 
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۲- عدم حساسیت نسبت به پیام های مهاری رشد )Insensibility to anti-growth signals(: مانند جهش در ژن  های RB, TP53,APC و 
TGF-B

)Evading apoptosis( ۳- فرار از مرگ سلولی
 )Limitless replicative potential( ۴- ظرفیت همانندسازی نامحدود

۵- رگ زایــی مــداوم و پایــدار )Sustained angiogenesis(: یــک تومــور توپــر نمی  توانــد از لحــاظ قطــر و انــدازه بیــش از ۱ تــا ۲ میلی  متــر 
بــزرگ شــود، مگــر اینکــه رگ  دار شــود. 

۶- توانایی تهاجم و متاستاز )Tissue invasion & metastasis(: که تحت تاثیر ۲ عامل است. یکی موقعیت  های آناتومیکی و درناژ عروقی و 
لنفاوی )برای همین متاستاز به کبد و ریه زیاد است( و دیگری تمایل خاص برخی تومورها به مناطق خاصی برای متاستاز، مثا کارسینوم پروستات 

ترجیحا به استخوان منتشر می  شود کارسینوم برونش به غدد آدرنال و مغز و همچنین نوروباستوم به کبد و استخوان انتشار می  یابند. 
7- متابولیسـم سـلولی تغییریافته: حتی در حضور اکسـیژن فراوان، سـلو  های سـرطانی یک شـکل خاصی از متابولیسـم سـلولی را از خود نشـان 

می  دهنـد کـه بـا سـطوح بـاالی جـذب گلوکـز و افزایـش تبدیل گلوکـز به الکتوز مشـخص می  شـود که بـه آن پدیـده واربـورگ می گویند.
۸- فرار از سیستم ایمنی 

انواع جهش  هایی که منجر به سرطان می  شوند شامل: جهش  های نقطه  ای، بازارایی  های ژنی، حذف، تقوبت ژنی، آناپلوئیدی و میکرو RNA ها هستند.
بدخیمی ها از یک رده سلول به وجود می  آیند و مونوکلونال هستند نه پلی کلونال ولی در گذر زمان ممکن است پلی  کلونال شوند.

پاسخ به جدول زیر دقت کنید:

جهش  های

 نقطه  ای

جهش  های نقطه  ای پروتوانکوژن  ها را به انکوژن  ها تبدیل می  کنند.

مثال  های شایع این جهش، جهش در ژن  های TP53, RAS می  باشد

بازآرایی  های 

 ژنی

ارتباط  در  مزانشیمی  و  خون  ساز  سلول  های  از  مشتق  نئوپاسم  های  با 
کروموزومی  جابجایی  یک  به  مربوط  بورکیت  لنفوم  موارد   %۹۰ است. 
 MYC بین کروموزوم های ۸ و ۱۴ است که موجب افزایش بروز ژن
)روی کروموزوم ۸( می شود. در لنفوم فولیکوالر  یک جابه  جایی دوطرفه 
ضدآپوپتوتوزی  ژن  بیش  ازحد  بیان  به  منجر   ۱۸ و   ۱۴ کروموزوم  بین 
Bcl2 روی کروموزوم ۱۸ و جابجایی آن آن به جایگاه قرارگیری ژن 

زنجیره ی سنگین ایمونوگلوبولین )روی کروموزم ۱۴( می  شود. کروموزوم 
فیادلفیا که در %۹۰ مبتایان به لوسمی مزمن میلوئید )CML( دیده 
می شود به صورت یک جابجایی معکوس و متوازن بین کروموزم ۹ و 
۲۲ روی می دهد که در این جابجایی، ژن BCR )روی کروموزوم ۲۲( 

درکنار ژن ABL )روی کروموزوم ۹( قرارمی گیرد.
۴- سارکوم یوئینگ توموری مزانشیمی است که به واسطه ی جابجایی 
ایجاد  از  شناخته  شده  ای  مثال  و  می دهد  رخ   ۲۲ و   ۱۱ کروموزوم  بین 

فاکتور رونویسی انکوزنیک است.

