
TTU KỲ 1-2019-ĐỀ THI LÝ THUYẾT GIẢI PHẪU BỆNH 

Chọn 1 câu ở phần I tương ứng nhiều nhất với 1 câu ở phần II

Phần I:

E-Câu 1:Hen phế quản 

D-Câu 2: nhiễm phế cầu khuẩn  

B-Câu 3: nhiễm virus 

C-Câu 4: nhiễm ký sinh trùng  giun đũa 

A-Câu 5:viêm lao  phổi 

Phần II.Có các đặc điểm sau:

A. Có tổn thương dạng nang với hoại tử bã đậu 
B. Thường gây viêm phổi kẽ  
C. Có hội chứng Loeffler 
D. Thường gặp trong viêm phổi thùy    
E. Vách phế quản có nhiều bạch cầu đa nhân ái toan, lớp cơ trơn phì đại,các tuyến tăng tiết 

E-Câu 6: Phì đại tế bào có thể do: 

A. Sinh lý  
B. Thích nghi 
C. Bù trừ 
D. Hoạt động nội tiết 

                     E-Tất cả đều đúng 

A-Câu 7: ung thư phế quản thường gặp nhất là : 

A-Carcinom tế bào gai  
B-carcinom tế bào nhỏ  
C-carcinom tuyến 
D-carcinom không biệt hóa  
E-carcinom tế bào lớn 

E-Câu 8: Tác nhân gây ung thư phế quản có thể là: 

A- Thuốc lá 
B- Chất phóng xạ
C- Chất chrome
D- Chất nickel

E-Tất cả đều đúng  

E-Câu 9: Ổ nhồi máu cơ tim thường gặp ở vị trí :
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A-Thất phải 
B-Nhĩ phải
C- Thất trái
D-Nhĩ trái

           E-Thất trái  và vách liên thất

B-Câu10: Tổn thương đại thể và vi thể ổ nhồi máu cơ tim có thể quan sát được trong :
A. 6 giờ đầu  
B. 24 giờđầu 
C. Sau 1 tuần
D. Sau 4 tuần
E. Sau 6 tháng 

A-Câu 11: Viêm nội tâm mạc do vi khuẩn thường gặp ở :  

A. Van nhĩ –thất 
B. Van động mạch chủ
C. Nhĩ phải
D. Nhĩ  trái
E. Van động mạch phổi 

B-Câu 12: Thấp tim là hậu quả nhiễm vi khuẩn nào:

A. Staphylococcus aureus
B. Streptococcus tán huyết beta 
C. Pneumococcus
D. Haemophilus influenzae
E. Enterococcus

C-Câu 13: Tổn thương vi thể đặc thù của bệnh thấp tim là:

A. Viêm hạt với hoại tử bã đậu
B. Viêm hạt với nhiều bạch cầu đa nhân ái toan 
C. Viêm hạt với thể Aschoff
D. Viêm hạt xung quanh mạch 
E. Viêm tiết dịch lớp nội tâm mạc

C-Câu 14: Bệnh tim bẩm sinh có tím tái ngay sau khi sanh  là :

A. Bệnh thông liên nhĩ
B. Bệnh thông liên thất
C. Tứ chứng Fallot
D. Teo thắt động mạch chủ
E. Hoán chuyển các động mạch lớn

A-  Câu 15 : Bệnh tim bẩm sinh nào thường gặp nhiều nhất:

A. Thông liên thất
B. Tứ chứng Fallot
C. Teo thắt động mạch chủ
D. Còn ống động mạch
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E. Thông liên nhĩ

A-Câu 16: U thường gặp ở tim là

A. U nhày  
B. U cơ trơn  
C. U sợi 
D. U cơ vân
E. U trung mạc

A-Câu 17: Tổn thương xơ vữa động mạch thường xuất hiện ở vị trí nào :

A. Áo trong
B. Áo giữa 
C. Áo ngoài 
D. Áo giữa + áo ngoài 
E. Quanh các mạch nuôi mạch 

E-Câu 18: Bệnh Buerger có đặc điêm : 

A. Viêm tắc động mạch 
B. Huyết khối trong động mạch
C. Viêm tĩnh mạch+ dây thần kinh đi kèm động mạch
D. Thường gặp ở phái nam,hút thuốc lá nhiều 
E. Tất cả đều đúng 

E-Câu 19: Tăng sản nội mạc tử cung không điển hình có đặc điểm sau:

A.  Các tuyến nội mạc nhiều, tãng sản, ít mô đệm giữa các tuyến
B. Tuyến có nhiều lớp tế bào 
C. Nhân tế bào tuyến dị dạng  tăng sắc,chất nhiễm sắc thô 
D. Có nhiều phân bào
E. Tất cả đều đúng 

A-Câu 20: U lành thường gặp nhất ở thân tử cung là:

A. U  cơ trơn 
B. Sarcom cơ trơn 
C. Carcinom tuyến nội mạc tử cung 
D. Polype nội mạc 
E. U cơ vân 

E-Câu 21: Viêm cổ tử cung có thể do tác nhân :

