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1 خانــم ۴۹ ســاله ای بــه طــور ناگهانــی دچــار ســردرد 

فوق العــاده شــدید شــده و بالفاصلــه هوشــیاری خــود را 

ــه  ــار ب ــه بیم ــد دقیق ــس از چن ــت  . پ ــت داده اس از دس

ــدام  ــخیص ک ــن تش ــت  . محتمل تری ــده اس ــوش  آم ه

ــان(  ــب اصفه ــهریور ۹3-  قط ــی ش ــت؟ )پره انترن اس

الف پارگی آنوریسم ساکوالر

ب هماتوم اپی دورال

ج خون  ریزی داخل پارانشیم مغز

د آبسه ی مغز

ــر  ــل زی ــک از عوام ــال، کدامی ــت باکتری 2 در مننژی

در CSF  کاهــش می  یابــد؟ )پره انترنــی شــهریور ۹۷- 

ــان(   قطــب اصفه

الف قند

ب پروتئین

ج سلول

د فشار

ــلول در  ــدام س ــه ک ــح ب ــور ارج ــه ط ــروس JC ب 3 وی  

ــی  ــد؟   )پره انترن ــه می کن ــی مرکــزی حمل دســتگاه عصب

شــهریور ۹۵-  قطــب اصفهــان( 

الف نورون 

ب آستروسیت   

ج الیگودندروسیت   

د اپاندیمال  

آنوریسمساکوالریابری

ــه  ــادرزادی اســت ک ــزی ســاب آراکنوئید م ــت خونری آنوریســم ســاکوالر شــایع ترین عل

ــاً در محــل دوشــاخه شــدن شــریان ها  ــد هــم وجــود دارد. عمدت ــگام تول گاهــی در هن

و بیشــتر در قســمت قدامــی حلقــه ویلیــس ایجــاد می شــود )اگــر یــادت باشــه 

ــود.( ــن ب ــتیک بالغی ــه ی پلی کیس ــراه کلی ــی هم ــندترین ویژگ طراح پس

 ریخت شناسـی  جدار آنوریسـم از اینتیمای ضخیم و هیالینیزه و ادونتیس پوشـیده 

می شـود و مدیـا نـدارد! پارگـی در هـر زمانـی می توانـد رخ دهـد ولـی در یک سـوم موارد 

همـراه بـا افزایـش ناگهانـی فشـار داخـل جمجمـه اسـت )مثـل زمان ارگاسـم یـا اجابت 

مـزاج( کـه بیمـار دچار سـردرد شـدید و ناگهانی و از دسـت رفتن هوشـیاری می شـود.

مننژیتچرکیحاد

مننژیــت یعنــی التهــاب لپتومننــژ درون فضــای ســاب آراکنوئید کــه در شــرایط عفونــی، 

CSF دارای نوتروفیل هــای فــراوان، پروتئیــن بــاال و قنــد پاییــن اســت. ارگانیســم های 

متفاوتــی می تواننــد علــت باشــند: 

B اشرشیا کولی و استرپتوکوک گروه  نوزادی 💎

�� نوجوانی و جوانی  نایسریا مننژیتیدیس

�� سالخوردگی  استرپتوکوک پنومونیه و لیستریا مونوسیتوژن

 چند نکته در مورد بقیه ی عفونت های مغز هم بخون 

�� ویــروس JC از خانــواده ی پولیومــا ویــروس بــه علــت تمایــل بــه الیگودندروســیت ها، 

باعــث اختــالل در میلین ســازی و بیمــاری لکوانســفالوپاتی چندکانونــی پیشــرونده 

ــن  ــد میلی ــیت مســئول تولی ــر، الیگودندروس ــاد بگی ــا ی ــس همینج ــود. پ )PML( می ش

ــت. در CNS اس

�� یکــی از علــل مننژیــت و مننگوانســفالیت در افــراد نقــص ایمنــی، کریپتوکوکــوس 

نئوفورمانــس اســت کــه در رنگ آمیــزی مرکــب چیــن )india ink( می تــوان مخمرهــای 

کپســول دار موکوئیــدش را در CSF دیــد.