ــک از  ــن، کدامی ــدی مزم ــمی میلوئی �� 1- در لوس

جابجایی هــای متعــادل زیــر باعــث ایجــاد کرومــوزوم 

فیالدلفیــا می شود؟ )پزشــکی شــهریور ۹۵( 

t (8,18) الف

t (11,22) ب

t (8,14) ج

t (9,22) بانهد
طبی

نشر 
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حذف

یک مکانیزم شایع برای این امر، جهش نقطه  ای غیرفعال  کننده در یک 
آلل است که به دنبال حذف آلل دیگررخ می  دهد.

ارتباط  رتینوباستوم  با  را درگیر می  کنند   13q14 ناحیه  حذف  هایی که 
TP53  که به سندرم لی فرامنی  از دست رفتن  با   17p دارند و حذف 

)فقدان هتروزیگوت اللP53( منجر می شود.

تقوبت ژنی
-HER در نوروباستوم و ژن NMYC مثال  های تقویت ژنی شامل ژن

۲ در سرطان پستان است.

آناپلوئیدی
به دسته ای از کروموزوم ها اطاق می شود که مضرب صحیحی از حالت 

هاپلوئید نیستند. آنوپلوئیدی در کارسینوم ها شایع است.

RNAمیکرو      

و  لوسمی  ها  برخی  در  خاص  های   miRNA حذف  یا  کاهشی  تنظیم 
 miRNA می  شود. اختال تنظیم BCL2 لنفوم  ها منجر به افزایش بیان
های دیگری که بیان انکوژن  های RAS, MYC را کنترل می  کنند هم 

در تومور  های ریه و لوسمی  های سلولB به ترتیب دیده شده  اند.

پاسخ ژن APC بــا تنظیــم تخریــب پروتئیــن بتا-کاتنیــن، اثــرات ضــد تکثیــری خود را 

اعمــال می  کنــد. بــا از دســت رفتــن APC بتاکاتنیــن تجزیــه نشــده وارد هســته می  شــود 

و بــه عنــوان یــک عامــل رونویســی القاکننــده رشــد عمــل می  کنــد. در ســندرم کنســر 

ــن  ــی نقــص در ژن APC رخ داده اســت. یکــی از یافته  هــای شــاخ در ای ــون پولیپ کول

بیمــاران ناپایــداری میکروســاتایت اســت. محــض اطمینــان می  توانیــد جــدول زیــر را 

بخوانیــد ولــی بــه یــاد داشــته باشــید از درجــه اهمیــت پایینــی برخــوردار اســت.

ژن عامل بیماریبیماریژن عامل بیماریبیماری

گزرودرماپیگمنوزومRBرتینوباستوم
ژن  های دخیل 
در ترمیم برش 

نوکلئوتید
ATMآتاکسی تانژکتازیTP53سندرم لی فرامنی

BLMسندروم بلومCDKN2Aمانوم

کنسر کولون پولیپی
 )پولیپ آدنوماتوز خانوادگی(

APCآنمی فانکونی
ژن  های دخیل در 
ترمیم اتصاالت 

متقاطع

BRCA1,BRCA2سرطان پستان و تخمدان 
کارسینوم 

بازال  نوئید سل
PTCHI

NFنوروفیبروماتوزMLH1 ۶,MSH2کنسر کولون غیر پولیپی

�� 2- کدام یافته در بیمار مبتال به کارسینوم کولون در 

زمینه کارسینوم کولون وراثتی غیر پولیپوزی )HNPCC( با 

نقص mismatch repair کاراکتریستیک است؟ )پزشکی و 

دندان پزشکی شهریور ۹۷(
microsatellite instability الف

 BAX death domain ب

high mutation TP53 ج  

recombnant RAD51 بانهد
طبی

نشر 
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ــاور،  ــلول های مج ــباندن س ــم چس ــه ه ــل ب ــدن و loosening: عام ــت ش ۱- سس

ــال از  ــرطان های اپی تلی ــام س ــاً در تم ــول تقریب ــن مولک ــه ای ــت ک E-cadherin اس

ــه ماتریکــس  بیــن مــی رود و در نتیجــه  ســبب از دســت رفتــن چســبندگی ســلول ها ب

ــود. ــلولی می ش ــارج س خ

ــای  ــط آنزیم ه ــی: توس ــد بینابین ــت همبن ــه و باف ــای پای ــی غش ــه ی موضع ۲- تجزی

ــحه از  ــای مترش ــا پروتئاز ه ــورال و ی ــلول های توم ــود س ــحه از خ ــک مترش پروتئولیتی

 MMP ــامل ــا ش ــن پروتئاز ه ــرد. ای ــورت می گی ــان ص ــت میزب ــود باف ــلول های خ س

)ماتریکــس متالوپروتئینــاز(، کاتپســین D و اوروکینــاز فعــال کننده پاســمینوژن هســتند. 

