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 مقدمه

 ثبت و استاندارد سازی ثبت سرطان در جهان تاریخچه

ای  در آلمان، برنامه  1900گردد. سال  می  ثبت سرطان به آغاز قرن بیستم بازهای  اجرای برنامه ۀ  تاریخچ

کسانی که تحت درمان سرطان بودند آغاز شد.  ۀ  مطالعاتی با هدف جمع آوری اطالعات مربوط به هم

سال کشور  1908تا    1902های  بین  در  مشابهی  دانمارک،  های  مطالعات  چون  دیگری  اروپایی 

  مجارستان، ایسلند، هلند، اسپانیا، پرتقال و سوئدآغاز شد که اکثرا به دلیل عدم همکاری پزشکان با

مبورگ آلمان ها در  1926ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در سال  شکست مواجه شد. اولین مرکز  

مختلف تاسیس شدند. امروزه بیش از  های  در کشور  1955مرکز دیگر نیز تا سال    11تاسیس شد و  

از جمعیت جهان   %5مرکز ثبت سرطان مبتنی بر جمعبت در جهان وجود دارند که در حدود    200

 1دهند. می پوششرا 

های  با هدف توسعه و استاندارد سازی روش  1966( در سال  IARCاتحادیه جهانی ثبت سرطان ) 

ثبت اطالعات  ستاندارد سازی و  اجمع آوری اطالعات مربوط به سرطان در سراسر جهان تاسیس شد.  

کند و در مقیاس وسیع  می خدمات متناسب با نیاز بیمار فراهمۀ  به بیماری، فرصت را برای ارائ  مربوط

ۀ ارائه بهینهای  بیماران، امکان تحلیل، نتیجه گیری و تدوین روشۀ  تر، جمع آوری اطالعات جامع

 Internationalجدیدترین استاندارد موجود در ثبت سرطان، »  کند.می  خدمات برای جامعه را ایجاد

Classification od Disease – Oncology, 3rd editionار « یا به اختصICD-O3 .است   

  

 
1 IARC Publications - The role of cancer registries 
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 تاریخچه ثبت سرطان در ایران 

سرطان« توسط مجلس شورای اسالمی های  »قانون ثبت و گزارش اجباری بیماری   1384در سال  

ت قانون  این  هدف  شد.  اپیدمیولوژیکتصویب  تحقیقات  انجام  برنامه رویج  اجرای  پیشگیرانه های  ، 

 .سرطان بودآمار مربوط یه بیماران مبتال به و استخراج ای منطقه 

بهداشت، تحقیقات و فنآوری  های  ، تفاهمنامه برنامه ملی ثبت سرطان توسط معاونت1395در سال  

و درمان وزارت بهداشت تدوین توسط وزیر ابالغ شد و در ادامه، دبیرخانه برنامه ملی ثبت سرطان با  

طان در ستاد وزارت بهداشت تشکیل شد. همچنین با  هدف ساماندهی فعالیتهای مرتبط با ثبت سر

و همچنین کنترل کیفیت ها  توجه به نیاز برنامه به نرم افزار مناسب برای جمع آوری و ورود داده

 . آنها، سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات سرطان )سیمای سرطان( طراحی و راه اندازی شد

 ثبت سرطان در مکسا 

، بررسی،  هابیمار در مکسا شامل مراحلی گوناگونی است که یکی از مهم ترین آنتشکیل پرونده برای  

استاندارد سازی و ثبت اطالعات مربوط به سرطان است. این اطالعات که در طول فرآیند تشخیص، 

سیستم   نوع و سیر بیماری و وضعیت بیمار است.ۀ  دهند آیند، نشانمی  پایش و پیگیری بیماری بدست

العات سرطان مکسا، برای بر اساس جدید ترین دستور العمل سازمان جهانی بهداشت  موجود ثبت اط

تدوین شده است. در طراحی این سیستم کوشش بر آن بوده است تا دقت    ICD-O3  2020یعنی  

در جمع آوری اطالعات با سهولت استفاده برای کاربران گوناگون همراه باشد. جمع آوری و ثبت این 

تنها با همکاری یک تیم چند تخصصی، شامل پزشک، متصدی پذیرش، بایگان،    اطالعات ارزشمند،

 گردد.  می پشتیبان علمی و پشتیبان نرم افزاری محقق

این راهنما با هدف تعریف فرآیند احراز شرایط تشکیل پرونده و تکمیل اطالعات مربوط به نوع بیماری 

  ،این راهنمادانش پایه و ساده سازی فرآیند تکمیل اطالعات تهیه شده است. مخاطب اصلی  ۀ  و نیز ارائ

های  تا بتوانند اطالعات مربوط به سرطان بیمار را با حداقل خطا و بر اساس استاندارد  هستندپزشکان  



 4  ................................................................................................... تشکیل پرونده و ثبت اطالعات سرطان

 

رک  دتواند به پزشک و نیز دیگر اعضای تیم کمک کند تا  می  همچنین  . این راهنما جهانی ثبت کنند

از اطالعات ثبت شد از منابع   مربوط به بیماری به دست آورند.ۀ  صحیحی  برای تدوین این راهنما 

پایان راهنما آورده شده است.ها  آنۀ  گوناگونی استفاده شده که فهرست گزید   9این راهنما در    در 

میل فرآیند تشکیل پرونده و تکبخش اول به تشریح    است.تدوین شده  پیوست    3و به همراه  بخش  

بایست قبل از هر اقدام در روند تشکیل پرونده  می  پزشکپردازد.  میپروندۀ پاتولوژی بیماران در مکسا  

، اطالعات مربوط  بنابرینهای بدخیم( و اطمینان حاصل کند.  از ابتالی فرد به سرطان )وجود سلول 

  .که به مفهوم رفتار تومور پرداخته، تشریح شده است  بخش دومدر    به احراز ابتالی فرد به سرطان

های  تشکیل پرونده از ابتالی فرد به سرطان )وجود سلول  بایست قبل از هر اقدام در روندمی  پزشک

-ICDمفهوم و نحوۀ ثبت محل تومور اولیه )که در    سومخش  بدر    اطمینان حاصل کند.  و  بدخیم(

O3  ( به آن توپوگرافیTopographyگفته )  اهمیت و    چهارمبخش    تشریح شده است.  شود( می

به مورفولوژی، یعنی ساختار سلولی    د. بخش پنجمدهمی  چگونگی ثبت تقارن تومور را مورد بحث قرار

، چگونگی  هفتمپردازد. در بخش  می  یافتگی )یا گرید(  به درجه تمایز  ششمبافتی سرطان و بخش    و

  هشتم تعیین تاریخ تشخیص بیماری بر اساس سوابق و مدارک بیمار شرح داده شده است. بخش  

رای بیماران مکسا توضیح داده بمرحله بندی سرطان و چگونگی تعیین و ثبت مرحله  های  سیستم 

و سیتولوژیک بیماری   یمولکولثبت اطالعات  ۀ  به تشریح اهمیت و شیو  نهم  بخش  و در نهایت در   شده

 .پرداخته ایم

پرداخته توپوگرافی  های  به تشریح برخی از کد  1است. پیوست    جداگانه  پیوست  3این راهنما دارای  

گوناگون و حدود  های  توپوگرافیحاوی تصاویر    2شوند. پیوست  نمی  که به اندام با مرز مشخص محدود 

مفهوم  ***    را به تصویر کشیده است.ها  از اندامبرخی  ۀ  لنفی محدودهای  گره  3ست و پیوست  هاآن 

 شود(می ( گفتهTopographyبه آن توپوگرافی )  ICD-O3و نحوۀ ثبت محل تومور اولیه )که در 

در پایان الزم است از سرکار خانم دکتر زهرا روانخواه، مسئول ثبت سرطان استان اصفهان و سرکار  

پاتولوژی که در بازبینی و ویرایش این اثر ما را یاری نمودند تشکر خانم دکتر هدی اخوت، متخصص  

 کنیم. 
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:بخش اول  

 فرایند و قواعد تشکیل پرونده 
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فرآیند و قواعد تشکیل پرونده در مکسا  -1بخش   
بیمار در مکسا است که  ۀ  ل پروندیبه عنوان بخشی از فرآیند تشک «ت بیماریادریافت و ثبت اطالع»

مراقبت در شبکه  کلینیک بازتوانی،  همچون    قرار دارد و در مراکز گوناگون  معاونت فنی   تحت نظارت

 شود:می  ت بیماری با اهداف زیر انجام ادریافت و ثبت اطالع  شود.می  انجام بخش بیمارستانی  و    منزل

ارائفراهم آوردن   • باالترین کیفیت ممکن  ۀ  امکان  با  انطباق با   به بیمار،خدمات  نیاز و    در 

 ؛شرایط او

 ؛ هارعایت استاندارد واحد و وحدت رویه در درون سازمان و در تعامل با دیگر سازمان •

های  مراقبت ۀ  پژوهشی با هدف رشد و توسعهای  ایجاد بستری مناسب برای اجرای پروژه •

 حمایتی و تسکینی در کشور.

پاتولوژی در، روند مشخصی  موارد فوق با توجه به   مکسا و با    برای تشکیل پرونده و ثبت اطالعات 

های  و نقشها  سامانه سما تدوین شده است. در ادامه به تعریف این فرآیند و تعیین جایگاه  استفاده از

 پردازیم. می مختلف در آن

 تشکیل پرونده 

پذیرش کلینیک بازتوانی یا بیمارستان است و تشکیل پرونده    قسمتارتباط بیمار با مکسا،  ۀ  اولین نقط

شود. اولین گام در تشکیل پرونده، احراز ابتالی می  توسط پزشک کلینیک بازتوانی یا بیمارستان انجام

  است که فعالیت در زمینۀ آنها به عنوان رسالت سازمان تعریف شده هایی  یکی از بیماریبیمار به  

ظف به احراز ابتالی بیمار موزتوانی یا بیمارستان در زمان تشکیل پرونده،  است و پزشک کلینیک با

این مراقبتاستها  بیماری  به  ارائۀ  مکسا،  رسالت  اینکه  به  توجه  با  برای  های  .  وتسکینی  حمایتی 

  طان محرز گردد.، لذا الزم است که ابتالی بیمار به سربیماران مبتال به سرطان تعریف شده است

)چگونگی احراز ابتالی فرد به سرطان در    مار به سرطان در ادامه آمده استیبفرایند احراز ابتالی  

   . آمده است.( 2بخش 
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سوال زیر وجود مدارک دالّ بر ابتالی بیمار   2با پرسیدن  در بدو ورود فرد به مرکز، متصدی پذیرش

 شود:می به سرطان را جویا

 است؟«»آیا بیمار به سرطان مبتال  -

 »آیا مدارکی که نشان دهد بیمار به سرطان مبتال است را همراه دارید؟« -

در صورتی که در پاسخ به سوال اول عنوان شود که فرد به سرطان مبتال نیست، تشکیل پرونده برای 

گیرد و اگر با وجود ابتال به سرطان، مراجعه کننده مدارک مورد نیاز را به همراه نداشته نمی او انجام 

شود. اگر پاسخ مراجعه کننده به هر دو  می  باشد، تشکیل پرونده به زمان همراه آوردن مدارک موکول

 گیرد. می سؤال مثبت باشد، آنگاه مدارک او برای بررسی در اختیار پزشک قرار 

چگونگی احراز ابتالی .  کند می  بررسی  احراز ابتالی بیمار به سرطانپزشک مدارک بیمار را از جهت  

آمده است. اگر ابتالی بیمار به سرطان احراز شود، روند تشکیل پرونده    2به سرطان در بخش  فرد  

 شود.نمی یابد؛ اما اگر ابتالی بیمار به سرطان احراز نشود، پرونده برای بیمار تشکیلمی  برای او ادامه

ی  هامیل فرمدر صورتی که ابتالی بیمار به سرطان توسط پزشک تأیید شود، مراجعه کننده برای تک

کند.  می  اجعهمجددا به پزشک مر  ها فرم  پر کردنشود و پس از  می  مربوطه به قسمت پذیرش ارجاع

ی  هاپزشک در این مرحله، مدارک بیمار را به دقت بررسی نموده، شرح حال کامل او را یادداشت و فرم

ۀ  کامل بودن پروندار و در طول این مرحله، پزشک سطح خدمات مورد نیاز بیم کند.مربوطه را پر می

 کند. می وی را بررسی در انطباق با شرح حال تشخیصی بیمار
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 یص نیاز بیمار در درمانگاه و بخش بیمارستانی خ فرایند پذیرش و تش
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 فرایند پذیرش و تشخیص نیاز بیمار در درمانگاه و بخش بیمارستانی 
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بیمار در شبکۀ   نیاز  و تشخیص  پذیرش  کلینیک فرایند  و  منزل  در  مراقبت 

 بازتوانی 
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کلینیک  و  منزل  در  مراقبت  بیمار در شبکۀ  نیاز  و تشخیص  پذیرش  فرایند 

 بازتوانی 
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 مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده 

پرونده بیمار شامل هم نیاز برای تشکیل  اطالعات در  دقیق ترین  مدارکی است که  ۀ  مدارک مورد 

(، وجود و محل  Grade)توپوگرافی(، تقارن، مورفولوژی بافت سرطانی، درجه )خصوص محل تومور  

از آنجا که بیماران مختلف با توجه به    را نشان دهد.   ( و مشخصات ملکولی Stageمتاستاز، مرحله )

  بیماری، دسترسی بیمار به منابع و غیره، فرآیندهای تشخیصی گوناگونی را طیۀ  نوع بیماری، مرحل

تواند به فراخور حال با دیگری متفاوت باشد. ازینرو تعیین می  مدارک تشخیصی هریک نیزکنند،  می

ی ارائه شده در این دستور العمل با  هامدارک مورد نیاز برای هر بیمار، بر اساس تطبیق استاندارد

شود. بدین معنا  می ( که بیمار طی کرده است مشخصDiagnostic Workupفرآیند تشخیصی )

 که توسط او یا همراه بیمار ارائه ای  مدارک ارائه شده توسط بیمار بر اساس شرح حال و سابقهه  ک

 شود. می دهد تطبیق داده می

از   از بین رفتن و مفقود شدن بخشی  احتمال  بیماری  پیچیده و طوالنی  با توجه به سیر  به عالوه 

از مدارک )مگر مدارک در صورتی که    مدارک تشخیصی وجود دارد. بنابر این دسترسی به بخشی 

به آن مدارک به صعوبت  ۀ  نشان دهند یا دسترسی  باشد  از بین رفته  برای همیشه  بیماری(  وجود 

 شود. می ممکن باشد، از دریافت آن مدارک صرف نظر شده و مراتب در قسمت توضیح پاتولوژی قید

 ری معرفی شده اند. در هر بخش مدارک قابل وثوق در تعیین ابعاد گوناگون بیما

شته باشد، یا اگر مدارک  تشخیصی را به همراه داهای  بررسیۀ  مراجعه کننده، مدارک مربوط به هم  اگر

تهی امکان  یا  مدارک  به  ولی دسترسی  نباشد  مراحل ها  آنۀ  کامل  باشد  نداشته  به هیچ وجه وجود 

 شود. می جریان دریافت خدماتبیمار وارد ۀ  و پروند یابدمی تشکیل پرونده برای بیمار ادامه

وقتگیر است و نیاز بیمار به    لکنتهیۀ مدارک برای بیمار ممکن    مدارک بیمار ناقص است و   اگراما  

ر با حداقل مدارکی که ابتالی  ، تشکیل پرونده برای بیما(2یا    1یا    0ح  )سط  خدمات مکسا فوری است

  بیمار برای رفع نیاز فوری خود به واحد مربوطه ارجاع و  شودمی انجام بیمار به سرطان را اثبات کند،
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اما ادامۀ ارائه خدمات به او هفته فرصت خواهد داشت تا مدارک خود را تکمیل کند    2بیمار  شود؛  می

 .منوط به تکمیل پرونده استهفته،   2پس از گذشت 

o   روز، یک   3نوبت با فاصلۀ    3پیگیری برای تکمیل مدارک توسط پذیرش و طی

ز گذشت این مدت  اشود. پس  می  انجامو دو هفته از زمان تشکیل پرونده    هفته

طی تماس، متصدی پذیرش با بیمار یا مراقبین مکالمه    شود.نمی  پیگیری انجام

 شود.می پرونده را به ایشان یادآور ضرورت تکمیل و موارد نقص کرده و

o  تکمیلی ومی  مدارک  حضوری  صورت  به  یا    تواند  در  فیزیکی  ارسال  ازطریق 

اختصاصی(  اجتماعی های  شبکه  واتساپ  گیرد  )شماره  قرار  پزشک  اختیار   .در 

 ی اجتماعیهاتوانند برای ارسال مدارک از طریق شبکهمی بیمار یا مراقب او

o  تکمیل پرونده و ثبت اطالعات تکمیلی، توسط پزشک مسئول در همان بخشی

از آن بخش خدمتمی  انجام گیرد. به عنوان مثال تکمیل و  می  شود که بیمار 

پروند دریافتۀ  ثبت  منزل  در  مراقبت  خدمات  که  وسیلۀ می  بیماری  به  کند، 

راهنمایی بیمار    گیرد. می  شبکه مراقبت در منزل انجامۀ  پزشک هماهنگ کنند

ۀ  برای تکمیل پرونده بر عهد  هابرای مکان، شخص و زمان مراجعه یا ارسال فایل

توانند در زمان  می  همچنین بیمار یا مراقب اوپرونده است.  ۀ  پزشک تشکیل دهند

ارسال مدارک، بصورت تلفنی از پطزشک برای انتخاب مدارک مورد نظر با پزشک 

 تماس بگیرند.  

o   از گذشت  ۀ  پرونددر صورتی که پرونده    2بیمار پس  زمان تشکیل  از  از  هفته 

او تا زمانی که پرونده تکمیل  ۀ  ارائه خدمت به او متوقف و پروندتکمیل نشود،  

 آید. می شود به حالت تعلیق در

، تشکیل پرونده  (3≤نیست )سطح  نیاز بیمار به خدمات مکسا فوری    مدارک بیمار ناقص است و   اگر

مجدد بیمار یا مراقب و تکمیل مدارک، وارد مسیر ارائه ۀ  اما تا زمان مراجع  شود می  انجامبرای بیمار  
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خدمات نمی شود. در چنین مواردی هیچ تماسی از سوی پذیرش برای یادآوری تکمیل پرونده با  

 بیمار و مراقب او بر قرار نمی شود. 

o د که ارائه نشده اگر تعیین سطح خدمات مورد نیاز بیمار، وابسته به مدارکی باش

شود و تغییر آن  می  اند، سطح خدمات مورد نیاز بر اساس مدارک موجود تعیین

 شود.می به زمان تکمیل پرونده موکول

o  اطالعات گوناگون بیمار در تدوین   ،3≤در موارد نقص پرونده در بیماران سطح

  ی سازمانی و گزارشات علمی( محاسبه هاگزارشات و آمار مکسا )اعم از ارائه آمار

 نمی شود. 

در پروندۀ کاغذی بیمار  ها  در ادامه پزشک موظف به مشخص کردن دیگر مشخصات بیماری و درج آن

همین    بعدی های  ه در قسمتک  را   طبق راهنمای حاضر است. سپس پزشک مدارک مربوط به بیماری

 کند. می را به ترتیب شماره گذاریها برای بایگانی شدن انتخاب کرده و آن  ،راهنما آمده است

و   از کاغذی  )اعم  پرونده  در  دیتابیس سامانۀ سما  با  را مطابق  بیمار  اطالعات  است  پزشک موظف 

اطالعات در پرونده، تمامی موارد قابل ثبت با  الکترونیک( ثبت کند. از این رو الزم است قبل از ثبت  

آنچه در سامانه موجود است تطبیق داده شود. به عنوان مثال پزشک باید از وجود عنوان مشابه با  

که بصورت هایی  محل تومور و مورفولوژی ذکر شده در گزارش در سامانه اطمینان کسب کند و گرید

 استاندارد تبدیل کند. غیر استاندارد گزارش شده اند را به گرید 

را  نیافتید، لطفا    ای مطابق با موارد ثبت شده در پروندۀ پاتولوژیگزینه  در سامانۀ سما   در صورتی که

 تماس بگیرید.                      با شمارۀ  

ترتیب مدارک در پرونده بهتر است منطبق با سیر بیماری باشد به نحوی که مدارک قدیمی   •

 ک جدیدتر در آخر قرار بگیرند.تر در ابتدا و مدار

تومور  • موارد  نظر های  در  بصورت جداگانه در  باید  تومور  یا دوطرفه، مدارک هر  چندگانه 

 گرفته شده و بایگانی شود. 
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 ثبت و بایگانی پرونده 

گیرد تا از می بعد از تشکیل پرونده توسط پزشک، اصل مدارک بیمار در اختیار متصدی پذیرش قرار

. در قرار گیرد/آپلود شودتهیه شده و بر روی پرونده  کپی/اسکن  شماره گذاری شدۀ آن  های  قسمت

گیرد تا اطالعات پروندۀ کاغذی را وارد فرم الکترونیک می  قرارکارشناس ثبت    پایان، پرونده در اختیار

 کند. 

با محتوای کارشناس ثبت   • الکترونیک را با دقت و منطبق  موظف است پروندۀ 

 کاغذی تکمیل کند. پروندۀ 

o   انتخاب گزینهکارشناس ثبت است که در تطابق هایی  صرفا مجاز به 

 کامل با محتوای پروندۀ کاغذی باشند.

o منطبق با محتوای پرونده را نیابد،  ای گزینه کارشناس ثبت  در صورتی

موظف است مراتب را در فرم مربوطه قید نموده و مراتب را شفاها به 

پرو به اصالح پزشک تشکیل دهندۀ  پزشک موظف  نده اطالع دهد و 

 مواردی است که محتوای پرونده با اطالعات دیتابیس منطبق نیست.

پزشک موظف به بررسی و تطبیق اطالعات پروندۀ الکترونیک بیمار با اطالعاتی   •

 است که در پروندۀ کاغذی وارد کرده است. 
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 نظارت

بایگانی پرونده( بر عهدۀ مسئول کلینیک است. نظارت بر حسن انجام فرایند فوق )تشکیل، ثبت و  

توسط ای  همچنین، روند ثبت، وضعیت دیتابیس، اطالعات وارد شده و کیفیت آن به صورت دوره

 ماه یکبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.   6این سند از زمان انتشار هر    شود.می  معاونت فنی بررسی

 تکمیل پرونده 

 روندۀ بیمار تکمیل و بروز رسانی شود. نیاز است که پ  در موارد زیر

در دسترس قرار گرفتن مدارک بیمارانی که در زمان تشکیل پرونده مدارک کامل را ارائه  •

 نداده اند. 