ــیدوز(  ــه کتواس ــال ب ــوارد مبت ــوص م ــه خص ــای )ب ــس در دیابتی ه �� موکورمایکوزی

مســئول عفونت هــای رتروســربرال بــا درگیــری حفــره ی بینــی و ســینوس اســت. ایــن 

عفونــت می توانــد بــا تهاجــم عروقــی و یــا گســترش مســتقیم از صفحــه ی غربالــی بــه 

مغــز برســد.

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

6خیلی مهمدستگاه عصبی مرکزی
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۵ بیمار با سردرد شدید و سابقه ی تشنج گاه گاهی/ در   
MRI با تزریق:  توده ای با حدود نسبتاً نامشخص و ادم اطراف 

در نیمکره ی راست مغز/ میکروسکوپی: پرولیفراسیون منتشر 
سلول های گلیال آتیپیک همراه با نواحی نکروز با هسته های 
نیز تکثیر عروقی.  Pseudopalisading در حاشیه ی آن و 

تشخیص؟ )پره انترنی اسفند ۹۷- قطب شمال(
Medulloblastoma الف

 Glioblastoma ب

Oligodendroglioma ج

Anaplastic astrocytoma د

۶ آقای مسن با تشنج/ در CT مغز: تومور لوب تمپورال. 

میکروسکوپی: صفحاتی از سلول های منظم با هسته های کروی 

و کروماتین گرانوالر ظریف با هاله ی اطراف هسته ای مشخص. 

تشخیص؟ )پره انترنی شهریور ۹۷- قطب کرمانشاه( 

الف  الیگودندروگلیوما

ب  اپاندیموما

ج  نوروسیتوما

د آستروسیتوما

۴ پســر نوجوانــی بــا کاهــش بینایــی مراجعــه نمــوده و 

در بررســی MRI کیســت تومــوری در مخچــه مشــاهده 

شــده اســت. نمــای میکروســکوپی تومــور از ســلول های 

دو قطبــی بــا زوایــد طویــل و نــازک و رشــته های رزنتــال 

ــدام  ــور ک ــن توم ــخیص ای ــت. تش ــده اس ــکیل ش تش

ــیراز( ــب ش ــفند ۹۷-  قط ــی اس ــت؟ )پره انترن اس

ب آستروسیتوم منتشر الف مدولوبالستوم 

د آستروسیتوم پیلوسیتی ج الیگودندروگلیوم 

آستروسیتومپیلوسیتی

در کــودکان و بالغیــن جــوان شــایع اســت. بــه ترتیــب شــیوع در مخچــه، بطــن ســوم، 

ــده می شــود.  ــی و نخــاع دی مســیر بینای

 ریخــت شناســی  اغلــب کیســتی + دارای نــدول جــداری در دیــواره ی کیســت 

ــت  ــه GFAP مثب ــی شــکل ک ــازِک موی ــل و ن ــد طوی ــا زوای ــی ب + ســلول های دوقطب

ــی و کیســت های کوچــک. ــر ائوزینوفیل ــال + اجســام گرانول هســتند + رشــته های رزنت

�� آستروسیتوم منتشر نیز GFAP مثبت است.

گلیوبالستوممولتیفرم

گلیوبالستوم مولتی فرم در واقع نوعی آستروسیتوم و شایع ترین تومور اولیه ی مغزی است. 

.CNS این تومور تو همه چی بدترینه؛ تمایز نیافته ترین، بدخیم ترین و تهاجمی ترین تومور

 ریخــت شناســی  تکثیــر عــروق یــا ســلول های اندوتلیالــی )عــروق غیرطبیعــی 

بــا نشــت مــاده ی حاجــب در تصویربــرداری مشــخص میشــه( +

ــلول های  ــری س ــی کاذب + قرارگی ــروز پرچین ــا نک Pseudo palisading necrosis ی

تومــورال در اطــراف مناطــق نکــروزه.