بــه عنــوان مثــال MMP-9 نوعــی ژالتینــاز  اســت کــه کاژن تیــپ IV را می شــکنند 

ــت دارد. ــن مکانیســم بســیار اهمی ــون ای ــده و کول کــه در بدخیمی هــای پســتان، مع

۳- اتصــال ســلول های تومــورال بــه ECM: تجزیــه ی کاژن تیــپ IV و المینیــن در 

ــه  ــد کــه ب ــازه ای ایجــاد می کن ــه توســط MMP-2 و MMP-9، مناطــق ت غشــای پای

ــه آن هــا می دهــد. ســلول های ســرطانی متصــل شــده و اجــازه ی مهاجــرت ب

ــلولی دارای  ــتر س ــزای بس ــه ی اج ــی از تجزی ــای ناش ــم: فراورده ه ــت و تهاج ۴- حرک

فعالیــت شیمیوتاکســیک بــرای ســلول های تومــوری هســتند. در ایــن مرحلــه فیبرونکتین 

نیــز نقــش دارد.

 ژن هایــی کــه در متاســتاز نقــش دارنــد: SNAIL و twist هســتند کــه هــر دو ای-

کادهریــن را ســرکوب کــرده و چســب بیــن ســلول ها را از بیــن می برنــد تــا تهاجــم بــه 

راحتــی صــورت بگیــرد. طــی ایــن پروســه ژن هــای بتا-کاتنیــن هــم فعــال می شــوند.

ــود  ــوری می ش ــلول های توم ــوز س ــع آپوپت ــه مان ــی ک ــده ترین ژن ــناخته ش پاسخ ش

 BCL2 ــوز ــد آپوپت ــوالر، ژن ض ــلول B فولیک ــای س ــت. در ۸۵% لنفوم ه BCL2 اس

ــر  ــی نظی ــه ســلول ها اســترس داخل ــی ک ــاژی، هنگام ــد اتوف ــردد. در فراین ــال می گ فع

آســیب DNA را حــس کننــد می تواننــد دچــار آپوپتــوز یــا اتوفــاژی القــا شــده توســط 

ــوند Beclin-1 ش

ــال  ــا،  انتق ــن ابت ــن پایی ــا در س ــی: ابت ــرطان های خانوادگ ــای س پاسخ ویژگی ه

اتــوزوم غالــب و یــا مغلــوب، وجــود تومورهــای متعــدد، ابتــای دو یــا بیشــتر از نزدیکان.

رگ زایـی بـرای رشـد تومـور ضـروری اسـت. کاهـش اکسـیژن )هایپوکسـی( تعـدادی از 

�� 3- اولین مرحله در جریان متاستاز کدام مورد زیر 

است؟ )پزشکی اردیبهشت ۹۷– میان دوره ی کشوری(

الف تجزیه ی غشای پایه
ب تغییر در اتصال سلول های توموری به ماتریکس

ج حرکت سلول های توموری

د از دست رفتن عملکرد E – کادهرین

�� 4- شناخته شــده ترین ژنــی کــه در حفاظــت 

ــش دارد  ــوز نق ــر آپوپت ــوری در براب ــلول های توم س

)۹۶ اســفند  است؟ )دندان پزشــکی  کــدام 

 MYC)د   BCL2)ج  RAS ب   Bax)الف

�� 5- در مــورد ســرطان های خانوادگــی تمامــی 

مــوارد صحیــح اســت بجز: )دندان پزشــکی شــهریور ۹۶( 

الف سن پایین ابتال
ب انتقال اتوزوم غالب

ج وجود تومورهای متعدد

د ابتالی دو یا بیشتر از نزدیکان

بانه
طبی

نشر 
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سـایتوکاین های پیـش رگ زا نظیـر VEGF را فعـال می کنـد. VEGF بـه دنبـال فعـال 

شـدن hypoxy induced factor( HIF1a( بـه وجـود می آیـد. HIF1a یـک عامـل 

رونویسـی حسـاس بـه اکسـیژن اسـت و زمانی که میـزان اکسـیژن نرمال باشـد پروتئین 

VHL )فـون هیپـل لیندو( به HIF1a اتصال یافته و سـبب تجزیه و تخریب آن می شـود. 