تشخیصی تکمیلی در بیمارانی که  های  آماده شدن مدارک آزمایشات جدید یا انجام تست •

 در مکسا پرونده تشکیل داده اند. در مراحل ابتدای تشخیص بیماری 

ی که  تشخیصی تکمیلی در بیمارانهای  آماده شدن مدارک آزمایشات جدید یا انجام تست •

 منشاء بوده است )تومور با    ناشناخته  هاسرطان در آن منشاء  به اندام    در زمان تشکیل پرونده

 . (CUPته = ناشناخ

یا  تغییر   • مشکوک  حالت  از  بیماری  رفتار  دقیق  شدن  مشخص   Borderlineیا 

malignancy  ( 3/)کد رفتار  ( یا بدخیم 0/( به خوشخیم )کد رفتار 1/)کد رفتار 

 (Histological Transitionیا   پیشرفت بیماری )اعم از بروز متاستاز •

 ابتال به تومور جدید  •

گردد که بیمار در حال حاضر خدمات خود را از آن می  مرکزی انجامتکمیل مدارک توسط پزشک  

پرونده، اطالعات جدید توسط پزشک دریافت شده و در کادر مربوط   تکمیلدر زمان  کند.  می  دریافت

همچنین   کند. می  پرونده کاغذی نوشته شده و هم اوست که اطالعات سامانه را به روز رسانی   تکمیلبه  

ممکن است مدارک توسط پزشک یا پرستار در زمان ویزیت در منزل بیمار دریافت شود و یا اینکه  
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بیمار با هماهنگی مرکز تماس اقدام به ارسال تصویر مدارک نماید که در این موارد پزشک یا پرستار 

مسئو پزشک  برای  را  اطالعات  بیمار  از  نیابت  به  تماس،  مرکز  یا  منزل  در  ارسال مراقبت  مرکز  ل 

در پرونده را مشخص کند و متصدی  ها  پزشک باید مدارک جدید و ترتیب قرار گرفتن آن    .نمایدمی

. آپلود مدارک بر روی سامانه بر  دهد می بر روی پرونده قرارتهیه کرده و اسکن و  کپیها پذیرش از آن

 .پزشک استۀ  عهد

 الزامی است:بیمار، توجه به موارد زیر ۀ در خصوص تکمیل پروند

o   یا تومور  کامل  رفتن  بین  از  با  )حتی  درمان  واسطۀ  به  بیمار  بهبود  در صورت 

 کند. نمی متاستاتیک( اطالعات پروندۀ پاتولوژی تغییرهای تومور 

o   در صورت تبدیلBorderline malignancy    (، کد  3/به بدخیم )کد رفتار

 مورفولوژی باید اصالح شود. 

o   تبدیل رفتار  به    Borderline malignancyدر صورت  )کد  (،  0/خوشخیم 

)به جز موارد اشاره   پروندۀ بیمار باید از گردش کار و سیستم ثبت خارج شود.

 «( پرونده در مکسا یلموارد تشک، قسمت »2شده در بخش 

o   ،قبلی مدارک  به  نسبت  باالتر  اعتبار  دارای  مدارک  آمدن  دست  به  صورت  در 

 شوند. می ر اساس مدارک معتبر تر بروز رسانیاطالعات ب

o شود.می در صورت ابتال به تومور جدید، مراحل مشابه با تشکیل پرونده طی 

 آموزش 

مربوط  های و دستور العمل ها  برگزاری برنامۀ آموزشی و تهیۀ محتوای آموزشی و تدویین راهنما

 شود. می  به ثبت پاتولوژی توسط معاونت فنی انجام

جهت آموزش پرسنل است. معاونت فنی موظف به برگزاری برنامۀ آموزشی منظم  
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( سایر  3و متصدیان پذیرش و  کارشناسان ثبت    (2( پزشکان،  1گروه    3در  ها  آموزش •

 شود.می بالینگران برگزار
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دوم:بخش   

 رفتار بافت و تعیین ابتال به سرطان 



 21  ................................................................................................... تشکیل پرونده و ثبت اطالعات سرطان

 

سرطان رفتار بافت و تعیین ابتال به  - 2بخش   

 انواع رشد غیرطبیعی بافت 

ممکن است در شرایط مختلف اتفاق بیافتد. اما لزوما هر نوع رشد و تقسیم  ها  رشد غیر معمول سلول

شود می  غیر معمول در بافت، به معنای سرطان نیست. رشد غیر معمول بافت به انواع گوناگونی تقسیم

 Hypertrophy شود.می اشارهها که در اینجا به هریک از آن

رایج  می  ، هایپرتروفی گفتههابدون تغییر در وضعیت تقسیم آن ها  به بزرگ شدن سلول مثال  شود. 

 هایپرتروفی، بزرگ شدن عضالت در اثر ورزش است. 

Metaplasia 

بالغ یا در جایی که بطور معمول های  به جای نوع دیگری از سلولها  جایگزین شدن نوع بالغی از سلول

پوششی های  گویند. یک مثال شایع از متاپالزی، تبدیل سلولمی  شوند را متاپالزینمی  یافتدر آن  

 سنگ فرشی در مصرف کنندگان دخانیات است. های ستونی بافت ریه به سلول

 Hyperplasia 

تعداد سلول زیاد شدن  اند  های  به  گرفته  قرار  کنار هم  در  نرمال  ترکیبی  با  که  بافت  یک  طبیعی 

 شود. هایپرپالزی بزرگ شدن قسمتی از بافت را که تحت تاثیر قرار گرفته سبب می  ی گفتهپرپالزیها

 شود. افزایش ضخامت دیوارۀ رحم مثالی از هایپرپالزی است.می

Dysplasia 

کمتر بلوغ یافته است. ممکن است در بعضی های  به معنی جایگزینی یک نوع سلول بالغ با سلول

( تقسیم کنند که باالترین درجۀ آن به Gradeس شدت به چند درجه )موارد، دیسپالزی را بر اسا

Carcinoma in situ   خوشخیم، دیسپالستیک هستند و برخی های  نزدیک است. بسیاری از تومور

 شوند. می ( بدخیم درنظر گرفتهMDS)همچون  هااز دیسپالزی
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Neoplasia 

ها از رشد  هایی که رشد آناز تقسیم سلول به معنی رشد جدید است. به بافتی غیر طبیعی حاصل  

دیگر بدن را های  های اطراف بیشتر است و قابلیت جدا شدن و انتقال به قسمت طبیعی بافت و بافت

 توان معادل بدخیمی یا سرطان در نظر گرفت.  می گویند. نئوپالزی رامی دارند، نئوپالسم 

Anaplasia 

آناپالستیک دارای پلوئمورفیسم شدید و بعضا  های  است. بافتبه معنی از دست دادن تمایز سلولی  

سرعت باالی تقسیم سلولی هستند. از آنجا که از دست دادن تمایز سلولی یکی از مشخصات اصلی  

سرطانی آناپالستیک هستند. گاهی در تعیین درجۀ تمایز های  سرطانی است، اکثر بافتهای  سلول 

 شود. می ( در نظر گرفته4ان باالترین درجه )گرید سرطانی، آناپالزی به عنوهای سلول 
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 درحال تقسیمهای رفتار سلول 

گوناگونی داشته باشند. اولین گام  های  که درحال تقسیم شدن هستند ممکن است رفتارهایی  سلول 

که رشد غیر  هایی  و بافت است. رفتار بافتها  نمونۀ یک بافت مشکوک، تعیین رفتار سلول  در مطالعۀ

 شود.  می طبیعی به دارند، دو دستۀ اصلی خوشخیم و بدخیم تقسیم

، به رفتار سلولها یا توده، یک کد اختصاص داده شده که  ها در نظام بین المللی دسته بندی سرطان 

 در انتهای کد مربوط به مورفولوژی آمده و به وسیلۀ یک ممیز )/( از ارقام مربوط به مورفولوژی جدا 

( تفاوت دارد. در  Grade( با درجۀ تومور )Behaviorه داشت که رفتار تومور )شود. باید توجمی

 شود.  می اشاره ها ادامۀ این بخش به انواع رفتار بافت

Benign 

 Basementبافت خوشخیم بافتی است که با وجود تقسیم و حتی کاهش تمایز و به غشای پایه )

Membrane  سایر به  و  مانده  محدود  بافت  ی  توسعههای  بافت(  تومورنمی  مجاور  های  یابد. 

خوشخیم هستند. احتمال تبدیل بافت خوشخیم به بدخیم اندک  های  هایپرپالستیک مثالی از تومور 

از اهمیت زیادی برخوردار   البته محل قرار گرفتن تودۀ خوشخیم در بدن و سرعت رشد آن  است. 

انی خطرناک یا غیر قابل جراحی قرار گرفته  که سرعت رشد زیادی دارند یا در مکهایی  است. توده

بافت شده و عوارض جدی و حتی  های  باشند، ممکن است باعث ایجاد فشار برروی اعصاب یا رگ

 است.  0/مرگ را در پی داشته باشند. کد مورد استفاده برای تومورهای خوشخیم 

Borderline malignancy 

مکن نباشد یا اینکه توده در حال تبدیل شدن از  گاهی تعیین خوشخیم یا بدخیم بودن یک توده م

 Uncertain whether benignخوشخیم به بدخیم باشد. در چنین مواردی از اصطالحاتی مانند،  

or malignant  یاBorderline malignancy شود. کد مربوط به  می  یا وضعیت مرزی استفاده

 است.  1/سرطانی های  و سلولها این دسته از تومور
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Carcinoma in situ 

CIS  که در آن تشکیل شده اند  ای  سرطانی به محل اولیههای  شود که سلول می  به شرایطی گفته

سلول باشند.  مانده  از    CISهای  محدود  اینکه  جز  به  دارند  را  بودن  سرطانی  خصوصیات  همۀ 

Basement membrane    اند و ممکن است به    CISندارند.    Stomal invasionعبور نکرده 

( مهاجم  شود.  Invasive    =Infiltrativeتومور  تبدیل   )CIS    مرحله عنوان  به  را  آن  گاهی  که 

(Stageصفر بیماری نیز در نظر ) شود.می نشان داده   2/گیرند با کد می 

Malignant 

از  ها  تقسیم سلول  است به نحوی کهها  به معنی رفتار تهاجمی سلول  (Malignancyبدخیم بودن )

توانند عالوه  می  بدخیمهای  مجاور تهاجم کنند. سلول های  کنترل خارج شده باشد و بتوانند به بافت

(.  Metastasisسراسر بدن از منتشر شوند )های  (، به بافتDirect Extensionبر تهاجم مستقیم )

 رطان دانست.توان برابر اصطالح سمی بدخیم راهای اصطالح تومور بدخیم یا سلول

کد بر  کدِ  های  عالوه  دو  موارد،  بعضی  در  سرطان   9/و    6/فوق،  دادن  نشان  برای  ترتیب  به  نیز 

به کار اولیه  یا  آن  ICD-Oروند که طبق  می  متاستاتیک و سرطان متاستاتیک  از  مجاز  ها  استفاده 

 استفاده شود.  3/باید کد ها نیست و به جای آن

 سرطان مدارک قابل اعتماد برای تشخیص 

 به شرح ذیل است:بودن بیماری  سرطانمدارک قابل اعتماد برای تشخیص 

تومور .1 پاتولوژی  بافت،    ؛گزارش  بودن یک  تعیین سرطانی  برای  ترین مدرک  اعتماد  قابل 

کروسکوپی نمونه حاصل از بیوپسی یا جراحی  می  گزارشی است که پاتولوژیست از بررسی

 دهد. می تومور ارائه

در صورتی    تدایی تشخیص )قبل از نمونه برداری یا قبل از جراحی( یاگاهی در مراحل اب .2

باشد، نداشته  تومور وجود  از  برداری  نمونه  امکان  بررسیمی  که  نتایج سایر  به  های  توان 
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پاراکلینیکی اکتفا کرد؛ مشروط بر آنکه در تفسیر مکتوب آزمایش، متخصص وجود تومور 

جامد به ترتیب شامل  های  باشد. این مدارک برای تومور سرطانی را تایید کرده  های  یا سلول

 نتایج موارد زیر هستند: 

 (؛ . ، نمونه آسیت و..FNA ،BALغیر مستقیم ) های نمونه برداری  •

 اندوسکوپی؛  •

 (. MRI ،CT Scan ،MRCPانواع تصویربرداری ) •

مجموعه  • متخصص ای  وجود  طرف  از  نامه  معرفی  مانند  بدخیمی  وجود  مؤید  مدارک  از 

شیمی درمانی مرتبط با سرطان  های  لوژی یا رادیوتراپی به انضمام سابقه مصرف رژیمانکو

 دستگاه خونساز.های  منطبق با یکی از سرطان  CBCیا نتایج 

مربوط به دستگاه خونساز، به ترتیب های  پاراکلینیکی قابل اعتماد برای سرطانهای  بررسی .3

 اعتبار شامل موارد ذیل است.

 کاریوتایپ یا سیتولوژی؛  •

•  Protein Electrophoresis  فقط در(Multiple Myeloma) ؛ 

• Flow Cytometry ؛ 

 (؛ Bone Marrow Biopsyنتیجۀ نمونه برداری مغز استخوان ) •

 (.BMAنتیجه نمونه برداری مایع مغز استخوان ) •

شود؛  نمی  ک بیمار ثبتدر هیچ قسمت از پروندۀ کاغذی یا الکترونی  ، بطور مستقلبدخیم بودن بیماری

زیرا اطالعات مربوط به تومور و وضعیت بدخیمی آن از قسمت بافت شناسی تومور قابل استخراج 

 مراجعه نمایید.(   5است. )به بخش 

 موارد تشکیل پرونده در مکسا

 است انجام   in situبدخیم یا  ها  تشکیل پرونده در مکسا برای تمام بیمارانی که به نوع بیماری آن

، در صورت وجود ریسک  Borderline malignancyشود. همچنین در شرایط ابتال به  می
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ها باالی تبدیل شدن بیماری به بیماری بدخیم، نامشخص بودن بدخیم یا خوشخیم بودن سلول

تشکیل بیمار  برای  پرونده  نیز  بینابین،  خصوصیات  با  تومور  وجود  یا  در خصوص می  و  شود. 

  محلیوشخیم نیز تنها در مواردی که توده سرعت رشد زیادی داشته باشد یا در  خهای  تومور 

خطرناک یا غیر قابل جراحی قرار گرفته باشند، تشکیل پرونده در مکسا برای مبتالیان به این  

های  پذیرد. در غیر این صورت تشکیل پرونده برای مبتالیان به تومور می  انجامها  دسته از تومور

بدخیمی جز  )به  دیگر  حاد  یا  مزمن  بیماری  به  اگر  حتی  وضعیتهاخوشخیم،  یا  های  ( 

شود. در افرادی که به سرطان مبتال هستند، وجود  نمی  سرطانی دیگر مبتال باشند، انجامپیش

پرونده در  های  تومور  خوشخیم دیگر )بجز مواردی که در صورت بروز مستقل، امکان تشکیل 

های  دارد( نباید در پرونده پاتولوژی ثبت شود. در موارد ابتال به وضعیت  وجودها  مکسا برای آن

تشکیل پرونده  که باالتر اشاره شد(    1/و    0/پیش سرطانی )به جز مواردی مربوط به کد رفتار  

  در مکسا صورت ها  باشد همچنین تشکیل پرونده برای مبتالیان به دیگر بیمارینمی  در مکسا مجاز

 گیرد. نمی
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سوم: بخش    

 محل تومور 
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محل تومور  - 3بخش   
این اندام را  منظور از محل تومور، اندامی است که سرطان برای اولین بار در آن شکل گرفته است.  

سرطانی دچار درگیری شده  های  نباید با اندامی که در پی بزرگ شدن تومور اولیه یا متاستاز سلول

گرفت. اشتباه  توپوگرافی    است  کدهای  از  استفاده  تومور،  محل  ثبت  در  استفاده  مورد  استاندارد 

(Topography Code  است که در )ICD-O3  .توپوگرافی به شکل یک های  کد  معرفی شده اند

اندام )یا دستگاه(  ۀ رقم اول نشان دهند 2شود که معموال می بیان  (C72.1)مانند  سه رقمیۀ شناس

به ترتیب دستگاه و محل قرار  ها  شود. این کد می  تعیین جزئی تر محل تومور مربوطو رقم سوم به  

مربوط    72مربوط به مغز و    71مربوط به مننژ،    70به عنوان مثال کدهای  گیری اندام تعریف شده اند.  

 به نخاع اند. 

تفاده از یکی از نکات ضروری در ثبت محل تومور اولیه، ثبت آن در دقیق ترین شکل ممکن است. اس 

 Ill-definedیا استفاده از کدهای مربوط به    Overlappingو    NOSهای  مواردی همچون کد

sitesمگر در مواردی که هیچ مدرکی برای تعیین دقیق حل تومور اولیه در دست نباشد، توصیه ، 

ست شود. در مواردی که محل تومور با جزئیاتی دقیق تر از کد محل تعیین شده باشد، الزم انمی

جزئیات مربوط به محل تومور در داخل پرانتز )پرونده کاغذی( و در قسمت توضیحات محل تومور 

 )پرونده الکترونیک( ثبت شود.

 محل تومور های کد

محل تومور با کدهای مربوط به دستگاه  های  ، کدICD-O-3در سیستم رده بندی و ثبت سرطان  

بزاقی، حلق،   ، مقعد، کبد، دستگاه صفراوی و  هامری، معده، رودهگوارش )شامل لب و دهان، غدد 

،  ها مربوط به سیستم تنفسی )بینی و گوش میانی، سینوس های  شود. سپس کدمی  پانکراس( آغاز

داخل قفسه سینه )تیموس، قلب، مدیاستن  های  ( و در پی آن دیگر اندامهاحنجره، نای، برونش و ریه

مفصلی،  های  ، مفاصل و غضروفها مربوط به استخوان های  و پلور( آورده شده است. در ادامه سایت

بافت رتیکولواندوتلیال  هماتوپویتیکهای  سیستمهای  سپس  اعصاب  ،  و  ادامه  پوست، در  از آن  بعد 
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نرم آورده  های  پیوندی، زیر جلدی و دیگر بافتهای  محیطی و خود مختار، سپس صفاق و سپس بافت

پستان، دستگاه تناسلی زنان، دستگاه تناسلی مردان، دستگاه ادراری، شده است. در ادامه به ترتیب  

دستگاه عصبی مرکزی، چشم و دستگاه غدد درون ریز آورده شده. بخش بعدی مربوط به گزارشاتی  

لنفاوی و در نهایت  های  کند. سپس بخش مربوط به گرهنمی  است که محل تومور را به دقت مشخص

ناشناختهای  تومور  با توجه به وجود ترتیب نسبی این کد با منشاء  بر اساس  ها  ه آورده شده است. 

  ، زمانی که برای یافتن کد مربوط به یک اندام خاص دچار مشکلهادستگاه و محل قرار گیری اندام

را که به اندام مورد نظر نزدیک  هایی  نزدیک به کد استاندارد یکی از اندامهای توانید کدمی  شوید، می

)اگر اصطالح استاندارد   به عنوان مثال برای یافتن محل مربوط به زبان کوچک. و کرداست را جستج

آن ۀ زیر مجموع های (. سپس کدC06توان ابتدا کد مربوط به دهان را یافت )می  و کد آن را ندانیم(

وجود ندارد،    C06کد  های  را بررسی کرد. از آنجا که کد مربوط به زبان کوچک در میان زیر مجموعه 

،  C05.2( با کد Uvula(. زبان کوچک )C07و  C05شود )می نزدیک به کد دهان بررسیهای کد

 ( است طبقه بندی شده است.Palateکه مربوط به کام )  C05ذیل کد 

 پردازیم.می در اینجا به شرح برخی از نکات مربوط به این سیستم کدگذاری

 NOSپسوند 

به  Not Otherwise Specified« )مخفف »  NOS ,-وجود پسوند »  اندام،  نام  انتهای  «( در 

که  هایی  معنی وجود نداشتن توضیحات بیشتر برای نام اندام است. چنین کدهایی برای ثبت تومور

با موارد جزئی ها ( و یا محل قرار گیری آنUnspecifiedشان مشخص نشده )محل دقیق قرارگیری 

شوند  می  ختم  9که به عدد  هایی  رود. معموال کدمی  طبق نباشد به کارمن  ICD-Oارائه شده در لیست  

پسوند   با  اندام  عمومی  نام  دادن  نشان  مثال کد    NOSبرای  به طور  اند.  به    C34.9تعیین شده 

«Lung, NOSهای  « )به معنی ریه، بدون توضیحات بیشتر( اختصاص دارد؛ در حالی که دیگر کد

فقط مختص    NOSمنتهی به    تلف ریه اختصاص دارند. عناوینمخای  هبه قسمت  C34آغاز شونده با  

برای اشاره به عناوین کلی و عناوین مبهم دیگر )مانند نام دارای حدود مشخص نیستند و  های  اندام

استفاده شده استهای  دستگاه نیز  اناتومیک  مناطق  و  اسامی دستگاه  بدن  این  از  که در  ها  برخی 
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آمده است. الزم به توجه ها  دستگاهمربوط به  جدول کدهای  در    دارد، وجود    ICDO  سیستم ثبت

های  است که در زمانی که امکان تعیین دقیق تر محل قرار گیری تومور وجود دارد، استفاده از کد

 مجاز نیست.  NOSدارای پسوند 

 

 هاجدول کدهای مربوط به دستگاه

 عنوان محل  کد محل
C26.9 Gastrointestinal tract, NOS 
C26.0 Intestinal tract, NOS 
C39.0 Upper respiratory tract, NOS 
C42.0 Blood 
C42.3 Reticuloendothelial system, NOS 
C42.4 Hematopoietic system, NOS 

C57.9 Female genital tract, NOS 
C63.9 Male genital organs, NOS 

C68.9 Urinary system, NOS 

C72.9 Nervous system, NOS 

C75.9 Endocrine gland, NOS 

 

 

Overlapping lesion 

همپوشان«، بصورت پیشوند در  ۀ  « به معنی »عارضOverlapping lesionsکه عبارت »هایی  کد

جزئی یک  های قسمت رود که دو یا چند قسمت از می به کارهایی وجود دارد، برای تومور ها عنوان آن

شوند برای نشان دادن می  ختم  8که به عدد  هایی اندام یا چند اندام را درگیر کرده باشند. معموال کد

به    C71.8تعیین شده اند. به طور مثال کد    Overlapping lesionsنام عمومی اندام با پیشوند  

« Overlapping lesion of brain  همپوشان مغز( اختصاص دارد؛ در حالی  ۀ  « )به معنی عارض

تلف مغز اختصاص دارند. این دسته از عناوین  خمهای  به قسمت  C71آغاز شونده با  های  که دیگر کد

اندام مختص  قسمت های  فقط  دیگر  در  و  نیستند  مشخص  حدود  چشم های  دارای  به  نیز    لیست 
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آمده    پوشانهمهای  عارضههای  کدبرخی  جدول    اوین درخورند. برای مثال چند نمونه از این عنمی

است. الزم به ذکر است که شرح دقیق تر محل قرار گرفتن تومور باید در توضیحات محل تومور قید  

 شود.