الیگودندروگلیوما

ــال شــایع تر اســت. بیمــاران  ــورال و فرونت ــج و در لوب  هــای تمپ در دهــه ی چهــار و پن

ــایع ترین  ــد. ش ــه می کنن ــنج را تجرب ــل تش ــی مث ــل عالئم ــال قب ــد س ــب از چن اغل

یافتــه ی ژنتیکــی آن حــذف در 1p  و 19q اســت. الیگودندروگلیومــا بــه شــیمی درمانی و 

ــد. ــخ می  ده ــوب پاس ــی خ پرتودرمان

 ریخــت شناســی الیگودندروگلیومــا  توده هــای خاکســتری و ژالتینــی کــه 

ممکــن اســت دارای کیســت، خونریــزی موضعــی و کلسیفیکاســیون باشــند. صفحــات 

ســلول های منظــم بــا هســته ی کــروی و کروماتیــن گرانــوالر ظریــف کــه در اطــراف 

ــه ی شــفافی از سیتوپالســم وجــود دارد. هســته هال

اپاندیموما

اپاندیمومــا در دو دهــه ی اول زندگــی بــه طــور معمــول در نزدیکــی بطــن چهــارم و در 

بالغیــن در طنــاب نخاعــی ظاهــر میشــه.

 ریخــت شناســی  ســلول هایی بــا هســته ی گــرد تــا بیضــی، منظــم بــا کراتیــن 

گرانــوالر فــراوان در زمینــه  متراکــم رشــته ای/ ســلول های تومــوری می تواننــد 

ســاختمان های طویــل یــا گــردی بــه نــام روزت یــا rosette تشــکیل دهنــد کــه مشــابه 

مجــرای اپاندیمــی جنینــی بــوده و زوایــد ظریــف و بلندی بــه درون مجرای آن گســترش 

۷ بررسی هیستولوژیک تومور بطن چهارم پسر 1۴ ساله: 

کروماتین  با  بیضی  تا  گرد  منظم،  هسته ی  با  سلول هایی 
گرانولر فراوان همراه با ساختمان های روزت و سودوروزت 
دور عروقی در زمینه ی فیبریالر/ کدام تشخیص محتمل تر 

است؟ )پره انترنی شهریور ۹۹- کشوری( 

Oligodendroglioma الف

Pilocytic astrocytoma ب

Ependymoma ج

Medulloblastoma د

بانه
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8 پســر ۵ ســاله بــا ســردرد، آتاکســی و اســتفراغ/ در   