ایـن فاکتـور در گـروه ژن هـای سـرکوب گر تومـور قـرار می گیرد.

ــم  ــور هــای بدخی ــه مهاجــرت و متاســتاز توم ــی ب ــا مکانیســم رگ زای پاسخ HGF ب

 )Anti hepatocyte growth factor( HGF کمــک می کننــد. مهــار کننده هــای

جلــوی فعــال شــدن مســیر رگ زایــی را می گیرنــد و از جملــه داروهایــی هســتند کــه 

ــد. ــکار می رون ــرطان ب ــان س ــرای درم ب

P53 هــم عامــل ترومبوســپوندین-۱ را القــا می کنــد کــه ســبب می شــود در مراحــل 

ابتدایــی ســرطان آنژیوژنز ســرکوب شــود.

پاسخ اونکـوژن RAS حاصـل موتاسـیون نقطـه ای در ژن گروهـی از پروئتین هاسـت 

در  یافتـه  موتاسـیون  پروتوانکـوژن  شـایع ترین   RAS دارنـد.   GTPase خاصیـت  کـه 

 RAS تومورهـای انسـانی اسـت. حـدود ۳۰% از سـرطان های انسـانی دارای جهـش در

هسـتند )شـایع ترین(. در سـرطان های کولـون و پانکراس میزان جهش هـای RAS از این 

هـم باالتر اسـت. شـاخص ترین پروتئیـن این مجموعه G-pro اسـت که در سـیگنالینگ 

سـلولی فعالیـت می کنـد. این سـیگنالینگ در ارتبـاط با پرولیفراسـیون، تمایز، چسـبندگی، 

آپوپتـوز و مهاجـرت سـلولی اسـت. GTPase بـه صـورت ترمـز سـلولی عمـل می  کند.

ــورت  ــه ص ــت ژن ب ــش فعالی ــه افزای ــر ب ــواده ی GTPase منج ــیون در ژن خان موتاس

ــود. ــلول می ش ــوز س ــش آپوپت ــتاز و کاه ــم و متاس تهاج

G-pro در صورت اتصال به GDP خاموش و در صورت اتصال به GTP فعال می شود.

پاسخ جهش GAP از طریق خودکفایی در پیام های رشد موجب سرطان زایی می  شود.

تومــور ساپرســور ژن هــای P53 و RB ممکنــه باهــم قاطــی بشــه، لطفــاً بــه این قســمت 

خــوب دقــت کــن؛ باشــد کــه موجــب فخــر مؤلف شــوی.

ــه  ــت ک ــی اس ــایع ترین ژن های ــی از ش ــوم( یک ــس ژن ــور P53 )پلی ــرکوبگر توم ژن س

ــان دارای  ــرطان های انس ــش از 7۰% س ــد. بی ــش می یاب ــانی جه ــرطان های انس در س

نقــص در ایــن ژن هســتند.

�� HGF -6 در رشد تومور چه کاری انجام می دهد 

که استفاده از عوامل مهارکننده ی آن می تواند در درمان 

سرطان مهم باشد؟ )دندان پزشکی شهریور ۹۶( 

الف منجر به مرگ سلول های سرطانی می شود.

ب منجر به ناتوانی در تقسیم سلول های تومورال می شود.

ج مانع فعالیت تهاجمی و متاستاز تومور می شود.

د مانع رگ سازی در تومور می شود.