 پوشان های همهای عارضهجدول برخی کد

 عنوان محل  کد محل
C26.9 Overlapping lesion of digestive system 

(Note: Neoplasms of digestive organs whose point of origin cannot be 

assigned to any one of the categories C15 to C26.0) 
C38.8 Overlapping lesion of heart, mediastinum and pleura 
C39.8 Overlapping lesion of respiratory system and intrathoracic organs  

(Note: Neoplasm of respiratory and intrathoracic organs whose point of origin 

cannot be assigned to any one of the categories C30 to C39.0) 
C48.8 Overlapping lesion of retroperitoneum and peritoneum 
C57.8 Overlapping lesion of female genital organs 

(Note: Neoplasms of female genital organs whose point of origin cannot be 

assigned to any one of the categories C51 to C57.7, C58) 
C68.8 Overlapping lesion of urinary organs (Note: Neoplasms of urinary organs 

whose point of origin cannot be assigned to any one of the categories C64 to 

C68.1) 

C72.8 Overlapping lesion of brain and central nervous system 

(Note: Neoplasms of brain and central nervous n system whose point of origin 

cannot be assigned to any one of the categories C70 to C72.5) 

C63.9 Overlapping lesion of endocrine glands and related structures 

 

 اصلی تقسیم کرد. ۀ دست 3توان به می مربوط به توپوگرافی راهای  مجموعه کد .1

 ( Well Defined Organsمشخص )  دارای حدودهای اندام

معموال  ها  هستند دارای مرز مشخص، که به یک قسمت از بدن محدود هستند. این اندامهایی  اندام

مانند  هایی  اندام  هستند که هریک کد اختصاصی خود را دارا هستند.ای  تعریف شدههای  دارای قسمت 

 مغز، معده، مثانه و تخمدان از این دسته اند.
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 ( Extended Definition Organsبا تعریف وسیع )ها اندام

بدن از های  برخی دستگاهدر سراسر بدن انسان گسترش یافته اند. به تعبیری دیگر  ها  برخی از اندام

از  هایی  متعدد اما کمابیش مشابهی تشکیل شده اند در همه جای بدن وجود دارند. مثالهای  اندام

اندام  لنفاوی هستند. در  هاچنین  و دستگاه  پوست  اسکلتی،  بندی  ICD-O3یی، دستگاه  ، در کد 

اندام  آنهایی  چنین  اجزای  مبها  به  بر  زیادی  تا حد  و  توجه شده  کدام  انکمتر  در  اینکه  از  ی  یک 

. قفسه  2. سر و گردن،  1این نواحی شامل    قرار دارند دسته بندی شده اند.  دنبۀ  گان  6های  ناحیه

. اندام حرکتی تحتانی هستند که گاهی مجموع 6. اندام حرکتی فوقانی و  5. لگن،  4. شکم،  3سینه،  

البته جزئیات این دسته بندی برای هر    شود. می  به عنوان تنه در نظر گرفته  قفسه سینه، شکم و لگن

زیر مجموعه تقسیم   5  سر و گردن بهۀ  ل پوست در ناحیعنوان مثادستگاه تا حدودی متفاوت است. به  

های  اندامجدول    است.کد اختصاص یافته    1لنفی سر و گردن تنها  های  شده در حالی که به گره

 پرداخته است.ها کدهای مربوط به این اندامبه شرح  (1وسیع )پیوست 

 ( Ill Defined Organsبا تعریف مبهم ) های اندام

اندام بوسیلهای  تعریف  برای  های  مرزۀ  بدن  دقیق  و  انداممشخص  از  غیر  های  بسیاری  امری  بدن، 

  گسترش وسیع تشخیصی، پیچیدگی شرایط بیمار و  های  ، محدودیت روشعالوه بر اینممکن است.  

کدهایی برای ثبت   ICD-Oدر  از اینرو    کند.می  تومور گاهی تعیین محل تومور را با چالش مواجه

ها  برخی از این کد  چالش بر انگیز است طراحی شده اند. ها که تعیین دقیق محل آنهایی محل تومور

و به عنوان یک مجموعه کد جداگانه تعریف شده اند و برخی دیگر به عنوان زیر   به صورت منظم

باشند. همچنین در    پراکنده تعریف شده های  اصلی یا یا به صورت کدهای  از دیگر کدای  مجموعه 

از قسمت  ICD-O  طبقه بندی اصل به   اشارهها  ممکن است به اسامی برخی  نشده باشد. در ادامه 

 شود.می توضیح برخی از این موارد مبهم پرداخته

o Ill Defined Sites گاهی امکان تعیین اندام منشاء تومور به هر دلیل صورت : 

گیرد. با این حال ممکن است منطقه یا دستگاهی که تومور در آن شکل نمی

گرفته است تعیین شده باشد. یا ممکن است محل شکل گیری تومور با هیچ  
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تومور اولیه در ۀ  دیگر قابل طبقه بندی نباشد. برای ثبت منطقهای  یک از کد

 Other and Ill-Definedبا عنوان »  C76چنین مواردی مجموعه کدهای  

Sitesقابل مشاهده  مبهم  های  جدول کددر  ها  « اختصاص یافته است. این کد

بدن تعیین شده  های  یکی از دستگاهها  منشا آن  کههایی  هستند. برای ثبت تومور 

هستند    NOSکه دارای پسوند    ICD-Oعمومی تر  های  توان از کدمی  است

آمده  ها  مربوط به دستگاهجدول کدهای  در  ها  از این کد هایی  استفاده کرد. مثال

( چند  IHCدر گزارشات پاراکلینیک )مثال نتیجه رنگ آمیزی    زمانی که  است.

و باشند  تومور مطرح شده  احتمالی  عنوان منشاء  به  باید حتی    اندام مختلف 

مانند موارد جدول عمومی مبهم )های  را با یکی از کدها  آن انداممجموع    االمکان

یک کد  های  کد آن  گنجاند،مبهم( ذیل  تجمیع  امکان  اگر  ذیل یک کد  ها  اما 

 .ه شوددر نظر گرفت Unknownمحل تومور باید  وجود نداشته باشد، 

o Other specified partsکه برای معرفی یک  هایی  کد  ممکن است  : گاهی

  با پیشوندموارد هند. این د اندام استفاده شده اند بخشی از آن اندام را پوشش ن

Other specified parts  به عنوان یکی از   معین(های )به معنی دیگر بخش

. الزم به توجه است که شرح دقیق  شوندمی  آن اندام تعریفۀ  زیرمجموع های  کد

چند نمونه   تر محل قرار گرفتن تومور باید در توضیحات محل تومور قید شود.

 آمده است. Other specified partsهای  کداز این عناوین در جدول 
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 Other specified partsهای  جدول کد

C25.7 Other specified parts of pancreas 
C48.1 Specified parts of peritoneum 
C57.7 Other specified parts of female genital organs 

C63.7 Other specified parts of male genital organs 
 

o  های  سرطان( نرم  تود:  (Soft Tissueبافت  از  بزرگی  را ۀ  بخش  انسان  بدن 

احتمال ایجاد تومور سرطانی    با این حال  . پیوندی نرم تشکیل داده اندهای  بافت

از این رو پوششی است.  های  بسیار کمتر از سرطانی شدن بافتها  در این بافت

در دسته بندی   کنید.  با ها  برای ثبت سرطان  ICD-O3کد در  گروه  تنها یک  

ICD-O3نرم شامل موارد زیر هستند.های ، بافت 

 ( Adipose tissue  ،Fatty tissue) بافت چربی  ▪

)های  زردپی  ، ( Tendons)ها  زردپی ▪ غالف    ( Aponeurosesپهن  و 

 ( tendon sheathتاندون )

 (fibrous tissue) بافت فیبروز ▪

 (subcutaneous tissueبافت زیر جلدی ) ▪

 (connective tissue) پیوندیبافت   ▪

 عضله ▪

 (bursa) بورس ▪

 خونی های رگ ▪

 ( lymphaticsلنفی )های رگ ▪

 ( fascia)  فاسیا ▪

 ( ligament)ها رباط ▪

 ( synovia) ساینویا ▪
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o ( سرطان بدون منشاء مشخصCancer of Unknown Primary) سرطان :

  CUPاء مشخص( که به طور اختصاری آن را  شبا منشاء نامشخص )= بدون من

گویند، به معنی وجود سلولهای سرطانی در بدن است که بافت و اندام  می  نیز

 Metastasis ofاین اصطالح با اصطالح »مشخص نشده است.  ها  منشاء آن

Unknown Origin  بطور مخفف( »MUO  .معادل است ) دالیل گوناگونی  

باعث شود که منشاء یک  می انجام  تواند  مثال،  به طور  نشود.  تومور مشخص 

بیماری  سن،  )کهولت  بیمار  شرایط  دلیل  به  کافی  تشخیصی  اقدامات  نشدن 

اندک بودن تمایز یافتگی    ، فقر مالی و...(، منطقه ای  پیشرفته، کمبود امکانات 

)سرطانهای  سلول  تومور های  سرطانی  خودبخودی  بهبود  باال(،  گرید  دارای 

های  و برداشتن بافت منشاء تومور در جراحی  بودن تومور منشاءمنشاء، کوچک  

 منجر شود. CUPتواند به تشخیص سرطان به عنوان می قدیمی تر

 معرفی چند اندام به عنوان منشاء احتمالی 

( چند اندام مختلف به عنوان منشاء  IHCمثال نتیجه رنگ آمیزی  زمانی که در گزارشات پاراکلینیک )

عمومی مبهم )مانند موارد  های  را نتوان با یکی از کدها  تومور مطرح شده باشند و آن انداماحتمالی  

در چنین   در نظر گرفت.   Unknownمبهم( ذیل یک کد گنجاند، محل تومور را باید  های  جدول کد

نهاد شده در توضیحات محل تومور  شپیهای  مواردی الزم است که توضیحات مربوطه و اسامی اندام

اندام  ثبت به عنوان محل   ، صرفا بر اساس پیشنهادپیشنهاد شده به عنوان منشاءهای  شوند.  نباید 

وجود تومور متاستاتیک )و منشاء نبودن ای  در نظر گرفته شوند؛ مگر اینکه در بررسی جداگانهمتاستاز  

شوند  می   توضیحات نوشتهآن اندام( به تایید رسیده باشد، که در این صورت آن اندام از مواردی که در  

نباید در تعیین کد محل تومور دخالت داده شود. می  حذف دیگر  های  همچنین اگر بررسی   شود و 

ومورال هستند نیز آن اندام باید  تپیشنهاد شده، فاقد درگیری  های  نشان داده باشند که یکی از اندام

 از قسمت توضیحات حذف شده و برای تعیین کد در نظر گرفته نشود.
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 2منشاء ۀ بیان غیر قاطعان

یا متخصص علی    ؛ انجام شده برای تعیین منشاء یک تومور ناکافی باشدهای  گاهی ممکن است بررسی

هایی  قیدکند. برای بیان غیر قاطعانه معموال از    تعیینتومور را با قطعیت    ، نتواند منشاءها رغم بررسی

شود. از آنجا که ثبت منشا تومور در زمانی که  می  استفاده  Rule-outو    Probablyمختلفی چون  

را به دو  ها آن SEERبرای شرح محل تومور به کار رفته باشند چالش بر انگیز است، هایی قیدچنین 

توان به عنوان منشاء در نظر گرفت.  می راها که اندام پیوست آنهایی قید .1دسته تقسیم کرده است: 

های  قید را نباید به عنوان منشاء در نظر گرفت. البته در خصوص  ها  که اندام پیوست آنهایی  قید.  2

گروه اول، الزم است عبارت مربوطه در قسمت توضیحات محل تومور درج شود. این دو گروه عبارات 

 نمایش داده شده اند.   قیدهای احتمالدر جدول 

 جدول قیدهای احتمال 
آن هایی  لفظ پیوست  اندام  به  می  را ها  که  توان 

 عنوان منشاء در نظر گرفت. 

آنهایی  لفظ پیوست  اندام  به  ها  که  نباید  را 

 عنوان منشاء در نظر گرفت. 

apparent(ly) cannot be ruled out 
appears to equivocal 
compatible with possible 
consistent with potentially malignant 
favor(s) questionable 
malignant appearing rule out 
most likely suggests 
presumed worrisome 
probable  

suspect(ed)  

suspicious (for)  

typical of  

 
2 https://training.seer.cancer.gov/abstracting/intro / 
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 تومور اولیه یا متاستاتیک 

را   رسد منشاء تومور بوده استمی  در اندامی که به نظر  توموروجود  اگر قوی ترین گزارش موجود،  

اولیه یا متاستاتیک اعالم کرده باشد و سایر مدارک بیمار نیز داللت بر وجود تومور اولیه در اندامی 

ن ودیگر  شود  ثبت  تومور  محل  عنوان  به  باید  اندام  همان  باشند،   Primary orعبارت    داشته 

Metastatic محل تومور قید شود.   قسمت توضیحات  در 

 اولیه  سرطانوجود چند 

 گفته   سرطانیاولیه به    سرطان.  امری چالش بر انگیز است  در یک فرد،  سرطانتعیین ابتال به چند   

در یک اندام یا بافت تشکیل شده و حاصل رشد، گسترش، متاستاز یا عود    ر شودکه برای اولین بامی

نباشد.   دیگری  چند  تومور  به  ابتال  تعیین  نوع  اولیه  سرطانبرای  همچون  اطالعاتی  به  تومور  ، 

کوشش شده  )مورفولوژی یا بافت شناسی تومور(، محل تومور و زمان تشخیص بیماری احتیاج است.

( استفاده  ICD-O3یک سرطان از منبعی واحد ) ز  در تنظیم قواعد تعیین ابتالی یک بیمار به بیش ا

العمل    شود؛ با اینحال بخشی از قواعد این بخش به سبب افزایش دقت سیستم ثبت بر مبنای دستور

SEER تهیه شده. ها و دیگر دستور العمل 

یا  به طور عمومی   .1 اندام  اندام یا  در هر  تواند وجود  می  هر بافت تنها یک تومورهر جفت 

 البته این قاعده شامل استثنائات است.باشد.  هداشت

( هستند،  Systemic( یا سیستمیک )Multicentricانواعی از سرطان که چند مرکزی )  .2

مختلفی از  های  ، با وجود اینکه ممکن است همزمان در قسمت Kaposi sarcomaمانند  

 شوند. می بدن دیده شوند، یک سرطان اولیه در نظر گرفته

( به معنی چند )یا چندین( تومور با مورفولوژی Multifocalچند کانونی )های  سرطان  .3

اند گرفته  شکل  اندام  یک  در  هم  از  جدا  که   Diffuse gastric)مانند    مشابه 

carcinoma)شوند. می ، یک تومور واحد در نظر گرفته 
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 با هم یک اندام در نظر گرفته ها  ، برخی از اندامهابرای تعیین واحد یا چندگانه بودن سرطان .4

مجموعه وجود های  یا چندتا از اندام  2شوند. به این معنی که اگر تومور، همزمان در  می

زیر مجموعه را در بر بگیرد برای مشخص گردن های  کدی که تمامی اندامداشته باشد، از  

درگیر، در قسمت »توضیحات محل« های  شود و اسامی انداممی  محل تومور اولیه استفاده

  جزئی ترِهای  شود. البته اگر تومور برای اولین بار در یکی از انداممی  پرونده پاتولوژی قید

شود می  تومور، در نظر گرفتهۀ  ن اندام به عنوان محل اولی مجموعه تشخیص داده شود، هما

اندام  اندامهای  و اگر درگیری تومورال دیگر  های  مجموعه بعدا تشخیص داده شده باشد، 

اولیه در نظر گرفته تومور  عنوان محل  به  اندامها در جدول    ینا  ی اسام  شوند. نمی  بعدی 

 آمده است.  یعقابل تجم  یهااندام

با بیش از یک نوع مورفولوژی وجود داشته باشند به شرط آن هایی  اندام توموراگر در یک   .5

قابل تجمیع، ذیل یک گروه طبقه بندی نشده  های  در جدول مورفولوژی ها  که مورفولوژی آن

 شوند. می باشند، دو )یا چند( سرطان اولیه در نظر گرفته
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 قابل تجمیع های  جدول اندام

 نام اندام  کد اندام 

های  اگر تشخیص در زمان

مختلفی انجام شده از کد اندامِ  

اولین تشخیص استفاده کنید. اگر  

هم زمان با هم تشخیص داده  

شده اند از کد ذیل استفاده کرده  

را در قسمت  ها و نام اندام 

 توضیحات محل تومور بنویسید.

C01 Base of tongue C02.9 
Tongue, NOS C02 Other and unspecified parts of tongue 

C00 Lip C06.9 
Mouth, NOS C03 Gum 

C04 Floor of mouth 
C05 Palate 
C06 Other and unspecified parts of mouth 
C09 Tonsil C14.0 

Pharynx, NOS C10 Oropharynx 
C12 Pyriform sinus 
C13 Hypopharynx 
C14 Other and ill-defined sites in lip, oral cavity and 

pharynx 
C19 Rectosigmoid junction C20.9 

Rectum, NOS C20 Rectum 
C23 Gallbladder C24.9 

Billiary tract, C24 Other and unspecified parts of biliary tract 
C33 Trachea C34.9 

Lung, NOS C34 Bronchus and lung 
C40 Bones, joints and articular cartilage of limbs C41.9 

Bone, NOS C41 Bones, joints and articular cartilage of other and 

unspecified sites 
C65 Renal pelvis C68.9 

Urinary system, NOS C66 Ureter 
C67 Bladder 
C68 Other and unspecified urinary organs 
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 قابل تجمیعهای  مورفولوژیجدول  

 هم گروه های کد گروه

 کارسینوما
1. Squamous and 

transitional cell carcinoma 
8051-8084, 8120-8131 

2. Basal cell carcinomas 8090-8110 
3. Adenocarcinomas 8140-8149, 8160-8162, 8190-8221, 8260-8337, 8350-

8551, 8570-8576, 8940-8941 
4. Other specific 

carcinomas 
8030-8046, 8150-8157, 8170-8180, 8230-8255, 8340-

8347, 8560-8562, 8580-8671 
(5.) Unspecified 

carcinomas (NOS) 
8010-8015, 8020-8022, 8050 

6. Sarcomas and soft tissue 

tumors 
8680-8713, 8800-8921, 8990-8991, 9040-9044, 9120-

9125, 9130-9136, 9141-9252, 9370-9373, 9540-9582 
7. Mesothelioma 9050-9055 

 لنفوئید های دستگاه خون ساز و بافتهای سرطان

8. Myeloid 9840, 9861-9931, 9945-9946, 9950, 9961-9964, 9980-

9987 
9. B-cell neoplasms 9670-9699, 9728, 9731-9734, 9761-9767, 9769, 9823-

9826, 9833, 9836, 9940 
10. T-cell and NK-cell 

neoplasms 
9700-9719, 9729, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948 

11. Hodgkin lymphoma 9650-9667 
12. Mast-cell Tumors 9740-9742 
13. Histiocytes and 

Accessory Lymphoid cells 
9750-9758 

(14.) Unspecified types 9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805, 9820, 

9832, 9835, 9860, 9960, 9970, 9975, 9989 
15. Kaposi sarcoma 9140 
16. Other specified types 

of cancer 
8720-8790, 8930-8936, 8950-8983, 9000-9030, 9060-

9110, 9260-9365, 9380- 9539 
(17.) Unspecified types of 

cancer 
8000-8005 
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 محل تومور رک مورد استفاده برای تعیین امد

اولیه مورد استفاده قرار گیرد شامل نتیجه می  مهمترین مدارکی که تواند برای تعیین محل تومور 

پاتولوژی عمل،  از  بعد  و    پاتولوژی  برداری  پاتولوژی    باشد.می  اندوسکوپینمونه  گزارش  در  معموال 

شود. با این حال ممکن  می  مربوط به برداشتن تومور، به محل دقیق قرار گیری تومور در اندام اشاره

نباشد. در چنین  پذیر  امکان  پاتولوژی  از گزارش  اطالعاتی  آوردن چنین  بدست  مواردی،  است در 

جود، محل تومور را تعیین کرد. اولویت دیگر مدارک در  توان بر اساس دیگر مدارک مومی  مواردی،

و    MRIگزارش  گزارش بررسی بیوپسی،  تعیین محل تومور به ترتیب شامل گزارش آندوسکوپی،  

CT-Scan  ، است.تصویربرداری های گزارش سونوگرافی و دیگر روشو در نهایت 

 بایگانی مدارک مربوط به محل تومور 

یا   از کپی مدرک  ارائهیک نسخه  تومور  از محل  را  تشریح  ترین  و در  می  مدارکی که دقیق  دهند 

ۀ اگر محل و یا گستر  شود.می  اولویت برای تعیین محل تومور اولیه قرار دارند، بایگانیۀ  باالترین درج

لنفی  های  تومور در چند گزارش مختلف تشریح شده اند )مثال محل تومور اصلی در یک گزارش و گره

 د. باید بایگانی شونها آن گزارشۀ هم( ردر گزارشی دیگ
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چهارم: بخش    

 تقارن 
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تقارن  - 4بخش   
تواند بر پروگنوز و انتخاب درمان اثر  می  متقارن، سَمْتی که تومور در آن شکل گرفته،های  در اندام

ثبت تقارن طرفه معموال متفاوت است. از این رو  دوطرفه و یکهای  گذارد. همچنین اتیولوژی سرطان

شامل    قابل انتخاب برای تقارن تومورهای  سرطان در پرونده پاتولوژی بیمار، حائز اهمیت است. گزینه

 . موارد زیر است

 چپ؛ •

 راست؛  •

 دوطرفه؛ •

 نامشخص؛  •

 اندام نامتقارن. •

به عبارت    رود. می  نامتقارن به کارهای  آخر برای اندامۀ  متقارن و فقط گزینهای  اول برای اندام ۀ  گزین  4

 نامشخص برای آن انتخاب شود. ۀ دیگر، اگر اندام نامتقارن باشد، نباید گزین

 مدارک مورد استفاده برای تعیین تقارن 

 پذیرد. می کنند انجام می مدارکی که محل تومور را مشخصۀ تعیین تقارن بیماری به وسیل

 بایگانی مدارک مربوط به تقارن

ه بایگانی  بروند کافی است و نیاز می برای تعیین بافت منشا بیماری به کاربایگانی کردن مدارکی که 

دوطرفه،  های  البته الزم به توجه است که در مورد تومور  ندارد.  برای تقارن وجودای  مدارک جداگانه

 شوند. می  مدارک هر طرف به صورت جداگانه بررسی و بایگانی
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پنجم: بخش   

 موفولوژی تومور
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تومور   مورفولوژی - 5بخش   
بندی   مؤلفه در طبقه  اولیه، مهمترین  تومور  بطور کالسیک، محل  با    سرطانگرچه  اما  است  بوده 

بیش از پیش مورد توجه قرار   خصوصیات میکروسکوپی و بافت شناختی سرطانگذشت زمان اهمیت  

مورفولوژی )ریخت شناسی( به این خصوصیات میکروسکوپی و بافت شناختی سرطان،    گرفته است.