 :CSF  ــوده ای در ورمیــس مخچــه/ بررســی MRI مغــز: ت

ــته  ــا هس ــک ب ــلول های کوچ ــادی س ــداد زی دارای تع

ــدک/  ــم ان ــا سیتوپالس ــک ب ــره و هیپرکروماتی ــی تی آب

محتمل تریــن نئوپالســم کــدام اســت؟ )پره انترنــی 

ــوری(  ــهریور ۹۹- کش ش

Ependymoma الف

Medulloblastoma ب

Glioblastoma ج

Metastatic cancer د

۹ در MRI مـرد ۶۵ سـاله ای توده هـای متعـدد در مغز 

دیـده می شـود. در نمای میکروسـکوپ تجمع سـلول های 

درشـت با هسـته های هیپرکـروم در اطراف دیـواره عروق 

اسـت؟  دیـده می شـود. محتمل تریـن تشـخیص کـدام 

)پره انترنـی اسـفند ۹۶-  قطب مشـهد(
 Primary lymphoma الف

Metastasis ب

 Germ cell tumor ج

Meningioma د

ــرض  ــه vonhippel-  lindau درمع ــال ب ــار مبت 1۰ بیم

کدامیــک قــرار می  گیــرد؟   )پره انترنــی اســفند ۹۶- 

ــهد(  ــب مش  قط

 subependymal giant cell astrocytoma الف

 Meningioma ب

 Hemangioblastoma ج

Renal cell carcinoma د

11 وجــود اجســام لــوی )Lewy bodies(  در بافــت مغــز 

از ویژگی  هــا  ی کــدام بیمــاری زیــر اســت؟ )پره انترنــی 

شــهریور ۹۴-  قطــب مشــهد( 

الف پارکینسون

ب آلزایمر

ج مالتیپل اسلکروزیس

د  ها  نتینگتون

یافتــه اســت. روزت هــای کاذب دور عروقــی شــایع ترند؛ ســلول های تومــورال در اطــراف 

رگ هــا قــرار گرفتــه و دارای ناحیــه ی بینابینــی حــاوی زوائــد ظریــف اپاندیمــی اســت.

مدولوبالستوم

مدولوبالسـتوم تـوده ای بـا منشـأ نورواکتودرمال و به شـدت بدخیم اسـت کـه در کودکان 

)شـایع تر( خـط وسـط مخچـه و در بزرگسـاالن لوب هـای طرفـی را درگیـر می کند. 

ــلول/ دارای  ــر س ــیار پ ــکننده/ بس ــتری و ش ــور خاکس ــی  توم ــت شناس  ریخ

ــی کوچــک(/ ســلول های تومــوری کوچــک،  ــی از ســلول های آناپالســتیک )آب صفحات

ــه گاهــی  ــگ اســت ک ــراوان و هســته های پررن ــوز ف دارای سیتوپالســم مختصــر، میت

ســلول ها جمع شــده و روزت هومرایــت را می ســازند.

لنفوماولیه

شــایع ترین نئوپالســم CNS در افــراد دچــار نقــص ایمنــی کــه تقریبــاً همیشــه منشــأ 

آن از ویــروس EBV و از نــوع لنفــوم ســلول B مهاجــم اســت. بــروز بیمــاری پــس از 

ــز  ــیم مغ ــوری درون پارانش ــدد توم ــای متع ــب ندول ه ــود. اغل ــاد می ش ــالگی زی 60 س

وجــود دارنــد.

 ریخــت شناســی لنفــوم اولیــه  ســلول های بدخیــم در اطــراف رگ خونــی تجمــع 

یافتــه و بــه پارانشــیم اطــراف مغــز ارتشــاح می یابنــد.

بیماریونهیپللیندو

یــک بیمــاری بــا وراثــت اتــوزوم غالــب کــه در آن ژن ســرکوبگر  VHL، جهــش پیــدا 

کــرده اســت. همانژیوبالســتوم مویرگــی مخچــه تظاهــر عصبــی اصلــی بیمــاری اســت.

ــای  ــکوپی: دارای ندول ه ــروق/ ماکروس ــر ع ــمی پ ــی  نئوپالس ــت شناس  ریخ

ــواره ی  ــا دی ــراوان ب ــع + عــروق ف ــر از مای ــزرگ پ ــک کیســت ب ــا ی ــراه ب جــداری هم

نــازک کــه توســط ســلول های اســترومایی بینابینــی از هــم جــدا شــده/ میکروســکوپی: 

ــت. ــل دار و PAS مثب ــد، واکوئ ــی از لیپی دارای سیتوپالســم غن

پارکینسون

یــک ســندرم بالینــی اســت کــه بــا لــرزش، ســفتی و کنــدی حرکات مشــخص می شــود. 

در فــرم اتــوزوم غالــب پارکینســون، جهــش در ژن آلفــا ســینوکلئین دیده می شــود.