A. Nấm
B. Gardnerella vaginalis
C. Trichomonas vaginalis
D. Virus HPV (human papilloma virus)                  
E. Tất cả đều đúng

A-Câu 22: Tổn thương thường gặp nhất ở cổ tử cung là:
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A. Polype cổ tử cung
B. CIN 1
C. CIN 2
D. CIN 3 
E. Carcinom tuyến cổ tử cung  

E-Câu 23: Tế bào rỗng (koilocyte ) là biến đổi tế bào đặc thù trong bệnh nhiễm : 

A. Herpes virus 
B. Trichomonas vaginalis
C. Gardnerella vaginalis
D. Cyto megalovirus( CMV) 
E. Human papilloma virus (HPV)

A-Câu 24: CIN 1 ở cổ tử cung là tổn thương tiền ung thư có tế bào nghịch sản lên đến: 

A. 1/3 dưới lớp thượng mô  gai
B. 2/3 dưới lớp thượng mô gai
C. Toàn thể bề dày lớp thượng mô gai
D. 1/3 trên lớp thượng mô gai
E. Tất cả đều sai

E-Câu25:Tầm soát tổn thương tiền ung thư và ung thư ở cổ tử cung  dựa vào:

A. Tế bào học 
B. soi cổ tử cung
C. sinh thiết dưới soi
D. quan sát mắt thường với acic acetic (visual inspection with acetic acid,VIA)
E. tất cả đều đúng    

 
A- Câu26: U lành thường gặp nhất ở vú là:
A. U sợi –tuyến
B. Hamartoma  
C. U diệp thể
D. U nhày  
E. U nhú trong ống tuyến 

D-Câu 27: Ung thư vú thường gặp nhất là:

A- U diệp thể ác 

B -Bệnh paget 

C-Sarcome   

D-Carcinom ống tuyến vú  

      E-  Carcino-sarcome 

Chọn 1 câu ở phần I tương ứng nhiều nhất với 1 câu ở phần II
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Phần I. Các u buồng trứng

B-Câu 28: U Krukenberg

C-Câu 29: U túi noãn hoàng (u xoang nội bì phôi, yolk sac tumor)

A-Câu 30: U bọc bì

E-Câu 31: U nghịch mầm

D-Câu 32: carcinom đệm nuôi  

Phần II.Có các đặc điểm sau:

A. Là u lành thường gặp nhất ở buồng trứng, thường có dạng 1 bọc có lông ,tóc
B.Vi thể có tế bào dạng mặt nhẫn,mô đệm xơ hóa 
C.Vi thể có dạng xoang hay dạng mê lộ  với các  thể Schiller- Duval

DVi thể có 2 dạng tế bào dị dạng : đơn bào và hợp bào nuôi   

E. Vi thể có tế bào đa diện lớn, bào tương nhiều, mô đệm ngâm nhiều limphô bào

A-Câu 33: Hiện tượng tăng khối lượng và kịch thước tế bào là :

A. Phì đại tế bào
B. Tăng sản tế bào
C. Chuyển sản tế bào
D. Thoái sản tế bào
E. Tất cả đều sai

A-Câu34: U tinh hoàn với cấu trúc phức tạp, với thành phần mô  từ 2 hoặc 3 lá phôi là: 

A. U quái  
B. U tinh bào    
C. U tế bào Leydig  
D. Carcinom phôi 
E. Carcinom đệm nuôi   

A- Câu35: U tinh hoàn thường gặp nhất ,với các tế bào đa diện lớn, bào tương ngấm limphô bào

là:

A. U tinh bào  
B. U tế bào Leydig  
C. Carcinom phôi 
D. Carcinom đệm nuôi
E. U nguyên bào dục  

E- Câu 36: Hoại tử bã đậu do tác nhân nào :

A. Vi khuẩn phong 
B. Vi khuẩn giang mai
C. Vi khuẩn gram âm 
D. Treponema pallidum
E. Vi khuẩn lao

5



B-Câu 37: U tuyến đại tràng thường là :

A. U tuyến nhánh
B. U tuyến ống  
C. U tuyến ống –nhánh 
D. Polype tăng sản 
E. Hamartoma tuyến 
A- Câu 38: Bản chất cục huyết tắc thường là :
A. Cục huyết khối
B. Màng xơ vữa
C. Tế bào ung thư
D. Nước ối
E. Mỡ 

C-Câu 39: Ung thư ruột thường gặp ở :

A. Ruột non 
B. Van hồi manh tràng  
C. Đại tràng (kết tràng ) 
D. Hậu môn  
E. Ruột thừa

E-Câu 40: Ung thư có thể di căn theo: 

A. Đường máu 
B. Đường lymphô
C. Đường tự nhiên 
D. Do tai biến điều trị
E. Tất cả đều đúng 

A-Câu 41: Viêm thực quản thường do: 
A. Trào ngược dạ dày- thực quản 
B. Nhiễm nấm
C. Nhiễm virus
D. Hóa chất gây viêm loét thực quản 
E. Viêm lao