شود که خصوصیات می  سرطانی به ایجاد بافتی جدید منجرهای  تقسیم سلول شود.  می  تومور نیز گفته

بافت دیگر  با  مورفولوژیهای  آن  است.  متفاوت  دهند ،  بدن  تقسیم ۀ  نشان  پی  در  که  است  بافتی 

استهای  سلول  تشکیل شده  به.  سرطانی  تعیین مورفولوژی محدود  میکروسکوپی  ۀ  مشاهد  امروزه 

ی( برای مولکولهای  دقیق تری نیز )مانند بررسی کاریوتایپ و بررسیهای  بافت نمانده است و روش

ممکن است به اتیولوژی بیماری وابسته گیرند. مورفولوژی  می  تعیین مورفولوژی مورد استفاده قرار

   ی موثر باشد. بوده و بر پروگنوز، انتخاب نوع درمان و ریسک توارثی بودن بیمار

  WHOکه توسط    ICD-O3سیستم ثبت مورفولوژی مکسا، مورفولوژی تومور بر اساس استاندارد    در

پزشکی  ۀ  شوند. برای ثبت مورفولوژی، الزم است کد یا عبارت مناسب از پروندمی  منتشر شده ثبت

ادامه  در  مناسب انتخاب شود.ۀ استاندارد تطبیق داده شده و گزین های  بیمار استخراج شد و با گزینه

آزمایش )به منظور سهولت در دسترسی  ۀ  ، اطالعات مربوط به تاریخ گزارش، نام آزمایشگاه و شمارنیز

الم بلوکها  به  ثبتهاو  پروند  شوند.می  (  در  مورفولوژی  ثبت  قواعد  به  بخش  این  و  ۀ  در  فیزیکی 

 شود.می الکترونیک بیمار اشاره

 استاندارد ثبت مورفولوژی کدهای 

رفتار  ۀ  دهند  رقمی یکتا )که عدد پنجم نشان  5هر نوع مورفولوژی با یک کد    ICD-O3بر اساس  

بیش از یک نام وجود دارد،  ها از آنجا که برای برخی از انواع مورفولوژی شود.می تومور است( مشخص

ها باشد. همچنین برخی از انواع مورفولوژیممکن است برای یک کد، چندین نام متناظر وجود داشته 

با یک کد   با هم،  زیاد  اندبه دلیل شباهت  نام  طبقه بندی شده  تنها یک  برای هر کد،  اینحال  با   .

 در نظر گرفته شده است. ICD-O3استاندارد در  
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وجود دارد.    ICD-O3های  بسیاری بر سر راه ثبت مورفولوژی سرطان با رعایت استانداردهای  چالش

روند ممکن است باعث ایجاد مشکالتی در  می  سرطانی به کار های  کلماتی که برای ثبت انواع بافت

برای برخی    ICD-Oانتخاب کد مناسب برای نوع بافت گردد. به عنوان مثال حتی با وجود اینکه در 

از اسامی دیگری  ها  ژیستبا کد یکسان، چندین عنوان پیشنهاد شده، هنوز بسیاری از پاتولوها  از تومور

بافت شناختی  های  subtypeکنند. عالوه بر این ممکن است برخی  می  برای بافت سرطانی استفاده

لیست   از  ICD-Oدر  باشند.  نداشته  تبیین کنند  وجود  اضافه که  توضیحاتی  ۀ  این گذشته گاهی 

همراه شود. استفاده از   مشخصات بافت نیست یا به غیر از نوع بافت سرطانی اشاره دارد با نام بافت

غیر الفبایی همچون ویرگول نیز تا حدودی به پیچیدگی ثبت بافت سرطانی به نحوی که های  عالمت

 باشد افزوده است. ICD-O3منطبق با فهرست  

 پردازیم. می آنهای تعیین کد مناسب و چالشۀ در ادامه به شیو 

 مدارک مورد نیاز برای تعیین مورفولوژی 

گیرد. از این رو تعیین می  مورفولوژی سرطان بر اساس شواهد موجود و در دسترس بیمار انجامتعیین  

تعیین مورفولوژی  ۀ  مورفولوژی برای بیماران، بسته به مدارک موجود متفاوت است. در ادامه به شیو

 شود.می مختلف پرونده پرداختههای در وضعیت

 مدارک مورفولوژی تومور اولیه موجود است 

های  سرطانی، گزارش های  مهمترین و قابل اعتماد ترین مدرک برای تعیین مورفولوژی تومور یا سلول  

،  کنندمی  را گزارش  تومور اولیه  مورفولوژیِ   ی کهمدارک  گرچه معموال  مربوط به تومور اولیه هستند.

در مواردی    است.با هم متفاوت  ها  دهند، اما گاهی نتایج اشاره شده در آنمی  یکسانی را نشانۀ  نتیج

ۀ الزم است که بر اساس درج  که چند مدرک در مورد تشخیص نهایی مورفولوژی با هم اختالف دارند،

در خصوص تشخیصی که باید ثبت  آمده است(    رتبه بندی اعتبار مدارک  جدول)که در  اعتبار مدارک  

   شود تصمیم گرفت.



 49  ................................................................................................... تشکیل پرونده و ثبت اطالعات سرطان

 

 به تومور متاستاتیک است گزارش مربوط 

جدول رتبه )  مورفولوژی با استناد به قابل اعتماد ترین مدرک بافت شناسی مربوط به تومور اولیهثبت  

شود. بنابرین ثبت مورفولوژی که تومور متاستاتیک )حتی در صورت  می  جام ان  (بندی اعتبار مدارک

دقیق تر( الزم نیست. در صورت وجود اختالف بین نوع مورفولوژی  های  نمونه برداری و انجام تست

تومور(   میکروسکوپی  و دیگر خصوصیات  )و همچنین گرید  برداری  گزارش شده  نمونه  در گزارش 

 شود. می تومور منشاء و تومور متاستاتیک، تنها به گزارش تومور منشاء استناد

)مثال گرید یا مورفولوژی( مربوط به ها  ی از مؤلفهتنها گزارش میکروسکوپی برای یک  که  با اینحال اگر 

شود و  می  باشد که از تومور متاستاتیک تهیه شده است، اطالعات بر اساس همان نمونه ثبتای  نمونه 

برداری از آن انجام گرفته و متاستاتیک بودن تومور بررسی   هاندامی که نموننام  در قسمت توضیحات،  

قید مثا می  شده  عنوان  )به  که    (.Specimen from liver metastasisل  شود  مواردی  در 

که در عنوان هایی  شود، انتخاب مورفولوژی می  مورفولوژی بر اساس گزارش پاتولوژی متاستاز نوشته

نام  Metastatic Adenocarcinoma، متاستاتیک وجود دارد )مانند  ها آن  باید  ( الزم نیست و 

 در قسمت توضیحات( ثبت شود.   subtypeکامل و دقیق مورفولوژی )و در صورت نیاز با قید 

 ثبت تومور اولیه یا متاستاتیک

 Neoplasm, malignant, uncertain whether primary or)  8000/9کد    3 

metastatic  ،)8010/9   (Carcinomatosisکارسینوما برای   8800/9یا  ها  ( 

(Sarcomatosis, NOSبرای سارکوما )  شود و عبارت  می  به عنوان نوع تومور ثبتهاPrimary 

or Metastatic   شود. می  محل تومور و هم در قسمت توضیحات نوع تومور ثبت  قسمت توضیحات  در

رسد و  می  به ثبتها  اگر نوع تومور، به شکلی دقیق تر گزارش شده باشد، نوع بافت همانند دیگر بافت

محل تومور و هم در قسمت توضیحات    قسمت توضیحات  هم در  Primary or Metastaticعبارت  

 شود.نمی ثبتها شود اما اندام د رگیر در قسمت متاستازمی ثبت مورفولوژی
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 ی انجام نشده باشد مولکولبررسی میکروسکوپی یا 

در عین حال ممکن  ی انجام نشده است.  مولکولبرای بیمار به دالیلی، مطالعات میکروسکوپی و  گاهی 

بررسی دیگر  در  سیها  است  الگومانند  اساس  بر  اندوسکوپی،  یا  اسکن  نوع های  تی  مشاهده،  قابل 

از این اطالعات تنها زمانی که هیچ گونه مدرک دیگری برای   شده باشد.مورفولوژی تومور پیشنهاد  

توان برای تعیین نوع آن استفاده کرد. زمانی که مورفولوژی می تعیین مورفولوژی وجود نداشته باشد

میکروسکوپی   بررسی  جز  به  طریقی  از  نوع ی  مولکولیا  تومور  است  الزم  باشد،  شده  تعیین  نمونه 

اولویت استناد به    آزمایشی که مورفولوژی را تعیین کرده در قسمت توضیحات پاتولوژی قید شود. 

 آمده است. جدول رتبه بندی اعتبار مدارک در  یچنین مدارک

 وجود نداردای گزارش تعیین کننده

تومور، امکان تعیین    در برخی موارد، در مراحل ابتدایی تشخیص، به دلیل عدم امکان نمونه برداری از

کنند، اما  نمی  برای تومور پیشنهادنوع تومور وجود ندارد و دیگر آزمایشات نیز مورفولوژی خاصی را  

باشد. در چنین مواردی مورفولوژی  می  ایر شواهد و مدارک، ابتالی فرد به سرطان محرزبر اساس س

 کنیم. می انتخاب کدهای غیر اختصاصیجدول از میان موارد اشاره شده در تومور را 

 جدول کدهای غیر اختصاصی 

 موارد استفاده عنوان  کد 
8000/1 • Neoplasm, NOS 

• Tumor, NOS 

• Unclassified tumor,  uncertain 

whether benign or malignant 

• Unclassified tumor,  
borderline malignancy 

نئوپالستیک   فعالیت  یا  تومور  وجود  فقط 

محرز است و بدخیم بودن آن مورد شک است  

بررسی اینکه  دهندها  یا  گرفتن  ۀ  نشان  قرار 

حدواسط خوشخیم و بدخیم است.  تومور در  

، بی  بررسی برای تعیین نوع تومور انجام نشده

یا مدارک قابل اعتمادی از آن در    نتیجه بوده

دسترس نیست و شواهدی هم برای اطمینان  

 از بدخیم یا خوشخیم بودن آن وجود ندارد. 

8000/3 • Neoplasm, malignant 

• Tumor, malignant, NOS 

• Malignancy 

تومور   وجود  فعالیت بدخیم  فقط  یا 

محرز است. بررسی برای  بدخیم  نئوپالستیک 

  ، بی نتیجه بودهتعیین نوع تومور انجام نشده
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• Cancer 

• Neoplasm, metastatic 

• Neoplasm, secondary 

• Tumor, metastatic 

• Tumor, secondary 

• Neoplasm, malignant, 

uncertain whether primary or 

metastatic 

• Unclassified tumor, 

malignant, uncertain whether 

primary or metastatic 

دسترس   در  آن  از  اعتمادی  قابل  مدارک  یا 

شواهد و  بر  نیست  تومور  بدخیم    تنها  بودن 

مورد    .کنندمی  داللت تومور  است  ممکن 

یا   و  باشد  متاستاتیک  یا  اولیه  تومور  استناد، 

 باشد.اولیه یا متاستاتیک بودن آن مشخص ن 

8001/1 • Tumor cells, NOS با فعالیت نئوپالستیک  هایی  فقط وجود سلول

آن بودن  بدخیم  و  است  شک  ها  محرز  مورد 

حدواسط  ۀ  نشان دهندها  است یا اینکه بررسی

سلول است.  ها  بودن  بدخیم  و  خوشخیم  بین 

نوع سلول تعیین  برای  نشدهها  بررسی  ،  انجام 

یا مدارک قابل اعتمادی از آن    بی نتیجه بوده

برای   هم  شواهدی  و  نیست  دسترس  در 

آن  بودن  خوشخیم  یا  بدخیم  از  ها  اطمینان 

 وجود ندارد. 

8010/2 • Carcinoma, NOS   شده مشخص  تومور  بودن  کارسینوما  فقط 

از مورفولوژی تومور  بیشتری  و جزئیات    است

 در دسترس نیست. 

8020/3 • Carcinoma, undifferentiated, NOS   شده مشخص  تومور  بودن  کارسینوما  فقط 

برا تعیین مورفولوژی دقیق تر   است و تالش 

 آن بی نتیجه بوده. 

8021/3 • Carcinoma, anaplastic, NOS   شده مشخص  تومور  بودن  کارسینوما  فقط 

و سلول ویژگیهای  است  اختصاصی  های  آن 

 داده اند.نمی  تری را نشان

8800/3 • Sarcoma, NOS   فقط سارکوما بودن تومور مشخص شده است

جزئیات   در بیشتری  و  تومور  مورفولوژی  از 

 دسترس نیست. 
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9590/3 • Lymphoma, NOS   فقط ابتالی فرد به لنفوم مشخص شده است

مورفولوژی سلول بیشو جزئیات   از  در  ها  تری 

 دسترس نیست. 

9800/3 • Leukemia, NOS   فقط ابتالی فرد به لوکمی مشخص شده است

مورفولوژی سلول بیشتری  و جزئیات   در  ها  از 

 دسترس نیست. 

 

 

 انتخاب مدرک مناسب برای تعیین مورفولوژی 

تواند برای به دست آوردن این اطالعات مورد استفاده قرار گیرد که از نظر ارزش  می  مدارک گوناگونی

استخراج   برای  اعتماد  قابل  مدارک  اینجا  در  دارند.  تفاوت  هم  با  به  تشخیصی  مربوط  اطالعات 

تومور  برای  تفکیک  به  )های  مورفولوژی  سرطاSolidجامد  خونساز های  ن (،  دستگاه 

(Hematopoieticسرطان و  سل  های(  مپالسما  تعیین    شود. می  عرفی،  برای  نیاز  مورد  مدارک 

لنفوم  تومورهامورفولوژی  مشابه  معمول  است.  های  ،  شامل های  سرطان جامد  سل  پالسما 

Monoclonal gammopathy of undetermined significance  (MGUS  کد  ،

9765/1  ،)Plasmacytoma of bone    (،  9731/3)کدMultiple myeloma   کد(

9732/3،) extramedullary plasmacytoma  مدارک مورد نیاز برای هستند (9734/3)کد .  

به  ابتال  برای    extramedullary plasmacytoma  تعیین  نیاز  مورد  مدارک  مشابه  است،  الزم 

 جامد است.های تومور تعیین ابتال به
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 Solidجدول رتبه بندی اعتبار مدارک در تعیین نوع مورفولوژی تومورهای  

اولویت در 

تعیین نوع 

 مورفولوژی 

 توضیحات  نوع مدارک

 IHC  ،FISH  ،CISHمانند  یمولکول ایمونولوژیک و های گزارش بررسی 1

گزارش   چند  بین  حاوی  IHCاز  که  گزارشی   ،

گزارش  بیشترین تعداد مارکر باشد و از میان چند  

با تعداد برابر مارکر، گزارشی که حاوی بیشترین  

تعداد مارکر مثبت است به عنوان مدرک مرجع  

 شود.می در نظر گرفته

از   2 بعد  نمونه  میکروسکوپی  بررسی  گزارش 

 (Excisional Biopsyعمل جراحی )

نمون  باالترین اولویت را  ۀ  بزرگترین  حاوی تومور 

 داراست. 

دریافت   برای  نمونه  )اگر  دوم   2ndنظریه 

Opinion  به آزمایشگاه دیگری ارسال شده، در )

بررسی نوع  که  هر  ها  صورتی  آزمایشگاه    2در 

نهایی   تجمیع  است،  بوده  باید    2یکسان  نظریه 

مورد استناد قرار گیرد )مثال تشخیص دقیق تر(  

دوم مورد  ۀ  و در صورت جمع ناپذیر بودن، نظری

 گیرد.می استناد قرار

انواع  گزارش   3 نمونه  میکروسکوپی  بررسی 

 بیوپسی بافتی

، Core needle biopsyمانند  

Endoscopic biopsy  ،Stereotactic 

biopsy  ...و 

گزارش بررسی میکروسکوپی دیگر انواع نمونه   4

، Fine needle aspirationبرداری )مانند  

Shave biopsy ،Liquid biopsy )...و 

د شواهد دیگر  در صورت منفی بودن نتیجه و وجو

  مبنی بر وجود نئوپالزی، به سایر مدارک استناد

 شود.می

  گزارش انواع اندوسکوپی  5

 MRI  >  CT-Scanپزشکی )به ترتیب اولویت:   گزارش تصویر برداری  6

 Bone Scan  )PET-Scan  <سونوگرافی    <

 قابل استناد نیست.
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گزارش  معرفی ها سایر گزارش 7 معالج،  جراحی، سایر  نامه پزشک 

 .  گزارشات پاراکلینیک، سوابق درمانی و دارویی و.. 

تشکیل پرونده با چنین مدارکی صرفا در مواردی  

که احتمال ابتالی فرد به سرطان بسیار زیاد باشد  

 ممکن است. 

 Hematopoieticهای جدول رتبه بندی اعتبار مدارک در تعیین نوع مورفولوژی تومور

اولویت در  

نوع  تعیین 

 مورفولوژی 

 توضیحات  نوع مدارک 

  یپ اگزارش سیتولوژی و کاریوت 1

فلوسایتومتری، گزارشی که   گزارش فلوسایتومتری  2 بین چند گزارش  از 

حاوی بیشترین تعداد مارکر باشد و از میان چند  

گزارش با تعداد برابر مارکر، گزارشی که باالترین  

  درصد برای مارکرهای اختصاصی است به عنوان 

 شود.می مدرک مرجع در نظر گرفته

  ( BMBبیوپسی مغز استخوان )  3

  ( BMAآسپیراسون مغز استخوان ) 4

 

  



 55  ................................................................................................... تشکیل پرونده و ثبت اطالعات سرطان

 

 Plasma cell  جدول مدارک مورد نیاز برای تعیین نوع مورفولوژی مولتیپل میلوما و

tumor  3 4و 
وجود 

حداقل یکی  

موارد   از 

 مقابل 

 Plasma cell tumorمؤید وجود  بیوپسی مغز استخوان  1

در   % 10و کمتر از    MMدر    %10بیش از   افتراقی  CBCپالسما سل در  افزایش  2

MGUS   وPlasmacytoma 

وجود  و  

حداقل یکی  

موارد   از 

 مقابل 

از    Mپروتئین   3 بیش   3)ایمونوگلوبولین( 

 گرم در دسی لیتر 

پروتئین   نرمال  غیر   Mمقادیر 

)ایمونوگلوبولین( در نتیجه الکتروفورز سرم  

 )خون( 

monoclonal gammopathy    افزایش(

گلوبولین( انواع  می  گاما  دلیل  به  تواند 

بیماری از   Proliferativeهای  مختلفی 

 5بدخیم یا خوشخیم مانند ایجاد شود. 

 ( ایمونوگلوبولین  ( M Proteinافزایش 

یابد؛ با اینحال می  گاما بروزۀ  معموال در ناحی

طیف   مناطق  دیگر  در  است  ممکن 

 الکتروفورز نیز مشاهده شود. 

)ایمونوگلوبولین( بیش    Mافزایش پروتئین  

گرم در  3گرم در دسی لیتر و کمتر از  3از 

در   لیتر  و   MGUSدسی 

Plasmacytoma دهد. می رخ 

پروتئین   4 با  ادرار  الکتروفورز   Mنتیجه 

 )ایمونوگلوبولین(  

 MMگرم در دسی لیتر در   1بیش از 

در   وجود عوارض استخوانی  5 چندگانه  یک  MMعوارض  )معموال(   ،

و   Solitary Plasmacytomaعارضه در

MGUS وجود ندارد . 

کمک  

در   کننده 

 تشخیص

)همچنین   6 کلسیم   alkalineسطح 

phosphatase    وlactic 

dehydrogenase) 

 

 نشان دهنده وضع عملکرد کلیه  سطح کراتینین 7

 
3 https://www.myelomacrowd.org/how-is-myeloma-diagnosed/ 
4 Plasma Cell Neoplasms (Including Multiple Myeloma) Treatment (PDQ®) 

 آمده اند. 1این موارد در جدول پیوست   5



 56  ................................................................................................... تشکیل پرونده و ثبت اطالعات سرطان

 

 حدواسطای ا ردهسلولی سرطان یۀ واجد چند ردهای تومور 

سرطانی مختلفی باشد یا  های  اگر یک تومور طبق قابل اعتماد ترین گزارش موجود، واجد سلول

ثبت پاتولوژی ممکن  ۀ  مختلفی اشاره شده باشد، شیوهای  مختلف به نوع سلولهای  در گزارش 

در چند گزارش گوناگون تعیین شده اند،  ها  است با یکی از موارد زیر منطبق باشد. اگر مورفولوژی

شود. در مواردی که آزمایشات، نمونه می  به گزارشی که در باالترین سطح اعتبار قرار دارد استناد

م نمونه،  سازی  آماده  )ۀ  شاهدبرداری،  ثانویه  نظر  عنوان  به  نتایج  بررسی  یا   Secondنمونه 

Opinionشود. می  آخرین بررسی به عنوان نتیجه اصلی در نظر گرفتهۀ  ( تکرار شده باشند، نتیج

آید مربوط به زمانی است که گزارشات موجود همه در یک سطح قرار می  مواردی که در ادامه

 اشاره شده باشد. ها ی از مورفولوژیدارند یا در یک گزارش به انواع مختلف

اگر دو مورفولوژی گزارش شده را بتوان به عنوان یکی از انواع تومورهای دارای   •

را با  ها  ( در نظر گرفت، باید آندر جدول ذیل آمده است)که    Mixedمورفولوژی  

 کد مربوطه ثبت کرد.

الف • بند  مشمول  که  شده  گزارش  مورفولوژی  دو  یکنمی  اگر  ذیل  از شوند،  ی 

مورفولوژی های  دسته  دارای های  جدول  که  مورفولوژی  بگیرند،  قرار  همگروه 

 شود.می است به عنوان مورفولوژی اصلی ثبت ICD-Oباالترین کد  

الف • بند  مشمول  که  شده  گزارش  مورفولوژی  دو  از نمی  اگر  یکی  ذیل  شوند، 

مربوط  ها  از آنگیرند، اما یکی  نمی  همگروه قرارهای  جدول مورفولوژی های  دسته 

دسته از  یکی  )ردیف  Unspecifiedهای  به  آنگاه  17و    14،  5های  است   )

شود.  می  به عنوان مورفولوژی اصلی ثبتها  )سایر ردیف  Specifiedمورفولوژی  

های  نسبت به سرطان   5و ردیف  ها  کارسینوماهای  نسبت به تومور   14البته ردیف  

بافت و  ساز  خون  گرفته  Specifiedلنفوئید،  های  دستگاه  نظر  شوند.  می  در 

 شود. می  تلقی  Unspecified 14و  5نیز نسبت به هر دو ردیف  17ردیف 

یا چند   • به دو  یا دارای اگر عبارت تشخیص مورفولوژی  اشاره دارد  بافتشناسی 

)مانند  هایی  قید وtransitional cell epidermoid carcinomaاست   )  
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و   transitional cell carcinomaکرد )توان آن را به دو کد مجزا تجزیه می

epidermoid carcinomaکنیم و اگر آن دو کد  می  ( آن را به دو کد تقسیم

است را به عنوان  ICD-Oاز یک گروه بودند، مورفولوژی که دارای باالترین کد  

 کنیم. می مورفولوژی اصلی ثبت

الف • بند  مشمول  شده،  گزارش  مورفولوژی  دو  از شوند،  نمی  اگر  یکی  ذیل 

مربوط  ها  گیرند و هیچ یک از آننمی  همگروه قرارهای  جدول مورفولوژی های  دسته 

نیست، آن گاه هر دو کد را بطور جداگانه   Unspecifiedهای  به یکی از دسته

« در قسمت توضیحات Mixed»ۀ  کنیم. الزم است واژمی  ذیل یک اندام ثبت

 هر دو مورفولوژی ثبت شود.