�� 7- پروتئیــن RAS فعال شــده توســط چــه آنزیمی 

ــکی  ــر  می گردد؟ )دندان پزش ــال ب ــر فع ــت غی ــه حال ب

اردیبهشــت ۹۷- میان دوره ی کشــوری(
الف فسفوکیناز

ب سیکلواکسیژناز

ج استروما لیزیناز

د گوانوزین تری فسفاتاز

�� 8- نقش جهش GAP را در کدام یک از فرایندهای زیر 

به عنوان عامل سرطان زا به حساب می آورید؟ )دندان پزشکی 

شهریور ۹۶( 
الف خودکفایی در پیام های رشد

ب عدم حساسیت به پیام های مهارکننده ی رشد

ج ظرفیت تکثیر نامحدود

د گریز از مرگ سلولی

بانه
طبی

نشر 
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ــور رونویســی می  باشــد.  ــک فاکت ــه ی ــن p53 اســت ک ــده پروتئی پاسخ  ژن P53 کنن

ــع از تغییــر شــکل بدخیمــی می گــردد:  ایــن پروتئیــن از طریــق ســه مکانیســم مان

 فعال سازی توقف موقتی چرخه سلول )مرحله ی سکون(

 القای توقف دائمی چرخه ی سلول )مرحله پیری(

 .PUMA و BAK و BAX تحریک آپوپتوز با واسطه هایی نظیر 🖏

 )RB( از فسفریاسـیون رتینوباسـتوم P21 می شـود و P21 سـبب فعـال سـازی P53

جلوگیـری می کنـد. اگـر ترمیـم بـا موفقیـت انجـام شـود، سـطح P53 کاهـش می یابد و 

چرخـه ی سـلولی بـه راه می افتـد، در غیـر این صورت سـلول ممکن اسـت دچـار پیری یا 

آپوپتـوز گـردد. همچنیـن P53 آسـیب DNA را حس می کنـد و از طریق ایجـاد توقف در 

مرحلـه ی G1 و القـای ژن هـای ترمیـم کننده، سـبب ترمیم DNA می شـود.

ــگر  ــک پایش ــوان ی ــه عن ــد، p53 ب ــی را درک می  کن ــیگنال  های خارج ــر RB س اگ

 p53 ــدون اســترس ــد. در ســلول  های ســالم ب مرکــزی اســترس ســلولی عمــل می  کن

ــد. ــش می  یاب ــر افزای ــن نیمه  عم ــترس ای ــان اس ــی دارد. در زم ــر کوتاه عم

 مبتایـان بـه سـندرم نـادر لی-فرامنی یـک کپی ناقص توالـی ژنی را بـه ارث برده اند 

و کپـی دوم هـم در بافت هـای سـوماتیک از بیـن می رود. این بیمـاران در مقایسـه با افراد 

عـادی ۲۵ برابـر شـانس بیشـتر برای ابتا بـه یک تومـور بدخیم تا ۵۰ سـالگی دارند.

پاسخ شــکل فعــال رتینوباســتوم، هایپوفســفریله اســت. )برعکــِس تصــورت( 

محصــول ژن رتینوباســتوم )RB( در حالــت هایپوفســفریله فعــال اســت و بــه 

ــه ی  ــه S چرخ ــه ی  G1 ب ــلول ها از مرحل ــرفت س ــر راه پیش ــر س ــزی ب ــوان ترم عن

ســلولی عمــل می کنــد. 

ــان  ــت کمپلکــس CDK2/cyclinE اســت و بی ــه فعالی ــر DNA وابســته ب ــاز تکثی آغ

cyclinE بــه فعالیــت خانــواده ی فاکتورهــای رونویســی E2F بســتگی دارد. RB فعــال 

بــا اتصــال بــه E2F از رونویســی cyclinE و متعاقــب آن ورود بــه مرحلــه ی S جلوگیری 

می کنــد. همان  طــور کــه در تصویــر می  بینیــد RB هایپوفســفریله کــه بــه E2F متصــل 

اســت عوامــل رونویســی را فراخوانــده و مانــع از رونویســی ژن می  شــود. امــا در حالــت 