 
B- Câu 42: Đường lây truyền vi khuẩn lao thường gặp nhất là:
A.  Đường hô hấp, đường máu 
B. Đường hô hấp, đường tiêu hóa
C. Đường máu, đường tiêu hóa
D. Đường da,đường niêm mạc 

E. Đường hô hấp, đường da 

E-Câu 43 :Thực quản Barrett có đặc điểm sau: 
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A Xuất hiện do trào ngược dạ dày-thực quản kéo dài 

B. Có chuyển sản tuyến  của biểu mô gai  
C. Có thể chẩn đoán qua nội soi và sinh thiết 
D. Có thể tiến triển thành carcinome tuyến thực quản 

E. Tất cả đều đúng 

E-Câu 44:Vi khuẩn Helicobacter pylori thường gặp trong : 

A.  Viêm dạ dày tiến triển 

B. Viêm dạ dày mạn 
C. Loét dạ dày

D. Ung thư dạ dày
E. Tất cả đều đúng 

E- Câu  45: Bệnh Crohn có đặc điểm sau: 

A.  Là một tổn thương dạng viêm hạt 
B. Tổn thương xuyên thành 

C. Tổn thương không liên tục mà ngắt quãng 
D. Thường gặp ở ruột non

E. Tất cả đều đúng 

A-Câu 46: Bệnh trĩ là bệnh giãn tĩnh mạch thành túi của mạng tĩnh mạch hậu môn và quanh 
hậu môn. 

A.  Đúng 
B. Sai

Chọn 1 câu  ở phần I tương ứng với 1 đáp án ở phần II

Phần I: Các bệnh lý tuyến giáp sau  
B-Câu 47 : viêm giáp Hashimoto  

A-Câu 48: viêm giáp De Quervain  
D-Câu 49 :carcinom tuyến giáp dạng nhú  

C-Câu 50:  phình giáp keo 
D-Câu 51:  car cinom tuyến giáp đa bào  
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Phần II: có các đặc điểm sau:
A. Tuyến giáp sưng đau, viêm mạn, có đại bào và có nang giống nang lao 

B. Viêm giáp mạn do tự miễn, có tế bào Askanazy(Hurthle) có nhiều limphô bào,có thể tạo nang 
limphô

C. Túi tuyến giáp dãn rộng,chứa nhiều keo giáp  
D. Có các tế bào tuyến nhân sáng, có khi có khía dọc hay có thể vủi trong nhân,thường kèm cầu 

canxi
E. U giàu tế bào, không họp thành túi tuyế n,thường ứ đọng chất dạng bột  

B-Câu52:  Ở người đặt vòng tránh thai lâu ngày, viêm cổ tử cung thường do nhiễm :
A. Gardnerella vaginalis

B. Actinomyces israeli
C. Trichomonas vaginalis

D. Candida albicans
E. Leptothrix

A-Câu 53: Condylome dương vật thường có dạng vi thể:
A. Đa u nhú 

B. Ổ loét  
C. Biểu mô gai teo đét

D. U tuyến nhánh
E. Tất cả các dạng trên

A-Câu 54: Carcinom tế bào gai dương vật KHÔNG có ở người cắt da qui đầu từ nhỏ :

A. Đúng
B. Sai

E-Câu 55:Tăng sinh tuyến tiền liệt thường có thường gặp đặc điểm sau:

A.Thường gặp ở người già
B.Có PSA tư do tăng 
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C. tiến triển gây ra phì đại tiền liệt tuyến 
D. không có triệu chứng hoặc gây bí tiểu 

E. tất cả đều đúng 

Chọn 1 câu ở phần I tương ứng với 1 đáp án ở phần II

Phần I: Các loại u xương sau:
C-Câu 56: sarcome sinh xương 

E-Câu 57: sarcom sụn 
D-Câu 58: u đại bào xương 

A-Câu 59: u sụn xương
B-Câu 60 : u lành dạng xương (osteoid osteoma)

Phần II: có các đặc điểm sau:

A. Phát triển từ vùng ngoại vi của sụn tiếp hợp,và phát triển theo sụn tiếp hợp
B. X quang u có dạng ổ cản quang kém,  nhỏ, với viền xương phản ứng ở thân xương , đau nhiều 

về đêm ,bớt đau khi uống aspirin hoặc NSAID
C. Là u ác tính thường gặp nhất ở tuổi thanh thiếu niên, vị trí gần gối xa khuỷu, vi thể gồm các tế 

bào dị dạng , đa dạng ,và tạo chất dạng xương 
D. Là u giáp biên ác hay gặp nhất , hủy xương ở đầu thân xương , gần gối xa khuỷu, gồm các tế bào

đơn nhân và đa nhân 
E. Là u ác tính thấp,thường gặp ở người trưởng thành, ở xương mình và gần mình, với các tế bào dị

dạng ít hay nhiều, nằm trong các hốc (ổ) 
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