 

 Mixولوژی  فرجدول کدهای مو

کد مورفولوژیِ 
Mixed 

 Mixedعنوانِ مورفولوژیِ 

8045/3 Combined small cell carcinoma 
Mixed small cell carcinoma 

Combined small cell-large carcinoma 
Combined small cell-adenocarcinoma 

Combined small cell-squamous cell carcinoma 
Combined small cell carcinoma 

Combined small cell-large carcinoma 
Combined small cell-adenocarcinoma 

Combined small cell-squamous cell carcinoma 
8094/3 Basosquamous carcinoma 

Mixed basal-squamous cell carcinoma 
8154/3 Mixed pancreatic endocrine and exocrine tumor, malignant 

Mixed endocrine and exocrine adenocarcinoma 
Mixed islet cell and exocrine adenocarcinoma 

Mixed acinar-endocrine carcinoma 
Mixed ductal-endocrine carcinoma 

Mixed acinar-endocrine-ductal carcinoma 
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8180/3 Mixed hepatocellular and bile duct carcinoma 

Hepatocholangiocarcinoma 
Combined hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma 

8244/3 Mixed adenoneuroendocrine carcinoma 
Composite carcinoid 

Mixed carcinoid-adenocarcinoma 
Combined carcinoid and adenocarcinoma 

Combined/mixed carcinoid and adenocarcinoma 
MANEC 

Combined carcinoid and adenocarcinoma 
Combined/mixed carcinoid and adenocarcinoma 

Composite carcinoid 
8254/3 Bronchio-alveolar carcinoma, mixed mucinous and non-

mucinous 
Bronchiolo-alveolar carcinoma, Clara cell and goblet cell type 

Bronchiolo-alveolar carcinoma, type II pneumocyte and goblet 

cell type 
Bronchiolo-alveolar carcinoma, Clara cell and goblet cell type 

Bronchiolo-alveolar carcinoma, type II pneumocyte and goblet 

cell type 
8255/3 Adenocarcinoma with mixed subtypes 

Adenocarcinoma combined with other types of carcinoma 
Adenocarcinoma combined with other types of carcinoma 

8281/3 Mixed acidophil-basophil carcinoma 
8323/3 Mixed cell adenocarcinoma 
8340/3 Papillary and follicular adenocarcinoma 

Papillary and follicular carcinoma 
Papillary and follicular adenocarcinoma 

8346/3 Mixed medullary-follicular carcinoma 
8347/3 Mixed medullary-papillary carcinoma 
8522/2 Intraductal carcinoma and lobular carcinoma in situ 
8522/3 Intraductal carcinoma and lobular carcinoma in situ 

Infiltrating duct and lobular carcinoma 
Lobular and ductal carcinoma 

Infiltrating duct and lobular carcinoma in situ 
Intraductal and lobular carcinoma 

Infiltrating lobular carcinoma and ductal carcinoma in situ 
Infiltrating duct and lobular carcinoma 

Lobular and ductal carcinoma 
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Infiltrating duct and lobular carcinoma in situ 

Intraductal and lobular carcinoma 
Infiltrating lobular carcinoma and ductal carcinoma in situ 

8523/3 Infiltrating duct mixed with other types of carcinoma 
Infiltrating duct and cribriform carcinoma 
Infiltrating duct and mucinous carcinoma 

Infiltrating duct and tubular carcinoma 
Infiltrating duct and colloid carcinoma 

Infiltrating duct and cribriform carcinoma 
Infiltrating duct and mucinous carcinoma 

Infiltrating duct and tubular carcinoma 
Infiltrating duct and colloid carcinoma 

8524/3 Infiltrating lobular mixed with other types of carcinoma 
8541/3 Paget disease and infiltrating duct carcinoma of breast 
8543/3 Paget disease and intraductal carcinoma of breast 
8552/3 Mixed acinar-ductal carcinoma 
8560/3 Adenosquamous carcinoma 

Mixed adenocarcinoma and squamous cell carcinoma 
Mixed adenocarcinoma and epidermoid carcinoma 

8582/1 Thymoma, mixed type, NOS 
Thymoma, type AB, NOS 

8582/3 Thymoma, type AB, malignant 
Thymoma, mixed type, malignant 

8770/3 Mixed epithelioid and spindle cell melanoma 
8855/3 Mixed liposarcoma 
8902/3 Mixed type rhabdomyosarcoma 

Mixed embryonal rhabdomyosarcoma and alveolar 

rhabdomyosarcoma 
8940/3 Mixed tumor, malignant, NOS 
8950/3 Mullerian mixed tumor 
8951/3 Mesodermal mixed tumor 
8970/3 Hepatoblastoma, mixed epithelial-mesenchymal 
8990/1 Mixed mesenchymal tumor 
8990/3 Mixed mesenchymal sarcoma 
9081/3 Teratocarcinoma 

Mixed embryonal carcinoma and teratoma 
9085/3 Mixed germ cell tumor 

Mixed teratoma and seminoma 
9101/3 Choriocarcinoma combined with other germ cell elements 
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Choriocarcinoma combined with teratorna 

Choriocarcinoma combined with embryonal carcinoma 
9362/3 Mixed pineal tumor  

Mixed pineocytoma-pineoblastoma  
9382/3 Mixed glioma 

Oligoastrocytoma 
Anaplastic oligoastrocytoma 

9383/1 Mixed subependymoma-ependymoma 
9537/0 Mixed meningioma 
9596/3 Composite Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma 

B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate 

between diffuse large B-cell lymphoma and classical Hodgkin 

lymphoma 
Composite Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma 

B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate 

between diffuse large B-cell lymphoma and classical Hodgkin 

lymphoma 
B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate 

between diffuse large B-cell lymphoma and classical Hodgkin 

lymphoma 
9652/3 Hodgkin lymphoma, mixed cellularity, NOS 

Classical Hodgkin lymphoma, mixed cellularity, NOS 
9665/3 Hodgkin disease, nodular sclerosis, mixed cellularity 
9675/3 Malignant lymphoma, mixed small and large cell, diffuse (see 

also M-9690/3) [obs] 
Malignant lymphoma, mixed lymphocytic-histiocytic, diffuse 

[obs] 
Malignant lymphoma, mixed cell type, diffuse [obs] 

9680/3 Malignant lymphoma, large cell, cleaved and noncleaved [obs] 
B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate 

between diffuse large B-cell lymphoma and Burkitt lymphoma 
9691/3 Malignant lymphoma, mixed lymphocytec-histiocytic, nodular 

[obs] 
Malignant lymphoma, mixed small cleaved and large cell, 

follicular [obs] 
Malignant lymphoma, mixed cell type, follicular [obs] 

Malignant lymphoma, mixed cell type, nodular [obs] 
9702/3 Peripheral T-cell lymphoma, pleomorphic medium and large cell 
9714/3 Anaplastic large cell lymphoma, T cell and Null cell type 
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9719/3 NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type 
9805/3 Acute biphenotypic leukemia 

Acute mixed lineage leukemia 
Acute bilineal leukemia 

9806/3 Mixed phenotype acute leukemia with t(9;22)(q34;q11.2); BCR-

ABL1 
9807/3 Mixed phenotype acute leukemia with t(v;11q23); MLL 

rearranged 
9808/3 Mixed phenotype acute leukemia, B/myeloid, NOS 
9809/3 Mixed phenotype acute leukemia, T/myeloid, NOS 
9891/3 Acute monoblastic and monocytic leukemia 
9965/3 Myeloid and lymphoid neoplasms with PDGFRA rearrangement 
9967/3 Myeloid and lymphoid neoplasms with FGFR1 abnormalities 
8574/3 Adenocarcinoma with neuroendocrine differentiation 

8921/3 Rhabdomyosarcoma with ganglionic differentiation 

9561/3 Malignant peripheral nerve sheath tumor with rhabdomyoblastic 

differentation 

 

های  سرطانی با جهشهای  غیر سرطانی و سلول مختلف  های  جامد همیشه واجد سلولهای  : تومور نکته

اطمینان از سرطانی ،  Mixمتفاوت هستند. در موارد تشخیص تومور  مختلف و سطح بلوغ و تمایز  

 گیرند، حائز اهمیت است. می  که برای ثبت نوع مورفولوژی مورد توجه قرارهایی  انواع سلول ۀ  بودن هم

 نوشتن مخفف مورفولوژی 

به عنوان نام معادل مورفولوژی در ها  که مخفف نام آن  ICD-O3موجود در  های  مورفولوژی لیست  

پاتولوژی، مورفولوژی را با  های  لیست آمده باشد بسیار محدود است. با این حال بسیاری از آزمایشگاه

پایگاه  به لیست  ها  رایج برای مورفولوژیهای  کنند. از این رو برخی از مخفف می  گزارش  مخفف نام آن

است.مکسهای  مورفولوژی ۀ  داد افزوده شده  مورفولوژی  6ا  نویسی  مخفف  که  است  که  هایی  بدیهی 

استاندارد نیامده  های  در لیست وجود ندارد و انطباق اسامی مبسوطی که در جدول مخففها  مخفف آن

 
د برای اضافه شدن مخفف های رایجی که در پایگاه وجود ندارد ارائه دهند  همکاران گرامی میتوانند پیشنهاد های خو 6

 تا پس از بررسی و در صورت تأیید، به لیست اضافه شود.
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در جدول  باشد.نمی  مجازکارشناسان ثبت    موجود در لیست پایگاه، توسط پزشکان و های  اند به مخفف

 مکسا را مشاهده نمایید. ۀ  و پایگاه داد  ICD-O3توانید اسامی دارای مخفف در  می زیر

 منبع مخفف  مخفف  نام اصلی مورفولوژی  کد 

8936/0 Gastrointestinal stromal tumor, 

benign 

GIST, benign ICD-O3 

8070/3 Squamous cell carcinoma, NOS SCC, NOS MACSA 

DB 
8090/3 Basal cell carcinoma, NOS BCC, NOS MACSA 

DB 
8120/3 Transitional cell carcinoma TCC MACSA 

DB 
8153/3 Gastrinoma, malignant G cell tumor, 

malignant 

ICD-O3 

8241/3 Enterochromaffin cell carcinoid EC cell carcinoid ICD-O3 
8242/3 Enterochromaffin-like cell tumor, 

malignant 

ECL cell carcinoid, 

malignant 

ICD-O3 

8244/3 Mixed adenoneuroendocrine 

carcinoma 

MANEC ICD-O3 

8312/3 Renal cell carcinoma, NOS RCC MACSA 

DB 
8500/3 Ductal carcinoma in situ, NOS DCIS, NOS ICD-O3 
8500/3 Ductal intraepithelial neoplasia 3 DIN 3 ICD-O3 
8500/3 Infiltrating duct carcinoma, NOS IDC, NOS MACSA 

DB 
8501/3 Ductal carcinoma in situ, comedo 

type 
DCIS, comedo type ICD-O3 

8503/3 Intraductal papillary carcinoma DCIS, papillary ICD-O3 
8520/3 Infiltrating lobular carcinoma, NOS ILC, NOS MACSA 

DB 
8588/3 Spindle epithelial tumor with 

thymus-like element 
SETTLE ICD-O3 

8589/3 Carcinoma showing thymus-like 

element 
CASTLE ICD-O3 

8830/3 Malignant fibrous histiocytoma MFH MACSA 

DB 
8936/3 Gastrointestinal stromal tumor, 

malignant 

GIST, malignant ICD-O3 
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9364/3 Peripheral primitive 

neuroectodermal tumor, NOS 

 

PPNET ICD-O3 

9440/3 Glioblastoma multiform GBM MACSA 

DB 
9473/3 Central primitive neuroectodermal 

tumor, NOS 

CPNET ICD-O3 

9473/3 Primitive neuroectodermal tumor, 

NOS 

PNET, NOS ICD-O3 

9473/3  Supratentorial 

PNET 

ICD-O3 

9540/3 Malignant peripheral nerve sheath 

tumor 

MPNST, NOS ICD-O3 

9540/3  MPNST with 

glandular 

differentiation 

ICD-O3 

9540/3  Epithelioid MPNST ICD-O3 
9540/3  MPNST with 

mesenchymal 

differentiation 

ICD-O3 

9540/3  Melanotic MPNST ICD-O3 
9540/3  Melanotic 

psammomatous 

MPNST 

ICD-O3 

9561/3 Malignant peripheral nerve sheath 

tumor with rhabdomyoblastic 

differentation 

MPNST with 

rhabdomyoblastic 

differentiation 

ICD-O3 

9571/3  Perineural MPNST ICD-O3 
9680/3 Diffuse large B-cell lymphoma, 

NOS 

DLBL 

DLBCL 

MACSA 

DB 
9699/3 Mucosal-associated lymphoid tissue 

lymphoma 
MALT lymphoma ICD-O3 

9699/3 Bronchial-associated lymphoid 

tussue lymphoma 
BALT lymphoma ICD-O3 

9699/3 Skin-associated lymphoid tissue 

lymphoma 

SALT lymphoma ICD-O3 

9816/3 B lymphoblastic 

leukemia/lymphoma with 

hypodiploidy 

Hypodiploid ALL ICD-O3 
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9823/3 Chronic lymphocytic leukemia, B-

cell type 
BCLL ICD-O3 

9823/3 Chronic lymphocytic leukemia CLL, NOS ICD-O3 
9826/3 Burkitt cell leukemia B-ALL [obs] ICD-O3 
9835/3 Acute lymphoblastic leukemia, NOS ALL, NOS MACSA 

DB 
9836/3 Precursor B-cell lymphoblastic 

leukemia 

Pro-B ALL 

Common precursor 

B ALL 

Pre-B ALL 

Pre-pre-B ALL 

Common ALL 

c-ALL 

ICD-O3 

9837/3 Precursor T-cell lymphoblastic 

leukemia  

Pro-T ALL 

Pre-T ALL 

Cortical T ALL 

Mature T ALL 

ICD-O3 

9840/3 Acute myeloid leukemia, M6 type AML M6 

M6B 

M6A 

ICD-O3 

9861/3 Acute myeloid leukemia, NOS AML, NOS MACSA 

DB 
9863/3 Chronic myeloid leukemia, NOS CML, NOS MACSA 

DB 
9982/3 Refractory anemia with ringed 

sideroblasts 

RARS ICD-O3 

9983/3 Refractory anemia with excess blasts RAEB 

RAEB I 

RAEB II 

ICD-O3 

9984/3 Refractory anemia with excess blasts 

in transformation [obs] 

RAEB-T ICD-O3 

9989/3 Myelodysplastic syndrome, NOS MDS, NOS MACSA 

DB 
8077/2 Cervical intraepithelial neoplasia, 

grade III 
Cin III, NOS ICD-O3 

8077/2 Vaginal intraepithelial neoplasia, 

grade III 
VAIN III ICD-O3 

8077/2 Vulvar intraepithelial neoplasia, 

grade III 
VIN III ICD-O3 
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8077/2 Anal intraepithelial neoplasia, grade 

III 
AIN III ICD-O3 

8148/2 Prostatic intraepithelial neoplasia, 

grade III 
PIN III ICD-O3 

8201/2 Ductal carcinoma in situ, cribriform 

type 

DCIS, Cribriform 

type 

MACSA 

DB 
8153/1 Gastrin cell tumor G cell tumor, NOS ICD-O3 
8242/1 Enterochromaffin-like cell 

carcinoid, NOS 

ECL cell carcinoid, 

NOS 

ICD-O3 

8520/1 Lobular carcinoma in situ, NOS LCIS, NOS ICD-O3 
8936/1 Gastrointestinal stromal tumor, NOS GIST, NOS ICD-O3 
8936/1 Gastrointestinal autonomic nerve 

tumor 

GANT ICD-O3 

9765/1 Monoclonal gammopathy of 

undetermined significance 

MGUS ICD-O3 

9971/1 Post transplant lymphoproliferative 

disorder, NOS 

PTLD, NOS ICD-O3 

 

 Subtypeنوشتن 

گوناگونی وجود دارد  ی  مولکولدر بدن انسان وجود دارد. تغییرات  ها  و بافتها  انواع بسیار زیادی از سلول

این سلولمی  که اینکهشود  ها  تواند منجر به سرطانی شدن  واسط  و  نیز ها  سرطانی شدن سلولۀ  به 

از این گذشته، امکان شکل گیری   .به وجود آید ها  در آن  تواندمی  و تغییرات بسیار متنوعیها  جهش

انواع بسیار    رو از ایننیز به لحاظ نظری امکان پذیر است.    گوناگون(  Mixedمختلط )های  مورفولوژی 

هایی  به مورفولوژی   توان انتظار داشت.می  هابا خصوصیات مختلف را در سرطانها  زیادی از مورفولوژی

به عنوان مثال    شود.می  گفته  Subtypeشوند،  می  کلی تر طبقه بندیۀ  که ذیل یک عنوان یا دست

،  triple negative IDC  « درTriple negativeو »  Non M3 AML« در  Non M3عبارت »

Subtype شوند.می محسوب 

مورد کد مورفولوژی    293مورد )شامل    1080به    ICD-O3موجود در  مورفولوژی  های  تعداد کد

یا    778خوشخیم،   از    ( محدود شده استborder lineمورد بدخیم  در ها  Subtypeو بسیاری 

ۀ  محدودیت در تعیین مورفولوژی بر اساس مشاهد  وجود ندارند.  ICD-O3های  لیست مورفولوژی 
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مشاهدات  می بعضی  نشدن  شناخته  رسمیت  به  عدم  ی  مولکولکروسکوپی،  و  علمی  از سوی جوامع 

برشمرد. به  به عنوان دالیل احتمالی این امر    توانمی  ی رامولکولهای  اجماع بر سر برخی دسته بندی

از یک سو و وسعت انواع  ها عالوه، نبودن اهمیت کاربردی یا محدود بودن کاربرد برخی از دسته بندی

هنوز به ها  اعث شده که این دسته بندیی از طرف دیگر، بمولکولشناسایی شده بر اساس مطالعات  

بنابرین    ICD-O3چون  هایی  استاندارد نیابند.  به  های  کدراه    ICD-O3در  ها  Subtypeمربوط 

 تجمیع شده اند.  و عنوان عمومی تر ذیل یک کد، هاSubtypeمحدود بوده و حتی برخی از 

در تعیین پروگنوز و  ها همیت آنای و افزایش مولکولسنجش های روشۀ با این وجود با توجه به توسع

تری پاتولوژی با تعیین نوع دقیقهای  تشخیص نهایی در بسیاری از گزارش   و غیره  انتخاب نوع درمان

در مکسا، پزشک  آمده است همراه است.    ICD-O3نسبت به آنچه که در    Subtypeاز مورفولوژی و  

های  دقیق ترین عنوان مورفولوژی را از میان گزینه در زمان تشکیل یا تکمیل پرونده موظف است  

باشد،   Subtypeموجود برگزیند و در صورتی که مورفولوژی گزارش شده از طرف آزمایشگاه شامل 

اشاره شده در قسمت   Subtype  انتخاب شود. اگر  Subtypeمتناسب با  ای  الزم است که گزینه 

پاتولوژی گزارش(  )انتهای  نهایی  با  تشخیص  نباشد  ICD-O3استاندارد    لیست،  در  منطبق  باید   ،

شود. قید  مورفولوژی  توضیح  نهایی    قسمت  تشخیص  قسمت  در  که  دیگری  توضیح  هر  همچنین 

دقیق تشریح  به  و  آمده  پاتولوژی  گزارش(  سلول)انتهای  یا  تومور  مورفولوژیک  خصوصیات  های  تر 

 شود.می نیز در قسمت توضیح مورفولوژی ثبت، پردازدمی سرطانی

[OBS] 
[OBS]    مخففobsolete    به معنی منسوخ شده است. وجود[OBS]    نام مورفولوژی پایان  در 

دهد که آن نام برای کد مورفولوژی منسوخ شده و بهتر است با کد مربوطه با عنوان دیگری می  نشان

رار گیرد  مورفولوژی توسط آزمایشگاه مورد توجه قثبت شود. این قاعده باید در زمان گزارش کردن  

 رسد. می  و در مکسا، مورفولوژی عینا همانطور که توسط آزمایشگاه گزارش شده به ثبت

 مدارک مورد استفاده برای تعیین مورفولوژی:
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استفاده از مدارک ۀ  اعتبار مدارک در جدول رتبه بندی اعتبار مدارک آمده است. همچنین شیوۀ  درج

 به طور مفصل بحث شده است.  بخشبیماری، در ابتدای همین  یبرای تعیین مورفولوژ

 فولوژی بایگانی مدارک مربوط به مور

مدرک مربوط به مورفولوژی که از نظر جدول رتبه بندی اعتبار مدارک در باالترین سطح قرار دارد  

شوند.  یم   بایگانیها  نآۀ  باید بایگانی شود. اگر چند مدرک هم سطح برای مورفولوژی وجود دارد، هم

بر روی تشخیص نهایی موثر بوده،  ها  آنۀ  همچنین در صورت وجود تعارض میان چند گزارش که نتیج

ای ثانویه ) و بیشتر( اگر بر روی نمونهۀ  آن مدارک بایگانی شوند. مدارک مربوط به نظریۀ  الزم است هم

را داشته )مثال نمون اعتبار  باالترین سطح  نیز الزم است (  Excisional biopsyۀ  که  انجام شده 

، اگر به  Mixهای  شوند. در مورد تومور می  ی نیز بایگانی مولکولمطالعات  ۀ  همۀ  بایگانی شود. نتیج

 شوند. می بایگانیها  مختلف در چند گزارش گوناگون اشاره شده باشد، همه آن گزارشهای  مورفولوژی 

دوطرفه، مدارک هر تومور باید بصورت جداگانه در  دگانه یا  نچهای  بدیهی است که در موارد تومور

 نظر گرفته شده و بایگانی شود. 