هایپرفســفریله ممانعتــی از رونویســی بــه عمــل نمی  آیــد

�� 9- در برخی از آسیب های DNA طی تقسیم سلولی، 

 DNA سیکل سلولی متوقف می شود تا در صورت امکان

در مسیرهای مخصوص، ترمیم گردد و در صورت عدم 

امکان ترمیم، سلول دچار آپوپتوز شود. کدام گزینه ی 

زیر در این مکانیسم نقش اساسی دارد؟ )پزشکی کالسیک 

شهریور ۹۸(
P53 الف

TGF- B ب

MYC ج

Beta- Catenin د

را چگونه  تزایدی خود  اثرات ضد   RB ژن   -10 👸

 -۹۷ شهریور  دندان پزشکی  و  می کند؟ )پزشکی  اعمال 

مشترک کشوری(
G1 به G0 الف از طریق کنترل انتقال چرخه ی سلولی از

S به G1 ب از طریق کنترل انتقال چرخه ی سلولی از

G2 به S ج از طریق کنترل انتقال چرخه ی سلولی از

M به G2 د( از طریق کنترل انتقال چرخه ی سلولی از

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ ۱۱مولکــول Glycocalis در شناســایی ســلول ها و پیونــد ســلول ها بهــم نقــش 

ــا پوشــاندن آنتــی ژن هــا منجــر بــه  دارد در بخــش بیرونــی ســلول های وجــود دارد و ب

ــدن می شــوند. ــرار ســلول های تومــورال از سیســتم ایمنــی ب ف

ــا جهش هــای  ــم DNA: کســانی کــه ب ــص ترمی ــا نقائ پاسخ  بیماری هــای همــراه ب

ــا  ــاالی ابت ــرض خطــر ب ــد در مع ــا می آین ــه دنی ــم DNA ب ــای ترمی ــی پروتئین ه ارث

بــه ســرطان هســتند.

ــخصه ی آن  ــون ) )HNPCC مش ــوزی کول ــر پولیپ ــی غی ــینوم ارث ــندرم کارس • س

کارســینوم های خانوادگــی کولــون )عمدتــاً ســکوم و بخــش پروگزیمــال کولــون( اســت. 

ایــن بیمــاران دارای بی ثباتــی ریزاقمــاری )MSI( هســتند کــه در آن تکرارهــای کوتــاه 

ــد. ــر می ده ــوم، طــول آن را تغیی ژن

• گزرودرمــا پیگمنتــوزوم ) )XP ایــن بیمــاران ریســک بــاالی ابتــا بــه ســرطان های 

پوســتی بــه دنبــال تمــاس بــا اشــعه فرابنفــش )UV( دارنــد کــه بــه علّــت ناتوانــی در 

ترمیــم دیمرهــای پیریمیدینــی رخ می دهــد.

ــه عوامــل  ــا افزایــش حساســیت ب ــا نقــص در ترمیــم DNA ب • ســندرم های همــراه ب

آسیب رســان همراهنــد. مثــل ســندرم بلــوم و آتاکســی تانژکتــازی بــه دنبــال عواملــی 

نظیــر پرتوهــای یونیــزان و آنمــی فانکونــی بــه دنبــال گاز خــردل.

پاسخ قطعی تریــن روش بــرای افتــراق کارســینوم ها از همدیگــر ایمونوهیستوشــیمیایی 

ــوژی، بافت شناســی  اســت. ایمونوهیستوشــیمی )IHC( ترکیبــی از تکنیک هــای ایمونول

و بیوشــیمیایی اســت کــه بــرای تشــخیص اختصاصــی اجــزای )آنتی ژن هــای پروتئینــی( 

بافت هــا، بــه واســطه آنتی بادی هــای کنژوگــه شــده از طریــق یــک واکنــش آنتــی ژن- 

ــود. ــتفاده می ش ــادی، اس آنتی ب

روش هــای بیوشــیمیایی ابــزاری جهــت تشــخیص قطعــی ســرطان نیســتند و تنهــا در 

غربالگــری، تعییــن پیــش آگهــی  و کارایــی درمــان بــه کار مــی رود. 