 ریخــت شناســی  ماکروســکوپی: رنگ پریدگــی جســم ســیاه و لوکــوس/ 

ــن  ــول آمی ــده ی کاتک ــه ی تولیدکنن ــای پیگمانت ــن نورون ه ــن رفت میکروســکوپی: از بی

ــا  و گلیــوز + اجســام  lewyدر سیتوپالســم برخــی نورون هــا )انکلوزیون هــای منفــرد ی

ــا کشــیده و ائوزینوفیلیــک(. متعــدد گــرد ی

بانه
طبی

نشر 
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12 در بررسی کالبد شکافی بیماری که به دلیل نامشخص   

مغزی  ادم  وجود  نفع  به  یافته  کدام  است،  کرده  فوت 

نیست؟ )پره انترنی شهریور ۹۴-  قطب زنجان( 

الف صاف شدن گیروس  ها   

ب باریک شدن شیارها

ج اتساع بطن  ها   

د نرم شدگی مغز

13 کــدام ویتامیــن زیــر در درمــان آنســفالوپاتی   

ورنیکــه-  کورســاکف ممکــن اســت مؤثــر باشــد؟ 

تهــران(  ۹3-  قطــب  اســفند  )پره انترنــی 

الف نیاسین

A ب

ج تیامین 

B12 د

ادممغزی

ادم مغــزی تجمــع مایــع اضافــی در پارانشــیم مغــز اســت. مغــز ادماتــو ســه ویژگــی 

مهــم دارد:

1- قوام نرم تر از حالت عادی )ناســالمتی آب اضافی داره!(

2- شــکنج های مسطح که شیار بینشان باریک شده

3- حفرات بطنی تحت فشــار و کوچک.

سندرمهایکمبودویتامینمغزی

�� ســندرم ورنیکــه- کورســاکوف معمــواًل در الکلی هــای قهــار و مســمومیت بــا الــکل 

و بــه دنبــال کمبــود ویتامیــن B1 یــا تیامیــن ایجــاد می شــود و عالئمــی مثــل کانفیــوژن 

ناگهانــی، آتاکســی و ... دارد.

�� تریــاد DDD یــا دمانــس+ درماتیــت+ دیاریــا )اســهال( کــه بیمــاری پالگــرا خوانــده 

می شــود، معمــواًل در کمبــود ویتامیــن B3 یــا نیاســین ایجــاد می شــود.

مننژیوما

مننژیومـا از سـلول های مننگوتلیـال عنکبوتیه منشـأ گرفتـه و عمدتاً در بالغیـن به صورت 

توده هایـی متصـل بـه سخت شـامه دیده می شـود. به دلیـل داشـتن گیرنده پروژسـترونی 

در خانم ها شـایع تر اسـت و در بررسـی میکروسـکوپی پسـاموما بادی دارد. 

ــا شــوانوم  ــه خصــوص در همراهــی ب ــه مننژیوم هــای متعــدد ب �� در صــورت ابتــال ب

ــوز تیــپ 2 مطــرح می شــود.  ــا تومورهــای گلیــال، نوروفیبرومات عصــب هشــت ی

�� در بیمــاری آلزایمــر آتروفــی مغــز بــه همــراه بزرگــی جبرانــی بطــن )هیدروســفالی 

ناشــی از اتســاع( داریــم.

�� آخراشه ها... تست تمرینی یادت نره!

صفر ضرب در هرچی میشه صفر!

حاال هی تو بگو:

»اما من خیلی دوسش دارم«

پوریا خلیلی

1۴ مـرد 3۵ سـاله ای بـا تـوده ای در سـر مراجعـه کـرده   

اسـت  . این توده حدود مشـخص داشـته و متصل به سخت 

شـامه اسـت  . سـلول ها   بـه صـورت دسـته  ها  ی پیچیـده در 

گروه  هـا  ی متراکم بدون غشـاء سـلولی و به همراه اجسـام 

پسـامومایی دیده می شـوند  . کدام تشـخیص مطرح است؟ 

)پره انترنـی اسـفند ۹3-  قطب شـیراز( 

الف آستروسیتوما

ب مننژیوما

ج آپاندیموما

بانهد الیگودندروگالیوما
طبی

نشر 