  



 68  ................................................................................................... تشکیل پرونده و ثبت اطالعات سرطان

 

  

ششم: بخش    

 گرید
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گرید  - 6بخش   
درجه،  Grade) گرید یا  یافتگی(  تمایز  میزان  دادن  نشان  برای    (Differentiation)  معیاری 

  است.  آن شکل گرفته اندبافتی است که در  های  با سلولها  یا میزان مشابهت آنسرطانی  های  سلول 

عملکرد و  ساختار  شکل،  آمدن  وجود  به  معنی  به  یافتگی،  در  های  تمایز  تخصصی 

یوکاریوتهای  ست.سلولهاسلول  دیگر  و  انسان  دوره  ها  بدن  آغاز  انسان:  )در  رشد  مراحل  اولین  در 

های  سلول.  ( با داراستStemnessجنینی( حداقل میزان تمایز یافتگی و بیشترین میزان بنیادینگی )

ساختار    و   متوالی، نسبت هسته به سیتوپالسم باالهای  بنیادی دارای سرعت تقسیم باال، توانایی تقسیم

گوناگون تمایز  های  مختلف با تخصصهای  و بافتها  توانند به سلولمی  هستند و بافتی غیر تخصصی  

با تقسیم بنیادی بودنهای  یابند. رفته رفته  از میزان  یابند.  می  تمایزها  کاسته شده و سلول  بیشتر، 

های  بسیار محدود است. سلولها  عملکرد تخصصی هستند و تقسیم آن   تمایز یافته، دارایهای  سلول 

پایین تر هسته به  بیان ژن اختصاصی و نسبت  تمایز یافته دارای شکل و ساختار متمایز، پروفایل 

 دهند.می تشکیلبا سازماندهی منظم را های سیتوپالسم هستند و بافت

ژنتیکی، یک سلول سرطانی شود، آن سلول بخشی از ماهیت تمایز  های  در صورتی که به سبب جهش

  توانایی تشکیل بافت منظم  سلول و  دهد. بنابرین ساختار و عملکرد تخصصیمی  خود را از دستۀ  یافت

و   یافته  تقسیم سلولدر سلول کاهش  افزایشروند  زدایی در سلول   یابد.می  ی  تمایز  میزان  های  به 

شناخته سرطان  رفتار  از  معیاری  عنوان  به  )می  سرطانی  گرید  یا  درجه  را  آن  که    ( Gradeشود 

برای ثبت گرید    ICD-O3کمتر باشد، گرید سرطان باالتر است. در در  هرچه میزان تمایز    گویند. می

تعیین   د و یکی برای لنفوم و لوکمی. جام های سیستم تعریف شده است؛ یکی برای تومور 2سرطان، 

شوند  نمی  خوشخیم درجه بندیهای  مرسوم نیست. عالوه بر این، تومورها  گرید برای برخی از تومور

 شود.می از گرید صفر استفادهها اما گاهی برای اشاره به آن

مستقل از مورفولوژی در نظر گرفته شده است، آوردن گرید  ای  با توجه به اینکه گرید به عنوان مؤلفه 

(  poorly differentiated adenocarcinomaبه عنوان پیشون یا پسوند نام مورفولوژی )مانند  
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 نیزباشد. گرچه باید توجه داشت که در مواردی استثنایی، عنوان مورفولوژی شامل گرید  نمی  مجاز

 آورده شده است.  4ت که این موارد در جدول پیوس باشدمی

 جامدهای تعیین گرید در سرطان 

و نامشخص    4تا    1جامد به صورت تعیین گرید از  های  برای تومور   ICD-O3سیستم تعیین گرید در  

دیگری برای بیان  های  دیگر تعیین گرید و شیوههای  با اینحال استفاده از سیستم تعریف شده است.

آزمایشگاه میان  در  گزارشهای  گرید  از  بسیاری  در  مثال  عنوان  به  است.  مرسوم  های  پاتولوژی 

مشخص کردن گرید از عبارات دیگری گاهی برای    شود.می  ( تعیین4)به جای    3پاتولوژی، گرید از  

برابر دانست.    3را باید با گرید    Poorly differentiatedشود. به عنوان مثال عبارت  می  استفاده

روند در جدول  می  مختلف به کارهای  جایگزینی که به طور معمول برای اشاره به گریدهای  عبارت

 آمده است. ها تبدیل گرید
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 وجود چند گرید در گزارش 

)مثال   به صورت حدواسط  برای  می  بیان  (3-2گاهی گرید  باالترین گرید  مواردی،  شود. در چنین 

  3از    2به معنی    2/3رسد. البته این موارد را نباید با زمانی که گرید به صورت  می  بیماری به ثبت

  انتخاب شده است بیان  4تا    1یا    3تا    1شود اشتباه گرفت که در آن اینکه گرید از بین  می  نوشته

اعتبار برابر، گریدمی نیز   مختلفی معین شدههای  شود. اگر در چند گزارش مختلف با سطح  باشد 

رسد. لذا ممکن است گرید بر اساس گزارشی متفاوت از گزارشی که می  باالترین گریدِ موجود به ثبت

 مورفولوژی بر اساس آن مشخص شده است، ثبت شود. 

 تعیین گرید در لنفوم و لوکمی 

،  B  ،Tکند و شامل  می  به نوع سلول درگیر اشاره  ICD-O3استاندارد برای لنفوم و لوکمی در   گرید

NK    وNull cell سلولیهای  هرگاه منشا سرطان یکی از رده  باشد. می  B Cell  ،T Cell    وNK 

Cell    های  ، باشد یکی از گزینههستندها  سه گروه اصلی لنفوسیت کهB  ،T    یاNK    به عنوان گرید

  NK Cellو    B Cell  ،T Cell  کههایی  مورفولوژی ۀ  بنابرین الزم است هم  .شوند می  بیماری انتخاب

( گرید متناظر با آن انتخاب  Aggressive NK-cell leukemiaهستند )مانند  ها بخشی از نام آن

سلولی، در قسمتی دیگر اشاره ۀ  سولی اشاره نشده باشد اما به ردۀ  اگر در نام مورفولوژی به رد  شود.

انتخاب توضیح  آن  با  انطباق  در  گریدْ  نیز  باشد،  چون  می  شده  عباراتی   T-cell  ،T-cellشود. 

phenotype  ،T-precursor  ،Pre-T  ،gamma-delta-T    یاnull-cell and T-cell    به

-nullیا    B-cell  ،B-cell phenotype  ،B-precursor  ،pre-B، عباراتی چون  Tمعنی گرید  

cell and B-cell    به معنی گریدB    و عباراتی چونNK cell  ،natural killer cell  ،nasal 

NK/T-cell lymphoma    یاnull-cell and NK cell    گرید معنی  گرفته  NKبه  نظر    در 

ۀ  قید نشده است، به ردها  ، با وجود اینکه نام رده در عنوان آنها به عالوه برخی از مورفولوژی   شوند.می

آنها  سلولی خاصی محدود هستند. این مورفولوژی های  گرید سرطان  در جدول ها  و گرید متناظر با 

 . ونی آمده استخ
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 کد  مورفولوژی  گرید 

B Cell Non-Hodgkin lymphoma, NOS 9591/3 

Primary cutaneous follicle centre lymphoma 9597/3 
Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma 9659/3 
/ymphoplasmacytic lymphoma 9671/3 

Mantle cell lymphoma 9673/3 
Primary effusion lymphoma 9678/3 
Burkitt lymphoma 9687/3 
T-cell/histiocyte-rich large B-cell lymphoma 9688/3 
Splenic marginal zone lymphoma 9689/3 
Follicular lymphoma 9690/3 
Follicular lymphoma, grade 2 9691/3 
Follicular lymphoma, grade 1 9695/3 
Follicular lymphoma, grade 3 9698/3 
Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated 

lymphoid tissue (MALT lymphoma) 
9699/3 

Solitary plasmacytoma of bone 9731/3 
Plasma cell myeloma 9732/3 
Extraosseous plasmacytoma 9734/3 
Heavy chain diseases 9762/3 
Lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(v;11q23); MLL 9813/3 
Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma 9823/3 
Burkitt cell leukemia 9826/3 
Hairy cell leukemia 9940/3 

T Cell Mycosis Fungoides 9700/3 

Sezary’s disease 9701/3 

Anaplastic large cell lymphoma, ALK-positive  

 بودن آن اشاره شده باشد.(  B-Cell)مگر اینکه مشخصا به  

9714/3 

Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma 9718/3 

Hydroa vacciniforme-like lymphoma 9725/3 

NK 

Cell 
Extranodal NK-/T-cell lymphoma, nasal type 9719/3 

  

درج شده باشد،    Null cellیا    non-T non-B  ،common cellسلولی بصورت  ۀ  در صورتی که رد

 شود. می برای بیماری انتخاب Null cellگرید 
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فوق  به هیچ کدام از انواع سلولی  ها  که در تشخیص آن  دیگری   خونی و لنفاویهای  سرطانۀ  در هم

  B cellهمچنین گرید موارد مرکب از    شود. می  در نظر گرفته  Unknown  الذکر اشاره نشده، گریدْ

 شود.می در نظر گرفته  Unknownنیز  NK cellو  B cellیا   T cellو 

، حتی در  خونسازدستگاه  های  درجه بندی در سرطانهای  دیگر سیستم ۀ  به وسیل  گرید تعیین شده 

  صورتی که گرید استاندارد برای بیمار تعیین نشده یا اگر گرید برای مورفولوژی تعریف نشده است،

و در   Follicular lymphoma, grade 2  7به عنوان گرید ثبت شوند. به عنوان مثال در  نباید  

, NOSlymphomaHigh grade  گرید بیماری ،Unknown  8باشد. می 

 تعیین گرید سرطان های سیستم دیگر 

استفاده از   به اندامی خاص اختصاص دارند. ، به طور سنتیتعیین گرید سرطانهای برخی از سیستم 

آزمایشگاهها  این روش تعیین گرید هنوز در میان  برای ثبت های  ی  این رو  از  رایج است.  پاتولوژی 

د( الزم است  پاتولوژی ذکر نشده باش چنین مواردی )در صورتی که گرید استاندارد بافت در گزارش  

مختلف به گرید استاندارد  های  تبدیل گریدۀ  شیو  گرید استاندارد تبدیل شود.گرید مورد استفاده به  

درجه بندی اختصاصی های  آمده است. در ادامه به معرفی مهمترین سیستم ها  در جدول تبدیل گرید 

 شود.می پرداختهها  اندام

 )سرطان پستان(  ناتینگهامامتیاز دهی سیستم 

میزان   (Nottinghom combined histologic grade) ناتینگهامامتیاز   عامل  اساس سه  بر 

( مجاری  )tubule formationتشکیل  سلولی  پلوئومورفیسم  میزان   ،)nuclear 

pleomorphism( و تعداد میتوز )mitotic countشود. پاتولوژیست با بررسی بافت،  می   ( تعیین

را برای تعیین امتیاز  ها  امتیازۀ  کند و هممی  لحاظ  3تا    1برای هرکدام از این موارد، امتیازی بین  

 
 به عنوان بخشی از نام مورفولوژی  grade 2، عبارت Follicular lymphoma, grade 2در  7

8 Hematopoietic and Lymphoid Neoplasm Coding Manual, 2020, SEER 
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امتیاز ناتینگهام  شود.  می  تعیین  9تا    3ۀ  بندد. بنابرین امتیاز ناتینگهام در دامنمی  ناتینگهام با هم جمع

 9قابل تعیین است.  Medullary carcinomaپستان به جز های  سرطان ۀ برای هم

 )اتسرطان پروست( گلیسونامتیاز دهی  سیستم 

  برگرفته از نام مبدع آن است و تاریخ شکل  ( Gleason score) گلیسون  امتیاز دهینام سیستم  

پاتولوژیست   عدد است.  2گلیسون حاصل جمع    امتیاز  گردد.می  میالدی باز  1960گیری آن به دهه  

  که بیشترین سطح نمونه را به خود اختصاص داده اند تعیین ها  الگویی از سلول  نمونه،بافت  با بررسی  

را    بافت منشاء(های  با کمترین شباهت به سلول ها  )سلول  5تا    )بافت سالم(  1بین    عددیکند و  می

الگویی که در مقام دوم، بیشترین سطح را به خود اختصاص داده  گیرد. سپس  می  برای آن در نظر

سپس این  گیرند.  می  در نظر  5تا    1بین    قبلی، عددیکند و برای آن نیز مانند قسمت  می  شناسایی

  گلیسون به لحاظ تئوری   امتیازبنابرین    .تا امتیاز گلیسون به دست آید  شوند می  دو عدد با هم جمع

  6سرطانی، این دامنه از  های  قریبا همیشه در نمونه. با این حال تباشد   10  تا   2تواند عددی بین  می

 .10شود می در نظر گرفته 10تا 

 

 
9 Protocol for the Examination of Specimens from Patients with Invasive Carcinoma of 

the Breast, Version: Invasive Breast 4.1.0.0 
10 Prostate cancer foundation 
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پاتولوژیست   بینۀ  جامع  2014در سال   تعیین  11اورولوژی های  المللی  برای  را  تری  ، سیستم ساده 

  5دارد و شامل  ( نام  Grade Groupپروستات پیشنهاد کردند که گروه گرید ) های  سرطان ۀ  درج

دسته است. با این حال استفاده از این سیستم نسبت به سیستم سنتی امتیاز دهی گلیسون هنوز در 

 ایران رایج نیست.

 Urothelial carcinoma برای WHO سیستم درجه بندی

 Urothelialویرایش جدید سیستم درجه بندی،  2004( در سال  WHOسازمان جهانی بهداشت ) 

carcinoma  ۀ  را به دو دستها  را منتشر کرد که این سرطانHigh Grade    وLow Grade  تقسیم  

 12کند. می

  

 
11 International Society of Urological Pathology 
12 The 2016 WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital 

Organs – Part B: Prostate and Bladder Tumours 
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 عبارات معادل  گرید 
معادل  

 گلیسون 

معادل  

 ناتینگهام 
برای   WHOمعادل سیستم 

Urothelial carcinoma 
I • Well Differentiated, 

• Differentiated 

• Low Grade 

 Low Grade 5تا  3 6تا  1

II • Moderately 

Differentiated, 

• Partially Differentiated 

• Mid-Grade 

 ندارد 7تا  6 7

III • Low Differentiation, 

• Poorly Differentiated, 

• High Grade 

• Minimal Differentiation 

 High Grade 9تا  8 10تا  8

IV • Undifferentiated, 

• Differentiated 

• Anaplastic 

 ندارد ندارد ندارد

X • Unknown, 

• Not determined, 

• Not stated, 

• Not applicable 

   

 مدارک مورد استفاده برای تعیین گرید 

مربوط به    Excisional Biopsyجامد، گرید بر اساس گزارش پاتولوژی جراحی یا  های  در تومور 

توان به گرید تعیین  می  باشد، شود. در صورتی که چنین گزارشی وجود نداشته  می  تومور اولیه تعیین

شده در گزارش مربوط به بیوپسی و در مرحله بعد به گرید تعیین شده در گزارش نمونه برداری  

متاستاز استناد کرد. بنابرین درصورتی که در گزارش پاتولوژی تومور اولیه گرید تعیین شده باشد،  

و  ها  سلولهای  اینکه گرید بر اساس ویژگی  نباید به گزارش پاتولوژی متاستاز استناد کرد. با توجه به

شود، اگر گرید در مطالعاتی بجز مطالعات سلولی و بافتی مشخص شده باشد )مثال  می  بافت تعیین

 تصویربرداری یا اندوسکوپی(، فاقد اعتبار است.
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مطالعات  سلولی درگیر اشاره دارد. بنابر این با استناد به  ۀ  دستگاه خونساز، گرید به ردهای  در تومور 

 شود.  می هستند تعیین IHCشامل فلوسیتومتری و ها ی که مهمترین آنمولکول

 بایگانی مدارک مربوط به گرید 

شوند مشابه هستند و  می  مدارک مربوط به مورفولوژی که بایگانیبا  مدارک مربوط به گرید معموال  

 د ندارد. ووجای نیازی به بایگانی مدارک جداگانه
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هفتم: بخش   

 تاریخ تشخیص
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تاریخ تشخیص  - 7بخش   
کنند، اولین  می  به طور کلی در مراکز ثبت سرطان، تاریخ بُروز برای بیمارانی که به بیمارستان مراجعه

زمانی است که ایشان برای موضوعی مرتبط با سرطان به بیمارستان مراجعه کرده اند؛ به شرط آنکه 

ثبت سرطان  های  ک موجود تعیین کرد. کتاب مفاهیم و روشکه بتوان تاریخ آن را بر اساس مدار

سازمان جهانی بهداشت، این تاریخ را قابل اعتماد ترین زمان برای آغاز بیماری قلمداد کرده است. لذا  

شود. می  به کار گرفته  Survivalاین تاریخ به عنوان مبدا ابتال، برای تعیین زمان فالو آپ و تعیین  

یعنی تاریخ اولین گزارش پاتولوژی   –در صورتی که تعیین تاریخ بروز ممکن نباشد، تاریخ تشخیص  

شود. الزم به می   به عنوان تاریخ بروز در نظر گرفته  -یا دیگر گزارشات مبنی بر ابتالی فرد به بیماری  

رو پارامتری به عنوان از این ذکر است از آنجا که معموال زمان دقیق ابتال به بیمار قابل تعیین نیست، 

 زمان ابتال در مورد سرطان وجود ندارد.

سیاست مکسا نیز بر در نظر گرفتن تاریخ تشخیص )تاریخ اخیر( به عنوان تاریخ آغاز بیماری قرار 

میالدی و  های  دارد. تاریخ تشخیص باید بر مبنای تاریخ هجری شمسی ثبت شود و الزم است تاریخ

 تبدیل تاریخ به هجری شمسی تبدیل شوند. های یا نرم افزار ها  ز وبسایتقمری با استفاده ا

 رسد. می الکترونیک بیمار به ثبتۀ کاغذی و هم در پروندۀ  تاریخ تشخیص هم در پروند

مدارک قابل اعتماد برای تعیین تاریخ تشخیص، اولین مدرکی است که احتمال جدی ابتالی فرد به  

ماموگرافی  ۀ  ابتالی فرد به سرطان را تأیید کرده است. به عنوان مثال، اولین نتیجسرطان را مطرح یا  

 تواند مبنای تعیین تاریخ تشخیص قرار گیرد.می دهد می که وجود تومور در پستان را نشان

 نیازی به بایگانی کردن مدرکی که تاریخ تشخیص بر اساس آن تعیین شده وجود ندارد. 
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هشتم: بخش   

 تعیین مرحله 
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مرحله تعیین  - 8بخش   

 جامدهای در تومور تعیین مرحله 

کنون   برای  های  روشتا  مرحله  مختلفی  برخیتعیین  پیشنهاد شده.  روش  سرطان  این  مانند  ها  از 

FIGO    وDuke's  د در حالی که برخی دیگر برای ن تعریف شده اها  یرای گروهی خاص از سرطان

بیماری، استفاده از ۀ  ثبت مرحلۀ  دقیق ترین شیو  قابل استفاده هستند.  جامدهای  همه انواع تومور 

 (AJCCتوسط کمیته مشترک سرطان امریکا )  TNMۀ  تعیین مرحلسیستم  است.    TNM  سیستم

ۀ است. در این شیو  2018تدوین شده است و آخرین ویرایش آن، ویرایش هشتم و مربوط به سال  

( و  Nلنفی نزدیک اندام تومور )های  گره  (، درگیریTاطالعات مربوط به اندازه تومور )تعیین مرحله 

تعیین  شود.  می  تبدیل   4تا    0بین  ای  ( جمع آوری شده بر اساس دستور العمل به مرحله Mمتاستاز )

، و عالوه بر این گاهی وابسته اختصاصی آن اندامۀ  برای هر اندام بدن طبق شیوه نام  TNMۀ  مرحل

، احتمال قید نشدن  انبیمار  برخی  در دسترس نبودن مدارک  با توجه به  شود.می  انجام  به نوع تومور

تفاوت در  بیماران،    برای بعضی ازکامل  های  اطالعات دقیق در مدارک پزشکی، انجام ندادن بررسی

زمان بر بودن ارزیابی و کارآمد نبودن چنین اطالعات دقیقی  از مرکزی به مرکز دیگر،    TNMنتایج  

در مراکز ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت کمتر از این روش  مداخالت مورد نیاز بیمار،    بیشتربرای  

اند کههای  این روش، روش   جایبه    .شودمی  استفادهتعیین مرحله  برای   ایجاد شده    خالصه تری 

تعیین  ، روش  هایکی از این روش  .مراکز ارائه خدمات به بیماران باشد  تواند تا حد زیادی پاسخگویمی

جامد به  های  که برای تومور   است  SEER  (SEER Summary Staging)ۀ  خالصه شدۀ  مرحل

که شامل   کنند می استفاده سیستماین ۀ ساده شدمدل اری از مراکز ثبت سرطان از ی. بسرودمی کار

 . باشدمی  Distantو  In situ ،Localized ،Regionalۀ چهار مرحل

In situ 

In situ  ای سرطانی به محل اولیههای  شود که سلولمی  به معنی »درجا« است و به وضعیتی گفته

های  سلول   خصوصیاتۀ  همها  ، سلولin situکه در آن تشکیل شده اند محدود مانده باشند. در تومور  
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  Stomal invasionعبور نکرده اند و    Basement membraneسرطانی را دارند به جز اینکه از  

گاهی    ( تبدیل شود.Invasive    =Infiltrativeممکن است به تومور مهاجم )   in situتومور  ندارند.  

اگر عالوه بر تومور   .گیرندمی  ( صفر بیماری نیز در نظرStageرا به عنوان مرحله )  in situتومور  

in situ سرطانی را نشان دهد  های  ، گزارش پاتولوژی یا دیگر مدارک بیمار، گسترده تر بودن سلول

 inبیماری از    ۀمرحل)مثال درگیری قسمت دیگری از بافت، درگیری لنفاوی یا متاستاز دوردست(،  

situ  .بیشتر خواهد بود 

 inشود. بنابرین اشاره به وجود تومور  می  میکروسکوپی انجامهای  بررسی ۀ  به واسط   in situۀ  مرحل

situ  عالوه بر  کروسکوپی بافت، بی اعتبار است.  می  ضمن هر گزارش دیگری به جز گزارش بررسی

)مثال   تهاجم  هرگونه  وجود  مشاهدات  microinvasionیا    perineural invasionاین  در   )

 کند. می بودن تومور را بی اعتبار in situمیکروسکوپی، 

هایی  معنی دار است و برای بافت  Basal membraneواجد  های  تنها برای بافت  in situۀ  مرحل

 شود.نمی ندارند این مرحله تعریف Basal membraneکه 

Localized 
)به معنی موضعی( است که تومور به اندامی که در آن ایجاد شده    Localizedسرطان زمانی  ۀ  مرحل

محدود ماندن به اندام به این معنی است که تومور حتی ممکن است به است محدود مانده باشد.  

طول اندام گسترش یافته باشد یا فضای داخل اندام را  عمیق اندام نفوذ کرده باشد، در  های  بخش

از مرز اما  همچنین    اندامی که در آن تشکیل شده است خارج نشده است.های  اشغال کرده باشد، 

مختلف یک  های  ممکن است یک تومور مهاجم، به سراسر یک اندام گسترش یافته باشد یا به قسمت

همان یک اندام باقی مانده باشد که در این صورت ۀ  محدود، اما همچنان در  اندام متاستاز داده باشد 

مرحل اگر  شود. می  قلمداد  Localizedتومور  ۀ  نیز  مثال،  عنوان  درگیری   به  کولون  طول  سراسر 

سلول اما  باشد  داشته  الیهای  تومورال  وارد  قسمتی  در هیچ  مرحله ۀ  سرطانی  باشند،  نشده  سروز 

خونی و  های  تهاجم تومور به اعصاب و رگ  شود.می  در نظر گرفته  Localizedبیماری همچنان  

فعالیت موضعی در نظر گرفته شده و با وجود آن  ۀ نیز به منزللنفاوی( های )نه گرهداخل بافت لنفی 
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برای تعیین صحیح مرحله الزم است که پزشک،    ماند. می  باقی   Localizedتومور همچنان  ۀ  نیز مرحل

دیواره دستگاه گوارشی شامل های  مختلف هر اندام را بشناسد )به عنوان مثال بداند الیههای  بخش

Epithelial layer  ،Basement membrane  ،Lamina propria  ،Muscularis 

mucosae  ،Submucosa  ،Muscularis propria  ،Serosa  ،Subserosa  ،Adventitia  

 . است.(

بودن یا نبودن تومور در مواردی که اندام دارای حدود کامال مشخص است   Localizedتشخیص  

ز اطراف آن واضح است )مانند پستان( معموال به  ا( یا مواردی که مرز اندام  معده)همچون پروستات و  

ممک بالبته    است.  ن سادگی  خوبی  به  پزشک  است  قسمت  ه الزم  )مانند  های  نام  اندام  هر  مختلف 

lamina propria ،myometrium  وmuscularisیک اندام  های ( مسلط باشد تا بتواند قسمت

   را از خارج اندام افتراق دهد. 