بــه طــور مثــال PSA نشــانگر ســرطان پروســتات، CEA نشــانگر ســرطان  های کولــون، 

پانکــراس، معــده و پســتان و AFP نشــانگر کارســینوم هپاتوســلوالر، تراتوکارســینوما و 

ــد ــی مانن ــای مولکول ــن از روش  ه ــد. همچنی ــال می  باش ــلول  های امبریون ــینوم س کارس

ــرد. ــتفاده ک ــرای تشــخیص ســرطان  ها اس ــوان ب ــم می  ت FISH, PCR ه

�� 11- مولکول هــای گلیکوکالیــس بــا چــه روشــی 

ــل سیســتم  ســبب حفــظ ســلول های تومــورال در مقاب

ایمنــی می گردد؟ )دندان پزشــکی اســفند ۹۶(

الف سرکوب ایمنی

ب پوشاندن آنتی ژن

HLA ج کاهش

د افزایش انواع آنتی ژن منفی

�� 12- علت افزایش خطر کانسر پوست در نواحی در 

معرض آفتاب در بیماران مبتال به گزرودرما پیگمانتازوم 

 -۹۹ دی  است؟ )دندان پزشکی  زیر  موارد  از  کدامیک 

میان دوره ی کشوری(
DNA الف نقص در ترمیم

ب سرکوب سیستم ایمنی

ج اثر مستقیم کارسینوژن ها

د افزایش اثر انکوژن های میکروبی

ــم  ــوری بدخی ــی توم ــخیص قطع ــرای تش �� 13- ب

در معــده مــردی 65 ســاله کــدام روش بــرای افتــراق 

لنفــوم  و  ضعیــف  تمایــز  دارای  آدنوکارســینومای 

بدخیــم، مناســب است؟ )دندان پزشــکی خــرداد ۱۴۰۰- 

ــوری(  ــان دوره کش می
الف پاپ اسمیر

ب تست هلیکوباکتر پیلوری

ج فلوسیتومتری

د ایمونوهیستوشیمی 

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ  تقویــت ژنــی ) )Gene amplification می توانــد از طریــق افزایــش بــروز 

 N-MYC ژن هــا باعــث تبدیــل پروتواونکــوژن بــه اونکــوژن گــردد. ماننــد تقویــت ژنــی

ــه و  ــک ری ــلول های کوچ ــرطان س ــتوم، L-MYC در س ــتوم و نوروباس در رتینوباس

)ERBB2 )HER2/NEU در ســرطان پســتان.

هرچــه ســطح HER2/NEU روی ســلول های ســرطانی پســتان بیشــتر باشــد، پیــش 

آگهــی بدتــری دارد. داروی هرســپتین )آنتی بــادی ضــد HER2/NEU( در درمــان 

ــور رشــد  ــوک کــردن گیرنده هــای فاکت ســرطان پســتان نقــش دارد و مکانیســم آن بل

اپی درمــی )EGF( اســت.

پاسخ  ســیکامات، ســاخارین، محصــوالت الســتیکی، رنگ هــای آزو، β نفتیــل آمیــن 

موجــود در رنــگ  ســرطان مثانــه

ترکیبات نیترات موجود در مواد نگه  دارنده  سرطان معده

ــث  ــد )آفاتوکســین B1 باع ــرطان کب ــپرژیلوس  س ــه از آس آفاتوکســین B حاصل

جهــش در ژن TP53 می شــود.(

بنزآنتراسن  سرطان های پوستی و فیبروسارکوم

بنزوآپیرن دود سیگار  سرطان ریه و سرطان اسکروتوم

وینیل کلرید  آنژیوسارکوم کبد

ــه DNA از  ــاندن ب ــیب رس ــی آن در آس ــرطان زایی، توانای ــعه یUV در س ــر اش  اث

ــا UV، آســیب هایی فراتــر  طریــق تشــکیل دایمــر پیریمیدیــن اســت. تمــاس شــدید ب

ــوع  ــت از ن ــرطان پوس ــذارد و س ــا می گ ــی بج ــتم های ترمیم ــران سیس ــدرت جب از ق

ــد.  ــاد می کن ــده ای ایج ــی و قاع ــلول  سنگ فرش ــینوم های س ــوم، کارس مان

پاسخ  ارتباط سرطان زایی ویروس ها با ژن ها این مدلیه:

TAX با ژن HTLV-1

HPV با ژن های E6 و E7 که TP53 , RBرا غیرفعال می  کنند.