برای تعیین مرحله بیماری، گزارش مربوط به مطالعات پاتولوژی میکروسکوپی و ماکروسکوپی، انواع  

مشاهدات   دقیقۀ  گیرد. خصوصا مطالعمی  مورد بررسی و مطالعه قرارها  برداریآندوسکوپی و تصویر  

بودن   Regionalیا   Localizedتعیین  برای )های( پاتولوژیگزارش  میکروسکوپی و ماکروسکوپی

 تومور الزم است. 

Regional 
اندامِ منشاء  ۀ  محدودشود که تومور از  می  )منطقه ای( در نظر گرفته  Regionalبیماری زمانی  ۀ  مرحل

باشد  شده  اندام  خارج  دیگر  به  مرحلها  اما  تغییر  تر،  دقیق  بطور  باشد.  نداده  از ۀ  متاستاز  تومور 

Localized    بهRegional  دیگر  های  اندام  دهد که تومور بطور مستقیم و با رشد خودمی  زمانی رخ

اینکه به گرهDirect Invasionرا هم درگیر کرده باشد ) اندامِ منشاء ای  لنفاوی منطقههای  ( یا 

بنابراین درگیر شدن اندامی که در مجاورت )یا حتی اتصال( با اندام منشاء تومور   سرایت کرده باشد.

از طریق جریان خون  ها  با انتقال سلولقرار دارد، اگر از طریقی به جز رشد مستقیم تومور باشد )مثال  

 Distantبه    Regional  ازبیماری  ۀ  مرحل  تغییریا لنف یا سایر مایعات بدن همچون آسیت( باعث  

 . شودمی
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اندام منشا قرار دارند نیز  ۀ  لنفی که خارج از منطقهای  سرطانی به گرههای  همچنین گسترش سلول 

ین الزم است بنابر  دهد.می  تغییر  Distant  را به  بیماریۀ  مرحلمحسوب شده و    متاستاز دوردست

اندام  تومورۀ  منطق  (Regional Lymph Nodes)  لنفاویهای  گرهبا    ،پزشک گوناگون های  و 

 . به درستی تعیین کندری را ابیمۀ تا در زمان تشکیل پرونده بتواند مرحل آشنایی داشته باشد 

 . (3)پیوست    ارائه گردیده استای  لنفی منطقههای  ی گرهفاین راهنما، جدول و اطلس معرپیوست  ه  ب

Distant 
از هر طریق به جز تهاجم  های  زمانی که سلول اندامسرطانی  از  های  مستقیم به  دیگر بدن به غیر 

. شودمی  « در نظر گرفتهDistantبیماری »دور« یا »ۀ  مهاجرت کنند، مرحلای  لنفی منطقههای  گره

راه می  سرطانی های  سلول  از  مسیرهای  توانند  این  شوند.  منتشر  خون ها  مختلفی  شامل 

(Hematogenous( لنف ،)Lymphatic ( مایع مغزی نخاعی ،)Leptomeningeal  ،)  فضاهای

 13شود. می (Implantationو فضاهای اپی تلیال مشترک )  (Coelomicداخل بدن )

 
13 AJR 1995;164:1075-1082 0361-803X/95/1645-1075 
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توان با بررسی گزارشات نمونه برداری، تصویر برداری و اندوسکوپی  می  راها  وقوع متاستاز در دیگر اندام

کرد. مانند    تعیین  اصطالحاتی  با  معموال  متاستاز  ،  Metastasis  ،Seedingوقوع 

Dissemination    وSpreading  وجود  می  بیان اختصاصیشود.  غیر  ندول    عوارض  همچون 

(Nodule) ،  ( آدنوپاتی  توده(Lymphadenopathy  ،LAPلنف  ترهای  ،  کم  اکم 

(Hypoechoic  ،Hypodense( و و پر تراکم )Hyperdense )    لزوما به  در گزارش پاراکلینیک

صریح به بروز متاستاز نشده یا احتمال وجود ۀ  معنی وقوع متاستاز نیستند و نباید در مواردی که اشار

با اینحال قید چنین مواردی در   را به عنوان متاستاز در نظر گرفت.ها  متاستاتیک قید نشده، آنۀ  تود

ان چنین مواردی را در پیگیری وضعیت بیمار بررسی گیرد تا بتومی  قسمت توضیحات پاتولوژی انجام

 نمود.

اندام منشا قرار دارند نیز متاستاز ۀ  لنفی که خارج از منطق های  سرطانی به گرههای  گسترش سلول 

 . پرداخته استی لنفی هر اندام ها گره شرحبه  3 پیوست .شودمی دوردست محسوب

شود.  می  ( نیز متاستاز دوردست تلقیContralateralقرینه )جفتی، متاستاز به سمت  های  در اندام 

 در سمت مخالف را نیز در نظر داشت.دیگر ۀ با این حال باید احتمال ایجاد یک تومور اولی

از دیگر مراحل، مطالعه دقیق گزارشات پاراکلینیکی برای تشخیص ابعاد    Distantۀ  برای افتراق مرحل

و دوردست  ای  لنفی منطقه های  و اطالع از گرهها  مختلف اندامهای  بخشتومور، آشنایی با  ۀ  و گستر

 بسیار حائز اهمیت است.

پاراکلینیکی  های  به وجود متاستاز نشده باشد، حتی اگر بررسیای  اگر در مدارک بیمار اشارهنکته:  

ۀ  پروند  اطالعات موجود در گزارشات وبیماری صرفا بر اساس  ۀ  ناکافی به نظر برسند، تعیین مرحل

در چنین مواردی مجاز   Unknownباالتر یا ثبت مرحله  ۀ  شود. بنابرین ثبت مرحلمی  بیمار انجام

 نیست.

 

 شود. می در نظر گرفته Distantبا منشاء ناشناخته، های  سرطان ۀ همۀ مرحلنکته: 
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 ثبت محل متاستاز 

شود. البته با  می  اولیه انجامسیستمی مشابه سیستم ثبت محل تومور  ۀ  ثبت محل متاستاز به وسیل

دقت کمتر گزارشات مربوط به تعیین محل متاستاز، ثبت دقیق محل متاستاز از حساسیت  توجه به  

  ست.ثبت محل تومور اولیه برخوردار اکمتری نسبت به 

همچون   اختصاصی  غیر  عوارض  بودن  متاستاتیک  به  قوی  شک  صورت  ، Noduleدر 

Lymphadenopathy  و  Hypoechoic Mass   از ثبت محل ضایعه، احتمالی الزم است پس 

)مثال   مشاهده  نوع  و  متاستاز  محل  Pulmonary Noduleبودن  نام  برابر  در  پرانتزی  داخل   )

دیجیتال بیمار در قسمت توضیح مربوط به متاستاز  ۀ  متاستاز، ثبت شود. ثبت این توضیحات در پروند

 شود.می نوشته

 دستگاه خونساز های سرطان در عیین مرحله ت

برای  های  تعیین مرحله در سرطان استفاده  قواعد مورد  با  متفاوت  قواعدی  دستگاه خونساز شامل 

تعیین  فصلی به    AJCCجامد است. با وجود اینکه در دستور العمل منتشر شده توسط  های  تومور 

به سبب  ها  بخش بزرگی از این روش. با اینحال  یافتهدستگاه خونساز اختصاص  های  انواع سرطان ۀ  مرحل

برای استفاده در یک مرکز مبتنی بر    ،وابستگی به بررسی مدارک گوناگون، پیچیدگی و زمان بر بودن

شیو به  اینجا  در  نیستند.  مناسب  محدود  منابع  با  ترین  ۀ  خالصۀ  جامعه  شایع  در  مرحله  تعیین 

 شود. می دستگاه خونساز اشارههای  سرطان 

 14لنفی های لنفوم با منشاء گره

لنفوم از  منابع  برخی  در  یاد   گرچه  جامد  تومور  عنوان  شیومی  به  اما  مرحلۀ  شود،  با  ها  آنۀ  تعیین 

 Ann Arbor Stagingانواع لنفوم از  ۀ  همۀ  تعیین مرحلبرای  جامد کامال متفاوت است.  های  تومور 

 
14 Lugano Modification of Ann Arbor Staging System 
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System  شود. سیستممی  استفاده  Lugano  از سیستم  ای  شکل تغییر یافتهAnn Arbor   است

)گرهبرای  که صرفا   لنفاوی  بافت  منشا  با  لنفوم  در  مرحله  مورد های  تعیین  یا طحال(  لوزه  لنفی، 

  I  ،II  ،IIIصورت    محله هستند که به  4لنفوم شامل  تعیین مرحله  های  گیرد. سیستممی  استفاده قرار

به    I. مرحله  شوند می  نمایش داده   Distant2  و   Localized  ،Regional  ،Distant1یا    IVو  

 مجاور است.   لنفیهای  دسته از گرهیک  گره یا    یا 15لنفاوی  اندام  یکمعنی محدود بودن لنفوم به  

لنفی است که همه در یک سوی دیافراگم  های  به معنی درگیری در بیش از یک دسته از گره  IIمرحله  

لنفی یا طحال( در دو سوی دیافراگم  های  به معنی درگیری لنفاوی )گره  IIIمرحله  قرار گرفته باشند،  

اندام غیر لنفاوی )مانند پوست، مغز استخوان، کبد  وجود درگیری در یک ۀ نشان دهند  IVمرحله  و 

  لزوما درگیری اندام یا غدد لنفاوی )به جز تومور اولیه( مشاهده مرحلهاین  است در حالی که در..( .و

 ( مراحل لنفوم)جدول و شکل  شود.نمی

 جدول مراحل لنفوم 

 توضیحات  مرحله 

I (Localized) لنفی مجاور های یک گره یا گروهی از گره 

II (Regional) 
لنفی که همه در یک سوی دیافراگم قرار گرفته های  چند گروه از گرهیا    2

 اند. 

III (Distant1) 
از گره  2 اند.    2لنفی که در  های  یا چند گروه  سوی دیافراگم قرار گرفته 

 شود(می )اینجا طحال به عنوان یک گره لنفی در نظر گرفته

IV (Distant2) ( مانند مغز استخوان، کبد و غیرهوجود درگیری در اندام غیر لنفاوی) 

 
 باشد. می  و طحالها اندام لنفی شامل لوزه 15
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 16سل پالسماهای  و سرطان مولتیپل میلوما

یک  2005، با تغییراتی مواجه بوده است. در سال  هامولتیپل میلوما طی سالۀ  تعیین مرحلسیستم  

بیماری از  ۀ  معرفی شد که برای تعیین مرحل  IMFتوسط  (  17ISSبین المللی )ۀ  تعیین مرحلۀ  شیو

میزان و  آلبومین  میزان  استفاده  β2  میکروگلبولین  ارزیابی  سال  نمود.  می  سرم    IMF،  2015در 

( را منتشر کرد  18SSI-Rویرایش بازبینی شده از دستور العمل تعیین مرحله برای مولتیپل میلوما )

و تغییرات سایتوژنتیک را نیز مورد توجه    LDHکه برای تعیین مرحله عالوه بر موارد قبلی، میزان  

، در بسیاری از مراکز ارائه خدمات مبتنی بر ISSبا این حال با توجه به سهول روش    قرار داده است.

 
16 https://www.myeloma.org/international-staging-system-iss-reivised-iss-r-iss 
17 International Staging System 
18 Revised International Staging System 

https://www.myeloma.org/international-staging-system-iss-reivised-iss-r-iss
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استفاده بیماری  تعیین مرحله  برای  این روش  از    جدول توانید  می  شود. در ذیلمی  جمعیت، هنوز 

 را مشاهده نمایید.  Plasma cell myelomaو  مولتیپل میلومامربوط به تعیین مرحله 

 Plasma cell myelomaجدول تعیین مرحله مولتیپل میلوما و  

Stage  مقادیر 

I β2M19 < 3.5 mg/L; ALB20 ≥ 3.5 g/dL 

II 
β2M < 3.5 mg/L; ALB < 3.5 g/dL 

or 

3.5 g/dL ≤ β2M < 5.5 mg/L; Any albumin value 
III β2M ≥ 5.5 mg/L 

 

 دستگاه خونسازهای و دیگر سرطان لوکمی

برای استفاده  نیازمند وجود  های  انواع سرطان   تعیین مرحلۀ  روشهای مورد  عمدتا  دستگاه خونساز 

دیگر انواع  ۀ  تعیین مرحلمدارک گوناگون و بررسی دقیق نتایج ازمایشات پاراکلینیکی است. از این رو،  

تنی بر جمعیت ( در مراکز مبابا منشاء بافت لنفی و مولتیپل میلومهای  )به جز لنفومها  این سرطان

 شود. نمی انجام

کاغذی و الکترونیک  ۀ  دستگاه خون ساز در پروندهای  سرطان ۀ  مرحلدر سیستم ثبت سرطان مکسا نیز  

 شود.می ثبت Unknownۀ با گزین

 مغز های تعیین مرحله در سرطان 

tentorium cerebelli    بخشی ازDura mater    اکسیپیتال  خلفی لوب  ۀ  ناحیاست که مخچه را از

( یا  Supratentorialقرار دارد )  tentoriumکند. تعیین اینکه تومور اولیه در باالی  می  مخ جدا 

مغز  های  تومور ۀ  ( و اینکه تومور در کدام نیمکره قرار گرفته در تعیین مرحلInfratentorial)زیر آن  

 
19 β2M = Serum β2 Microglobulin 
20 ALB = serum albumin 
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است. اهمیت  حائز  مننژ  همچنین  نواحی    و  زیر،  تصویر  و    ا ب  Supratentorialدر  قرمز  رنگ 

Infratentorial    با رنگ آبی وCorpus Callosum  .نواحی   با رنگ خاکستری مشخص شده است

Supratentorial  کد( های  شامل مخC71.1    الیC71.4بطن )  ها( به جز بطن چهارمC71.5  و )

کد  هایی  قسمت با  بجز  می  ثبت  C71.0که  هیپوتاالموسPalliumشوند  و  تاالموس  باشد.  می  ، 

است که در تعیین مرحله،  Supratentorialۀ نیز بخشی از ناحی Corpus Callosumهمچنین 

مغز، بصل  ۀ  ل مخچه، ساقشام  Infratentorialۀ  شود. ناحیمی  جدا در نظر گرفتهها  از سایر قسمت

 باشد. می Ponsو  Palliumالنخاع، تاالموس، هیپوتاالموس، 

ۀ باقی مانده باشد، مرحل  tentoriumبه طور عمومی اگر تومور محدود به یک نیمکره و یک طرف  

کرده باشد،  م  جمجمه یا مننژ تهاجبه  اگر تومور مستقیما    شود.می  در نظر گرفته  Localizedآن  

بخشاست.    Regionalمرحله   از  تومور  مستقیم  نفوذ  با  به    Infratentorialهای  همچنین 

Supratentorial    از عبور  یا  برعکس  به    Midlineیا  مستقیم  تهاجم  با  نیز   Corpusو 

Callosumرگ یا  مغزی  اعصاب  بزرگ،های  ،  گرفته  Regionalبیماری  ۀ  مرحل  خونی  نظر    در 

 Corpus(، به  Direct extentionمتازستاز از هر قسمت به قسمت دیگر )متاستاز و نه    شود.می

Callosum  های  و اعصاب مغزی و پراکنده شدن سلول( عصبی به مایع مغزی نخاعیCSF  باعث )

مرحل بهۀ  تبدیل  بافتمی  Distantبیماری  سایر  به  تومور  مستقیم  تهاجم  جز  ها  شود. همچنین  به 

CNSمه نیز ، مننژ و جمجDistant Metastasis شود.می محسوب  
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نهم: بخش   

 مشخصات مولکولی تومور 
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ی تومور مولکول مشخصات  - 9بخش   

کروسکوپی متکی بوده است،  می  گرچه تشخیص و تعیین نوع سرطان به طور سنتی بر مشاهدات

ی  مولکولخصوصیات  ۀ  چون گسترش دانش بشر از اهمیت تعیین کنند  - عوامل گوناگونی    امروزه

های  سرطانی در پیشبینی روند بیماری و انتخاب درمان مناسب، رشد روز افزون روشهای  سلول 

باعث    -ی  مولکولارزیابی  های  درمانی هدفمند، و نیز پیشرفت و در دسترس قرار گرفتن روش 

بخشی از ی به عنوان  مولکولارزیابی  های  افزایش توجه و اقبال متخصصان به استفاده از شیوه

است. شده  سرطان  تشخیص  وجود   فرآیند  این  سرطان  با  ثبت  سیستم  جایگاه    ICD-Oدر 

مشخصات   ثبت  برای  بیماری  مولکولمستقلی  گرفتهی  نظر  از    در  برخی  تنها  و  است  نشده 

ی بیماری هستند. قسمت عمده این موارد را،  مولکولمحدود شامل مشخصات  های  مورفولوژی 

با  هایی  دهند و تعدادی نیز شامل سرطانمی  ات کروموزومی تشکیل تغییرخونی با  های  سرطان 

جدول  باشدمی  ژنتیکیهای  جهش در  کروموزوم  هاییی مورفولوژ»  که  جهش  شامل    یکه 

   قابل مشاهده هستند. « یمولکول یاتخصوص یرشامل سا هایی مورفولوژ» و« هستند

 که شامل جهش کروموزومی هستند هایی مورفولوژی 

سلول اهمیت   کاریوتیپ  جهشهای  بررسی  و  جابجایی  های  سرطانی  )مانند  کروموزومی 

(Translocationدر مشخص کردن نوع، شیو )درمان و پروگنوز بسیاری  ۀ  ( بازوی دو کروموزوم

از انواع لوکمی به اثبات رسیده است. به عنوان مثال، سازمان جهانی بهداشت برای دسته بندی 

مبتنۀ  شیو  AMLانواع   جابجاییجدید  بر  برای  21کروموزومی های  ی  جایگزینی  عنوان  به  را 

پیشنهاد داده است. از اینرو مناسب ترین شیوه برای ثبت FAB 22سیستم طبقه بندی قدیمی 

در طول روند تشخیص بیماری، بررسی و گزارش ها  انواعی از لوکمی که تغییرات کروموزومی آن

این جهش اساس  بر  مورفولوژی  ثبت  چنین جهشهاشده،  وجود  به کمک  هایی  ست.  معموال 

 
 3پیوست  21
 2پیوست  22
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شود  می  انجام  PCR( یا  Sequencing، توالی یابی )FISHکاریوتیپ،  ۀ  آزمایشاتی چون تهی

انواع  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  مدارک  دریافت  و  مورفولوژی  تعیین  برای  بررسی  در  که 

 رده شده است.  وجود دارند آو ICD-O3های  لیست مورفولوژی  ژنتیکی که درهای جهش

 

 مختصات کروموزومی جهش  عناوین مترادف عنوان مورفولوژی  کد 

تغییر ژنتیکی 

حاصل از 

 جهش

9806/3 

Mixed phenotype 

acute leukemia 

with 

t(9;22)(q34;q11.2)

; BCR-ABL1 

 t(9;22)(q34;q11.2) BCR-ABL1 

9807/3 

Mixed phenotype 

acute leukemia 

with t(v;11q23); 

MLL rearranged 

 t(v;11q23) 
MLL 

rearrangmen

t 

9812/3 

B lymphoblastic 

leukemia/lympho

ma with 

t(9;22)(q34;q11.2)

; BCR-ABL1 

 t(9;22)(q34;q11.2) BCR-ABL1 

9813/3 

B lymphoblastic 

leukemia/lympho

ma with 

t(v;11q23); MLL 

rearranged 

 
t(v;11q23) 

 

MLL 

rearrangmen

t 

9814/3 

B lymphoblastic 

leukemia/lympho

ma with 

t(12;21)(p13;q22)

; TEL-AML1 

(ETV6-RUNX1) 

 t(12;21)(p13;q22) 
TEL-AML1 

(ETV6-

RUNX1) 

9815/3 
B lymphoblastic 

leukemia/lympho
 hyperdiploidy  
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ma with 

hyperdiploidy 

9816/3 

B lymphoblastic 

leukemia/lympho

ma with 

hypodiploidy 

(Hypodiploid 

ALL) 

 hypodiploidy  

9817/3 

B lymphoblastic 

leukemia/lympho

ma with 

t(5;14)(q31;q32); 

IL3-IGH 

 t(5;14)(q31;q32) IL3-IGH 

9818/3 

B lymphoblastic 

leukemia/lympho

ma with 

t(1;19)(q23;p13.3)

; E2A-PBX1 

(TCF3-PBX1 

 t(1;19)(q23;p13.3) 
E2A-PBX1 

(TCF3-

PBX1) 

9865/3 

Acute myeloid 

leukemia with 

t(6;9)(p23;q34); 

DEK-NUP214 

 t(6;9)(p23;q34) DEK-

NUP214 

9866/3 

Acute 

promyelocytic 

leukaemia, 

t(15;17)(q22;q11-

12) 

• Acute 

promyeloc

ytic 

leukaemia, 

t(15;17)(q

22;q11-12 ) 

• Acute 

promyeloc

ytic 

leukemia, 

NOS 

• FAB M3 

(includes 

all 

variants) 

t(15;17)(q22;q11-12 ) 

 
PML-RAR-

alpha 
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• Acute 

myeloid 

leukemia, 

PML/RAR

-alpha 

• Acute 

promyeloc

ytic 

leukaemia, 

PML-

RAR-

alpha 

9869/3 

Acute myeloid 

leukemia with 

inv(3)(q21q26.2) 

or 

t(3;3)(q21;q26.2); 

RPN1-EVI1 

 
inv(3)(q21q26.2) 

or 

t(3;3)(q21;q26.2 ) 
RPN1-EVI1 

9871/3 

Acute myeloid 

leukemia with 

abnormal marrow 

eosinophils (inclu

des all variants) 

• Acute 

myeloid 

leukemia, 

t(16;16)(p 

13;q 11) 

• Acute 

myeloid 

leukemia, 

CBF-

beta/MYH

11 

• Acute 

myeloid 

leukaemia, 

inv(16)(p1

3;q22) 

Includes but not limited 

to: 

t(16;16)(p 13;q 11) 

inv(16)(p13;q22) 

Includes but 

not limited 

to: 

CBF-

beta/MYH1

1 

9875/3 

Chronic 

myelogenous 

leukemia, BCR-

ABL positive 

• Chronic 

myelogeno

us 

leukemia, 

Philadelph

ia 

t(9;22)(q34;q11), 

Philadelphia 

chromosome (Ph 1) 
BCR-ABL 
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chromoso

me (Ph 1) 

positive 

• Chronic 

myelogeno

us 

leukemia, 

t(9;22)(q3

4;q11) 

• Chronic 

granulocyt

ic 

leukemia, 

Philadelph

ia 

chromoso

me (Ph1) 

positive 

• Chronic 

granulocyt

ic 

leukemia, 

t(9;22)(q3

4;q11) 

• Chronic 

granulocyt

ic 

leukemia, 

BCR/ABL 

9876/3 

Atypical chronic 

myeloid leukemia, 

BCR/ABL 

negative 

Atypical 

chronic 

myeloid 

leukemia, 

Philadelphia 

chromosome 

(Ph1) negative 

_ _ 

9896/3 

Acute myeloid 

leukaemia, 

t(8;21)(q22;q22) 

• Acute 

myeloid 

leukaemia, 

t(8;21)(q22;q22) 

AML1(CBF

-alpha)/ETO 

RUNX1-

RUNX1T1 
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t(8;21)(q2

2;q22) 

• Acute 

myeloid 

leukemia, 

AML1(CB

F-

alpha)/ET

O 

• FAB M2, 

t(8;21)(q2

2;q22) 

• FAB M2, 

AML1(CB

F-

alpha)/ET

O 

• Acute 

myeloid 

leukemia 

with 

t(8;21)(q2

2;q22); 

RUNX1-

RUNX1T1 

9897/3 

Acute myloid 

leukemia, 11q23 

abnormalities 

• Acute 

myloid 

leukemia, 

MLL 

• Acute 

myeloid 

leukemia 

with 

t(9;11)(p2

2;q23); 

MLLT3-

MLL 

t(9;11)(p22;q23) MLLT3-

MLL 

9911/20 

Acute myeloid 

leukemia 

(megakaryoblastic

 t(1;22)(p13;q13) RBM15-

MKL1 
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) with 

t(1;22)(p13;q13); 

RBM15-MKL1 

9986/3 

Myelodysplastic 

syndrome with 5q 

deletion (5q-) 

syndrome 

Myelodysplasti

c syndrome 

with isolated 

del (5q) 

del(5q)  

 

 ی مولکول شامل سایر خصوصیات های مورفولوژی 

از   دیگر خصوصیات  ها  مورفولوژیبرخی  سلول مولکولشامل  مشخصات های  ی  این  سرطانی هستند. 

  ( +CD8یا    +T  CD4های  )مثال لنفوسیت  سلولی باشدۀ  اختصاصی ردهای  ممکن است شامل مارکر

 ژنتیکی   تغییر   یا 

 باشد.  (+CD30های )لنفوسیتها تغییراتی در بیان ژن ( یا AMLدر  NPM1)جهش 

 مارکر مورفولوژی عنوان  کد 
نوع 

 مارکر
 نوع تغییر  پارامتر

9709/3 

Primary cutaneous 

CD8-positive 

aggressive 

epidermotropic 

cytotoxic T-cell 

lymphoma 

CD8 
اختصاصی  

 سلولی ۀ رد
 مثبت بیان 

9709/3 

Primary cutaneous 

CD4-positive 

small/medium T-cell 

lymphoma 

CD4 
اختصاصی  

 سلولی ۀ رد
 مثبت بیان 

9714/3 
Large cell (Ki-1+) 

lymphoma [obs] Ki-1 
تغییرات  

 بیان ژن 
 مثبت 

9714/3 
Anaplastic large cell 

lymphoma, CD30+ CD30 
تغییرات  

 بیان ژن 
 مثبت بیان 
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9714/3 

Anaplastic large cell 

lymphoma, ALK 

positive 
ALK 

تغییر 

 ژنتیکی

افزایش  جهش/ 

copy number/ 
rearrangement 

 مثبت

9716/3 
Hepatosplenic γδ 

(gamma-delta) cell 

lymphoma 
γδ 

اختصاصی  

 سلولی ۀ رد
 مثبت بیان 

9718/3 

Primary cutaneous 

CD30+ T-cell 

lymphoproliferative 

disorder 

CD30 
تغییرات  

 بیان ژن 
 مثبت بیان 

9718/3 
Primary cutaneous 

CD30+ large T-cell 

lymphoma 
CD30 

تغییرات  

 بیان ژن 
 مثبت بیان 

9737/3 
ALK positive large B-

cell lymphoma ALK 
تغییر 

 ژنتیکی

 Overجهش/ 

Expression/ 

rearrangement 
 مثبت

9861/3 
Acute myeloid 

leukemia with 

mutated NPM1 
NPM1 

تغییر 

 ژنتیکی
 مثبت جهش 

9861/3 
Acute myeloid 

leukemia with 

mutated CEBPA 
CEBPA 

تغییر 

 ژنتیکی
 مثبت جهش 

9965/3 

Myeloid and 

lymphoid neoplasms 

with PDGFRA 

rearrangement 

PDGFRA 
تغییر 

 ژنتیکی
 مثبت جهش 

9966/3 
Myeloid neoplasms 

with PDGFRB 

rearrangement 
PDGFRB 

تغییر 

 ژنتیکی
 مثبت جهش 

9702/3 
Anaplastic large cell 

lymphoma, ALK 

negative 
ALK 

تغییر 

 ژنتیکی

 Overجهش/ 

Expression/ 

rearrangement 

 منفی
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 ی مولکولهای و دیگر تست ها  ثبت اطالعات بیومارکر

بطور معمول در    Germ cellی مانند جهش  مولکولو دیگر مشخصات  ها  اطالعات مربوط به بیومارکر

ی مولکولتمامی مدارک مربوط به مطالعات    شود. با این حالنمی  پاتولوژی بیماران مکسا ثبتۀ  پروند

با    ضمیمه پرونده شود.ها  بیمار باید در زمان تشکیل پرونده و توسط پزشک دریافت و یک نسخه از آن

ۀ  بالینی یا پژوهشگران در پروند های  توجه به اهمیت چنین اطالعاتی، ممکن است توسط دیگر گروه

مشاوره ژنتیک و لنف ادم و همچنین در  ۀ  شود در زمان تشکیل پروندمی  بیمار ثبت شوند. توصیه

)بر  ها  کراطالعات مربوط به بیومارشود،  می  انجامها  مواردی که پژوهشی برروی نوع خاصی از سرطان

پاتولوژی موجود( پژوهشگر    اساس گزارش  یا  بالینگر  پروندتوسط  بیمار ثبت شود.ونالکترۀ  در    یک 

اطالعات ثبت شده باید شامل روش بررسی، نام مارکر و نتیجه بررسی آن برای هر مارکر باشد و در 

 تر، الزم است که این توضیحات نیز در پرونده قید شوند.  صورت وجود توضیحات دقیق
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ها پیوست   
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هاپیوست   

 Monoclonal Gammopathyبا هایی بیماری : 1جدول پیوست 

 

 Monoclonal Gammopathyبا هایی  بیماری

 کد  نوع بیماری

Solitary myeloma (=Solitary plasmacytoma) 9731/3 

Multiple myeloma 9732/3 

Plasma cell leukemia 9733/3 

Waldenstrom macroglobulinemia (see also M-9671/3) 9761/3 

Heavy chain disease, NOS 9762/3 

Monoclonal gammopathy of undetermined significance 9765/1 

Immunoglobulin deposition disease (=light chain disease, 

amyloidosis) 
9769/1 
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 FABدر سیستم طبقه بندی  AMLطبقه بندی : 2تصویر پیوست  
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 WHOدر سیستم طبقه بندی  AMLطبقه بندی : 3پیوست  جدول

AML with a translocation between 

chromosomes 8 and 21 
AML with certain genetic 

abnormalities 
AML with a translocation or inversion in 

chromosome 16 
AML with a translocation between 

chromosomes 9 and 11 
APL (M3) with a translocation between 

chromosomes 15 and 17 
AML with a translocation between 

chromosomes 6 and 9 
AML with a translocation or inversion in 

chromosome 3 
AML (megakaryoblastic) with a translocation 

between chromosomes 1 and 22 
AML with myelodysplasia-related changes 
AML related to previous chemotherapy or radiation 

Acute basophilic leukemia AML not otherwise specified (same 

as fab) Acute panmyelosis with fibrosis 
Myeloid sarcoma (also known as granulocytic sarcoma or chloroma) 
Myeloid proliferations related to Down syndrome 
Undifferentiated and biphenotypic acute leukemias (leukemias that have both 

lymphocytic and myeloid features).  
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 شامل گرید  های مورفولوژی  :4جدول پیوست 

قابل   گرید مورفولوژی  کد 

 ثبت
8631/0 Sertoli-Leydig cell tumor, well differentiated I 

8591/1 Sex cord-gonadal stromal tumor, incompletely differentiated II 
8631/1 Sertoli-Leydig cell tumor of intermediate differentiation II 
8634/1 Sertoli-Leydig cell tumor, intermediate differentiation, with 

heterologous elements 
II 

8959/1 Cystic partially differentiated nephroblastoma II 
8020/3 Carcinoma, undifferentiated, NOS III 
8331/3 Follicular adenocarcinoma, well differentiated I 
8631/3 Sertoli-Leydig cell tumor, poorly differentiated III 
8634/3 Sertoli-Leydig cell tumor, poorly differentiated, with 

heterologous elements 
III 

8805/3 Undifferentiated sarcoma IV 
8851/3 Lipoarcoma, well differentiated I 
8858/3 Dedifferentiated liposarcoma IV 
9082/3 Malignant teratoma, undifferentiated IV 
9187/3 Intraosseous well differentiated osteosarcoma I 
9243/3 Dedifferentiated chondrosarcoma IV 
9372/3 Dedifferentiated chordoma IV 
9511/3 Retinoblastoma, differentiated I 
9512/3 Retinoblastoma, undifferentiated IV 
9872/3 Acute myeloid leukemia, minimal differentiation III 
8077/2 Squamous intraepithelial neoplasia, high grade III 
8148/2 Glandular intraepithelial neoplasia, high grade III 
8163/2 Papillary neoplasm, pancreatobiliary-type, with high grade 

intraepithelial neoplasia 

III 

8525/3 Polymorphous low grade adenocarcinoma I 
8931/3 Endometrial stromal sarcoma, low grade I 
9194/3 High grade surface osteosarcoma III 
9665/3 Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, grade 1 X 

9667/3 Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, grade 2 X 
9691/3 Follicular lymphoma, grade 2 X 
9695/3 Follicular lymphoma, grade 1 X 
9698/3 Follicular lymphoma, grade 3 X 
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مربوط به هر یک از   ICD-O3های مختلف بدن و کد اطلس اندام: 5 پیوست

 آن ها

Lip and oral cavity (ICD-O C00, C02–06) 
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Pharynx (ICD-O C01, C05.1, 2, C09, C10.0, 2, 3, C11–13) 
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Larynx (ICD-O C32.0, 1, 2, C10.1) 

  

(i) Suprahyoid epiglottis [including tip, 

lingual (anterior) 

(C10.1), and laryngeal surfaces] 

(ii) Aryepiglottic fold, laryngeal aspect 

(iii) Arytenoid 

(iv) Infrahyoid epiglottis 

(v) Ventricular bands (false cords) 
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(i) Vocal cords 

(ii) Anterior commissure 

(iii) Posterior commissure 
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Nasal cavity and paranasal sinuses (ICD-O C30.0, 31.0, 1) 
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Major salivary glands (ICD-O C07, C08) 
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 Thyroid gland (ICD-O C73) 
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 Anatomic sites and subsites of the vagina 
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 Anatomic sites and subsites of the corpus uteri 
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 Anatomy of the penis 
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 Anatomy of the prostate 
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 : جدول گره های لنفاوی منطقۀ هر کد اندام6  پیوست

گره های لنفی منطقه ای که در برابر هر اندام قید شده اند، گره های لنفی منطقۀ آن اندام هستند و  

در نظر    Regionalدر صورت بروز متاستاز از تومور اولیه به آن گره های لنفی، مرحله ی بیماری  

ای لنفی منطقه گرفته می شود. اگر متاستاز از یک اندام به گره هایی لنفی رخ دهد که که جزو گره ه

 خواهد بود.  Distantای آن اندام نیستند، مرحلۀ بیماری، 

 در پایان این بخش اطلسی از تصاویر گره ای لنفی مربوط به اندام های مختلف آمده است. 

Organ Section Regional Nodes 

All Head and 
Neck Sites 
(C00-C14, 
C30-C33)  

  Suboccipital 

Retropharyngeal 

Parapharyngeal 

Buccinator (Facial) 

Preauricular 

Periparotid and Intraparotid 

Submental  

Submandibular 

Upper Jugular 

Middle Jugular 

Lower Jugular 

Posterior Triangle 

Anterior Compartment 

Superior Mediastinal 

Esophagus 
 

Left Lower Cervical Paratracheal Nodes 

Right Upper Paratracheal Nodes 

Left Upper Paratracheal Nodes 

Right Lower Paratracheal Nodes:  

Left Lower Paratracheal Nodes 
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Subcarinal Nodes 

Upper Thoracic Paraesophageal Lymph Nodes 

Middle Thoracic Paraesophageal Lymph Nodes 

Lower Thoracic Paraesophageal Lymph Nodes 

Pulmonary Ligament Nodes 

Pulmonary Ligament Nodes 

Diaphragmatic Nodes 

Paracardial Nodes 

Left Gastric Nodes 

Common Hepatic Nodes 

Stomach 
 

Perigastric Along the Greater Curvature Nodes 
(Including Greater Curvature, Greater 
Omental) 

Perigastric Nodes Along the Lesser Curvature 
(Including Lesser Curvature, Lesser Omental) 

Right and Left Paracardial Nodes 
(Cardioesophageal) 

Suprapyloric Nodes (Including 
Gastroduodenal) 

Infrapyloric Nodes (Including Gastroepiploic) 

Left Gastric Artery Nodes 

Celiac Artery Nodes 

Common Hepatic Artery Nodes 

Hepatoduodenal Nodes (Along the Proper 
Hepatic Artery, Including Portal) 

Splenic Artery Nodes 

Splenic Hilum Nodes 

Small 
Intestine 
(Non-

 
Retropancreatic 

Hepatic Artery 

Inferior Pancreaticoduodenal 

Superior Mesenteric 
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Ampullary 
Duodenum) 

Cecal Terminal Ileum Only) 

Ileocolic (Terminal Ileum Only) 

Superior Mesenteric 

Mesenteric, NOS 

Colon Cecum  Pericolic 

Ileocolic 

Right Colic 

Ascendin
g Colon  

Pericolic 

Ileocolic 

Right Colic 

Right Branch of the Middle Colic 

Hepatic 
Flexure  

Pericolic 

Ileocolic 

Right Colic 

Middle Colic 

Transvers
e Colon  

Pericolic 

Middle Colic 

Splenic 
Flexure  

Pericolic 

Middle Colic 

Left Colic 

Descendi
ng Colon  

Pericolic 

Left Colic 

Sigmoid 

Inferior Mesenteric 

Sigmoid 
Colon  

Pericolic 

Sigmoid 

Superior Rectal (Hemorrhoidal) 

Inferior Mesenteric 

Rectosig
moid  

Pericolic 

Sigmoid 
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Superior Rectal (Hemorrhoidal) 

Inferior Mesenteric 

Rectum  Mesorectal 

Superior Rectal (Hemorrhoidal) 

Inferior Mesenteric 

Internal Iliac 

Inferior 

Rectal (Hemorrhoidal) 

Appendix 
 

Ileocolic Chain  

Anus 
 

Mesorectal 

Inguinal: Superficial, Deep 

Superior Rectal (Hemorrhoidal) 

External Iliac 

Internal Iliac (Hypogastric) 

Liver (C22.0) 
 

Hilar Nodes 

Hepatoduodenal Ligament Nodes 

Inferior Phrenic 

Caval Lymph Nodes 

Hepatic Artery and Portal Vein Nodes 

Intrahepatic 
Bile Ducts 

Left Side Inferior Phrenic 

Hilar (Common Bile Duct, Hepatic Artery, 
Portal Vein, and Cystic Duct) 

Gastrohepatic Lymph Nodes 

Right Side Hilar 

Periduodenal 

Peripancreatic 

Gallbladder 
 

Nodes Along the Common 
Nodes Along the Common Bile Duct, Hepatic 
Artery, Portal Vein, and Cystic Duct  
Hilar Nodes 
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Perihilar Bile 
Ducts 

Cystic Duct Nodes  

Choledochal Nodes 

Portal Nodes 

Hepatic Arterial Nodes 

Posterior Pancreaticoduodenal Nodes 

Distal Bile 
Duct 

 
Nodes Along the Common Bile Duct and 
Hepatic Artery 

The Posterior and Anterior 
Pancreaticoduodenal Nodes 

The Nodes Along the Right Lateral Wall of The 
Superior Mesenteric Artery 

Ampulla of 
Vater 

 
Peripancreatic Lymph Nodes (Also Include the 
Lymph Nodes Along the Hepatic Artery and 
Portal Vein.) 

Pancreas Head and 
Neck of 
the 
Pancreas 

Lymph Nodes Along the Common Bile Duct, 
Common Hepatic Artery, Portal Vein, Pyloric, 
Posterior and Anterior Pancreatoduodenal 
Arcades 

Lymph Nodes Along the Superior Mesenteric 
Vein and Right Lateral Wall of the Superior 
Mesenteric Artery 

Body and 
Tai of the 
Pancreas 

Lymph Nodes Along the Common Hepatic 
Artery, Celiac Axis, Splenic Artery, and Splenic 
Hilum. 

Thymus 
 

Low Anterior Cervical (Pretracheal, 
Paratracheal, Peri-Thyroid, 
Precricoid/Delphian) 

Peri-Thymic 

Prevascular 

Para-Aortic, Ascending Aorta, Superior 
Phrenics 

Supradiaphragmatic / Inferior Phrenics / 
Pericardial 
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Lower Jugular 

Supraclavicular/Venous Angle (Confluence of 
Internal Jugular & Subclavian Vein) 

Internal Mammary Nodes 

Upper Paratracheal 

Lower Paratracheal 

Subaortic / Aortopulmonary Window 

Subcarinal 

Hilar 

Pleura 
 

Intrathoracic (Including Internal Mammary, 
Peridiaphragmatic, Pericardial Fat Pad, and 
Intercostal) 

Scalene 

Supraclavicular 

Bone 
 

Regional Lymph Node Metastases from 
Primary Bone Tumors Are Extremely Rare. 

Retroperitone
um 

 
Para‐Aortic Nodes 

Intestinal Mesenteric Nodes 

Skin 
 

Disease Confined to One Nodal Basin or Two 
Contiguous Nodal Basins.  

Breast 
 

Supraclavicular 

Axillary (Including Interpectoral) 

Internal Mammary 

Intramammary 

Vulva 
 

Femoral Nodes 

Inguinal Nodes 

Vagina The 
Upper 
Two 
Thirds  

Parametrial Nodes 

Obturator Nodes 

Internal Iliac (Hypogastric) Nodes 

External Iliac Nodes 

Sacral Nodes 
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Presacral Nodes 

Common Iliac Nodes 

Para-Aortic Nodes 

Pelvic Nodes, NOS 

The 
Lower 
Third 

Inguinal 

Femoral 

Cervix Uteri  Parametrial 

Obturator 

Internal Iliac (Hypogastric) 

External Iliac 

Sacral 

Presacral 

Common Iliac 

Para-Aortic 

Corpus Uteri 
 

Parametrial 

Obturator 

Internal Iliac (Hypogastric) 

External Iliac 

Sacral 

Presacral 

Common Iliac 

Para-Aortic 

Ovary, 
Fallopian Tube 

 
External Iliac 

Internal Iliac (Hypogastric) 

Obturator 

Common Iliac 

Para-Aortic 

Pelvic, NOS 

Retroperitoneal, NOS 
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Peritoneum 
 

External Iliac 

Internal Iliac (Hypogastric) 

Obturator 

Common Iliac 

Para-Aortic 

Pelvic, NOS 

Retroperitoneal, NOS 

Penis 
 

Superficial and Deep Inguinal Lymph Nodes 

Pelvic Nodes (External Iliac, Internal Iliac (Also 
Called Hypogastric), Obturator) 

Prostate 
 

Pelvic, NOS 

Hypogastric 

Obturator 

Iliac (Internal, External, Or NOS) 

Sacral (Lateral, Presacral, Promontory 
[Gerota’s], Or NOS) 

Testis 
 

Interaortocaval 

Paraaortic (Periaortic) 

Paracaval 

Preaortic 

Precaval 

Retroaortic 

Retrocaval 

Nodes Along the Spermatic Vein 

Kidney 
 

Renal Hilar 

Caval (Precaval, Interaortocaval, Paracaval, 
and Retrocaval) 

Aortic (Preaortic, Paraaortic, and Retroaortic) 

Renal Pelvis 
 

Renal Hilar 

Paracaval 

Aortic 
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Retroperitoneal, NOS 

Ureter 
 

Renal Hilar 

Paracaval 

Iliac (Common, Internal [Hypogastric], 
External) 

Periureteral 

Pelvic, NOS 

Blader 
 

Perivesical Pelvic, NOS 

Iliac (Internal, External) 

Sacral (Lateral, Sacral Promontory) 

Obturator 

Common Iliac 

Urethra 
 

Inguinal (Superficial or Deep) 

True Pelvis (Perivesical, Obturator, Or Internal 
[Hypogastric] and External Iliac) 

Presacral 

Sacral, NOS 

Pelvic, NOS 

Conjunctiva 
 

Preauricular (Parotid) 

Submandibular 

Cervical Nodes 

Eye and Eye 
Lead 

 
Preauricular (Parotid) 

Submandibular 

Cervical Nodes 

Thyroid 
 

Cervical (Paralaryngeal, Paratracheal, 
Prelaryngeal (Delphian, Retropharyngeal, 
Jugular, Supraclavicular, Spinal Accessory 
Lymph Nodes) 

Submandibular and Submental 

Upper Mediastinal 
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Parathyroid 
 

Cervical (Paralaryngeal, Paratracheal, 
Prelaryngeal (Delphian, Retropharyngeal, 
Jugular, Supraclavicular, Spinal Accessory 
Lymph Nodes) 

Submandibular and Submental 

Upper Mediastinal 

Adrenal Gland 
 

Aortic (Paraaortic, Periaortic) 

Retroperitoneal 
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 The regional lymph nodes of appendix 
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 Anatomic distribution of hepatic artery. Retropancreatic  and inferior 

pancreaticoduodenal lymph nodes (regional nodes) 
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 Regional lymph nodes of the pancreas (anterior view) 
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 Regional lymph nodes of the pleura 
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 Regional lymph nodes of the vulva 
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 Regional lymph nodes for the vagina 
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Regional lymph nodes of ovary, fallopian tube and primary peritoneal 

carcinomas.    
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Regional lymph nodes of the penis   
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Regional lymph nodes of the testis   
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Regional lymph nodes of the kidney.   
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The Regional lymph nodes of the renal pelvis.   
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The Regional lymph nodes of the ureter.   
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The Regional lymph nodes of the urethra.   
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Regional lymph nodes of the adrenal gland.   
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 . یعوس  یاز اندام ها یکمختلف هر  یقسمت ها ی جدول راهنما: 7 پیوست

   ۀ نشان دهند یاست و هر سطر اصل  یعوس یاز اندام ها   یکی   یندۀ ، نما یجدول هر ستون اصل  یندر ا

سطر آخر    2شکم، لگن، دست ها و پاها است و    ینه،بدن  )شامل سر و گردن، س  یاز بخش ها  یکی

  یقسمت ها  ی، فرع  یموارد  اختصاص دارد.  سطر ها  یر( و ساNOS)  یشترب  یحاتبه موارد بدون توض

هستند که    یی کد ها  ی هنده  نشان د  ی، فرع  ی دهد. ستون ها  یهر بخش از بدن را نشان م  مختلف

 . یردگ  یمختلف را در بر م ی فرع   یا  یچند بخش اصل
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 الگوریتم ثبت تومورهای چندگانه.  :8 پیوست
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