.LMP-1 با ژن EBV /

ــه آن  ــه ب ــود ک ــلول B می  ش ــال س ــر پلی  کلون ــث تکثی ــوری باع پاسخ هلیکوباکترپیل

ــم. ــت می  گویی ــوم مال لنف

زیر  تومورهای  از  کدامیک  با   H.pylori باکتری   -17

مرتبط است؟ )دندان پزشکی شهریور ۹۹- کشوری(

الف سرطان روده بزرگ

ب لنفوم مالت

ج سرطان سر پانکراس

د کارسینوم هپاتوسلوالر

 )Over expression( 14- بــروز پیــش از انــدازه 👸

کدامیــک از انکوپروتئین هــای زیــر در کارســینوم 

پزشــکی  و  می شود؟ )دندان پزشــکی  دیــده  پســتان 

کالســیک آذر ۹۸- میــان دوره ی کشــوری(
PDGF الف

NEU/HER2 ب

TGF- alpha ج

RAS د

�� 15- تومورهــای کبــدی مرتبــط و غیــر مرتبــط بــا 

آفالتوکســین BI در موتاســیون کــدام ژن بــا یکدیگــر 

ــهریور ۹۷( ــکی ش ــاوت دارند؟ )دندان پزش تف

RB الف

BAX ب  

ERBB2 ج

TP53 د

�� 16- تنها رترو ویروس مرتبط با سرطان های انسانی 

کدام است؟ )دندان پزشکی دی ۹۷- میان دوره ی کشوری(

HTLV�1 ب   HIV الف

EBV د  KSHV ج

بانه
طبی

نشر 
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HTLV�1 T ویروس لوسمی سلول
لوسمی سلول Tنوع انسانی

HPV 1,2,4,7کم خطر:پاپیلومای سنگفرشی خوش خیمویروس پایلومای انسانی

HPV16,18ویروس پایلومای انسانی
پرخطر:کارسینوم سلول سنگفرشی دهانه  و گردن 

رحم)سرویکس(

EBVابشتین بار ویروس
لنفوم بورکیت-لنفوم هوچکین-کارسینوم 

نازوفارنکس

HCV,HBVB,C کارسینوم سلول کبدیویروس هپاتیت

HSV8سارکوم کاپوسی)تومور بدخیم عروقی(ویروس هرپس انسانی

H.Pyloryهلیکوباکترپیلوری Gastric آدنوکارسینوم معده و لنفوم معده یا
Malt Lymphoma

پاسخ شایع ترین علل مرگ و میر سرطان  جهان 

خانم ها به ترتیب: ریه، پستان، رکتوم

آقایون به ترتیب: ریه، پروستات، رکتوم 

BRCA1 و BRCA2 کــه در ســرطان های خانوادگــی پســتان دچــار جهــش می شــوند، 

در ترمیــم DNA نقــش دارند.

پاسخ  PTEN,NF1 هردوژن  هــای ســرکوبگر تومــور هســتند کــه روی ســیگنال  های 

پایین  دســت گیرنده  هــای فاکتــور رشــد و RAS اثــر می گذاشــته و بــا پدیــده واربــورگ 

ــد. ــه می  کنن مقابل

پاسخ  طبــق چیــزی کــه در ســوال ۸ گفتیــم مکانیســم اصلــی ایجــاد کاشکســی در 

ــا از ماکروفاژهــا. ســرطان: ترشــح TNF آلف

18- باالترین درصد سرطان های منجر به مرگ در نزد 

زنان کدامیک از موارد زیر است؟ )دندان پزشکی اسفند 

 )۹۷
الف ریه و برونش

ب پستان

ج سرویکس

د تخمدان

در  زیـر  از ژن هـای  غیرفعـال شـدن کدام یـک   -19

روند پیشـرفت سـرطان کمک کننده اسـت؟ )علوم پایه 

دندان پزشـکی خـرداد ۱۴۰۰- میـان دوره کشـوری( 
 BRAF ب  PTEN الف

CMYC د  Cyclin D1 ج

20- در پاسخ به سلول های توموری و کاشکسی سرطان، 

می کند؟ )دندان پزشکی  ترشح  را   α-TNF سلول  کدام 

خرداد ۱۴۰۰- میان دوره کشوری( 
ب کراتینوسیت الف سلول تومورال 

د ماکروفاژ  T ج لنفوسیت

بانه
طبی

نشر 




